
1 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

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

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

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

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

گرتوەتەوە باڵوبكاتەوە.

خاوەنی ئیمتیاز: 
دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

لێپرسراوی دەزگا: 
ئەنوەر حسێن »بازگر«

سەرنوسەر: سەروەت تۆفیق
جێگری سەرنوسەر: باوان عومەر
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* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە، بەپێی یاسای كاری 
رۆژنامەنووسی، ژمارە )35(ی ساڵی 2007 گۆڤارەكەو خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.

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

دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.
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کوردستان
مەال بەختیار: 

دیموکراسی لەنێوان جیهانبینی 
رۆشنگەری و سەلەفیەتدا

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 
ئاشتی نێوان تورکیاو پەکەکە

دیداری چوارپارچەی كوردستان:

* لەتیف شێخ عومەر
* غەریب حەسۆ

* شیالن مئین ئۆگلۆ
* رەشاد مستەفا

خۆرئاواو داعش و پێگەی کورد

  دیداری تایبەت:
  * عومەر ئێلخانیزادە

  *موحسین کەریم

فایلی تایبەت بە ئیسالمی سیاسی:
- جەمال حسێن
- ئامەد سلێامن

- سۆران سێوکانی

کورد لە یەکێتی سۆڤیەتدا

فایلێكی تایبەت بەڕۆڵی ژنان 
لەشۆڕشەکانی کوردستاندا:

- وە سفیە بەنی وەیس
- ئامینە ئۆسێ

- فەریبا موحەمەدی
- نەجیبە عومەر

- شەرڤین رۆژهەاڵتی
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا 100 نامیلکەی فکری و فەلسەفی

سەرۆک مام جەالل گەڕانەوەی هیوا
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ە بازاڕدایە
پڕۆژەی 25 نامیلکەی فەلسەفی ئێستا ل
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دیمەنی یەكەم 
بەرەنگاری و بەرخۆدانی كورد لە بەرامبەر داعش و سەركەوتنی رێژەیی هێزی پێشمەرگە، گەریال، یەپەگە لە 
تەواوی  وەرچەرخانەكانی  چارەنوسسازو  لەسەردەمە  یەكێكە  بێگومان  فەندەمێنتاڵ،  فاشیزمی  و  تیرۆریستانی  دژی 
پرسی كورد لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. هەموو دەوڵەتانی هاوپەیمانی دژی داعش، زۆربەی حكومەتەكانی 
ئەو هاوپەیمانییە، زۆری میدیاو لێكۆڵیارانی جیهان باس لەوە دەكەن، كە هەموو سەركەوتنەكانی سەرزەوی لە دژی 
داعش. هەموو جەنگە بەراییەكانی دژی دەوڵەتی ئیسالمی لەسەر دەستی كورد هاتۆتە دی. هەرچەندە ئەمەریكاو 
هاوپەیمانەكانی لە ئاسمانەوە ئاگربارانی داعش دەكەن، بەاڵم بەرخۆدان و قارەمانێتی سەرزەوی لە بەرەكانی جەنگدا 

تەنها لەالیەن جەنگاوەرانی كوردەوە هاتۆتەدی.
ئەم جەنگە تەنها جەنگی كورد، دوژمنانی تیرۆرو فاشیزمی فەندەمێنتاڵ نییە، بەڵكو جەنگێكە لەدژی دوژمنانی 
مرۆڤایەتی. سەركەوتنی كورد لەدژی داعش دەبێتە سەركەوتنی دادپەروەری و كەرامەتی مرۆڤایەتی بەسەر پێكهاتەو 
زهنیەتی دڕندەیی، وەحشیەت. هەرچەندە بەرەی تیرۆرو فاشیزمی فەندەمێنتاڵ تێكبكشێت، ئەوا زیاتر لە گەڕانەوەی 
شایستەیی و رێز بۆ مرۆڤایەتی نزیك دەبنەوە. ئەم جەنگە جەنگی هەموو مرۆڤایەتی ئازادیخوازانە لە دژی ئەوانەی 

سەری خەڵك دەبڕن، ژنانی دەكەنە كۆیلەو كەنیزەك، مندااڵن دەفرۆشن و بە ئاسانی خوێنی هەموان دەڕێژن.
تەنها  نەك  دەوروبەری  ناوچەكانی  و  كۆبانێ  رزگاركردنی  داعش،  دژی  لە  كوردستان  سەركەوتنەكانی  لەناو 
سەركەوتنێكی گەورەیە، بۆ یەكینەكانی پاراستنی گەل و پاراستنی ژنان، پێشمەرگە، بەڵكو بەرخۆدان و سەركەوتنی 
گەورەشن بۆ خەڵكی سوریا و تەواوی خۆرهەاڵتی ناوین، چونكە داعش لە سەرەتادا زۆر بە ئاسانی شارە گەورەو 
بچوكەكان، ناوچە پان و بەرینەكانی دەگرت، بەاڵم لە بەرەنگاری و بەرخۆدانی كوردستاندا ئەمەی بۆ نەچووە سەر، 
نەك تەنها شارەكانی كوردستان، بەڵكو بە تایبەتیش كۆبانێی بۆ نەگیرا، بەڵكو كوردستان كرایە، دەكرێتە گۆڕستان بۆ 

لەناوبردنی داعش.
ئەگەرچی تیرۆریزم و فاشیزمی فەندەمێنتاڵ بەرنامەو پەیڕەوەكەی بریتییە لە داگیركردن، كۆیلەكاری و لەناوبردنی 
زەمینەیەشدا  لەم  دەزانن،  بەكافریشيان  تەنانەت  دوژمن،  بە  ئەوان  ئەوا  نین،  خۆیان  وەكو  كە  ئەوانەی،  هەموو 
خراپترین هەلومەرجی بەسەر ئەو ناوچانەدا هێناوە كە داگیرییان كردوون، هەرچی خراپەو توندوتیژی و دڕندەیش 
هەیە بەرامبەر كوردستانی كردووە، بەاڵم داكۆكی و بەرەنگاری كوردستان لە دژی داعش دەبێتە وێستگەو سەردەمێكی 
گرنگ لە مێژووی سیاسەت و بەرخۆدانی كوردستاندا، ئێستا كوردستان بووە بە نوێنەری جەنگاوەرو خەباتكاری هەموو 
جیهانی ئازادیخواز، لە دژی وەحشیەت و بەربەریەتی فاشیزمی فەندەمێنتاڵ و عەرەبی. بێگومان ئەم هەلومەرجە 
سیاسەت و پێگەو دیپلۆماسی كورد دەباتە ئاستێكی بااڵو جیهانیی، دەیباتە دەرەوەی ئەو سنورانەی كە بە چەوسانەوەی 
جیهانی و ناوچەیی بەسەر كوردستاندا سەپێنراون. ئەم رەوشە سیاسی و جەنگاوەرییەی كورد، پرسی كوردی بردۆتە 

سیاسەت و دیپلۆماسیەتی 
ئێستای كورد

ئەكرەمی میهرداد

سەروتار



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 8

ئاستێكی بااڵترو بەهێزتر. ئێستا زۆربەی دەوڵەتە بەهێزەكان، بە تایبەتی دەوڵەتانی ئەمەریكاو ئەوروپا راستەوخۆ 
مامەڵە لەگەڵ سەركردایەتی سیاسی كوردستاندا دەكەن، كوردستان بووەتە یەكێك لە پرسە گەرم و ستراتیژیەكانی 
ئەم سەردەمە و ناوەكانی پێشمەرگە، یەپەگە، گەریال ئێستا هەموو سنورەكان دەبڕن و بوونەتە هێمای قارەمانی و 
بەرخۆدانی مرۆڤایەتی و رزگاریخوازان، روو لە ئایندە لە بەرامبەر وەحشیەت و بەربەرییەتی داعش و هاوشێوەكانی.
داكۆكی و بەرخۆدانی كوردستان بەرامبەر بە داعش، ئیسالمی سیاسی، تەكفیری، جیهادییەكان، تەنها سەركەوتن 
نییە بەسەر تیرۆر و فاشیزمی فەندەمێنتاڵ، بەڵكو سەركەوتنە بەسەر هەموو ئەوانەی كە دەیانەوێت، یان دەیانویست 
بەهۆی داعشەوە هێزو توانا و ئەزمونی سێ پارچەی كوردستان )باكور، باشور، رۆژئاوا( لەناوبەرن، یان هێندە الوازی 
بكەن، كە وەكو جاران لە سنورە دەستكردو سەپێنراوەكاندا گەمارۆی كورد بدەن و مەجبوریان بكەن، بە هەموو پیالن 
و سات و سەروداكانیان. ئەزمونی سیاسەت و دەسەاڵتدارێتی و دیپلۆماسی كوردستان لەو سێ پارچەیەدا، لە دوای 
سێ وەرچەرخانی گرنگی راپەڕینی بەهاری 1991، راپەڕینی كوردانی خۆرئاوا لە دوای2011 و بەهێزبوونی بەردەوامی 
كوردستانی باكور، هێندە پرسی كوردستانی بەگشتی بردۆتە پێشەوەو بەهێزیان كردووە، كە ئیدی زەحمەتە حكومەت 
و دەسەاڵتدارانی عێراق، سوریا، توركیا بتوانن وەكو جاران راستەوخۆو ئاشكرا لەدژی كوردستان و كوردی ئەو بەشانە 
بن. بۆیە سەرهەڵدان و بەهێزكردنی داعش لەالیەن )حكومەت، دەسەاڵتە عەرەبی، ناوچەیی، جیهانیەكانەوە( دەبێتە، 
یان دەكرێتە سەردەم و وەرچەرخانی دڵخواز بۆهەموو ئەوانەی كە راستەوخۆ، یان نهێنی هاوسۆزن، لەگەڵ یان 
ئیسالمی سیاسی، یان عەرەبیزم، یان دەیانەوێت بەهەر نرخێك پێگەو هێزی كوردستان لەناوبەرن. ئەوان وایاندەزانی، 
یان وا بەرنامەیان دانابوو، كە داعش دەتوانێت ئەزمونی كوردی باشور، باكور، خۆرئاوا لە ناوبەرن، یان هەتا بۆیان 
بكرێت الوازی بكەن، بەاڵم كە كوردستان دەتوانێت رێگا لە هێرشە بەهێزو فراوانەكانی داعش بگرێت و زۆر جاریش 
تاروماریان بكات،  گورزی كوشندەیان لێ بدرێت و هەزارانیان لەناو ببرێت، بێگومان ئیدی پرسی كورد دەچێتە 
جێگاو شوێنیكی شایستەترو بااڵتر، لەمەودوا پرسی كورد دەبێتە پرسێكی جیهانی، لە سنورە سەپێنراوەكانی خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست دەربازی دەبێت.

دیمەنی دووەم
ئێستا بەرەنگاری و بەرخۆدانی كوردستان بەرامبەر هێرشەكانی داعش، رێكخراو، هێزە هاوشێوەكانی، یەكێكە لە 
پرس و هاوكێشە جیهانییەكان لە دژی تیرۆر و توندوتیژی توندڕەویی فەندەمێنتاڵ، لەسەر زەوی و بە دانپێدانانی 
دژی  بەهێزترین هێزی  كوردستان  ئیسالمیدا،  و  عەرەبی  ئاسیا، جیهانی  ئەوروپا،  لە  هاوپەریمانەكانی  و  ئەمەریكا 
كورد  لە  روو  نوێی  وەرچەرخانێكی  جیهانی  دیپلۆماسی  و  سیاسەت  ئاكامەدا  لەم  فەندەمێنتاڵە.  فاشیزمی  تیرۆرو، 
نەبوایە، كوردیش هێندە  بەخۆوە دەبینێ، ئەگەر كۆمەك و هاوكارییە چەكداریەكانی ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی 
نەیدەتوانی ئەو بەرخۆدان و بەرگرییە بەردەوام بكات، درێژەیی پێبدات. سەرەئەنجام ئامادەیی سیاسی و سەربازی 
)پێشمەرگە، گەریال، یەپەگە( لە كوردستان، لەگەڵ چەك و تەقەمەنی جیهانیدا توانیان رێگا لە هێرشەكانی داعش 

بگرن، تەنانەت سەركەوتنی رێژەیش بەسەریاندا تۆمار بكەن.
وێڕای ئەوەی كە ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی سیاسەتی چەكداری و كۆمەكی مرۆییان بۆ كوردستان ناردووە، بەاڵم 
هێشتا لەم زەمینەیەدا سێ پرس، یان سێ داواكاریی كوردستان، یان بەهەند نەگیراوە، یان ئاگاهانە فەرامۆشكراون، 

ئەوانیش ئەم پرسانەن: 
1. ئێستا كوردستان تەنها بە چەك و تەقەمەنی سوك، یان ئاسایی ناتوانێت بەرەنگاری و دژایەتی داعش بكات، 

لە ئایندەشدا ئەم چەك و تەقەمەنییە ئاساییانە فریای كورد ناكەوێت.
2. هەردوو بەشی باشور و خۆرئاوای كوردستان لەباری دارایی و ئابوورییەوە توشی قەیران بوون، یان قەیرانیان 



9 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

بەسەردا سەپێنراوەو كوردیش داواكاری مرۆیی لە ئەمەریكاو هاوپەیمانان هەیە، بۆئەوەی خەڵكی كوردستان لەشەڕی 
داعش، كە ئەوان لە جیاتی جیهان ئەم جەنگە دەكەن، لەباری دارایی و ئابوورییەوە توشی هەلومەرجی لەمە خراپترو 

كارەساتبارتر نەبن.
3. سەرئەنجام كورد دەیەوێت بەشێك بێت لە سیاسەتی جیهانی و بەرچاوی رۆشن بێت، كە ئەم جەنگاوەرە 
تەماشایان  یەپەگە  گەریال،  پێشمەرگە،  قارەمانانی  وەكو  تەنها  ئایا  فەندەمێنتاڵ،  فاشیزمی  و  تیرۆر  دژی  جیهانیەی 

دەكرێت، یان وەكو بكەری سیاسی، بۆ ئایندەی ناوچەكەش مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت.
لەم سێ پرسەدا، یان لەم سێ وێستگە گرنگ و چارەنوسسازەدا، نەك تەنها بۆ كوردستان، بەڵكو بۆ هەموو جیهانی 
و ناوچەكە، ئەم دیمەنانە لە كوردستان دەبینرێن. ئەو چەك و تەقەمەنیانەی كە بۆ پێشمەرگە نێردراون )بێگومان تا 
ئێستا هیچ هاوكاریەك بۆ گەریال، یەپەگە نەهاتووە( تەنها تواناو هێزی بەرگریان هەیەو هێشتا كورد چەكی قورس 
و هێرشی و ستراتیژی نەدراوەتێ، تەنانەت چەكە قورسە نەریتیەكانی، وەكو تانك، زرێپۆش، تۆپیشی بۆ نەهاتووە، 
ئەوەی بەدەست كورد گەیشتووە، تەنها چەكی سوكی نەریتی وەكو تفەنگ، فیشەك، جۆرەكانیان بەدەستی كوردستان 
كەوتووە. ئەم چەكانە نەك توانای جەنگی هێرشی و پەالمار دەریان نییە، بەڵكو زۆر جاریش بەرەنگاری و داكۆكی 
بەهێزیشیان پێناكرێت. بۆیە من بڕواموایە لەم سیاسەتەدا، يان لەم پالنەدا، هەردوو جەمسەری جیهانی و ناوچەیی 
بەشدارن، كە نایانەوێت، یان نابێت كورد ببێتە خاوەنی چەكی قورس و ستراتیژی، بۆ ئەوەی هاوسەنگی هێز بەالی 
كورد  هەلومەرجە  ئەم  بەاڵم  كوردستان،  دابەشكاری  داگیركارو  دەوڵەتانی  لەبەرامبەر  نەبێت  سەنگین  كوردستاندا 
دەباتەوە، بۆ ئەو گومان و دردۆنگینەی جاران كە بەرامبەر سیاسەت، بڕیاری جیهانی، ناوچەیی هەیبوو، كە ئەویش 

ئەوەیە نابێت كورد هێندە بەهێزبێت، كە لە دەوڵەتانی دابەشكاری بەهێزتربێت، یان وەكو ئەوان بێت.
پرسی دووەم، ئەوەیە كە ئەگەرچی كورد بە نوێنەری هەموو جیهان لە دژی داعش و هاوشێوەكانی دەجەنگێت، 
بەاڵم ئێستا خەڵكی كورد لە دوو پارچەدا لە بێمافی و بێ ئازادیدا دەژین )باكور، رۆژهەاڵت(، لە دوو پارچەكەی 
دیكەشدا )باشور، خۆرئاوا( لە هەژاری و قەیراندا دەژین، تەنانەت دەوڵەتانی جیهان و بەرەی دژی تیرۆری جیهانی 
و ناوچەیش هیچ كارێك ناكەن، بۆ فریاكەوتنی ئابووری و دارایی خەڵكی كوردستان لەو دوو بەشەدا. كارگەیشتۆتە 
رادەیەك كە حكومەتی عێراق و سوریا بودجە و موچەی ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی داعش دەنێرن، بەاڵم بودجە و 
موچەی ناوچەكانی كوردستان نانێرن، كە ئەوان جەنگی نەمری و نەبەردی لە دژی داعش دەكەن. ئەمەش وێستگەیەكی 

دیكەیە لە گومان و دردۆنگی و نارۆشنی كورد بەرامبەر سیاسەت و رەوشی جیهانی و دەوڵەتانی ناوچەكە.
هاوپەیمانی جیهانی لە دژی تیرۆر، بە تایبەتی لە هەردوو كۆنگرەی لەندەن و كۆشكی سپیدا، بانگهێشتی كوردیان 
دەوڵەتانەیان  ئەو  هەموو  بەاڵم  فەندەمێنتاڵ،  فاشیزمی  و  تیرۆر  دژی  لە  یەكەمە  هێزی  كورد  ئێستا  كە  نەكرد، 
پێشوازی كرد، كە خۆیان دەڵێن یارمەتیدەری داعشن، هێشتا جیهان و بەرەی دژی تیرۆر كارێك ناكات، كە چیدی 
پارتی كرێكارانی كوردستان PKK بە تیرۆریست نەناسرێت، لە كاتێكدا PKK یەكێكە لە هێزە گەورەو كاریگەرەكانی 
تا ئێستا سیاسەتی  ناوچەییدایە، لەدژی تیرۆر.  كوردستان كە لەدژی تیرۆر دەجەنگێت، ئێستا لەبەرەی جیهانی و 
جیهانی و ناوچەیی بەرامبەر بە ئایندەی كوردستان و شێوازی مانەوەی لەناو دەوڵەتانی داگیركاردا. لە نارۆشنی و 
بڕیاردەرەكانی جیهاندا  ناوەندە  لە  بۆ عێراق و كوردستان  فیدڕاڵی  تەنانەت پرسی چارەسەری  ئاڵۆزیدا ماوەتەوە، 
دیارنییە بە كوێ دەگات و ئەوان لەو زەمینەیەدا هەڵوێستی الیەنگیرو رۆشنیان بۆ كورد نییە. پرسی كوردستانی 
خۆرئاوایی بەزۆر داگیركراو لەالیەن دەوڵەتی سوریاوە، لە سیاسەتی جیهانی و ناچەییدا نەك تەنها ناڕۆشنە، بەڵكو 
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زیاتر ئەوان هەڵوێستی نەرێیان هەیە، بەرامبەر داواكاری ئۆتۆنۆمی، یان خۆبەڕێوەبردنی دیموكراسی، یان فیدراڵیزم 
بۆ چارەسەری كێشەی كورد لە سوریا. ئەمەش وێستگەی سێهەم و هەرەگرنگی كوردستانە، بۆ گومان و دردۆنگی 

بەرامبەر سیاسەت و هێزە جیهانی و ناوچەییەكان.

دیمەنی سێیەم 
هەڵوێستی جیهان و دەوڵەتانی ناوچەكە بەرامبەر بە كوردستان، هێزو توانای بزاڤ و دەسەاڵتدارێتی كوردستان 
لە سێ پارچەدا، بەرەنگاری و بەرخۆدانی كوردستان، هێزی یەكەمی سەر زەوی لە دژی تیرۆر، ناڕۆشنی سیاسەتی 
جیهانی، ناوچەیی، فەرامۆشی ئەوان بەرامبەر خواست و داواكاریە هەنوكەیی و ئایندەكانی كوردستان، ئایا كورد 
دەبنەوە بۆ ئەو سەردەمەی كە دەمانوت، یان دەیانوت: كورد جگەلە چیاكان دۆستیان نییە! یان دەمانبەنەوە بۆ 

ئەو دیدگایەی كە دەڵێت: كورد نەتەوەیەكی قارەمانە، بەاڵم بەدبەختن، چونكە گەورەترین نەتەوەی بێ دەوڵەتن!
و  نەتەوەیی  یەكێتی  ئەوانیش  هەیە،  كاریگەری  و  گرنگ  زۆر  دۆستی  دوو  چیاكان  لە  جگە  كورد  بڕواموایە 
نیشتمانی نێوان هێزو سیاسەتەكانی كوردە )ئەگەر هەبێت!(، دووەمیشیان ئەو هێزو كاریگەرە سەربازی، جەماوەریی، 
سیاسیانەیە، كە بەشەكانی بزاڤی كوردایەتی هەیانە لەم دوو رەوشەدا، بێگومان چیاكان دەبنە شوێنی یەكانگیربوونی 
ویست و خواستی بەهێزی بزوتنەوەی كوردستان، بەاڵم نەبوونی یەكێتی نەتەوەیی، نیشتمانی، دیموكراسی كوردستانی 
دەبێتە گورزێكی گاریگەر لە تەواوی تواناو هێزی كوردستان، تەنانەت هەموو ئەو دەسكەوت و گوڕو تینەی كە 
كوردستان هەیەتی، ئەگەری لەناوچوونیشی هەیە. كوردستان دەتوانێت یەكانگیربوونی هێزی خۆی باشتر ساز بداتەوە، 
ئەگەر بڕیاری یەكێتی و یەكبوونی هەبێت، كێشەو ناكۆكییەكانی نێوان خۆی بخاتە ژێر سایەی یەكێتی و بەهێزبوونی 
خۆی. واتە شایستەیی و گرنگیدان دەبێت، بۆ یەكێتی كوردستانی بێت، ئەگەر كێشەو ناكۆكی نێوخۆیش هەبێت، كە 

بێگومان هەمیشە دەبێت، بڕیاری گشتی و یەكێتی نێوان كورد دەتوانێت زۆر چارەسەرسازبێت.
 لەم پرسەدا كورد دەتوانێت ئەم پێشنیارانەی خوارەوە بخاتە ناو بەرنامەی ئەو یەكێتییە نیشتمانی و دیموكراسیەوە، 

یان هیچ نەبێت بۆ یەكەمجار ئەزمونیان بكات:
1. نزیكبوونەوەو لێكتێگەیشتنی سیاسی، ستراتیژی، سەربازیی نێوان )ی.ن.ك(، )پ.ك.ك( و )پ.ی.د( دەتوانرێت 

بكرێتە سەرەتایەك بۆ نزیك كردنەوەی حیزبەكانی دیكە لەم میحوەرە سیاسیە. 
2. پەیوەندی سیاسی و بەرژەوەندیی نێوان هێزە سیاسیەكانی كورد، دەوڵەتانی )عێراق، سوریا، ئێران، توركیا( 
لەبەرژەوەندیی هەموو كورد بەكاربێت، نەك ئەو پەیوەندی و بەرژەوەندیانەی الیەنێك لە دژی بەشەكانی دیكەی 
كوردستان و هێزە سیاسیەكانی بەكاربێت. واتە زۆر ئاساییە یەكێك لە هێزە سیاسیەكانی كورد پەیوەندی باش و پتەوی 
لەگەڵ یەكێك لەو دەوڵەتانە هەبێت، بەاڵم ئەم پەیوەندییە لەدژی هیچكام لە هێزەكانی دیكەی كورد بەكارنەهێنرێت.
3. كوردستان دەتوانێت بۆ یەكەمجار پێكەوە )مەبەستم هێزە سیاسیە كاریگەرەكانی كوردستانە(، لەگەڵ ئەمەریكاو 
هاوپەیمانەكانی، یان لەگەڵ روسیا، چین، هاوپەیمانەكانیان، یان لەگەڵ نەتەوە یەكگرتووەكان و ئەنجومەنی ئاسایشی 

نێودەوڵەتیدا پەیوەندی سازبدەن، نوێنەرایەتی كوردستان لە ئاستێكی بااڵدا دابین بكەن.
بەرەوپێش  خۆی  دیموكراسی  و  نیشتمانی  كۆنگرەی  رێگای  لە  ئامانجانە  ئەم  دەبێ  و  دەتوانێ  كوردستان   .4
بەرێت. كۆنگرەی دڵخواز و چاوەڕوانكراوی كوردستان دەتوانێ ناوەندی هێزو كاریگەری هەموو هێزە سیاسیەكان 
و پێكهاتەكانی بێت، هەم دەشتوانێ پەیوەندی و بەرژەوەندییە دیموكراسیەكانی كوردستان بپارێزێت، هەم بكرێتە 

نوێنەری كوردستان لە ناوەندە سیاسیە نێودەوڵەتیەكاندا.
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ە بازاڕدایە
پڕۆژەی 25 نامیلکەی فەلسەفی ئێستا ل
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نوسینی: محەمەد نورەدین
لە عەرەبییەوە: سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

خۆرئاوا و

داعش و پێگەی كورد
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»داعش« لە سوریاوە سەریهەڵدا، بەرەو عێراق 

كشاو باڵوبۆوە و خەریكبوو بگاتە ئوردون و 

كوێت، بەاڵم لەو كاتەدا عەرەبستانی سعودیە 

بەرامبەر  لە  لێدا  ئاگاداركردنەوەی  فیكەی 

هەموو  بۆ  داعش،  گەیشتنی  مەترسییەكانی 

دەوڵەتانی دورگەی عەرەب. 

كە  نییە،  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  ناكۆكیەك  هیچ 

ماوەی سێ  ساڵ و نیوە جوگرافیای عەرەبی 

لەرزین،  كواڵن،  قۆناغی  لە  دیاریكراوی  بە 

بەردەوامی  ه��ەروا  تائێستاش  شڵەژاندایە. 

گۆڕانكاری  كۆمەڵێك  ماوەیەدا  لەو  هەیە. 

چەند  رووداوەكانی  تەواوكاری  كە  روویاندا 

دەیەیەك بوون لە بارودۆخی جیاوازدا. چەند 

رژێمێك روخان و چەندانی دیكەش بەرگرییان 

ویالیەتە  لە  زلهێزەكانی جیهان  كرد، هەموو 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و بەریتانیاوە، تاكو 

لە  زیاتر  و  سەرخەت  هاتنە  چین  و  روسیا 

جارێك نزیكبوو جەنگێكی جیهانی بەرپا ببێت، 

بەاڵم ئەوەی بە تەنها بووە جێی سەرنجدان 

تەقینەوەیە،  بە  نزیك  هەڵچووە  دۆخە  لەم 

لە  تایبەتیش  بە  روویدا،  عێراق  لە  ئەوەبوو 

باكوری، كاتێك هێرش و پەالماری »داعش« 

دەستیگرت  و  دەستیپێكرد  عێراق  بۆسەر 

بەسەر ناوچەیەكی بەرفراوانی خاكەكەیدا، بەو 

هۆیەشەوە ئیدارەی ئەمەریكا دەستی بە جوڵە 

كردو ئامادەیی خۆی بۆ هاوكاریكردنی سوپای 

حكومەتێكی  و  بێت  ئەگەر  نیشاندا،  عێراق 

جێی  كە  پێكبهێنرێت،  نیشتمانی  تەوافوقی 

رەزامەندی هەموو الیەنەكان بێت. 

لەگەڵ ئەوەشدا كە نوری مالیكی، سەرۆكی 

حكومەتی پێشووی عێراق كورسی دەسەاڵتی 

بۆ حەیدەر ئەلعەبادی جێهێشت و راسپێردرا 

بۆ پێكهێنانی كابینەی نوێی حكومەت، بەاڵم 

ئەنجامێكی  تەقەلالكان  و  هەوڵ  ئێستا  تاكو 

هاوكاریە  و  یارمەتی  و  نەبووە  ئەوتۆیان 

لە  زەوی  لەسەر  ئەمەریكا  مەرجدارەكانی 

دەرەوەی خواستی ئەو حكومەتەیە. 

ئەنجامدانی  لەسەر  بوو  ب��ەردەوام  داع��ش 

دژی  ل��ە  ت��اوان��ەك��ان��ی  و  ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی 

و  توركمان  تایبەتی  بە  كەمایەتییەكان، 

ئێزیدییەكان كە لە چیای شەنگال گەمارۆدران 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  خوارد.  گیرییان  و 

دەستێوەردانێكی  هیچ  بەبێ   ئەمەریكا 

و  كۆمەك  ناردنی  بە  دەستیكرد  سەربازی، 

لە  بەردانەوەی  یارمەتی خۆراكیی و مرۆیی 

بۆ  شەنگال،  چیای  لەسەر  فڕۆكەوە  رێگەی 

فریاكەوتنی لێقەماوانی ئێزیدی، بەاڵم بڕیاری 

بە  خۆرهەاڵت  بەرەو  پەلكێشان  بۆ  داعش 

مەسعود  كە  كوردستان  هەرێمی  ئاراستەی 

بارزانی سەرۆكایەتی دەكات، هاوكات لەگەڵ 

گەیشتنی ئەو رێكخراوە بۆ نزیك »هەولێر« 

پایتەختی هەرێمی كوردستان، بەڵكو ئەگەری 

دەست  بكەوێتە  شارەكە  كە  هەبوو  ئەوە 

واشنتۆن  ئەوەی  بۆ  بوو  بەس  ئەمە  داعش، 

تەدەخولی  راستەوخۆ  و  خ��ۆی  بكەوێتە 

سەربازی بكات، لەرێگەی ئەنجامدانی هێرشە 

بارەگاكانی  و  مۆڵگە  بۆسەر  ئاسمانییەكان 

داعش و هاوكاریكردنی هێزەكانی پێشمەرگە 

بۆ  جەنگ  شارەزایانی  و  چەك  ناردنی  بە 

رووبەڕووبوونەوەی داعش. 

هاوكارییانەدا  و  كۆمەك  ئ��ەو  ناردنی  لە 

بە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

فەڕەنساو  بەریتانیا،  بەڵكو  نەبوو،  تەنها 

وەستان.  كوردستان  شانبەشانی  ئەڵمانیاش 

و  ئەمەریكا  یارمەتی  بە  پێشمەرگە  هێزی 

لەالیەن  یارمەتی  هەندێك  پێشكەشكردنی 

موسڵ  ب��ەن��داوی  توانی  عێراقەوە  سوپای 

كۆنترۆڵ بكاتەوە. 

لەڕووی مەبدەئیەوە مەترسیەكە لە كوردستان 

دووركەوتەوە، بەاڵم ئەو پرسیارانە زۆرن كە 

ئەوەی  دەگەڕێن.  گونجاودا  وەاڵمی  بەدوای 

لێرەدا بە زەقی هەیە دوو خاڵە، یەكەم بریتیە 

یەكڕیزی نیشتمانی 
كورد پێشكەوتنی 
بەرجەستە كردووە بۆ 
ئەوەی هیچ نەبێت 
لەڕووی جوگرافيیەوە 
سیاسەتێكی نوێ  
دابڕێژێت، بە 
تایبەتی كە نزیكە لە 
راگەیاندنی گەیشتن بە 
رێككەوتنێكی سیاسی 
بۆ كێشەی كورد 
لە توركیا. ئەو مافە 
فیدراڵیەی كوردەكانی 
عێراق بەدەستیانهێناوە، 
نزیكە لە سەربەخۆیی
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لە یەكخستنی هەموو هێزو الیەنە كوردییەكان، 

پێشڕەویكردن  و  هەولێر  لە  بەرگریكردن  بۆ 

بەرگریكردن  تەنانەت  بەڵكو  لە هێرشەكاندا، 

لەژێر  كە  سوریاش  كوردییەكانی  ناوچە  لە 

و  یەكڕیزی  ئەو  »داع���ش«دان.  هەڕەشەی 

رابردوودا  سااڵنی  لە  كە  كورد  یەكدەنگیەی 

بەهۆی بوونی ناكۆكی لەنێوان رەوتی بارزانی 

و رەوتی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لەدەستچووبوو، 

ئێستا وایكردووە كە جەنگاوەرانی پێشمەرگە 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  جەنگاوەرانی  و 

هاتوون  توركیاوە  و  قەندیل  چیای  لە  كە 

سوریا  لە  پەیەدە  جەنگاوەرانی  شانبەشانی 

پێكەوە شەڕی داعش دەكەن. 

پێشكەوتنی  ك��ورد  نیشتمانی  ی��ەك��ڕی��زی 

نەبێت  هیچ  ئەوەی  بۆ  كردووە  بەرجەستە 

نوێ   سیاسەتێكی  جوگرافیەوە  ل���ەڕووی 

دابڕێژێت، بە تایبەتی كە نزیكە لە راگەیاندنی 

گەیشتن بە رێككەوتنێكی سیاسی بۆ كێشەی 

فیدراڵیەی  مافە  ئ��ەو  توركیا.  ل��ە  ك��ورد 

كوردەكانی عێراق بەدەستیان هێناوە، نزیكە 

ناسنامەی  بەدەستهێنانی  و  سەربەخۆیی  لە 

قەوارەیەكی  لەشێوەی  تەواوەتی  كەلتوری 

توركیاش  كوردەكانی  ناكرێت  كە  سیاسیدا، 

لەوە كەمتر قبوڵ بكەن، ئەگەریش رووبدات 

كە  دی��ارە  ئ��ەوا  پێبدرێت،  كەمتریان  ل��ەوە 

بیست  سەدەی  درێژایی  بە  سەركردەكانیان 

هەتاكو  بوون  خەباتەكەیان  دەستبەرداری 

كوردی  ئەگەر  ب��ەاڵم  ڕۆژە،  بەم  گەیشتن 

ئامانجیانە،  كە  بێنن  بەدەست  ئەوە  توركیا 

ئەو  ناوەرۆكی  لە  سوریاش  كوردەكانی  ئەوا 

چوارچێوە نوێیە بەدەر نابن، بەاڵم هەرچی 

جیاوازیان  باودۆخێكی  ئێرانە،  كوردەكانی 

هەیە و النیكەم لە مەودایەكی نزیكدا ناچنە 

نێو ئەو چوارچێوە نوێیەوە.

بۆتەی  لە  دووەم،  سەرنجی  جێگە  خاڵی 

بەرامبەر  ل��ە  ك��وردی��ی��ەك��ان  گ��ۆڕان��ك��اری��ە 

داعشدا، ئەوەیە كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

پاڵپشتی خۆی  ئەمەریكا بە شێوەیەكی كاتى 

پراكتیكیی  روانگەی  لە  بەاڵم  رادەگەیەنێت، 

كوردی  قەوارەی  بۆ  دەستبردن  مەیدانیەوە 

بەغدا،  بۆ  واتا  س��وورە،  هێڵی  هەموان  بۆ 

دەرەكی  هێزێكی  هەر  و  داعش  ئەنقەرە، 

لە  ك��وردی  ق��ەوارەی  بەهێزكردنی  دیكە. 

بە  بێت  نییە  مەسەلەیەك  ئیتر  عێراقدا 

عێراقەوە  ناوخۆییەكانی  هێزە  بااڵنسی 

بااڵنسە  بە  پەیوەندی  بەڵكو  پەیوەندیدار، 

هەر  هەیە،  نێودەوڵەتییەكانەوە  و  هەرێمی 

دەربارەی  پراكتیكی  قسەی  راستی  ئەمەشە 

دروستبوونی قەوارەیەكی كوردی بەرفراوانتر 

لە خۆرهەاڵتی ناوەەڕاستدا. 

عێراق  رابردووی  مانگی  رووداوەكانی چەند 

شلەژاوی  ئاستی  بۆ  رەنگدانەوەیە  سەرەتا 

بارودۆخی عەرەبی، ئایا تا چ ئاستێك رۆڵی 

سیاسی، سەربازی، ئەمنی و ئابوری كوردستانی 

و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ب��ەالی  عێراق 

رۆڵێكی  خ��ۆرئ��اواوە  بەرژەوەندییەكانی 

عێراق  كوردستانی  پێگەی  ئەگەر  تەوەرییە، 

بۆ خۆرئاوا هاوتای پێگەی ئیسرائیل نەبێت، 

ل��ەدوای  گرنگیەوە  ل��ەڕووی  النیكەم  ب��ەاڵم 

ئیسرائیل دێت.  

ئەمەیە پەیامی ئەمەریكا كە پرسیاری گەورە 

بەو  سەبارەت  دەوروژێنێت  مەترسیدار  و 

بنكەی  دەكرێت  كە  كاریگەرییەی  و  رۆڵ 

هەیە  ئەگەریش  و  بیگێڕێت  نوێ   ك��وردی 

رۆاڵنەش  ئەو  ببێت،  فراوانتر  ئایندەدا  لە 

چوارچێوەی  لە  ئایندەییە  خۆرئاواوە  بەالی 

بەسەر  هەژمونی  سەپاندنی  بۆ  پالنەكانیدا 

ناوچەكە و لەبەریەك هەڵوەشاندنی.  

   

سەرچاوە: رۆژنامەی )الشرق(ی قەتەری

http://www.al-sharq.com/news/

details/265879#.VFek6vmUf2g   

ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكا بە شێوەیەكی 
كاتى پاڵپشتی خۆی 

رادەگەیەنێت، بەاڵم 
لە روانگەی پراكتیكی 
مەیدانیەوە دەستبردن 
بۆ قەوارەی كوردی بۆ 
هەموان هێڵی سوورە
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بۆچی كوردبوون

لەسەر ئەم زەمینە

هێندە سەختە؟

نوسینی: مێلی كییا
لە ئەڵمانییەوە: پێشەوا فەتاح
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لە  بەشێكم  نیم كە  ئەمجارەیان شەرمەندە 

گەلی كورد. شڤان پەروەری گۆرانیبێژ، كە 

قەدەغەبوو،  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  توركیا  لە 

لە  »وێمبلێی«  یاریگای  لە  یەكەمجار  بۆ 

گۆرانییەكی  ئینگلیزی  زمانی  بە  لەندەن 

وت، كە لەفزەكەی زۆر خراپ بوو، وەك 

ب��ڕدراوی  ناشرین  شەڕواڵێكی  هەمیشەش 

پێشمەرگەی لەپێدابوو. سەری بە پەڕۆیەك 

داپۆشرابوو، كە وەك پێچەمارەیەك رووەو 

گەورەی  چیایەكی  و  هەڵگەڕابووە  سەرێ 

كوردستانیی دروستكردبوو، بەاڵم گرنگترین 

جیهانە  گەیشتبووینە  ئێمە  ئەوەبوو،  شت 

ئێمەی  ڤ��ی«،  تی  »ئێم  رەون��ەق��دارەك��ەی 

قوربانی  وەك  كۆتاییدا  لە  ك��ورد،  گەلی 

كەسانەش  ئەو  نرا.  پیادا  دانمان  رەسمی 

ئەمانە  خواردین  خەمیان  شەخسی  بە  كە 

رۆد  م��ادۆن��او  ب��ورگ،  كریس دێ  ب��وون: 

ستیوارت. ئەوە ساڵی ١٩٩١ بوو. ناونیشانی 

مەبەستی  بوو،  سانا(  )راستی  كۆنسێرتەكە 

كوردە  بۆ  بوو  كۆمەك  كۆكردنەوەی  لە 

ئاوارەكانی عێراق، كە لە وەرزی زستانداو 

لە  ناهەمواردا،  ئێجگار  هەلومەرجی  لەژێر 

سەدام حسێن و سیاسەتی نەفیكارانەی بەرەو 

توركیا هەڵهاتبوون. بەرلەوە كوردەكان ساڵی 

١٩٨٨ لە هەڵەبجە هێرشی كیمیاییان كرابووە 

كلیپێكی چكۆالنە هەوڵیاندەدا  سەر. چەند 

چیرۆكی درێژی چەوسانەوەو راونانی كورد 

نمایشێكی  لە  ڤی«  تی  »ئێم  بینەرانی  بۆ 

پێویست  بەپێی  كاتژمێریدا  پێنج  گەورەی 

لەكاتی  باوكم  و  دای��ك  روون��ب��ك��ەن��ەوە. 

پەخشكردنەكەدا زۆر گریان. بەتایبەتی دایك 

كاتێك  هەژاند،  بەخەستی  زۆر  باوكمی  و 

كریس دێ بورگ گۆرانی)Lady in Red( ی 

بۆ ئێمەی كورد وت. كاتێك شڤان پەروەری 

چكۆالنەو تۆكمە بەخۆی و سازەكەیەوە هاتە 

سەر سەحنەكە، وەك ئااڵیەكی بەرهەڵستی 

سازەكەی بەرزكردەوە.

سااڵنەی  جەژنی  لە  پ��ەروەرم  شڤان  من 

ن��ەورۆز،  دەناسی.  بەهارانەوە  ن��ەورۆزی 

لەراستیدا  واتا  ساڵە،  سەری  نوێ،  رۆژی 

هۆڵە  لە  ئێمە  بەاڵم  ناسیاسی،  جەژنێكی 

وەك  ئەڵمانییەكاندا  ش��ارە  گ��ەورەك��ان��ی 

فێستیڤالێكی سیاسی ئاهەنگمان بۆ دەگێڕا، 

كوردییەوە.  فۆكلكۆری  مۆسیقا،  شیعر،  بە 

قوربانییە  ناوی  سیاسییەكە  دۆخە  بەپێی 

لەگەڵ  دەخوێنرانەوە،  ناسراوەكان  كوردە 

ناو  ئەشكەنجەی  سەردەمییەكانی  میتۆدە 

سات  بااڵترین  توركیا.  بەندینخانەكانی 

ئەوساتە بوو كاتێك شڤان پەروەر مەزنترین 

گۆرانییەكە  تێكستی  دەوت.  خۆی  گۆرانی 

شڤان  جگەرخوێنە.  ئەم«ی  »كینە  شیعری 

سەدای  پێدەكرد،  دەستی  هێواش  هێواش 

كۆتایی  لە  هەتا  لەرین،  دەخستە  خۆی 

تێكستەكەدا بە چەشنێكی نێزیك لە بێچارەیی 

هاواری دەكرد. ئێمە كێین/ جوتیارو كرێكار/ 

شۆڕش  كورد.  گەلی  پرۆلیتاری/  و  گوندیی 

رۆژهەاڵتین/  ئێمە  تی،  ئێن  تی  بوركان/  و 

لە بورجدا/ لەسەر قەاڵ/ لە هەموو شارێك، 

النیكەم  هەمیشە  نمایشەكەیدا  تاجی  لە 

كەسێك  دەپچڕاو  سازەكەی  لە  وەتەرێك 

لەژێر چەپڵەباراندا ئامێرێكی تری بۆ دەهێنا.

پاس  بە  ماندوو  و  هیالك  ئ��ەوە  لەپاش 

شارەكانی  ب��ەرەو  م��اڵ��ەوە  دەگ��ەڕای��ن��ەوە 

كارخانە  ل��ە  داه��ات��وو  رۆژی  خ��ۆم��ان، 

كار،  بە  دەستدەكرایەوە  ئەڵمانییەكاندا 

بەتەنیشت هاوەڵكاری توركەوە، كە شەوی 

رابردوو خوازیاری تاعون بووین بۆ گەردنی 

بۆ  نەورۆز  ڤێستیڤاڵەكانی  دەوڵەتەكەیان. 

من مایەی شەرمەزاری بوون )هەرگیز باسم 

نەدەكرد كە جەژنی ساڵی تازەمان لە هۆڵی 

»راستی  كۆنسێرتی  بەاڵم  گێڕاوە(،  شاردا 

ئاسایی« نا. چەندین ساڵ دواتر بۆ گۆرانی 

»خانم لە بەرگی سور« و ئەوەش شەرمەندە 

دیبوو،  ناچار  بە  خۆی  شڤان  كە  ب��ووم، 

لە ماڵەوە  بڵێت،  ئینگلیزی  بە  »كینە ئەم« 

ئەوەی  پرسیاری  لە  كە  پێدرا،  فەرمانمان 

وەاڵمی  نەتەوەیەكین،  بەچی  سەر  ئێمە 

ئەڵمانەكانمان  هاوڕێ  و  دراوسێ  مامۆستا، 

بەالوە  ئ��ەوەم  كوردین.  ئێمە  بدەینەوە: 

سەیر بوو، چونكە ئێمە ئەوكات هاوواڵتی 

دواتر  ئەگەرچی  بووین،  توركیا  كۆماری 

چۆن  مرۆڤ  هات.  بەسەردا  گۆڕانی  ئەوە 

بێت،  واڵتێك  پاسپۆرتی  خاوەنی  دەیتوانی 

بەاڵم كەسێكی تر بێت؟

لە  دەبوو  بووینایە،  توركیا  لە  گەر  بەاڵم 

ئێمە  بڵێین:  پرسیاردا  هەمان  وەاڵم��ی 

كەمێك  كردبووین  فێری  باوكم  توركین. 

ناو  بڕژێنینە  س��ەرب��ەرزی  و  هەیبەت 

»هاوواڵتی  نەوەك  »تورك«  سەدامانەوە. 

گرنگبوو!،  زۆر  جیاوازییە  ئەو  توركیا«، 

كاغەز  بە  تەنها  واتا  دواهەمینیان  چونكە 

توركیت، بەاڵم لەڕاستیدا كوردیت.

شتێكی روونە كە مرۆڤ لێرەدا شتێكی لێ 

تێكەڵ و پێكەڵ دەبێت. كاتێك لەسەر سنور 

لێیان پرسیم، دایك و باوكم چین، بە هەڵە 

»ك��وردن«!  وت:  توركەكەم  پاسەوانە  بە 

ناو  رژان���دە  هەیبەتیشم  و  س��ەرب��ەرزی 

سەدامەوە. باوكم عارەقی دەردا، دایكیشم 

عەقڵم  من  گوایە  وتی،  داڵغەیەكەوە  بە 

ناتەواوەو یەكێك لە نیشانەكانیش ئەو قسە 

»خۆزگە  ك��وردان!:  بە  سەبارەت  قۆڕانەیە 

بمزانیبایە ئەوەی لەكوێوە هێناوە، هەڵبەت 

بمانپارێزێت!  خوا  تیرۆریستەكانەوە!  لە 

الی  بۆ  چارەسەر  بۆ  دەیبەین  ئێستا  ئەوە 

دەروونناسی چاكی تورك«. دایكم وا چاكی 

پاسەوانەكە  كە  بەشێوەیەك  لێدەزانی، 

دڵنەوایی دایكمی دایەوە، بۆ ئەو چارەنوسە 

جەرگبڕە هیوای سەبرێكی زۆری بۆ خواست.
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دەژیاین،  ئەڵمانی  شارۆچكەیەكی  لە  ئێمە 

سەرەتا  بوو.  تیادا  بەدەگمەن  كوردی  كە 

لە نەوەدەكاندا ژمارەیەكی زۆر كورد وەك 

پەناهەندەی سیاسی هاتن بۆ ئەڵمانیا. ئەوان 

پەناهەندە  شەپۆلی  گەورەترین  دووه��ەم 

وەرگێڕ  وەك  دایكم  توركیاوە.  لە  بوون 

پزیشك،  الی  دادگ���ا،  بۆ  دەك���رد،  ك��اری 

چونكە  بەندینخانەكان،  نەخۆشخانەكان، 

دایكم  بە  پارە  نەیاندەتوانی  پەناهەندەكان 

بدەن )بۆ تێبینیتان شارەوانی وەك كۆمەكێكی 

بەالش بۆ هاونیشتیمانیانی لە خزمەتەكانی 

دایكمیان دەڕوانی، ئەو بە پاككردنەوە پارەی 

خۆی پەیدا دەكرد(. پەناهەندەكان زوو زوو 

دەعوەتیان دەكردین. پیاوگەلم دەبینی، كە 

لەتوانایاندا  ئەشكەنجەوە  برینەكانی  بەهۆی 

بنوسێنن،  جەستەیانەوە  بە  قۆڵیان  نەبوو 

ئەشكەنجە  جەرگبڕانەی  میتۆدە  ئەو  باسی 

دەكرا. شتێكی تریش. من ئەوكات لەرووی 

ب��ووم،  ئەزمون  بێ  كەسێكی  سێكسەوە 

بەاڵم بە هەموو وردەكارییەكانەوە دەمزانی 

مرۆڤ چۆن دەتوانێت ژن و پیاو سێكسوێل 

تایبەتی  سەرشۆڕ بكات، فێری وشەگەلێكی 

ت��ورك��ی ب��ووم ب��ۆ ئ��ەو ك��ردەوان��ە. زۆر 

ئەزمون  جەستەیی  ئەڤینی  خۆم  بەرلەوەی 

مرۆڤ  سوكایەتیكردن  بۆ  فێربووم  بكەم، 

دەتوانێت چی بەسەر جەستەدا بهێنێت. من 

یەكشەممان  شەممەو  شتانەم  ئەو  هەموو 

بەدەم  بێگانە  خەڵكانێكی  قەنەفەی  لەسەر 

چاخواردنەوەو چەرەس خواردنەوە بیست. 

تێگەیشتم، كە كوردبوون لەسەر ئەم جیهانە 

چەند سەختە.

س��ەردەم،  زەمەنی  سەر  بێمە  بەرلەوەی 

حەزدەكەم شتێكی تریش بگێڕمەوە. كاتێك 

دەت��رس��ام.  من  توركیا،  بۆ  دەڕۆیشتین 

بۆناو  سەردانێكیدا  لە  باوكم  جارێكیان 

گیرابوو،  نەگەڕایەوە.  كوردییەكان  چیا 

كۆمەكی  كردبوو  تۆمەتباریان  بەوە  چونكە 

لەبیرمە  بردبێت،  كوردەكان  تیرۆریستە  بۆ 

گەورەم  دایە  دانیشتنی  ژووری  لە  چۆن 

دەسەاڵتدا  لە  شتێك  هیچ  و  دانیشتبووم 

نەبوو. نە پارێزەر، نە رۆژنامەی لۆكاڵی، كە 

هیچ.  بكاتەوە،  ئاگاداریان  بتوانێت  مرۆڤ 

لەكاتی  هیواداربێت  تەنها  دەیتوانی  مرۆڤ 

ئەشكەنجە  بەوشێوەیە  لێی  وتەوەرگرتندا 

پێبگەیەنێت.  هەمیشەیی  زیانی  نەدرێت 

جارێكی تریش، ئەوەیان زۆر لەوە لەمێژترە، 

بنەماڵەكەمانەوەو  ماڵی  ناو  هاتە  كەسێك 

چپاندی: »خێرا، حەسەن بشارنەوە، هاتوون 

بیبەن«. باوكم وتی: »جا بابێن، من هیچم 

كەوتە  گ��ەورەم  دایە  لەویادا  نەكردووە«؛ 

لەبەر  بشارەوە،  خۆت  »تكایە  پاڕانەوە: 

»ئەو«  بە  نەیبینێت«.  ئەو  با  ئەو،  خاتری 

»بینین«یش  بە  ب��وو،  من  لە  مەبەستی 

دایە  بوو.  گرتنەكە  پرۆسەی  لە  مەبەستی 

هەبوو،  ت���ازەی  سەالجەیەكی  گ���ەورەم 

كات  بەاڵم  ئێرەوە!«  بیخەنە  »خێرا  وتی: 

فریاكەوت  ئەوەندە  هەر  باوكم  نەمابوو، 

لەپشت سەالجەكەوە هەڵتروشكێت. كاتێك 

مامەكانم  گەیشت،  هەواڵگری  پۆلیسی 

ئەوەی  وەك  دەكرد،  هەڵسوكەوت  وایان 

لە  بوو  وەخت  كارەباوە.  بە  بیكەن  تازە 

وردەكارییەكانم  بۆیە  بچم.  خۆم  هۆش 

كە  نەبێت  هێندە  لەبیرنەماوە.  ت��ەواو 

پۆلیسەكان رۆیشتبوون و كەسوكارم پێكەوە 

دانیشتبوون، شوتیان دەخوارد و دەیانوت: 

»كوردبوونی نەفرەتی!«

لەوجۆرە  چیرۆكی  كاتژمێر  بە  دەت��وان��م 

لەپاش  توركەكان  هاوڕێ  چۆن  بگێڕمەوە. 

گەشتەكانیان بۆ شوێنە گەشتیارییەكانی توركیا 

نەدەكرد  زاتم  منیش  دەكردو  كەشوفشیان 

باوكمی  بڵێم: »ئەمساڵ سەالجەیەك ژیانی 

»ئەمجارەیان  تردا:  ساڵێكی  لە  رزگاركرد«. 

توركەكان لە رۆژئاوا 
دەچوونە سەرشەقام، 
بۆ ئەوەی دژایەتی 
ناعەدالەتیەكانی 
دەوڵەت بكەن، 
كوردەكانیش، كە 
چەندین دەیە بوو 
قوربانیی ئەو مەسەلەیە 
بوون، زاتیان نەدەكرد 
بەشداری بكەن، بۆ 
ئەوەی رێگری لە 
گفتوگۆكانی پڕۆسەی 
ئاشتی نەكەن



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 18

سەری نەگرت، گیرا«، چونكە كوردبوون، بە 

توركدا  گەلی  لەناو  ئێستاشەوە،  و  ئەوكات 

یەكسان دەكرێت بە تیرۆریست.

چەند دەیەیەك مانشێتی میدیا توركییەكان بە 

وێنەی تابووتی سەربازی تورك دەڕازێنرانەوە. 

هەزارەها قوربانی كوردو سێ هەزار گوندی 

خاپوركراوی كوردی هەرگیز نەگەیشتنە سەر 

گەلی  ئەمڕۆش  رۆژی  هەتا  مانشێتەكان. 

بەدەست  ك��ورد  گەلی  كە  تێناگات،  ت��ورك 

هەتا  نااڵندویەتی.  دڕندانەوە  سیاسەتێكی 

لە  دەدۆزیتەوە  توركێك  دەگمەن  بە  ئەمڕۆ 

زەحمەتە  ئەمڕۆ  هەتا  بووبێت.  كوردستان 

كەسێك هەبێت بزانێت بە كردار واتای چی 

چاالكەوانێكی  نەوەك  بیت  ئاسایی  كوردێكی 

ئەندامێكی  ت��ەن��ان��ەت  ی��اخ��ود  س��ی��اس��ی، 

نەمبیستووە  چییە  جار  تاقە  یەك  پەكەكە. 

»بەداخەوە  بڵێت:  پێم  تورك  هاوەڵكارێكی 

لە  سەرەتا  رۆژه���ەاڵت«.  رووداوەك��ان��ی  بۆ 

ساڵی  ئەستانبوڵەوە  بەرهەڵستییەكانی  بزاوتی 

دەكەن  بەوە  هەست  هاوتەمەنەكانم   ٢٠١٣

كە جیهانبینییان شایەنی هەڵەچنێكە، ئەویش 

كاتێك چەك و هاوهەڵدەرەكان روویان كردە 

خۆیان، لەویادا توركەكانی چینی مامناوەندی 

كە  پێدەكەین  ب��اوەڕت��ان  »ئێستا  وت��ی��ان: 

گەندەڵە،  پۆلیس  دەكەن،  درۆ  رۆژنامەكان 

بەرژەوەندی  سەرقاڵی  هەر  گشتی  داواكاری 

»ب��ەاڵم  دڕن��دەی��ە،  دەوڵەتیش  و  خۆیەتی 

هەمیشە  دیكتاتۆر  بەوشێوەیەیە.  هەڵبەت 

كێشەی ئەوانەیە، كە دیكتاتۆر دەیانپێكێت.«

دەبینم،  سوریا  هەڵهاتووی  ك��وردی  كاتێك 

هەموو ئەو شتانە دێنەوە بە مێشكمدا، زنجیرە 

كوردستان،  سەر  دەخەمە  نیگام  زنجیرە.  بە 

ئاستێكی  لە  دۆخەكە  ئێستا  توڕە.  بێتەكبیر، 

سیاسەتمەدارە  چونكە  گومڕادایە،  هێندە 

كتومت  ئەگەر  بێدەنگن:  رۆژئاواییەكانیش 

بۆناو  نەبێت  توركیا  بەئەندامبوونی  مەسەلە 

یەكێتی ئەوروپا، پرسی مافی مرۆڤی كوردان 

كاری لەسەر نەكراوە. من كە ساڵی رابردوو 

چەند  بەسەربردو  توركیا  لە  مانگێكم  چەند 

سوریا،  سنوری  لەسەر  باشور  لە  كاتێكیش 

جەنگاوەری ئیسالمیم دەبینی بەناو شارەكاندا 

بۆیان  دانیشتوانەكان  دەك���رد.  پیاسەیان 

باسكردم، میلیشاكانی بەرەی نوسرە پاسەوانی 

لەكوێ  ئەوە  ئاخر  دەك��ەن.  سورسنورەكان 

پاسەوانە  جێگەی  بێگانە  ئیسالمی  كە  هەیە، 

بۆچی  بگرنەوە؟  سنور  سەر  خۆماڵییەكانی 

توركیای  دەوڵەتی   ٢٠١٣ ساڵی  هەر  ئەڵمانیا 

نەخستە ژێر فشارەوە؟ مەگەر ئێمە لە ناتۆدا 

هاوبەش نین؟

كوردەكانی  دەدا،  هەوڵیان  ئیسالمییەكان 

باشوری توركیا دەربەدەر بكەن، تاكەكەس كە 

لەسەر ئەو شتانەی دەنوسی، میدیا كوردییەكان 

بوون. ماباقی فەزای گشتی جیهانی سەرقاڵی 

ئەوە بوو مشتومڕ لەسەر بزاوتی گەزی بكات. 

ئەستەنبوڵدا  ناڕەزاییەكانی  لە  كورد  پرسی 

توركەكان  بوو:  بێمانا  نەبوو.  لەناواندا  ناوی 

ئەوەی  بۆ  سەرشەقام،  دەچوونە  رۆژئاوا  لە 

بكەن،  دەوڵ��ەت  ناعەدالەتییەكانی  دژایەتی 

كوردەكانیش، كە چەندین دەیە بوو قوربانیی 

ئەو مەسەلەیە بوون، زاتیان نەدەكرد بەشداری 

گفتوگۆكانی  لە  رێگری  ئ��ەوەی  بۆ  بكەن، 

پڕۆسەی ئاشتی نەكەن.

شارێكی  كرد،  ئامێدم  سەردانی   ٢٠١٣ ساڵی 

ملیۆنی كورد لە باشوری رۆژهەاڵتی ئەنادۆڵ. 

پڕۆسەی ئاشتی نێوان پەكەكەو توركیا تەمەنی 

تەنها چەند هەفتەیەك بوو، ئەلیكۆپتەر بەسەر 

لەسەر  زۆر  ئەگەر  لێدەدا.  دەورانیان  شاردا 

پێكبهاتایە،  ئاپۆڕەیەك  بمایتایەوەو  شەقام 

ئەوەی  بۆ  دەفڕین،  نزمتر  ئەلیكۆپتەرەكان 

بەرامبەر  دەوڵەت  بگرن.  خەڵكەكە  ڤیدیۆی 

بوو،  بەدگومان  هێند  ناتۆی  بە شەریكەكانی 

بە شێوەیەك كە چاودێری ئەوانی دەكرد، واتا 

مانشێتی میدیا 
توركییەكان بە وێنەی 

تابووتی سەربازی 
تورك دەڕازێنرانەوە. 

هەزارەها قوربانی كوردو 
سێ هەزار گوندی 

خاپوركراوی كوردی 
هەرگیز نەگەیشتنە 

سەر مانشێتەكان. هەتا 
رۆژی ئەمڕۆش گەلی 

تورك تێناگات، كە 
گەلی كورد بەدەست 

سیاسەتێكی دڕندانەوە 
نااڵندویەتی
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نەوەك پەكەكە، بەڵكو گەلی سیڤیلی كورد. 

ئێستا دەبیستم، لە ئامێد سەرلەنوێ بڕیاری 

ئاراوە.  قەدەغەكردنی هاتوچۆ هاتووەتەوە 

واتا دیسان منداڵ لە ماڵەوە دانیشتوون و 

باوكانیان  و  دایك  چارەنوسی  لە  ترسیان 

هەیە، ئەو ترسە كۆنە – وادیارە ئەو ترسە 

لەم واڵتە هەرگیز كۆتایی نایەت.

یەكەم  كاتێك  بووم،  لەگەڵدا  ئەمساڵ  من 

ئامێدو  گەیشتنە  یەزیدییەكان  پەناهەندە 

بە  منیش  بوو.  رزگارمان  دواج��ار  وتیان: 

هەرگیز  ئێوە  ك��وردن،  ئێوە  وت:  خۆمم 

لەكاتێكدا  نابێت  نابێت. رزگارتان  رزگارتان 

دوژم��ن  وەك  ب���ەردەوام  هاونیشتمانیان 

ئەگەر  نابێت  رزگارتان  بكەن.  تەماشاتان 

بەردەوام توركەكان جەنگی ئازادی كوردان 

تەماشا  واڵتەكەیان  لەدژی  راپەڕین  وەك 

بۆ  خەباتێك  وەك  ئەوەی  لەجێی  بكەن، 

ئاشتی توركیا بیبینن. رزگارتان نابێت ئەگەر 

ئەندامەكانی ناتۆ چاوپۆشی لە توركیا بكەن 

لەجێی ئەوەی كارێك بكەن لەكۆتاییدا گەلی 

كورد لە ناوەوەو دەرەوەی سنورەكانی واڵت 

بپارێزرێن. ئایا دەبێت هەمیشە )كریس دێ 

كوردەكان  لە  پشتگیری  و  بێت  بورگ(ێك 

بكات؟

سەرچاوە:

Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/

print/d-129976933.html
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رەهەندەكانی پەالماردانی 

هەرێمی كوردستان لەالیەن 

»داعش«ەوە

نوسینی: عەبدولباست سەیدا
لە عەرەبییەوە: سەهەند
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زۆرب��ەی  و  موسڵ  داگیركردنی  ل���ەدوای 

باكوری  سونییەكانی  عەرەبنشینە  ناوچە 

و  داع��ش  لەالیەن  ن��اوەڕاس��ت،  و  عێراق 

بەهێز  بۆچوونێكی  هاوپەیمانەكانیەوە، 

هەبوو، كە رێكخراوی داعش لەسەر داواو 

ئەو هێزو الیەنانەی كە دروستیان  رێنمایی 

كردووە، زوو یان درەنگ دەچێتە شەڕەوە 

تایبەتیش  بە  كوردستان،  هەرێمی  لەگەڵ 

دوای ئەوەی كە داعش بەدرێژایی زیاتر لە 

)1000( كیلۆمەتر، بووە هاوسنوری هەرێمی 

هەروەك  عێراقدا،  لەگەڵ  نەك  كوردستان 

دواتریش  و  موسڵ  گۆڕانكارییەكانی  لەپێش 

هەروا بوو. 

پرۆژەی »داعش« لەبنەڕەتدا لەسەر شێواندن، 

دروستكردنی  و  سەقامگیری  لەخشتەبردنی 

ج��ۆرێ��ك ل��ە پ��اش��اگ��ەردان��ی ب��ەرن��ام��ە بۆ 

خزمەتكردن  بەئامانجی  ئەوە  داڕێ��ژراوە، 

و  دروس��ت��ك��ەران  بەرژەوەندییەكانی  بە 

پ��الن��داڕێ��ژەران��ی رێ��ك��خ��راوی داع���ش، كە 

راستەوخۆ لەدوای روخاندنی رژێمی سەدام 

حسێن شارەزاییان لەو بوارەدا پەیداكردووە 

و كاری لەسەر دەكەن. داعش لە سوریاش 

لە رێگەی داگیركردنی ناوچە ئازادكراوەكان، 

و  س��ەرچ��اوەك��ان��ی  دەستبەسەرداگرتنی 

تۆقاندنی دانیشتوانەكانی و ناچاركردنیان بە 

جێهێشتنی زێدی خۆیان، هەمان ئەو رۆڵەی 

بینیوە، جگە لەوەش كەوتە شەڕو پێكدادان 

ئامانجی  بە  ئ��ازاد  سوریای  سوپای  لەگەڵ 

و  تواناكانی  وزەو  داچۆڕاندنی  شڵەژاندن، 

بۆ  بكات،  تەرخان  خۆی  ل��ەوەی  رێگرتن 

رووبەڕووبوونەوەی رژێمی ئەسەد. 

هەر لەو چوارچێوەیەدا، داعش بەشێوەیەكی 

پاڵنانی  لەپێناو  ك��اری��ك��ردووە  ب���ەردەوام 

بارودۆخەكە بەرەو دروستكردنی ملمالنێیەكی 

عەرەبی – كوردی، ئەوەش لە رێگەی درێژە 

پێدانی هێرش و پەالمارەكانی بۆسەر ناوچەی 

كۆبانێ  و چەندین ناوچەی دیكەی پارێزگای 

مەیدانی  لەڕووی  سوریا  رژێمی  حەسەكە. 

و میدیاییەوە سودی لەبوونی گروپی داعش 

نێوان  گەرمی  پەیوەندی  بەڵكو  بینیوە، 

لەسەر  تەپوتۆزی  هیچ  و  روونە  ه��ەردوال 

نییە، چونكە داعش لە قۆناغی پێش قۆناغی 

راستەقینە  شەڕێكی  ناو  نەچووەتە  موسڵ، 

پێیەش  بەو  دیمەشق،  رژێمی  بەرامبەر  لە 

هێرشی  خۆرهەاڵت  پارێزگاكانی  لە  رژێم 

نەكردووەتە سەر مۆڵگەو بارەگاكانی داعش، 

ناوەندی  كە  »رەق��ق��ە«  لە  تایبەتیش  بە 

سەرەكی داعش پێكدەهێنێت، تەنانەت كۆی 

ئەو رووبەڕووبونەوانەش كە لەنێون داعش 

داعش  لەنێوان  یاخود  رژێم،  هێزەكانی  و 

و هێزە هاوپەیمانەكانی رژێمدا روویانداوە، 

بریتی بوون لەچەند رووبەڕووبوونەوەیەكی 

بۆ  نەخشە  مەبەستێكی  چەند  سنوردارو 

كێشراوییان لەپشتەوە بووە. 

ئەسەد  رژێمی  میدیاییش،  ئاستی  لەسەر 

وەرگ��رت��ووە،  »داع��ش«  بوونی  لە  س��ودی 

سوریا،  شۆڕشی  لەنێوان  گرێدان  بەهۆی 

ئەو  ئاراستەكردنی  داع��ش��ەوە،  ت��ی��رۆری 

گشتی  رای  بۆ  ساختەیە  هەڵەو  لێكدانەوە 

جیهانی و ئەوروپی، ئەمەریكی و خۆرئاوایی 

لە  ئ��ەوەی  كە  پاساوەی  بەو  تایبەتی،  بە 

لەنێوان  ملمالنێیەكە  دەگ��وزەرێ��ت  سوریا 

نێوان  و  دیموكراتی  مەدەنی  سیستمێكی 

تیرۆریستەییەكان  توندڕەوە  ئیسالمیە  هێزە 

كاردەكەن  ژنانن،  كەمینەكان،  دوژمنی  كە 

ئیسالمی  شەریعەتی  جێبەجێكردنی  لەپێناو 

لەكاتێكدا  سەرەتایی،  شێوازێكی  چەند  بە 

سوریا  دیموكراتی  و  مەدەنی  سیستمی  كە 

»داعش« لەبنەڕەتدا 
لەسەر شێواندن، 
لەخشتەبردنی 
سەقامگیری و 
دروستكردنی 
جۆرێك لە 
پاشاگەردانی بەرنامە 
بۆ داڕێژراوە
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دەستەبەری ماف و ئازادییەكانی كەمینەكان، 

ژنان، داكۆكی لە دادپەروەری و سەقامگیری 

دەكات، بە تایبەتی مافە ئاینییەكان. 

بەاڵم لە عێراقدا، پرۆژەی داعش رێڕەوێكی 

دیكەی وەرگرتووە، لەالیەكەوە داڕێژەرانی 

پەنجە  و  دەست  بۆ  هەوڵیانداوە  پرۆژەكە 

پێكهاتەی  ستەمەكانی  لەگەڵ  نەرمكردن، 

عەرەبی سوننە و سود وەرگرتن لە كارتی 

سوریا،  لە  پێكهاتەیە  ئەو  رەواكانی  مافە 

بەڵكو موزایە دەكردن لەسەر ئەو مافانەیان 

بەمەبەستی دروستكردنی دۆخێكی بارگاوی 

لەپشێوی  پڕ  و  سەربازی  نمایشكردنی  بە 

بۆ  ئ��ەوەش  بەرنامە،  بە  پاشاگەردانی  و 

لێكگەیشتنێكی  لەهەرجۆرە  رێگەگرتن 

لەنێوان  خ��وازراو  و  بەرپرس  راستەقینە، 

سەركردە سوننەكان و سەركردایەتی هەرێمی 

كە  لێكگەیشتنێكە  ئەوە  كوردستان، چونكە 

لە قۆناغی ئایندەدا بنەمایی تازە بۆ پرۆسەی 

سیاسی دیاریدەكات.

بابەتێكی دیكەی گرنگ كە پێویستە لێرەدا 

ئاماژەی پێبكرێت، ئەو پەیوەندیە ژیرانەیەیە 

سوریادا  شۆڕشی  و  هەرێم  لەنێوان  كە 

هەیە، بە تایبەتی پەیوەندی نێوان مەسعود 

و  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی  بارزانی 

سەركردەكانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا و رێزگرتن 

لە قوربانی و خواست و ئامانجەكانی گەلی 

سوریا، هەروەها داواكردنی بەردەوامی بۆ 

دۆستانەیەی  پەیوەندیە  لەو  پارێزگاریكردن 

كە لەنێوان هەردوو گەلی كورد و عەرەبدا 

هەیە، لەسەر بنەمای رێزگرتن لە مافەكانی 

سایەی  لە  دیكە  پێكهاتەكانی  سەرجەم 

ئەم  هەموو  دیموكراسیدا.  سیستمێكی 

تورە  »داع��ش«ی��ان  پشتیوانانی  دیمەنانە 

و  رەوش  رێكخستنەوەی  چونكە  كردووە، 

بارودۆخی ناوچەكە بە هەڕەشەیەك بۆسەر 

دیدو بۆچوونەكانیان دەدەنە قەڵەم. 

لە  »داع��ش«  پ��رۆژەی  دیكەوە،  لەالیەكی 

ئەزمونێكی  بە  كوردستان  ئەزمونی  عێراق، 

دەبینێت،  پرۆژەیە  ئەو  پێچەوانەی  تەواو 

كە كار بۆ بەدیهێنانی دەكات، چونكە ئەو 

كە هەرێمی  گونجانەی  كرانەوەو  سیاسەتی 

كوردستان، لەگەڵ هەموو پێكهاتەو ئاراستەكان 

پ��ەی��ڕەوی دەك���ات ل��ەالی��ەك، ه��ەروەه��ا 

لە  مافەكانیان  و  تایبەتمەندێتی  بە  داننان 

كە  دیموكراتیدا،  سیستمێكی  چوارچێوەی 

هەموو حزبەكان بە بیروڕا جیاوازەكانیانەوە 

داعشەوە  لەالیەن  تێداكردووە،  بەشدارییان 

ئەو  هەروەها  یاساغە،  رەتدەكرێتەوەو 

جێگە  ئابووریە  پەرەپێدانە  گەشانەوەو 

هیوایەی كە هەرێمی كوردستان بەخۆیەوە 

دەبینێت، لەپاڵ هەستكردنی چین و توێژە 

لەو  كوردستان  كۆمەڵگەی  جۆراوجۆرەكانی 

هەرێمەدا بە ئارامی و سەقامگیری، لەگەڵ 

كولتوری  پێشكەوتنە  و  دەستكەوت  ئەو 

گرنگیپێدان  لەرێگەی  كە  مەعریفییانەی  و 

زانكۆكان،   بەردەوامی  هاوكاریكردنی  و 

لێكۆڵینەوەو  توێژینەوەو  ناوەندەكانی 

بەرجەستە  باڵوكردنەوەوە  كەرتی  هاندانی 

دەستكەوتی  لە  بریتین  هەمووی  ب��ووە، 

گرنگ بۆ دروستكردنی كولتورێكی مەدەنی 

دەرئەنجامی  ئایندەدا  كەلە  دیموكراتی 

هەموو  دەبێت.  بەرچاوییان  و  ئەرێنی 

ئەمانە پێچەوانە و ناكۆكن لەگەڵ پرۆژەكەی 

»داعش« كە كەمینە ئایینی و نەتەوەییەكانی 

كردووەتە ئامانج و هەوڵیش دەدات كورد 

و عەرەبەكان بخانە ناو گێژاوی ملمالنێیەكی 

توندەوە كە تەنها الیەنگرانی ستەم و تاریكی 

لە ناوچەكەدا لێی سودمەند دەبن. 

هەرێمی کوردستان 
دەبێتە هۆكارێكی 

كوشندە بۆ داعش، 
لەبەرئەوەی كە 

رووبەڕووی هێزێكی 
یەكگرتوو بە دیسپلین 

دەوەستێتەوە، كە 
خاوەنی شارەزاییەكی 

هەمەجۆری شەڕكردنەو 
هێزێكی پاڵپشتیكراوە 

بە هەموو تواناكان 
لەالیەن جەماوەرەوە، 
ئەو جەماوەرەی كە 
قوربانی زۆریداوە 

تاوەكو گەیشتووەتە ئەم 
پێودانگەی ئێستای
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ب���ەاڵم س����ەرەڕای ه��ەم��وو ه��ەوڵ��دان و 

واقیعی  دەرهاویشتە  داعشییەكان،  خواستە 

ئاماژە  زەوی  لەسەر  بەرجەستەبووەكان  و 

جەوهەری  جیاوازی  بوونی  بۆ  دەك��ەن، 

لەنێوان هەردوو حاڵەتی سوری و عێراقی. 

سوریا  لە  داع��ش  كە  سەركەوتنانەی  ئەو 

خراپی  لەئەنجامی  هێناون،  بەدەستی 

و  تاقم  توانای  هێزو  الوازی  و  رێكخستن 

الیەنە مەیدانییەكانی شۆڕشی سوریاوە بوو، 

پەیوەندیدار  هۆكارێكی  چەند  بۆ  ئەوەش 

لە  پەیڕەوكراو  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  بە 

چەند  ئەنجامدانی  كاریگەری  بۆ  سوریا، 

بەاڵم  دەگەڕێتەوە،  لەوێ   لێرەو  هەڵەیەك 

ئەو  سایەیدا  لە  كە  س��ەرەك��ی  فاكتەری 

سەركەوتنانەی داعش بەدیهاتن، بریتییە لە 

بوونی پەیوەندیەكی پتەو لەنێوان »داعش« 

و رژێمی سوریا. 

ب���ەاڵم س���ەب���ارەت ب��ەدۆخ��ی ع��ێ��راق و 

دەبینین  تایبەتی،  بە  كوردستان  بارودۆخی 

رووداوەكان بەوجۆرە نییە، چونكە ملمالنێی 

دەبێتە  كوردستاندا  هەرێمی  لەگەڵ  داعش 

هۆكارێكی كوشندە بۆ داعش، لەبەرئەوەی 

بە  یەكگرتوو  هێزێكی  رووب���ەڕووی  كە 

خ��اوەن��ی  ك��ە  دەوەس��ت��ێ��ت��ەوە  دیسپلین 

شەڕكردنەو  هەمەجۆری  شارەزاییەكی 

تواناكان  هەموو  بە  پاڵپشتیكراوە  هێزێكی 

لەالیەن جەماوەرەوە، ئەو جەماوەرەی كە 

قوربانی زۆریداوە تاوەكو گەیشتووەتە ئەم 

هاوكێشە  جگەلەوەش  ئێستای،  پێودانگەی 

بە هیچ  نێودەوڵەتییەكان رێگە  هەرێمی و 

هێزێك نادەن بارودۆخ كاروبارەكانی عێراق 

بە خواست و ئارەزووی خۆیان هەڵبسوڕێنن، 

هەروەكو چۆن ئێستا لە سوریا دەگوزەرێت.

سەرچاوە:

رۆژنامەی )الحیا ة(ی لەندەنی       

http://alhayat.com/Opinion/Writers/408

81%D9%84%D9%0622/%D8%AE%D9

88%D8%A3%D%8A%D8%A9-%D9%

 -8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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هاوكاری هەموو 

كورد بكەن، نەك 

تەنها كوردی عێراق

ئەلیزا ماركۆس

نوسینی: ئەلیزا ماركۆس )نیویۆرك تایمز(
لە عەرەبیيەوە: ئەكرەمی میهرداد
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عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  رێكخراوی 

و شام، ئەمریكای ناچار كرد بگەرێتەوە بۆ 

گۆڕەپانی جەنگی عێراق، لەسەرەتای مانگی 

ئۆگۆست سەرۆك باراك ئۆباما فەرمانیدا بە 

هێرشی ئاسمانی لە دژی چەكدارانی داعش، 

پایتەختی  هەولێری  لە  بوو  خەریك  كە 

دەب��وون��ەوە،  نزیك  عێراق  كوردستانی 

ئەمەش لەكاتێكدا بوو كە سوور بوو لەسەر 

نەگەڕانەوەی ئەمەریكا بۆ خاكی عێراق.

ئەگەر ئۆباما بەڕاستی بیەوێت هێزەكانی 

نەڕۆنەوە بۆ خاكی عێراق، ئەوكاتە دەبێت 

بكات  ئەمەریكا  سیاسەتی  بە  پێداچوونەوە 

ب��ەرام��ب��ەر ن��ەت��ەوەی ك��ورد و ب��ڕی��اردان 

عێراقیەكان،  تەنها  نەك  كورد،  كە  لەوەی 

هاوپەیمانانی سەرەكین لە دژی داعش.

سەرۆك ئۆباما، وەكو سەرۆكەكانی دیكە، 

بەرژەوەندییەكانی كوردیان بەپێی سنورەكان 

دابەش كردووە و چاوپۆشیان لە نیازەكانی 

داواكارییەكانی  بەهۆی  ك���ردووە،  ك��ورد 

لە  ئێستا  سیاسە  ئەم  ناوچەكە.  دەوڵەتانی 

جەنگاوەرانی  چونكە  مێژووە،  دەرەوەی 

بۆ  بەزاندووە،  واڵتانیان  سنورەكانی  كورد 

ئەوان  داعش.  دژی  جەنگی  لە  بەشداری 

ئەم جەنگە بۆ داكۆكی لە عێراق یان سوریا 

بەشەكانی  لە  بەرگرییە  بۆ  بەڵكو  ناكەن، 

ڕەوش��ەدا  لەم  گەلەكەیان،  و  كوردستان 

جەنگاوەرانی كوردی سوریا زیاتر لە ساڵێكە 

لە جەنگی دژی داعشدان.

كوردی  جەنگاوەرانی  رابردوو،  رۆژانی 

سوریا هەزاران كوردی ئێزیدیان رزگاركرد، 

كە  ئایینیەن  كەمایەتیە  ئ��ەو  ئێزیدی 

دەربازبوون  بۆ  كردن  هاوكارییان  ئ��ەوان 

ل��ە پ��ەالم��ارەك��ان��ی داع���ش ل��ە ع��ێ��راق، 

توركیا  كوردی  گەریالكانی  لەهەمانكاتیشدا 

شاری  لە  داكۆكی  بۆ  ئامادەن،  هێزەكانیان 

لە  واتە  كوردستان،  نەوتی  دەوڵەمەندی 

شكستی  بۆ  عێراقیاندا  یارمەتی  كەركوك، 

داعش لە شارۆچكەی مەخمور.

توركیا  و  سوریا  ك��وردی  جەنگاوەرانی 

بەرامبەر بە هەڕەشەكانی داعش دەجەنگن، 

دانپێدانراوی  ق��ەوارەی  تاكە  دەیەوێت  كە 

باكوری  لە  كوردستانە  هەرێمی  كە  كورد، 

لەم  ئەوان  بەشداری  لەناوبەرێت.  عێراق 

پێویستیەكی  و  نیاز  داعش  دژی  جەنگەی 

گرنگ بوو، بۆ پڕكردنەوەی الوازی هەرێمی 

سوپایەكی  خاوەنی  هێشتا  كە  كوردستان، 

یەكگرتوو نییە.

ئەمەریكا  پشتیوانی  تەنها  بێگومان 

بەتەنها  ناتوانێ  كوردستان  هەرێمی  لە 

بهێنێ،  بەدەست  لەدژی داعش  سەركەوتن 

تەنانەت لەگەڵ هاوكارییە سەربازییەكانیش، 

بۆ نەهێشتنی هەڕەشەكانی داعش، واشنتۆن 

سیاسی  پرۆسەیەكی  ناو  بچێتە  پێویستە 

كوردیەكان،  هێزە  هەموو  لەگەڵ  فراوان، 

چیدیكە  ع��ێ��راق،  ك���وردی  تەنها  ن��ەك 

بكات،  فەرامۆش  ئەوان  ناتوانێ  ئەمەریكا 

دیكەی- یارمەتیەكانی  لەبەرچاوگرتنی  بۆ 

ئەمەریكا  سەربازی-دەبێت،  یان  دارای��ی، 

سیاسیەكان  پێشكەوتنە  بە  ببەستێ  پشت 

هەرچەندە  ئ��ەوان.  هەستیاری  رەوشی  و 

واشنتۆن ماوەیەكی زۆرە بەرامبەر نەتەوەی 

دەسەڵەمێتەوە،  یان  هەڵوێستە،  بێ  كورد 

بەاڵم دەبێت ئیدی وەكو هێزێكی كاریگەر 

چاویان لێبكات، چونكە هێزی كورد ناكۆك 

ستراتیژییەكانی  بەرژەوەندییە  لەگەڵ  نین 

ئەمەریكا، هێزەكانی كوردی سوریا و توركیا 

نەیارن بەرامبەر توندڕەوی ئیسالمی، ئەوان 

هاوپەیمانی  و  عەلمانین  نەتەوەخوازانی 

سروشتی ئەمەریكان.

ئەمەریكا  دڕدۆنگیەكانی  و  گ��وم��ان 

بەرامبەر بە كورد تاڕادەیەكی زۆر بەهۆی 

پەیوەندییەكانی بوو لەگەڵ توركیا.

واشنتۆن ماوەیەكی 
زۆرە بەرامبەر نەتەوەی 
كورد بێ هەڵوێستە، 
یان دەسەڵەمێتەوە، 
بەاڵم دەبێت ئیدی 
وەكو هێزێكی كاریگەر 
چاویان لێبكات، چونكە 
هێزی كورد ناكۆك نین 
لەگەڵ بەرژەوەندییە 
ستراتیژییەكانی 
ئەمەریكا
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جەنگاوەرانی كوردی سوریا پارتی یەكێتی 

باكور  كوردییەكانی  ناوچە  كە  دیموكراتین، 

قەوارەیەكی  كردۆتە  سوریایان  رۆژهەاڵتی  و 

داعش  لەدژی  ساڵێكە  لە  زیاتر  ئۆتۆنۆمی، 

دەجەنگن.

پارتی  نزیكی  هاوپەیمانی  پارتە  ئەم 

زیاتر  كە  توركیایە،  كوردستانی  كرێكارانی 

لە سی ساڵە بۆ مافەكانی كوردستانی توركیا 

لەالی  تیرۆردان  لیستی  لەناو  و  دەجەنگن 

ئەمەریكا. سااڵنێكی درێژە كە توركیا دژی 

داواكارییەكانی كوردە و نایەوێت ئەمەریكاش 

بەهێزكردنی  ب��ۆ  ب��ك��ات،  ك��ارێ��ك  هیچ 

هەڵوێستی پارتی كرێكارانی كوردستان.

پارتی  لەگەڵ  گفتۆگۆكانی  توركیا  بەاڵم 

یەكێتی دیموكرات دەست پێكردووە، ساڵی 

لەگەڵ  ئاگربەستی  رێكەوتنی  راب��ردووش 

راگەیاندووە،  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

ئیدی هیچ هۆكارێك نەماوە كە واشنتۆن لە 

یارمەتی ئەوان دوابكەوێت.

لەگەڵ  راستەوخۆ  دەبێت  ئەمەریكا 

كاربكات،  دی��م��وك��رات��ی  یەكێتی  پ��ارت��ی 

بەرنامەكەی  بە  بكات  پێداچوونەوەش 

كوردستان،  كرێكارانی  پارتی  بەرامبەر 

هەڵوێستی  لەبەرچاوگرتنی  پاش  بەتاییەتی 

توركیاش بەرامبەریان.

پارتی  توركیاو  دانوستانەكانی  هەرچەندە 

دەستیان  بەڕەسمی  كوردستان  كرێكارانی 

پێنەكردووە، بەاڵم پەرلەمان لە مانگی یولیوی 

رابردوو یاسایەكی دەكرد، كە ڕێگا دەدات بە 

بەرپرسانی حكومەت بۆ ئەم دانوستانە.

بەشداریی راستەوخۆ لەگەڵ جەنگاوەرانی 

هۆكاری  دەبێتە  عێراق  لە  كورد  سەرەكی 

هێنانی  ب��ەدەس��ت  و  داع���ش  شكستی 

هەژمونێكی نوێ بۆ واشتنۆن لە ناوچەكە، 

كە ئەمەریكا دەتوانێ لەگەڵ رۆشنكردنەوەی 

بەدەستی  كوردستان  بۆ  پابەندیەكانی 

سنورەكانیش  رێزی  لەهەمانكاتیشدا  بهێنێ، 

لەوێ  ئەمەریكا  بوونی  هەروەها  بگرێ، 

دەست  بە  دڵنیاتر  رەوشێكی  دەت��وان��ێ 

بهێنێ كە ناكۆكی و كێشەكانی نێوان حزبە 

توندوتیژی  ناخۆشی،  ب��ەرەو  كوردیەكان 

نەچێت، لەوانەیە هەندێك الیان سەیربێت، 

دەتوانێ  كورد  بۆ  ئەمەریكا  پشتیوانی  كە 

وەكو  ئەوەی  بۆ  بدات،  عێراقیش  یارمەتی 

دەوڵەت بمێنێتەوە. پێش چەند هەفتەیەك 

رەوشێكی  لە  عێراق  ناوەندی  حكومەتی 

هەرێمی  سەرۆكی  ب��وو،  خراپدا  سیاسی 

هەوڵی  لە  ب��ارزان��ی  مەسعود  كوردستان 

راپرسیدا بوو بۆ سەربەخۆیی كوردستان.

ناچاركرد  هەموانی  داعش  هێرشەكانی 

پێداچوونەوە بە هەڵوێستیان بكەن. سەرەتا 

كوردستانێكی  بوونی  كە  بوو،  عێراق  لە 

بەهێز بۆ شكستی داعش و مانەوەی ژیان 

بووە نیاز و پێداویستی، پاشان بارزانی وازی 

لە راپرسی و سەربەخۆیی هێنا، چونكە ئەو 

ئێستا دەزانێ كە پێویستی بە هاوكارەكانی 

ناو عێراق و هاوپەیمانەكانی دەرەوە هەیە، 

پاراستنی  و  سەقامگیری  دابینكردنی  بۆ 

كوردستان لە هێرشەكان.

بۆ  پێویستی  بووە  هاوبەش  چارەسەری 

مافەكانیان  بە  عێراق  كوردی  كە  هەموان، 

شاد بن لە عێراقی فیدراڵ لە جیاتی كۆپرسی 

چارەسەرە  ئەم  چونكە  سەربەخۆیی،  بۆ 

باشتر زەمانەت دەكرێت، لەبەرنامەی نوێی 

ئەمەریكاشدا دەبێت ئەم چارەسەرە بەهێز 

كوردستان،  پشتیوانی  رێگای  لە  بكرێت، 

دەستی  لە  نابێت  كە  هەلەیە  ئەو  ئەمەش 

بدەین.

سەرچاوە:

)االنصات المركزی(، العدد 5968،

چارەسەری هاوبەش 
بووە پێویستی 
بۆ هەموان، كە 

كوردی عێراق بە 
مافەكانیان شاد بن 

لە عێراقی فیدراڵ لە 
جیاتی كۆپرسی بۆ 
سەربەخۆیی، چونكە 
ئەم چارەسەرە باشتر 

زەمانەت دەكرێت، 
لەبەرنامەی نوێی 

ئەمەریكاشدا دەبێت 
ئەم چارەسەرە بەهێز 

بكرێت
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نوێترین باڵوکراوەی 

کۆڵینەوە
یدیا بۆ فکرو لێ

دەزگای ئا
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نوسینی: ئۆفرا بنگیۆ
لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن

شۆڕشی رۆژئاوا

بە شۆڕشی ژنانیش ناو 

دەبرێت
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لەیال زانا« بە ناوبانگترین 
ژنی كوردی توركیایە، كە 
بە دەربڕینی رستەیەك بە 
زمانی كوردی لە رێوڕەسمی 
سوێندخواردن لە پەرلەمانی 
توركیا، بۆ ماوەی دە ساڵ 
گیراوە، بووە سیمبولی خەباتی 
كوردەكان
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بەرایی فەوریەی 2014، هێڤی ئیبراهیم، 

لە  یەكێ  عەفرین،  وەزیرانی  س��ەرۆك  بە 

كوردەكانی  خۆبەڕێوەبەرەكەی  كانتۆنە  سێ 

سوریا، دیاریكرا. یەكەمجار بەم دواییە بوو 

كە ژن و پیاوێك دەگاتە پۆستێكی وەها بااڵ، 

لە راستیدا لە دوو الیەنەوە ئەم مەسەلەیە 

راگەیاندنی  ی��ەك��ەم  س��ەرن��ج��ە.  جێگای 

لە  لە خۆیدا  خۆبەڕێوەبەری عەفرین خۆی 

مێژووی كوردەكانی سوریا بە خاڵی سۆزداری 

دادەنرێت، كە تا ساڵی 2012 تاڕادەیەك بۆ 

جیهانی دەرەوە نەناسراو بوو.

كە  عەرەبەكان  پێچەوانەی  بە  دووەم، 

ژنان لە شۆڕشی »بەهاری عەرەبی« دەوری 

سەرەنجام  بەاڵم  بوو،  ئەستۆ  لە  گرنگیان 

رژێمی نوێ پەراوێزی خستن، لە پەیوەند بە 

شۆڕشییان  بەشداری  ژنانەی  ئەو  كوردەكان 

مەیدانەكەن،  ناوەندی  لە  ه��ەروەك  كرد، 

سیاسییەوە  روانگەی  لە  توانیویانە  تەنانەت 

بەرهەمەكەی بچنەوە. 

»هێڤی ئیبراهیم« دوای دانانی ئاماژەی 

بەم خاڵە كرد، كە ئامادەیی ژنان بۆ كوردەكان 

لە ئاستی رابەری بۆ بابەتی جوانی و تازە 

نییە: »رەنگە ئەم كارە لە خۆرهەاڵتی ناوین 

جێگەی سەرنج بێت، بەاڵم نەك بۆ خودی 

زۆرێك  لەسەر  زانیاریمان  ئێمە  كوردەكان. 

لە ژنانی كورد هەیە، كە لە رابردوو رابەری 

كۆمەڵگاكەی خۆیان كردووە. نمونەیان پێش 

من زۆرە. من تەنیا لە رێگایانەوە هەنگاوم 

سەرانسەری  و  عەفرین  لە  بەتایبەت  ناوە، 

»رۆژئاوا« ژنان رابەری شۆڕش دەكەن.«

لە راستیدا لە رۆژئاوا ژنانێكی زۆر پۆستی 

رابەریان هەیە. وەك نمونە ئاسیا عەبدوڵاڵ، 

یەكێتی  پارتی  هاوسەرۆكی  دیكەیە،  ژنێكی 

كە  پێشەنگ  پارتی  )پەیەدە(  دیموكراتیك، 

ئیدارەی ناوچەكەی بە دەستەوەیە. سااڵنێكە 

كوردەكانی  جواڵنەوەی  لە  عەبدوڵاڵ  ئاسیا 

ژنان  رۆژئاوا چاالكوانە، جەختدەكاتەوە كە 

رابەرایەتی شۆڕش دەكەن. رەمزیە محەمەد، 

ژنێكی ترە، كە لە كانتۆنی جەزیرە وەزیری 

بازرگانییە، پەنجە لەسەر ئەم خاڵە دادەنێت 

نمونەیەكی  هەیەتی،  پۆستەی  ئ��ەو  كە 

دەگمەنە لە خۆرهەاڵتی ناوین. بە راشكاوی 

وتی: »هاوكات شۆڕشی رۆژئاوا بە شۆڕشی 

ژنانیش دادەنرێت«. 

ئۆسی«  »ئامنە  و  شەمعون«  »شامیرام 

دوو ژنی ترن، لە وەزارەتی پەیوەندیەكانی 

چاالكوانێكی  ن��ورا،  ی��اری��دەدەرن.  دەرەوە 

دەسپێكی  لەسەرەتای  دەڵێت:  كورد،  ژنی 

كورد  ژنانی  %75ی  تائێستا  ش��ۆڕش��ەوە 

كۆت  تابتوانن  رێكخراون  »رۆژئ���اوا«  لە 

تێكبشكێنن.  باو  كۆمەڵگای  بەندەكانی  و 

ل��ە چاالكی  ژن��ان��ی رۆژئ����اوا  ب��ەش��دارن 

سەربازیش، دیاردەیەكی دەگمەنی دیكەیە. 

لە كۆمەڵگای كوردستان  ژنان  بەشداری 

هەورازو  بەردەوام  كە  كۆنە،  مەسەلەیەكی 

لەو  پڕە  كورد  مێژووی  هەبووە.  نشێوی 

بابەتانە كە ژنان لە پانتایی ئایینی، سیاسی، 

رابەرییان  تێیدا دەوری  تەنانەت سەربازیش 

دیتووە. خاڵی جێ سەرنجە كە ژنان لەناو 

جولەكە،  وەك  ئایینی  جیاوازەكانی  كۆمەڵە 

چەشنە  لەم  موسڵمانان  عەلەوی،  ئێزدی، 

»ئاسینە  رەنگە  دەرك��ەوت��وون.  دەوران���ە 

جولەكە  كوردی  ژنە  ناسراوترین  بارزانی« 

زایینی  ه���ەژدەی  س���ەدەی  ل��ە  ك��ە  بێت، 

مردنی  دوای  و  ژی��اوە   )1670  -  1590(

یەكەم  »پێشەوا«.  بە  بوو  هاوسەرەكەی، 

حاخامی ژنە لە مێژووی جولەكەدا.

»خانزادی  رۆژگ��ار،  هەمان  تاڕادەیەك 

ك��وردی  دیكەی  ژنێكی  س���ۆران«،  میری 

دوو  بەسەر  فەرمانڕەوایەتی  كە  موسڵمانە 

میرایەتی كوردیدا كردووە و بە وتەی مێژوو 

نوسێك، لە پلەی فەرماندەیی هێزێكی سی 

ئێران.  سەر  كردۆتە  هێرشی  كەسی  هەزار 

لە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  ئێستا 

دیارە  دروستكردووە.  بۆ  پەیكەری  عێراق 

ساڵی  لە  نەبوو،  دەگمەن  روانگەیەوە  لەم 

1850 هەم ژنێكی جەنگاوەری دیكە بەناوی 

كەریمە  ش��ەڕی  كاتی  لە  رەش«  »فاتمە 

فەرماندەیەكی سەربازی وەفاداری دەوڵەتی 

عوسمانی بووە. 

كوردی  ژنی  خاتوون«رابەرێكی  »عادیلە 

هۆزی  سەرۆكی   ،)1847  -  1924( دیكەیە 

كاتێك  تەنانەت  بووە،  جاف  دەسەاڵتی  بە 

دابووە،  ژیان  لە  هاوسەرەكەی  هێشتا  كە 

و  دەكرد  حكومەتی  هەڵەبجە  ناوچەی  لە 

بەهۆی توانای لە بەڕێوەبردنی كاروبارەكان 

هاندانی  بۆ  بەریتانیا  ب��ووە.  ناوبانگ  بە 

نازناوی »شازادە خاتوونی ئازای« پێداوە. 

لەناو ئێزدیەكان، كۆمەڵگای ناموسڵمانیش 

»مایان  دەرك��ەوت��وون.  ناوبانگ  بە  ژنانی 

خاتوون« رابەری ئایینی لە ساڵەكانی 1913 

تا 1957 كاریگەری بە سەر ئەم كۆمەڵگایەوە 

هەبووە. 

كاریگەرانە  ژنە  لیستی  ئەم  هەرچەند 

تایبەتی  ئاماژەیەكی  بەاڵم  نییە،  دەگمەن 

ناو كۆمەڵگای كوردییە كە لەناو هاوسێكانی 

عەرەب، ئێرانی و تورك بەرچاو ناكەوێت.  

دیارە دەبێت ئاماژە بەم خاڵەش بكرێت، 

لە  كورد  ژنی  رابەرانی  دواییە  ئەم  تا  كە 

بەگشتی  دەركەوتوون،  خانەدان  چینی  ناو 

بوون.  پیاو  رابەرێكی  هاوسەری  یان  كچ 

ئەم  هەڵە  بە  كارە  ئەم  نابێت  هەرچەند 

كۆمەڵگای  كە  بكات،  دروس��ت  بۆچوونە 

كوردی یەكسانی رەگەزی بووە، بە تەنیشت 

ئەم ژنە بە توانایانەوە، زۆرجار ژنانی دیكە 

كارهێنانەوە،  بە  بە دەست خراپ  ئازاریان 

پیاوساالر،  پارێزكاری  باوو  كۆمەڵگایەكی  لە 

چەشتووە.

ب��ەم ح��اڵ��ە، دەك��رێ��ت ل��ەم س��ااڵن��ەی 

لەم  شۆڕشی  كە  ببینی  ئاشكرا  بە  دوای��ی 

كوردەكانی  ناو  لە  تایبەت  بە  مەیدانەدا، 

سوریاو توركیا لەرووداندایە. بەشداری ژنان 

سیاسی،  كاروباری  لە  ناوچەیە  دوو  لەم 

كۆمەاڵیەتی بەشێوازێك لە هەموو الیەكەوە 

ب��ەش��داری ژنان  ب��ووە.  بە دام��ەزراوەی��ی 

دەستی  خ��وارەوە  ریزی  لە  كاروبارانە  لەم 

پێكردووە و بۆتە ریتمێكی باو.
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كەی و چۆن ئەو رەوتە دەستی پێكرد؟ 

مەیدانەدا  لەم  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 

ئۆجاالن،  عەبدوڵاڵ  ك��رد.  داهێنانەی  ئەم 

كە  حزبە،  ئ��ەو  فكری  راب��ەری  پێشەواو 

بیروباوەڕی  كاریگەری  ژێ��ر  كەوتوبووە 

ماركسیستی - لینینستی، دەستڕاگەیشتن بە 

زۆری  بە  كۆمەڵگای  لە  رەگەزی  یەكسانی 

هۆزیی، دەرەبەگی و پارێزكاری كوردەكانی 

كردە ئامانج. ژنان لە هەمان فۆرمۆلە بوونی 

»پەكەكە« لە ساڵی 1978 دەوری ناوەندییان 

پەكەكە  گەریالكانی  دەوری  لە  نواندووە، 

دەركەوتن، كە پێگەی یەكسانی بە پیاوانیان 

پێدراوە.

هێزی  %30ی  ل��ە   1990 ل��ە  ژن���ان 

ئەو  پێكدەهێنا،  »pkk«ەی����ان  س��ەرب��ازی 

زیادبوون  لە  ئێستا  تا  لەوكاتەوە  رێژەیە 

 )pkk( بە  ژن��ان  سیاسی  چاالكی  داب��ووە. 

بۆ  كرد  تەشەنەی  بەڵكو  نەهات،  كۆتایی 

كوردی  كوردیەكانی  رێكخراوە  تەواوی  ناو 

توركیاش. گرنگترینییان، پارتی یاسایی ئاشتی 

و دیموكراسی، )BDP( یە. )BDP( پشكی 

لە %40ی لە هەموو ئاستێكی رێكخراوەیی 

سەرباری،  و  گرتووە  بەرچاو  لە  ژنان  بۆ 

دان.  پیاوان  هاوسەرۆكی  پۆستی  لە  ژنان 

گوڵتان   ،)BDP( هاوسەرۆكی  نمونە،  وەك 

 -  1980 ساڵەكانی  ماوەی  لە  كە  كشاناك، 

1982 بەهۆی هەڵسوڕاوی بۆ مافەكانی كورد 

گیراوە.

ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا، »ل��ەی��ال زان���ا« بە 

بە  كە  توركیایە،  كوردی  ژنی  ناوبانگترین 

لە  كوردی  زمانی  بە  رستەیەك  دەربڕینی 

پەرلەمانی  لە  سوێندخواردن  رێوڕەسمی 

توركیا لە 1991 بۆ ماوەی 10 ساڵ گیرا، بووە 

رۆژانە  ئەم  كوردەكان.  خەباتی  سیمبولی 

كوردچێتیەكەی  چاالكی  هەمان  گرفتاری 

بووە. 

لە  )PKK(ەیە  لقێكی  كە  بۆ )BDP(ش 

ناو  لە  رەوت  هەمان  سوریا،  كوردستانی 

ژنانی كوردی »رۆژئاوا« دوبارە بۆتەوە. بەم 

جیاوازیەی كە لە ناویاندا زەقترو توندوتۆڵتر 

بووە، شۆڕش لە شۆڕشدا.  

هەرێمی  ح��ك��وم��ەت��ی  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت 

كوردستانیشدا لە عێراق،  ئەو شوێنەی كە 

كۆمەڵگا كوردیەكەی زیاتر باون، ئاماژەیە لە 

بەرچاو  ژنان  بارودۆخی  بوونی  تەندروست 

كوردستان  پەرلەمانی  %30ی  دەكەوێت، 

كورسیەكانی بۆ ژنان تەرخان كردووە. )بۆ 

میصری  ژنانی  بە %2ی  رێژەیە  ئەو  نمونە 

واڵتە  ئ��ەو  شۆڕشی  دوای  پەرلەمانی  لە 

بەراورد بكەی(. بەم حاڵە، ژنان لە سیاسەتی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان پێگەی گشتی 

زۆر كەمتری هەیە. 

بارەیەوە  لەم  دەگمەن  بابەتێكی  رەنگە 

جەالل  هاوسەری  ئەحمەد«  برایم  »هێرۆ 

)پێشوو(  عێراق  كۆماری  سەرۆك  تاڵەبانی 

بێت، كە بە بوێرترین ژنی یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان دادەنرێت.  

لەگەڵ ئەو هەموو تاریفكردنە هێشتاش 

بەد  دەست  بە  ئازار  كورد  ژنانی  زۆربەی 

س��االری  پیاو  كۆمەڵگای  رەفتاریەكانی 

دەرب���ارەی  ناكرێت  دەچ��ێ��ژن.  خۆیانەوە 

لەم  دواییە  ئەم  وەرچەرخانی  گرنگیەتی 

ئەم  بەاڵم  بكرێت،  زێدەڕۆیی  مەیدانەدا 

مەسەلەیە بە نۆرەی خۆی دەتوانێت ئەمانە 

بۆ ئاڵوگۆرییەكی كۆمەڵگای هاوسێی موسڵمان 

بگۆڕێت، كە بۆ هێنانە ئارایی كۆمەڵگایەكی 

دیموكراسی و وەكیەك تێدەكۆشن. 

لێكۆڵەریاری  و  زانكۆ  مامۆستای   -*

بااڵدەست لە »دامەزراوەی موشە دایان« بۆ 

توێژینەوەی »ئەفریقاو خۆرهەاڵتی ناوین«. 

http://nnsroj.com

»هێرۆ برایم ئەحمەد« 
هاوسەری جەالل 
تاڵەبانی سەرۆك 
كۆماری عێراق 
)پێشوو(، بە بوێرترین 
ژنی یەكێتی نیشتمانی 
كوردستان دادەنرێت.
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ئامادەكردنی: شکۆ سابیر

هەڵەبجە.. پارێزگای چوارەم 

و پایتەختی ئاشتی هەرێمی 

کوردستان
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نەتەوەو  قوربانیدانی  رەمزی  هەڵەبجە 

ناسنامەی میللەتێكە، كە لەپێناو كوردبوون و 

بەدەستهێنانی ماف و داخوازییە رەواكانی گەلی 

ستەمدیدەی كوردە. كارەساتی كۆمەڵكوژی و 

 ١٩٨٨ ئازاری  ١6ی  لە  هەڵەبجە  كیمیابارانی 

لەالیەن ڕژێمی بەعسی عێراقەوە، لە كۆتایی 

روویدا،  ئێران  عێراق-  جەنگی  رۆژەكانی 

كیمیایی  گازی  بە  خۆڕاگرەی  شارە  ئەو  كە 

خنكاند و زیاتر لە )5( هەزار هاواڵتی كوردی 

بێتاوانی لە ژن، منداڵ و گەنج شەهیدكران، 

لە  برینداركران،  تریش  هەزار   )١٠( نزیكەی 

كیمیابارانكردنی  مرۆڤایەتیدا،  نوێی  مێژووی 

بە  دژ  ت��اوان��ی  گ��ەورەت��ری��ن  بە  هەڵەبجە 

مرۆڤایەتی دادەنرێت.

جینۆسایدی  و  كیمیابارانكردن  تاوانی 

هەڵەبجە

بەسەر  س��اڵ   )٢6( تێپەڕینی  دوای  لە 

ئێستاش  هەڵەبجەدا،  كیمیابارانكردنی 

و  بریندارانی  بەسەر  كیمیاباران  ئاسەواری 

هەموو  ماوە.  هەر  هەڵەبجەوە  هاوواڵتیانی 

ئەو  یادكردنەوەی  بۆ  رۆژەدا،  لەو  ساڵێك 

كارەساتە نامرۆڤانەیە، بە گەورەترین كەسەرو 

خەم و پەژارەوە لەالیەن كەسوكاری شەهیدان 

و خەڵكی قوربانیدەری هەرێمی كوردستانەوە 

یادی دەكرێتەوەو بەرز رادەگیرێت.

ئێستا  پێش  سەدەیەك  چارەكە  لە  زیاتر 

خەڵكی ئ��ەم ش��ارە ج��وان��ە، ئ��ەم دەڤ��ەرە 

سڤیل  و  ه��اواڵت��ی��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  ئ���اوەدان���ە 

دارو  رووەك ،  گیانداران ،  تەنانەت  بێدیفاع، 

جەنگ   نەعرەتەی  نێو  لولدرانە  درەختیشی، 

و گێژاوی وێرانكاری رژێمی شۆڤێنی پێشووی 

ژیان  كاتژمێرێكدا  چەند  ماوەی  لە  بەعس، 

قڵپكرایەوە نێو دۆزەخ  و شارێك بەپێوە بە 

بڕا.  لەبەر  هەناسەی  قەدەغەكراو  چەكی 

مرۆڤ  و زیندەوەر، گژوگیاو رووەك پێكەوە 

كرانە سوتماك. هەڵەبجە وەك خۆی، وەكو 

پانتاییەكی  ش��ارو  وەك��و  ئ��اوەدان��ی،  مێژوو 

هەورامان،  دامێنی  لە  سروشتیی  بەپێزی 

بە  ش��ارەزوورەوە،  بەالی سەری سەركەشی 

رووب��اری  ژیانی  لە  پڕ  تروسكەی  تەنیشت 

نەهامەتییەكی  جەرگەی  بەناو  سیروانەوە، 

دەستكردا گوزەری كرد. 

بەجێما،  خ��اوەن  بێ  ژیان  ش��ارەدا  لەو 

وشكهەاڵتن،  بێكەس  ئ��ارەزووەك��ان  هیواو 

ئاییندە بێ تۆماركرایە قەرەبروت ویژدان و 

ئینساف گڕیانگرت، بێئەوەی هیچ ویژدانێكی 

مرۆڤایەتی نقەیەكی لەدەم دەرچێت!.

هەڵەبجە  ژەهربارانكردنی  تراژیدیای 

برینەكانی  و  زام   قەتماغەی  ئەمڕۆش  هەتا 

بەڵكو  ن���ەب���ووە،  س���اڕێ���ژ  ه���ەر  ن���ەك 

چیرۆكی  ئەكولێنرێتەوە.  بێدەربەستانە 

راستەقینەی كوالنەوەی برینەكان الی خودی 

كارەساتە  ئەو  بەجێماوانی  هەڵەبجەییەكانە . 

مرۆییەیان  تراژیدیا  ئەو  پ��ەردەی  ه��ەزاران 

لەنێو ویژدانیاندا هەڵگرتوو. ئەوەی ئەستەمەو 

جێگای نەفرەتلێكردنە ئەوەیە، كە پاش زیاتر 

پێشهاتنیدا،  بەسەر  سەدەیەك  چارەكە  لە 

خەڵكی  هێشتا  هێوركردنەوەیان،  لەجیاتی 

شارەكە دڵیان تەنگە، لە جاران توورەترن  و 

تێنەكردوون، چونكە دوای  ئاسودەیی رووی 

ئەوە هەموو ساڵە بەسەر ئەو تاوانە كۆكوژییە 

گەورەیەدا، هێشتا كێوێك ئاهو حەسرەت لە 

ناخی هەڵەبجەییەكاندا كەڵەكە بووە. 

هەڵەبجە لەرووی ئیدارییەوە

پارێزگای  ن��اوەن��دی  هەڵەبجە  ش��اری 

گەورەو  شارە  لە  یەكێك  بە  هەڵەبجەیە، 

هەڵەبجە لە دێر 
زەمانەوە مەڵبەندی 
ژیان بووە، بەاڵم 
چەندین جار وێرانكراوە 
دوا جار لە دەورووبەری 
ساڵی 1650ی زاییندا 
ئاوەدانكراوەتەوە، ووردە 
ووردە گەشەی كردووەو 
بووە بە شار
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گرنگەكانی كوردستانی باشور دەدرێتە قەڵەم، 

پلەی   ٤6 درێ��ژی  هێڵی  نێوان  دەكەوێتە 

-٣5 پانی  بازنەی  دوو  هەر  و  رۆژه��ەاڵت 

شاری  لە  كیلۆمەتر   )٨٣( و  باكور  ٣6پلەی 

 )١5٩٩( رووب��ەرەك��ەی  دوورە.  سلێمانیەوە 

لەسەر  كاتێك  چوارگۆشەیە.  كیلۆمەتری 

رووبەری  ٣٩,٩%ی  بوو  سلێمانی  پارێزگای 

تێكڕای  پێكدەهێنا.  پارێزگایەی  ئەو  هەموو 

هەڵەبجە  لە  ساڵدا  لە  بارین  باران  رێژەی 

ناوچە  لە  یەكێك  بە  واتا  ملیمەترە،   )55٠(

بارینەوە  ب���اران  ل���ەڕووی  م��س��ۆگ��ەرەك��ان 

دادەنرێت، لە باكوری رۆژهەاڵت و باشوریەوە 

بااڵمبۆ  و  شنروێ  و  هەورامان  چیاكانی  بە 

كیلۆمەتر   )٧5( درێژایی  بە  دەورەدراوە. 

لەگەڵ ئێراندا هاوسنورە. دەشتی شارەزوور 

كە بە یەكێك لە دەشتە بەپیت و ناودارەكانی 

لە  گ���ەورە  بەشێكی  دەن��اس��رێ��ت،  جیهان 

پێكهێناوە.  هەڵەبجەی  پارێزگای  رووب��ەری 

دەش��ت��ی ش����ارەزوور ب��ە رۆژئ����اوای ش��اری 

هەڵەبجە دەستپێدەكات، لەرۆژهەاڵتی ناحیەی 

سورداش كۆتایی دێت، درێژییەكەی نزیكەی 

زۆربەی  بژێوی  دەشتە  ئەم  دەبێت.  ١٠٠كم 

رێژەیەكی  دابیندەكات،  ناوچەكە  دانیشتوانی 

زۆری دانەوێلەو بەروبوومی هاوینە، سەوزە 

هەڵەبجە  بەرهەمدێت.  لێوە  میوەجاتی  و 

جوگرافی  بازرگانی،  كۆمەاڵیەتی،  پەیوەندی 

كوردستاندا  رۆژهەاڵتی  شارەكانی  لەگەڵ 

پاوە،  نەوسوود،  شارەكانی:  وەكو  هەیە، 

باینگان، مەریوان. 

ناوشاری  بەناوبەنگەكانی  شوێنەوارە 

باخی  ئەمانەن:  دەوروب���ەری  هەڵەبجەو 

مزگەوتی  ب��ەگ،  حامید  قەیسەری  میر، 

پیر  مەرقەدی  جامیعە،  مزگەوتی  پاشا، 

ئاشتی  ناجی،  حاجی  كارێزی  محەمەد، 

تووە  فرەخەزێنە،  یاروەیسی،  مەحمودی 

حەمەو  كانی  گواڵن،  شێخ،  كانی  وشك، 

غان، كانی سۆفی خدر، كۆڵەبۆز، مۆردانە، 

كانی نواڵە، كانی زارا.

جوگرافیای پارێزگای هەڵەبجە

كیلۆمەتر   )٧5( دووری  بە  هەڵەبجە 

كەوتووەتە خوارووی رۆژهەاڵتی سلێمانیەوە، 

دانیشتوانی  ژم��ارەی  كیمیابارانەكە  كاتی  تا 

لە  ٧٢6مەتر  دەبوو،  كەس   )٧٠٠٠٠( لە  زیاتر 

خاكەكەی  رووبەری  بەرزەو  دەریاوە  ئاستی 

١5٣٢كیلۆمەترە. ئاو و هەوای مامناوەندییە، 

تەنیا چلەی زستانی ساردەو چلەی هاوینیشی 

كەشو  ساڵ  تری  رۆژەكانی  ب��ەاڵم  گەرمە، 

هەوای خۆش و لەباری هەیە و ناوچەیەكی 

لێ  بارانی  )٧5٠(ملم  ساڵدا  لە  باراناویە، 

جارێك  چەند  زستاندا  چلەی  لە  دەبارێت، 

ب��ەف��ری ل��ێ دەب���ارێ���ت، ب���ەاڵم ئ��ەوەن��دە 

نامێنێتەوە.

وا  ك��ۆن  شوێنەواری  هەندێك  بەپێی 

دەرئەكەوێت، كە هەڵەبجە لە دێر زەمانەوە 

جار  چەندین  بەاڵم  بووە،  ژیان  مەڵبەندی 

ساڵی  دەوروب��ەری  لە  جار  دوا  وێرانكراوە 

ووردە  ئاوەدانكراوەتەوە،  زاییندا  ١65٠ی 

وودە گەشەی كردووەو بووە بە شار. بەهۆی 

ئ��ەو ئ��او و ه��ەوا خ��ۆش و لە ب��ارەی��ەوە، 

جگە لە خەڵكەكەی خۆی خەڵكی تریش لە 

ناوچەو مەڵبەندەكانی ترەوە بۆی هاتوون و 

تێیدا گیرساونەتەوە. بۆیە چەندین بنەماڵەی 

تیابوو كە لە كۆنەوە دانیشتووی: قەرەداغی، 

سلێمانیی،  بانەیی،  مەریوانی،  پێنجوێنی، 

و  كامیارانی  پاوەیی،  جوانڕۆیی،  سنەیی، 

بەرزنجی بوون.

دانیشتووان و ژیانی خەڵكی هەڵەبجە

كاروباری  بە  زیاتر  دانیشتوانی هەڵەبجە 

دوكانداری، بازرگانی، كشتوكاڵی، كاربەدەستی 

حكومەت، ئاژەڵداری، ئیشوكاری سەرپێی و 

هاتوچۆی سەرمەرز  و سنورەكانی ئێران، راوە 

ماسی بەسەر دەبەن. هەردوو ئایینی ئیسالم 

دانیشتوانەكەیان  سەرجەم  ئاینی  كاكەیی  و 

پێكهێناوە. 

ئامار  فەرمانگەی  سەرژمێری  بەپێی 

لە  سەرەكی  گەڕەكی  چوار   ١٩٧٧ ساڵی  لە 

هەڵەبجە هەبوون: )بامۆك، پاشا، سەرای، پیر 

محەمەد(، سەرجەمی ژمارەی دانیشتوانەكەی 

)٢٢٤١١( كەس بووە، ژمارەی ئەو خێزانانەی 

كە خەڵكی ئەو چوار گەڕەكەیان پێكهێناوە، 

)٣٨5٠( خێزان بووە، واتە دانیشتوانی شارەكە 

ئیداری  سنوری  دانیشتوانی  سەرجەم  ٣٧%ی 

خانوبەرە  ژمارەی  پێكهێناوە.  پارێزگاكەیان 

دەوڵەتییەكان  و  ئەهلی   دروس��ت��ك��راوە 

خزمەتگوزاریە  لەرووی  بووە،  یەكە   )٣6٢٨(

گشتییەكانەوە )١٧( خوێندنگا، )٢( نەخۆشخانە، 

بنكەی تەندروستی تیادا بووە، بەاڵم لە ئاماری 

ساڵی١٩٨٧سەرجەم دانیشتوانی سنوری ئیداری 

ئەمەش  بووە، كە  )١١5٢٩٩( كەس  پارێزگاكە 

پارێزگای  دانیشتوانی  سەرجەم  ی   %١١  ،١٢

سااڵنی  ماوەی  لە  واتا  پێكهێناوە،  سلێمانی 

١٩٧٧ تا ١٩٨٨ رێژەی زۆربوون  و گەشەكردنی 

بەپێی  ب��ووە.   %٣،٣ رێ��ژەی  بە  دانیشتوان 

خانوبەرە  ژمارەی  ساڵەدا  لەو  ئامار  هەمان 

دروستكراوە ئەهلی  و حكومییەكانی ناو شار 
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خزمەتگوزاری  لەرووی  بووە،  یەكە   )6٠٠٨(

گشتیشەوە )6١( خوێندنگا، )٢( نەخۆشخانە، 

)١( بنكەی تەندروستی تیادا بووە.

بڕیاری بەپارێزگا كردنی هەڵەبجە

دوای   ئەوەی   لە نوسراوێكی   فەرمیدا بۆ 

سەرۆكایەتیی   ئەنجومەنی   وەزیرانی   هەرێمی  

بارزانی   سەرۆكی   مسعود   كوردستان،   بەڕێز 

 هەرێمی   كوردستان داوا لە حكومەتی   هەرێمی  

نەكات  چاوەڕێی   بەغدا  دەكات،   كوردستان 

پارێزگاكردنی   كارگێڕییەكانی   بە  و  رێكارە 

دەستپێبكات ،  لەبەرامبەردا  )تاریق   هەڵەبجە 

دەڵێت :  عێراق  ش��ارەزای   یاسایی  ح��ەرب( 

" حكومەتی   هەرێمی   كوردستان مافی   خۆیەتی  

 گۆڕانكاری   لە هەر پارێزگا، ناحیەو قەزایەكیدا 

بەجێبەجێكردنی   بە  پشتبەستن  بە  بكات، 

عێراق،   هەمیشەیی   بەندەكانی   دەستوری 

 هەروەها پەرلەمانی   كوردستانیش بەپێی   یاسا 

گۆڕانكاری   لە   دەربكات،  بڕیار  مافی   هەیە 

 پارێزگاكانیدا بكات ". 

پارێزگاكردنی    دەرچوونی   فەرمانی   بە 

 هەڵەبجە

لە نوسراوێكی فەرمیدا كە5   ی   ئاداری٢٠١٤    

بارزانی   سەرۆكی   هەرێمی   مسعود  لەالیەن 

گەیشتووەتە  ئیمزا   ك��راوە،   كوردستانەوە 

سەرۆكایەتیی   ئەنجومەنی   وەزیرانی   هەرێمی  

پشتبەستن  هاتووە :  بە   كوردستان،   تیایدا 

بابەتی   بە  لە   یاساناسان كە  بە   ڕای   زۆرێك 

دەكەوێتە  پارێزگاكردنی   هەڵەبجەی   شەهید 

بازنەی   سەاڵحیاتی   ئیداریی   هەرێم، هەروەها 

لەالیەن  نەبوونی   وەاڵمی   پێویست  لەبەر 

پارێزگاكردنی   هەڵەبجە،.  بە  بۆ  بەغداوە 

 بۆیە بڕیارماندا حكومەتی   هەرێمی   كوردستان 

بە ڕێوشوێنە  دەس��ت  ك��ات  زووت��ری��ن  ب��ە 

ئیدارییەكانی   بەپارێزگاكردنی   هەڵەبجە بكات، 

ئەوەی   داواكاریی   خەڵكی   قارەمانی   ئەم  بۆ 

دەڤەرە جێبەجێ بكرێت .

پشت بەستن بە بنەمای   یاسایی

دوای   ئ����ەوەی     س��ەرۆك��ی   هەرێمی  

ئەنجومەنی    كوردستان،   بەڕەسمی   داوای   لە 

ك��رد،    وەزی���ران���ی   هەرێمی   كوردستان 

جێبەجێكردنی   كارە  ب��ە  دەستبكەن   كە 

ئیدارییەكانی   بە پارێزگاكردنی   هەڵەبجە .  ئەو 

بڕیارەی   سەرۆكی   هەرێمی   كوردستان كە لە 

 ٢٠١٤/٣/   6 رۆژی     دەركرا،   رۆژی  ٢٠١٤/٣/5دا 

ئەنجومەنی   وەزیرانی   هەرێمی   بە  پێشكەش 

سەرۆكی   بڕیارەكەدا  كرا ،  لە   كوردستان 

بەستن  دەڵێت :  بەپشت   هەرێمی   كوردستان 

پارێزگاكانی   بنەمای   یاسایی،   بە  چەندین  بە 

دەسەاڵتی   ئیداری   ژێر  دەكەوێتە   هەڵەبجە 

 هەرێمی   كوردستانەوە . 

پەرلەمانی   ٢٠١5 شوباتی  5ی  رۆژی 

لە  كە  نائاساییدا  دانیشتنێكی  لە  كوردستان 

دەنگ  كۆی  بە  ئەنجامیدا  هەڵەبجە  شاری 

دانان  و  هەڵەبجە  پارێزگابوونی  بە  بڕیاری 

ئیدارەی  پۆستەكانی  یەكالییكردنەوەی  و 

شێوەیە  ب��ەو  ك��رد،  پەسەند  هەڵەبجەی 

هەرێمی  پارێزگای  چوارەم  بووە  هەڵەبجە 

و  سلێمانی  و  هەولێر  ل��ەدوای  كوردستان 

دهۆك. 

بڕیاری بە پارێزگاكردنی هەڵەبجە لەالیەن 

خەڵكی هەرێمی كوردستانەوە بە گەرمی و 

وەك  و  لێكرا  پێشوازی  خرۆشەوە  و  جۆش 

وەفادارییەك بەرامبەر شەهیدان و قوربانیانی 

كیمیاباران تەماشا كرا، بە تایبەتیش لەالیەن 

نیشتمانی  بڕیارێكی  بە  هەڵەبجەییەكانەوە 

سەرۆكی  پاشان  قەڵەم.  درای��ە  بوێرانە  و 

پەرلەمانی  بڕیارەكەی  كوردستان  هەرێمی 

كوردستانی پەسەند كرد و وەك رێزلێنانێك لە 

قوربانیدانی، پارێزگای هەڵەبجە بە پایتەختی 

ئاشتی دیاریكرا.   

هونەرمەندانی  ئەدیبان،  ن��وس��ەران، 

بەناوبانگەكانی هەڵەبجە

شێخ  نەقشبەندی،  خالیدی  م��ەوالن��ا 

موحەممەد عوسمان سیراجەدینی یەكەم، شێخ 

عەبدوڵاڵ  مەولەوی،  خەرپانی،  عەبدوڵاڵی 

شێخ  نەقشبەندی،  نەجمەدین  شێخ  گۆران، 

عەالدین  شێخ  نەقشبەندی،  حسامەدین 

تاهیر  جاف،  موختار  ئەحمەد  نەقشبەندی، 

مودەریس،  عەبدولكەریم  مەال  جاف،  بەگی 

سیراجەدینی  عوسمان  موحەممەد  شێخ 

حەمە  شێخ  ق��ازی،  حەسەن  مەال  دووەم، 

شەریف،  عەلی  حلمی  كاردۆخی،  ئەمین، 

شێخ  زەڵمی،  مستەفای  مەال  هەژار،  ساڵح 

ئەمین نەقشبەندی، حەمە ئەمین هەورامی، 

یاروەیسی،  مەحمود  هەورامی،  عوسمان 

عەبابەیلێ،  رەس��وڵ��ی  بابا  خانم،  عادیلە 

جاف،  بەگی  تایەر  موفتی،  مستەفای  شێخ 

ساڵح هەژار، ع. ع. شەونم، ئەژی گۆران، 

جەفایی ، كاردۆخی ، عەزیزی فەتاح ، مامۆستا 

هیوا، حیلمی شاعیر. 
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شارَيكي كؤني باشوري كوردستانة و مَيذووةكةي بؤ سةردةمي لؤلؤييةكان 

دةطةِرَيتةوة
سالَي 1650 لةاليةن بةطزادةكاني جافةوة، ئاوةدان كراوةتةوة

سالَي 1889 لة سةردةمي عومسانييةكاندا بووةتة قةزا
عومسان ثاشاي جاف  يةكةم قاميقامي هةلَةجبة بووة

ثَيشرت لةِرووي ئيدارييةوة سةر بة ناحيةي طولَعةمبةر )خورماَل( بووة
سالَي 1919 يةكةم قوتاخبانةي سةرةتايي تَيدا كراوةتةوة

 سالَي 1924 يةكةم ئؤتؤمبَيل هاتووةتة هةلَةجبة 
ساَل 1924 فةرمانطةي ثؤستة و تةلةطرايف تَيدا كراوةتةوة

سالَي 1929 يةكةم نةخؤشخانةي تَيدا كراوةتةوة و ثِرؤذةي ئاوي 

خواردنةوةي بؤ دانراوة
سالَي 1930 بيناي سةراي تَيدا بوونيادنرا و يةكةم بةنزينخانةي تَيدا 

كرايةوة
سالَي 1933 يةكةم قوتاخبانةي سةرةتايي كضاني تَيدا كراوةتةوة

سالَي 1934 شةقامي سةرةكي نَيوشار دروستكراوة
سالَي 1936 يةكةم موةليدةي كارةباي بؤ دانرا

سالَي 1939 يةكةم شانؤ لة هةلَةجبة منايشكراوة

سالَي 1945 يةكةم قوتاخبانةي ناوةندي تَيدا كراوةتةوة
سالَي 1956 ثةرتوكخانةي تَيدا كراوةتةوة

خاوةني ضةندين شاعريي طةورةية لةوانة )نالي، طؤران، مةولةوي، 

ئةمحةد موختار جاف، تاهري بةطي جاف
سالَي 1920 ذمارةي دانيشتوواني ناو هةلَةجبة )6509( كةس بووة
بةثَيي سةرذمرَييي سالَي 1922، كؤي دانيشتوواني قةزاكة 50800 

كةس بووة
سالَي 1970  بانكي رافيدةين لة هةلَةجبة كرايةوة

بیۆگرافیای پارێزگای هەڵەبجە
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سالَي1988 فِرؤكةكاني بةعس هةلَةجبةيان كيمياباران كردو )5000( 

كورديان شةهيد كرد
سالَي 2010 بةردي بناغةي زانكؤي هةلَةجبةي دانرا

لة 2013/12/31  حكومةتي هةرمَيي كوردستان بِرياريدا هةلَةجبة 

بكرَيتة ثارَيزطا
سالَي 2014  ئةجنوومةني وةزيراني عرياق رةزامةندي لةسةر بة 

ثارَيزطابووني هةلَةجبة دةربِري
لة 13ي ئاداري 2014، سةرؤكي حكومةتي هةرمَيي كوردستان بة فةرمي 

واذؤي لةسةر بِرياري بة ثارَيزطاكردني هةلَةجبة كرد
2014/3/16 سةرؤكي هةرمَيي كوردستان واذؤي لةسةر بِرياري بة 

ثارَيزطابووني هةلَةجبة كرد
2014/12/31  ئةجنوومةني وةزيران ياساي ئيدارةي ثارَيزطاي 

هةلَةجبةي ثةسةندكردو رةوانةي ثةرلةماني كوردستاني كرد
  2015/1/29  ثةرلةمان خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ ثرؤذةياساي ئيدارةي 

هةلَةجبة كرد
2015/2/5  بة فةرمي ببَيتة ضوارةمني ثارَيزطاي باشووري كوردستان

بِري بودجةي ثارَيزطاي هةلَةجبة بةثَيي ذمارةي دانيشتوواني ئةو ثارَيزطاية 

و سنورة جوطرافيةكةى دةبَيت
لة بودجةي ثةرةثَيداني هةرمَيةكان ، 440 مليار دينار بؤ هةلَةجبة دانراوة

2 مليار دينار وةك بودجةي ئاوةدانكردنةوة بؤ ثارَيزطاي هةلَةجبة 

تةرخانكراوة
بةرامبةر  دؤالر  يةك  ثَيداني  لة  دةبَيت  برييت  كة  دؤالري  ثَيرِتؤ  ثارةي  لة 

فرؤشتين هةر بةرميلَيك نةوت، ثارَيزطاي هةلَةجبةش دةطرَيتةوة 

سەرچاوە:  

ویكپیدیا، كورد پرێس. 

كتێبی )تجربتنا( لە نوسینی )جمال الفیاض(
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دیموکراسی لەنێوان جیهانبینی 
رۆشنگەری و سەلەفیەتدا

ئامادەکردنی: مەریوان عەلی- نەشوان ئەحمەد

جیهانبینی  لەنێوان  دیموکراسی  »ک��ۆڕی 

رۆشنگەری و سەلەفیەتدا لەڕێکخستنی کۆمەڵەی 

فاکەڵتی  بەهاوکاری  کوردستان،  ئەکادیمیانی 

لەهۆڵی  سلێمانی  زانکۆی  بنەڕەتی  پەروەردەی 

بێشکچی« ئیسماعیل 
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بەخێرهاتنتان  ب��اش و  كاتەتان  ئ��ەم 

دەكەم..

ئ��وم��ێ��دەوارم ل��ەب��ری ئ��ەو ئ��ەرك��ەی 

ك��ێ��ش��اوت��ان��ە و ه��ات��ون ب��ۆ ئ���ەم ك���ۆڕە، 

روونیبكەمەوە و  دەم���ەوێ   ئەوبابەتەی 

هەندێك پرسیاریش لەالی ئێوە بوروژێنم، 

هەندێك  ئ��ەگ��ەر  ل��ەوەاڵم��ەك��ان��ی��ش��ی��دا و 

ه��ەب��وون،  لەكۆڕەكەشمدا  ك��ەم��وك��وڕی 

باشتر  بتوانین  ئێوە  پرسیاری  بەڕەخنەو 

بخەمڵێنین. كۆڕەكە 

زیاتر  كاتێك  لەهەموو  ئێستا  پێموایە 

كۆڕبەستن و رووبەڕوبونەوە لەگەڵ خەڵك، 

مامۆستایان  زانكۆ،  مامۆستایانی  بەتایبەتی 

بەگشتی و خوێندكارانی زانكۆ، خوێندكاران 

ئێستا  روناكبیران،  نوسەران،  بەگشتی و 

زانكۆ و  لەناو  چ  زیاتر  كاتێك  لەهەموو 

پەیمانگا و مامۆستا و خوێندكاران، چ ئێمەو 

بكەن و  قبوڵمان  بەمیوان  گەر  مانانیش 

بكەین،چ  پێشكەش  بابەتی خۆمان  بتوانین 

لەدەرەوەی زانكۆكانیش هەموو ئەم هۆڵ و 

كتێبخانەو ناوەندە رووناكبیریانەی دروست 

بووە، ئیتر هەلومەرجێكی بابەتی رەخساوە، 

مشتوماڵكردنی  دیالۆگ،  كۆڕبەستن،  كە 

هەموو  بۆچوونەكانمان،  بیرو  ئەندیشە و 

ئەو قەناعەتانەی لەسەدەكانی رابوردووەوە 

بۆمان  پشتاوپشت  ن��ەوەو  دوای  ن��ەوە 

ماوەتەوە، هەموو ئەو پێوەرانەی، هەموو 

ئەو بنەمایانەی كە ئێمەو باو و باپیرانمانی 

هەژمونی  ئێستا  ك��راون و  پ��ەروەردە  پێ  

كۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  هەژمونی  ئایین، 

مەزهەب،  هەژمونی  دواك��ەوت��ووەك��ان، 

هەژمونی هەموو ئەو شەریعەت و یاسانەی 

بەبێئەوەی  پێدەكرێت،  كاریان  تائێستا  كە 

لێ   رەخنەیان  بەبێئەوەی  لێكدرابنەوە، 

بەبێئەوەی  كرابن،  كەو  شەن و  گیرابێ  و 

لێكدانەوەی زانستیان لەسەر كرابێ.

 باوەڕموایە ئەگەر لەمەوبەر لەسااڵنی 

راپەڕینەوەو  لەدوای  بەتایبەتی  رابردوو، 

بابەتانە  ئەم  لەسەر  لەوێ ،  لێرەو  ناوبەناو 

نوسرابێ ،  وت��ارێ��ك  ك��راب��ێ ،  قسەیەك 

رەخنەیەك گیرابێ ، یان بەكتێب بەدەگمەن 

ئەم  لەسەر  كتێبێكیش  جارێك  ساڵ  دوو 

ئەو  ئیتر  پێموایە  نوسرابێ ،  مەسەالنە 

ل��ەرۆژه��ەاڵت��ی  بابەتییە  ه��ەل��وم��ەرج��ە 

ناویاننا  ئ���ەوەی  ل���ەدوای  ناوەڕاستیش 

خەڵك،  سەرهەڵدانی  عەرەبی،  بەهاری 

راپەڕینی  تێكەڵكردنی  خەڵك،  راپەڕینی 

بەهەڵەو  چ��ەك��داری  بەخەباتی  خەڵك 

هەموو  ب��ەم  راپ��ەڕی��ن  دووچ��ارك��ردن��ی 

خەڵك  دووچ��اری  شكستەی  بەدبەختی و 

ئیسالمگەراكان  هێزە  ئەوەی  دوای  بووە. 

چەپەكان  هێزە  ت��اق��ی��ك��ردەوە،  خ��ۆی��ان 

ئەلتەرناتیڤی  ك���ردووە،  پاشەكشەیان 

ل��ەرۆژه��ەاڵت��ی  ب��ەداخ��ەوە  دیموكراسی 

ناەڕاست هەتا ئێستا پێكنەهاتووە و هەموو 

كە  لەوجۆرە،  پرسیاری  دەی��ان  ئەمانەو 

كە  پرسیارانە  هەموو  بونیەوین،  پرسیاری 

بمێنن؟  ئەبڵەق  رابردووەوە  بەدیار  تاكەی 

بین؟  سەرسام  راب��ردووەوە  بەدیار  تاكەی 

وەاڵمی  نوێیەكان  لەپرسیارە  بەبێئەوەی 

نوێمان لێوەرگرتبێ ، بەبێئەوەی لێكدانەوەی 

عەقڵمان  بەبێئەوەی  هەبێت،  نوێمان 

كردبێتەوە بۆ ئەوەی رەخنەی نوێ  بگرین، 

لەو هەموو داسەپاندنە سەرفرازبین و بیری 

ئێمەش لەبیری رابردووە، لەبیری پاشماوەی 

سەدەكانی ناوەڕاستەوە، بگوازینەوە بۆ ناو 

بازنەی شارستانییەتی نوێ ، بگوازینەوە بۆ 

بۆ  دیموكراسی،  پرۆسەی  مۆدێرنەتەو  ناو 

یەكسانی  پرۆسەی  بۆ  ویژدان،  ئازادی  ناو 

تاكگەرایی  كە  سەردەمێك  بۆ  پیاو،  ژن و 

بۆ  دەگێڕێت،  تێدا  كاریگەری  رۆڵێكی 

سەد  پێج  بۆ  ئەوروپا  لە  كە  سەردەمێك 

ب��ووە،  ت��ەواو  رێنیسانس  دەچێت،  س��اڵ 

ئایینسازی  دەچێت  س��اڵ  چ��وارس��ەد  بۆ 

ساڵ  سێسەد  بۆ  ه��ات��ووە،  لەوێ كۆتایی 

دەچێت رۆشنگەری لەوێ  سەركەوتووە، بۆ 

دوو سەد ساڵ دەچێت شۆڕشی پیشەسازی 

دیموكراسی و  ساڵە  پەنجا  سەد و  ك��راوە، 

سەركەوتنی  لەوێ   دیموكراسی  سیستمی 

بەدەستهێناوەو مۆدێرنەتە لەوێ  چەسپیوە، 

هەمووی  عەقڵ  ئ���ازادە،  ل��ەوێ   م��رۆڤ 

بەاڵم  ئازادن،  ئازادییەكان  هەموو  ئازادە، 

سەردەمی  كە  دەژی��ن،  لەژیانێكدا  ئێمە 

ئینتەرنێت،  س��ەردەم��ی  جیهانگیرییە، 

سەردەمێكە  تویتەرە،  فەیسبوك و  یوتوب، 

بەدێیەكی  بووە  هەمووی  زەوی  گۆی  كە 

قسەی،  هەواڵی،  دەنگ وباسی،  بچوك، 

هەیەو  هەرچی  نهێنییەكانی،  رەخنەی، 

بەداخەوە  بەاڵم  دەیبستین،  ئێستا  نییە 

لەم سەردەمەشدا، هێشتا عەقڵی زۆرینەی 

خەڵكەكەمان، عەقڵی داخراوە. ئەوەندەش 

داخراوە، كە بەداخێكی زۆرەوە هەركاتێك 

ت��ون��دڕەو،  فێندەمێنتالیستی  هێزێكی 

خ��ۆك��وژ، ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی وەك���و داع��ش و 

جوند  وەك  پێشتریش  نوسرە و  جەبهەی 

توندڕەوانەی  هێزە  ئەو  هەموو  ئیسالم و 

كۆمەاڵیەتیان،  زەمینەی  كایەوە،  دێنە  كە 

رۆحیان،  زەمینەی  سیاسیان،  زەمینەی 

پێوەری  زەمینەی  ئەندێشە و  زەمینەی 

بەهێزە،  ئەوەندە  ناوەڕاستیان،  سەدەكانی 

كاتێك سەرهەڵدەدەن،  لەمانە  هەرهێزێك 

لەناوچەكەدا لەهێزێكی دیموكرات دەتوانن 

زیاتر خەڵك كۆبكاتەوەو ئەمەش كارەساتە. 

سێهەمدا  ه����ەزارەی  ل��ە  ك��ە  ك��ارەس��ات��ە 

ل��ەه��ەزارەی  ساڵیش  پانزە  وا  دەژی���ن و 

نابات  ساڵێك  لەماوەی  تێپەڕیوە،  سێهەم 

هەزار  بەدەیان  لەعێراقدا  دەتوانێ   داعش 

بەریتانیا  بەهێندەی  كۆبكاتەوە و  چەكدار 

كەس  ملیۆن  هەشت  بكات و  داگیر  زەوی 

رۆژانەش  خۆیەوە و  دەسەاڵتی  ژێر  بخاتە 

سەدان كەس دەكوژێت، دەنێژێت، بریندار 

لەقەفەزدا  ب��ەدب��ەخ��ت��دەك��ات،  دەك���ات، 

زیندانی  ن��اوەڕاس��ت  س��ەدەك��ان��ی  وەك��و 

دەگرن و  دیل،  شارەكاندا  لەناو  دەك��ات، 

دەیانگێڕن،  قەفەسەوە و  ناو  دەیانخەینە 

دەبێ   دیمەنانە  ئەم  تێبەردەدەن،  ئاگریان 

چاومان  ه��ەر  دەبێت  لێبكات؟  چیمان 
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نەیخوێنێتەوە؟  عەقڵمان  ب��ەاڵم  بیبینێ ، 

ساتەو  ئ��ەم  تا  ئەگەر  عەقڵمان  دەك��رێ  

بەچاوی  تائەوكاتەی  س��ەردەم��ەدا،  ل��ەم 

رووداوانە  هەموو  ئەم  دەبینین،  خۆشمان 

وەكو  پانۆراما،  وەك��و  بەبەرچاومانەوە 

سینەما تێدەپەڕێت و رۆژانە دەبینین، بەاڵم 

هێشتا بەدیار كۆمەڵێك كەناڵی تەلەفزیۆنی 

دواكەوتووەوە دانیشتوین، جۆرەها پرسیار 

ئایا  كە  دەكرێ ،  تیڤییەكانیاندا  لەتێكست 

چۆن  شەو  هەڵدەگیرێت؟  چۆن  دەستنوێژ 

كراسەكەم  بكەم؟  چ��ۆن  دوع��ا  ب��خ��ەوم؟ 

پان  چەند چەند درێژو لەچكەكەم چەندە 

مەچەكم  ببەستمەوە؟  چەند  ناوچاوم  بێ ؟ 

دەركەوێ  عەیبە، یان عەیب نییە؟ هەموو 

ئەم پرسیارە بێ  پێزانە، لەكۆمەڵێك كەناڵ 

ناوەڕاستیشدا  لەسەدەكانی  كە  دەكرێن 

عەیبە بووە بكرێن.

تازە  جیهانگیری  لەسەردەمی  ئێستا 

ئامۆژگاریمان  ئامۆژگاری،  كەناڵی  بەتازە 

چۆن  بگرین.  دەستنوێژ  چۆن  كە  دەكات 

بەرز  دامێنمان  چۆن  توالێت،  بۆ  بچین 

گاڵتەكردنە  ئەمانە  بەڕاستی  كە  بكەینەوە. 

بەكۆمەڵ،  گاڵتەكردنە  مرۆڤ،  بەعەقڵی 

ئەخالقیشمان.  بە  گاڵتەكردنە  تەنانەت 

دەزان��ن،  ب��ەدواك��ەوت��وو  م��رۆڤ  ئەمانە 

دەزانن چۆنیان دەوێت  بەئامێرێك  مرۆڤ 

چۆنیان  ب��ك��ەن،  ئ��اراس��ت��ەی  بەوشێوەیە 

دەوێت وای گۆش بكەن.

مامۆستایەكی  لێبوو،  گوێم  دوێنێ  

قورئانی  لەئایەتەكانی  یەكێك  باسی  ئایینی 

سەیرەوە،  ئێجگار  بەحەماسێكی  دەكرد، 

بكات،  ئایینی  ریفۆرمی  بڵێ  هەروەكو 

رۆشنگەری  شۆڕشی  خەريكی  بڵێی  وەكو 

كە  دەك��رد،  ئایەتەكەی  ئەو  باسی  بێ ، 

هەبێت ،  ژن��ی  چ��وار  هەیە  ب��ۆی  م��رۆڤ 

بەحەماسەوە،  زۆر  هەبوو.  ئەگەرتوانای 

ئەگەرچی حەماسی هەڵنەدەگرت، بەوانەی 

نییە »هەی  دەوت كە ئەم فكرەیان قبوڵ 

نە،  شەرەفی  بێ   هەی  نە،  ئەخالقی  بێ  

ئێوە  چ��ۆن  ن��ە،  حەیسییەتی  ب��ێ   ه��ەی 

وادەڵێن، بەڵێ  ئێمە چوار ژن دەهێنین، وا 

دەكەین و وادەكەین«، هێواش بابە هێواش، 

قسەی خۆت بكە، دیفاعی خۆت و شەرعی 

ئەخالق،  بێ   مەڵێ   بەكەس  بكە،  خۆت 

لەتۆ  مناڵ  چوار  ئەگەر  بەئەخالق!  هەی 

لەبەرامبەردا  بزانیت  دەب��ێ   دەت��رس��ن، 

دەكەن.  ئاقڵت  كە  هەیە  كەس  ه��ەزاران 

ناكرێت .  ناترسن، بەجنێودان دیالۆگ  لەتۆ 

كاری  پیرۆزە،  تۆ  الی  دینی  تێكستێكی 

پێدەكەیت، پاشماوەكەی كاری پێدەكەیت، 

بەاڵم  نییە،  قسەیەكم  هیچ  خۆتە و  هەقی 

لەسەر  قسە  بەتۆقاندن  ب��ەج��ن��ێ��ودان و 

باش  ئەوانە  رەنگە  دیارە  مەكەن.  ئەمانە 

خەڵكدا،  لەهەناوی  هێشتا  بزانن،  باش 

ئەم  خەڵكدا،  لەئەندێشەی  لەمێشك و 

جۆرە زەمینەیە زۆر سازە، بۆیە بەئاسانی 

دەتوانن، هەڕەشە لەخەڵك بكەن و خەڵك 

بترسێنن. بتۆقێنن و 

تازەمینەیەك  ئەوەبوو  بۆ  قسانەم  ئەم 

خۆش بكەین، بۆ ئەوەی دیالۆگێكی جدی 

لەناو ئامادەبوواندا دروست ببێت.

دوو جیهانبینی

جیهانبینییە  دوو  لەسەر  قسەم  من 

لەسەر دیموكراسی، جیهانبینی رۆشنگەری و 

سەلەفیەتە. جیهانبینی 

ئێرانییەكان  زاراوەی��ەك��ە  جیهانبینی، 

روانگەیەكی  واتا  دایانڕشتووە،  بەجوانی 

كۆمەاڵیەتی و  ئابوری،  سیاسی،  فەلسەفی، 

دی���اردەو  ت���ەواوی  ب��ۆ  ك��ام��ڵ،  كەلتوری 

ئێجگار  زاراوەیەكی  دنیا و  دەركەوتەكانی 

ئەوە  بۆ  زاراوەك����ەم  منیش  جوانیشە. 

جیهانبینییەوە،  ل��ەم  كە  ه��ەڵ��ب��ژاردووە 

دنیایەیان  ئەم  رۆشنگەرەكان چۆن سەیری 

دەركەوتەكانییەوە  دی���اردەو  بەهەموو 

بەم  چ��ۆن  سەلەفییەكانیش  دەك����ەن و 

ئێستاش  دەركەوتانەوە  دی��اردەو  هەموو 

كرۆكی  ئ��ەم��ەش  دەك���ەن.  دنیا  س��ەی��ری 

سۆسیالیزمیش 
دەبێ  بگۆڕێت. 

دیموكراسیش دەبێ  
بگۆڕێت. مۆدێرنەتەش 
دەبێ  بگۆڕێت. هەموو 

فەلسەفەیەكی ژیان، كە 
لەسەدەكانی رابردووەوە 
هەتا ئێستا دروستبووە، 

كتومت بویسترێ  
ئەم دنیایە بخرێتە 
ئەو قاڵبە، ئەمەش 

جۆرێكە لەسەلەفی، 
بەاڵم خراپترین جۆری 

سەلەفی، سەلەفی 
مەزهەبییە، چونكە 
سەلەفی مەزهەبی 

قسە لەگەڵ عەقڵ وەكو 
دنیای ماددی ناكات، 

بەڵكو قسە لەگەڵ 
رۆحی مرۆڤەكان، وەكو 

باری دەرونی دەكات
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بدوێم.  لەسەری  دەم��ەوێ   كە  باسەكەمە 

كورت  ئاوڕێكی  ئەگەر  باوەڕیشموایە 

ن��ەدەی��ن��ەوە،  رێنیسانس  ل��ەس��ەردەم��ی 

بەریفۆرمی  نەبەستینەوە  رێنیسانس 

ئەستمە  زۆر  ئ��ەوا  رۆشنگەری،  ئایینی و 

لەئەركە  رۆشنگەریی و  لە  بتوانین  ئێستا 

رۆشنگەرییە هاوچەرخەكانی ئەم سەردەمە 

تێبگەین.

نەكەم،  زۆر سەرقاڵ  ئێوەش  بۆئەوەی 

زۆر  كە  دەخوێنمەوە  تێكست  كۆمەلێك 

ئەو  بۆ  بگێڕمەوە  ئێوە  ئەوەی  بۆ  گرنگن 

چركەساتانەی كە رێنیسانس لە ئەوروپاوەو 

سەریهەڵداوە.  ئیتاڵیاوە  لە  كە  بەتایبەتی 

رێنیسانسخوازەكانی  چركەساتەوە  لەو  كە 

ئەوكاتە كە لەڕێگەی هونەرەوە، لەڕێگەی 

ئەدەبەوە چۆن رێچكەیەكی تازەیان شكاند 

بۆ ئەوەی بیرو ئەندێشە، بەشێوەیەكی نوێ  

بیر لەژیان بكاتەوە، ناڵێم نوێگەری، چونكە 

جیاوازی نوێ  و نوێگەری زۆرە. نوێ  بەمانای 

)جدید( و نوێگەری بەمانای )حدا ثە( دێت. 

رێنیسانسدا  لەسەردەمی  نوێ   بەشێوەیەكی 

كە  رێنیسانسیش  ل��ێ��ك��راوەت��ەوەو  بیری 

چۆن  بەچیداوە و  بایەخی  سەریهەڵداوە، 

لەسەرەتای  رێنیسانس  كە  بایەخەی  ئەو 

لەالیەن  هەتا  پ��ێ��ی��داوە،  سەرهەڵدانی 

چۆن  قبوڵكراوەو  پاپاكانەوە  قەشەكان و 

كەوتۆتەوە  كەنزیك  رێنیسانس  چۆنی 

ك��ەوت��ۆت��ەوە  ن��زی��ك  ن��وێ ،  لەداهێنانی 

پێوەرەكانی  كە  گرنگەكان  هەرە  لەزانستە 

دەس��ەاڵت��ی  ئیتر چ��ۆن  گ��ۆڕی��وە،  ژی��ان��ی 

مەسیحی  كەهنوتی  دەسەاڵتی  مەسیحی، 

هەڵگەڕاوەتەوە و  نوێ   بیری  لەرێنیسانس و 

كەوتۆتە راوەدونانی.

كۆیلەیەتی و  كۆمەاڵیەتی  دۆخ��ی 

رێنیسانس سەرهەڵدانی 

دەقی یەكەم:

س��ەدەی  ل���ەدوای  كۆیلە  ب��ازرگ��ان��ی 

بازرگانەكانی  زیادیكرد.  چواردەهەمەوە، 

 مەال بەختیار
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بەڵقانەوە،  واڵتی  لە  جەنەوای  فلۆرەنساو 

لەباشوری روسیاوە، لە واڵتانی ئیسالمییەوە، 

كۆیلە  بازاڕی  چواردەهەمەوە،  لەسەدەی 

ساڵ   )800( دوای  ئیسالمی،  لەواڵتانی 

لە  گەرمبووە،  ئیسالم،  لەسەرهەڵدانی 

ه��اوردە  كۆیلەیان  ئیسالمییەوە  واڵتانی 

ئەوروپا.  ناوەڕاستی  ئیتاڵیاو  بۆ  دەك��رد، 

واڵتانی  مەغریبی  كەنیزەكەكانی  كۆیلە و 

ئیسالمی، وەكو ئارایشتگای دەرباری پاشا و 

ئارایشتگاو  وەك  بوون.  ئیتاڵیا  میرەكانی 

جوانكاری بوون. 

پاپای هەشتەم، ئینوسینید ساڵی )1488( 

سەد كۆیلەی مەغریبی بەخەاڵت لەفرنیناندی 

كاسۆلیكی وەرگرت، بەبێ  نرخ دابەشیكردنە 

سەر  وات��ا  هاوڕێكانی.  ك��اری��دن��اڵ و  س��ەر 

بەدیاری  ئیسالمییەوە  لەواڵتێكی  كۆیلەی 

بەكاردیناڵ و  بەبەالش  ئەویش  وەرگرتووە و 

هاوڕێكانی بەخشیوە. ئەمە یەكەم.

دەقی دووەم: 

پشتیوانەكانی  رێنیسانس و  كاریگەری 

سەرەتاكانی ئەندێشەی نوێ .

دەس��ەاڵت��ی رەه���ای دەرەب��ەگ��ای��ەت��ی 

ك��اروب��اری  ل��ەس��ەر  پ��ارەی��ان  مەسیحی، 

خانوی  خوێندنگە،  دروستبونی  فێربوون، 

زانستییەكان و  كۆمەڵە  پشتیوانی  كتێب، 

زانكۆكان لەالیەن دەرەبەگ و دەسەاڵتدارانی 

ئەمەش  دەك��ران.  پشتییوانی  ئەوكاتەوە، 

بەراورد بكەن بەئێستای كوردستان و سەیری 

جیاوازی سەدان ساڵەی نێوانمان بكەن، كە 

ئەمەیان  ساڵەدا   )1400( لەكۆتایی  ئەوان 

شارێكی  ه��ەر  ل��ە  ه��ەروەه��ا  ك���ردووە، 

كەنیسە  ه��ەب��ووب��ێ ،  خوێندنگە  ئیتاڵیا 

هاوكاری كردوون، لە هەر شارێكی گەورە 

زانكۆیەك هەبووبێ ، چێژی گشتی و ئادابی 

هیۆمانستییەوە  وان��ەی  بەهۆی  گشتیان 

زانكۆكانیش  كاریگەری  دەك��ردەوە،  بەرز 

لەالیەن  ئەمانیش  بوو،  دیار  لەمبارەیەوە 

سەردەمەوە،  ئەو  میرەكانی  پاپا و  پاشا، 

پشتیوانی كراون.

دەقی سێهەم:

گ���ەش���ەك���ردن���ی س���ەرەت���ای���ی ی��ان 

نزیكردنەوەی رێنیسانسە لەوەرچەرخان.

یەكەم و  تێكستی  لەدوو  تێكستە  ئەم 

یەكەم،  تێكستی  كە  گرنگترە،  دووەم 

زەمینە كۆمەاڵیەتییەكەیە، كە بۆ رێنیسانس 

دووەم،  تێكستی  سەریهەڵداوە.  لەئەوروپا 

نوێیە،  بیری  س��ەره��ەڵ��دان��ی  س��ەرەت��ای 

ئەو  پاشاكانی  پاپا و  ل��ەالی��ەن  چ��ۆن  كە 

سەردەمەوە پشتیوانی كراوە. لەم تێكستی 

كە  رێنیسانس  سنوری  دوا  سێهەمەدا، 

جۆرێك لەتەوافوق لەنێوان پاپا و پاشاكاندا 

تەاڵقی  ئیتر  لەمەبەدوا  هەیە،  ئێرە  هەتا 

پاپا و  ل��ەالی��ەن  رێنیسانس  ن��وێ  و  بیری 

دیقەت  دەستپێدەكات.  كاریدنالەكانەوە 

بدەن:

جوانكاری،  ج��وان��ی و  خۆشەویستی 

ناوەڕاستدا  لەسەدەكانی  باو  جوانكاری 

خۆشەویستنی راستییەكان پەرەی سەندبوو. 

رەوتێكی  كۆنینەش  ئەدەبی  دۆزینەوەی 

)ئەبیقۆری( گومانگەرایی وەرگرتبوو، كە بە 

بەرهەمە كۆنەكاندا هەڵدەدات و دەشیكاتە 

نموونەی بااڵش. واتا: فەلسەفەی ئەبیقۆری 

كۆن،  ئەدەبیاتی  بۆ  دەگەڕێتەوە  زۆرت��ر 

نمونەی  تاقە  دەشیكاتە  هەڵدەدات،  پیایدا 

ئەوەی  لەبری  خەڵكدا.  لەزهنیەتی  بااڵ 

فەلسەفەیەكی  كە  )رەواقییەكان-  وەكو 

دڵسۆزی  ئەبیقۆرییەكاندا(،  لەبەرامبەر  ترە 

توێژینەوەی زانستی بن، كە لەپێناو ئامانجی 

گەشەكردوودا،  داهاتوویەكی  پێكهێنانی 

بەخشییە  گیانی  رێنیسانس  تێیاندەكۆشا. 

گەوهەری هونەر، كەمێكیش بوو بەمایەی 

كەمتریدا  ل��ەوەش  ئ��ەدەب.  ب��وژان��ەوەی 

بەفەلسەفە. لەوانەش كەمتریدا بەزانست. 

زۆرتر  رێنیسانس  پەیامی  دوا  كەواتا 

كەمتر  زۆر  لەئەدەب،  بەشێك  لەهونەر، 

كەم  ئێجگار  زانستدا  بەالی  لەفەلسەفە، 

قبوڵێتی.   قەشە  پاپا و  تائێرە  رۆشتووە. 

بیڵێم(  ئەمە  بوو لەسەرەتاوە  )مەبەستیشم 

قبوڵێتی  بدرێ ،  بەهونەر  بایەخ  قبوڵیتی 

كۆنینە،  ئ��ەدەب��ی  ب��ەب��ااڵك��ردن��ی  ب��ای��ەخ 

بایەخ  تۆزێكیش  بدرێ ،  دێرینە  كالسیكی، 

بنەماكان  پێوەرو  كە  بدرێ ،  بەفەلەسەفە 

نەگۆڕێت، بەاڵم بەالی زانست كە تەواوی 

پێوەرەكان دەگۆڕێت، رۆشتنبەالی زانستدا 

كەهنوت  دەس��ەاڵت��ی  چونكە  ب��ڤ��ەی��ە، 

دەخ��ەی��ت��ە م��ەت��رس��ی��ی��ەوە. دەس��ەاڵت��ی 

مەترسییەوە و  دەخەیتە  دەرەبەگایەتی 

دەخەیتە  پاپاش  دەس��ەاڵت��ی  سەرەنجام 

مەترسییەوە. كە هەژمونی دینی مەسیحی، 

رەها  هەژموونێكی  كاسۆلیك،  بەتایبەت 

بووە. واتا دەسەاڵتێكی )سیۆقراتی بووە(، 

كە دەسەاڵتی رەهای دینی بووە. كێ  ئەم 

دەكات؟  دروست  لەمێژوودا  وەرچەرخانە 

هونەرمەند  ن��اك��ات،  دروس��ت��ی  شاعیر 

دروستی ناكات، ئەدەبیات دروستی ناكات، 

بەڵكو زاناكان دروستیدەكەن.

وەرچەرخانی زانستی

یەكەمین زاناش كە ئەوە دروستدەكات 

 )1543-1483( ساڵی  كە  )كۆپرینگ(ە، 

نییە،  زانا  یەكەمین  زانایە،  ئەم  ژی��اوە. 

گەردوونە  ئەم  كردبێت  ئەوەی  باسی  كە 

خۆر،  ب��ەدەوری  زەوی  پێكهاتووەو  چۆن 

دەسوڕێنەوەو  خۆردا  بەدوری  ئەستێرەكان 

ئەستێرەكانە.  س��وڕان��ەوەی  چەقی  خ��ۆر 

چەقی سوڕانەوەی ئەم گەردوونەیە، بەڵكو 

پێش زاینیش ئەم بابەتە باسكراوە. تەنانەت 

)مایكڵ ئینجیلۆ(ش باسی كردووە. ناوبەناو 

باسیانكردووە.  هەبوون  لەقەشەكانیشدا 

بەدرێژایی مێژوو ئەم باسە، باسی گەرمی 

زانا  ئەندێشمەندان و  بیرمەندان،  نێوان 

ئەم  ب��ەاڵم  ب��ووە،  ژی��ان  سەرەتاییەكانی 

پێوانەكانی  سەراپا  هاتووە  )كۆپرینگ(ە 

ئەو  هەموو  رێكخستۆتەوە و  خاڵدا   )7( لە 

خۆر  بەڵێ   كە  ساغكردۆتەوە،  بنچینانەی 

ئەستێرەكان  هەموو  گ��ەردوون��ە و  چەقی 
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بەدەوری خۆردا دەسوڕێنەوە.

زانایە  ئەم  لەسەردەمێكدا  بێگومان 

تەلەسكۆب و..تاد  نە  كە  وای��ك��ردووە، 

هەن،  ئێستا  كە  زانستییەكانی  نەئامێرە 

میكرۆسكۆب  وەك��و  ئامێری  ه��ەب��ووە. 

نەبووە كە یەك لەسەر سەد ملیار سانییە 

دۆزی��ن��ەوەی  ئەویش  كە  جیادەكەنەوە، 

بەناوبانگی  زانای  كە  زوی��ر(ە،  )محەمەد 

ك��ارەی  ئ��ەم  ل��ەس��ەر  نۆبڵی  میسرییەو 

وەرگرت. یەك لەسەر دەملیاری سانییەكی 

جیاكردۆتەوە. ئەمەش واتا وردە وردە بۆ 

دەچێت.  گ��ەردوون  پێكهێنانی  سەرەتای 

خاڵی  سەرهەڵدانی  بۆچۆنێتی  وردە  وردە 

دەچێت.  گ��ەردوون  پێكهێنانی  ع��ەدەم و 

زوی��ر،  مەحمەد  ئێستا  ب��ەوه��ۆی��ەش��ەوە 

پەیمانگەی  گ��ەورەت��ری��ن  سەرپەرشتی  

زانستی لە ئەمەریكا دەكات.

بەڕەهایی  هەقیقەتی  دوو  كۆپرینگ 

ساغكردەوە، كە تائێستاش ئەو دوو هەقیقەتە 

لەالیەن زاناكانەوە بەڕێوەدەچێت، یەكەم: 

زەوی  ئەوەیە  گرنگترە  هەمووی  لە  كە 

هیچ  كە  دەسوڕێتەوە،  خۆردا  ب��ەدەوری 

نەبووە.  قبوڵ  ئەمەیان  لەئایینەكان  كام 

ئایینی  یەكەمین  كۆنترین و  كە  نەجولەكە 

ئاسمانییە ئەمەی قبوڵ بووە. نە مەسیحی.

دووەم: ئایینی ئاسمانییە، نە ئیسالمیش 

ئەمەی  ئاسمانییە  ئایینی  دواهەمین  كە 

گەورە  زانای  بەهەزاران  ئێستاش  قبوڵە. 

گەورە لەدنیادا هەن، ئەمەیان قبوڵ نییە، 

گەورەشن،  ئایینەن و  سێ   ئەم  زان��ای  كە 

زەوی  كە  سەلماند  ئەوەیان  زاناكان  بەاڵم 

چەقی گەردوون نییە.

كەمتر  سەلێندراوی،  داهێنانی  دووەم 

ئەوەیە  ئ��ەوی��ش  ی��ەك��ەم،  لەخاڵی  نییە 

نییە.  م��ەودای  گ��ەردوون  كە  سەلماندی 

نییە.  سنوری  مەودا  خوارەوەی  سەرەوەو 

چینە و  چین  ئاسمان  بڵێت  نییە  شتێك 

خوارێتی.  ئەویش  سەرەوەیەتی و  ئەمە 

گ��ەردون��ێ��ك ی��ان ف��ەزای��ەك ه��ەی��ە كە 

هەمیشە لەداكشان و بەردەوامیدایە، تا ئەم 

هەموو  دەكەین،  قسە  كە  چركەساتەش 

كەسێك  هیچ  لەداكشاندایە.  گ��ەردوون 

گەردوون  پێوانەی  دوا  نەیتوانیوە  تائێستا 

نەبووە،  پەیدا  زان��ای��ەك  بكات و  دی��اری 

بتوانێت ئەمكارە بكات.

تەنانەت ئەگەر تیۆرەكەی ئەنیشتانین-

كە  بەساروخێك  ببێت،  جێبەجێ   یش 

بچنە  ب��ڕوات،  خێراتر  تیشك  لەخێرایی 

ناتوانن  هێشتا  ئەستێرە،  دواهەمین  سەر 

گ��ەردوون  هەموو  پێوانەی  بارستایی و 

بدۆزنەوە.

ئەمە دوو كودەتای زانستی گەورە بوو 

لەعەقڵ و لەئەندێشە، كە لەم دۆزینەوەیەوە 

زانای  پێشەوە،  دێنە  زاناكان  تەواوی  ئیتر 

جیۆلۆجی، فیسۆلۆجی، كۆمەاڵیەتی، زانای 

عەقڵ، زانای ئابوری و هەموو ئەم زانایانە 

هەشتەیەم و  بۆ  حەوتەهەم،  لەسەدەی 

لەناوەڕاستی  یان  لەئەوروپا،  بۆنۆزدەیەم، 

چەقبەستوی  بیری  ئەمەریكاوە  ئەوروپا و 

كە  دەیسەلمێنن  پێدەهێنن و  كۆتایی  كۆن 

چەقی  عەقڵیش  عەقڵەو  پێوەری  زانست 

سەدەكانی  بیری  لەژیاندا.  بیكردنەوەیە 

تائێستاش  دێ���ت و  كۆتایی  ن��اوەڕاس��ت 

نهێنییەكانی  زۆری  هەرە  زۆرەی  زانست 

كرد  عەقڵی  ئەمەش  هەر  ساغكردۆتەوە، 

ئەفسانە و  ن��ەك  بیكردنەوە،  بەچەقی 

دەقانەی  تێكست و  ئەو  تەواوی  غەیبیات. 

خەڵك،  سەر  سەپێنراوبوونە  لەوەوبەر  كە 

لەئەفسانەكانی  ناوەڕاستەوە،  لەسەدەكانی 

دوای  تا  ناوەڕاستیشەوە،  سەدەكانی  پێش 

كرابوو،  پ��ەروەردە  پێ   خەڵكی  ئ��ەوەش 

پێكرا. پاشەكشەیان 

مەترسییەكانی  رەخ��ن��ەو  زان��س��ت و 

دەسەاڵت

ئامادەبووان!

ئەوەبوو  مەبەستم  تێكستانەوە  لەو 

نوێ   داهێنانێكی  كاتێك  رەخنە،  كاتێك 

لەسەر  مەترسی  ئەگەر  مەیدانەوە،  دێتە 

بەاڵم  دەڕوات،  ئاساییە  نەبێ ،  دەسەاڵت 

كاتێك داهێنانێكی نوێ  و گەورە، پێوەرگۆڕ، 

بێگومان  پێشەوە،  دێتە  هەڵتەكێن  بنەما 

ئەوكاتە چ دەسەاڵتی ئایینی، چ دەسەاڵتی 

دەبێت و  توندیان  ك��اردان��ەوەی  دنیایی 

حەڤدەهەم  لەسەدەكانی  دەكوژن.  خەڵك 

سوتاندن و  زان��اك��ان،  كوشتنی  ب���ەدواوە 

راوەدون���ان���ی���ان دەس��ت��ی��ان پ��ێ��ك��ردووە و 

ئ��ەوروپ��اش پ��ڕە لە ه���ەزاران ت��اوان كە 

دانای  زاناو  بیرمەند،  بەهەزاران  بەرامبەر 

گەورە كراوە، بەاڵم گەوهەری رەوڕەوەی 

مێژوو كاری خۆیكرد، سەركەوتنی گەورەی 

بەدەستهێناو سەرەنجام رێنیسانس زەمینەی 

كە  بەتایبەت  خۆشكرد،  ئایینسازی  بۆ 

لەسەر  ئەڵمانیا  لە  لەئەوروپا و  ئایینسازی 

دەستیپێكردووە،  لۆسەر(  )مارتین  دەستی 

گەورەی  ئایینی  مەزهەبی و  ئینقیالبێكی 

ك��رد، )ب��ەب��ێ��ئ��ەوەی ئ���ەوەش ف��ەرام��ۆش 

زۆرێ��ك  ل��ۆس��ەرو  مارتین  ك��ە  بكەین، 

گەورە  هەڵەی  ئەوروپا  لەپروتستانەكانی 

لەبۆچوونەكانیان،  ك��ردووە  گەورەشیان 

لەتێگەیشتیان بۆ زانست(.

كە  لەوانەی  بووە  یەكێك  لۆسەریش، 

دۆزینەوەی ئەو هەقیقەتەی كە خۆر چەقی 

ئەستێرەكان،  هەموو  زەوی و  گەردوونە و 

ب���ەدەروی خ��ۆردا دەس��وڕێ��ن��ەوە، قبوڵ 

بەكەسێكی  كۆپرینگی  تەنانەت  نەكرد و 

دەجال دەزانی. كە ئەوكاتە دەجال، سیحرو 

شەعوەزە لەجیهاندا، برەوی هەبوو،دەیان 

ب��وون.  سیحر  س��ەرق��اڵ��ی  ك��ەس  ه���ەزار 

لە)1668( هەتا كۆتایی سەدەی حەڤدەهەم 

)30( هەزار ساحیر لە لەندەندا هەبوون.

بۆ ئەوەی بەراوردێك لەنێوان خۆمان و 

ئەواندا بكەین، هەندێک ئاماری دانیشتوان و 

ئینگلتەراو  لەواڵتانی  سەیر  سەیر  دیاردەی 

كە  بزانن  ئەوەی  بۆ  دەهێنمەوە،  ئەوروپا 

رۆشنگەری دەستیپێكردووە، كە ئایینسازی، 

كە  دەستیپێكردووە،  لۆژیك  فەلسەفەو 
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مەزهەبییەكان  ئایینی و  تێكستە  هەموو 

بڵێن  ئەوەنییە  گفتوگۆ،  بەر  كەوتونەتە 

ب��ووە،  پێشكەوتوو  ئێجگار  دنیایەكی 

نەبووە،  پێشكەوتن  ئێستا  چارەكی  بەڵكو 

دانیشتوانیشیان چارەكی ئێستای مرۆڤایەتی 

قۆناغ و سیستمی  ئەوەشدا  لەگەڵ  نەبووە، 

هەژمونی  ك��ەل��ت��ورو  دەرەب��ەگ��ای��ەت��ی، 

بەدین و  دەبێ ،  تەواو  كە  دەرەبەگایەتی 

دینیانەوە،  دنیاو  دەسەاڵتی  مەزهەب و 

كە  دەستپێدەكات  تازە  قۆناغێكی  ئەوكاتە 

دەگاتە  تا  دەستپێدەكات،  رێنیسانسەوە  لە 

شۆڕشی دیموكراسی ناوەستێت.

دانیشتوان و دیاردەكانی رۆژئاوا

لەقۆناغی  ئیتر  ك��ە   )1650( ساڵی 

رێ��ن��ی��س��ان��س��ەوە گ��واس��ت��وم��ان��ەت��ەوە و 

ئایینسازیش،  دوای  قۆناغی  گەیشتوینەتە 

س���ەرەت���ای رۆش��ن��گ��ەری��ی��ە ل��ەئ��ەوروپ��ا. 

ئەوكاتە  ئەوروپا  ناوەڕاستی  دانیشتوانی 

سەد ملیۆن مرۆڤ بووە، )1750( گەیشتۆتە 

سەدو چل ملیۆن، )1750( فەرەنسا بیست 

 )22( نەمسا  ئەڵمانیا   بووە،  كەس  ملیۆن 

هەشت  پرتوگال  ئیسپانیا ،  بووە،  ملیۆن 

ملیۆن بوون، كە هەردووكیان دوو واڵتی 

كیشوەرەكانی  دۆزەرەوەی  گەورەترین 

بوون.  ئیستعماری  دنیا و سەرەتای واڵتانی 

ئەمەریكایان  كیشوەری  ك��ە  پ��رت��وگ��ال، 

دەیان  كەنەداو  كە  ئیسپانیاش  دۆزییەوە، 

دەریاوە  لەڕێگەی  گەورەی  گەورە  واڵتی 

ئەوكاتە هەشت  كە  داگیركرد،  دۆزییەوەو 

ملیۆن  ش��ەش  پۆڵەندا  ب��وون،  ملیۆنیش 

سوید،  توركیا،  ئەوروپاكەی  بەشە  بووە، 

دانیمارك ، نەرویج، هەریەكەو سێ  ملیۆن 

كە  پێشكەوتووەشن،  واڵت��ە  ئەو  ب��ووەو 

دەیانبینین. ئێستا 

ئەوەیە  هەیە،  كە  نهێنییەك  لێرەدا 

لەئەوروپا  خەڵك،  زیادبوونی  هۆیەكی 

دەگەڕێتەوە بۆئەوەی لەدوای رۆشنگەری و 

ریفۆرمی ئایینی مەسیحی، قەشە و پاپاكان و 

رەبەنەكان قەدەغەكردنی ژنهێنانیان لەسەر 

هەزار  بەدەیان  كە  ئەوانە  ئیتر  هەڵگیرا. 

بەوشێوەیەش  هێنا.  ژنیان  كەسبوون، 

ئەوروپا  دانیشتوانی  رێ��ژەی  زیادبوونی 

دەستیپێكردووە.

خەڵكە،  زی��ادب��وون��ی  ئ��ەم  بێگومان 

زیادكرد،  بازرگانی  كرد،  زیاد  بەرهەمی 

شاری زیاد كرد، گواستنەوەی لەالدێوە بۆ 

شار زیاد كرد، هەموو ئەمانەش كاریگەری 

مێژوییەكان  پێكهاتە  ئاراستەو  لەسەر 

هەبوو. 

دیمەنی  هەندێك  مەبەستە  الم  لێرەدا 

لەكاتی  )چونكە  ب��گ��ێ��ڕم��ەوە،  ل��ەن��دەن 

كون و  ئ��اوا  كۆڕێكی  بۆ  خۆئامادەكرن 

كەلەبەری كتێبەكان دەگەڕێیت(، گێڕانەوەی 

ئەو دیمەنانەش بۆئەوەیە تا لەگەڵ ئێستای 

كوردستان بەراوردی بكەن، كە ئەوان بەو 

ئێمەش  بەرهەمهێناوەو  دواكەوتنەوە چیان 

رەخنە  ناتوانین  چ��ۆن  پێشكەوتنە  ب��ەم 

بگرین. بۆ نموونە:

بوون.  رێژ  بەرد  لەندەن، شۆستەكانی 

بۆ  شەقامەكان،  ك��ۆاڵن و  ناو  جۆگەڵەیان 

باران و خاشاك و ئاوەڕۆ كردبوو. شەقامەكان 

دەهات.  لێوە  عەرەبانەكانیان  تەقوهوڕی 

دەنگی  عەرەبانەكان و  ئەسپی  زرمی  زرمە 

لەسەر  خەڵكی  گوێی  ئەسپەكان،  سمی 

دەستفرۆشەكان  دەكرد.  كاس  شەقامەكان 

خواردن و  دەیان  بوون،  ژن  زۆربەیان  كە 

خ���ورادن���ەوەی���ان ل��ەس��ەر ش��ەق��ام��ەك��ان 

شەقامەكان  گۆرانیبێژی  دەف��رۆش��ت. 

لێدەرەكان  ئ��ارگ��ۆن  دەچ��ڕی،  گۆرانیان 

بەرز  بەنەشازی  خەڵكدا  لەناو  ئاوازیان 

دەبۆوە. ساڵی )1708( یەكەمینجار ژمارەی 

ئەوكاتە  هەر  لێدراوە.  كۆاڵنەكان  شەقام و 

بۆ یەكەمینجار بەجۆگە ئاویان لەكۆاڵنەكاندا 

كێشاوە. یاسایان سەپاندووە هەموو ماڵێك 

شۆستەیەك لەبەردەم ماڵەكەی خۆیدا بكات، 

هەر  بێت.  جوان  شارەكانیان  ئەوەی  بۆ 

ئەوكاتە بۆ یەكەمینجار ئەوەیان سەپاندووە 

كە دەبێ  ماڵەكان توالێتیان هەبێت و نابێت 

لەناو  بەڵكودەبێ   بێت،  ماڵەكانیشدا  لەناو 

لەئەوروپا  واتا  بێ .  ماڵەكانیاندا  باخچەی 

لەسەدەی هەژدەهەمەوە توالێتیان دروست 

یەكەمینجار سیستمی  بۆ   )1806( كردووە. 

مناڵ  و  دروستكراوە.  لەندەن  لە  ئاوەڕۆ 

لە  خەڵك  منداڵی  ل��ە)%59(ی  خوێندن، 

بەریتانیا نەچوونەتە بەر خوێندن، لە)48%(

نەخۆشییەوە  بەهۆی  لەوكاتەدا  مناڵ  ی 

)%2(ە و  لەسلێمانی  ئێستا  كە  م��ردوون. 

لەگەڵ  ئەوانەی  نییە.  قبوڵی  خەڵكیش 

كەنیسەی ئینجلیكی نەبوون، واتا ئەوانەی 

مەزهەبی ئینجلیكی نەبوون، قەدەغە بووە 

بخوێنن، ئەو عەقڵی گۆڕانكارییە ببینن كە 

بەقۆناغ گەشەی كردووە.  لەئەوروپا  چۆن 

لەكاتێك كە پەیڕەوانی مەزهەبی ئینجلیكی 

ئێجگار زۆریش بوون، بەاڵم هێشتا قەدەغە 

هەر  بەرخوێندن.  بچنە  مناڵەكانیان  بووە 

بەناوبانگ  پەندێكی  لەبەریتانیا  لەوكاتەدا 

منااڵنی  )زۆرب��ەی  وتویەتی  كە  هەبووە 

دەم��رن(.  بەنەخوێندەواری  ئینگلیزی، 

لەشفرۆشی بێڕادەبووە لەبەریتانیا و تەواوی 

ئ��ەوروپ��اش. ك��ە ل����ە)%40(ی ل��ەن��دەن و 

برسێتی و  لەبەر  تر  شارەكانی  زۆرب��ەی 

بەدبەختی ئەوكاتە لەشفرۆش بوون.

زانست و دەسەاڵتی ئایینی

بوون،  تێكستانە  ئەو  پێشەكی  ئەمەش 

بوو  گرنگ  زۆر  كە  بوون،  دیمەنانە  ئەو 

گەورە  وەرگ��ۆڕان��ی  كە  بزانین  بۆئەوەی 

دواكەوتووبون،  لەواڵتەكاندا  لەمێژوودا، 

مردووە،  زۆر  مناڵ  بوون،  نەخوێندەوار 

رەگەزەكاندا  لەنێوان  گ��ەورە  ج��ی��اوازی 

چۆن  دەس��ەاڵت��داران  پاشا،  پاپا و  ك��راوەو 

سەیری زانست و زانیاریان كردووە. كاتێك 

كە زانیان زانست و زانیاری مەترسین لەسەر 

دەسەاڵتی ئەوان، چۆن قەاڵچۆیان كردوون. 

دەسەاڵتی  ل��ەئ��ەوروپ��ای  ئەمانە  هەموو 

كە  جیاوازییەك  بەاڵم  هەبووە.  مەسیحی، 
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دەسەاڵتی  ئەوەیە  ئەویش  هەیە،  لەوێ  

پاشاكان  دەسەاڵتی  كە  ئەوكاتە،  دنیایی 

بەاڵم  دنیایی هەبووە،  بووە، دەسەاڵتێكی 

راستە  مەسیحی،  یان  كەهنوتی  دەسەاڵتی 

دەسەاڵتی  بێگومان  هەبوەو  هەژمونی 

نەچووە  مەسیحی  دەسەاڵتی  بەبێ   دنیایی 

مەسیحییەت  راستەوخۆ  ب��ەاڵم  بەڕێوە، 

مەبەستمە  ئەمەش  نەكردووە.  حوكمیان 

سەلەفییەتی  تاجیاوازی  ئەوەیە،  بیڵێم  كە 

ئێستای  سەلەفییەتی  لەگەڵ  كاسۆلیكی، 

سەلەفییەت  كە  بكەین.  ب��ەراورد  خۆمان 

راستەوخۆ حوكم دەكات.

كەس  یەكەمین  لەئەوروپا  )مۆنتسكیۆ( 

بووە، كە لەهەموو بیرمەندەكانی تر زیاتر 

میتافیزیكی و  لەبیری  مرۆڤایەتی  بیری 

لەخورافیاتەوە  ن��اوەڕاس��ت و  سەدەكانی 

بەڕاستییەكانی  ب��ەس��ت��ی��ی��ەوە  گ����ۆڕی و 

بەعەقڵی  بەگۆڕانكارییەكان،  كۆمەاڵیەتیی، 

ب���ەرووداوەك���ان���ەوە. هیچ  م��رۆڤ��ەك��ان و 

كە  نەهێشتەوە  لەلێكدانەوەدا  شتێكی 

بەستراوبێت  بەمیتافیزیكیا،  بەستراوبێت 

گوایە  كە  ئایدیالیستییەوە،  بەفەلسەفەی 

ل��ەودی��وو س��روش��ت��ەوە ئ��ەم رووداوان���ە، 

ئەم  دەوڵەتانە،  ئەم  چارەنوسانە،  ئەم 

چوبێتن.  لەناو  یان  هاتبێتن  دەسەاڵتانە 

رووداوەكانی  نەهێشتەوەو  لەمانەی  هیچ 

لەناو ئەندێشەی خورافانە دور خستنەوەو 

كەتوانیوێتی  لەمێژوودا،  یەكەمین كەسیشە 

راستەقینەوە،  مەتریالیستی  لەدیدێكی 

بەشێوەیەكی فراوان بیر لەژیان، لەكۆمەڵ، 

لەحوكم،  لەسیستەم،  ل���ەدەس���ەاڵت، 

لەعەقڵ و لەمەعریفە بكاتەوە.

گرنگی  ل��ەب��ارەی  قسە  ك��ە  ئێستاش 

رۆشنگەرییەوە لەئەوروپا دەكەم و نەبوونی 

لەئەوروپا،  پێوانانە  بەو  رۆشنگەرییە  ئەو 

بەئێمە  زیانێكی  چ  ئاخۆ  ئێمە،  ل��ەالی 

گەیاندووە؟

لەڕێنیسانسەوە  ك��ە  رۆش��ن��گ��ەری 

دەگاتە  تا  ئایینسازی  تا  دەستپێدەكات، 

رۆشنگەری، گرنگترین شۆڕش كە لەمێژووی 

لەجوانترین  بەیەكێك  بوو  كردی و  خۆیدا 

دەستكەوتی مرۆڤ بۆ مرۆڤایەتی، ئەوەیە 

كە خودی مرۆڤی لەكاریگەرییە نابەجێكان 

خود،  وەكو  مرۆڤی  عەقڵی  كرد و  رزگار 

بەچەقی  كرد  وەكوعەقڵ  مرۆڤی  خودی 

بەبنەمای  بەبڕیاردەر و  كردی  بیركردنەوە و 

ئازادی بیركردنەوە و رەخنە گرتن. ئەمەش 

رۆشنگەری  كە  دەستكەوتە  گرنگترین 

ل��ەم��ێ��ژووی خ��ۆی��دا، ب��ۆ م��رۆڤ��ای��ەت��ی 

بەدیهێناوە.

رۆش���ن���گ���ەری م���رۆڤ���ی ل��ەه��ەم��وو 

هەژموونەكانی رابردوو رزگار كردو عەقڵی 

ئازاد  پاشماوەكان  كاریگەری و  لەهەموو 

كرد، عەقڵی كرد بەبڕیاردەر لەچارەنوسی 

مرۆڤ، لەچارەنوسی كۆمەڵ و پێكهاتەكان و 

سەرەنجام دنیاگەرایی و فەلسەفەی دانراوی، 

گۆڕانكارییەكان و  فەلسەفەی  ژی��ان،  بۆ 

ئامانجە  كرانە  دیموكراسی  فەلسەفەی 

شۆڕشی  ئ��ەوەی  گەیشتە  هەتا  دونیایی، 

دیموكراسی سەركەوتنی بەدەستهێنا.

ئامادەبووان!

لەژێر  ن��ەك��رێ  و  ئ���ازاد  عەقڵ  هەتا 

كاریگەری جیهانبینی سەدەكانی ناوەڕاستدا 

ب��ێ��ت، ه��ەت��ا ع��ەق��ڵ ل��ەژێ��ر ك��اری��گ��ەری 

بەخەباتی  بێت و  مەزهەبدا  ئایین و  رەهای 

پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن، ئ����ازادی و دی��م��وك��راس��ی، 

نەكرێ  و  ئازاد  مۆدێرنەتەعەقڵ  نوێگەری و 

ئەو  ت���ەواوی  ئ���ەوەی  ب��ۆ  نەخرێتەگەڕ 

هەتا  بەدیبێت،  دنیاییانە  دەستكەوتە 

بێت،  ئ���ازاد  روب���ەری  كەمترین  عەقڵ 

هەیەو  دەستكەوتیشی  كەمترین  هەڵبەتە 

ئازاد بكرێت،  هەتا زۆرترین وزەی عەقڵ 

بێگومان زۆرترین دەستكەوتی دەبێت.

ئازادی عەقڵ و ئازاد دین

كە  ئازادییەیە،  ئەو  ئازادی،  باشترین 

عەقڵ ببێت بەچەقی بیركردنەوە دناییەكان و 

مزگەوتەكان لە 
ئەوروپا بەپێی رێژەی 
خەڵكەكە لەژمارەی 
كەنیسەكان زۆرترە، زۆر 
ئاساییە. بەاڵم لەوێ  
ئەركە دنیاییەكان، 
گێڕدراوەتەوە بۆ 
عەقڵ و عەقڵ لەوێ  
حكوم دەكات. لەوێ  
تێكست حوكم ناكات، 
فەلسەفەی دونیایی و 
عەقڵ حوكم دەكەن
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بەئازادی  ببیێت  مەزهەبیش  دین و  ئازادی 

تاكی مرۆڤ. بۆیە دەبێت بەوپەڕی رەهایی 

مرۆڤ بۆ دین و مەزهەب ئازاد بێت و ئەم 

قسەیشە هیچ ئەمالوئەوالیەكی تێدا نییە.

دین،  وای��ە،  ئ��ەوروپ��ا  لە  تائێستاش 

یەك  مەزهەبەكان،  هەموو  م��ەزه��ەب، 

هەیە،  مەزهەب  بەدەیان  نییە،  مەزهەب 

بەشی  هەیە،  لەدنیادا  ئایین  ب��ەس��ەدان 

زۆریشی ئێستا گواستویانەتەوە بۆ ئەوروپا، 

هەرە توندڕەوەكانی ئایینەكانی دنیا، ئێستا 

سەلەفی  كام  ئازادن.  ئەوپەڕی  لەئەوروپا 

قەومابێت،  لێی  ناوەڕاست  لەرۆژهەاڵتی 

بەشی زۆریان دەبینی لەوێ  پیاسە دەكەن. 

بەپێی  ئەوروپا  لە  مزگەوتەكان  ژمارەكی 

كەنیسەكان  لەژمارەی  خەڵكەكە  رێ��ژەی 

ئەركە  لەوێ   بەاڵم  ئاساییە.  زۆر  زۆرترە، 

بۆ عەقڵ و عەقڵ  گێڕدراوتەوە  دنیاییەكان، 

لەوێ  حكوم دەكات. لەوێ  تێكست حوكم 

حوكم  عەقڵ  دونیایی و  فەلسەفەی  ناكات، 

دەكەن. فەلسەفەی دانراو حوكم دەكات. 

ج��ۆن ل��ۆك ح��وك��م دەك����ات. ل��ەوێ  

فەلسەفەی رۆسۆ حوكم دەكات. منتسكیۆ 

فەیلەسوفە  ڤۆڵتیر و  دەك���ات.  ح��وك��م 

دەك��ەن.  حوكم  مۆدێرنەتە  ت��ازەك��ان��ی 

دەستوری  ت��ازە و  كۆمەاڵیەتی  پەیمانی 

بۆیە  ئەوروپا  لە  دەك��ات،  حوكم  دان��راو 

مرۆڤ هەموو مافەكانی بەدیهێناوەو تەواو 

عەقڵ  حوكمی  عەقڵ  لەبەرئەوەی  ئازادە، 

لەوێ   ژیان  عەقاڵنیش  بەحوكمی  دەكات و 

بەڕێوەدەچێت.

لەوێ   رەخنە  ئازادییەكانی  ت��ەواوی 

لەوێ ،  نییە  ئازادییەك  هیچ  دەستەبەرەو 

ب��وون و  لەسەر  گفتوگۆكردن  ب��ەئ��ازادی 

نەبێ .  ئ��ازاد  ل��ەوێ   خالقیش  نەبوونی 

بەهەزاران كتێب و گفتوگۆ لەوێ  لەسەر ئەم 

رۆمانێك  هەیە.  بەفیلمیش  هەیە،  بابەتە 

ئەم  ئێستا  پێش  ساڵیش   )25( كە  هەیە، 

نیكۆس  رۆمانێكی  كە  روویداوە،  رووداوە 

خوێندومەتەوە  بەفارسی  كازانتزاكییە و 

بەناوی  مەسیح(،  وەسوەسهای  )ئاخرین 

دووجار  كە  مەسیح(،  ختوراتی  )ئاخرین 

لەمەسەلەی  خۆی  لەرۆمانەكانیدا  نیكۆس 

رۆمانەیە  ئەم  یەكێكیان  دەدات.  ئایینی 

كە  تر  رۆمانێكی  رۆمانێكە،  كورتە  كە 

بەناوی )سدوم و ئامورا(یە، كە لەوێ  باسی 

قەومی لوت دەكات و لێرەش باسی مەسیح 

ژیانیدا  كۆتایی  لەمانگەكانی  كە  دەكات، 

چۆن لەپیاوێكی پێغەمبەرەوە، گەڕاوەتەوە 

كە  لەسێكس.  ل���ەژن و  بیركردنەوە  ب��ۆ 

ئەمەش خەیاڵی رۆماننوسەكەیە. لەئەوروپا 

نایەوە.  گەورەی  هەڵاڵیەكی  بەفیلم و  كرا 

دەڵێت  دەرك��ردو  راگەیەندراوێكی  پاپا 

بنێنەوە،  پشێوی  ناكات  پێویست  »هیچ 

ئێوەش  نوسیوەو  رۆمانی  رۆمانننوسەكە 

لەهەموو  ب��دەن��ەوە«.  وەاڵم��ی  بەرەخنە 

فیلمەكە  ئیسالمی  ع��ەرەب��ی و  واڵت��ان��ی 

پێشكەشكردنی قەدەغە كرا، بەئێستاشەوە. 

بەفیلم  بكرێت  تر  رۆمانەكەی  ئەگەر  خۆ 

دێرینەی  شاری  دوو  كە  ئامورا(  )سدوم و 

دەكات،  لوت  قەومی  باسی  فەڵەستینن و 

شتێكی  ئەوە  بەفیلم،  بكرێت  ئەوە  ئەگەر 

ڕەنگە  دەردەچێت و  سەرسوڕهێنەر  زۆر 

بەهەزاران كەسی لەسەر بكوژرێت، بەاڵم 

هەموو  سروشتییە.  زۆر  ئەمە  لەئەوروپا 

كەسێك  ئەگەر  دەزانن،  چیرۆكانەش  ئەو 

لەدین  توند  رەخنەیەكی  رۆژهەاڵتدا  لە 

كە  بكات،  ئ��ەوە  ئیعالنی  ی��ان  بگرێت، 

باوەڕ  بێ   دینی-  )غەیرە  الئیكە  كەسێكی 

ئەوا  بگۆڕێت  ئایین  ئەگەر  یان  بەدین(، 

دەكوژرێت.

گۆڕینی ئایین و ئازادی

ئاسمانییەوە  لەئایینێكی  ئایین،  گۆڕینی 

دەتكوژن.  ئاسمانی،  تری  ئایینێكی  بۆ 

ئاسمانی  ئایینی  س��ێ   ه��ەر  لەكاتێكدا 

بەجولەكە  ببیت  ئ��ەگ��ەر  ئ��ەوە  ه��ەی��ە. 

دێت.  بەسەر  چیمان  دەزان��ی��ن  خۆمان 

لێرە  ئاسمانییە،  دینێكی  ئەویش  ئەگەرچی 

ئازایەتی ئەوەیە 
نیشتمانەكەت ئازاد 

بكەیت و ئازایەتی 
ئەوەیە بەرامبەر سەدام 

بوەستی. ئازایەتی 
ئەوەیە، كە كاتێك 
دەكرێت بەپەتی 

سێدارەدا بڵێت )كەم 
بژی و كەڵ بژی(. 

ئازایەتی ئەوەنییە 
بەپارە و پشتیوانی ئەم 
دەوڵەت و ئەو دەوڵەت، 

خەڵك لەسەر بیروباوەڕو 
ئەندێشەكانی تیرۆر 

بكەیت
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الئیك  ئاساییە  ل��ەوێ   ب��ەاڵم  دەت��ك��وژن، 

دەبی، بت پەرست دەبیت، بودی دەبیت، 

دەبیت،  هندۆسی  دەبیت،  كۆنفۆشیۆسی 

باشە؟  كامیان  ئایە  ببە،  دەبیت  كامیان 

ئەوە باشە كە لێرە نەوێری دین بگۆڕیت؟ 

وەكو  ئەمە  بتكوژن؟  بەالئیك و  ببیت  یان 

كە  دەتكوژێت،  سەلەفییەك  وای��ە  ئ��ەوە 

تۆ  ئەگەر  موستەقیم،  لەسیرات  لەودنیا 

مومیكنە  ب��ڕۆی��ت،  ئ��ەو  رێگەی  لەسەر 

هەتا  دانیشتبێ   تەنەكەیەك  لەسەر  لەوێ  

سیراتول  ناسنامەی  ئەگەر  بتپەڕێنێتەوە، 

ببم  تائێستا  سەلەفییەكانە،  الی  موستەقیم 

ئەسحابەو  ناسنامەی  ئەگەر  بەكۆیلەیان، 

خولەفا و پێغەمبەراكان الی ئەمانەیە و مۆرم 

راستەقینەبم،  ئیسالمی  من  كە  لێبدەن  بۆ 

سوننەی راستەقینەبم، شیعەی راستەقینەبم و 

لەو دنیا رزگارم بكەن، هەتا لەگەڵیان بم. 

عەبدی و  تۆ  منی،  وەك��و  سەلەفی  ئ��ەی 

منیش عەبدم. تۆ ئازادی منیش ئازادم. بۆ 

دەمكوژی كە تۆش لەم دنیا و ئەو دنیا وەكو 

ئەوەیە  شت  گوناهترین  یەكسانیت.  من 

ت��اوان  گوناهترین  بكوژیت.  م��رۆڤ  كە 

ئەوەیە كە لەسەر بیروباوەڕ تەقە لەمرۆڤ 

مرۆڤەیە،  ئەو  مرۆڤ  ئازاترین  بكەیت. 

كۆمەڵ  خەڵك و  بۆ  ئازادی  دەتوانێت  كە 

مرۆ  كە  نین  ئەوانە  ئازاكان  بكات.  دابین 

دەكوژن. مرۆڤ كوشتن لەسەر بیروباوەڕ، 

ل��ەس��ەر م��ەزه��ەب، ل��ەس��ەر ب��ی��روب��اوەڕ، 

ژیانن. مرۆڤەكانی  ترۆسنۆكترین  ك��اری 

ئازاكان كاری واناكەن، ئازایەتی ئەوەیە 

ئازایەتی  بكەیت و  ئ��ازاد  نیشتمانەكەت 

ئەوەیە بەرامبەر سەدام بوەستی. ئازایەتی 

بەپەتی  دەك��رێ��ت  كاتێك  ك��ە  ئ��ەوەی��ە، 

بژی(.  كەڵ  بژی و  )كەم  بڵێت  سێدارەدا 

ئەم  پشتیوانی  بەپارە و  ئەوەنییە  ئازایەتی 

لەسەر  خەڵك  دەوڵ��ەت،  ئەو  دەوڵ��ەت و 

بیروباوەڕو ئەندێشەكانی تیرۆر بكەیت.

تیرۆر  فاڵنی  كێ   نازانرێت  ئێستاش 

لەكاتێكدا  كوشتووە.  فیساری  كێ   كردوەو 

هەر لەكوردستاندا دە بۆ پانزە كەس تیرۆر 

كوشتنی  فتوای  ك��ەس  ب��ەدەی��ان  ك��راوە، 

جۆرەها  لەوانە.  یەكێكم  خۆم  دەركراوە، 

ئەوانەی  ئەگەر  دەرك��ردووم.  بۆ  فتوایان 

لەمنیان  دەك����ردووە  فتوایانەیان  ئ��ەو 

باریكترە  لەمویەك  ملم  ك��ردووە،  زیاتر 

س��ەدام  ك��ە  لەرۆژكێكدا  ب��ەرام��ب��ەری��ان، 

دەكردین،  كۆمەڵكوژی  دەكردین،  ئەنفالی 

دەكردین،  تەهجیری  تەبعیس و  تەعریب، 

سیاسی  حزبی  دەكردین،  كیمیابارانی  كە 

زانای  نەبوو،  بوونی  هەر  هەبوو،  ئێستا 

نەبوو،  فەقێش  هێشتا  هەبوو،  ئایینی 

تیرۆریست  بەسەدان  پێنەگەیشتبوو،  نەك 

هەر  هەبوون  زۆرێك  جارێ  كە  هەبوو، 

لەدایك نەببون.

داعش و داعشی تریش

ب��ەردەوام��ی  ب��ە  باجانە  ئ��ەم  ئێمە، 

عەقڵی  فیلمی  دواهەمین  داعش  دەدەین، 

سەدەكانی  رەشەكوژی و  عەقڵی  سەلەفی، 

سیناریۆكە  ئ��ەم��ەش  نییە.  ن��اوەڕاس��ت 

بەوجۆرە  كۆمەڵ  بەشێكی  لەسیناریۆكان. 

هاتونەتە  مێژوییە  ئاراستە  ئەندێشەو 

لەواڵتانی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ب��ۆ؟  پێشەوە، 

ن��ەب��ووە،  پیشەسازی  ش��ۆڕش��ی  ئێمەدا 

دیموكراسی  بەمانای  دیموكراسی،  شۆڕشی 

ئازادی  مەدەنییەت و  لەبەرئەوەی  نەبووە، 

ئایینی،  تێكستەكانی  هەموو  نییەو  رەخنە 

هەرچی  فەلسەفی،  دنیایی،  مەزهەبی، 

هەڵنەسەنگێندراون،  ه��ەی��ە،  تێكست 

نییە،  مەزهەبی  ئایینی و  هەر  سەلەفییەت 

كە   )1846( م��ارك��س  ئ��ەوەی��ە  سەلەفی 

بگوترێ   نوسیوە،  كۆمۆنیستی  مانیفێستی 

داوابكرێ   بسەپێنرێت و  زۆرداری  بەزۆری 

ئ��ەوە  ق��اڵ��ب��ەوە،  ئ��ەو  بخرێتە  ژی��ان  ك��ە 

سەلەفییەتە. سەلەفییەتی كۆمۆنیستییە، كە 

بیكردنەوانەم  جۆرە  لەو  هەندێك  بۆخۆم 

كۆنەویستییە،  ئەمە  كۆنەویستی.  ناوە  ناو 

لەگەڵ  نەگۆڕیت و  زانستییە  پرۆگرامە  ئەم 

ئێستادا نەیگونجێنیت. سۆسیالیزمیش دەبێ  

بگۆڕیت.  دەبێ   دیموكراسیش  بگۆڕیت. 

هەموو  ب��گ��ۆڕی.  دەب��ێ   م��ۆدێ��رن��ەت��ەش 

لەسەدەكانی  كە  ژی��ان،  فەلەسەفەیەكی 

كتومت  ئێستادروستبووە،  هەتا  رابردووە 

قاڵبە،  ئەو  بخرێتە  دنیایە  ئەم  بویسترێ  

ئەمەش جۆرێكە لەسەلەفی، بەاڵم خراپترین 

مەزهەبییە،  سەلەفی  سەلەفی،  ج��ۆری 

لەگەڵ  قسە  مەزهەبی  سەلەفی  چونكە 

بەڵكو  ناكات،  ماددی  دنیای  وەكو  عەقڵ 

باری  وەكو  مرۆڤەكان  رۆحی  لەگەڵ  قسە 

دەرونی دەكات. 

كە  رۆحێك  ی��ان  داگیركراو،  رۆح��ی 

ئەو  بێت،  لەسەر  تۆتالیتاری  هەژمونی 

كرابێت،  داگ��ی��ر  ئەندێشەیەی  ع��ەق��ڵ و 

ئ���ەم ع��ەق��ڵ و دەرون�����ە داگ��ی��رك��راوە 

سەلەفییەت  بەگوتاری  ئامادەیە  هەمیشە 

باوەڕبهێنێت، ئیدی سەلەفییەتی توندوتیژی 

بێ، یان سەلەفی مەدخەلی بێت، یان هەر 

خەالفەت  بیەوێت  سەلەفییەتێك  ج��ۆرە 

حزبێك  مەدرەسەو  هەر  دروستبكاتەوە، 

بژێنێتەوەو  دروس��ت  خەالفەت  بیەوێت 

ژیانی سەردەمی جیهانگیری بۆ سەدەكانی 

فەلسەفەیەك  هەر  بگێڕێتەوە،  ناوەڕاست 

یان مەزهەبی ئەمكارە  ئەمە بكات، دینی 

دەبێت  گەورە  مەترسییەكی  ئەمە  بكات، 

پێشكەوتن.  ل��ەس��ەر  م��رۆڤ  و  ل��ەس��ەر 

هۆكاری سەركەوتنی سەلەفیەتیش ئەوەیە، 

كە هەموو حزب و دامودەزگاكان، ئەوەنەی 

سەرقاڵی شەڕی حزبی و شەڕە دەسەاڵتین و 

سەرقاڵی كێشەی الوەكی و ئەمالو ئەوالین، 

ئازادی  زۆر كەمتر لەوە سەرقاڵی ئەوەین 

دابین  رەخنە  ئازادی  بكەین.  دابین  زیاتر 

بكەین. ئازایەتیمان هەبێ  لەڕەخنەگرتن. 

هەمەالیەنەی  بەچەمكی  رۆشنگەری 

نەبووەو  نییە و  ئێمەدا  لەواڵتی  رۆشنگەری 

ئەگەر  گ��ەورەی��ە.  مەترسییەكی  ئەمەش 

رۆش��ن��گ��ەری ن��ەب��وو، ئ��ەگ��ەر روون��اك��ی 

كاتێكیش  هەیە،  تاریكپەرستی  واتا  نەبوو، 
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وەكو  هێزی  ئ��ەوا  دەب��ێ ،  تاریكپەرستی 

نەسرە  جەبهەی  ئەنسارئیسالم و  داع��ش و 

دەیان هەزاریش  دەتوانن  سەرهەڵدەدات و 

لەدەوری خۆیان كۆبكەنەوە.

زانكۆ و ئیسالمگەرایی

داعشی  ناوی  كێ   لەمەوبەر  ساڵ  دوو 

مەزندەیەك  بەپێی  ئێستا  بەاڵم  بیستبوو، 

باكوری  تا  ع��ەرەب��ی،  واڵتانی  لەهەموو 

ه��ەزار  س��ەد  دوو  نزیكەی  ئەفریقی، 

چەكداریان هەیە. ئەم چەكدارانە لەكوێوە 

هاتن؟ ئەگەر ئەو چەكدارانە عەقڵیان ئازاد 

بكرایە، پەروەردە بكرانایە، بیری تاریكیان 

رووناك بكرایەتەوە، بێگومان ئەو دوو سەد 

هەڵنەدەگرت و  داعش  بۆ  چەكیان  هەزارە 

نەدەبون بەجەنگاوەرو پیاوكوژیان. 

كەمترین  كە  لەسەردەمێكداین  ئێستا 

كەمترین  دەكەین،  لەسەرلۆژیك  گفتوگۆ 

لەماڵ،  دەگ��ری��ن،  ل��ەدواك��ەوت��ن  رەخنە 

لەزانكۆكاندا،  لەقوتابخانەو  لەخێزان، 

ئامارێك  ه��ەی��ە.  گ���ەورەم���ان  كێشەی 

بزانین بیركردنەوە  دەخەمەڕوو بۆ ئەوەی 

ئامارەم  ئەم  دوێنێش  چۆنە و  لەزانكۆكاندا 

بابەتی   )69( لەكۆی  ك��ردۆت��ەوە.  س��اغ 

ژمارەی   )24( كە  ئیسالم،  لەسەر  نوسراو 

وەرمانگرتوون،  كۆیە  زانكۆی  گۆڤاری 

كەمێك  بڵێین  دەتوانین  بابەت  یەك  تەنها 

بابەتانە  گۆڤارانە و  لەو  تێدایە.  رەخنەی 

ناوەڕاست  سەدەكانی  ئیسالم و  لەسەر  كە 

ئەو  بۆ  هێنانەوەیە  پ��اس��اوە  ن��وس��راوە، 

تێكستانە، تەنها بابەتێكیان شتێك رەخنەی 

ئیسالمە  تێڕوانینی  لەسەر  ئەویش  تێدایە، 

بابەتەكەی   )68( بەاڵم  ب��ەژن،  بەرامبەر 

گەورە  نوسەری  زانكۆ،  مامۆستای  كە  تر 

بەشێوەیەك  ئ��ەم��ەش  ك��ە  نوسیویانە، 

هەژمونی  خزمەتی  دەچێتە  لەشێوەكان 

لەوانەش  هیچ  كە  نەریتگەرایی،  ئیسالمی 

 )24( لە  ناگۆڕێت،  لەعەقڵ  لەكێشەكان و 

ژمارەی گۆڤاری زانكۆی كۆیە، كە لەژمارە 

)28( لەژمارە   ،)20( ژمارە  بۆ  چ��وارەوە 

-1( ژمارەكانی  واتا   ،)34( ژمارە  تا  ەوە 

2-3( هەتا دەگاتە ژمارەكانی )21 تا 27( 

نییە، هەر گۆڤارەو  تێدا  هیچ رەخنەیەكی 

كراوە و  چاپ  كراوەو  كەڵەكە  تێدا  بابەتی 

پارەی تێدا سەرفكراوە. ژمارە)28 و 34(ی 

گۆڤارەكە، دیسانەوە بەتاڵە لەهەموو جۆرە 

رەخنەیەك. دوو گۆڤاری زانكۆی گەرمیان، 

بوو،  لەبەردەست  4(مان  )3و  ژمارە  كە 

نەریتگەرایی  ئیسالمی  لەسەر  بابەتی  پێنج 

تێدایە، بەاڵم هیچ بابەتێكی رەخنەیی تێدا 

نییە. ژمارە )5( ی بەئاستەم بەالی رەخنە، 

لۆجیكی،  رەخ��ن��ەی  عەقالنی،  رەخ��ن��ەی 

ئەركەكانی رەخنەو ئەركەكانی رۆشنگەریدا 

گۆڤارانە  لەم  هەریەك  كە  نەڕۆشتووە. 

ئەم  نییە.  كەمتر  الپ��ەڕە   )350 بۆ   300(

بەڕێزن و  هەموویان  زانكۆ،  مامۆستایانەی 

بەاڵم  نییە،  قسەیەكمان  هیچ  لەوبارەیەوە 

قسەم لەوەیە كە هەلومەرجی بابەتی هەتا 

بۆ  بوو  نەخەمڵی  گۆڤارانە،  ئەو  نوسینی 

ئەوەی ئەم مامۆستا بەڕێزانە، نوسەرەكان و 

لەگۆڕانكاری  بیر  بابەتیانە  هەمووشمان 

بۆ  تاریك  لەبیری  لەپەروەردە،  لەعەقڵ، 

لەواڵتی  ئەمە  ئایا  بكەنەوە.  روناك  بیری 

ئێمەدا روویداوە؟ نەخێر تائێستا بەداخەوە 

ئەهلییەكان،  رۆژن���ام���ە  روی���ن���ەداوە. 

ئۆرگانەكان  بخوێننەوە،  حزبییەكان 

بڕوانن،  لێیان  بەدیقەت  بخوێننەوەو 

سەلەفییەت  لەسەر  رەخنەیان  كەمترین 

سەرقاڵی  ئەوەندی  بەپێچەوانەی  تێدایە، 

بابەتی الوەكی و تەرویجی مانشێت و تایتڵی 

البەالن لەسەر ئەم لێپرسراو و ئەو دیاردەو 

دەركەوتە، كە ئەمانەم هەموو قبوڵەو هیچ 

پێنجیش  لەسەدا  با  بەاڵم  نییە،  كێشەیەكم 

ئەركی رۆشنگەری خۆیان لەرۆژنامەكانیاندا 

سەیر  تەلەفزیۆنەكانیش  بكەن.  جێبەجێ  

یەكێتیی  تەلەفزیۆنەكانی  ب��ە  ب��ك��ەن، 

نیشتمانیشەوە، سەیری بكەن، كە دەتوانم 

كە  بابەتەكانی  پەنجای  ل��ەس��ەدا  بڵێم 

پێشكەشیش  ئەگەر  دەك��رێ��ن،  پێشكەش 

لێناكەن.  گلەییان  كەسێك  هیچ  نەكرێن، 

گفتوگۆی  تریشی  پەنجاكەی  ل��ەس��ەدا 

پەیوەندی  دووش���ی  ل��ەس��ەدا  ل��ەس��ەرە، 

دیموكراسییەوە  سیكوالریزم و  بەبنچینەكانی 

هەبێ   دووەش  لەسەدا  ئەو  ئەگەر  نییە، 

م��ەم��ن��ون��م. پ��ەی��وەن��دی ب��ەڕاپ��ەڕان��دن��ی 

ئەركەكانی بنچینەیی دیموكراسی، ئازادی و 

ئەمەش كێشەیەكی  نییە.  سیكوالریستییەوە 

گەورەیە.

گۆگڵ  و ئیسالم

ئێستا  مامۆستایان،  دەپرسم  لەئێوە 

رەوتە  ئەم  نەهاتووە،  ئ��ەوە  كاتی  ئیتر 

لەڕەخنە  رەوتە سستە  ئەم  لەبیركردنەوە، 

گرتن، ئەم رەوتە لەگفتوگۆو مشتوماڵكردنی 

باسی  تێكستانەی  ئەو  لەهەموو  رابردوو، 

ئیسالمی و  نەریتگەرایی  دنیای  باسی  فیقهو 

بكرێت،  ئیسالمی  بنچینەی  كۆمەڵێك 

وتاری  هەزار  بەسەدان  لەناوچەكەدا  كە 

لەسەر  نامیلكەی  بەملیۆنەها  لەسەرە. 

چاپكراوە. بەكوردی بینوسی یان نەینوسی 

نرخی نییە، هیچ لەبابەتەكە ناگۆڕی. ئێستا 

خۆ خەریككردن بەو بابەتانەی كە بەدەیان 

وەهابی و  واڵتانی  لەالیەن  دۆالری  ملیۆن 

خۆ  سەرفدەكرێت،  بۆ  وەهابییەوە  غەیرە 

نییە،  گرنگ  هیچ  بەوشتانەوە  خەریكردن 

دەدۆزی��ت��ەوە،  هەمووی  بگەڕێ   لەگوگڵ 

بابەتە  ئەو  لەسەر  دەت��ەوێ   هەرچییەك 

نییە  ئ��ەوەی  لەبەردەستایە،  ئیسالمییە 

رەخنەیە، بیری تازەیە، فەلەسەفەی تازەیە، 

هاوچەرخە،  رۆشنگەری  عەقڵە،  رەخنەی 

بنوسین و  ل��ەس��ەری  دەب��ێ   نییە  ئ��ەوەی 

باقیەكەی هەموو  بكەین.  لەبارەوە  قسەی 

هەیە. تەفسیراتی قورئانت دەوێ  لەگۆگڵدا 

دەدۆزی��ت��ەوە،  ق��ورئ��ان  تەفسیری  س��ەد 

گەورە،  زانای  گ��ەورەی  موفەسیری  سەد 

تەنها  كە  دەدۆزیتەوە،  لەگۆگڵدا  هەمووی 

ناكات  پێویست  دەوێت و  كاتی  دەقە  دوو 
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بگەڕێت،  سەرچاوەیە  هەموو  ئەم  بچیت 

تالێكۆڵینەوەیەكی لەسەر بنوسیت. بەڕاستی 

نەریتگەرایی،  بەئیسالمی  خەریككردن  خۆ 

یان بەمێژووی ئیسالم، لەبونی ئینتەرنێت و 

گوگڵ و هەموو ئەم سەفەرو كۆنفرانسانەی 

رۆژانە  گۆڤار  ه��ەزاران  دەكرێت،  لەدنیا 

كەناڵێ   بۆ چل  النیكەم سی  دەردەكرێت، 

قسانە  ئەم  رۆژانە  كە  هەیە  تەلەفزیۆنی 

دەكات. 

زانكۆكان و  لە  مانان  ئێمەو  ئێستا 

خۆخەریككردن  ت��ری��ش،  لەشوێنەكانی 

بتوانێت  پێموانییە  ب��اب��ەت��ان��ەوە،  ب��ەو 

گۆڕانكارییەكی  ی��ان  كاریگەر  بابەتێكی 

تەنها  هەواڵنە  ئەو  بەدیبهێنێ�ت،  كاریگەر 

داخ��راودا.  بازنەیەكی  لەناو  سوڕانەوەیە 

ئێستا  ك��ە  دەم��ان��ەوێ��ت،  ك��ە  ئ����ەوەی 

خوێندكارە  لەمامۆستاو  زۆر  كۆمەڵێكی 

بەڕێزەكان لێرە دانیشتوون، بڕۆ دەرەوەی 

لەناو  بكە،  دیالۆگ  ب��ازاڕ  لەناو  زانكۆ، 

گۆڕینی  بكە،  دیالۆگ  تر  خوێندگاكانی 

پێكهاتەمان،  پ��ەروەردەو  ئەندێشەو  فكرو 

لەعەقڵێكی رابردووەوە بۆ عەقڵێكی ئێستا و 

ئێمەیە.  سەرەكی  بابەتی  ئەمە  ئاییندە، 

جیهانبینی سەلەفییەكان، ئەو جیهانبینییەیە 

ئەوە  نەكردووە.  دەستكاریمان  هێشتا  كە 

چەقی  ل��ەڕاب��ردوودا  كە  جیهانبینییەیە 

نایەوێت  كە  جیهانبینییەیە  ئەو  بەستووە. 

بەپرۆگرام  تێكەڵ  مەعریفە  زان��س��ت و 

نایەوێت  كە  جیهانبینییەیە  ئەو  ببێت، 

خودی  بیركردنەوە،  بەچەقی  ببێت  عەقڵ 

مرۆڤ لەهەموو كاریگەرییەكانی لەوەوبەر 

جیهانبینی سەلەفییە،  ئەمە  بكرێت،  رزگار 

دەشبینین كە زیاد لەسی كەناڵی تەلەفزیۆن 

بەهەمان ئەو ئاراستەیە كاردەكەن. پارەیەكی 

خەرجدەكرێت.  لەوپێناوەدا  بێشوماریش 

نامیلكەی  ب��ەس��ەدان  كتێبخانەكان،  ب��ڕۆ 

سەلەفی  جیهانبینی  لەسەر  ج��ۆراوج��ۆر 

دەدۆزیتەوە. بەسەدان و بگرە بەهەزارنیش 

لەبەرامبەریشدا،  كۆبكەیتەوە.  دەتوانی 

لەهەمان ئەو خوێندنگایانەدا، نوسەرەكانی 

ك���ورد ل��ەس��ەر س��ی��ك��والری��زم، ل��ەس��ەر 

رۆشنگەری  لەسەر  راستەقینە،  دیموكراسی 

بەدەگمەن  سیكوالریزم  لەسەر  هاوچەرخ، 

دەژمێردێت،  دەس��ت  بەپەنجەكانی  كە 

دەخوێنیتەوە.

جیهانبینی رۆشنگەری هاوچەرخ

كەوابێ  ئێمە پێویستمان بەجیهانبینییەكی 

رۆش��ن��گ��ەری  ك��ە  جیهانبینییەك  ن���وێ ، 

لەسەردەمێكدا جێبەجێ  بكات، كە هەموو 

رۆشنگەری  جێبەجێكردنی  كەرەستەكانی 

دەتوانن  تەلەفزیۆنە  ئامادەیە.  هاوچەرخ 

كاری تێدا بكرێ ، ئینتەرنێتە بەهەمانشێوە، 

دەتوانرێ   هۆڵەكانە  هەروەها،  فەیسبوك 

دەتوانرێ   وەزارەت���ە  بكرێ .  تێدا  ك��اری 

كاری تێدا بكرێ . لەكۆلێجەكاندا دەتوانرێ  

دەژین،  لەسەردەمێكدا  بكرێ .  تێدا  كاری 

شتێك  هیچ  لەسەر  پەكمان  باوەڕناكەم 

بێ   پرسیارە  وەاڵم���ی  ب��ۆ  چ  بكەوێت، 

بۆ  زانستی و  ئامێرە  بۆ  چ  وەاڵم��ەك��ان، 

ناكەوێت.  هیچ  لەسەر  پەكمان  تاقیگەكان 

كە  نییە،  شانزەهەم  سەدەی  ئەمە  چونكە 

دەستكەوت،  زۆرترین  ئامێر  بەكەمترین 

گۆڕانكاری و داهێنان وەدیهاتووە.

س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەران��ە  دن��ی��ا  ئێستاش 

پ��ێ��ش��ك��ەوت��ووە، دن��ی��ای��ەك ك��ەدەس��ت 

لەبەردەستایە..بەاڵم  دەبرێ   بۆهەرچییەك 

دەستكەوتی فەلسەفی و رەخنەیی كەمن.

ئامادەبووان!

دەستپیشخەرییە  ئ��ەم  ئ��وم��ێ��دەوارم 

بۆ  كۆڕەیان  ئەم  بەڕێزانەی  ئەو  لەالیەن 

دەستپێشخەرییەكی  رێكخستووە،  من 

بێت.  ب���ەردەوام  ئ��وم��ێ��دەوارم  گرنگە،  

بەیەك  چونكە  بێت،  ب��ەردەوام  زۆری��ش 

كۆڕو دوو كۆڕ، بەوتارێك دوو وتار تەواو 

ژمارە   )510( نزیكی  ئێستا  ئێمە  نابێت. 

كە  دەرك��ردووە،  چاودێرمان  لەرۆژنامەی 

پاشكۆیەكمان  بەردەوامی  بە  ژمارانە  لەو 

ئیشمان  هەیەو  رەخنە  روانگەو  بەناوی 

كردووە،  رەخنەییانە  بابەتە  ئەو  لەسەر 

 دیمەنێک لە کۆڕەکەی مەال بەختیار لە زانکۆی سلێمانی
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ئیشی  ب����ەردەوام  رۆژن��ام��ەی��ە  تاكە  ك��ە 

عەقڵی  سیكوالریزم و  ئیسالمگەرا و  لەسەر 

چاودێرە.  رۆژنامەی  دەكات،  رۆشنگەری 

بەهەمانشێوە لەگۆڤاری مەدەنییەتیش كاری 

بەنیازیشین  ك��ردووە.  لەسەر  زۆرباشمان 

پالتفۆرمی  مانگە  ئەم  ی   )27-26( لە  كە 

پرۆفیسۆرو  مامۆستا و  سەد  بۆ  »داب��ڕان« 

نوسەر لەسلێمانی رێكدەخەین، كە هەموو 

كە  بابەتەیە  ئەم  لەسەر  قسەكردنەكانمان 

ئێستا و لەم كۆڕەدا من قسەم لەسەر كرد.

ئەركی مامۆستایان

بەپیرۆز  بەڕێزتان  ئەركی  مامۆستایان 

مامۆستایانی  ژم���ارەی  ئەگەر  دەزان���م، 

هەزار  سێ   نزیكەی  كۆبكەیتەوە،  زانكۆ 

نزیكەی  ژمارەیە  لەو  كە  ببێت،  مامۆستا 

دك��ت��ۆراو  ماجستێرو  ه���ەزاری���ان  دوو 

هەزارەش،  دوو  لەو  ئەگەر  پرۆفیسۆرن، 

دوو سەد مامۆمستا خەریكی ئەم فەلسەفە 

بن،  مرۆڤایەتی  لەزانستی  رۆشنگەرییە 

سەرقاڵی ئەم رەخنەو ئەم دیموكراسییەبن، 

ئ���ەم م��ۆدێ��رن��ەت��ە، ئ���ەم ف��ەل��س��ەف��ەو 

بەدڵنیاییەوە  ب��ن،  هاوچەرخانە  فكرە 

گۆڕانكارییەكی گەورە بەدەستدەهێنێت.

دەڵێن،  بەسەرسوڕمانەوە  هەموومان 

م��زگ��ەوت هەیە،  ل��ەف��اڵن��ە  م��ەال  ف��اڵن��ە 

گوێی  دەچێت  خەڵك  لەبەردەرگاشەوە 

باسی  بۆ  بەسوڕمانەوە  بۆ؟  لێدەگرێت! 

دەكەیت، بەڵكو بەگریانەوە باس بكرێ ، كە 

بەپێچەوانەوە هۆڵەكانی كۆڕی رۆشنگەری 

رزگار  مرۆڤ  تۆیت  ئەوە  بێت،  پڕ  دەبێ  

دەكەیت، ئەوە تۆ ئەو بەدبەختانەش رزگار 

لەپیاوێكی  گوێ   بۆ  نازانێ   كە  دەكەیت، 

س��ەل��ەف��ی دەگ��رێ��ت. ك��ە ن��ازان��ێ  ئ��ەم 

دواكەوتوانەی  بیروباوەڕێكی  چ  سەلفییەتە 

دەرخوارد دەدات.

ئ����ەوە ئ��ێ��م��ەی��ن ل��ەس��ەی��رك��ردن��ی 

ئەوەی  بەبێ   بەباسكردنیشیان  ئەواندا و 

ئەو  بەپاڵپشتی  دەبین  بزانین،  بەخۆمان  

دەبێ   لەكاتێكدا  سەلەفییە،  بیرە  ج��ۆرە 

دیاردانەی  ئەو  هەبێ  و   ئەلتەرناتیڤمان 

دەیانبینین بمانهەژێنێ  و پانزە ساڵ لەدوای 

بەداخەوە  سێهەم  لەهەزارەی  تێپەڕبوونی 

ئابڵەق  دیمەنانەدا  ئەو  لەبەردەم  هێشتا 

دانیشتوین.

هەموومان  ئ��وم��ێ��دەوارم  ب��ەدڵ  پ��ڕ 

راب��چ��ەڵ��ك��ێ��ی��ن، وەرب��چ��ەرخ��ێ��ی��ن و ل��ەم 

لەتەلەفزیۆن،  پێویستە  چی  بارەیەشەوە 

ل��ەرۆژن��ام��ە،  پشتیوانیكردن،  ل��ەت��وان��ا و 

لەخزمەتتاندایە. هەر كەسێكیش هەڕەشتان 

ئێمەش  ك��ە  ب��زان��ن  ئ��ێ��وەش  ل��ێ��ب��ك��ات، 

بەتواناشین،  دەسەاڵتێكی  دەسەاڵتین، 

بزانین هێزێك، چەند تیرۆریستێك مەترسی 

لەسەر عەقڵی ئازادو رەخنەی ئازاد هەیە، 

لێیان ناگەڕێین. ئێمەش هێزێكین بۆ ئەوە 

مێژووییەكەمان  پەیامە  بووین  دروس��ت 

كە  بووین  دروست  ئەوە  بۆ  بەجێبهێنین، 

سنوری  شێوەیەك  بەهیچ  نەكەین  قبوڵی 

تێبپەڕێنن.  ئ��ازاد  رەخنەی  ئازادییەكان و 

لێرەو  رەنگە  بشتانترسێنن،  رەنگە  بەڵی 

لەوێ  فشارتان بخەنەسەر، بەنامەی مۆبایل 

وەریبگرن،  بەئاسایی  لێبكەن،  هەڕەشەتان 

چونكە ئێوە دەتانەوێ  لەسیروان بپەڕنەوە 

پێ   قسەیەكت  ك��ەس  ن��ەب��ن.  ت��ەڕی��ش 

نەڵێت و كەس رەخنەیەكت لێنەگرێ ، كەس 

فیلمی  ئەمە  پێنەدا.  جنێوێكت  هەڕەشەو 

مێژویی  ئەركی  بەدیهێنانی  یان  كارتۆنە، 

رۆشنگەریە؟

ئۆتۆمبێلیان  دوو   )2005( ساڵی  لە  

پێدا تەقاندمەوە، بەاڵم دوای دوو سەعات 

»ئەمە  رامگەیاند  تەلەفزیۆن و  سەر  هاتمە 

لەمەودوا  دڵنیابن،  بۆیە  ناترسێنێ ،  من 

واشمكرد.  بێگومان  پێدەكەم«،  زۆرترتان 

بترسین  لێیان  هەتا  بترسین؟  لێیان  بۆ 

بترسین  لێیان  هەتا  لێدەكوژن.  زۆرترمان 

لەسەرمان.  زۆرت��ری��ان��دەب��ێ   ك��اری��گ��ەری 

دەسەپێنێ .  بەسەرماندا  زۆر  دواكەوتویی 

هەبێ   ئازایەتیمان  هەتا  بەپێچەوانەوە 

جیهانبینی 
سەلەفییەكان، ئەو 
جیهانبینییەیە كە 

هێشتا دەستكاریمان 
نەكردووە. ئەو 

جیهانبینییەیە كە 
لەڕابردوودا چەقی 

بەستووە. ئەو 
جیهانبینییەیە كە 
نایەوێت زانست و 

مەعریفە تێكەڵ 
بەپرۆگرام ببێت، ئەو 

جیهانبینییەیە كە 
نایەوێت عەقڵ ببێت 

بەچەقی بیكردنەوە
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دواكەوتن كەم دەبێتەوە، كاریگەری كەم و 

ئەمە  دەب��ێ .  كەمتر  مەترسییەكانیشی 

سەركەوتنی  لۆژیكی  م��ێ��ژووە.  لۆژیكی 

هەموو هێزە دیموكراتەكانە. لۆژیكی الف 

لێدان و دروشم فرۆشتن نییە، هەموو هێزە 

خۆتان  دنیا،  موحافزكارەكانی  ترسنۆك و 

دەزانن لەمێژوودا تێكشكان، بۆ؟

ئازایەتی و ئازادی و سەلەفییەت

ب���ۆ ح��زب��ی چ���ەپ ل���ەرۆژه���ەاڵت���ی 

ناوەڕاستدا هەموو تێكشان؟ چونكە ترسان 

ئەحزابی  بۆ  بگرن،  لەسەلەفییەت  رەخنە 

تێكشان؟  ناوەڕاست  لەرۆژهەاڵتی  قەومی 

چونكە ترسان رەخنە لەكۆنەپەرستی بگرن؟ 

حكومەتی  بۆ  نیشتمانی،  ئەحزابی  بۆ 

حكومەتیان  ساڵ   )50( كە  گەورە  گەورە 

بەدەست بوو تێكشكان؟ چونكە نەیانتوانی 

ئەركەكانی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  ئەركەكانی 

خۆیان  دیموكراسی  ئەركەكانی  نیشتمانی، 

ئەلتەرناتیڤی  ئێستا  بۆ  بكەن،  جێبەجێ 

ئەلتەرناتیڤەكان  نییە، زۆربەی  دیموكراسی 

یەمەن  دیینیە،  ع��ەرەب��ی  لەواڵتەكانی 

دەوڵەتی نەما، لیبیا بەدەوڵەتی نەما، سوریا 

)300( هەزار قوربانی داوەو هەشت میلۆن 

لەوێوە  كە  تونس،  ئەوە  هەیە،  ئ��اوارەی 

بەداعشەوە  پەیوەندی  كەس  هەزار  دوو 

لەمەغریب  تیرۆرست  ه��ەزار  ك���ردووە، 

 )23( ك���ردووە،  بەداعشەوە  پەیوەندی 

پەیوەندی  لەئەوروپاوە  تیرۆرست  هەزار 

تیرۆرست  ه��ەزار   )200( پێوەكردوون، 

لەئیندۆنسیا ناوی خۆیان نوسیوە بۆ ئەوەی 

كەواتە  دەی  ب��ەداع��ش.  ریزەكانی  بێنە 

گەورەی  هێزێكی  ئەگەر  دەپرسم،  لەئێوە 

تیرۆرست لەكەركوك نزیك بێتەوە، داعش 

بەدەستبهێنێت،  سەركەوتن  لەكەركوك 

راپەڕین و  رانیەو  لەسنورەكانی  داع��ش 

بەدەستبهێنێت،  س��ەرك��ەوت��ن  خانەقین 

چۆن  كۆمەاڵیەتییەكە  سیاسی و  بارودۆخە 

دەگۆڕێت، لەم ترس و ترسنۆكییەی ئێمە كە 

هەمانە؟  كە  موحافزكارییەی  لەم  هەمانە؟ 

چیتان  بترسێت  پێشمەرگە  ئێستا  ئەگەر 

بەسەردێت؟ ئەگەر پێشمەرگە خاوەن هێزی 

وەك ئێمەی نەبوایە، كە )حسێن مەنسور(، 

قارەمانەكانمان  دەبەخشین،  )شێركۆ(  كە 

بگەیشتایەتە  داع��ش  ئێستا  دەبەخشین، 

پێشمەرگە  قارەمانێتی  ئەگەر  كەركوك، 

نەبوایە داعش ئێستا نەدەگەیشتە هەولێر، 

دەی من دەڵێم با لە )%20( ی قارەمانێتی 

ئەمە  كار.  بخەینە  قەڵەمەكان  پێشمەرگە، 

كە  قەڵەمانەن  ئەو  چونكە  گرنگە،  زۆر 

داعش  كەمترین  ن��ەدەن  رێگە  دەت��وان��ن 

دروستببێت و زۆرترین پێشمەرگەی عەقڵ و 

پێشمەرگەی چەكیش دروست دەكات.

مەترسی سەلەفییەتی مەدخەلی

ناڵێم  خۆتاندا،  لەنێوان  ه��ی��وادارم 

خۆتان،  رەسمی  بەپرۆگرامی  بكەن  ئەمە 

ئەوەندەی هەر بابەتێك لە بابەتەكانی ئەم 

پرۆگرامە لەزانكۆكاندا هەیە، هەقە قسەی 

دواك��ەوت��ووە  ژینگە  ئ��ەو  بكەن،  لەسەر 

نەهێڵێت.

ك��ەی رەوای���ە ل��ەپ��رۆگ��رام��ی چ��واری 

ئێمەدا،  مندااڵنی  خوێندنی  بنەڕەتی 

گ��ەورە  بینای  شارێك  لەهەر  ن��وس��راوە 

كۆتایی  نیشانەی  ئ��ەوە  ببێتەوە،  ب��ەرز 

چییەوە؟  قاڵبی  دەخەیتە  ئەمە  دنیایە! 

تاقیكردنەوەی  بخوێنێت و  ئەمە  منداڵ 

بەمەوە  منداڵ  چارەنووسی  بكات،  لەسەر 

بەسترابێت، پەروەردەی مناڵ چۆن دەبێ ؟ 

بینایەك  بكەین؟  قبوڵ  بۆ  ئەمە  دەبێت 

چۆن  دنیایە!  كۆتایی  نیشانەی  بێت  بەرز 

ئەمەتێدەپەڕێت، بەفلتەری كێدا رۆشتووە، 

گشتییەك،  بەڕێوەبەری  چ  وەزیرێك،  چ 

بەفلتەرەكانتادا  ئەمە  پسپۆر  لیژنەیەكی  چ 

بۆ دەتۆقێنن؟ خودا عەقڵ  تێپەڕی؟ منداڵ 

جۆرە  ئەم  ئەوانەی  بدات،  بەنەوەكانتان 

لەدەست  خۆتان  تازە  هەیە،  عەقڵیەتەیان 

ناهێنن و  لەمنداڵ  واز  هێشتا  دەرچ��وون، 

بەم  دزە  پرۆگرامەكانیشاندا  لەناو  دەچن 

ئەمانە  هەموو  دەبێت  دەك��ەن،  بابەتانە 

ئەمانە  هەموو  بكرێت،  لەسەر  قسەی 

ئەمانە  هەموو  بگیرێت،  لێ  رەخ��ن��ەی 

گۆڕانكاری بەسەر بێت.

دەڵێم:  پێتان  بەدڵنیاییەوە  لەكۆتاییدا، 

لەمەوبەر،  ساڵ  سێ   بووم،  كەس  یەكەم 

هەڵداوە  سەری  تازە  »سەلەفیەكی  وتم 

بەختیار،  »م��ەال  وت��ی��ان  ل��ێ��ی«،  بترسن 

لەهەڵبژاردندا  با  بێنە  لەمانە  واز  توخوا 

پێرار.  بەسر  ئەمە  ب��دەن��ێ!«  دەنگمان 

رانیەو  ناوچەی  سەیری  بچن  ئێستا  بەاڵم 

بزانن  بكەن،  سەنگەسەر  چ��وارق��وڕن��ەو 

لێكردوون،  چی  مەدخەلی  سەلەفیەتی 

بچن سەیری گەرمیان بكەن، بچن سەیری 

تكاتان  بكەن،  لەمزگەوتەكان  هەندێك 

دەقەی   )10( شەوێك  هەموو  لێدەكەم 

خۆتان تەرخان بكەن و سەیری تەلەفزیۆنی 

ئامۆژگاری بكەن، من هەموو شەوێك نیو 

سەعات سەیری دەكەم، باسی مەترسییەكی 

قسەمان  ت��ر  ئ��ەوان��ەی  دەك����ەم،  ت���ازە 

مەترسییە  لەسەر  قسەم  كردوون،  لەسەر 

ئەو  لەسەر  قسە  كەس  ئێستا  تازەكەیە، 

پێتا  بەدڵنیاییەوە  ناكات،  تازەیە  مەترسیە 

پەیوەندییمان  دەڵێن،  كە  ئەمانە  دەڵێم: 

فێڵە و  گەورەترین  نییە،  بەدەسەاڵتەوە 

بۆ  هەلیان  كە  دەك��ەن،  لەهەموومانی  

سەر  هەڵدەكوتنە  بێگومان  هەڵكەوت، 

لەسەلەفییەكانی  ئەمانە  بۆ  دەس��ەاڵت، 

هەلیان  كە  لەمیسر  ترن،  سەلەفی  میسر 

بۆ هەڵكەوت نەچونە هەڵبژاردن، كاندیدی 

ملیۆن  ی��ەك  نەبوو،  كۆماریان  س��ەرۆك 

بۆیە  هێنا،  دەنگیان  نەهێنا؟  دەنگیشیان 

سەیر  كۆن  سەلەفی  وەك  نوێ  سەلەفی 

بێت  پەیدا  نوێتریش  سەلەفیەتی  دەكەم، 

دەكەم،  سەیری  كۆن  سەلەفی  وەك  هەر 

نوێ و كۆن لەناو سەلەفییەكاندا نییە، یەك 

بنچینەی  یەك  شەریعەت،  یەك  تێكست، 

ب��ی��رك��ردن��ەوەی س��ەدەك��ان��ی ن��اوەڕاس��ت، 
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كە  تیمیە«  »ابن  بۆ  دەگەڕێنەوە  هەموو 

بینیتان  بێت.  پیرۆزیان  ب��ووە،  كوردیش 

نەجوڵاڵ،  ئ��وردون  سوتا،  هەمووی  دنیا 

سوتێنرا،  ئوردونی  فڕۆكەوانی  یەك  بەاڵم 

لەهەموو  تیمیەیان  ابن  كتێبەكانی  هەموو 

ئەوە  سوتاند،  كتێبخانەكاندا  زانكۆكان و 

رووداوە لەمێژوودا وا دەكات، گۆڕانكاری 

گەورە لەزهنیەتدا بەدیبێت.

جەنگ  لەبەرەكانی  ببینن  ئێمەش 

چیمان پێدەكرێت، )23( پێشمەرگە دەبینن 

دەیانگێڕن،  حەویجە  لەناو  قەفەز،  لەناو 

ئەوەنییە  ئێمە  بۆ  داخە  جێی  ئەوەی  كە 

قەفەزدا  لەناو  پێشمەرگەكانیان  ئەوان  كە 

ئەوانمان  دیلی  ئێمەش  ئەگەرچی  گێڕاوە، 

لەو  ئابڕویی  بێ  شێوەیەك  بەهیچ  الیە و 

جۆرە ناكەین، ئەوە خەفەت نییە، ئەوەی 

دڵتەنگییە،  نیگەرانی و  مایەی  بەالمەوە 

وەستاون،  جادە  لەسەر  حەویجە  خەڵكی 

كردوون،  بارانیان  بەرد  تێكردوون،  تفیان 

بۆتان  بێت  گەرمدا  نانێكی  لەناو  ئەمە  با 

ئێوە،  ئێمەو  حەویجە.  خەڵكەی  ئ��ەو 

مەیدانی شەڕ دەزانێت چیتان بەسەر دێنین 

بەسەر  چییان  هەفتەیەدا  لەم  دەشبینن 

دێنین و خۆیان و دەوروبەرەكەیان.

سوپاستان دەكەم.

پرسیارو  گفتوگۆی ئامادەبووان

وتی  بەختیار،  مەال  كاك  هەورامان: 

ناو  دەچێتە  خەڵك  لێرە  ئەوەی  »لەبەر 

داعش، لێرە رۆشنگەری نییە«، ئەی باشە 

لە ئەوروپا بۆ دەچن، لەوێش رۆشنگەری 

حكوم  عەقڵ  ئەوروپا  »لە  وتی  نییە؟ 

دەكات«، ئەی لێرە كێ حكوم دەكات؟

ئەوانەی  گیان،  هەڤاڵ  بەختیار:  مەال 

داعشەوە  بە  پەیوەندی  ئەوروپاوە  لە  كە 

لەخێزانەكانی  كە  ئەوانەن  هەر  دەك��ەن، 

سەلەفییەكانن،  عەقڵە  هەر  رۆژهەاڵتن، 

بەپێچەوانەوە، ئەو ئەوروپییانەی كە رەنگە 

ئەوروپییە  كەس،   )50( نەگاتە  ژمارەیان 

یەپەگە  لەڕیزی  هەموویان  رەسەنەكان، 

شەڕ دەكەن دژی داعش، لە كۆبانێ خۆیان 

بەشەهید كردن دەدەن.

د.م��ح��ەم��ەد ك���ەس���اس: س��وپ��اس و 

وروژاندنی  بۆ  لێدەكەم،  دەستخۆشیت 

ب��ەاڵم  ئ���اوا،  ه��اوچ��ەرخ��ی  بابەتێكی 

لێرەدا  كە  ئەوەیە،  لێرەدا  پرسیارەكان 

بپرسین  دەبێت  كراوە،  سەلەفییەت  باسی 

بۆچی سەلەفی وا گەشەی كرد؟ فاكتەرەكان 

واگەشەیان  ئەمانە  كە  چییە  لەكوردستاندا 

الیە،  ئامارێكم  بابەتە  ئ��ەو  بۆ  ك��رد؟ 

قەزاكانیش،  هەتا  لەسلێمانییەوە  شارەكان 

ئەوەندەی  مزگەوتەكان،  مەسائیلی  بۆ 

لەالیەن  دادەمەزرێن  تێدا  سەلەفییەكانی 

دیموكراتخوازو  ئەوەندە  دەسەاڵتەوە، 

ئیساڵحی  كە  نییە  تێدا  ئایینییەكانی  پیاوە 

لەو  یەكێكە  ئەوە  دەك��ەن.  كۆمەاڵیەتی 

هەزار  سەد  دوو  لەژمارەی  فاكتەرانە. 

بەداعشەوە  پەیوەندی  دێن  كە  كەسیش 

ژمارەیە  ئەو  كەمدا،  زۆر  دەكەن،لەماوە 

ئەگەر  ب��وو،  دروس��ت  زووییە  ب��ەو  بۆ 

لەپشتییەوە  تر  پاڵنەرێكی  تر،  هێزێكی 

نەبێت، تەنانەت بۆ خەڵكی كوردستانیش؟

كەساس،  محەمەد  د.  بەختیار:  مەال 

باقی  وەك  م��زگ��ەوت��ەك��ان��ی��ش  دی����ارە 

ئارام و  مامۆستای  كایەكان،  باقی  كارەكان، 

بەاڵم  باشترە،  بێت  تێدا  دینی  موسڵیحی 

ئەوروپا  وەك  كە  بكەینەوە  وابیر  نابێت 

نەخێر.  بكەین،  دینی  ئیساڵحی  دەتوانین 

تێدانییە،  دیقەتی  بیركردنەوەیە  ئ��ەو 

پەیوەندی  ل��ەئ��ەوروپ��ا  دینی  ئیساڵحی 

بەقۆناغی گەشەكردنەوە هەبوو، پەیوەندی 

دەرەبەگایەتی،  سیستەمی  بەتەواوبوونی 

سیستەمی  س���ەردەم���ی  س��ەره��ەڵ��دان��ی 

عەقڵی  پیشەسازیی،  شۆڕشی  بازرگانی، 

بەندییە  قۆناغ  ئەم  هەبوو،  فەلسەفییەوە 

لەواڵتی ئێمەدا، كۆتایی هاتنی سیستەمێك، 

لەواڵتی  دیكە  سیستەمێكی  سەرهەڵدانی 

بەخۆیەوە  پێكەڵییەكی  تێكەڵیی و  ئێمە، 

دینی  ئیساڵحی  خانەی  ناتوانی  كە  بینیوە 

وەك ئەوروپا سەیر بكەیت. هەتا بكرێت 

لەقۆناغێكدا  بڵێیت  ناكرێت  بەاڵم  باشە، 

هەتا  پ��ان��زەه��ەم،  س���ەدەی  ل��ەك��ۆت��ای��ی 

ئیساڵحی  شانزەهەم،  سەدەی  ناوەڕاستی 

تەواویی  سەركەوتنی  لەئەوروپا  دینی 

گ��ەورە  گۆڕانكاری  توانی  بەدەستهێنا. 

ئێمە  لەواڵتی  ئێستا  ئەمە  بەدیبهێنێت، 

بەهەوڵی  نابێت  تاك،  بەهەوڵی  دەبێت 

مەال،  تاك  بەهەوڵی  مێژوویی،  رەوت��ی 

چونكە  بگرین،  لەبەرچاوی  دەبێت  ئەوە 

هەندێك كەس دەیانەوێت وا چەواشەمان 

بكەن كە پێمان بڵێن كە لێگەڕێن با ئێمە 

ئیساڵحی دینی بكەین، بەاڵم پێی ناكرێت. 

هەیە  سەوابتی  كۆمەڵێك  ئیسالم  دینی 

 )1455( نییە،  دەستكاریكردنی  قابیلی  كە 

كێ  نییە،  خوا  وتویەتی،  هەبووە  قەشە 

دەتوانێت لێرە وابڵێت؟

م��ارت��ن ل��ۆس��ەر ه��ات��ووە، ت��ەواوی��ی 

كێ  هەڵتەكاندووە،  كاسۆلۆكی  بنچینەكانی 

دەتوانێت لێرە تەواویی بنچینەكانی شیعە، 

یان سوننە هەڵتەكێنێت؟ نیچە هات، وتی: 

خوا نەما! كێ دەتوانێت لێرە وابڵێت؟ ئەوێ 

ئەوروپایە، لێرە ئێمە مەمنونی مامۆستا بین 

تەوزیفكردنی  ئارام و  دینێكی  بەعەقڵی  كە 

دین و مەزهەب لەخزمەتی ئارامی كۆمەڵ، 

ئەخالقی كۆمەڵ، پێشكەوتنی كۆمەڵ هەتا 

رادەیەك بەكاربهێنێ  مەمنون دەبین، بەاڵم 

نابین بەئەوروپا.

كۆڕەكە،  بۆ  سوپاس  خانەقا:  د.پۆاڵ 

حزبییەكان،  ملمالنێ   بڵێم  دەم���ەوێ  

ببێت.  زاڵتر  وادەكات فكرەی سەلەفییەت 

بۆیە  دەسەاڵتین.  حكومەتین و  خۆمان 

بوایە كە زیاتر پەرە  ئاگامان لەوە  دەبوو 

خۆمان  كە  ئەوەی  بۆ  بدرێت،  بەزانست 

باش بین، حكومەتەكەمان باش بێت، رەوا 
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نییە خۆمان بەرۆشنبیر دەزانین و بمانەوێت 

گۆڕانكاری بكەین، بەاڵم زانست بەسوكی 

سەیر بكەین؟

مەال بەختیار: د.پۆاڵ هەموو قسەكانت 

راستن و هیچ قسەیەكم لەسەریان نییە.

من  دەس��ت��خ��ۆش،  ع��ەل��ی:  فەیسەڵ 

دیوەی  ئەو  دەكەم،  قسە  تردا  بەدیوێكی 

كە بەردەوام غائیبە لەناو فەزای فكریدا، 

ئیدارەیە،  ئابوری و  دی��وی  ئەویش  كە 

كێشە  پێموایە  ب��اش،  ئیدارەی  چونكە 

كۆمەاڵیەتییەكانی خەڵك چارەسەر دەكات. 

بێت،  تێدا  كەموكوڕی  ئیدارە  چەند  بۆیە 

بەدیلی  ب��ەدوای  خەڵك  زیاتر  ئەوەندە 

تردا دەگەڕێت. لەدوای ساڵی )1992(ەوە 

دوو حزبی بەناو عەلمانی حكوم دەكەن و 

وای��ك��ردووە  ئەمەش  دەك��ەن،  ملمالنێ  

لەسەر  خ��راپ  دەرهاویشتەی  كۆمەڵێ  

وادەكات  ئەمەش  بووە و  دروست  كۆمەڵ 

خەڵك بەرەو ئاراستەیەكی تردا بڕوات؟

دەستپێدەكات  لەوێوە  كێشەكە  ئەسڵێ  

بنەما  كە  باش  حوكمڕانی  نەبونی  كە 

سەروەری  شەفافییەت،  سەرەكییەكانی، 

زاڵ و  چەند  ئەمە  لێپرسینەوەیە،  یاسا و 

دەبێ  و  سەركەوتوو  ئەوەندە  بێت،  باش 

دەبێت.  چ��ارەس��ەر  كێشەكانی  خەڵك 

لەكوردستاندا  دامەزراوە  عەقڵی  پێموایە 

ناتەواوەو پێویستی بەدواچوونەوەیە؟

بەقسەكانی  سەبارەت  بەختیار:  مەال 

ئەم  بەاڵم  راستە،  هەر  فەیسەڵیش،  كاك 

ئێوە  ئەركەكانی  راپەراندنی  تەبریئەی 

ناكات. من خراپم، بەاڵم لەتۆ دەپرسم، ئایا 

كاك  خراپترم  ناوەڕاست  لەسەدەكانی  من 

فەیسەڵ، لەكاسۆلیك، پاپا، كەهنوت و پاشا و 

ئەمیرەكانی ئەوروپای سەدەكانی ناوەڕاست 

جۆری  خراپترین  ئەوانە  خۆ  خراپترم. 

حكومەت بوون لەسەر زەوی. بۆگەنترین، 

دەسەاڵت  جۆری  فاسیدترین  فاسقترین و 

بوون، ئەی بۆ مامۆستا، بیریاران، ئەدیب و 

رێنیسانسیان  رۆڵی  ئەوێ   هونەرمەندانی 

بینی و دوایئەوەش رۆڵی ریفۆرمی ئایینیان 

بینی و  رۆشنگەریان  رۆڵ��ی  دوات��ر  بینی، 

ب���ەردەوام  دیموكراسیشدا  ل��ەش��ۆڕش��ی 

سیاسی  حزبی  هێشتا  ئەوكاتە  خۆ  بوون. 

سیاسی و  بزوتنەی  هێشتا  خۆ  نەبوو.  هەر 

شۆڕشی پیشەسازیش نەبوو كە بیریارەكانی 

قسەم  من  بینی.  خۆیان  رۆڵ��ی  ئەوروپا 

لێگەڕێ ،  من  بۆ  خۆم  كارەكەی  لەوەیە، 

چاكی  من  لێگەڕی  لەسیستم  رەخنە  تۆ 

رۆشنبیرییەكەی  رۆڵ��ە  تۆ  ب��ەاڵم  بكەم، 

مەكە.  فەرامۆشی  لەبیرمەبەرەوە و  خۆت 

ئێوە د. پۆاڵو جەنابت كاك فەیسەڵ، دوو 

ئابوری و  بەدەستەوەیە،  گەورەتان  زانستی 

لێرە  ك��ە  ت��ر  مامۆستاكانی  جیۆلۆجی، 

بەدەستەوەیە.  زاستیان  هەموو  دانیشتون 

رووناكبیریی و،  لەكایە  خۆتان  رۆڵی  ئێوە 

خۆشتان  رەخنەی  ببینن و  رۆشنگەرییەكەدا 

لەكایەی سیاسی بگرن.

لەزانستە  ئ��ەب��وب��ەك��ر-  ب����ەرزان 

یان  رۆشنبیرەكان،  هاتنی  سیاسییەكان: 

باشە،  كارێكی  زانكۆكان  بۆ  سیاسیەكان 

پێویستە  كە  دیاری دەكرێت  كاتێك  بەاڵم 

كێ بێتە زانكۆ ئەمە بۆخۆی كێشە دروست 

دەكات، زانكۆ بە رۆڵی خۆی هەڵناسێت، 

بۆ  بكەیت  كۆڕ  داوای  بێیت  تۆ  تاوەكو 

ئەندام پەرلەمانی عێراق رێگەت پێنەدرێت، 

كەسایەتییەك،یان  بۆ  كۆڕ  داوای  یان 

مامۆستایەك كە بەكالۆریۆسی هەیە، ئەمە 

یەك بۆ زانكۆ. دوو بۆ كاك مەال بەختیار، 

لەسەر دیموكراسی لەهەرێمی كوردستان، 

مەال بەختیار:
داعش دواهەمین فیلمی عەقڵی سەلەفی، 
عەقڵی رەشەکوژی و سەدەکانی ناوەڕاست 
نییە، ئەمەش سیناریۆیەکە لە سیناریۆکان
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ئەگەر  دیموكراسی  بەختیار،  مەال  كاك 

گەشەی  ئەگەر  كوردستان  لەهەرێمی 

پەنا  كەسێك  هیچ  كاتێك  هیچ  پێبدرێت، 

بۆ كوشتن و خەڵك سوتاندن نابات، خەڵك 

داوای ئازادی دەكات؟ هەروەها تۆ لێرەدا 

سوكایەتیت بەكۆمەڵێك بەپرنسیپ كرد كە 

هەستی خەڵك بریندار دەكەیت. باشە ئەم 

ئەوەی  لەگەڵ  نییە  هاوكات  تۆ  وتارەی 

كە داعش دەڵێت ئیسالم توندەڕەو خەڵك 

دەكوژێت، تۆش بەهەمانشێوەیە دێیت كە 

ئەو شتانە دەكەیت،  بە دەستنوێژو  گاڵتە 

داعش،  بۆ  دەبیت  هاوكار  تۆ  كاتە  ئەو 

كە خەڵك تەوزیف بكەیت بۆ توندوتیژی، 

هەروەها لەسەر ئەوەی كە دەڵێی لەپۆلی 

منارەیەك  ئەگەر  كە  بنەڕەتی  چ��واری 

منیش  باشە  كارەساتە،  ئەمە  بێتەوە  بەرز 

لەگەڵتم، بەاڵم لەپۆلی پێنجی ئامادەیشدا 

مەیمونە.  باوكی  مرۆڤ  دەڵێت  كە  هەیە 

ئێستا ئەوروپا نەعلەت لەمە دەكات. بۆیە 

سیستەمی  هەتا  كە  ئەوەیە  لێرە  كێشەكە 

پێش  هەتا  سیاسی  رۆشنبیری  سیاسی، 

نەخرێت، هەتا رێ بەخەڵك نەدرێت قسە 

پێموانییە  بخاتەڕوو،  خۆی  رای  بكات، 

قاعیدەكان  داع��ش��ەك��ان و  كاتێك  هیچ 

زانیاریش  بۆ  كورد،  الی  بێتەوە  جێگەیان 

یەك  لەسەدا  عەرەبییەكاندا،  واڵتە  لەناو 

توندوتیژییەكان  رێكخراوە  پشتگیری 

پشتگیرییەكی  قاعیدە  كەواتە  دەكرێت، 

ئیسالمی نییە؟

مەال بەختیار: كاكە بەرزان، سوپاس بۆ 

یەكەم،  ئازادەكانت،  بیروبۆچوونە  هەموو 

پێدەدرێت،  گەشەی  بەقۆناغ  دیموكراسی 

حزب  پێنج  ئێستا  دەبینیت  خۆشت 

بچوكەكانیش  حزبە  هەموو  لەدەسەاڵتە، 

هەمووشی  ه��ەروەه��ا  لەپەرلەمانن، 

لەكاتێكدا  بەشداریكردووە،  لەهەڵبژاردندا 

)1992(ەوە  لەساڵی  لەكوردستان  كە 

هەڵبژاردن كراوە. لەئەوروپا خەڵك دوای 

دەنگدانی  هەقی  گشتی  رای  ساڵ   )80(

نەبوو  بۆی  هەر  ژن  جار  یەكەم  هەبوو. 

بۆی  هەر  نەخوێندەوار  ب��دات،  دەن��گ 

ئەمانە  بەقۆناغ  ب��دات،  دەن��گ  نەبوو 

ئەمانە  ئێمە  الی  ب��ەاڵم  بەدیهاتووە، 

هەروەها  دەكرێت،  پەیڕەو  هەمووی 

ئەو رادە دیموكراسییەی الی ئێمە هەیە، 

بەلیبڕاڵیەتیش،  بووە  شوێن  لەهەندێك 

نەك هەر دیموكراسی. لیبڕاڵیەتیش یەكێك 

لەفەلسەفە بەرزەكانە، كە ئەگەر تەكنەلۆژیا 

ئەگەر  لیبراڵی  فەلسەفەی  نەكات،  گەشە 

بەپێچەوانەوە  ئەنجامەكەی  پەیڕەوتكرد، 

دەشكێتەوە بەسەرماندا وەك شكاوەتەوە، 

دیموكراسی  گەشەكردنی  بۆیە  یەك.  ئەمە 

بەهەلومەرجی  پ��ەی��وەن��دی  ئ��ەوەن��دی 

پەیوەندی  كەمتر  هەیە،  بابەتییەوە 

هەلومەرجی  هەیە،  خۆییەوە  بەبڕیاری 

بابەتی زۆرتر دیموكراسی گەشە پێدەدات.

بەدەستنوێژ  سوكایەتیم  من  دوات��ر، 

 1200( كە  دەڵێن،  شتێك  دەڵێم  نەكرد، 

وت��راوە،  ئێستا  پێش  س��اڵ   )1300 بۆ 

یان  ئایینەكان،  ئیسالم،  فەلسەفەی 

بەرزترە  لەوە  زۆر  الهوتیەت  فەلسەفەی 

باسی  بێت  سەعات   )24( كەناڵێك  كە 

 )200( ئەمە  كە  بكات،  شت  هەندێك 

ساڵ  تێیگەیشتووە، )300( ساڵ لەمەوبەر 

لەسەر  بووە،  نەخوێندەواریش  خەڵك  كە 

نوێژ،  ئایەتەكانی  لەبەركردنی  دەستنوێژو 

ئەو مەسەلەیە لەالیان كۆتایی هاتووە.

گەورە  فەلسەفەیەكی  دەڵێم،  من 

بنچینەكانی  لەسەر  نایەن  بۆ  لەپشتەوەیە، 

بكەیت،  گفتوگۆ  فەلسەفەیە  ئ��ەم 

بەدواكەوتویی  خەڵك  دەت��ەوێ��ت  ب��ۆ 

ملیار  سێ  لەئەوروپا  ئێستا  بمێنێتەوە. 

مەسیحی هەیە، بەاڵم یەك ملیار موسڵمان 

مەسیحییە  ملیار  سێ  ئەم  لەدنیادا،  هەیە 

ناوەڕاست  سەدەكانی  بەتێكستەكانی 

فەیلەسوفی  ه���ەزاران  ب��ەڕێ��وە،  ناچن 

هەیە،  الهوتی  بیرمەندی  هەیە،  الهوتی 

توانیوێتی  كە  هەیە،  الهوتی  ئابوریناسی 

ئەو  باسی  من  رابگرێت.  ئایینە  ئ��ەم 

عەقڵە  ب��ەم  كە  دەك��ەم  تەلەفزیۆنانە 

سەلەفییە دواكەوتووە، دەیانەوێت خەڵك 

كەناڵی  باسی  بەتایبەت  بكەن.  پەروەردە 

نیو  لێدەكەم  تكات  دەك��ەم،  ئامۆژگاری 

بخوێنەرەوە،  نوسراوەكانی  ژێر  سەعات 

دەنوسرێت،  ئەوان  بۆ  نامانەی  ئەو  بزانە 

ئەمە  دەیدەنەوە،  ئەوان  وەاڵمانەی  ئەو 

گفتوگۆی  لۆژیكی  بەعەقڵ و  پەیوەندی  چ 

نێوان دین و غەیرە دین هەیە. ئەمە قسەی 

منە، لەگەڵ ئەوەی رێزم بۆ هەموو دینەكان 

هەیە، بۆ تۆش هەیە ئەگەر دینت نەبێت، 

بۆ هەموو كەسێك هەیە. نەك هەر رێزم 

دەدەم  بەكوشت  خۆم  من  بەڵكو  هەیە، 

دانیشتویت  لێرە  تۆ  تۆ.  ئ��ازادی  لەسەر 

رەخنە لەمن دەگەریت، بەاڵم من چەكم 

بپارێزم.  تۆ  ئ��ازادی  ئ��ەوەی  بۆ  لەشانە 

بەقەناس و  من  لەمەوبەر  نیو  مانگ و  دوو 

ئەگەر  تۆ،  لەسەر  لێیانداوم،  د وشكە 

ناتوانێت  كەس  بێت،  حزبەكەم  لەسەر 

حزبێكی  بكەوێت.  حزبەكەم  توخنی 

میللەتەكەمە.  لەسەر  ئەمە  هەیە،  بەهێزم 

بۆ  داوە،  شەهیدمان   )700( زانیاریت  بۆ 

ئەوەی تۆ بەم  ئازادییە و لەم هۆڵەدا قسە 

بكەیت. بۆیە دەڵێم، پێویستە ئەم ئازادییە 

نەك  بكەین،  دەوڵەمەند  جوان  بەفكری 

بەفكری سەدەكانی ناوەڕاست.

چ��رۆ ش��ەه��اب: دەس��ت خ��ۆش كاك 

دیاردەی  كۆمەڵێك  كۆڕەكە،  بۆ  بەختیار 

رۆشنگەری  فەلسەفەو  لەبارەی  باشت 

لەو  ك��رد  گلەیەكت  ب��ەاڵم  خستەڕوو، 

ئەو  دەردەچ��ن،  لەزانكۆ  كە  گۆڤارانەی 

توێژینەوانەی تێیدا باڵودەبنەوە، كە تەنها 

رەخنەی  كەمێك  توێژینەوانە  لەو  یەكێك 

ئەمڕۆ  ئەگەر  دەڵێم  من  ب��ووە،  تێدا 

بكەین،  زانكۆكان  لەسەر  توژینەوەیەك 

شارێكی  كە  سلێمانی،  زانكۆی  بەتایبەت 

خوێندكاری  چەند  بزانین  رۆشنبیرییە، 
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دراسەیەك  تر  مانگی  دوو  حیجابە،  كچ 

تر زیادیكردووە.  بزانرێت چەندی  بكرێت 

خوێندكارێك  ناتوانم  مامۆستایەكم،  من 

كە  بكەمەوە  جیا  تر  لەخوێندكارێكی 

ئەی چۆن  دیارە،  تەنها چاوی  مونەقەبەو 

شتانە  ئەم  كۆنترۆڵی  لەتاقیكرنەوەكان 

بكەین. لەالیەكی تر لەناو زانكۆی سلێمانی، 

بەوە  رێگەی  سلێمانی  زانكۆی  م��ادام 

كردن،  نوێژ  بۆ  هەیە  شوێنێك  كە  داوە 

نەتەوەییەكانی  كەمە  مافی  لێرە  كەواتە 

تریی پێشێلكراوە، خەڵك هەیە ئێزیدییە، 

مەسیحییە، ئەمانەش پێویستیان بەشوێنێك 

بكەن.  تێدا  خۆیانی  عیبادەتی  هەیە، 

دروستكردووە  فەزایەكمان  لێرە  كەواتە 

بۆ ئەوەی ئەو فكرە بەتەواوی زاڵ بێت، 

بەتایبەتر لە شوێنێكی وەك زانكۆ؟

زیادبوونی  مەسەلەی  بەختیار:  مەال 

ح��ی��ج��اب، ن��ی��ق��اب، ل��ەن��او زان��ك��ۆ ب��ووە 

بۆ  دەگێڕمەوە  ئەمەش  ب��ەدی��اردەی��ەك و 

هەژموونی بیری سەلەفی، ئەگەرنا نیقابیش 

نەكەیت دەتوانیت ژنێكی خوا پەرستبیت و 

خۆت  ئاینی  شتێكی  لەهەموو  پەیڕەوی 

كردبێت.  نیقابیشت  بەبێئەوەی  بكەیت، 

فەزایەوە  بەو  پەیوەندی  تەتەروفە و  ئەوە 

بووە،  دروست  لەناوچەكەماندا  كە  هەیە 

ئەمەش بۆ خۆی ئەو قسەیە رەتدەكاتەوە، 

كە دەڵێم: داعش بەتاقە نوێنەری سەلەفیەت 

نازانم، كەوەكو كاك بەرزان وتی لە )2%( 

دەكەن،  پشتیوانیان  موسڵمان  واڵتانی  ی 

ئەگەر ئەو رێژەیەیە، چۆن دوو سەد هەزار 

نییە  ئەوە  هەر  داعش  هەیە.  چەكداریان 

كە كێ چەكی هەڵگرتووە. داعش ئەوەیە 

كە كێ بیری داعشی هەیە، هەر كەسێك 

هەبێت،  داعشی  رەفتاری  داع��ش،  بیری 

مینتالیتییەتی داعشی هەبێت، ئەوە داعشە 

لەالی من.

كاك  سوپاس  زانكۆ:  ئااڵ-مامۆستای 

بزوتنەوەی  كۆڕە،  ئەم  بۆ  بەختیار  مەال 

پێشتر  ت��ازەی��ە،  ل��ێ��رە  سەلەفییەت 

الواز  زۆر  ب��ەاڵم  هەبوو،  بزوتنەوەكە 

عەرەبییەوە  بەهاری  لەدوای  بەاڵم  بوو، 

لێكۆڵینەوانەی  ئەو  بەپێی  بووە.  بەهێز 

نزیكی  دەوروبەری  رانیە و  لەناو  كراوە، 

جگە  ئەمە  هەیە،  سەلەفی  ه��ەزار  سێ 

هەروەها  گەرمیان،  سۆران،  هەولێر،  لە 

ئێستا رێژەیەكی زۆر سەلەفی لەناو بەشە 

ناوخۆییەكان هەیە، كە ئەمەش كاریگەری 

جگە  دروستكردووە.ئەمە  گەنجان  لەسەر 

لەوەی دوو كەناڵی تەلەفزیۆنیان هەیە، كە 

هەموو جارێك راستەوخۆ، وتاری وتاربێژە 

بەپێی  دەك��ەن.  پێشكەش  سەلەفییەكان 

سعودیەوە  لەواڵتی  لێكۆڵینەوەكانیش 

هەیە.  بینەریشیان  دەكرێن و  پشتگیری 

جاران  دەڵێم.  پێت  بەتوێژینەوە  ئەمەش 

بە سەرسوڕمانەوە سیری سەلەفی دەكرا، 

پاكستان،  وەك  خەریكە  ئێستا،  ب��ەاڵم 

ئەفغانستان، میسر، ئوردن بەسایای سەیر 

كە  وایە  باوەڕیان  سەلەفییەت  دەكرێت. 

ئەوە  ئەمەش  دەكەن.  تاكڕەوی  ئیتاعەی 

باوەڕیان  شێوەیەك  بەهیچ  كە  دەگەیەنێ  

سەلەفییەكان  الی  نییە.  بەدیموكراسی 

ئۆپۆزسیۆنی  وەك  سیاسی  ئۆپۆزسیۆنی 

تۆ جواڵنەوەی سەلەفی و  ئایا  وایە،  دینی 

بۆچی  لەكوردستان  گەشەكردنی  هۆكاری 

دەگەڕێنیتەوەو بۆ زیاد دەبێت؟

سەلەفیەت  گەورەبوونی  پێتانوایە  ئایا 

حزبە  ب��وون��ەوەی  بچوك  ه��ۆی  دەبێتە 

هەموویان  لەبنەمادا  كە  ئیسالمییەكان، 

ب��ۆ س���ەدەی ی��ەك��ەم و دووەم���ی دوای 

ك��ۆچ��ی دەگ��ەڕێ��ن��ەوە؟ه��ەڤ��اڵ م��ەال 

خشتەیەكیان  سەلەفییەكان  بەختیار، 

لە  ئێمە  دەڵێن  كە  ب��اڵوك��ردووەت��ەوە، 

هیچ  ئایا  جیاوازین،  لەداعش  خاڵدا   )18(

كە  لەوبارەیەوە،  هەیە  لێكۆڵینەوەیەك 

دەریبخات چون یەكن؟

قۆناغەكانی  ئێمە  بەختیار:  م��ەال 

رەخنەمان،  پێشكەوتنمان،  گەشەكردنمان، 

لۆژیكمان  عەقڵ و  پێشەسازیمان،  شۆڕشی 

وەك ئەوروپا نییە، پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و 

زۆری  بەشی  ناوەڕاست،  سەدەكانی  بیری 

وەك خۆی ماوەتەوە، هۆی ئەمانە دەبێتە 

وەك  الیەنی  چەندین  سەرهەڵدانی  هۆی 

ئێمە  واڵتانەی  ئەم  لەهەناوی  كە  داعش 

هەر هەبێت.

ئایا  پ��رس��ی��ارەی  ئ���ەو  ب��ۆ وەاڵم����ی 

حزبەكانی  حسابی  لەسەر  سەلەفییەكان 

حزبەكانی  پێموابێت  دەب��ن؟  گ��ەورە  تر 

سەلەفییەكانیش  هەیەو  خۆیان  شوێنی  تر 

باشترین  ئەمە  ه��ەی��ە.  خ��ۆی��ان  شوێنی 

زیاتر   )10% بۆ    5%( لە  كە  بەڵگەیە 

پشتگیری ئەوان دەكەن، لەكاتێكدا لەواڵتی 

هەیە،  رەسمی  ئیسالمی  حزبی  سێ  ئێمە 

بەڕەسمی بەشداری هەڵبژاردنیان كردووە، 

لە )%14 بۆ %15( دەنگەكانی كوردستانیان 

دەبینین  لەپاڵیشیاندا،  كەچی  هێناوە، 

بزوتنەوەیەكی سەلەفی بەهێز، لەالیەكەوە 

ج��ی��ه��ادی دروس��ت��دەب��ێ��ت، ل��ەالی��ەك��ەوە 

مەدخەلی دروستدەبێت. ئەمە مانای چی؟ 

واتا لە دەرەوەی ئەو حزبانەش، زەمینەی 

كۆمەاڵیەتی، بزوتنەوەیەكی سەلەفی بەهێز 

لە دەرەوەی ئێمە ماوە، ئەمەیە كەدەبێت 

خوێندنەوەی بۆ بكەین و ئەمەش بابەتەكەی 

منە.

بۆ  باستكرد،  تۆش  خاڵەی   )18( ئەو 

لەبنچینەكانی  جیاوازییەك  هیچ  خ��ۆم 

جیهادیی و  سەلەفیەتی  ب��ی��رك��ردن��ەوەی 

تەنها  نابینم،  م��ەدخ��ەل��ی  سەلەفیەتی 

لەشێوازی دەربڕیندا جیاوازیان هەیە.

هەورامی-سەرنوسەری  نیاز  مامۆستا 

دەستخۆشیت  پ��ێ��ك��ەوەژی��ان:  گ��ۆڤ��اری 

رەخنەت  دیارە  بەختیار،  كاك  لێدەكەم 

هەر لە مامۆستایانی ئایینی نەگرت، بەڵكو 

بابەتەكە  گرت.  زانكۆشت  مامۆستایانی  لە 

زۆر مەعقوالنە پێشكەشكرا و هەقی هەموو 

ئەمەیە،  من  پرسیارەكەی  بەشەكانتدا، 
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حەدیس  قورئان و  تێكەڵكردنی  یەكەم: 

هەندێكجار  سیاسی،  ئیسالمی  لەگەڵ 

رۆشنبیران  و  زانكۆ  مامۆستایانی  لەالیەن 

مایەكە  س��ەری  قازانج  كە  روودەدات، 

دەسەاڵتی  دووەمیش:  پرسیاری  دەخوات. 

بەتەئكید پشتیوانی  سیاسی لە كوردستان، 

سەلەفییەكانە.

بۆیە  راشكاوم،  كە  ناسراوم  بەوە  من 

هەبێ   مزگەوتێك  لەسلێمانیدا،  مەترسییە 

كە بەكانگای سەلەفییەكان ناسراوە، رۆژی 

)260( مریشكی تێدا بخورێ ، )21( غەسالە 

جلوبەركی قوتابی سەلەفی بشوات، مانگی 

مەسروفی  دۆالر  دەفتەر  بە)17(  نزیكی 

بێ ،  سەلەفییەكان  راگەیاندنەكانی 

پەردە  بێ   بۆیە  ئەمە مەترسییە.  بەڕاستی 

داهاتوو  مەترسی  دەیڵێم،گەورەترین 

لەسەر هەرێمی كوردستان، بیری سەلەفی 

توندڕەوە؟ 

تۆفیق-  ك��ەری��م  ح��ەم��ە  ه��ون��ەر 

سەبارەت  بنەڕەت:  پ��ەروەردەی  كۆلێژی 

ئێستا  دەزانین  كە  گەنج،  بەسەلەفیەت و 

بەشی زۆری ئەو سەلەفییەتە لەناو گەنجدا 

بەداواچونتان  ئێوە  ئایا  باڵودەبێتەوە. 

هۆكاری  بزانن  تا  ك���ردووە،  ئەمە  بۆ 

باڵو  گەنجدا  هەرلەناو  بۆ  چییە،  ئەمە 

دەبێتەوە. ئەمە یەك. دووەم: باسی ئەوە 

خێرا  بەشێوەیەكی  سەلەفیەت  كە  دەكەن 

كە  دەسەاڵتێكدا  لەسایەی  باڵودەبێتەوە، 

)91( لەساڵی  دەزانێت،  بەسیكۆالر  خۆی 

�ەوە دوو حزبمان هەیە لەسەر دەسەاڵت، 

ئەمانە ئیدعای ریكالمی سیكۆالری دەكەن، 

بووە،  ئەواندا  لەغیابی  سەلەفیەتە  ئەم 

سیكۆالر  ئیدعای  كە  حزبە  دوو  ئەم  ئایا 

چی  سەرقاڵی  )91(�ەوە  لەساڵی  دەكەن، 

ملمالنێكانی  خەریكی  ئەوەندەی  بوون؟ 

ئەوە  ئەوەندە خەریكی  بۆ  بوون،  خۆیان 

كردنەوەی  هۆشیار  لەسەر  كار  نەبوون 

كۆمەڵ بكەن؟

بچمەوە  دەم��ەوێ   ئیبراهیم:  شاكار 

لەسەر  قسەكردن  كۆڕەكە،  تایتڵی  سەر 

رۆشنگەری و سەلەفییەت و بیری سەدەكانی 

لەسەر  قسەكردن  بەبێ   كە  ناوەڕاست، 

چونكە  كەموكوڕدەبێت،  هەمیشە  لۆڤال، 

لۆڤال ئەو كەسە بوو، كە هەموو تێكستە 

دەم��ەوێ   خستەوە.  ب��ەدرۆ  دینییەكانی 

دەكەمەوە،  ل��ەوە  بیر  زۆر  خۆم  بڵێم 

خێرا  بەشێوازێكی  سەلەفیەت  بۆچی 

دەڵێت:  هەیە،  قسەیەك  باڵودەبێتەوە؟ 

دەس��ەاڵت  حزبی  س���ەوزدا،  لەناوچەی 

حزبە  دوو  لێدانی  بۆ  بەكاریدەهێنێت 

زەردیش،  لەناوچەی  تر،  ئیسالمیەكەی 

حزبی دەسەاڵت لەگەڵ ئەو تیۆرەی خۆی 

بەیعەت  پێویستە  كە  پێدەگرێتەوە  یەكی 

وت،  هەرچی  سەرۆك  بدەن،  بەسەرۆك 

زۆر  رایەكی  ئەمە  بن.  لەگەڵی  ئ��ەوان 

بەهێزە، وەاڵمی ئێوە چییە بۆ ئەمە؟

مەال بەختیار: با جارێ  وەاڵمی ئەم سێ  

بەقسەكانی  سەبارەت  بدەمەوە.  پرسیارە 

سەبارەت  ئامارەكانی  نیازی و  مامۆستا 

بەمریشكەكان و .. هتد، سوپاس.

خۆی  ئاراستەی  سیاسەت  بەهەرحاڵ 

هەیە.  خۆی  ئاراستەی  ئایینیش  هەیە، 

دەگونجێ ،  دنیادا  لەگەاڵ  دنیایی  سیاسەتی 

دنیای  دان��راوەك��ان��ی  فەلسەفە  ئ���ەوەی 

گۆڕانكارییەكانی  لەگەڵ  پەیڕەودەكات، 

ئێستاو لەخزمەت دینەكانیشدایە.

سەركەوتنی  رۆشنگەریی و  ل���ەدوای 

ش��ۆڕش��ی دی��م��وك��راس��ی ل��ەئ��ەوروپ��ا كە 

بەدین  باوەڕبوون  چەسپی،  سیكۆالریزم 

بۆ؟  ن��ەك��ردووە،  كەمی  زی��ادی��ك��ردووە، 

لەبەرئەوەی ئەوپەڕی ئازادی بەمرۆڤ درا 

نەما،  خەفەقان  لەوێ   هەبێت،  ب��اوەڕی 

كە  وانییە  نەما.  عەقیدە  عەقڵ و  تیرۆری 

ئەگەر دەوڵەت سیكۆالر بێت ئازادی دین 

بەپێچەوانەوە،  نەخێر.  دەكات،  سنوردار 

ناهێڵێت  دی��ن��ی  ب�����اوەڕداری  ب��ۆ  س��ن��ور 

سیكۆالریزم، لەهەموو ئەوروپا ئەمەیە.

ك��اك��ە ه���ون���ەر، س��ی��ك��والرەك��ان و 

بەیعەت،  سەوز و  زەردو  پشتیوانیكردنی 

سەبارەت  خ��ۆش.  دەم��ت  ج��وان��ەو  زۆر 

لەكۆتا  ئێمە  جارێ   سیكوالرەكە،  بەهێزە 

 )647( عێراق  ئاستی  لەسەر  هەڵبژاردن 

هەزار   )647( واتا  هێنا،  دەنگمان  هەزار 

كەسمان بڕوا پێهێناوە كە بەرنامە، دروشم و 

سیاسەتی  ئێمە راستە، كەوابێ  كاریگەری 

بەقەد  تریش  حزبەكانی  هەیە.  خۆمان 

ئەگەر  ئ��ەی  هەیە.  كاریگەریان  خۆیان 

ئێمە نەبوینایە چ بەدبەختییەك لەم واڵتە 

پەرداخەكە  نیوەی  راستە  دەبوو،  دروست 

بەتاڵە، بەاڵم نیوەكەی تریشی پڕە.

دەش��م��ەوێ��ت ب��ەڕون��ی ل��ەب��ەرچ��اوی 

هەمووتان بیڵێم، ئێمە، یەكێتیی نیشتمانیی 

نزیك،  دورو  رایدەگەیەنین،  كوردستان، 

ناكەین،  سەلەفی  هێزێكی  هیچ  پشتیوانی 

لەسەر  لەمبارەیەوە  پڕوپاگەندەیەك  هەر 

نە  هەیە،  ئەسڵی  نە  بیستوتانە،  یەكێتیی 

ئەساسی هەیە. ئەمە یەكەم.

لەقۆناغی  سەلەفیەت،  راستە  دووەم: 

بۆ  ب��ەی��ع��ەت  ئێمە  دەڵ��ێ��ن،  ی��ەك��ەم��دا 

كردنی  دژای��ەت��ی  دەك��ەی��ن،  دەس���ەاڵت 

بەگوناهی  بێت  ئیسالمی  كە  دەسەاڵتێك 

بیانوو  ب��ەاڵم  راس��ت��ە،  ئەمە  دەزان��ی��ن. 

دۆزینەوە بۆ ئەوەی گوناهێك بخەنە سەر 

حاكمێك،  یان  دەسەاڵتدارێك،  گەردنی 

كاتێك  هەر  ئاسانە،  زۆر  سەرۆكێك،  یان 

ئەمە  دروس��ت��دەب��ێ��ت،  ئەمە  بیانەوێت 

بڕوایەكە لەالیان كە پشتگیری ئەو حاكمە 

كاتێك  پێیەتی، هەر  بڕوایان  دەكەن هەتا 

بگۆڕن،  بڕوایە  ئەو  دەتوانن  بیانەوێت 

كاتێك  هەر  ئێستا  لێرەیە،  مەترسییەكە 

بیانەوێت، دەتوانمن تەكفیر بكەن. كێشەكە 

ئەوەیە هەمووشیان باوەڕی پێدەكەن، واتا 

باوەڕی  هەمووی  مەدخەلییەكان  سەلەفییە 

ئەمیری  كەمدا  لەماوەیەكی  پێدەكەن. 

ب��ەش��داری  وت��ی:  میسر  سەلەفییەكانی 

هێنایەوە،  پاساوەكانی  دەكەم.  هەڵبژاردن 

خۆ  ك��ەوت،  دوای  سەلەفی  ملیۆن  یەك 
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لەبەر  ن��ەك��رد.  لەگەڵ  گفتوگۆی  ك��ەس 

ئەوە، جەنابی كاك مەسعود، یان جەنابی 

سەرۆكەكانی  جەنابی  ی��ان  ج��ەالل،  م��ام 

بەیعەتە خۆش  بەم  دڵیان  زەڕە  یەك  تر، 

نەبێت، بەپێچەوانەوە ئەو بەیعەتە زیانیان 

لێدەدات. ئێمە مام جەالل، كاك مەسعود، 

نەك  دەزانین  هەڵبژێردراو  بەسەرۆكی 

كۆنەپەرستی  تێكستێكی  بەیعەت  بەیعەت. 

دەكوژێت،  ئازادی  ناوەڕاستە.  سەدەكانی 

رەخنە  بەیعەت  ناهێڵێت،  دیموكراسی 

دەسەاڵتە.  سەیركردنی  كوێرانە  ناهێڵێت، 

ن��ەب��ڕوام��ان  ش��ێ��وەی��ەك  ب��ەه��ی��چ  ئێمە 

لەرۆژانیش  ن��ەرۆژێ��ك  بەبەیعەتەكەیە، 

باوەڕیشی پێدەكەین.

تارا ساڵح: دوو پرسیارم هەیە، عەقڵ 

ئەمەتان  تۆ چی دەگەیەنێت؟  گۆڕین الی 

روننەكردەوە. ئەركی كێیە، كە ئێستا ئێمە 

وەستاوین و ناگۆڕێین؟

گ��ۆڤ��ارو  ئ��ەو  زۆرب���ەی  وتیشیت، 

رۆشنگەری  باسی  دەردەچن  رۆژنامانەی 

بەنمونە  خ��ۆت  رۆژن��ام��ەك��ەی  ن��اك��ەن، 

دەكات.  رۆشنگەری  باسی  كە  هێنایەوە، 

تاچەندێك  كە  لەالیە  داتایەكت  تۆ  ئایا 

ل��ەرۆژن��ام��ەك��ەت  ك��ە  پاشكۆیەی  ئ��ەو 

لەسەر عەقڵی  كاریگەری  باڵویدەكەیتەوە، 

گەنجەكان كردبێت؟

عەقڵ  یەكەم،  سوپاس،  بەختیار:  مەال 

گ��ۆڕی��ن ل��ەالی م��ن ئ��ەوەی��ە، ك��ە عەقڵ 

هەموو  بكاتەوە،  بیر  خ��ۆی  ب��ەئ��ازادی 

رابردوو  كاریگەرییەكانی  هەژموونەكان، 

لەسەری نەمێنێت.

من  كە:  ئەوەیە  ویژدانیش،  ئ��ازادی 

بم.  دینی  غەیرە  یان  بم،  دینی  ئ��ازادم 

تێدایە.  ویژدانی  ئازادی  عیراق  دەستوری 

ئ��ازادی  كوردستانیش  دەس��ت��وری  پ��ڕۆژە 

بەیاسا،  سەربەستی  تۆ  تێدایە.  ویژدانی 

دینی دەبیت، یان الئیك دەبیت.

پڕۆژەیەك  لەبەرئەوەی  ناگۆڕێین؟  بۆ 

نییە بۆ گۆڕین، شۆڕشێك نییە بۆ گۆڕین، 

م��ان��ەوەی��ەك،  ه��ەم��وو  ناگۆڕێین.  بۆیە 

هەیە  ب���ەوەوە  پەیوەندی  نەگۆڕانێك، 

نەك  الوازن،  گ��ۆڕان��ك��اری  هێزەكانی 

بەهێزە،  خۆی  نەگۆڕینەكە  لەبەرئەوەی 

بۆیە  ه��ێ��زە،  ب��ێ  گۆڕینەكە  هێزەكانی 

بەهێزە. نەگۆڕینەكە 

یەكێكە  چاودێر،  ئێمە،  رۆژنامەكەی 

نایدەینە  بەالش  بە  كە  ڕۆژنامانەی  لەو 

تاكە  یەكێتی،  ئۆرگانەكانی  فەرمانگەكان و 

رۆژنامەیە كە دابەش ناكرێت و دەفرۆشرێت 

لەناو بازاڕ. بۆ ئاگاداری جەنابت، لەئێستاوە 

تا شەش مانگی تر ئەگەر ئێمە هیچ بابەتێك 

كۆبووەتەوە  بابەت  ئەوەندە  وەرنەگرین، 

باش  بەشێوەیەكی  هەفتەیەك  هەموو  كە 

مانگ   )28 و   27( هەروەها  دەریبكەین، 

بۆ  بۆ ئەو كۆنفرانسە،  بانگهێشتت دەكەم 

ئەوەی ببینیت كە چاودێر چ كاریگەریەكی 

بەدەستەوەیە  تری  پڕۆژەیەكی  چ  هەیە، 

بۆ ئاییندە.

كارگێڕی و  كۆلێجی  بورهان-  شوان 

مەال  بەختیار،  م��ەال  ب��ەڕێ��ز  ئ��اب��وری: 

دەڵێت،  چاوپێكەوتنیدا  ل��ەدوا  كرێكار 

داعش  خەالفەتەكەی  ل��ەدەوڵ��ەی  ئێمە 

بەیعەتی  بوو  باش  ئەگەر  دەكۆڵینەوە، 

یان  بێت  پێیخۆش  خۆرئاوا  دەدەی��ن��ێ. 

بكات،  خۆرئاوا  تەحەدای  ئەو  ئەگەر  نا، 

زەمانی تۆ چییە وەك لێپرسراوی دەستەی 

حزبێكی  سیاسی  مەكتەبی  كارگێڕی 

بەسەر  نەبێ   كاریگەری  كە  دەس��ەاڵت، 

كوردستان و بەتایبەت سلێمانییەوە؟

شتێك  باسەرەتا  شوان،  بەختیار:  مەال 

یەكێكە  ڤۆڵتێر،  بڵێم،  ئ���ازادی  لەسەر 

لەگەڵ جان  لەفەیلەسوفەكانی رۆشنگەری، 

جاك رۆسۆ زۆر ناكۆك بوو. رۆسۆ شتێكی 

نامەیەكی  نەبوو.  بەدڵی  ڤۆڵتێر  نوسیبوو، 

لەپێناوی  »ئامادەم  دەڵێت  نوسیوەو  بۆ 

ئازادی تۆ خۆم بەكوشت بدەم، ئەگەرچی 

ئێمە، یەكێتیی 
نیشتمانیی كوردستان، 
رایدەگەیەنین، دورو 
نزیك، پشتیوانی 
هیچ هێزێكی 
سەلەفی ناكەین، 
هەر پڕوپاگەندەیەك 
لەمبارەیەوە لەسەر 
یەكێتیی بیستوتانە، 
نە ئەسڵی هەیە، نە 
ئەساس
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لەگەڵ هیچی ئەم قسانەی تۆ نیم(. تۆش 

ئامادەبە رێز لەئازادی كاك بەرزان بگرە. 

ئازادی  وەریبگرە.  ئاسایی  وت،  هەرچی 

تۆ  ئازادی  تەواو دەبێ ، كە  لەوێ   بەرزان 

تەوا  لەوێ   تۆش  ئ��ازادی  دەستپێدەكات، 

دەبێ  كە ئازادی بەرزان دەستپێدەكات.

مەال كرێكار بڵێت و نەڵێت، خۆی یەكێكە 

بەدڵنیاییەوە  سەلەفیەت.  لەئەمیرەكانی 

بۆ  هێز  نزیكترین  كوردستان،  بۆ  بێتەوە 

مەال  دەكات،  گفتوگۆ  دەبێت،  داعش  ئەو 

نەك  دەكات  گفتوگۆ  خۆی  لەگەڵ  كرێكار 

وایە.  سروشتی  بەرامبەرەكەی،  لەگەڵ 

دروستیكرد  ئیسالمەی  ئەنسار  ئەو  ئەگەر 

ئەو  ئێستا  س��ەر،  بچوایەتە  بۆی  ئەگەر 

داعش دەبوو، داعش هەر دروستنەدەبوو، 

بۆ  الی  بۆ  هات  خۆی  كاتی  زەرقاویش 

بینی  ناوچەكەی  كە  هەورامان،  ناوچەی 

سەربازییەوە  لەڕووی  ناوچەیە  »ئەم  وتی 

ب��اش��وری  ب��ۆ  چ��وو  ه��ێ��ن��اوە«و  شكستی 

عێراق. مەال كرێكار بەیعەت بكات یان نا، 

لەگەڵ ستراتیجی  لەسەدا سەد  كردویەتی، 

داعشە.

سەفین ئەیوب: دەستخۆش بۆ كاك مەال 

بەختیار، كە وەك تاكە سەركردەی سیاسی 

دەڵێت  بەڕاشكاوانە  خۆی  رای  دەیبینم 

بەرامبەر ئایین بەتایبەت ئیسالم، كە ئەمە 

گەشەكردنی  لەبارەی  خۆشحاڵییە.  مایەی 

كە  زەمینەی  ئەو  پێموایە،  سەلەفییەكان، 

دەیگێڕمەوە  بەتایبەت  رەخساوە،  بۆیان 

یەكێتی و  بەتایبەت  دەسەاڵت  الیەنی  بۆ 

پارتی،كە وەك لێدانێك بۆ ئیسالمییەكان و 

بەاڵم  خۆشیان،  لەدەسەاڵتی  پارێزگاری 

دەرچ���ووەو  ل��ەدەس��ت  شتەكان  ئێستا 

دەتانەوێت  بكەن و  كۆنترۆڵی  ناشتوانن 

بەزیاتر  داع��ش  من  بكەنەوە.  بچوكی 

بێت  بەكوشتن  ئیتر  دەزانم،  لەتیرۆرست 

یەكێتی و  باشە  ئەی  بێت،  بەسەرپەڕاندن 

خەڵكیان  ك��رد،  بڕیان  كوشت و  پارتی، 

خەڵكانەی  ئەو  زۆرنین  ئێستا  راگواست، 

بیری  لەبەرئەوەی  نین،  لەسلێمانی  كە 

هەولێریانەشی  ئەو  نەبووە،  یەكێتییان 

بیری  لەبەرئەوەی  دەژی��ن  لەسلێمانی 

خانەی  ناچنە  ئێوە  ئەی  نەبووە،  پارتییان 

تیرۆرەوە؟ خەڵكتان نانبڕاو كرد؟ خەڵكتان 

راونا، عەبدوڵاڵ قەسرێ  كێ  تیرۆری كرد؟ 

سۆرانی مامە حەمە؟ سەردەشت عوسمان 

لێكۆڵینەوەیەكی  بۆچی  كرد؟  تیرۆری  كێ 

ئایا  ناكۆڵێتەوە؟  كارانە  لەو  نییە،  ورد 

كارانەی  لەو  بەشێك  هەڵگری  خۆشتان 

داعش نین؟

ن���ەوەدی  ل��ەس��ەدا  بەختیار:  م��ەال 

پارتی  یەكێتیی و  ب��ۆ  س��ەل��ەف��ی��ی��ەك��ان، 

رێ��ژەی��ەك��ە زۆرەو  ئ��ەوە  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە؟ 

كەمی  یەكێتیی  چەندبێ ،  رێژەكە  بەاڵم 

زۆری��ان  ت��ر  الینەكانی  ب��ەردەك��ەوێ��ت و 

لەو  یەكێتی  چونكە  ب��ەردەك��ەوێ��ت، 

هێزانەیە كە لەساڵی )1994(ەوە ئاشكرایە، 

هێزی  بەرامبەر  ستراتیژمان  هەڵوێست و 

چۆن  ملمالنێكانمان  بووە.  چۆن  سەلەفی 

ك��ردوون،  عەسكەریمان  ش��ەڕی  ب��وون، 

هاتنی  پێش  شەهیدمان  ل��ە)300(  زیاتر 

سەلەفییەكانداوە،  بەدەستی  ئەمەریكا 

كردووە.  شەڕەمان  ئەو  بووین  هێز  تاكە 

هێزە  لەگەڵ  تر  هێزكانی  بەپێچەوانەوە 

شەڕی  كردو  هاوپەیمانیان  سەلەفییەكان 

مێژوو  ق��ەرزاری  ئێمە  دەك��رد.  ئێمەیان 

نەلەقوربانیدان  لەهەڵوێست  ن��ە  نین 

لەكوردستان.  سەلەفییەكان  هێزە  بەرامبەر 

هەڵبدات،  سەر  پێشئەوەی  داعش  ئێستا 

پێشئەوەی بێتە ناوچەكە، یەكێتی تاكە هێز 

بوو دیاریمان كرد، یەكەمین هێزیش بووین 

كە داوامان كرد كە شەڕی هێرشكردنە سەر 

داعش رابگەیەنرێت، یەكێتیی لەوبارەیەوە 

روون��ە.  هەڵوێستمان  پاكە،  پەرێزمان 

كۆنترۆڵمان  ئێمە  نییە،  ئەوەش  مەسەلەكە 

پێدەكرێت یان نا، ئێستا خۆ تەواویی دنیا 

سەرقاڵی داعشە.

بووم،  ئیسالمی  خۆم  ئەیوب:  سەفین 

قورئانم دەخوێنت لەمزگەوتەكان، ئاسایش 

لەالمانەوە  سەلەفیەكان  دەگرت و  منیان 

ئەمە  بێنن،  لێ  وازی��ان  دەیانوت  بوون 

لەوان  ئەوان.  گەشەكردنی  هۆكاری  بووە 

لەسوچی  دەگ��رت  ئێمەتان  دەگ���ەڕان و 

زیندانەكاندا، هەندێكیشان هەتا ئێستا بێ  

سەروشوێنن.

ئێمە  ئاسایشی  ئەگەر  بەختیار:  مەال 

ك��ردووە،  جەنابت  بە  بەرامبەر  هەڵەی 

هیچ  ل��ەگ��ەڵ  ئێمە  ه��ەڵ��ەی��ە.  ئ��اس��ای��ش 

سلێمانی  ئاسایشی  بەاڵم  نین،  هەڵەیەك 

كوردستان، هەروەها  لە  ئاسایشە  باشترین 

بەئازادی  جەنابیشت  كە  ئاسایشەی  ئە و 

قسەی تێدا دەكەیت، یەكێك لەهۆكارەكانی 

كە  دەگەڕێتەوە،  بەرزییە  سەر  ئەو  بۆ 

ئاسایشی سلێمانی دابینی كردووە.

بۆ  ئامارانەتان  ئەو  نامانەوێت  ئێمە 

باڵوبكەینەوە كە چەند تیرۆرست دەگیرێت 

هەر باسیشی ناكەین، ئەمەیانمان بۆ مێژوو 

خەفە كردووە، چونكە دەمانەوێت خەڵك 

بە ئازادی و ئاسودەیی ژیان بەرێتە سەر.

س��ەب��ارەت ب��ەوەش��ی ك��ە ك��ێ و كێ 

پاكی  گیانی  بۆ  س��اڵو  ه��ەزار  ك���وژراوە، 

هەر  كەسێك،  هەر  دەنێرم،  هەموویان 

الیەك، لەپشتی ئەم تیرۆر كردنەوە بێت، 

لەسەر  دەك��ەم،  ئیدانەی  تۆ  وەك  منیش 

لێ  وازیان  دادگا  هەر الیەكیش سەلمێنرا، 

نەهێنێت، بەسزایان بگەیەنێت.

سەرچاوەكان

*ویل دیورانت: قصة الحضارة- عصر النهضة، 

ترجمة: محمد بدران، مجلد 19-20:ص5-

*هەمان سەرچاوەی پێشوو- ل:8

بەشی  الحضارە-  قصة  دی��وران��ت:  وی��ل   *

)11(، ل:11

* ویل دیورانت: قصة الحضارە- مجلد )14(، 

ل:139

*ویل دیورانت: قصة الحضارە- مجلد )18(، 

ل:66
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وکراوەکانی 
لە باڵ

کۆڵینەوە
یدیا بۆ فکرو لێ

دەزگای ئا
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عومەر ئیلخانیزادە سکرتێری كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان

موحسین كەریم ئەندامی مەكتەبی سیاسی حزبی كۆمۆنیستی 

كرێكاری كوردستان

رەوش و بارودۆخی ئێستای  

سیاسی کوردستان و هێزەكانی رۆژهەاڵت و 

چەپی كوردستان لە دیدو بۆچوونی
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دیدار: ئارێز

 كوردین و چەپین، 

چەپین و كوردین، نایشارینەوە 

سیستەمی سەرمایەداریامن 

پێ نا عادالنەیە

عومەر ئیلخانیزادە:
سکرتێری كۆمەڵەی 

زەحمەتكێشانی كوردستان:
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دواین كۆبونەوەكانی سێ الیەنی سیاسی بەناوی كۆمەڵە كەئەوانیش )كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان، 
رەوتی سۆسیالیستی كۆمەڵە، فراكسیۆنی ریفۆڕمی یەكگرتوی كۆمەڵە، هەندێك لەو كەسانەی كە لەناو 
رەوتی سۆسیالیستی نەمابوون، لە چەند رۆژی رابردوودا ئێوە چەندین دانیشتنتان بووە، لە واڵتی سوید 
سەبارەت بە ئەگەری نزیكبوونەوە، هەر لەو پێناوەشدا چەندین كۆمسیۆنتان پێكهێناوە، تاوەكو بتوانن 
میكانیزمێك بدۆزنەوە لە ژێر ناوی هێزێكی جیاوازتر لەوانەی پێشوو، بەاڵم نوێنەرایەتی كۆمەڵە بكات، 
لەژێر ناوی كۆمەڵەدا رێكخراوێكی تازە پێكبهێنن، یان بتوانن  بە فۆرمێكی تازە ئەم هێزە پەرشوباڵوانە 

كۆبكەنەوە .

پرۆسەیە  ئەم  دیپلۆماتیك:   كوردستان   

لەو  ئێوە  ك��ردووە،  پێ  دەستی  لەكەیەوە 

چی  گەیشتوونەتە  باسانەدا  و  كۆبوونەوە 

توایوتانە  تاچەند  یان  گەیشتوون،  تاكوێ  و 

هەنگاوی جددی بنێن و گەشبین بن بەوەی 

كە بە ئەنجام دەگات، یان وەكو دانیشتنەكانی 

پێشووی ئێوەو كۆمەڵەی شۆرشگێران شكست 

دێنێت ؟ 

ئیلخانیزادە: كۆمەڵەی زەحمەتكێشان  عومەر 

لەناو  یەكگرتوویی  مەسەلەی  بۆ  مێژە  لە 

كۆمەڵەدا كاریكردووە و هەوڵیداوە، بۆ ئەو 

كارەش بڕیارنامەی هەیە، ئێمە ئەوە بە گرنگ 

دەزانین كە خۆمان بە تەنها الیەنی كۆمەڵە 

نەزانیوە، هەروەها پارچە پارچەبوونی كۆمەڵە 

بووە.  گەورە  زۆر  دەردێكی  ئێمەوە  بەالی 

سۆسیالیستی  رەوتی  لەگەڵ  هەمیشە  بۆیە 

قسەمان  ئەوكاتەیش   بووین  پێكەوە  كە 

كردووە، پێش ئەوەی چەند برادەرێك بچنە 

دەرەوە هەر ئەو باسەمان هێناوەتە ئاراوە، 

هەروەك چۆن لەگەڵ كۆمەڵەی شۆرشگێران 

ئەو باسەمان هێنابووە ئاراوە، بەاڵم دواجار 

شۆڕشگێر  كۆمەڵەی  هاوڕێیانی  بەداخەوە  

پرۆسەكەیان  بەبن بەست گەیاند و دەرگای 

ئەو  لەگەڵ  ئێمە  بۆیە  داخست.  دیالۆگیان 

كە  شۆڕشگێر  كۆمەڵەی  ئۆپۆزسیۆنەی  

ئەساسەن مخالیفی مامەڵەكانی ئەوان بوون، 

دێنە  حزبە  لەو  بەشێكیان  كە  ئەوەی  دوای 

دەرەوە، یان تەسفیەكران، ئێمە پەیوەندی و 

دیالۆگمان لەگەڵ ئەواندا هەبووە، هەروەها 

دیالۆگمان  سۆسیالیستیش  رەوت��ی  لەگەڵ 

نزیكی   راب���ردوودا،  لەماوەی  تا  هەبووە، 

وەت��ەن  ساعیدی  لەمەوپێش  مانگ  چەند 

دۆست بانگێشت و میوانداری كرد لە چەند 

تێدا  الیەنانەی  ئەو  كە  كۆمەڵە  كادرێكی 

هەروەها  بوون،  لەوێ  پێكرد  ئاماژەت  بوو 

بەهیچ  سەر  كە  بوو  تێدا  كەسانەشی  ئەو 

دانیشتنێكمان  ئێمە  نین.  سیاسی  الیەنێكی 

بۆ  كرد  قسەمان  تەسەلی  بەتێرو  كە  كرد 

دانیشتنەدا  لەو  كە  كەسانەی  ئەو  هەموو 

چاوەڕواننەكراو  تارادەیەك  بوون،  بەشدار 

بوو رادەی نزیكی، لە فكری هەركەس دیار 

بوو نەزەرێكی هەیەو پێداچونەوەی كردووە، 

بەاڵم تەماشامان كرد زۆر لەیەكتری نزیكین، 

بەاڵم بەداخەوە لەوێ نەگەیشتینە ئەوەی كە 

میكانیزمێك دانێین، بۆ ئیدامەی دانیشتنەكان، 

یان چۆنیەتی كاركردن، بەاڵم هەموو لەسەر 

چەپی  كۆمەڵەیەكی  كە  بووین  ساغ  ئ��ەوە 

سۆسیالیستی كوردستانی كە خۆی بە بەشێك 

لە بزوتنەوەی نەتەوەیی كوردستانی بزانێت، 

رزگاریخوازی  بزوتنەوەی  سەرخستنی   بۆ 

ك���وردس���ت���ان ه��ەوڵ��ب��دات.ه��ەرچ��ەن��دە 

لێ  كاركردنی  میكانیزمی  دانیشتنەكەمان 

دانیشتنەكە  بڕیاردرا  بەاڵم  نەهات،  بەرهەم 

بەردەوامی بدەین، دواجاریش قسەو باسكرا 

كە دانیشتنەكە بەرفراوانتر بێت، یان بە هەر 

جۆرێكی تر بەردەوامی پێ دەدەین . 

هەر سێ الیەنی كۆمەڵە پێش ئەم دانیشتنەی 

هەبووە،  پێكەوە  دانیشتمان  ه��ەر  ئێستا 

رەوت��ی  هاوڕێیانەی  ئ��ەو  ه��ەم  ئێمە  ه��ەم 

دوای  دەستپێكردەوە  كاریان  سۆسیالیستی 

كێشەكانی ناوخۆیان هەم ئەم كۆمەڵەیەی كە 

چ تەسفییە كرابوون، چ ئەوانەی كە هاتبوونە 

ئەوانەی  چ  شۆڕشگێڕان،  لەكۆمەڵە  دەرەوە 

لەو حزبەدان،  چونكە هەموو ئەوانە بەشێك 

لە چاالكەوانانی كۆمەڵەی شۆڕشگێربوون، كە 

بەشێكی گرنگ و بەرچاوبوون كە لە كۆنگرەی 

بڕیارنامە  كە  چواردەشیان هەموو هەوڵیاندا 

بدرێت سەبارەت بە یەكگرتنەوەی كۆمەڵە و 

كۆمیتەی ناوەندی راسپێرن كە بۆ ئەوە كار 

ئەوا  بەرهەم،  نەهاتە  ئەوانە  كاتێك  بكات، 

خۆیان لە نامەیەكدا بە رەسمی نوسیویانە كە 

ئێمە هەوڵدەدەین بۆ یەكگرتنەوەی كۆمەڵە. 

بۆیە ئەو سێ الیەنە بڕیارماندا كە 6.7_12 

باسانەی  قسەو  لەو  دابنیشین     2014  _

كە كرا سەرنجماندا، هەر سێ المان لەباری 
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سیاسی و جۆری حزبایەتی و رەخنە، قسەمان 

ئەوە جگەلەوەی كە زۆرینەی  نزیكین،  زۆر 

رەوتێكە  كۆمەڵە  ئەوەیە.  موافقی  خەڵكیش 

كە دەبێت ئێستا كارێكی تایبەتی بۆ بكرێت 

و  مەیدان  بێتەوە  دیكەوە  هێزێكی  بە  تا 

بڵێم  دەتوانم  پێكبێت.  گەورە  كۆمەڵەیەكی 

زۆرێك لە چاالكەوانان و كادرەكانی كۆمەڵە چ 

ئەوانەی لە رەوتی سۆسیالیستین، چ ئەوانەی 

چ  شۆڕشگێربوون،  كۆمەڵەی  لەگەڵ  پێشوتر 

ئەوانەی كە لەگەڵ حزبی كۆمۆنیست بوون 

زۆری  زۆربەی  دەرەوە  هاتوونەتە  لەوێ  و 

و  دانیشتن  ئەو  پاڵپشتی  هەموو  ئەوانە، 

كۆبوونەوانە دەكەن، پێشیان باشە كە دەستە 

بێنە  ئەوانیش  كە  بكرێت  كارێك  جەمعی 

بریتی  الیەنانە  لەو  هەریەك  بۆیە  مەیدان. 

كۆمەڵەی  سۆسیالیستی،  )رەوت��ی  لە  بوون 

فراكسیۆنی  كوردستان،  زەحمەتكێشانی 

ریفۆرم بۆ یەكگرتنەوەو یەكریزی كۆمەڵە لەو 

دانیشتنەدا بەو تەوافقە گەیشتین :

یەكەم: ئێمە دژی هیچ الیەنێكی دیكەی كۆمەڵە 

نامانەوێت كۆمەڵەیەك بۆ كۆمەڵەكانی  نین. 

دیكە زیاد بكەین، بەڵكو دەمانەوێت كۆمەڵەو 

ماڵی كۆمەڵە گەورە بكەینەوەو كۆمەڵەیەكی 

مەبەستە  ئەو  بۆ  بكرێت،  دروست  گەورە 

بنەرەتی سیاسییدا  لە  بەوەیە كە  پێویستمان 

بیرو  لە  نزیكبین  بكەینەوەو  بیر  یەك  وەك 

كۆمسیۆنێك  بۆیە  بێتەدی.  بۆچونەكانماندا 

مەسەلەی  بەرنامەو  پالتفۆرم  كە  دانێین 

لە  ئەركەكانی چەپ  پیشەو  كارو  و  نەتەوە 

كوردستان فۆرمەلە بكات.

لەسەر  دابنێین  كۆمسیۆنێكیش  دووەم:   

جۆری حزبایەتی كە هەمووشمان تەوافقمان 

بوو، كە ئەو جۆرە حزبایەتی كردنەی كە لە 

ئەمە  رابردوو هەبووە  پێنج ساڵی  بیست و 

گرفتی خۆی هەیەو دەكرێت كارێك بكەین، 

دام��ەزراوەی  دەزگ��او  كە  بێت  حزبێك  كە 

هەبێت .

كۆمسیۆنتان  چەند  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چی  كۆمسیۆنانە  ئەو  ك��اری  پێكهێناوەو 

دەبێت، كێ نوێنەرایەتییان دەكات ؟ 

كۆمسیۆنە،  دوو  ئێلخانیزادە:  عومەر   

پالتفۆرمە،  بەرنامەو  كۆمسیۆنی  ئەوانیش 

بەاڵم  پێكهاتووە،  الی��ەن  هەرسێ  لە  كە 

سێ  بەو  تایبەتمەند  كە  بڕیاردرا  هەرلەوێ 

بەڵكو خەڵكی دیكەش هەیە  نەبێت،  الیەنە 

لە دەرەوەی كۆمەڵە و كورسی بەتاڵ هەیە، 

بۆئەوەی بیەوێت بەشداریمان لەگەڵدا بكات. 

جۆری  و  ناوخۆ  پەیڕەوە  بۆ  كۆمسیۆنێكیش 

سێ  ئەو  نێوانی  جگەلە  ئەوە  حزبایەتییە.  

هەماهەنگیمان  هەیئەتێكی  كە  الیەنەش 

بیبینە  پێكەوە  بتوانن  كە  دروستكردووە 

پێشنیارمانكردووە   ئێمە  هەروەها  پێشەوە، 

كە  بكەین  كارێك  كۆمیسۆنەكاندا  لە  كە 

بەو  بێت،  بەشدار  تێیدا  زۆرت��ر   خەڵكی 

مانایەی كە سەد كۆمسیۆن دابنێین و چەند 

كۆمیسۆنی تریشمان هەبێت . لە الوان، ژنان 

بتوانن  نهێنی و مەدەنی  كە  و رێكخستنی 

بڕیارمانداوە  هەروەها  ببینین،  تێدا  دەوری 

كە چەند سیمینارێك بگرین لەسەر مەسەلە 

لەسەر  حزبایەتی،  ج��ۆری  و  ئەساسیەكان 

لە  سۆسیالیستی  چ��ەپ��ی  سیاسەتەكانی 

كوردستان . ئێمە بە گشتی كوردستانیانە بیر 

ترە  تایبەتی  كاركردنمان  بەاڵم  دەكەینەوە، 

هەموو  كە  كوردستانە،  رۆژهەاڵتی  لەسەر 

الیەكیش لەسەر ئەوە رەزامەندە بوون. بەو 

هیوایەین كە لە سەقفێكی زەمەنەیدا بگات 

بە ئەنجام، ئەگەر تەنانەت ئێمە نەمان توانی 

لە حزبێكدا ببین كە ئەوە مەبدەئی ئێمەیە، 

كار  كوردستانی  چەپێكی  وەكو  دەمانەوێت 

بكەین .

كۆبوونەوەی  بۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان   

یەكەم چوار الیەن دانیشتنتان بوو، كەچی لە 

كۆبوونەوەی دووەم ئەو باڵەی كە لەرەوتی 

هاورێیانی  بڵێم  یان  نەماوە،  سۆسیالیست 

)ساعدی وەتەندۆست( بەشداری كۆبوونەوەی 

ئەوە  مانای  خۆی  بۆ  ئەمە  ناكەن،  دووەم 

نییە، كە لە ئێستاوە گرفتان هەیە؟

نییە،  الیەن  وەك  ئەوە  ئێلخانیزادە:  عومەر 

الیەنانەدا  ئەو  لەنێوان  دووەم  كۆبوونەوەی 

بوو كە ناویان هەیە. ئاوا خۆیان ناساندووە، 

ساعیدی  یەكەمدا  كۆبوونەوەی  لە  چونكە 

كەس،  وەك  تەنیا  ئ��ەوان  و  وەتەندۆست 

وەك  كەسیش  ك��ردب��وو،  بانگ  كەسانیان 

كۆمەڵەی  وەك  ئێمە  دی��ارە  نەبوو.  الیەن 

زەحمەتكێشان من و رەزای كەعبی چووین . 

كوردستان دیپلۆماتیك: واتە ئێستا باڵی ساعید 

وەتەندۆست لە ژێر ناوی هیچ حەرەكەتێكدا 

كار ناكات؟ 

عومەر ئێلخانیزادە: نەخێر .

لەوە  باست  تۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كرد كە دوو كۆمسیۆنتان پێكهێناوە، خەتی 

سیاسیتان روون بۆتەوە، كە ئەو خەتە لەسەر 

دیموكراسییە  نەتەوەیی  سۆسیالیزم،  رێبازی 

هیچ  كە  كرد  ئەوەشت  باسی  حزبییە،  و 

كە  لەكاتێكدا  دان��ەن��اوە،  میكانیزمێكتان 

كە  ئەوەی  بۆ  دانەناوە  حزبیتان  میكانیزمی 

چی بكەن لە داهاتوودا چۆن ئەكرێت پەیرەو 

پڕۆگرام دابنێن ؟

عومەر ئێلخانیزادە: الموایە ئەوە میكانیزمە، 

ئێمە  میكانیزمە،  كۆمسیۆنێك  بوونی  خودی 

پێكتیڤێكدا  لەپێرس  تەواوەتیدا  لە  بەگشتی 

ئەو  بچین  دەبێت  كردووە،  لەوانە  باسمان 

بكەینەوە،  ورد  كۆمسیۆنەكان  لە  باسانە 

نەزەری  ئەوەی  لەسەر  كاركردن  میكانیزمی 

پالتفۆرمی  ئەوەی  لەسەر  چۆنە،  سیاسیمان 

داهاتوودا،  لە  دەبێت  كوردی  چۆن  چەپی 

مەسەلەی  بە  بەرامبەر  ئێمە  ئەوەی  لەسەر 

ن��ەت��ەوەی��ی چ��ی دەك��ەی��ن، چ��ۆن دەڵێین 

رزگاریخوازین  و  نەتەوەیی  چەپێكی  ئێمە 

قسەو  ئەم  ئەوە  بێگومان  كوردستاندا،  لە 

بۆیە  بكرێتەوە.  شی  دەبێت  كە  باسانەیە 

كۆمسیۆنمان بۆ داناوە، بۆ ئەو كۆمسیۆنانەش 

كاریان ئەوەیە سیمینار و  كۆنفرانس بكەن، 

نەك ئەو سێ الیەنە بەتەنیا، بەڵكو خەڵكی 

تا  بكرێت،  قسە  بكرێت  بانگهێشت  دیكەش 

ووردە ووردە ئەوانە دەبێتە فەرهەنگ. بۆیە 

ئێمە لە بابەتێكدا كە پێكەوە قسە دەكەین ئەو 
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دەنێتەجوزئیاتەوە  پێ  ووردە  ووردە  كولیاتە 

جۆری  لەسەر  بۆنمونە  كۆمسیۆنەكاندا،  لە 

حزبایەتی دەچینە ناو جوزئیاتەوە . بۆیە من 

دانانی كۆمسیۆنەكان بە میكانیزم دەزانم .

كوردستان دیپلۆماتیك: بیرتان لەوە كردۆتەوە 

پاش ئەو میكانیزمانە، كە كۆمسیۆن كارەكانی 

ناوێكی  دەبێت  بێگومان  دەكات،  جێبەجێ 

تازەی هەبێت ئەو حەرەكە تازەیە، یان ئەو 

ئایا  یاخود  دەبێت،  ناوی چی  تازەیە  حزبە 

هەمووتان  كە  ئەوەی  لەسەر  رێكەوتوون 

رەزامەند بن ناوێكی هەبێت؟   

عومەر ئێلخانیزادە: هەموومان رێكەوتووین، 

لە  ناوی كۆمەڵە و  ئەوەیە كە  لەسەر  بڕیار 

كە  ئەوەی  بەاڵم  بێت،  كۆمەڵەدا  ناوی  ژێر 

ناوی چی دەبێت دیارە ئێمە قسە دەكەین، 

بەاڵم بۆ ناو جارێ بكەینە مەسەلە، چونكە 

ئێمە لە سیاسیەت و لە جۆری حزبایەتی و 

تەوافقمان  یان  رێكەوتن  رێگەدا  نەخشە  لە 

نییە،  كێشەیەك  هێندە  ن��او  ئیدی  بێت، 

یان  سۆسیالیستی،  رەوتی  دەنێین  ناوی  یان 

یان  زەحمەتكێشان،  كۆمەڵەی  دەنێین  ناوی 

كۆمەڵەی سۆسیالیستی .

ناوی  دەكەیت  دیپلۆماتیك: حەز  كوردستان 

كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان بێت؟ 

عومەر ئێلخانیزادە: لە ئێستادا لە بنەرەتەوە 

لەسەر  قسەی  دەزان��م  زی��اد  بە  باسە  ئەو 

بكەین، چونكە ئێمە لە سەرەتایی جوزئیاتی 

كارەكانی دیكەداین.

لە  پێتوایە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

هەیكەلەی   داه��ات��ووی   میكانیزمەكانی 

بكەنە  رێبەرایەتی  و  تەشكیالتی  بەدەنی، 

ئامانجێك لەوەی كە یەكێك بكەنە سكرتێر، 

نیشان  دەست  سیاسییەكەی  دەفتەری  یان 

بكەن ؟

هەیكەلە  ئەو  پێموایە  ئێلخانیزادە:  عومەر 

كە گەیشتینە نەتیجە ئەوا تەوافوق دەكەین، 

ئەگەر ئێمە لە باری سیاسی و جۆری حزبایەتی 

دەگەینە  كە  گەشبینم  ئەوا  پێكبێین،  زیاتر 

تەوافوق، چونكە ئەوەی لەناو ئەو الیەنانەدا 

كێشە نییە. ئەوەیە كە كێ هاوسەرۆك، یان 

سكرتێر، یان كۆنسە، یاخود كۆمیتەی ناوەندی 

و شورا بێت، بەاڵم چی دیموكراتیك تر و 

باشتری دەكات ئەوە هەموومان كۆدەكاتەوەو 

ئەوە رێگا راستەكە، چونكە نابێت ناوەرۆك 

بكرێتە قوربانی شێوە و شكڵ، بەڵكو دەبێت 

بە پێچەوانەوە شێوە و شكڵ بكەینە خزمەت 

ناوەڕۆك، ئەوەش بۆ ئەوەی كە باشتر بزانین 

كە چۆن دەچینە پێشەوە .

بەرامبەر  لە  سەیرە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئینشیعاب  خەریكی  ب��ەردەوام  كە  ئەوەی 

یەكگرتنەوەشن،  خەریكی  ئینشیقاقن،  و 

لە  كە  ئ��ەوەن��دەی  ئەوەیە  پرسیار  ب��ەاڵم 

هێندە  خێراترن  ئینشیعابەكاندا  و  ئینشیقاق 

نەبوون،  سەركەوتوو  لەیەكگرتنەوەكاندا 

فاكتەری ئەوە چییە ؟

 عومەر ئێلخانیزادە: بەبڕوای من  سەردەمی 

ئینشیقاق و ئینشیعاب كۆتایی پێهاتووە، ئێمە 

ماوەیەكی زۆرە خەریكی یەكگرتنەوەین.

كوردستان دیپلۆماتیك: لەحاڵەتێكدا ئەم سێ 

هێزە، یان ئەم چوار هێزە لە داهاتوودا گەر 

بەو  رێكەوتن،  و  هێزێك  ببنە  و  یەكبگرن 

حاڵەشەوە نابنە هێزی سێیەم  لەدوای حزبی 

شۆڕشگێری  كۆمەڵەی  حزبی  و  كۆمۆنیست 

كوردستان ؟ 

هێزی  ئێستاش  ئێمە  ئێلخانیزادە:  عومەر 

زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  بە  نین،  سێیەم 

كوردستانەوە، ئەو پرسیارەش پێویستی بەوە 

هەیە كە بچینە نێو خەڵك بۆ هەڵسەنگاندنی 

ئەو هێزانە . نەك بە قسەكردن بڵێین فاڵنە 

هێز بەهێزترە و پلەی بدەینێ . 

كوردستان دیپلۆماتیك: گەر بەو حسابە بێت 

تەنیا هێزی  بە  كە كۆمەڵەی زەحمەتكێشان 

سێیەم نەبێت، ئەوا ئەو حەرەكەتە، یان ئەو 

بە  ئاراوە،  بێتە  گەر  كە   تازەیەی  كۆمەڵە 

لەسەر  یەكەم  هێزی  دەبێتە  تۆدا  قسەكانی 

ئاستی كۆمەڵەكان ؟

ئەو  بارەوە،  لەو  دڵنیام  ئێلخانیزادە:  عومەر 

رەوتەی كە كۆمەڵە بەرێتەوە بۆ كۆمەڵەیەكی 

هەموو لەسەر ئەوە ساغ 
بووین كە كۆمەڵەیەكی 
چەپی سۆسیالیستی 

كوردستانی، كە 
خۆی بە بەشێك لە 

بزوتنەوەی نەتەوەیی 
كوردستانی بزانێت، 

بۆ سەرخستنی  
بزوتنەوەی رزگاریخوازی 

كوردستان هەوڵبدات
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كە  ك��وردس��ت��ان��ی،  سۆسیالیستی  چ��ەپ��ی 

شۆڕشگێری بێتەوە نێو رەگ و ریشەی، كە 

ئەم  ئەوا  خەڵكی،  لە  نزیكبوونەوەی  ببێتە 

كۆمەڵە هیچ شتێك بەربەرەكانێی پێ ناكات، 

و  ئەندام  و  كادر  زۆرینەی  ئیرادەی  ئەمە 

لەپێشەدا  ئەوانەی  كۆمەڵەیە چ  پێشمەرگەی 

خەڵكی  ئیرادەی  ئەوە  ل��ەوەی  جیا  ب��وون، 

ناوەوەیەو پێیان خۆشە.

كوردستان دیپلۆماتیك: گەر ئێستا كۆمەڵەی 

زەحمەتكێشان هێزی سێیەم نییە، واتە ئەو 

هەیمەنەی تەواوەتی دەبێت بەسەر بەدەنە، 

واتە  ئۆردوگادا،  و  تەشكیالت  راگەیاندن، 

ئێوە لە چاو  تر ئەم هێزەی  بە شێوەیەكی 

ئەو هێزالنەی تر هێزی چەكدار، راگەیاندن، 

بەاڵم  هەیە،  نهێنی  تەشكیالتی  ئۆردوگا، 

ئێوە  كەواتە  نییە،  ئەوانەیان  تر  هێزەكانی 

هەست بەوە ناكەن ئەو الیەنانەی تر جددی 

لەبەر  پێشەوە،  بێنە  نەیانەوێت  و  نەبن 

زەحمەتكێشان  كۆمەڵەی  ئەوكاتە  ئ��ەوەی 

هەیمەنە دەكات بەسەر ئەو رەوتە تازەیەدا؟

ك���ادری  س����ەدان  ئێلخانیزادە:  ع��وم��ەر 

كۆمەڵەی  دەرەوەی  لە  كۆمەڵە  راب��ردووی 

لەگەڵ  نەفەر  حسابی  ئێمە  زەحمەتكێشانن، 

ئەواندا ناكەین، ئێمە حسابی سیاسی، كادر و 

خەڵك دەكەین. بۆیە كۆمەڵەی زەحمەتكێشان 

مەسەلەی ئەوە نەبووە كە هەیمەنە بكات، 

پەڕی  بەو  زەحمەتكێشان  كۆمەڵەی  بەڵكو 

كۆمەڵە  ماڵی  یەكگرتنەوەی  بۆ  دڵسۆزییەوە 

بێت  پێویست  ئەگەر  تەنانەت  كاردەكات، 

ئامادەم بچمە كۆتای  من كە سكرتێرەكەیم، 

سیاسی  باری  لە  ئەگەر  تەشكیالتی،  پۆستی 

كارە  ئەو  هەرگیز  یەكبین  ئێمە  رێبازەوە  و 

ناكات. بۆیە لە كۆمەڵەی زەحمەتێشاندا گرنگ 

قوربانی  بە  بكات  خۆی  الیەنێكی  ئەوەیە 

هەموو الیەنەكانی كۆمەڵە، بۆ ئەم قسەیەش 

ئەوەی  خۆیدا  لە  زەحمەتكێشان  كۆمەڵەی 

نیشانداوە. هەربۆیە لە ناوەوەش ئیعتیباری بۆ 

تەوافقی  ئەڵقەكانی كۆمەڵە  دانراوە، هەموو 

و دیالۆگی لەگەڵ دەكات، ئێمە بەوە دەزانن 

كە دابنیشن لەگەڵماندا، ئامانجی ئێمە كۆمەڵە 

چەپ،  كۆمەڵەیەكی  كردنەوەیە،  دروس��ت 

بۆ  ئەوەی  بەاڵم  كوردستانی،  سۆسیالیست، 

ئێمە خەتی سورە كوردستانی نەبن و لەسەر 

نابینەوە  نزیك  ئێمە  نەبن   كۆمەڵە  رێبازی 

هەموو  دڵخۆشییەوە  بە  هەربۆیە  كەس،  لە 

الیەك لەسەر ئەوە كۆكن . 

كۆمەڵەی  ب��ەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

شۆرشگێرانی كوردستان و حزبی كۆمۆنیست  

لە  باس  و  كۆمەڵەن  رێبازی  لەسەر  هەر 

مەسەلە كوردستانییەكانیش دەكەن، برواشیان 

بە مافی چارەی خۆنوسین هەیە؟ 

كۆمۆنیست  حزبی  ئێلخانیزادە:  عومەر 

بەمافی  بڕواشی  نییە، هەرچەند  كوردستانی 

هەبێت،  كوردستانیش  خۆنوسینی  چ��ارەی 

گەلی  بە  نییە  تایبەت  حزبە  ئ��ەو  ب��ەاڵم 

كوردستان.

وەها  ئێوە  بۆچی  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

ناسیۆنالیزم بوونەتەوە ؟

ناسیۆنالیزم  زەرە  یەك  ئێلخانیزادە:  عومەر 

وجودمەوە  تەواوی  بە  بەڵكو  نەبومەتەوە، 

بڕوام بە سۆسیالیزم، یەكسانی، بەرامبەرایەتی، 

نا  سەرمایەداری،  سیستمی  لەگەڵ  دژایەتی 

عەدالەت بوونی ئەو سیستمەم هەیە، بەاڵم 

چەپی كوردی نابێت خۆی بەكەمتر بزانێت و 

نەوێرێت بڵێت من كوردم و سۆسیالیستم .   

من  ناوێرێت؟  كێ  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

دیموكرات،  حزبی  هەردوو  دەژمێرم  بۆت 

پەژاك و كۆمەڵەی شۆڕشگێریش، پێیان وایە 

مافی  لە  بەرگری  كوردن  و  نەتەوەین  كە 

نەتەوەی كورد دەكەن، بە ئاشكرا وتویانە و 

ئااڵی كوردستانیشیان بەرز كردۆتەوە ؟ 

حزبی  بەاڵم  راستە،  ئێلخانیزادە:  عومەر   

دیموكرات حزبێكی سۆسیالیستی نییە، بەاڵم 

لەگەڵدا  ئامادەین هاوپەیمانیان  و  دۆستمانن 

چەپی   حزبێكی  دەڵێین  ئێمە  ببەستین، 

عومەر ئیلخانیزادە
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سۆسیالیستی بارێبەر و رەهبەری بزوتنەوەی 

رزگاریخوازی خەڵكی گەلی كوردستان بێت، 

چونكە بارودۆخەكە ئەوەیەی دەوێت.

كوردین،  و  چەپین  چەپین،  و  كوردین   

سەرمایەداریمان  سیستەمی  نایشارینەوە 

كە  وانییە  پێمان  ب��ەاڵم  عادالنەیە،  نا  پێ 

ئەو  بگۆڕێت،  كوردستان  بە  سیستەمە  ئەو 

واقعیەتەش دەبینین كە هەرگیز لە بانگەشەی 

ئەو بیرە و  بە پێشخستنی ئەو بیرە لەوەی 

كە هەرچی ریفۆرم دەكرێت بەرەو سۆسیالیزم 

و نزیكبوونەوە و ئاگایی لە ئینساندا پاشگەز 

نین و نەبوینەتەوە. بۆیە من ئەگەر پێمدەڵێی 

میللی، بەڵێ من چەپێكی میللیم و نەتەوەیم، 

راستیی  دەبێت  تەنیا  بۆ  نییە،  گوناح  خۆ 

دیموكراتی  تەنیا  یان  هەبێت،  نەتەوەیی 

سۆسیالیستەكان  بۆچی  هەبێت،  نەتەوەیی 

نابێت بۆ میللەتی خۆیان هەوڵبدەن، لەگەڵ 

ئەوەشدا موافقی ئەوەم كە نەتەوە و میللەتی 

كورد لەگەڵ هەموو الیەنێكی پێشكەوتنخواز 

لە ئێران، عێراق و تەواوی دونیا نزیكبێتەوە، 

چونكە ئێمەو ئەوان نزیكترن بین باشترە،  تا 

ئەوانەی دیكە.

كوردستان دیپلۆماتیك:  ئەمە تەنیا لە بواری 

عەمەلییەوە  بواری  لە  چونكە  تیۆرییەوەیە، 

ئێوە پێویستان بەوە هەیە؟

عومەر ئێلخانیزادە: مەسەلەی سەرەكی ئێمە 

كوردستان  رزگ��اری  بۆ  ئێمە  كوردستانە، 

كە  لەسەرەتاوە  هەر  ئێمە  هەوڵدەدەین، 

پەیوەندیەكانمان  یەكەمین  بووین  كۆمەڵە 

ئااڵیی  و  رەن��ج��دەران   كۆمەڵەی  لەگەڵ 

ئێرانی.  چەپی  لەگەڵ  نەك  بووە،  رزگ��اری 

كوردستانی  دام��ەزراوی��ن  كە  وەختەی  ئەو 

واتا  كردۆتەوە ساڵی 1976 – 1980  بیرمان 

كوردستاندا  ناو  لە  دۆستەكانی  نزیكترین 

هەڵبژاردووە، تا ئەوەی بچین لەگەڵ پەیكار، 

یان رەزمەندەگان، یان چریكی فیدایی.

پێتانوایە،  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كۆمۆنیست  حزبی  و  شۆڕشگێر  كۆمەڵەی 

و  حەرەكەت  ئەو  ئاسانی  بە  ئێوە  ئەهێڵن 

حزبە نوێیە پێكبهێنن و گرفتان بۆ دروست 

نەكەن، یان ئەو هێزانە دەستی هاوكاریتان بۆ 

درێژ دەكەن، وەكو ئێوە دەڵێن دواجار ئەم 

حەرەكە تازەیە لەگەڵ كۆمەڵەی شۆڕشگێر و 

حزبی كۆمۆنیست بەرەیەكی چەپی هاوبەش 

پێكبهێنن؟ 

ئەوەی كێ  لەسەر  ئێمە  ئێلخانیزادە:  عومەر 

چ ئارەزوویەكی هەیە، یان كێ مخالەفەتێكی 

ئێمە  ناكەین،  كار  دەكات  كۆمەڵە  رەوتێكی 

بۆ  هەیە  قسەمان  سەلمێنەرین  الیەنێكی 

لە  پێمانوایە  كوردستانیش  بۆ  كۆمەڵە، 

كۆنگرەی دوو بەو الوە، كۆمەڵە ستراتیجێكی 

لەپێش  نەبووە،بەاڵم  كوردستان  بۆ  روونی 

بووە، واتە  كۆنگرەی دوو ستراتیژی روونتر 

بووە،  پۆپۆلیستی  بیرێكی  بیرەكەشی  گەر 

بەاڵم كۆمەڵە كوردستانیانە بیری كردۆتەوە، 

واتە كۆمەڵە حزبێكی چەپی الیەنگری كرێكار 

و زەحمەتكێشی دژ بە سیستەمی نایەكسانی 

بەدەستهێنانی  خوازیاری  و  سەرمایەداری 

كوردستاندا،  لە  بووە  كۆمەاڵیەتی  عەدالەتی 

ئێستا  ئێمە  و  ب��ووە  باشە  زۆر  ئەمە  كە 

رێك لەگەڵ ئەو رێبازەداین، بەاڵم لە دوای 

هێزی  نییە،  مەعلوم  كۆمەڵە  دوو  كۆنگرەی 

پۆلیتاریای  ئەرتەشی  دەڵێت  پێشمەرگەكەی 

ئێرانە، یان ئەرتەشی كارگەرانی جیهانە. من 

حزبێك  ئێمە  نازانم.  راست  بە  قسانە  ئەم 

بەڵكو  بین،  نین هەڵقواڵوی حزبی كرێكاری 

وجودی چینی كرێكار، چینایەتی كوردستان، 

وایكردووە  كوردستان  لە  سۆسیالیستی  بیری 

گەشەی زۆرتر بكات، بەو دەلیلەش كەلە پێش 

كوردستان  لە  سۆسیالیستی  بیری  كۆمەڵەش 

گەشەی كردووە . 

وا  ساڵ  نۆ  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بەشێكن  ئێوە   1991-1983 لە  كرد،  كارتان 

لە بزوتنەوەی كرێكاری ئێران؟

پێناسەی  چەند  كۆمەڵە  ئێلخانیزادە:  عومەر 

بووە، كۆمەڵە نەتەوەییە، كۆمەڵە باری قورسی 

بزوتنەوەی  دەخاتەسەر  كرێكاری  بزوتنەوەی 

كوردستان،  خەڵكی  رزگاریخوازی  نەتەوەیی 

مەعلومە ئەو جۆرە بیركردنەوەیە بە نەزەری 

من پێچەوانەیە و هەڵەیە. هەربۆیە لە حزبی 

لەبەر  نەك  دەرێ،  هاتوینەتە  كۆمۆنیست 

یان یەكسانیخوازن،  بەرامبەریخوازن،  ئەوەی 

ئەم تاكتیك و سیاسەتە سیاسەتێكی هەڵەیە، 

ئێمە ناتوانین ئامانج و ئارەزووی كرێكارانی 

ئێران و جیهان بە كوردستان و بە بزوتنەوەی 

كوردستان بەدیبهێنین، ئەوە هەڵەیە و بگرە 

ئێمە باری قورسمان خستە سەر بزوتنەوەی 

خەڵكی كوردستان. 

و  هەیئەت  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 
لۆگۆی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان



67 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

ئەو  ئەنجامی  لە  پێكتانهێنا  كۆمسیۆنانەی 

واتە  بوو،  سوید  واڵتی  لە  دانیشتنتان  دوو 

لە  ب��وو،  ئەوروپا  لە  بۆ  بڵێم  دەمەوێت 

ئەو  زۆربەی  مەكانی  زەمینەو  كە  كاتێكدا 

دەكرا  نە  باشوورە،  كوردستانی  لە  هێزانە 

لێرە ئەو دانیشتنانە بكەن؟ 

 عومەر ئێلخانیزادە: بڕیار ئەوەیە دانیشتنەكانی 

لەراستیدا  بێت،  كوردستان  لە  داهاتوومان 

بە  پەیوەندی  ئەومەسەلەیە  زۆری  بەشێكی 

وەكو  ئێمە  هەم  هەبوو،  مادییەوە  كێشەی 

كە  كوردستان   زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی 

حكومەتی  پشتیوانییەكی  هەموو  ساڵێكە 

هەرێم و باشورمان لێ بڕاوە نەمان دەتوانی 

خەرجی بیست، سی كەس بكەین، ئەوە جگە 

لەوەی كە كاتی زۆرتریشی دەویست، بەاڵم 

یەك شەممەیەكدا  و  لە شەممە  ئەوروپا  لە 

ئەو كارە دەكرا.

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە كۆبوونەوەكانی 

بڕیارە  وا  كە  داهاتووتان  ئ��ازاری  مانگی 

دەبێت  كاتە  ئەو  تا  بێت،  كوردستاندا  لە 

تەواو  كارانەیان  ئەو  هەموو  كۆمسیۆنەكان 

گونجاو،  میكانیزمێكی  بگەنە  و  كردبێت 

یان دەكرێت بڵێین مانگی ئازار دوا وادەی 

راگەیاندنی ئەو هێزە تازەیە دەبێت ؟

تا  من  وانییە،  بڕوام  نا  ئێلخانیزادە:  عومەر 

ئێمەوە وەك كۆمەڵەی  داناوە،  ترم  ساڵێكی 

پەلە  ب��ەاڵم  دەبین،  پاڵنەر  زەحمەتكێشان 

ناكەین، چونكە گرنگ ئەوەیە ئەم فەرهەنگ 

كادری  نێو  لە  بچەسپێت  بۆچوونە  و  بیر  و 

كۆمەڵەدا، وەكو باسیشم كرد ئێمە هەر ئەو 

سێ الیەنە نین، بەڵكو زۆر كادری دیكە هەیە 

كە ساحێبی ئاو و گڵە لە كۆمەڵەدا. بۆیە ئێمە 

قسەیان  و  بهێنینەوە  ئەوانە  هەموو  دەبێت 

راوێژ  و  پرس  بە هەموویان  بكەین،  لەگەڵ 

پرسی  بەبێ  نەكەین  كارێك  هیچ  و  بكەین 

ئەوان . 

و  پرس  بۆ  ئەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

حزبی  و  شۆڕشگێران  كۆمەڵەی  بە  راوێ��ژ 

كۆمۆنیستیش ناكەن؟

ئێلخانیزادە: بە دڵنیاییەوە دەیكەین،  عومەر 

بۆیان  هەبێت  كە  بەرنامەیەك  و  پالتفۆرم 

كە  خ��وازی��اری��ن  زۆری���ش  ئێمە  دەن��ێ��ری��ن، 

لەو  بێن  جیانەكەنەوەو  خۆیان  ئەوان  ئێستا 

كۆبونەوانەدا دیالۆگ بكەن و بەشداربن .

یەك  وابڕیارە  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دوو سیمینار بكەن، مەبەست لەو سیمینارانە 

چییە، لە كوێ دەكرێت ؟ 

حزبێكی  لە  باس  ئێمە  ئێلخانیزادە:  عومەر 

هەروەها  دەك��ەی��ن،  كوردستانی  چەپێكی 

دیارە  كە  سۆسیالیسم،  بۆ  ئێمە  روانینەكانی 

دەبێت پێداچوونەوەی بۆ بكرێت. ئێمە ئایا 

ئینقالبی سۆسیالیستی دەكەین،یان ئایا ئێستا 

كە  سۆسیالیستی،  دەكەینە  كوردستان  ئێمە 

جۆری  لەسەر  هەروەها  وانییە،  پێی  كەس 

حزبایەتییەو روانینی ئێمە بۆ دیموكراسی و 

كەس  هەموو  كە  چییە،  سیاسی  پلۆرالیزمی 

سیاسییە،  پلۆرالیزمی  و  دیموكراسی  لەگەڵ 

شی  زی��ات��ر  سیمینارەكانماندا  ل��ە  ئ��ەوان��ە 

جەماوەرێكی  بەشداری  بە  و  دەكەینەوە 

زیاتری كۆمەڵە.

كوردستان دیپلۆماتیك: پێتانوایە سەركەوتوو 

باڵی  سۆسیالیست  رەوتی  كە  لەوەی  دەبن 

دووەمیشیان  باڵی  و  ئامادەبن  یەكەمیان 

ئامادە ئەبن، واتە هەردوو باڵە وەك یەك 

ئامادەبن؟

نابێت  الم��وای��ە  من  ئێلخانیزادە:  عومەر 

كۆمەڵەی  وەك  من  بكەینەوە،  ل��ەوە  بیر 

ئێمە،  بۆ  ئەركە  ئەوە  دەڵێم  زەحمەتكێشان 

بكەینەوە  ل��ەوە  بیر  ئ���ەوەی  پێش  وات��ە 

نابین   سەركەوتوو  یان  دەبین،  سەركەوتوو 

ئەمە ئەركە لەسەر شانمان، ئەمە وەزیفەیە و 

دەبێت خۆشمان وەزیفەكەی بەرین بەرێوە، 

كە دڵنیاشم كۆمەڵگا پشتیوانی لێ دەكات و 

كاریگەرییەكی باشیشی دەبێت. 

چەند  ئێوە  باشە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چەند  یان  هەبووە،  دانیشتنتان  و  جەلەسە 

بڕیاروایە  یاخود  پێكهێناوە،  كۆمسیۆنێكتان 

ئەی   ، دانیشتنەكانتان  بە  بدەن  بەردەوامی 

بڕیارمانداوە كە چەند 
سیمینارێك بگرین 
لەسەر مەسەلە 
ئەساسیەكان و جۆری 
حزبایەتی، لەسەر 
سیاسەتەكانی چەپی 
سۆسیالیستی لە 
كوردستان. ئێمە بە 
گشتی كوردستانیانە 
بیر دەكەینەوە، بەاڵم 
كاركردنمان تایبەتی 
ترە لەسەر رۆژهەاڵتی 
كوردستان
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بۆ بەالغێكی هاوبەشتان دەرنەكرد ؟

دیكە  هاورێیانی  ئێلخانیزادە:  عومەر     

ئەوەیان دەویست، بەاڵم ئێمە رازی نەبووین 

بڕوامان  چونكە  هاوبەش،  بەالغی  لەسەر 

بابەت و شتەكەمان  بە هاراو جەنجاڵ  وایە 

نابەینەپێشەوە، بەڵكو دەبێت سەد جار گەزی 

بكەین، یەك جار بیبڕین، یان قسەكە ئەوەیە 

بۆ دەبێت هەر لەسەرەتا و یەكەمین دانیشتن 

یەكسەر بەالغێكی هاوبەش دەربكەین، بەاڵم 

لەبارەوە  قسەی  ئەوەتا  و  شەفافین  ئێمە 

چیمان  كە  نایشارینەوە  ئێمە  خۆ  دەكەین 

كردووە.

لە  باس  ئێوە  كە  دیپلۆماتیك:   كوردستان   

خەڵكی  بۆ  ئەمەتان  بۆ  دەكەن،  شەفافیەت 

رۆژهەاڵتی  لە  نەكردۆتەوە  روون  خۆتان 

كوردستان ؟

نەمان  نییە  ئەوە  ئەی  ئێلخانیزادە:  عومەر 

قسە  ئێوە  لەگەڵ  من  ئەوەتا  شاردۆتەوە، 

دەكەم، محەمەدی موهتەدیش لەگەڵ كەناڵێ 

قسەی كردووە، بەاڵم بەالغ جۆرێكی دیكەیە، 

جارێكی  هەبوو،  ئەزمونیشمان  ئێمە  چونكە 

دیكەش بەالغمان دەركردووە .

كوردستان دیپلۆماتیك:  كەواتە ئەمە ئەسڵی 

لەو  وەرگ��رت��ووە  وان��ەت��ان  مەسەلەكەیە، 

كۆمەڵەی  لەگەڵ  پێشتر  كە  كۆبوونەوانەی 

كە  هەتانبووە،  كوردستان  زەحمەتكێشانی 

دواجار بەالغێكی هاوبەشی لێكەوتەوە ؟

بەالغ  بۆیە  وایە،  بەڵێ  ئێلخانیزادە:  عومەر 

گرنگ نییە، ئێمە كارەكەمان سەركەوتوو بێت 

و سەركەوتنەكەمان چۆن دەبێت گرنگە.

واقعیەتێك  دیپلۆماتیك:   ك��وردس��ت��ان 

هاوڕێیانی  لە  جارێك  كە من چەند  هەیە، 

دەڵێن  كە  بیستووە،  سۆسیالیستم  رەوتی 

ناكەین،  ئ��اوا  كاركردن  لە  جۆرێك  ئێمە 

دروست  ئۆردوگا  بكەین  حزبایەتیش  ئەگەر 

ناكەین، خەباتی چەكداری و راگەیاندن بەو 

شێوەیە ناكەین، هەروەها قسەشیان لەسەر  

خاڵی  ئەمە  پێتانوانییە  هەیە،  تەشكیالت 

ئێوەیە  پێچەوانەی  كە  ئێوە  لەگەڵ  جیاوازە 

تەشكیالتی  راگەیاندن،  ئۆردوگا،  ئێوە  كە 

ئەمانە  هەیە،  چەكداریتان  خەباتی  نهێنی، 

ناكۆكی دروست ناكات؟

نابێت  هەربۆیە  نەخێر،  ئێلخانیزادە:  عومەر 

نابێت  دەلیلە  بەو  رێك  دەربكرێت،  بەالغ 

ماوە  دیكەمان  شتی  ئێمە  كە  حاڵێكدا  لە 

من  بگەین،  تەوافوق  بە  و  جێبەجێیبكەین 

یان  ئێمەیە،  ژیانی  هەموو  ئۆردوگا  ناڵێم 

خەباتی  دژای��ەت��ی  نەبیستووە  كەسم  ل��ە 

چەكداری بكات،یان ئەگەر قسەیەكیان لەسەر 

جۆرەكەی  لەسەر  با  فەرموون  جۆرەكەیەتی 

نۆرمەی كە  ئەو  لەگەڵ  ئێمەش  قسەبكەین، 

ئێستا لەناو ئۆردوگاكاندا هەیە موافق نیین، 

و  دەگۆڕین  چۆنی  بزانین  فەرموون  بەاڵم 

هەوڵی گۆڕانكاری با بدەین، ئاشكرایە ئێمە 

لەسەر خەباتی ئەوەی كە كۆمەڵە و خەڵكی 

زەحمەتكێشی كوردستان و بزوتنەوەی كوردی 

هێزی  دەبێت  هەیە،  پێشمەرگە  بە  نیازی 

لەسەر  سازشێكیش  هیچ  و  ببێ  پێشمەرگە 

ئێمە،  لەالی  پرنسیپە  ئەمە  ناكەین،  ئەوە 

هاوڕێكانیشمان  قسەی  ئامادەین  ئێمە  بەاڵم 

چۆن  وەك  بابەتە،  ئەو  لەسەری  ببیسیتن 

من  ببیستن،  ئێمە  قسەی  ئامادەن  ئەوانیش 

لەو دانیشتنەدا ئاوام نەبینیوە كە بڕوایان بە 

مەسەلەی پێشمەرگایەتی و خەباتی چەكداری 

نەبێت.

ناچێت،  بەرێوە  باش  بین  ئەگەر بەش بەش 

ئەگەر كادر و خەڵكی كۆمەڵە زۆرتر لەگەڵ  

بەرێوە  باشتر  كارانەش  ئەو  خودی  یەكتربن 

دەچێت و كۆنتڕۆڵی باشتر دەكرێت، ئەگەر 

پێشمەرگە  یەكتر  لەگەڵ  دژایەتی  لە  ئێمە 

بگرین، یان لە دژایەتی لەگەڵ یەكتر خەریكی 

كە  روونە  ئەوا  بین،  ئۆردوگا  ئیمتیازاتی  

خراپە. 

دەكەیت  هەست  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆچوونێكی ئەوا دروست بووە لەالی ئەوان، 

پاشكۆ  بەئێوەوە  بكەن  هەست  ئەوان  كە 

بوون و پێكەوە بەستراونەتەوە ؟

ئێلخانیزادە: كۆمەڵەی زەحمەتكێشان  عومەر 

لەسەر ئەوەی 
پالتفۆرمی چەپی 

كوردی چۆن دەبێت 
لە داهاتوودا، لەسەر 
ئەوەی ئێمە بەرامبەر 

بە مەسەلەی نەتەوەیی 
چی دەكەین، 

چۆن دەڵێین ئێمە 
چەپێكی نەتەوەیی 
و رزگاریخوازین لە 

كوردستاندا، بێگومان 
ئەوە ئەم قسەو 

باسانەیە كە دەبێت 
شیبكرێتەوە
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كە   خ���وارەوە  نایەتە  نابێتەوەو  ك��ەم  لێی 

و خەڵكی  كادر  بە  بەرامبەر  كێشە  بێ  زۆر 

كەس  بۆیە  یەكدەگرین.  ئێمە  كۆمەڵەبین، 

بە كەسەوە پاشكۆ نابێت، كەس ناچێتە ژێر 

ئێمە  واتە  دیكەوە،  ئەوی  سیاسەتی  باری 

پەیڕەو  ساڵێك  دوو  هەر  بۆچی  پێمانخۆشە 

بە  نادەین  حەقە  ئەو  بۆ  بگۆڕین،  پرۆگرام 

زۆرت��ردا  كۆبوونەوەكی  لە  هاورێكانمان 

پەیڕەو بگڕین، ئێمە عەبدی پەیڕەو پڕۆگرام 

نین، بەڵكو پەیڕو پرۆگرام خزمەت دەكات، 

ئێستا  كە  سیاسیشدا  وەزعێكی  لە  بەتایبەتی 

ئەگەر  نابینم  دەلیلێك  من  تێیداین،  ئێمەی 

زۆرینەی  بێت  پێ  ئاسایم  قسەیەكی  من 

قبوڵنەكات،  لێم  سۆسیالیستی  رەوت���ی 

لە  هاوڕێك  كە  نابینم  دەلیلێك  هەروەها 

رەوتی سۆسیالیستی قسەیەكی ئاسایی پێبێت  

لێی  كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی 

سنورانە  ئەو  دەبێت  ب��ەاڵم  نەكات،  قبوڵ 

كارمان  پێكەوە  ساڵ  سی  ئێمە  تێكبشكێت 

دابراوین  لەیەكتری  ساڵێكە  چەند  كردووە، 

متمانەكان  تا  بدەین  كات  و  مەودا  دەبێت 

بێنەوە جێی خۆی، ئێمە حسابی هێز ناكەین 

بۆ هیچ كادرێك كە لەو بزوتنەوەدا ئێسقانی 

و  لۆگۆ  وەك  دان��اوە  مایەیی  ك��ردووە  ورد 

ماركەی ئەو بزوتنەوەیە دیار بووە، ئێمە ئاوا 

ناكەین  هاوڕێیان  و  ساعد  كاك  بۆ  حساب 

پیاوانێكی  ئ��ەوان  بەڵكو  كەسن،  چەند  كە 

ئەمە  پێشموابێت  دڵ��س��ۆزن.  خەباتگێرو 

دروست و عاقاڵنەترە، متمانە بگێڕینەوە، یان 

كۆمەڵە  كە  وابكەین  كارێكی  بتوانین  چۆن 

دڵی لەیەكتری پاك بێتەوە.

زۆرێ��ك  باشە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئینشیقاق  ل��ەدوای  تۆ،  هاورێیانەی  لەو 

حیكمەتەوە  مەنسوری  ئینشیعابەكانی  و 

ئەمەی  رۆیشتن،  بەالیەكدا  و  هەریەكەتان 

نەتانكرد،  ئەوكاتە  بۆ  دەكەیت  باسی  ئێستا 

ساڵی  ئینشیعابەكانی  ئەوكاتەی  بۆچی  یان 

 ،2000 ساڵی  ئینشیعابی  یاخود   ،  1991

لە  هەر  بۆ  دەدات  روو   2011  ،2007 یان 

ئەو  بۆ  یان  پێنەگرت،  بەرتان  سەرەتاوە 

پێكەوە  بۆ  لۆگۆیانە  و  كەسایەتی  هەموو 

نەبوون؟ 

عومەر ئێلخانیزادە: پرسیارەكەت زۆر تەواوە، 

ئێمە لەوەی كە كۆمەڵە دەبێت چ ستراتیجێكی 

هەبێت دەخوالینەوە و بیرمان دەكردەوە و 

گۆراوە  كە  ئەوەی  نەبوو،واتە  تەوافوقمان 

ئێستا تەوافوقمان هەیە، ئەوەتا ئێستا دەڵێین 

دەڵین  ئێستا  چەپە،  كوردستانییە،  كۆمەڵە 

نێو  سۆسیالیستی  و  چەپ  رەوت��ی  كۆمەڵە 

هەموومان  كوردە  رزگاریخوازی  بزوتنەوەی 

بەو تەوافوقە گەیشتوین و هەموومان دەڵێین 

تێیدا  خۆمان  حزبایەتییەكەماندا  جۆری  لە 

تر  جارێكی  ناتوانین  ئێمە  واتە  بەرپرسین. 

هەوڵبدەین  دەبێت  بۆیە  بكەینەوە.  هەڵە 

هەموو بنەماكانی باش شیی بكەینەوە.

نیشتمانی  یەكێتی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەو  دەستی هەیە  و  رۆڵ  كوردستان چەند 

هەنگاوانەی ئێوەدا؟

نیشتمانی  یەكێتی  ئێلخانیزادە:  عومەر 

نییە،  ئ��ەوان��ە  ئ��اگ��اداری  هیچ  كوردستان 

هەمیشە  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  بەاڵم 

هەروەها  پێخۆشە،  كۆمەڵەی  یەكگرتنی 

پێ  رۆژهەاڵتی  بوونی حزبەكانی  لەت  لەت 

ناخۆشە.

خاڵە  بە  ئاماژەت  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

هاوبەشەكان كرد، بەاڵم ئەو خەڵە جیاوازو 

ناكۆكانە چییە لە نێوان ئەو الیەنانەدا هەیە، 

كە رەنگە گرفت دروست بكات ؟

قسەكان  ئێستا  ت��ا  ئێلخانیزادە:  عومەر 

نەگەیشتۆتە ئەو جێگەیە منیش نامەوێت لە 

ئەوەش  خۆ  بڵێم،  سلبیەكان  خاڵە  خۆمەوە 

خاڵە  كە  ئەوەیە  من  ك��اری  كە  ئاشكرایە 

تا  روو،  بیخەمە  و  بكەم  باس  ئیجابیەكان 

ئەگەر خاڵی ناكۆك هەیە چارەسەر ببێت و 

خاڵی هاوبەشمان زیاتر بێت .

كوردستان دیپلۆماتیك:  لەوانەیە یەكێك لە 

خاڵە ناكۆك، یان الوازەكان ئەوەیە كە باڵی 

ساعدی وەتەندۆست و مینەی حوسامی چەند 

مانێگە ئەو دوو باڵە لەیەك جیا بوونەتەوە، 

مانگدا  سێ  ماوەی  لە  بتوانن  خێرە  ئەوە 

باڵی  هەردوو  یەكبگرنەوە،یان  و   دابنیشن 

رەوتی سۆسیالیستی كۆمەڵە مخالیفی بەشێك 

رۆژانەی  فەعالیاتانەی  و  چاالكی  كارو  لەو 

ئەمانە  تۆ  بەرای  زەحمەتكێشان،  كۆمەڵەی 

خاڵی ناكۆك و جیاوازتان نییە ؟ 

نەبیستوون،  لێم  من  ئێلخانیزادە:  عومەر   

قسەیەكیش هەیە دەڵێت نان ئەو نانەیە ئەمڕۆ 

لە خوانە، ئێمە كە دانیشتوین نەیان وتووە 

كە مخالیفی چاالكییەكانی ئێوەین، ئارەزووی 

منیش ئەوەیە چ ئەوانەی ئەو سێ الیەنەی كە 

دانیشتوون چ وەكو كۆمەڵەی زەحمەتكێشان 

هەموو ئ���ارەزووی ئ��ەوان ئ��ەوە ب��ووە كە 

بۆ  نەك  هاتووین،  وەسڵكردنەوە  بۆ  ئێمە 

زەحمەتكێشان  كۆمەڵەی  كاری  جیاكردنەوە. 

و  ساعد  هاوڕێیان  وات��ە  وەسڵكردنەوەیە، 

كاكەكانی  هەموو  و  حوسامی  مینەی  كاك 

دیكە هەموویان بۆ ئێمەجێی رێزن، چونكە 

ك��ردووە  ماندوو  خۆیان  لەوانە  هەریەكە 

لەگەڵ كۆمەڵە.

چەند  ئەوەی  دوای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كەسێك  بە جۆرێك لە جۆرەكان لە كۆمەڵەی 

شۆڕشگێران جیابوونەوە، ئێوە زۆرتر كەوتنە 

كۆكردنەوەی ئەم هێزانە، كە بڕوام وایە ئێوە 

وەك كۆمەڵەی زەحمەتكێشان داینەمۆی ئەم 

هەردوال  كە  ئەوەی  دوای  ئەوەش  كارەن، 

لە دانوستانەكانتان شكستان هێنا، هەروەها 

ئێوە  ناوەندی  كۆمیتەی  ئەندامی   چەند 

ب��ارەوە  ل��ەو  ئێوەش  ئ��ەوان،  چ��وون الی 

نیگەران بوون، ئەم كارانە جۆرێك لە تۆڵەی 

تێدا نییە، یان ئەم حەرەكەتە تازەیە بە پلەی 

یەكەم لە دژی كۆمەڵەی شۆڕشگێران نییە ؟

 عومەر ئێلخانیزادە: بەهیچ جۆرێك وانییە، 

و  نزیكبووین  زۆر  ئێمە  كاتەی  ئەو  چونكە 

شۆرشگێری  كۆمەڵەی  لەگەڵ  دیالۆگمان 

لە  نویسیومانە  نامە  بە  دەكرد،  كوردستاندا 

دانیشتنەكاندا بە رەسمی وتومانە مخالیفی ئەو 

دورخستنەوەی ئەوان بووین، چونكە ناكرێت 
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بەبێ ئەوانە كار بەرینە پێشێ  بەو مانایەیی 

لە جێیەك یەكبگریت و لەجێیەكی تر خەڵك 

ئێمە   هەرهەمان  بخەیتەوە،هەروەها  دوور 

كار و نیەتیشمان هەبووە بەرامبەر بە رەوتی 

سۆسیالیستی ئێمە ئەوكاتیش وتبومان دیالۆگی 

الیەنێكێك  یەكەمین  پێشەوە  بچێتە  خۆمان 

رەوتی  لەگەڵیاندا  دەكەین  پێداچونەوە  كە 

سۆسیالیستییە. بۆیە كۆمەڵەی زەحمەتكێشان 

پرنسیپێكی هەبووە كە لە كۆنگرەی دوانزەی 

دوای  دووەم���ی  پلینیۆمی  لە  و  ب���ەوالوە 

سەنەدێك  وەك  ئەمەی  دوان��زە  كۆنگرەی 

چ  كۆمەڵە  یەكگرتنەوەی  بۆ  چەسپاندووە، 

ئەو   2012 لە  كاتەوە  لەو  دەك��ات،  كارێك 

خولیای ئێمە بووە پێشمانوابێت لەو پرنسیپە 

المان نەداوە، بۆیە ئێمە دوای نزیكبوونەوە 

و یەكگرتنمان لەگەڵ ئەو الیەنانەی كە ئێستا 

لە گفتوگۆداین، دوای ئەوە یەخەی كۆمەڵەی 

شۆرشگێران دەگرینەوە.

پێداچوونەوە  دەبین  الیەن  یەكەمین  ئێمە 

و  دۆستایەتی  بۆ  كوردستانە  لەم  دەكەین 

نزیكی و كاری هاوپەیمانی و هاوبەش ئەو 

ئێرانن،  كۆمۆنیستی   حزبی  لە  هاوڕێیانەن 

واتە سازمانی كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی 

ئێران _ كۆمەڵە. بۆیە كارەكە قین و قینداری 

باسی  تۆ  كە  بوایە  جۆرەش  بەو  گەر  نییە، 

كارەكەمان  پەل  بەپەلە  دەكەیت هەر زوو  

دەكرد، ئێمە نامانەوێت مانۆر بكەین، بەڵكو 

بكەین،  ج��ددی  كارێكی  دەمانەوێت  ئێمە 

كە خزمەت بە كۆمەڵە بكات لەسەر ئەرزی 

واقیعی بە ئەنجامبگەین.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئێستا پەیوەندییەكانتان 

كۆمەڵەی  و  كۆمۆنیست  حزبی  لەگەڵ 

شۆڕشگێران چۆنە؟ 

كۆمەڵەی  ل��ەگ��ەڵ  ئێلخانیزادە:  ع��وم��ەر 

و  دانیشتن  ئ��ەو  دوای  ل��ە  شۆڕشگێران 

گفتوگۆیانە هیچ پەیوەندییەكمان نییە، لەگەڵ 

حزبی كۆمۆنیست پەیوەندیمان هەیەو هێورە 

نێوانمان، هەرچەند لەم ماوەیەدا لەسەر ئەم 

قسەی  نوێنەرێكیان  یەكگرتنەوەیە  بابەتەی 

ئەوەمان  پێشبینی  ئێمە  كە  كردبوو،  خراپی 

لێیان نەدەكرد.  

هەست  ئەوان  واتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بە مەترسی دەكەن لەو نزیكبونەوانەی ئێوە؟

عومەر ئێلخانیزادە: جا بۆ دەبێت هەست بە 

مەترسی بكەن، گەر ئەوان ئەو رەوتەن كە 

كرێكار و زەحمەتكێشی كوردستان بەرگرییان 

لێدەكات، ئێمە لەو خەتە المان داوە دەبێت 

خۆ  بكەن،  خ��ۆش  بۆ  رێگەمان  لێبگەڕێن 

بە  هەست  چۆن  بەس  یەكترین،  رەقیبی 

مەترسی دەكەن  تێیناگەم.

لەگەڵ  پەیوەندیتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

یەكێتی نیشتمانی كوردستان چۆنە، بەتایبەتی 

قەیرانی   و  گرفت  توشی  كە  ئەوەی  دوای 

ئەو  بەهۆی  هاوكات  كە  ب��وون،  دارای��ی 

قەیرانەی كە توشی حكومەتی هەرێم ببووە؟

ئێمە  پەیوەندییەكەی  ئێلخانیزادە:  عومەر 

هیچ  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  لەگەڵ 

چ  ب��ەاڵم  نەهاتووە،  ب��ەس��ەردا  گۆرانێكی 

هەرێمی  جكومەتی  چ  و  نیشتمانی  یەكێتی 

كوردستان بەرامبەر بە حزبەكانی رۆژهەاڵت 

ئێمە لەم مەسەلەی قەیرانی  بە  بەرامبەر  و 

داراییەوە كارێكی ئەوتۆیان نەكردووە .

لەگەڵ  پەیوەندیتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پارتی دیموكراتی كوردستان چۆنە ؟

دیموكراتی  پ��ارت��ی  ل��ەگ��ەڵ  پەیوەندیمان 

وەك  برایانەیە،  و  دۆستانە  كوردستانیش 

حزبێك لەنێو حكومەتی هەرێمی كوردستان، 

یان وەك الیەنێك لە باشوری كوردستان.

 كوردستان دیپلۆماتیك: پەیوەندیتان لەگەڵ 

پارتی كرێكارانی كوردستان و پژاك چۆنە ؟

لەگەڵ  پەیوەندیشمان  ئێلخانیزادە:  عومەر 

ئەواندا هەیە، پژاك  لەگەڵ ئێمەدا هاتوچۆ 

دەكات، ئێمە پژاك وەكو واقعیەتێك دەبینین 

ئامادەین  بۆیە  رۆژه��ەاڵت.  كوردستانی  لە 

تەعامولی لەگەڵدا بكەین.

ئەم  پەژاك  گوایە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بچنە  كە  ك��ردووە،  ئەوەی  داوەی  ماوەیە 

قەندیل و خەباتی چەكداری بكەن، بۆ ئەم 

لە كۆمەڵەی 
زەحمەتکێشاندا گرنگ 
ئەوەیە الیەنێك خۆی 

بكات بە قوربانی 
هەموو الیەنەكانی 

كۆمەڵە، بۆ ئەم 
قسەیەش كۆمەڵەی 

زەحمەتكێشان لە 
خۆیدا ئەوەی نیشانداوە



71 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

داوایەتان قبوڵنەكرد ؟

ناچینە  ئێمە  ئێلخانیزادە:  ع��وم��ەر 

بچین  ئ��ەگ��ەر  كەسێك،  هیچ  ب���اری 

ب��ۆخ��ۆم��ان دەچ��ی��ن ب��ۆ ق��ەن��دی��ل و 

لەگەڵ  دەكەین،  دۆستایەتییان  زۆریش 

لەگەڵ  كوردستان،  كرێكارانی  پارتی 

ب��اش��ور،ب��اك��ور، رۆژئ���اواش خ��وازی��اری 

نزیكترین پەیوەندیین، بەاڵم ئەوەی كە 

نێوان  پەیوەندی  ئێمە  بۆ  بێت  گرنگ 

حزبەكانی رۆژهەاڵتە. 

مەسەلەی  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

تازەی  بۆچوونی  چەكداری  خەباتی 

كە  چییە؟  زەحمەتكێشان  كۆمەڵەی 

پێویستە  كە  هەبوو  بۆچونێكتان  پێشتر 

و  ببوژێندرێتەوە  چ��ەك��داری  هێزی 

خەباتی چەكداری دەست پێ بكرێتەوە؟

هەمیشە  بەڵێ  ئێلخانیزادە:  عومەر 

بەپێویستی  ب���ووە  ئ���ەوە  ئ��اوات��م��ان 

دەزانین، بۆ ئەوەش كار دەكەین، هیچ 

ئەوەمان  پێشی  ناتوانێت  قودرەتێكیش 

كە  خەونێكە  ئەوە  چونكە  پێبگرێت، 

هەرگیز  بەاڵم  دەكەوین،  دوای  ئێمە 

هەرێمی  حسابی  لەسەر  كارێك   هیچ 

هەرێمە  ئ��ەو  خەڵكی  و  ك��وردس��ت��ان 

ناكەین.

لەماوەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رابردوودا هەندێك جموجوڵ و چاالكی 

الشەوە  لەو  ئەنجامدا،  چەكداریتان 

لەو  كوردستانیش  دیموكراتی  حزبی 

چەكداری  عەمەلیاتێكی  چەند  بابەتەوە 

لە ناو رۆژهەاڵت ئەنجامدا، بۆچونێك 

هەیە كە دەڵێت ئەمە پارتی دیموكراتی 

دەجوڵێنێت  هێزانە  ئەم  كوردستان 

و  ب��ەن��دی  بلۆك  ئ��ەو  ل��ەب��ەرام��ب��ەر 

و  توركیا  لەنێوان  كە  جەمسەرگیرییەی 

نیشتمانی  یەكێتی  لەنێوان  واتە  ئێران، 

كوردستان و پارتی دیموكراتی كوردستان 

دروست بووە، هێزەكانی رۆژهەاڵت لە 

دژی ئێران دەجوڵێنێت ؟

هیچ  ئێمە  ئێلخانیزادە:   عومەر 

نەكردووە،  چەكداریمان  جموجۆڵێكی 

بەاڵم ئایا هێزەكانی رۆژهەاڵت مافی 

خۆیانە پێشمەرگەیان بچێتەوە یان نا؟ 

مافی خۆیانە بۆ یارمەتی وەرگرتنەوە 

بچنەوە یان نا؟ مافی خۆیانە بۆ تەبليغ 

فەوری  دەبێت  بۆ  نا؟  یان  بچنەوە 

الیەنێك  كە  ببیندرێت  الیەنە  ئەو 

تەحریكی كردوون، پێموایە مافی هەر 

حزبێكی رۆژهەاڵتییە كە پێشمەرگەی 

لەسەر  ه��ەم  بێت  ئ��ێ��ران  ل��ە  ه��ەم 

ئێمە  مافێكە  ئەوە  بێت،  سنورەكان 

لەسەر  سازشێكی  هیچ  خۆمان  وەك 

ناكەین، بەاڵم مافی حزبی رۆژهەاڵتی 

نییە، كە كێشە بۆ خەڵك و حكومەتی 

بكات.  دروست  كوردستان  هەرێمی 

لە  نییە،  رۆژه��ەاڵت��ی  حزبی  مافی 

ئێران  بنێرێتە  هێز  باشورەوە  قواڵیی 

من  بێت،  بەشەڕ  ئێران  لەگەڵ  و 

بەاڵم  دەزان��م،  نادروست  بە  ئ��ەوە 

ئەو  بۆ  رۆژهەاڵتی  حزبی  بەداخەوە 

مافەی كە هەیانە كارناكەن، كە باری 

كوردستان  باشوری  لەسەر  خۆیان 

و  چەكداری  خەباتی  بكەنەوە،  كەم 

ئێمە  بكەنەوە،  زیندوو  عادەتەكانی 

وەك كۆمەڵەی زەحمەتكێشان كەم تا 

زۆر بۆمان بلوێت لەو جێگە دەرۆین.   

قسەت  دوا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چییە، لە مەسەلەی یەكگرتنەوە؟ 

عومەر ئێلخانیزادە: من ئاواتم ئەوەیە كە 

بتوانین ئەو كارانە بەرینە پێشەوە، ئێمە 

پێمانوایە  لەهەمانكاتدا  نییە،  پەلەمان 

كۆمەڵەیەكی  بۆ  سیاسی  تەوافوقێكی 

كۆمەڵگای  پێویستەو  زۆر  گ���ەورە 

بەاڵم  دەوێ��ت،  ئ��ەوەی  كوردستانیش 

لەگەڵ  ب��وون،  چەپ  پرنسیپی  لەسەر 

خەڵك بوون بە سادقی و راستگۆیانە و 

كوردستانی بوون.

پرۆفایل: 

_ عومەر ئێلخانیزادە

_ لە ساڵی ١٩٥٢ زایینی لە شاری بۆكان لە بنەماڵەیەكی 
دەوڵەمەندی ئەشراف فیوداڵ لەدایكبووە.

 _ خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیی هەر لە بۆكان 

خوێندووە.

_ بۆ درێژەی خوێندن چۆتە تاران و لەوێ دیپلۆمی 

وەرگرتووە.

_ لە زانكۆی تەورێز ئەندازیاری جیۆلۆجیی خوێندووە.

_ لە هەڕەتی الوێتی بەهۆی تێكەاڵوی بنەماڵەی 

بەسیاسەت، پرسی كورد و خەبات بۆ رزگاری كوردستان 

بۆتە ئاواتی و بەدوای سیاسەت و تێكەاڵوی لەگەڵ 

كۆڕوكۆمەڵی سیاسی كەوتووە.

_  لە سەرەتای ساڵی ١٩٧٠ زاینی و نزیكەی ساڵێك دوای 

دامەزراندنی كۆمەڵە، پەیوەندی لەگەڵ كۆمەڵە گرتووە.

_ لە سەردەمی كاری نهێنیدا بەرپرسيارێتی جۆراوجۆری 

بووە.

_ ساڵی ١٩٨١ هاتۆتە ریزی كۆمیتەی ناوەندیی و 

سەركردایەتی كۆمەڵە. دواتریش بووە بە ئەندامی 

كۆمیتەی ناوەندیی حزبی كۆمۆنیستی ئێران، تا ساڵی 

٢٠٠٠ و هاتنەدەر لە حزبی كۆمۆنیست، ئەندامی كۆمیتەی 

ناوەندیی، دەفتەر سیاسی كۆمەڵە یان كۆمیتەی رێبەری 

كۆمەڵە بووە.

_ ساڵی ٢٠٠٠ لەگەڵ ژمارەیەكی دیكە لە كادرو رێبەری 

كۆمەڵەو حزبی كۆمۆنیست، »كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران«یان پێكهێناوە، لەو 

حزبەشدا ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی و دەفتەری سیاسی 

بووە.

_ ساڵی ٢٠٠٦ لە ئەندامەتی دەفتەری سیاسی دەستی 

لەكاركێشاوەتەوە. دوای ماوەیەك بەهۆی ناڕەزایەتی سیاسی 

و رێكخراوەیی لەو حزبەدا لەگەڵ كەسانی دیكە رەوتی 

ریفۆرمیان راگەیاند،كەوتنە كێشەو دەرەنجام جیابوونەوەی 

لێكەوتەوە.

_ ساڵی ٢٠٠٧ ى زایینی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان 

راگەیەنرا، وەك سكرتێری گشتیی كۆمەڵەی زەحمەتكێشان 

دیاریكراوە.  
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دیدار: ئارێز 

حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری 

كوردستان نەچۆتە ناو 

باوەشی بزوتنەوەی 

ناسیۆنالیزمەوە

موحسین كەریم:

ئەندامی مەكتەبی سیاسی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان:
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حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری 

كوردستان نەچۆتە ناو 

باوەشی بزوتنەوەی 

ناسیۆنالیزمەوە

لە دیدارێكی تایبەتی )كوردستان دیپلۆماتیك()موحسین كەریم( ئەندامی مەكتەبی سیاسی حزبی كۆمۆنیستی 
كرێكارانی كوردستان، ئاماژەی بەدواین باس و سەنەدەكانی چوارەمین كۆنگرەی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری 
كوردستان دەكات. سەبارەت بە ئەو بڕیارو راسپاردانەی لەو كۆنگرەدا باسی لێوەكراوە، وەكو خەتی سیاسی 
حزب و بەڵگەنامەكان، قسەكردن لەسەر چەمك و مەفاهیمەكانی شۆڕش بەتایبەتی یەكێك لە سەندەكان 
كە لە كۆنگرەدا قسەو باسی لەبارەوە كراوە، خوێندنەوەی حزبی كۆمۆنیست سەبارەت داعش و پۆست 
ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە، قسە لەسەر  بارودۆخی سیاسی لە عێراق و كوردستاندا ناوچەكە  داعش، كە 
بەرنامەی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان، سەبارەت بە چاكسازی و رۆڵی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان 
لە كۆمەڵگای كوردستاندا، پرسیار لەو بارەوە دەكەین، ئایا تا چەند حزبی كۆمۆنیست كرێكاری كوردستان 
لەسەر ئەوە وەستاون كە كۆنگرەی چوارەمی بەجدی دەتوانێت نوێنەرایەتی چینی كرێكار بكات لە كۆمەڵگای 
كوردستاندا، مەسەلەی كۆمۆنیزم و كۆمۆنیزمی كارگەر لەم بەحسەدا لە كوێدایە، ئەو رەخنانەی كە قسەو 
باس دەهێنێتە پێشەوە سەبارەت بەوەی كە حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان، تەنانەت بەشێكی زۆر 
لە هێزە چەپەكانیش لە كوردستان و عێراق و ناوچەكەش جێگەو پێگەیەكی واقعییان لە زەمینێكی واقیعدا 
و  لەسەر گەشە  بۆتەوە  كەم  كاریگەرییان  و  كۆمەاڵیەتیەكان  بزوتنەوە  لە  كەوتونەوە  دوور  یان  نییە، 
نفوزی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان لە كوردستاندا لەم دیدارەدا تایبەتەدا موحسین كەریم وەاڵمی هەموو 

ئەو پرسیارانە دەداتەوە.

رابردوودا  لەماوەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كۆمۆنیستی  حزبی  چ��وارەم��ی  كۆنگرەی 

لە  كۆتایپێهات،  ك��وردس��ت��ان  ك��رێ��ك��اری 

بارودۆخێكی تایبەتدا كە كوردستان و عێراق 

بەسەردا  ج��دی  ئاڵوگۆڕێكی  ناوچەكە  و 

قەیرانەكان،  داعش،  شەڕی  بەهۆی  هاتووە. 

رووداوەكانی بەهاری عەرەبی، مەترسییەكانی 

جیهادیییە،  سیاسییە،  ئیسالمییە  گروپە 

رادیكاڵە فەندەمێنتاڵەكان.

و  بەحسەكان  لەسەر  كۆنگرەیەدا  ل��ەو 

وەستاوە  یەكێكیان  كۆنگرە  سەنەدەكانی 

بەڵگەنامەتان  چەند  كە  ئ��ەوەی  لەسەر 

پەسەندكردووە، لەو بەڵگەنامانەو بەحسانەدا 

و  ب��ەرب��اس  خستە  شۆڕشتان  مەسەلەی 

یەكەم  سەنەدی  لەسەر  گەر  لێكۆڵینەوە، 

تەحقیقتان  زۆر  ك��ە  بەڵگەنامەیەك  و 

شۆڕش  مەسەلەی  وەستان  لەسەری  كردو 

گەیشتن بەچی و دەرئەنجام چ بەرهەمێكی 

لێكەوتەوە؟

موحسین كەریم: بێگومان چەند مەسەلەیەك 

مەسەلەی ئەسڵی كۆنگرە بوو، یەكێك لەوانە 

خەتی سیاسی حزب، یان ئەوەی كە جەخت 

كۆمۆنیستی  حزبی  كە  دەكات  ئەوە  لەسەر 

كرێكاری  شۆڕشی  بۆ  كە  حزبێكە  كرێكاری، 

بێگومان ئەم حزبە لە دەورانی  دروستبووە، 

جیاجیای خۆیدا وەكو هێزێك كە بۆ شۆڕش 

كۆمەڵگای  بۆ  بەراشكاوی  دەك��ات.  خەبات 

شۆڕشی  دەیەوێت  هێزێكە  كە  راگەیاندووە، 

ئەمە  بەراستی  بەاڵم  ئەنجامبدات،  كرێكاری 

راگەیاندنێك  و  ئیدیعایەك  وەك��و  زۆرت��ر 

دەردەكەوت، چونكە پێموایە هەموو ئەحزابێك 

بۆ مەسەلەی گرتنە دەستی دەسەاڵت دروست 

كۆمەاڵیەتی  راستەقینەو  ئەحزابی  دەبێت، 

گرتنە  بۆ  كۆمۆنیستی  ئەحزابی  بەتایبەتیش 

دەسەاڵتی  دامەزراندنی  و  دەسەاڵت  دەستی 

كرێكارە، بەاڵم وەك وتم ئەمانە زیاتر وەك 

پڕاكتیكی  لە  بۆنمونە  دەركەوتن،  ئیدیعایەك 

لە  نەیتوانیوە  ئێمەدا،  حزبی  لە  رۆژان��ەدا 

جاری  كە  هێزێكە  خۆیدا  عەمەلی  پراكتیكی 

واهەیە فشاری هەیە هەم بە كۆمەڵگەوە هەم 

بە چینی كرێكار كە خەبات دەكات، بۆ ئەوەی 

كوردستاندا  كۆمەڵگای  لە  كرێكاری  شۆڕشی 

ببێتە ئەمری واقع، كە چۆنە شۆڕشی كرێكاری 

نەك وەك لینكی ئایدۆلۆجی كە ئێمە حزبێكین 

قەناعەتمان  ئایدۆلۆجی  بنەمای  لەسەر  و 

كە  ئاشكرایە  هەیە،  كرێكاری  بەشۆڕشی 

وەك وتم حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری بەپێی 

دادەمەزرێت،  كرێكاری  شۆڕشی  بۆ  پێناسەی 

لە  چ  دنیا  ئاڵوگۆرەكانی  هاوكاتیش  ب��ەاڵم 

ئاڵوگۆرەكانی  عێراقیش،  لە  چ  كوردستان، 

نیشانداوە  ئەوەی  كۆمەاڵیەتیەكان  و  سیاسی 

كە ئاڵوگۆڕ لە ژیانی خەڵكدا، ئاڵوگۆڕ بنەرەتی 

لە گوزەران، ژیانی ئابووری، تەنانەت حقوقی 

ناتوانێت  كۆمەاڵیەتییەكان  مافە  و  سیاسی 

بۆرژوازیەتدا  ئیسالحاتی  چوارچێوەی  لە 

بێمێنێتەوە، بۆنمونە لە ئەوروپا و كوردستاندا 

دەبینین  ئەمانە  كە  وات��ە  بینی،  ئ��ەوەم��ان 

لە  وتمان  كە  بەومانایەی  ریشەیی  ئاڵوگۆڕی 

ئیسالحاتی  چوارچێوەی  لە  خەڵكدا  ژیانی 

ریشەی بۆرژوازیدا مومكین نییە. بۆیە تەنانەت 

نەك  وەكو  كۆمەاڵیەتی،  شۆڕشی  مەسەلەی 

تەنیا لەچوارچێوەی ئایدۆلۆژیك، بەڵكو ئێمە 

بەڵكو  پێیەتی،  بڕوامان  كۆمۆنیستەكان  وەك 
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پێداویستییەكی گەشەی كۆمەاڵیەتی و ئاڵوگۆڕ 

لە ژیانی مادی سەرجەم خەڵكی كوردستانە، 

بەورادەیە پێمانوایە كە دەتوانین ئاڵوگۆرێكی 

ریشەیی بكەین لە ژیان و گوزەرانی خەڵكدا، 

كە چەند ئەو كۆمەڵگایە چەند حزبێكی وەك 

رادیكاڵی  حزبێكی  كرێكاری،  كۆمۆنیستی 

شۆڕشگێر دەتوانێت دەور و نەخشی هەبێت، 

بەرێت،  ئاڕاستەیەیان  بەو  تا  كۆمەڵگا  بۆ 

لێرەدا شۆڕش وەك مەفهومێك كە پەیوەندە 

لە  ئینسانەكانەوە  كۆمەاڵیەتی  پراكتیكی  بە 

كرا،  لێوە  كەباسی  كوردستاندا  كۆمەڵگای 

تر،  عەمەلی  وێنەگرتنێكی  بۆنمونە  پێیە  بەم 

یان لێكدانەوەیەكی كرداریانە تر بۆ شۆڕش، 

ئاڵوگۆری بنچینەی لە ژیان و گوزەرانی مادی 

خەڵكدا، یەكێك لە بەشە گرنگەكانی كۆنگرەی 

ئێمەو لەو بارەشەوە سەنەدێك پەسەندكراو، 

بەیان  حزبە  ئەم  سیاسی  خەتی  هەروەها 

دەكات كە چۆن دەڕوانێتە شۆڕش، دەسەاڵتی 

كۆمەاڵیەتییەكان  و  مادی  ئاڵوگۆرە  سیاسی، 

لە ژیانی خەڵكدا، هەروەها چۆن مەسەلەی 

شۆڕش و سۆشیالیزم، وەكو ئاسۆی سیاسی و 

كرداری ئەم حزبە دەتوانێت بەرجەستە بێت 

و بتوانێت پراكتیكی ئەم حزبە ئاراستە بكات، 

ئەمە بەنزیكەی ئەو سەنەدە بوو. 

بۆ  ئێوە  تێروانینی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

)ماو(یەكەی،  تێروانینە  بە  شۆڕش  چەمكی 

ئێوە  ئایا  ماركسیەكەی،  تێڕوانینە  بە  یان 

پێتانوایە كاتی شۆڕشە و پێویستە ببێت، یان 

كۆمۆنیستی  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشێكی  پێتانوایە 

لە كۆمەڵگای كوردستاندا پێویستە؟

پرسیارێكی  راستییەكەی  كەریم:  موحسین    

پرسیارەكە،  بە  باشت كرد كە دڵخۆشم  زۆر 

بدەم،  روونكردنەوەیەك  لێرەدا  دەبێت  كە 

بەڵكو  من،  نەك  پێموایە  من  بەراستی  كە 

بۆچونێك هاوڕێیانێك لەگەڵ مندا بەشداربن 

دەڵێن  پێی  رووی��داو  چیندا  لە  كە  ئ��ەوەی 

ئەوە  كە  پێموانییە  من  م��اوی��ی،  شۆڕشی 

شۆڕش بوبێت، بەڵكو حەرەكەیەكی چەكداری 

بوو، بێگومان لە شیكاری كۆتاییدا بەشێوازی 

بەراستی  كە  دەست،  گرتە  دەسەاڵتی  خۆی 

چونكە  هەیە،  خۆی  تایبەتی  مانایی  شۆڕش 

لە  كە  بوو  چەكداری  سیاسی  حەرەكەتێكی 

كێشمەكێشێكی سیاسی لەو دەمەدا دەسەاڵتێك 

و مۆدێلێكی پێشكەشكرد بۆ حەركاتی سیاسی، 

چەكداری  حەرەكاتی  مۆدێلی  دواتر  بۆنمونە 

وەكو گیڤاراو جیڤاریزم لە ئەمەریكای التیندا 

لە  ك��ە  ج��گ��ەل��ەوەی  ئ��ەوە  پێشەوە،  دێتە 

حەرەكەتە  ئەم  عێراقدا  و  ئێران  فەلەستین، 

لەگەڵ  كێشمەكێش  و  چەكدارین  زۆرت��ر 

دەستە،  گرتنە  دەسەاڵت  بۆ  یان  دەسەاڵتدا، 

یان بۆ جۆرێك لە رێكەوتن و دانیشتنە لەگەڵ 

دەسەاڵتدا، بەهەرحاڵ، بەپێی خەتی سیاسی 

دیاری  چوارچێوەیە  ئەم  سیاسییە  هێزە  ئەو 

دەكرێت، بەاڵم شۆڕش بە مەفهومی ئەوەی 

وەك  پێیەتی،  ب��ڕوام  و  قەناعەت  من  كە 

پێیەتی  قەناعەتی  بڕواو  ئێمەش  حزبی  چۆن 

ئەوەیە  لینینیست  ماركسیستی  مەفهومی  بە 

سیاسییە،  كۆمەاڵیەتی  پڕاكتیكی  شۆڕش  كە 

بەنزیكی بەماناو شێوەی ئەوەی كە لە روسیا 

رویدا، یان پراكتیك كە خەڵك دێتە ناو فعل 

چاالكی  ناو  دێتە  سیاسییەوە،  ئینفیعالێكی  و 

خۆپیشاندان،  لە  كە  ج��ەم��اوەری،  سیاسی 

مانگرتن، پەنارگیری هەموو ئەمانە دەگرێت، 

تا بۆئەوەی كە مومكینە وەك ئەوەی كە لە 

مۆسكۆ روویدا، بەاڵم بەراستی مۆدێلێك كە 

نییە،  ئەو شۆڕشە  مۆدێلی  روویدا  چیندا  لە 

كۆمەاڵیەتییە،  شۆڕشی  پێمانوایە  ئێمە  كە 

سیاسی،  چەكداری  حەرەكەتێكی  وتم  وەك 

بەاڵم  دەست،  گرتووتە  دەسەاڵتی  كە  بووە 

ئاڵوگۆڕێك بەدوای ئەو گرتنی دەسەاڵتەدا كە 

چینەوە  زەحمەتكێشی  كرێكارو  لەروانگەی 

یەكسانی  كە  ئەوەیە  بۆ  ئاراستەكەی  بێت 

ئاڵوگۆڕێكی  دابمەزرێنێت،  خۆشگوزەرانی  و 

بنچینەیی دروست بكات. بە بڕوای من نەیتوانی 

ئەوە بكات و ئامانجەكەشی بهێننەدی، بەاڵم 

وەك وتم بۆنمونە ئەوەی كە لە روسیا روویدا 

شوێنێكی  بەرەو  رووسیا  كە  شێونەی  ئەو  تا 

تر دەڕوات 1917_1924 باسدەكەم، پراكتیكی 

بەڕاستی مۆدێلێك 
كە لە چیندا روویدا 
مۆدێلی ئەو شۆڕشە 

نییە، كە ئێمە پێمانوایە 
شۆڕشی كۆمەاڵیەتییە، 
وەك وتم حەرەكەتێكی 

چەكداری سیاسی بووە، 
كە دەسەاڵتی گرتووەتە 

دەست
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لە چارەكی  لە كۆمەڵگای روسیا  كۆمەاڵیەتی 

جەماوەریەكە لەشوباتی 1917 دەستپێدەكات، 

كە دەسەاڵتی قەیسەر دەروخێنێت حكومەتی 

كاتی دروستدەبێت و بە پرۆسەیەكی سیاسیدا 

دەڕوات. دوای بۆنمونە لە شۆڕشی ئۆكتۆبەردا 

ئیشتراكی،  شۆڕشی  و  بەلشەفی  شۆڕشی 

بەماناكەی دروستدەبێت، واتە پراكتیكێكە كە 

كۆمەڵگا و جەماوەرەكەی زەحمەتكێش، یان 

لەناو چاالكی سیاسی فراوانی هەمەجۆریەكانی 

بەخۆیەوە دەگرێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: پێتوایە، ئێوە ئەوەندە 

عەزم و ئیمكانیاتان هەیە، بۆ دەستەبەركردنی 

ماركس  بەتێڕوانینە  شۆڕش  چەمكەی  ئەم 

زەمینەیەك  لە  كە  ئەوەی  بۆ  لینینیەكەی، 

كاریگەری لە كۆمەڵگای كوردستاندا دابنێت، 

ئێوە پێویستان بە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان 

و جەماوەرە، بۆئەوەی خرۆشانێك دروست 

بێت، ئێوە لە ئەرزی واقعدا لەكوردستاندا ئەو 

كاریگەریتان  هێندە  یان  نییە،  زەمینەیەتان 

هەتا  كۆمەاڵیەتییەكاننیە،  بزوتنەوە  لەسەر 

بتوانن ئەمە بكەن، یان ئێوە هێندەی ئەوەی 

لە چوارچێوەی تێروانینی نەزەریدایە، هێندە 

نەبۆتە شتێكی كرداری و عەمەلی ؟

شۆڕشی  تەماشاكە  تۆ  كەریم:  موحسین    

دەدات،  روو   1917 ساڵی  لە  سۆسیالیستی 

لینین   1905  ،1901،1903 لەساڵی  بۆنمونە 

كەمینە  هەر   1917 لە  بگرە  ب��وو،  كەمینە 

بوو، تەنانەت پێش ئەوەی كە بڕیاری شۆڕش 

ناوەندی  كۆمیتەی  كۆبونەوەیەكی  بدرێت، 

حزبی بەلشەفیەكان دەكرێت، كە لەوێ تەنها 

دوو كەس پشتیوانی لینین دەكات، بۆ ئەوەی 

كە شۆڕش بكەن، مەبەستم ئەوەیە كە بڵێم 

مەسەلەی شۆڕش پرۆسەیەكی كۆمەاڵیەتی و 

سیاسییە. دەوری هەر حزبێكی سیاسی ئەوەیە 

سیاسییەدا،  پرۆسە  لەم  بتوانێت  چۆن  كە 

خەڵك،  رابەرو  مەوقعیەتی  بگەیەنێتە  خۆی 

پێشنیارەكان و سیاسەتەكانی ئەو قبوڵدەكەن، 

هەروەها  خۆی،  سەركردەی  راب��ەرو  وەك 

دەتوانن كە بەرنامەو پالتفۆرمی ئەو كرداری 

لە  بدەیت  سەرنج  گەر  بۆنمونە،  بكەنەوە. 

پێشنیاری  و  پالتفۆرم  بەلشەفیدا،  شۆڕشی 

بەلشەفیەكان بە پرۆسەیەك دێت نزیكەی شەش 

مانگ دەخایەنێت، لە شوباتی ساڵی 1917 تا 

ئۆكتۆبەری هەمان ساڵ لە كەمایەتییەوە وردە 

وردە دەگۆڕێت بۆ زۆرایەتی لەناو شوراكاندا 

بەتایبەت لە هەلومەرجی شۆڕشگێرانەدا، بۆ 

ئەوە  مەبەستم  بۆنمونە  هەروایە،  ئێمەش 

لەبەر  ئیمكانیاتەكانمان  ئێمە  ئێستا  كە  نییە 

لەگەڵدایە،  زۆرمان  جەماوەرێكی  دەستدایەو 

واتە باسەكە ئەوە نییە ئێستا شۆڕش دەكرێت، 

ئەم  بۆ  دەك��ات  خەبات  كە  هێزێك  ب��ەاڵم 

شۆڕش  پێداویستی  بزانێت،  دەبێت  شۆڕشە، 

روودەدات  سیاسی  ئاڵوگۆڕی  بۆنمونە  چییە، 

لیبیا  و  میسر  تونس،  لە  كە  ئ��ەوەی  وەك 

ئاڵوگۆڕێكی  ئاڵوگۆڕە سیاسییانە  ئەم  روویدا، 

مەیدان،  هاتۆتە  جەماوەر  شۆڕشگێرانەیە، 

هەتا  هەیە،  تێبینی  و  ناڕەزایەتی  جەماوەر 

بەجۆرێك ئەو مەفهومە تەقلیدییەی كە باس 

لینین  كە  ئەوەی  وەك  شۆڕش  بۆ  دەكڕێت 

لەسەرەوە  دەسەاڵت  دەڵێت  دەكات،  باسی 

قبوڵی  ل��ەخ��وارەوە  جەماوەر  ناكرێت  پێی 

دەسەاڵت  میسردا  لە  بۆ  هەروەها  ناكات، 

پێی نەكراو جەماوەریش قبوڵی نەكرد، ئەمە 

شۆڕشگێرانەیە،  هەلومەرجێكی  بەڕاستی 

حزبی  شۆڕشگێرانەیەدا  هەلومەرجە  لەم  كە 

كۆمەڵگا  دەتوانێت  س��ەرك��ردە  و  سیاسی 

بەڕاستی  بۆیە  بەرێت.  تر  شوێنێكی  بەرەو 

كۆمۆنیستی  حزبی  واتە  ئاوایە،  بەحسەكە 

لە  ه��ەر  بێت  حزبێك  دەب��ێ��ت  كرێكاری 

بناسێت،  دەسەاڵت  میكانیزمەكانی  ئێستاوە 

میكانیزمەكانی هەلومەرجی شۆڕش دەناسێت، 

هەروەها ئەو میكانیزمانەش كە چۆن دەتوانن 

ئەو كارە بكەن .

لە  تر  یەكێكی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

حزبی  چ���واری  كۆنگرەی  سەنەدەكانی 

ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت ك��رێ��ك��اری ك��وردس��ت��ان، 

و  عێراق  كوردستانی  لەسەر  بوو  قسەكردن 

موحسین كەریم
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پۆست  و  داعش  لەسەر  ئێوە  خوێندنەوەی 

داعش. دەكرێت پێم بڵێیت، ئێوە سەبارەت 

ناوی  ئێوە  بە كوردستانی عێراق ئەوەی كە 

دەنێن ئەحزابی ناسیۆنالیستی لە كوردستانی 

خۆیان  كە  حزبانەی  ئەو  هەروەها  عێراق، 

لەهەمانكاتدا  بەاڵم  چەپ،  بە  ناودەبەن 

چەپ  بزوتنەوەی  نوێنەرایەتی  ناتوانن 

لەسەر  مەترسییەكانی  و  داعش  یان  بكەن، 

كۆمەڵگا، هەروەها ئیسالمی سیاسی تاچەند 

مەترسیدارە لەسەر كۆمەڵگاو ناوچەكە، ئێوە 

بابەتانە  پرۆسەو  ئەم  كۆی  لەسەر  تاچەند 

وەستان ؟

  م��وح��س��ی��ن ك���ەری���م: راس��ت��ی��ی��ەك��ەی 

بەڵگەنامەیەكمان لەو بارەیەوە پەسەندكردووە، 

یان دەتوانین بڵێین ئامادەیە بۆ پەسەندكردن، 

هەلومەرجێكە،  ب��ۆ  لێكدانەوەمان  ئێمە 

گرتنی  دوای  بەتایبەت  داعش،  هاتنی  دوای 

موسڵ، چونكە پێمانوایە دوای گرتنی موسڵ 

كوردستانیش  و  عێراق  سیاسی  بارودۆخی 

واتە  هات،  بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  بەتەواوەتی 

دوای  ب��وو،  دەورانێك  داع��ش  هاتنی  پێش 

هاتنی داعش دەورانێكی ترە ئەمە راستییەكە، 

بە چ دەلیلێك دەورانێكی ترە بێگومان دوای 

هێزێكی  یان  تر،  فاكتەرێكی  داعش  هاتنی 

كە  عێراقەوە،  سیاسی  معادلەی  ناو  دێتە  تر 

ناسیۆنالیزمی  كە  هێزەیە  ئەو  بەشێوەیەك 

عەرەبی و ئیسالمی سیاسی سوننە مەزهەبە، 

فكری  لەتێكهەڵكێشێكی  جۆرێكە  ئەمە  كە 

لە  كە  ع��ەرەب��ە،  ناسۆنالیستی  و  ئیسالم 

ئەم  بەرجەستە دەكات،  رەوتی داعش خۆی 

دوای  لە  بەتایبەت   2003 ل��ەدوای  رەوت��ە 

دروست  فەراغێك  بەعس  رژێمی  روخاندنی 

ناسیۆنالیستی عەرەب توشی شكست  دەبێت 

دەبێت، نوێنەری نامێنێت لە دەسەاڵتدا، كە 

دەگرێتە  دەس��ەاڵت  تر  رەوتێكی  بەجۆرێك 

لە م��ەرك��ەزدا، كە زۆرت��ر ئیسالمی  دەس��ت 

سیاسی شیعەیە لەپاڵ ئەحزابی ناسیۆنالیست 

یان ئەوەی  و بۆرژوازی كورد دا، تەقریبەن 

كە بەناسیۆنالیستی عەرەب، یان بە ئیسالمی 

سیاسی سوننە كە وتم ئەمانە تێكهەڵكێشێكن 

ئەمە دەچێتە دواوە، لە 2003 – 2014 زۆر 

رەوت��ەدا،  ئەو  لەنێوان  كرا  بردن  و  هێنان 

تەقینەوەكان،  لە  بۆنمونە  هەوڵیدا  زۆر 

دروستكردنی چەندین رێكخراوی جۆراوجۆر، 

چەندین چاالكی جۆراوجۆر، تەنانەت كرداری 

هەمووی  ئەمانە  تەقینەوە  و  تیرۆریستی 

سەرئەنجام لە دوو ساڵ لەمەو پێشدا ئەوەی 

سوننە  ناوچەی  لە  خۆپیشاندانەكان  بە  كە 

نشینەكان كە باس دەكرێت. ئەم خۆپیشاندانانە 

و  شكستیهێنا  بەجۆرێك  ئەویش  تەقریبەن 

هەوڵی  ئێمە  بەبڕوای  داعش  سەركوتكران، 

عەرەبی  ناسیۆنالیستی  واتە  بوو،  رەوتە  ئەم 

موتوربە كراو بە ئیسالمی سیاسی، بۆئەوەی 

كە لەناو عێراقدا نەخشی هەبێت، چونكە ئەو 

نەخشەی كە نەیان مابوو، یان پەراوێزخرابوو 

داعش  ئەمەی  بۆیە  نەیتوانی.  هەوڵیدا  زۆر 

بەبڕوای ئێمە ئەمەی مسۆگەر كرد، هەروەها 

لەم شێوازەی كە پەیڕەوی دەكات لە شەڕی 

دەسەاڵتی  خستەسەر  زەختی  كە  عەسكەری 

نەخشەی  دیمەنی  هەموو  كە  م��ەرك��ەزی 

جاران  ئەگەر  واتە  گ��ۆڕی،  عێراقی  سیاسی 

دوو هێزی راستەقینە لەناو نەخشەی سیاسی 

سیاسی  ئیسالمی  هەبوو،  نەخشیان  عێراقدا 

شیعە، ناسیۆنالیزمی كوردی، الیەنی سێیەمیش 

ئێستا بۆتە یەكێك لە یاری چییە ئەسڵییەكانی 

كۆمەڵگای عێراق بێگومان ئەمە لەسەر ئاستی 

راستیەكەی  رووداوان���ە  ئەم  ب��ەاڵم  ناوخۆ، 

نابێت  چونكە  جیهانەوە،  بە  پەیوەندیدارن 

سیاسی  هەلومەرجی  كە  بچێت  لەبیرمان 

سیاسی  هەلومەرجی  لە  نییە  داب��ڕاو  عێراق 

خۆی  عێراق  بۆنمونە  جیهانیش،  و  ناوچەكە 

لەدوای هاتنی ئەمەریكا بۆ عێراق و رووخانی 

رژێمی سەدام بۆ خۆی سەرەتای تەدەخولێكی 

ب��ارودۆخ��ی  ل��ە  ب��وو  جیهانی  و  ناوچەیی 

و  عێراق  بارودۆخێكی  هەر  عێراق،  سیاسی 

ئاڵوگۆرێكی سیاسی عێراق، هەر مەسەلەیەك 

لە كۆمەڵگای عێراقدا راستەوخۆ و ناراستەوخۆ 

پەیوەندە بە بارودۆخی ناوچەكە و جیهانەوە. 

بۆیە ئەو بارودۆخەی كە باسمكرد هێزەكانی 

ئاڵوگۆڕانەی  ئ��ەو  و  عێراق  ناوكۆمەڵگای 

هاوكات  ئەواندا  لەنێوان  بوو  روویاندا  كە 

پەیوەندە بە ئاڵوگۆرێك كە لە ئاست ناوچەكە 

ئەو  ئێمە  بێگومان  رووی��داوە،  جیهانیشدا  و 

رووداوانەی كە پێی دەڵێن )بەهاری عەرەبی( 

شۆڕشەكانی  ب��ەدوای  كە  رووداوان���ەی  ئەو 

یەمەن،  لیبیا،  دواتر  و  هات  تونسدا  واڵتی 

سوریا كە بەداخەوە ئەوانە گۆڕان بۆ شەڕی 

ناوخۆیی، هەروەها سوریا بووە شەڕی ناوخۆ 

وا نزیكەی چوار ساڵە ئەو شەرە بەردەوامە، 

س���ەدان ه���ەزار ك��ەس��ی ت��ێ��دا ك����وژراوەو 

برینداركراوە، واتە سوریا بۆتە ناوچەیەك بۆ 

هێزە  و  جیهانییەكان  ئەفكارە  كێشمەكێشی 

لەالیەك  جیهانیەكان  ئەفكارە  محەلیەكان، 

ئەمەریكا و رۆژئاوا، روسیا و چین لەالیەكی 

و  شەریك  كۆمەڵێك  ئەمانەش  كە  ت��رەوە، 

ئێران  بۆنمونە  هەیە  مەحەلیان  هاوبەشی 

توركیا  چ��ۆن  وەك  روس��ی��ای��ە،  هاوبەشی 

هاوبەشی ئەمەریكایە. بۆیە ئەم كێشمەكێشە 

كە  دەرەكەوێت  بەشێوەیەك  سوریادا  لەناو 

كێشمەكێشمێكدان  لە  محەلییەكانیان  نوێنەرە 

لەناو سوریادا، هەروەها ئەم هێزانە دەوریان 

درێژ  سوریا  بارودۆخی  كە  ل��ەوەی  هەبوو 

بێتەوە، بۆنمونە بەرەنگاری دەوڵەتی سوریا، 

دەوڵەتی  بۆ  ئێران،  و  روسیا  هاوكارییەكانی 

بە  س��وری��ا،  لە  هاوپەیمانیان  و  ه��اوب��ەش 

لەوەی  ئەمەریكا  فەشەلی  پێچەوانەشەوە 

و  بكات  سوریا  لە  ئاڵوگۆڕێك  بتوانێت  كە 

زۆر  توركیا  بروخێنێت،  سوریا  دەوڵ��ەت��ی 

بە  سوریادا  ئ��ازادی  سوپای  لەگەڵ  هەوڵی 

ئامانج نەگەیشتن، ئەمەش بارودۆخی سوریای 

ئەم  كە  بوو  پێویست  چونكە  كرد،  ئاڵۆزتر 

فەشەل و بنبەستەی ئەوێ بە جۆرێك دەرگای 

بۆ بكرێتەوە . بۆیە  بەبڕوای ئێمە داعش لە 

كێشەكانی  كۆمەڵگاو  لەناو  قاچی  گۆشەیەكدا 

لەم  قاچێكی  ت��ر  ل��ەالی��ەك��ی  ع��ێ��راق��دای��ە، 

ئەمەریكادا كە ویستی  تازەیەی  سكتراكچەرە 

بەتابیەتی دوای گەڕانەوەی هێزی ئەمەریكا لە 
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عێراق و بێ كاریگەربوونی نەخشەی ئەمەریكا 

لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەتایبەتی عێراق. 

كۆمەكانەی  ئەو  بەهۆی  من  بەبڕوای  داعش 

ئەمریكا  ك��ە  ب��ەرەی��ەی  ئ��ەو  و  ئەمەریكا 

پێشەنگایەتییان دەكات، وەكو فشارێك لەسەر 

هێزی  تەوازنی  گۆڕینی  و  مخالیف  ب��ەرەی 

سیاسی و عەسكەری لە عێراقدا هاتە پێشەوە 

.

ئەجێندا  لەو  بەدەر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ناوچەیی  و  زلهێز  واڵتای  كە  سیاسییانەی 

تێدا دەگێڕن، لەبەرامبەر بەكارهێنانی  رۆڵی 

كە  سیاسییانەی  م��ەرام��ە  ئ��ەو  بۆ  داع��ش 

كە  هەیە  تر  قسەیەكی  لەسەركرد،  قسەت 

لەسەر  جددییە  مەترسییەكی  داعش  ئەوەیە 

لەسەر  كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی 

و  كرێكار  بەچینی  كوردستان  كۆمەڵگای 

زەحمەتكێشیشەوە، ئێوە تا ئێستا لەمبارەیەوە 

قسەیەكی جدیتان نەبووە، كە ئەم حەرەكەتە 

و  شیعی  ملمالنێی  تەنیا  نییە،  حەرەكەتێك 

خاوەن  واڵتانی  زلهێزو  دەخالەتی  و  سوننی 

ئەوەیە  قسەكە  وات��ە  بێت،  ب��ەرژەوەن��دی 

خەڵكی  ئەزمونی  بە  بەرامبەر  بەتایبەتی 

و  كرێكار  چینی  حكومەت،  كوردستان، 

زەحمەتكێش قەتڵ و عامی خەڵكی دەكات، 

ئێوە لەم بارەیەوە پشتیوانیتان لە حكومەتی 

بارەیەوە  لەو  نەكرد،  كوردستان  هەرێمی 

حكومەتی  بۆ  نەنواند  پشتیوانیتان  ئێوە 

هەرێمی كوردستان، ئێوە ئەمەتان بەكارێكی 

ئێوە  كە  ئەوەیە  قسەكە  یان  نەزانی،  جدی 

راگەیاندنتان داوە لەو بارەیەوە لە كۆنگرەدا 

وەستاون لەسەر ئەوەی كە پێویستە بەر بەو 

هەڕەشەو مەترسییانەی داعش بگیرێت ؟

ئێمە  راس��ت��ی��ەك��ەی  ك��ەری��م:  موحسین    

بۆ  هێزێكی سیاسی سەربەخۆین، شیكاریمان 

مەسەلەكان لە ڕوانگەی چینایەتی تێگەیشتنی 

سیاسی خۆمانەوەیە، كاتێك كە داعش هات 

لەبەرەیانەوە  هەڵوێستمان  ئێمە  بەراستی 

توانا  بەپێی  داوە  راگەیاندنیشمان  هەبووە 

ئێمە  بۆنمونە  قورسایی خۆمانە،  و  وەزن  و 

كە  بارودۆخەیە  بۆئەم  لێكدانەوەمان  راستە 

ئەمانە  سەرباری  هاوكات  هاتووە،  داع��ش 

هێزە  ئەم  بەاڵم  هەیە،  ئەجێندایەكی  داعش 

بتوانێت  كۆمەڵگا  كە  نییە،  سیاسی  هێزێكی 

دڕەندەی  هێزێكی  واتە  هەڵبكات،  لەگەڵیدا 

بەهیچ جۆرێك  كە  ناشارستانی  ئینسانكوژی، 

هەڵبكات،  كۆمەڵگا  لەگەڵ  كە  نییە،  موكین 

بەربەرییە،  هێزێكی  بەراستی  هێزە  ئ��ەم 

بچراوی  جڵەوبەربووی  لە  هێزێكی  وات��ە 

ناپارێزم  كوێرم،  شەلەم،  كە  بۆرژوازییە، 

ئەكوژێ، ئەبڕێ، قەتڵ و عام دەكات، ئەمە 

لە  هەر  ئێمە  كۆمەڵگا،  لەسەر  مەترسیدارە 

ئەم  كە  وتمان  یەكەمەوە  رۆژەكانی  یەكەم 

بێتەوە،  بەرەنگاری  خەڵك  ئەبێت  هێزە 

هەروەها هەر هێزێك لە داعش دەدات ئێمە 

بەرامبەری  بۆچونێك  هەرجۆرە  سەرباری 

بوونەوەیان  بەرەنگار  لە  نەبن  جدی  ئەگەر 

ئێمە  واتە  لێدەگرین،  رەخنەیان  ئێمە  ئەوا 

ناڵین كە ئەمە شەڕی نێوان دوو هێزی كۆنە 

هێزێكی  هەر  دەڵێین  ئێمە  وات��ە  پەرستە، 

بۆرژوازی، جا هەر هێزێكە، كە شەڕی داعش 

دەكات، هەتا ئەمەریكاش بێت لێبدات تائیدی 

ئیدانە  دەكەین، واتە مەسەلەكە پشتیوانی و 

نییە، بەشێوەیەكی تر بابەتەكە ئەوە نییە كە 

لە  كە  بكەین  ئەوانە  و  ئەمەریكا  پشتیوانی 

داعش دەدات، یان لە روانگەی ئایدۆلۆجییەوە 

دژی  ئەمانەش  و  بۆرژوازین  ئەمانە  بڵێین 

ئیدانەی  ئێمەوە  روان��گ��ەی  لە  كرێكاران، 

بكەین، چونكە لە دەورانی تردا روویداوە و 

بووە كە ئێمە بۆ شەڕی ناوخۆ وتومانە ئەم 

شەڕە شەڕێكى حراپە، بەاڵم ئێمە ئەم جارە 

نەهاتووین الیەنێك تاوانبار بكەین، بەاڵم ئەو 

الیەنەی كە لە داعشی داوە ئێمە كێشەیەكمان 

نەبووە لەگەڵیدا، بەاڵم لە روانگەی ئێمە چۆن 

نییە  ئەوە  بابەتەكە  دەكرێت،  داعش  شەڕی 

كە هێزمان هەیە یان نیمانە، بەاڵم بەراستی 

تیرۆریزمدا  لەگەڵ  ش��ەڕ  و  داع��ش  ش��ەڕی 

كە  خەڵكەی  ئەو  بیكات.  دەتوانێت  خەڵك 

سیاسی  و  ئایدۆلۆجی  بەرژەوەندییەكی  هیچ 

ژنێكە منداڵەكەی 
بە دەستەوەیە 
و چەكەكەشی 
بەشانەوەیە، ئەمە بۆ 
خۆی مۆدێلێك بوو، 
چونكە ژن بەداخەوە 
لە كولتوری بزوتنەوەی 
كوردایەتیدا، تەنیا 
گۆرەوی و پوزەوانەی 
چنیوەو چێشتی لێناوە
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بۆنمونە  نییە،  هێزەدا  ئەم  لەگەڵ  مادی  و 

داعش  لەگەڵ  كە  ش��ەڕی  ئەو  بدە  دیقەت 

دەكرێت زۆر جدی نییە، بەو ماناییەی شەڕ 

چونكە  نییە،  تەقەكردن  تەنیا  داعش  لەگەڵ 

لە پێشتریش ئاماژەم بۆ ئەوە كرد كە داعش 

كراوە  موتوربە  بەاڵم  عەرەبە،  ناسیۆنالیزمی 

بەاڵم  سیاسی،  ئیسالمی  ئایدۆلۆجیای  بە 

بەڵكو  نین،  سیاسی  ئیسالمێكی  تەنیا  ئەمانە 

ئیسالمی سیاسی  ئەمانە  ئێمەوە  روانگەی  لە 

سیاسین،  ئیسالمی  باڵی  درەندەترین  درندەو 

كەواتە چۆن شەڕی ئەمە دەبێت هاوتا لەگەڵ 

تەقەكردن و جەبهە، دەبێت شەڕی فكری و 

سیاسییەوە شەڕی لەگەڵدا بكرێت، واتە ئەو 

زەمینە كۆمەاڵیەتییەی كە ئەو فكریە بەرهەم 

فكرەیەشدا  ئەو  لەگەڵ  پێویستە  دەهێنێت 

زەحمەتە  چونكە  بكرێت،  سیاسی  ش��ەڕی 

ل��ەالی��ەك ش���ەڕی داع���ش ب��ك��ەی��ت، ب��ەاڵم 

باوەشێنی ئەفكاری ئیسالمی سیاسی بكرێت، 

هەرچەندە  بەجەرائەتە،  پێویستی  ئەمەش 

من لەگەڵ ئازادی سیاسی و فكردام، لەگەڵ 

سیاسیدام،  ئەحزابی  بوونی  دروست  ئازادی 

كەسێكی  مافی  لە  بەرگری  خۆشم  بۆ  من 

فۆبیام  و  ئیسالم  دژی  دەك��ەم،  موسڵمان 

ل��ەدوای  ك��ردووە  گەشەی  ئ��ەوروپ��ا  لە  كە 

ماوەی  لە  كە  كوشتارییەی  تەقینەوەو  ئەو 

رووی��داوە.  ئەوروپا  و  پاریس  لە  راب��ردوودا 

بۆیە ئێمە پێویستە نەقدی فكری و ئیسالمی 

سیاسی بكەین، چونكە كارەساتە لە وەزارەتی 

كۆمەڵكیان  كوردستانەوە  هەرێمی  ئەوقافی 

من  ب��ەب��ڕوای  بۆیە  داع��ش��ەوە.  ن��او  بچێتە 

تەفەنگ  و  تەنیا شەڕی چەك  داعش  شەڕی 

و جەبهە نییە، بەڵكو شەڕێكی هەمە الیەنەی  

عەسكەرییە،  و  كۆمەاڵیەتی  فكری،  سیاسی، 

وات��ە ش��ەڕی داع��ش دەبێت ج��ەم��اوەری بۆ 

سیاسییانەی  هێزە  ئەم  بۆنمونە  رێكبخرێت. 

بۆ  دەرۆن،  قۆناغێك  تا چ  نازانرێت  خۆمان 

ئەم قسەیەشم ئەزمونمان هەیە، بەاڵم خەڵك 

لە  بەرگری  مەجبورم  من  جێناهێڵێت  خۆی 

شوێنەكەم،  خانوەكەم،  خێزانەكەم،  و  مناڵ 

ژیانم بكەم، كە دەڵێم من مەبەستم ئەوەیە 

نەك  كۆمەڵگایەدا  لەم  ئینسانێك  وەك  كە 

وەكو حزبێكی سیاسی.

بڵێیت  ئەتەوێ   تۆ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كە شەڕی كۆبانێ شەڕێكی ئایدۆلۆجی نییە، 

ئاڕاستەی  سیاسی  كەحزبی  نییە  شەڕێك 

بكات، )یەپەگە و پەكەكە( پارتی كرێكارانی 

كوردستان ئاڕاستەی بكات، ئەوەندەی شەڕێكە 

ئەوەندەی  زاڵە،  پشتییەوە  لە  ئایدۆلۆجی 

و  سیاسی  باگراوندی  حزبێكی  كە  شەڕێكە 

مێژووییە ئەوەندە شەڕێكی كۆمەاڵیەتی نییە، 

واتە شەڕێكی گروپە كۆمەاڵیەتییەكان نییە؟ 

  موحسین كەریم: لێرەدا نەخشی ئەحزابی 

بە  شەڕ  ئەم  دەتوانێت  چەند  كە  سیاسییە 

كۆمەاڵیەتییە بكات، من دەزانم لەوێ پەیەدە 

دیقەت  تۆ  بەاڵم  هەیە،  دەوری��ان  ئەوانە  و 

پاڵ  لە  دەبێت،  چەكدار  خەڵك  لەوێ  بدە 

یەپەژەدا،  و  پەیەدە  چەكدارەكەی  هێزە 

ژنێكە  دەبێت.  چەكدار  هاتووە  خەڵكێك 

چەكەكەشی  و  دەستەوەیە  بە  منداڵەكەی 

بوو،  مۆدێلێك  خۆی  بۆ  ئەمە  بەشانەوەیە، 

چونكە ژن بەداخەوە لە كولتوری بزوتنەوەی 

كوردایەتیدا، ژن تەنیا گۆرەوی و پوزەوانەی 

چنیوەو چێشتی لێناوە، زۆر راستە لە كۆبانێ 

پەیەدەو پەكەكە هەیە، بەاڵم نمونەیەك كە 

و  خۆی  لە  بەرگری  بكات  شەڕ  هات  ژن 

كەرامەتی خۆی دەكات، كە ئەمە مۆدێلێكی 

لە  رۆژان��ەدا  لەم  بۆنمونە  پیشاندان،  تازەی 

نێجیریا لەبەرامبەر بۆكۆحەرامدا كۆمەڵێك ژن 

پیشاندا كە بەرگی دەكەن بە چەكەوە، كەواتە 

ئەو مۆدێلەی لە كۆبانێ بوو دەكرێت تەقلید 

بكرێتەوە، جا من قسەكەم لێرەدا ئەوەیە كە 

ئەحزابی سیاسی دەتوانێت دەوری هەبێت لە 

هەڵخراندنی جەماوەردا، بەاڵم بەداخەوە لە 

ئامادە  پێویست  بەپێی  جەماوەر  كوردستاندا 

ئەحزابە  ش��ەڕی  زۆرت��ر  هەربۆیە  نەكراوە، 

كە  ئەوەی  هۆی  بۆتە  ئەمەش  دەیكەن،  كە 

داعش زۆر زیاتر لە حەجم و قەبارەی خۆی 

گەورە بكرێت، بەاڵم ئەوەشمان لە بەرچاوە 

كۆمۆنیزم لە 
هەلومەجێكی داڕماندا 

گەشە ناكات، كە 
كۆمەڵگایەك بەردەوام 
تەقینەوە و كارەساتی 

تێدا بێت، ئەمە 
زەمینەیەكی خراپە بۆ 

گەشەی كۆمۆنیزم، 
چونكە خەڵك پێش 

ئەوەی مەبەستی ژیان 
گۆڕین بێت دەیەوێت 
سەری سەالمەت بێت
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خەڵكی  ئیرادەی  لەبەردەم  داعش  چۆن  كە 

كۆبانێدا زەلیل بوون، كە نمونەیەكیان پیشاندا 

بەداخەوە  ئێمە  لەالی  بەاڵم  بوو،  نمونە  كە 

شارێكی  چ��ەك��داری  ه��ەزار  دە  بەهێزێكی 

لە  هەرگیز  ئەمە  كە  دەكەین،  چۆڵ  گەورە 

الدێ  جەماوەری  بۆنمونە  رووینەدا،  كۆبانێ 

بكات،  سیاسی  و  فكری  عەسكەری،  شەڕی 

هەروەها ئەحزابی سیاسی جدی كە بیانەوێت 

شەڕی داعش بكەن پێویستە ئەم نەخشەیەیان 

هەبێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: یەكێك لەسەندەكانی 

تر، قسە لەسەر شۆڕشی سۆسیالیستی كراوە 

لەناو كۆنگرەكەی ئێوەدا، ئەگەر لەو بارەیەوە 

هەبێت،  كردنەوەیەكت  روون  و  قسە 

كە  بوو،  چی  ئیسالحاتانەش  ئەو  هەروەها 

رێبازی  و  پڕۆگرام  پەیڕەو  لەناو  بڕیارتاندا 

حزبی كۆمۆنستی كرێكاری روو بدات ؟

راستیەكەی  تەقریبەن  كەریم:  موحسین   

پێداگیریمان  كە  هات،  یەكەمدا  لەسەندی 

كۆمۆنیستی  حزبی  كە  ئ��ەوەك��رد،  لەسەر 

بۆ  كرێكارییە،  شۆڕشی  حزبی  ئەساسەن 

شۆڕشی سۆشیالیستی، ئەمەش چۆن ئەو حزبە 

دەتوانێت لە پراكتیكی  رۆژانەی خۆیدا كاری 

لەسەر بكات، بۆنمونە بەچكە تیمساحێك كە 

پێشتر  تیمساح  بە  دەبێت  دەبێت،  گەرورە 

لە مار مێلكە دەچێت، بەاڵم مارمێلكە نییە، 

لەوانەشە رەنگە حزبێك ئیدعای شۆڕش بكات، 

ئەكتەرەكەی  كارو  و  خەسڵەت  ئەگەر  بەاڵم 

ب��وو،  گ���ەورە  ك��ە  سبەینێ  نەبێت،  ئ��ەوە 

ئامانجەی  ئەو  هەر  حزبی شۆڕش  بە  نابێت 

بۆیە  دەبێت.  ئەوە  بووە  دروست  بۆی  كە 

بوو  ئەوە  لەسەر  قسەكەمان  راستی  ئێمەش 

كە دەبێت ئەم حزبە لە پراكتیكی رۆژانەیدا 

ئەمە پێچەوانە بكاتەوە، بۆنمونە ئەم حزبەی 

ئەوەی  سەرباری  كرێكاردا  چینی  لەناو  ئێمە 

الوازە،  ب��ەاڵم  كرێكارە،  چینی  حزبی  كە 

چینی  و  الوازە  كرێكاری  بزوتنەوەی  راستە 

كرێكار كێشەی جۆراوجۆرە هەیە و ئەفكاری 

ك��ردووە،  نفوزی  و  هەیە  لەناویاندا  تر 

لە  نەخشی هەبێت  دەبێت  ئەم حزبە  بەاڵم 

ئەم  بۆ  كرێكارێكدا،  چینی  وشیاركردنەوەی 

مەبەستەش زۆر رەخنەمان لە خۆمانگرتووە و 

دەشزانین، كە كەموكوڕیمان هەیە، هەروەها 

ئیشتراكی،  حزبی  خەسڵەتەكانی  لە  یەكێك 

چینی  بتوانێت  كە  ئەوەیە  سۆسیالیستی  یان 

كرێكار رێكبخات و ئامادەو وشیاریان بكاتەوە، 

دەم��اری  و  رەگ  كە  كۆمۆنیستی  مەیلی 

كرێكاردا  چینی  لەناو  كرێكارییە  شۆڕشی 

بەهێز بكرێتەوە، چونكە ئەگەر ئەو مەیلە بێ 

هێزبێت، ئەوا نەرێكخراو بوونی چینی كرێكار 

دەچێتە پێشەوە، نە ئامادەكارییەكانی شۆڕش 

دەتوانێت ئامادە بێت.

بە  ئێوە  كۆنگرەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

فۆڕمێكی  كۆنگرەكە  راستە  نەگیرا،  ئاشكرا 

بەاڵم  بوو،  نەبینی  بەخۆیەوە  مەخفیانەی 

ئاشكرا نەبوو، بەشێكێك لە خەڵكی كوردستان 

پێشوتر  كۆنگرەكانی  لە  كە  ناوچەكە  و 

بۆچونێك  نەكران،  بانگ  دەكران  میوانداری 

حزبی  ئ��ەوەی  پاش  بارەیەوە،  لەو  هەیە 

دروست  كوردستان  كرێكاری  كۆمۆنیستی 

كۆمۆنیستی  حزبی  دواب���ەدوای  دەكرێت، 

كرێكاری عێراق قسەیەك هەیە، كە موخالیفانی 

میدیاكان  بە  روو  كە  كۆنگرەیەش  بەو  ئێوە 

هەندێكیان قسەیان كرد، كە ئێوە چوونە ناو 

كوردی،  ناسیۆنالیستی  بزوتنەوەی  باوەشی 

لەو بارەیەوە گلەیی دەكەن، پێمخۆشە هەم 

دروستبوونی  ئایا  كە  مێژووییەوە  رووی  لە 

چ  كوردستان  كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی 

كرێكاری،  بزوتنەوەی  خستەسەر  زیادەیەكی 

لەدوای دروستكردنی  بزوتنەوەی كۆمۆنستی 

رەخنەو  ئەو  ئایا  عێراق،  كۆمۆنستی  حزبی 

كۆنگرەكەی  رووبەڕووی  كە  نارەزایەتییانەی 

ئێوە  بەڵێ  كە  بوو  ئەوە  مەسەلەكە  بوەوە. 

چوونەتە باوەشی ناسیۆنالیزمەوە، یان نەخێر 

هۆكارەكانی ئەوە چی بوو؟

ئاشكرا  ب��ە  س��ەب��ارەت  ك��ەری��م:  موحسین 

ئەم  بوو كە دوای  ئەوە  نەبوونەكەی، دوای 

بارودۆخی  تێكچوونی  و  داعش  رووداوان��ەی 

ئەمنییەوە  باری  لە  ئێمە  راستیەكەی  ئەمنی، 

ئاشكرا  بەشێوەی  كە  نەبوو،  گونجاو  پێمان 

كادرەكانمان  ئەمنییەتی  پێمانوابوو  بكەین، 

كە  بوو  ئەوە  تریش  بەشێكی  بوو،  گرنگتر 

فرسەت بدەین بە هاوڕێ و نوێنەرانی خۆمان 

لەسەر  شەفاف  زۆر  بتوانن  كە  كۆنگرە  لە 

كێشەكان قسە بكەن، چونكە لەوانەیە كە میوان 

سانسۆر  مرۆڤ  هەندێك  لەوانە  بێت  لەوێ 

بخاتەسەر خۆی، پێشموابێت كۆنگرەیەك بوو 

كە زۆر شەفاف و زۆر بە ئاشكراو راشكاوی 

رەخنە دەگیرا لە رابردوومان، كە ئەم حزبە 

چی كردووە و دەوری و دووری ئێمە لەناو 

چینی كرێكار.

سەبارەت بەئاشكرا نەكردنی، كە من وای ناو 

كۆنگرەمان  كە  شوێنەی  ئەو  چونكە  نانێم، 

دەزگ��ا  ب��ووە،  ئلشكرا  شوێنێكی  ك���ردووە 

ئیداریەكانی سلێمانی ئاگادار بوون، بەاڵم تەنیا 

ئەوە بوكە لەناو هۆڵەكە میوانی لێ نەبوو، 

سەبارەت بەو رەخنانەی كە لێمان دەگیرێت 

كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی  گ��وای��ە  ك��ە 

بزوتنەوەی  باوەشی  ناو  چۆتە  كوردستان 

لێكدانەوەیەكی  من  بەبڕوای  ناسیۆنالیزمەوە 

دەگەڕێتەوە  بەشێكی  ئەمەش  دروستە،  نا 

كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی  كە  بۆئەوەی 

عێراق كاتێك كە دروستبوو، هەویەتی ئەنتی 

رەخنەی  مەسەلەن  كە  ئەوەی  ناسیۆنالیستی 

گشتی  بەشێوەیەكی  ناسیۆنالیستی  لە  جدی 

كە  مانایەی  بەو  ئەوەش  بەتایبەتی  كورد  و 

بۆیە  ك��ردووە.  هەڵسوڕانی  ناوچانەدا  لەم 

كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی  تۆ  كە  كاتێك 

كوردستان دروست دەكەیت ئەمە وا دەكات 

هەندێك پێیانوایە كە پاشەكشەی ئەم حزبەیە 

لە بەهاكانی خۆی، لە رەخنەكەی خۆی، لە 

ناسیۆنالیستم كە پێشموابێت بۆ نادروستی ئەو 

هەڵەیە دەتوانم بەڵگەیەكی تر بڵێم، كە ئێمە 

هەر حزبی كرێكاری عێراق بووین، كە تەرحمان 

كردمان بۆ كوردستان لە دەورانی نەوەدەكاندا 

دیار  شێكی  هیچ  كوردستان  كە  كاتەی  ئەو 

نییە،  كوێ  و  كوێیە  ئاشكرانەبوو  كە  نەبوو 
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وەكو زۆرجار وتومانە ئۆردوگایەكی ئاوارەكان 

بزوتنەوەی  كردبێتی  تەرحێك  واتە  ب��ووە، 

خۆی  حكمەت  مەنسوری  ئێمە  حزبی  ئێمە 

كوردستان  جیابونەوەی  تەرحی  كە  ب��ووە، 

كابرا  كە  بووە،  حكمەت  مەنسوری  تەرحی 

بوو،  كورد  ناسیۆنالیزمی  نە  بوو،  كورد  نە 

چوار  و  بیست  عەیارە  ماركسیستێكی  بەڵكو 

كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی  هەروەها  بوو، 

كە  بوو  تێدا  عەرەبی  كادری  دەیان  عێراق 

ئەم تەرحەی قبوڵ بوو لە نەوەدەكاندا، ئێمە 

كوردستانمان  جیابوونەوەی  تەرحی  بووین 

كرد بەپێی ئەو بنەما سیاسی و كۆمەاڵیەتییەی 

بڵێم  ئ��ەوە  دەم��ەوێ��ت  ب��ەاڵم  كاتە،  ئ��ەوە 

حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان بۆچی 

دروست بوو؟ ئاڵوگۆڕ روویداوە لە كوردستانی 

عێراق بەتایبەت لەدوای ساڵی 2003 لەباری 

خەڵك  میزاجی  هەتا  و  فكری  كۆمەاڵیەتی، 

یەكتر،  لەسەر  ناوچەیە  دوو  ئەم  كاریگەری 

بۆنمونە دەبینین چەند تەقینەوە لە بەغداد روو 

وەردەگرێت  ئاسایی  خەڵك  لەئێستادا  بدات 

كوردستاندا  لە  تەقینەوەیەك  ل��ەوەی  وەك 

گۆرانكارییەی  ئەو  بۆ  ئەمەش  رووب���دات، 

میزاجی خەڵك دەگڕێتەوە و زۆر پەیوەندیدار 

نەماون ئەم دوو كۆمەڵگایە بەیەكەوە، راستە 

و  دەوڵەتە  یەك  هێشتا  جوگرافیاوە  لەباری 

ناوی عێراقە و لەناو رەسمیاتی نێودەوڵەتییەوە 

هەرێمی كوردستان و عێراق یەك كۆمەڵگەن 

لەیەكتر جیاناكرێتەوە، بەاڵم لە دنیای واقیعدا 

و  جیاوازە  زۆرشتیان  كۆمەڵگەیە  دوو  ئەم 

شێوەی  لە  هەر  بۆنمونە  بەیەكتری،  نامۆیە 

كۆمەاڵیەتیەكان،  بزوتنەوە  خەڵك،  ژیانی 

تا  كۆمەڵگا  كرانەوەی  ئەمنی،  بارودۆخی 

بۆ  بابەتن  ئەمانە  ئابووری  گەشەی  دەگاتە 

حزبێكی  یەكساندا  كۆمەڵگای  دروستكەرەوە 

سیاسی بەراستی، ئەگەر جدی بێت و دۆگما 

حزبی  بۆیە  ببینێت.  ئەمانە  دەبێت  نەبێت 

كۆمۆنستی كرێكار عێراق خۆی هەستی كرد 

كە حزبی كۆمۆنستی كرێكاری عێراق ناتوانێت 

لە  بتوانێت  رێكخستنی  كۆنەی  بەوشێوازە 

بۆیە  هەبێت.  ج��دی  نەخشەی  كۆنگرەدا 

دەبێت بزانێت چۆن لەباری رێكخستنەوە خۆی 

ئامادەو رێكبخاتەوە، ئەمەش تەنیا ئاڵوگۆڕێكی 

لەباری  ئ��ەوا  ئەگەرنا  ب��وو،  رێ��ك��خ��راوەی 

بەسەر  نەهاتووە  ئاڵوگۆڕێك  ترەوە  سیاسی 

ئەفكارەكان و بۆچوونەكانی ئێمە، نە لەسەر 

لەسەر  نە  روویداوە،  ئاڵوگۆڕێك  ناسیۆنالیزم 

نە  ناسیۆنالیزمی عەرەب و كورد روویداوە، 

خۆمان  فكریەكانی  بنەما  دەس��ەاڵت،  لەسەر 

روویانداوە، نە لەسەر سۆشیالیزم و كۆمۆنیزم 

و شۆڕشی كرێكاریەوە هیچ ئاڵوگۆڕێك بەرەو 

دواوە روویداوە، تەنیا ئەوەندەیە كە لەباری 

رێكخراوەییەوە ئەم ئاڵوگۆرە روویداوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: باشە كە دەڵێن هیچ 

نەگۆراوە، ئەوە چ خێرە كە حزبی كۆمۆنیستی 

پاشەكشەی  عێراقیش  و  كوردستان  كرێكاری 

چونكە  جەماوەرییەوە،  رووی  لە  كردووە 

كۆمۆنیستی  حزبی  دروستبوونی  لەسەرەتای 

كرێكاری عێراق لە كوردستان بە چەند هەزار 

كۆبووبوەوە،  حزبە  ئەم  دەوری  لە  كەسێك 

بەرگری  سیمبولەكانی  بەشێك  هەروەها 

لە  و  ئازادیخوازان  ژنان،  كرێكار،  چینی  لە 

بزوتنەوەی چەپ ئەمانە بەحزبی كۆمۆنیزمی 

كرێكاریدا دەناسرانەوە، بەاڵم ئەمانە ئێستا لە 

كۆمەڵگادا غایبە؟

چەند  دەم��ەوێ��ت  من  كەریم:  موحسین   

ئەو  من  ب��ەب��ڕوای  بكەم،  ب��اس  فاكتەرێك 

هۆكارانەی كە وایكردووە، یەكەمیان لە دوو 

هەزاردا ئێمە بەراستی لە بارەی كردارییەوە، 

تەنها  كە  نەبوو  ئەوە  لێدراین،  عەسكەری 

بكوژرێت  لێ  كەسێكت  چەند  بێت  شەڕێك 

و تەواو، بەڵكو تەقریبەن بارگەمان پێچایەوە 

ئێمە  كە  نەكرا  قبوڵ  شێوەیەك  بەهیچ  واتە 

لێرە بین، تەنانەت لە هەولێریش. بۆیە حەز 

دەكەم بەراستی ئەوە بزانن كە نە لە هەولێر، 

بێگومان  پێداین،  رێگەیان  سلێمانیش  لە  نە 

ئەمەش هەلومەرجێكی خراپی دروستكرد بۆ 

ئێمە، ئەمە الیەنێكی بوو، بەاڵم ئەمە هەموو 

ترەوە  لەالیەكی  بەراستی  نییە،  الیەنەكەی 

راستە ئێمە لە نەوەدەكانی سەدەی رابردوو 

ئەكتیڤ و كارا بووین، بەاڵم بەداخەوە ئێمە 

لە دەورانەی دوای شەڕی كەنداو، كاریگەری 

بارودۆخی شەڕی كەنداو، ئەو كاریگەریانەی 

لە بارودۆخی عێراق و ئاستی دنیادا روویدا، 

فكری  و  كۆمۆنیزم  بەسەر  كە  پاشەكشەیەك 

بەجۆرێك  هات  كۆمۆنیستیدا  ماركسیستی 

بوو، لە ئەوروپا وای لێهاتبوو كە ئەگەر بتوتایە 

هەتا  وابڵێیت،  سەیربوو  پێیان  كۆمۆنیستی 

كرێكارێكیش وابڵێت هەر سەیربوو بەالیانەوە، 

رۆژهەاڵت  بلۆكی  و  سۆڤیەت  شكستی  واتە 

ئەوەندە كۆمۆنیزمەكەی نا موعتەبەر كردبوو، 

دائەنێت،  ئێمەش  لەسەر  كاریگەری  ئەمەش 
لۆگۆی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان
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هەرچەندە ئێمە بەهیچ شێوەیەك پەیوەندیمان 

لەدوای  نەبووە،  روسیاوە  كۆمۆنیزمەی  بەو 

داگیركردنی  دوای  و  سێپتەمبەر  ی��ان��زەی 

عێراق لەالیەن ئەمەریكاوە، دەسەاڵتێك هاتە 

ئاراوە كە زیاتر مەزهەبی بوون، واتە ئەمانە 

جگەلەوەش  نەبوون،  كرێكار  قازانجی  لە 

گەشە  داڕماندا  هەلومەجێكی  لە  كۆمۆنیزم 

تەقینەوە  بەردەوام  كۆمەڵگایەك  كە  ناكات، 

زەمینەیەكی  ئەمە  بێت،  تێدا  كارەساتی  و 

خەڵك  چونكە  كۆمۆنیزم،  گەشەی  بۆ  خراپە 

بێت  گۆڕین  ژی��ان  مەبەستی  ئ��ەوەی  پێش 

بەشێكی  بێت،  سەالمەت  سەری  ئەیەوێت 

بەبڕوای  هەیە  خۆمانەوە  بە  پەیوەندی  تری 

لە  كرێكاری  كۆمۆنیزمی  ئێمە  الیەنێكی  من 

پەیوەندی  بەجۆرێك  عێراق  كوردستانی 

هەبوو  ئێرانییەوە  كرێكاری  كۆمۆنیزمی  بە 

پەیوەندیمان هەبوو، ئەمەش واقعیەتێكە كە 

رێكخراوەی  و  سیاسی  فكری،  لەباری  هەم 

مردنی  دوای  بێگومان  هەبوو،  نزیكایەتیمان 

یەكەمی  كەسی  كە  حیكمەت  مەنسوڕی 

بیرمەند  وەكو  چ  بوو،  كرێكاری  كۆمۆنیزمە 

و ستراتیژی سێیەم كە كەسێك بوو بەراستی 

بە  كۆمەكی  كە  هەبوو  تایبەتی  توانایەكی 

ئێمەو بە ئەوانیش دەكرد، بەداخەوە نەمانی 

ئەو جگەلەوەی كە فەراغێكی فكری و سیاسی 

زەمەنی  ئەوە  دوای  بەجێهێشت،  ئێمە  بۆ 

ئینشیقاقتی بۆ ئێمە دروستكرد بۆ حزبەكەی 

ئەودا، كە ئەو كاتە لەوانە حزبێكی بەهێزیش 

بووبێت، بۆنمونە وای لێهاتبوو لەناو میدیای 

وەكو  حیكمەت  مەنسوڕی  حزبەكەی  ئێراندا 

دەكرا،  تەماشا  ئۆپۆزسیۆنێكی جدی  هێزێكی 

دوو  حزبە  ئەو  ئەوە  دوای  بەداخەوە  بەاڵم 

پارچە بوو، بێگومان ئەو رووداوانە بمانەوێت 

لەسەر  كاریگەری  راستەوخۆ  نەمانەوێت  و 

هەم  كۆمەڵگا  لەناو  هەم  هەبووە،  ئێمەش 

لەباری دابەزینی رۆحیەتی كەسەكانی خۆمان، 

كە  دەبێت،  دروس��ت  ئومێدی  بێ  چونكە 

كاتێك كەسە سەرەكییەكە نامێنێت و فەراغی 

كە  كاتێك  یان  دروس��ت،  سیاسی  و  فكری 

و  دارم��ان  توشی  خوشكتە  دەستە  حزبێك 

ئینشیعاب دەبێت بێگومان لە باری رۆحییەوە 

زەرەرت لێدەدات، ئەمانە هەموو كاریگەری 

نەتوانێت  ئێمە  حزبی  لەسەرئەوەی  هەبوو 

زوو پشتی خۆی راست بكاتەوە دوای ئەوەی 

بەشێكی  ب��وو،  بەركەوت  زەرەری  ئەو  كە 

كەسەكانی  خودی  بۆ  ئەگەڕێتەوە  دیكەشی 

كە  حزبە  ئەم  كادری  قیادەو  لە  كە  خۆمان 

ن��ەك��ردووە،  ك��ارم��ان  ب��اش  دی��ارە حەتمەن 

بەشێكی  نەكردووە،  كارمان  پێویست  بەپێی 

رەخنەكانی كۆنگرە رەخنە لە خۆگرتنیش بوو 

پێویست  بەپێی  كاردانەوەی  رابەریەش  ئەم 

واتە  پێویستە  بەپێی  ئەم  نەكردووە،  كارمان 

رەخنە لەخۆگرتن نەك ئێمە هەڵەی زۆرمان 

بەڵكو وەك كۆمۆنیستێك كە چۆن  هەبێت، 

دەركەوین،  كۆمەڵگا  رەهبەرێكی  كە  بتوانین 

یان وەكو كەسێك كە لە هەموو مەسەلەكانی 

ئێمە  ئەم كۆمەڵگایەدا دەورو نەخشی هەیە 

لە  رەخنەشمان  و  نەبووین  پێویست  وەكو 

خۆمان هەیە لەو بوارەدا .

 كوردستان دیپلۆماتیك: رەخنەیەكی دیكەش 

كە لەئێوەوە دەگیرێت ئەوەیە، كە جۆرێك 

لە مۆدێلی حزبەكانی ئۆپۆزسیۆنی كوردستانی 

دوای  ك��ە  گ��رت��ووە،  ب��ەخ��ۆوە  ئێرانتان 

ئەوروپا  دەچنەوە  هەمووتان  كۆنگرەكانتان 

بۆنمونە  دەمێنێتەوە،  لێرە  كەمینەیەكتان  و 

پرسیارم  ئێوە  چواری  كۆنگرەی  دوای  هەر 

دەڵێن  ك��ردووە  ئێوە  هاوڕێیانی  زۆر  لە 

سیاسی  زەمینەی  لەكاتێكدا  گەڕاونەتەوە، 

شۆڕش،  سەبارەت  كەباستكرد  ئ��ەوەی  و 

هەروەها لە زەمینەی جواڵندنەوەی بزوتنەوە 

كۆمەاڵیەتییەكان كوردستانە نەك ئەوروپا ؟ 

موحسین كەریم: راستە، ئەوە رەخنەیەشمان 

یەكێك  پێشموایە  بەاڵم  گرتووە،  لەخۆمان 

ئێمە  بەداخەوە  كە  ئەوەیە  كێشەكانمان  لە 

سااڵنی نەوەدەكان دەیان كادری زۆرباش و بە 

ئەزمون و ماركسیست هەتا بەشێكی باشیشیان 

بە  دەستیان  ناسرابوون  كۆمەڵگاشدا  لەناو 

مەسایلەكانی كۆمەڵگاوە بوو، بەاڵم بەداخەوە 

پێمانوایە دوای گرتنی 
موسڵ بارودۆخی 
سیاسی عێراق 
و كوردستانیش 
بەتەواوەتی ئاڵوگۆڕی 
بەسەردا بێت، واتە 
پێش هاتنی داعش 
دەورانێك بوو، دوای 
هاتنی داعش 
دەورانێكی ترە ئەمە 
راستییەكە
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ئێستا بەشی زۆری بە خۆشمەوە لە ئەوروپایە، 

بۆیە  ووین.  لێدا  زەرەری  بێگومان  ئەمەش 

من ئەو رەخنەیەم قبوڵە زۆر دڵسۆزانەیە كە 

هەركەسێك ئەو رەخنەیەی لە ئێمە هەبێت، 

لەمەودوا  بۆ  بكرێت  پێشمان  كە  ئەوەنەی 

بە  یان  پڕدەكەینەوە،  كێشانە  و  ئەو خەلەل 

دەبێت  لێرە  یان  بەرێزانە،  ئەو  هاتنەوەی 

قەرەبووی ئەوە بكەینەوە .

تیرۆرسینتی  باسی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كرد،  حیكمەتت  مەنسوری  ماركسیست 

گ��ەورەی  كەسایەتییەكی  رۆڵ��ی  دی��ارە  كە 

گەورەی  كاریگەری  كە  دەبینی  ماركسیستی 

هەیە لەسەر حزبی كرێكاری كوردستانی ئێران 

و عێراقیش، بەاڵم بەبڕوای من بەشێكیش بوون 

تەنانەت  ئەواندا  دوایەی  ئەم  ملمالنێكانی  لە 

ئاشكراكانی  نا  و  ئاشكرا  راگەیاندنە  لە  ئێوە 

بااڵنەتان  لەو  باڵێك  لە  پشتیوانی  خۆشتاندا 

دەكرد، مەبەستم ئەوە بۆچی دەبن بە بەشێك 

ئێستا  تا  ئێوە  ئایا  هەروەها  كێشانە،  لەو 

حزبی  فكری  رابەری  بە  حكمەت  مەنسوڕی 

كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان دەزانن ؟

نا،  رۆحی  راب��ەری  وەك  كەریم:  موحسین   

حكمەت  مەنسوری  بە  قەناعەتمان  ب��ەاڵم 

تاكتیكی،  و  سیاسی  و  فكری  باری  لە  هەیە 

كە  ب��ووە  كۆمۆنیست  ماركسیست  كەسێكی 

لە  ئەو  تەریقەی  بەخشی،  بەئێمە  ئیلهامی 

تەعامولی مەسەلەكان، دیاردەكان، كۆمەڵگا كە 

تەریقەیەكی لینین بووە. بۆیە ئێمە قەناعەتمان 

بە مسوەدەكانی بووە، بەاڵم ئەمە بەو مانایە 

مەنسوری  هەرچی  سەد  سەدا  لە  كە  نییە، 

چونكە  بێت،  قبوڵمان  ئێمە  وتبێتی  حكمەت 

هەموومان ئینسانین كە قابیلی هەڵەین دەكرێت 

لینین، یان ماركس شتێكی هەڵەی هەبووبێت، 

بەاڵم باسەكە لێرەدا ئەوە نییە، باسەكە لێرەدا 

ماركسیست  كەسێكی  ئینسانە  ئەم  كە  ئەوەیە 

ئاراستەیەكی  بووە،  فكرێك  خاوەنی  و  بووە 

لەسەر  هەبووە  دەوری  بەراستی  كە  سیاسی 

ئێمە، وەكو رەوتێكی كۆمۆنیستی كە شەفاف تر 

و ماركسیستی ببینەوە. واتە لەو بارەوە، بەڵێ 

لە  یەكێك  بە  حكمەت  مەنسوڕی  ئێستاش  تا 

رابەرانی بزوتنەوەی خۆمانی دەبینین، ئەفكار 

مسوەدە  بۆچوونی  ئاڕاستەو  بۆچوونەكانی  و 

ماركسی  كۆمۆنستێكی  وەكو  ئەو،  تەریقەی  و 

ئێمە كاری پێ دەكەین، بەاڵم ئەوەی كە لەو 

كۆمۆنستی  حزبی  لە  كە  یەكەم  ئینشیقاقی 

پشتگیری  بۆچی  ئێمە  روویدا  ئێران  كرێكاری 

الیەكمان كرد، بەراستی ئێمە لەو كاتەوە وەكو 

رێكخراوەیشەوە  لەبارەی  زۆرج��ار  ئێمە  وتم 

دوای  لەگەڵیاندا،  هەبووە  نزیكایەتیشمان 

هەوڵماندا  ئێمە  حیكمەت  مەنسوری  مردنی 

لەگەڵیاندا كە كاتێك ووردە ووردە سەرەتاكانی 

ئینشیقاق دەركەوت ئێمە نەخشمان هەبێ كە 

بەداخەوە  بەاڵم  روونەیات،  ئەوە  بەراستی 

ئێمە  كە  خەتەی  ئەو  هەتا  تەنانەت  رووی��دا 

پشتگیریمان نەدەكرد زۆر روون بوو كە حسابی 

كە  ئەوەی  بۆنمونە  نەدەكرد،  حزب  یەك  بۆ 

ئەوانەی  ئەمال،  خەتەی  ئەم  ئاگادارین  ئێمە 

كۆرشی مودەرسی و ئەوان بوون داوایان دەكرد 

بۆئەوەی  دانێن،  مەركەزی  بنكەی  لەوێ  كە 

لەگەڵدا  فەسڵی  و  حەل  قیادەدا  لە  كێشەكان 

بكرێت، ئەگەر نەبوو دەچن بۆ كۆنگرە، ئەوان 

بێگومان  كۆنگرە،  وتیان  نەكرد  قبوڵ  ئەمەیان 

ئامانجەكەشیان دیاربوو كە لە كۆنگرەدا تەسفیە 

خراپ  شتێكی  بە  ئەمەمان  ئێمە  كە  بكەن، 

داوامان  بۆیە  نەكردن.  پشتگیریمان  و  دەزانی 

ئەوە  نەیەڵین  كە  ببینن  نەخش  كە  لێكردن 

قبوڵیان  ئ��ەوان  بەداخەوە  بەاڵم  ب��دات،  روو 

نەكرد، راستە ئێمە خۆمان بە هاوفكری ئەوان، 

نزیكبووین،  رێكخراوەییەوە  باری  لە  تەنانەت 

فكرییەوە  لەباری  زۆرجار  تەنانەت  لەوانەوە 

بچوك  برا  ئێمە  بەاڵم  كردبین،  كۆمەكێكیان 

لەوانەیە  بووین  كۆمۆنیست  ئێمەش  نین، 

هەبێت  ئەزمونی  زیاتر  یەكێكی  لە  یەكێكمان 

ئینسانی واقعین و حزبێكین  باشتربێت، بەاڵم 

لە كۆمەڵگاكەی كە كەسایەتییەكانی كەسایەتییان 

هەیە، بەاڵم ئێمە بە نادروستمان زانی كە ئەمان 

زەرەریان لە حزبدا پشتگیریمان نەكردن. بۆیە 

پشتگیری ئەمالیەی ترمان كرد كە پەیوەندی بە 

هەرێمی كوردستان و 
عێراق یەك كۆمەڵگەن 
لەیەكتر جیا ناكرێنەوە، 
بەاڵم لە دنیای واقیعدا 

ئەم دوو كۆمەڵگەیە 
زۆرشتیان جیاوازە 

و نامۆیە بەیەكتری، 
بۆنمونە هەر لە شێوەی 
ژیانی خەڵك، بزوتنەوە 

كۆمەاڵیەتیەكان، 
بارودۆخی ئەمنی، 
كرانەوەی كۆمەڵگا
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حزبەوە كرد كە ئەم بۆچونەی هەبوو ئەمەیان 

لە جاری یەكەم بوو، بەاڵم لە جاری دووەم كە 

لەناو حزبی حیكمەتیدا ئینشیقاق بوو ئێمە زۆر 

هەوڵماندا كە روونەدات، تەنانەت نەخشیشمان 

هەبوو تێیدا.

 كوردستان دیپلۆماتیك: هەرچەند پێموابێت، 

ئەو هاوڕیانەی وەكو كۆرشی مودەریسە بۆنمونە 

بۆچوونی واقعیشیان هەبوو لەو بارەیەوە كە 

ئێران  كوردستانی  بۆ  تەشكیالتێیش  پێویستە 

بۆنمونە  هەتانە،  ئێوە  چۆن  وەكو  هەبێت 

لە  شۆڕش  كە  بەوەی  سەبارەت  تێڕوانینیان 

تر  جارێكی  دەكرێت  دروس��ت  چۆن  ئێران 

بۆچوونێكی  چۆنە  جەماوەر  نەخشی  و  رۆڵ 

تر، واتە هەندێك لە بۆچوونەكانیان واقیعی 

بوون، بەاڵم پێوایە رەنگە ئەوانەی كە باست 

كردن هوكارێكی تربن؟             

كێشەكان  تارادەیە  ئەوكاتە  كەریم:  موحسین 

كێشەكان  بەراستی  نەبوون،  راستییەوە  بە 

ئاراستەی  تەنانەت  ب��وون،  ق��ی��ادەدا  لەناو 

بیستوون  لێم  جار  چەندین  حیكمەتیست 

كە  ن��ەك��ردووە،  عاقاڵنەمان  كارێكی  ك��ە 

بۆیە  نەكرێت.  دەك��را  واتە  جیابووینەتەوە 

پێموانییە زۆر كێشی سیاسی و فكری بووبێت، 

بنەمای  لەسەر  ئینشیقاقێك  ئەگەر  چونكە 

مناقەشەیك  قسەدەكەیت  ئەوا  بێت  فكری 

و  نەتیجە  بە  دواج��اردا  لە  رەنگە  دەكرێت، 

خەڵكێك  هەموو  ئەوكاتە  نەگەیت،  كۆتایی 

دەزانێك كە ئینشیقاقیش لەسەر چی بووە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: مەترسییەك نییە بۆ 

كرێكاری  كۆمۆنیستی  حزبی  لەناو  ئینشیقاق 

كوردستان ؟

موحسین كەریم: نەخێر، پێموانییە .

كوردستان دیپلۆماتیك: من بۆخۆم واهەست 

دەكەم كە حەرەكەتێكی چەپ ماركسیست كە بە 

فیعلی نوێنەرایەتی چەپ و بزوتنەوەی كرێكاری، 

هەروەها حەرەكەتێكی ماركسیستی بەهێز قسە 

لەسەر كوردستان دەكەم ئەمە نییە، غائیبە ئێوە 

لە  ئایا  بگێڕن،  رۆڵە  ئەم  تر  جارێكی  ئەتوانن 

خۆتان رادەبینن و دەتوانن و زەمینە لەبارە ؟

كۆمەاڵیەتی  زەمینەی  وەكو  كەریم:  موحسین 

كۆمەڵگای  چونكە  لەبارە،  زەمینەكە  پێمانوایە 

سەرمایەدارییە،  كۆمەڵگایەكی  كوردستان 

جیاوازی  كردووە،  زۆر  گەشەی  و  ئاڵوگۆڕی 

چینایەتی زۆر زیاتر لە جاران شەفاف تربووە بە 

بەراورد بە جاران لە دەورانی ساڵی نەوەدەكانی 

ئێمە نەخشی  سەدەی رابردوو كە بزوتنەوەی 

زەمینەی  من  بەڕای  هەمووی  ئەمانە  هەبوو، 

كۆمۆنیزمە  ئەم  ئەوەی  بۆ  بابەتین  و  مادی 

نفوز  و  بكات  گەشە  هەستێتەوەو  دەتوانێت 

دەكەوێتەوە  دووەمیشیان  خاڵی  بكات،  پەیدا 

سەر خۆمان وەكو كادری ئەم حزبە كە چەندێك 

بە  هەستین  دەتوانین  ئەوا  دەناسین  واقعەكە 

نییە  كراوە  ئەوا  دنیا  خۆمان،  دەوری  بینینی 

دەوری  وات��ە  ب��دات  روو  شت  خۆیەوە  لە 

ماركس  دەگۆرێت،  مێژوو  ئینسان  پراكتیكی 

دەڵێ مێژوو بریتییە لە پراكتیكی شۆڕشگێرانەی 

ئینسانەكان. هەربۆیە تەواو وایە ئەوە پراكتیكی 

مرۆڤەكانە مێژوو دروست دەكات و دەگۆڕێت، 

لێرەشدا پراكتیكی كادرە كۆمۆنیستەكانی حزبی 

كۆمۆنیست و كادرە كۆمۆنیستەكانی كوردستان 

كە  بەراستی  حزبە  دەرەوەی  لە  ئەوەشی  و 

دەتوانن ئەم كۆمۆنیزمە بكات بە كۆمۆنیزمێكی 

بۆ  بیباتەوە  كۆمۆنیزمێك  كە  كۆمەاڵیەتی، 

نەوەدەكانی سەدەی  نەك وەك  ناو كۆمەڵگا، 

دێتە  نەوەكان  لە  بەهێزتر  بەڵكو  راب��ردوو، 

كۆمەاڵیەتییەكەی  زەمینە  چونكە  پێشەوە، 

باشترە لە نەوەدەكان، ئەوەشمان لەبیربێ كە 

نەوەدەكان كۆمەڵگای كوردستان كۆمەڵگایەكی 

ئاوارەی بوو كە هیچ بنەمایەكی سەرمایەداری 

بەشێوەی پێویست تێدا نەبوو تەنیا مادە دەهات 

و دابەش دەكرا، بەاڵم ئێستا تەماشاكە ملیاردێر 

كارگەی  چۆن  ه��ەروەك  تێدایە  ملیۆنێری  و 

بوونی  كوردستاندا  لە  ئێستا  گەورە  گەورە 

هەیە، واتە جیاوازی پارەو سامان بەشێوەیەكی 

پێموایە زەمینە  بۆیە  فراوان گەشەی كردووە. 

كۆمەاڵیەتییەكە هەیە، بەاڵم هەنگاوی دووەم 

لەالی خۆمانەوە  ئێمە  كە  دەوێت،  هەوڵدانی 

نیەتمانە ئەو كارە بكەین.

پرۆفایل: 

_ موحسین كەریم 

_ لە ساڵی ١٩٦٢ لەدایكبووە.

_ لە ساڵی ١٩٨3 ئەندازیاری كارەبای 

تەواو كردووە.

_ لەساڵی ١٩٧٨ كۆمەڵێك زنجیراتی 

ماركسی هەبوو، كە رێكخستن نەبوو 

بەاڵم كۆمەڵێك خەڵك لە سلێمانی 

و پێنجوێن كارگەران بوون، دواتر لە 

رەوت بوو، دواتر لە حزبی كۆمۆنیستی 

كرێكاری عێراق، دواتر حزبی 

كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستان.

_ لە كۆنگرەی چواری حزبی 

كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستاندا 

وەك ئەندامی مەكتەبی سیاسی 

هەڵدەبژێردرێت.

_ لە ساڵی  ١٩٩3 حزبی كۆمۆنیستی 

كرێكاری عێراق دروست كراوە.

_ لە ساڵی ٢٠٠٨ حزبی كۆمۆنیستی 

كرێكاری كوردستان دادەمەزرێت، 

یەكەمین كۆنگرەی خۆی دەبەستێت، لە 

٢٠١٠ كۆنگرەی دووەم، ٢٠١٢ كۆنگرەی 

سێیەم، ٢٠١4 كۆنگرەی چوارەمیان 

بەستووە . 

_ ئەندامی مەكتەبی سیاسی حزبی 

كۆمۆنیستی كرێكاری كوردستانە.
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ئامادەكردنی: گروپی قەیرانى نێونەتەوەییەكان
لە ئینگلیزییەوە: ماجید خەلیل

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

بەشی یەكەم:

یەکێک لە بەرپرسە بااڵکانی ئاسایشی تورکیا پێیوایە کە وتووێژ 

لەگەڵ ئۆجەالندا ساناترە، تاکو لەگەڵ شەڕڤانانی پەکەکە
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توركیاو پەكەكە: هێشتنەوەو هێزدان

بە رەوەندی ئاشتی

یەكەم: پێشەكی
كورداندا   لەگەڵ  توركیا  پەیوەندییەكانی  لەسەر  فرەیان  فشارێكی  هەرێمییەكانیش  گۆڕانكارییە  تەنانەت 
دروستكردووە، چونكە پەیوەندییەكان لەنێوان توركیاو شەڕڤانانی كورددا)پەكەكە( لە كۆتاییەكانی 2012 وە، لە 
باشترین هەلی گەیشتن بەڕێكەوتنی ئاشتیدا خۆیان دەبیننەوە. هاوكات هەردوالش گەیشتوونەتە ئاكامێك كە 

ناتوانن لەرێگەی سەربازییەوە سەركەوتووبن1.

 بۆ دەیان ساڵە ئەرتەشی توركیا توانیویەتی 

لەگەڵ  پەكەكەدا،  بەسەر  بكێشێت  ب��اڵ 

ئەوەشدا نەیتوانیوە لەناوی بەرێت. هاوكات 

خایەن  كەم  قۆناغێكی  بۆ  تەنیا  پەكەكەیش 

توانیویەتی گڵی ناوچەی بچوك لەو شوێنانەی 

كۆنتڕۆڵبكات،  توركیا  رۆژهەاڵتی  باشوری 

ك���وردن2.  دانیشتوانەكەی  زۆری��ن��ەی  ك��ە 

وتووێژەكانیاندا  لە  چەندینجار  ه��ەردوال 

بەاڵم  ب��وون،  نائومێدی  پشێوی و  دوچ��اری 

هەر چوونەتەوە نێو وتووێژو دانوستانەوە3، 

لەوێ   لێرەو  ئاماژەگەلێك  بوونی  لەگەڵ 

كوردو  لەنێوان  ئیتنی  ناكۆكی  بەرامەی  كە 

تورك دا دەخوێنێتەوە، بەاڵم هێشتا رقێكی 

نەتەوەدا  دوو  ئەو  لەنێوان  بەرباڵو  قوڵ و 

نییە، لەوێدا كوردان 15%ی كۆی 77 ملیۆن 

لە  چونكە  پێكدەهێنن4،  تورك  دانیشتوانی 

ئێستادا هەردوال لەو راستییە تێگەیشتوون، كە 

چۆن لە رەوشی ئاسایی و نۆرماڵدا سودمەندو 

بەهرەدار دەبن. دیارە كە پرۆسەی ریفۆرم 

لە 2005 وە، بۆ توركیا جۆرێك لە رەوەندو 

رێگەیەكی دژواردایە.

 لە ئێستادا توركیا ئامادەیی زیادی دەربڕیوە 

بكات،  هەرێمەكەدا  كوردانی  لەگەڵ  كار  تا 

تەحەدییانە  ئ��ەو  رووب���ەرووی  ئ��ەوەی  بۆ 

بێتەوە، كە لەالیەن رێكخراوە جیهادییەكانی 

سەریان  ع��ێ��راق��ەوە  س��وری��او  سنورەكانی 

ه��ەڵ��داوە5. دی��ارە ئ��ەوەی ت��اوەك��و ئێستا 

بەشێوەیەكی  كە  ئەوەیە  بەردیدەكەوتووە، 

تایبەت پەكەكە وەك رێكخراوێكی ترۆریستی 

ئاماژەی پێدەكرێت، بەاڵم گفتوگۆكانی ئاشتی 

وااڵ  نوێ   میتۆدێكی  بەرەو  رێگە  دەتوانێت 

پەكەكە  میریی و  نێوان  وتوێژەكانی  بكات. 

نوێ نین6. 

  2005 ب��ۆ  وە   1999 ن��ێ��وان  س��ااڵن��ی  ل��ە 

بەرپرسانی  لەنێوان  رووب��ەڕوو  پەیوەندی 

سەربازی تورك و عەبدواڵ ئۆجەالنی رێبەری 

پەكەكەدا  دام��ەزرێ��ن��ەری  زیندانیكراویی 

هەبووە7. دیارە لەو ماوەیەدا توركیا نەیتوانی 

سودێكی ئەوتۆ ببینێت لەرێبەرایەتی پەكەكە، 

رەوشەكە  چارەیەكی  ئەوەبوو  بۆ  ئەوەیش 

بدۆزێتەوە.

دادو  پارتی  حكومەت  وە   2009 ساڵی  لە 

پەرەپێدانی  دای���ە  دەس��ت��ی  گ��ەش��ەپ��ێ��دان 

دیموكراتی،  كرانەوەی  بەناوی  پرۆژەیەك 

لەومیانەدا موبادەرەی كوردیی دەستپێكرد8. 

لەگەڵ  ه��اوك��ات  بەرپرسان  ب��ەدوا  ل��ەوە 

راشكاوانە  وەزی���ران  س���ەرۆك  س���ەرۆك و 

دەك��رد.  قسەیان  ك��وردی��ی  دۆزی  لەسەر 

ئەوان توانییان گەلێ  بەربەست تێكبشكێنن. 

ئیدی لە سەرەتای 2009وە میریی كەناڵێكی 

ك��ردەوە،  كوردیی  بەزمانی  تەلەڤزیۆنی 

بە  رێگەیاندا  ساڵدا  هەمان  دیسەمبەری  لە 

زمان و  بە  تایبەت  پەیمانگەی  كردنەوەی 

ئەم  لەگەڵ  هاوڕێ   ك��وردی.  وانەوتنەوەی 

دیسەمبەری  لەنێوان  ریفۆرمدا،  هەواڵنەی 

گردبوونەوە  چەندین   ،2011 بۆ  دا   2008

بااڵی هەواڵگریی میت و  لەنێوان بەرپرسانی 

پەكەكەدا لە ئۆسلۆدا هاتۆتە گرێدان، دیارە 

ئەم گردبوونەوانە بە ئامادەبوونی چاودێرانی 

نێونەتەوەیی هاتۆتە ئەنجامدان. 

دی��داران��ەدا  لەو  پەكەكە  ب��ااڵی  ئەندامانی 

زوبێری  تەیوب،  سەبری  لە:  بوون  بریتی 

لەو  ئۆزۆن،  ئادەم  كارتاڵ،  رمەزی  ئایدار، 

لیستی  ت��ورك��ی  گ��ردب��وون��ەوان��ەدا الی��ەن��ی 

لە  خستۆتەڕوو،  خۆیان  داواكارییەكانی 

كۆتاییدا ئەم سێ  پڕۆتۆكۆڵە ئامادەكراون:

نیوە  پەرپوتی،  بە  ئۆسلۆ  دیدارانەی  ئەم 

بەهۆی  ئەوەیش  دیارە  مانەوە،  نیوەچڵ  و 

ئامادەسازیی  یەكهەڵوێستی،  بێمتمانەیی، 

ب��ەوج��ۆرە  گشتیی  تێگەیشتنێكی  ب��ۆ 

حكومەت  چ��ون��ك��ە  گ����ۆڕێ ،  ه��ات��ب��وون��ە 

بەتایبەتی  نییە،  راست  سەر  كە  وادەبینرا 

 ،2009 بەهاری  دەستگیركردنەكانی  دوای 

كورد  ه��اواڵت��ی  چەندین  ل��ەوێ��دا  چونكە 

رێكخراوی  لە  تێوەگالن  بە  تۆمەتباركران 

چەتری بزوتنەوەكە، كۆما جڤاكێن كوردستان 

)كەجەكە(9. هاوكات هەزاران هاواڵتی كورد 

لەوانە سەرۆك شارەوانییە هەڵبژێردراوەكان، 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 86

پارێزەران  خوێنكاران و  سیاسی،  چاالكوانانی 

دەستبەسەركران و  مانگێك  ل��ە  زی��اد  ب��ۆ 

لە  دادگایكردنیاندا  لەچاوەڕوانی  زۆرێكیش 

زینداندا هێڵرانەوە10. 

لەخۆی  پەكەكە  دا   2009 ل��ە  ئ��ەوك��ات 

رادەبینی هێزی بشكێ  بەسەر خاڵی سنوری 

پشخاپوری نێوان توركیاو عێراق. هاوكات بە 

لە  هەندێك  هاوبەش  گرێبەستێكی  گوێرەی 

گەڕانەوە  پەكەكە  هەوەڵینەكانی  شۆڕشوانە 

 34 لە  بریتیبوون  كە  ئەوانە  خۆیان.  زێدی 

پەنابەرانی  26یان  گەریال،   8 لەوانە  كەس، 

كەمپی مەخموور بوون لە باكوری عێراقدا. 

گەڕانەوە  گەریالییەوە  پۆشاكی  بە  وەختێ  

كوردی  هاواڵتیانی  لەالیەن  خۆیان،  زێدی 

لە  پ��اڵ��ەوان��ێ��ك��ی  وەك  ن��اوچ��ەك��ەی��ان��ەوە 

جەنگگەڕاوە پێشوازییان لێكرا. لەم نێوەندەدا 

میدیای توركی گەڕانەوەو بۆنەكانی پێشوازی 

پەكەكە  بەسەركەوتنێكی  گەریالیانەی  ئەو 

ناسیۆنالیستانی  لەناو  هەربۆیە  روماڵكرد11. 

ت��ورك��دا ت��وڕەی��ی ب���ەدووی خ��ۆی��دا هێنا، 

فەرمانڕەوا،  گەشەپێدانی  دادو  پارتی  ناچار 

پالنی  نواندو  س��اردی  رێككەوتنەكەیدا  لە 

بەدواخست.  دیكەی  گەریالی  گەڕانەوەی 

 2011 هاوینی  لە  ئۆسلۆ  پرۆسەی  بەمجۆە 

كە  دیارە  هەڵوەشایەوە.  هێناو  شكستی  دا 

هەڵبژاردنە  پێش  كەم  بەماوەیەكی  ئەوەیش 

پەرلەمانییەكانی 14 تەموزبوو.

 هاوكات پەكەكە سێزدە سەربازی ئەرتەشی 

سەر  سیلڤانی  ن��اوچ��ەی��ەك��ی  ل��ە  ت��ورك��ی 

میانەدا  لەم  كوشت.  دیاربەكر  بەپارێزگای 

سەركۆنەی  چەكدارییەكان  یەكە  سەرۆكی 

پێكهاتە نێوچەییەكانی ئەوێی كرد، وتی كە 

نەتوانراوە ناوچەكە كۆنتڕۆڵبكەن، هەروەها 

كادرێكی بااڵی دیكە بەوە سەر كۆنەی میری 

كرد، كە ئەوان بۆیە هێند كەمتەرخەمبوون 

لە رووداوەك��ە، بۆ ئ��ەوەی دوب��ارە جەنگ 

بەمجۆرە  هەڵبداتەوە12.  سەر  ناوچەكەدا  لە 

ئاگربەستی  كێشایەوەو  درێ���ژەی  جەنگ 

 2013 ئ���ازاری  لە  پەكەكە  الی��ەن��ەی  ت��اك 

ل��ەو م��اوەی��ەدا 920 كەس  ب��ەردەوام��ب��وو. 

كە  چەكداربوون  زۆرینەیان  كە  ك��وژران، 

زۆرترینیان ئەندامی پەكەكە بوون13.

 ئیدی لەوە بەدواوە هەرچەند كە هەوڵەكانی 

هێنابوو،  شكستیان  ئاشتی  بۆ  پێشووتریان 

كە چیدی  دەكرد،  بەاڵم هەردوال هەستیان 

پێویستە دەرگای دیالۆگ لەبەردەم یەكتریدا 

بەكراوەیی بهێڵنەوە.

وەزیران  سەرۆك  دا   2012 دیسەمبەری  لە 

رایگەیاند، كە میت بەشێوەیەكی راستەوخۆ 

دیارە  ئۆجەالندا،  لەگەڵ  پەیوەندییان  لە 

بوو  وت��وێ��ژەك��ان  ئاستی  دوای��ن  ئەمە  كە 

بە  وەك   نێوی  گەلێ   بە  لەوێ   لێرەو  كە 

چارەسەری،  پرۆسەی  ئاشتی،  پرۆسەكانی 

پرۆسەی ئیمراڵی نێوزەدكران. )ئیمراڵی ئەو 

تێیدا  1999وە  لە  ئۆجەالن  كە  دورگەیەیە 

لەبەندێنراوە(

جێگری سەرۆكی ئەكەپە، بەشیر ئاتالی وەك 

دانوستكاری میریی لە هەوڵەكانی چارەسەریی 

پێی  وتوێژەكاندا،  لە  ئاشتیدا)2014-2005( 

وابوو كە رەوەندی گفتوگۆكان درێژكراوەی 

هەوڵەكانی ئاشتییە كە لە 2005 وە دەستی 

پێكردووە. هاوكات بۆ هەوەڵجار هەواداران 

ك��وردو  سیاسییەكانی  سەرەكییە  پ��ارت��ە 

لە  تەنانەت  ئەوروپا،  پەراگەندەكانی  كوردە 

زیندانی  لە  كرا  ئاپۆ  سەردانی  قەندیلیشدا 

ئیمراڵیدا14.

راپۆرتی   4 میانی  لە  قەیرانەكان  گروپی 

پرۆسەی  پێگیریی  2011وە  لە  تێروتەسەلدا 

ئاشتی و هەوڵی چارەسەریی دۆزی كوردانی 

پەكەكەدا  میریی و  لەنێوان  كە  ك���ردووە، 

سەریهەڵداوە15. لەم راپۆرتەدا بەشێكی نهێنی و 

ئاشتی و  دانوستانەكانی  پرۆسەی  لە  گرنگ 

هەوڵەكانی چارەسەری خراوەتەڕوو، لەوێدا 

جەختكراوەتەوە سەر هەوڵەكانی ریفۆرم لە 

توركیاو خواستی كەمەندكێشكردنی روانگەی 

كوردان بۆ میریی و كۆتایهێنان بە یاخیبوونی 

ئەگەرەكان و  هەموو  لێرەدا  چەكدارانە. 

خواستی وتوێژەكان، دوا ئامانج خراوەتەروو، 

لێبوردنی  سەر  جەختكراوەتەوە  هاوكات 

گشتی، گەڕانەوە، داماڵرانی دیاردەی چەك، 

چەندین بابەتی هەنوكەیی و گرنگ. 

دووەم: پرۆسەیەكی سەر رێژ

پەكەكە،  چەكداری  بەخەباتی  هێنان  دوایی 

مانایەكی قوڵ و هەوڵێكی دژوارە لەهەناوی 

دۆزێكی پێچیدەو ئاڵۆزدا، بۆ هەردوال بایەخی 

ئێجگار گرنگە، بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی لە 

هەر  ئاتاجی  كە  ریفۆرمدا،  راگرتنی  زیندو 

رای  میری  پێویستە  ئاشتییە،  پرۆسەیەكی 

گشتی توركیاو رەوتی باوی سەردەمەكە لە 

زاڵبوون  پرۆسەیەدا  لەم  بگرێت.  پێشچاو 

كە  گۆڕێ ،  دێتە  فەرمیی  باوەڕێكی  بەسەر 

بوونی  تێیدا  كورد   1990 بۆ  وە   1925 لە 

نەبووە16. 

كە  پەكەكە  رێبەرانی  بۆ  لەبەرامبەریشدا 

زۆر  چیاكاندان،  چەپەك و  لە  ساڵە  دەی��ان 

دژوارە باوەڕو متمانە بهێنن كە ئیدی تورك و 

كورد لەو خاكەدا پێكەوە یەكسان، هاوبەشن، 

توركیا خاكەكەی بۆ ئەوانیش لێدەگەڕێت17.

ئەوەی لەم پێناوەدا ونە پێویستە لەپرۆسەی 

بدرێتە  رێگەكە  بەهەنگاو  هەنگاو  ئاشتیدا 

پرۆسەی  رێگەكە  ه��ەوەڵ��ی  بەشی  ب��ەر. 

ریفۆرمەكانی میرییە، كە جیا لە دانوستانەكان 

پەیوەست  خ��ۆی  هەنگاوەكانی  پێویستە 

پێكبەستبوونی  نەتەوایەتی و  تەواوكاری  بە 

پڕچەككردن  چەك،  داماڵینی  نەتەوەكان، 

بریتییە،  نیشانبدات. دووەمیش  نیازی خۆی 

لە رێككەوتنی ئاشتی لەنێوان توركیاو پەكەكە 

و وازهێنان لە جەنگ و خوێنڕێژی. هەنگاوی 

سێهەمیش بریتیە، لە كەش و هەوای گشتی و 

پرۆسە و زەمینەی وتوێژەكان.

چڕو پڕیی دەستپێشخەرییەكان

ب��ەت��ەواوی وەك ئ��ەوەی دەس��ت��ەواژەی��ەك 

پرۆسەكە  نەبێت،  پرۆسەكە  خێرهێنانی  بۆ 
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هەماهەنگییەوە  هاوبەش و  كاری  ل��ەرووی 

الوازو الرێیە، نەخشەی كارەكان و پەیوەستی 

بەئەجێندایەكەوە كەمتر دەردەكەوێت. تەنیا 

چوارچێوەیەك  و زەمینەی بنەمایەكی گشتی 

پەیوەست  پێكردووە. هیچ الیەنێك  دەستی 

دانوستانەكانەوە،  وێ��ردی  وادەو  بە  نین 

پێیانوایە  میریش  بااڵی  ئاسایشی  بەرپرسانی 

هاوكات  ئاشوفتەیە.  ئ��اڵ��ۆزو  پرۆسەكە 

دەكەون18.  بەردیدە  كەمتر  دەستپێشخەری 

دەبینن،  وای  ت��ورك  بااڵكانی  شیكەرەوە 

ئاتاجی  دانوستانەكان  لە  زیاتر  رێگەكە  كە 

دوو  ك��ە  ب��ەردەوام��ی��ی��ە،  بەهێشتنەوەو 

پێویستە  ئەردۆگان  ئۆجەالن و  وەك  پیاوی 

بۆ  بهێڵنەوە19،  كۆنتڕۆڵدا  لەژێر  نەخشەكە 

هەردوو  ستراتیژی  كە  وادەبینن  هەندێكی 

كات و  تاوەكو  رەوشەكەیە،  هێشتنەوەی  ال 

هەربۆیە  بكەوێت20.  چنگ  پێویستیان  ئانی 

لەكوێ   كەی و  نازانن  لەالیەنەكان  كام  هیچ 

پرۆسەكە كۆتایی دێت، لەبەر ئەوە هەردوال 

پێشەوە  ب��ەرەو  رێگەكەیان  كە  وادەبینن 

دەڕوات. هەردوو ال چ پەكەكەو چ توركیا، 

نەخشەیەك یان ستراتیژێكی دوور مەودا بە 

وریاییەوە رەچاو ناكەن. 

تەنیا رەچاوی پێویستییەكان و نەخشە رێیەكی 

ئەمەیش  دەك��ەن،  هەنووكەیی  پراكتیكی 

دەردەك��ەوێ��ت.  ه��ەردوالدا  هەژموونی  لە 

لەم  ت��ورك  ب��ااڵی  ئاسایشیی  بەرپرسانی 

حكومەتیش  گ��ەر  وت��ب��ووی��ان،  ب��ارەی��ەوە 

هەبێت،  پرۆسەیەدا  لەم  تۆكمەی  پالنێكی 

رێگەكەی  نەخشە  بتوانرێت  ئەستەمە  ئەوا 

لە  پالنە  ئەو  گۆڕانەكانی  شوێنبكەنەوەو 

نەخشی  وەك  توركیادا  سیاسی  كۆی  ئاستی 

بۆیە ئەردۆگان  سەر لم دەمێنێتەوە21. هەر 

دەكرێت لەم رووەوە دڕدۆنگبێت و نەتوانێت 

پالنێكی گونجاوی هەبێت، چونكە ئەو كارە 

دەبێت  ترسناك  دژوارو  سیاسییەوە  لەرووی 

بۆی. 

لەبارەی  توركیا   لەالیەكیتریشەوە دڕدۆنگی 

نیازمەندی بە سازش لەو رەوشەدا، بۆ ئەو 

سەرۆكەی كە چارەی دۆزی گرتۆتە ئەستۆ، 

نەختێك  كە  دەخوێنرێتەوە  مانایە  ب��ەو 

بەرژەوەندی ئینتیخابی لێدەكەوێتەوە22.

هەوەڵی  رێی  نەخشە  ه��ەردوال  بەگوێرەی 

دەگرێت.  لەخۆ  قۆناغی  سێ   پرۆسەیەكی 

بەجەخارەوە دەڵێین كە كات و ساتی قۆناغی 

یەكەم و دووەم ناكۆكیی و پشێوی لێكەوتەوە. 

پەكەكە  بوو  پێویست  حكومەت،  بەگوێرەی 

ئاگربەستداو  لە  بكردایە  دەستپێشخەری 

توركیادا  ل��ەدەرێ��ی  هێزەكانی  ت���ەواوی 

چۆڵەكانیشیان  چ��ەك و  بكشاندایەتەوەو 

دەستیدەدایە  میری  دوات��ر  جێبهێشتایە23. 

دیموكراسییەت.  لە  پێڕەوی  هەنگاوەكانی 

چەككردنی  داماڵین و  چەك  لەپاش  ئەمەیش 

پەكەكە بەرنامەی بۆ دانرابوو24، لەبەرامبەردا 

میریی  كە  كردبوو،  پێشبینی  وا  پەكەكەیش 

داوەتە  یاسایی  دەستوری و  ریفۆرمگەلێكی 

رێگەی  كە  كردووە  بابەتە  لەو  كاری  پێش، 

بە گەڕانەوەی گەریالكان دابوو بچنەوە زێد و 

ئاواییەكانی خۆیان.  ئەم پێشبینییەی پەكەكە 

لەوەوە سەرچاوەی گرتبوو كە لەگەڵ راگرتنی 

كشانەوەی  بارمتەكان و  بەردانی  ئاگربەست و 

هێزەكانیان ئیدی میریش دان دەنێت بە نیاز 

پاكی ئەواندا25. هەربۆیە بەپشتبەستن بە بێ 

وادەیی میریی لە بەڵێنەكانیدا، پەكەكەیش لە 

دەستپێكی سێپتەمبەری 2013 وە كشانەوەی 

هێزەكانی خۆی هەڵپەسارد26.

دەستەپاچەگی و  ئ��ەو  ه��ەم��وو  س���ەرەڕای 

ئاڵۆزییە پرۆسەی ئاشتی لەهەناوی ریشەیەكی 

قوڵی بێ متمانەیی لەنێوان پەكەكەو میریدا 

لەبەردەم  هەوڵەكان  ئیدی  دەستپێكردووە. 

بە  پێشگرتن  بۆ  نوێدان  ئامادەییەكی  بوونی 

لە  ئەوەی  بەدوای  دوا  تەشەرەكان.  تانەو 

ئۆجەالن  پەیامی  دا،   2013 ئ��ازاری  ی   21

لە بۆنەی نەورۆزی دیاربەكردا خوێنرایەوە. 

ئاگربەستی  الیەنە  تاك  بە  پەكەكە  ئیدی 

راگەیاند، ئەم راگەیانراوەی پەكەكە لە ساڵی 

جاربوو  نۆهەم  بۆ  ئەوكات  تا  1993وە، 

پەیامەكەیدا  لە  ئۆجەالن  راگەیەنرابوو.  كە 

گروپی قەیرانەكان 
لەمیانی چوار راپۆرتی 
تێروتەسەلدا لە 
2011وە پێگیریی 
پرۆسەی ئاشتی و 
هەوڵی چارەسەریی 
دۆزی كوردانی كردووە، 
كە لەنێوان میریی و 
پەكەكەدا سەریهەڵداوە. 
لەم راپۆرتەدا 
بەشێكی نهێنی و 
گرنگ لە پرۆسەی 
دانوستانەكانی ئاشتی و 
هەوڵەكانی چارەسەری 
خراوەتەڕوو
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كە  هاتووە  ئەوە  كاتی  ئیتر  كە  وتبووی، 

هێزی  ه��زرو  بێدەنگبكرێن و  چەكەكەكان 

سیاسەت بێنە ئاخاوتن.

بنكە  ب��ارەگ��او  كە  ك��رد  داوای  ه��اوك��ات   

سەربازییەكانیان لە توركیادا بكێشنە دواوە27.

ئەو  پەكەكە هەموو  ئازاردا  مانگی  لە  هەر 

توركیای  كەرتی گشتی  رفێنراوەی  كاریگەرە 

رادەستی نوێنەرانی هەوادارە  سیاسییەكانی 

ئاگربەستی  راگەیاندنی  هاوكات  كرد.  كورد 

پەكەكە هاوتابوو، لەگەڵ نیشاندانی ئامادەیی 

ئەرتەشییەكانی  هێزە  تا  توركیا،  حكومەتی 

ئامانجەكانی  سەر  هێرشكردنە  لە  خۆیان 

تواناكانی  لەالیەكیترەوە  ببوێرن.  پەكەكە 

بازرگانی  مامەڵەی  ئەنجامدانی  بۆ  ئەكەپە 

لەنێو  نوێی  گوڵمەزێكی  پەكەكەدا،  لەگەڵ 

ئاسایشییەكاندا  هێزە  نێو  دەنگگەلێكی 

بەوە  میرییان  سازشی  ئ��ەوان  لێكەوتەوە. 

بەكارهێنانی  مۆنۆپۆڵی  ك��ە  ق��ۆس��ت��ەوە 

ئەكەپە  ك����ردووە28.  هێزی  شەرعییەتی 

هێزە  خۆبەڕێوەبەری  بەرچاو  بەشێوەیەكی 

كردبۆیەوە،  هێور  توركیای  چەكدارەكانی 

هەڵوەشاندنەوەی  ل��ەڕێ��گ��ەی   ئ��ەوەی��ش 

پڕۆتۆكۆڵی سەر فەرمانەگشتی و ئاسایشییەكان، 

چونكە بەگوێرەی ئەو پرۆتۆكۆڵە دەسەاڵتی 

كە  ئاسایشییەكان،  هێزە  بە  دراب��وو  تەواو 

ئەو  رووداوەگشتییەكان و  دەستوەربدەنە 

تێدا  تیرۆریان  مەترسی  كە  رووداوان���ەی 

دەبینرێت. ئیدی هیچ چاالكییەكی سەربازی 

نێوچەكان و  پارێزگاری  رەزام��ەن��دی  بەبێ  

بەاڵم  بەڕێوەببرێت،  نەدەتوانرا  هەرێمەكان 

گەر پێشووتر  یاسایەكی مسۆدە تێپەڕێنرایە، 

كە تێیدا دەسەاڵتێكی فرەتر بە پۆلیس درابێت   

)تێیدا گەڕان بەدووی خەڵك و بارهەڵگرەكان 

دەستگیركردن  زەمینەی  ئاسانتربكات، 

كاری  بازنەی  ئەوا  بڕەخسێنێت(  فراوانتر 

هاوكات  دەب���وو،  ف��راوان��ت��ر  تیرۆریستی 

توندەكان  ك��اردان��ەوە  بۆ  لەباریش  كەشی 

دەڕەخسێنراو هەموو ئەو دەستكەوتانەی لە 

لەنوێ   سەر  دی  هاتبوونە  ئاشتیدا  پرۆسەی 

رادەی  پەكەكە  كەجەكەو  دەبرانەوە.  لەبار 

بونیادی متمانەیان لە كشانەوەی هێزەكانیان 

دەستدایە،  توركیا  سنورەكانی  دەرێ��ی  بۆ 

لە  پێكردو  دەستی  پێنجەوە  لەمانگی  كە 

دیارە  پێهێنا.  كۆتایی  دا   2013 سێپتێمبەری 

چاودێری و  میكانیزمێكی  بەبێ   ئەمەیش  كە 

دیاری كردنی چوارچێوەیەك و رێككەوتنێكی 

فەرمی جێبەجێكرا.

ه��ەر ب��ۆی��ە ئ���ەوەی ك��ە پ��ەك��ەك��ە ك��ردی 

كشانەوەی  میانی  لە  چونكە  بوو،  سازشێك 

هێزە  دا،   1999 لەساڵی  پەكەكە  هێزەكانی 

كردبوویە  هێرشیان  توركیا  ئاسایشییەكانی 

قوربانی  بە  كشاوەكانیش  گەریال  سەریان، 

دانی چەند سەد كەسێك باجی ئەو سازشەیان 

كادیرە  ل��ە  هەندێك  بۆیە  ه��ەر  داب���وو. 

بااڵكانی پەكەكە لە كاردانەوەی ئەو بڕیارەی 

قەڵەمڕەوی  بەدەستەوەدانی  بۆ  ئۆجەالندا 

خۆیان  تانەی  توركیادا،  لەنێوخۆی  پەكەكە 

نەشاردەوە29.

پاكێجەكانی  دا   2013 سێپتەمبەری   30 لە 

دیموكراسی لەالیەن ئەكەپەوە واژۆكران، كە 

زمانەكانی  بە  خوێندن  بە  بوون  پەیوەست 

هاوكات  تایبەتییەكاندا،  خوێندنگە  لە  دایك 

چونكە  بەیانیان،  ساڵوی  وەفاداری  البردنی 

دەكرد  هەستیان  كوردەكان  بەڵێنەدا  لەو 

پێدەكرێت.  نەتەوایەتییان  سوكایەتی  كە 

هاوكات پێدانی كۆمەكە داراییەكان بەو پارتە 

سیاسیانەی كە دەتوانن 3%ی دەنگی خەڵكی 

ئاشتی و  پارتی  بەمجۆرە  پێكبهێنن.  توركیا 

كوردەكانبوون،  الیەنگرانی  كە  دیموكراسی 

)بەدەپە،  گەل  دیموكراتیكی  پارتی  لەگەڵ 

هەڵبژاردنیان  پڕوپاگەندەی  هەم  هەدەپە( 

بەزمانەكانی  هەمیش  هەڵگیرا  ل��ەس��ەر 

بە  درا  رێگە  درا، هاوكات  رێگە  ناتوركیش 

شارۆچكەكانی  شارو  لێنانەوەی  نێو  دوبارە 

كورد بەنێوی كوردیی. هاوكات رێگە درا كە 

پارتەكانیان هاوسەرۆكیان هەبێت، كە بریتین 

تا  كە  سیاسییەكان،  پارتە  سەرۆكی  دوو  لە 

كوردییەكاندا  سیاسییە  پارتە  لە  تەنیا  ئێستا 

دوایی هێنان بە 
خەباتی چەكداری 
پەكەكە، مانایەكی 

قوڵ و هەوڵێكی دژوارە 
لەهەناوی دۆزێكی 

پێچیدەو ئاڵۆزدا، بۆ 
هەردووال بایەخی 

ئێجگار گرنگە، 
بۆ بەدەستهێنانی 

پشتیوانی لە زیندوو 
راگرتنی ریفۆرمدا
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ئەوەیشدا  لەگەڵ  پێڕەوكراوە،  نەزمە  ئەم 

ب��اوەڕی��ان  كەجەكە  پەكەكەو  رێ��ب��ەران��ی 

نیگەرانییەكانیان  لە  بەشێك  تەنیا  واب��وو 

ئەكەپە  گشتی  بەشێوەیەكی  چ��ارەك��راوە، 

خەمی  تاكتیكی و  بەالڕێدابردنێكی  مژوڵی 

هەڵبژاردنەكانییەتی، نەخشە رێیەكی واقیعی 

نەتەوەیەیی  دیموكراسی و  دۆزی  چارەی  بۆ 

كورد پێنییە30.

هاوكات میریی بڕیاری ئازادكردنی هەزاران 

بە  بوو  سااڵنێك  كە  كوردیدا،  چاالكوانی 

پەكەكەو  ئەندامێتی  لە  تێوەگالن  تۆمەتی 

كەجەكە لەبەندێنرابوون، هەموو ئەوانە پاش 

بەبەڵگەوە  تاوانەكان  و  دادگەی  لە  ئەوەی 

بوون،  تۆمەتەكان  هەڵسەنگاندنی  مژوڵی 

مابوونەوە  دادگایكردندا  لەچاوەڕێی  یاخود 

هاوكات  درا.  ئ��ازادك��ردن��ی��ان  ب��ڕی��اری  بە 

زیندانی  فەرمانی  دادگ��ا  ئەوانەی  هەموو 

بەندكردنیان  ماوەی  سەپاندبوونن  بەسەردا 

ساڵ   10 ئەوانەی  نموونە  بۆ  كەمكرایەوە، 

بوو كران بە 5 ساڵ.

ئازادكردنی  بۆ  پێویستكرا  بڕیاری  هاوكات   

بیماربوون،  كە  زیندانیانەی  لەو  بەشێك 

دیموكراتیزەكردندا  لەپاكێجی  ئەوانە  هەموو 

بزوتنەوەی  كە  دیارە  كرابوویەوە.  شوێنیان 

هەموو  بە  دەنێت  دان  كوردی  نەتەوایەتی 

ئەو گۆڕانكارییانەدا، بەاڵم خوازیاری گۆڕانی 

هەمیشە  ریفۆرمەكان  دەك���ات.  زێ��دەت��ر 

ژێرنوسی الوەكیان هەبوو، كە ناوەڕۆكەكەی 

داواك���اری  نموونە  ب��ۆ  وات��ا دەك���ردن  ب��ێ 

بڕگەكەدا  لە  هۆیەوە  بەو  دەیتوانی  گشتی 

زیندانیانەی  ئەو  هەموو  خۆی  خواستی  بە 

لەنەوەدەكانەوە  بكات.  ئازاد  بیماربوون  كە 

جۆرێك  بە  بڕگانە  لەو  زۆرێ��ك  ئێستا  تا 

بە  پشتبەستن  بە  ئەوانەی  كە  گۆڕابوون، 

ئازاد  ئێستاكەش  دەمانكوشتن،  بڕگەكان 

دەكرێن.

زێدەتر  كاری  بەوەبوو  پێویستیان  هەردوال 

لەنێوانیاندا  متمانە  پ��ردی  تاوەكو  بكەن، 

دروستبكەن. بەتایبەتی لەرێگەی دۆزینەوەی 

دوا  لە  رەوانتر  رونترو  گشتی  میتۆدێكی 

بتوانرێت  ئەوەی  بۆ  پرۆسەكەدا،  ئامانجی 

چوارچێوەیەك بدۆزرێتەوە تا لێیەوە بتوانن 

بگەن بە كۆی ئامانجەكانی پرۆسەكە. هاوكات 

هۆیەكانی  ل��ەب��ارەی  مشتومڕ  پێویستبوو 

شكستی ئاگربەستەكانی رابردوو بدۆزرێنەوە 

بەتایبەتی ئاگربەستی 2011، بۆ ئەوەی بزانن 

چی  و چۆن رێگری لە ئاشوب، توندوتیژیی، 

كۆنتڕۆڵی هەلومەرجەكان بكەن.

گەڕان بەدوای چوارچێوەیەكی یاسایی دا

هەر لەسەرەتاوە بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد، 

یاسایی  خواستی دۆزینەوەی چوارچێوەیەكی 

بەگوێرەی  دانوستانەكاندا.  لەپێناو  هەبوو 

ئەو تۆمارانەی كە لەپرۆسەی ئۆسلۆی 2011 

كە  خراوەتەروو  ئەوە  پێكرابوون،  دزەی��ان 

دەنێت،  ب��ەوەدا  دان  توركی  بەرپرسێكی 

لەنێوان  نوسراو  دۆكیۆمێنتی  هاموشۆی  كە 

ئۆجەالن و ئەندامانی دیكەی پەكەكەدا بوونی 

هەیە، لەكاتێكدا كە ئەمە لەو ئان و ساتەدا 

كارێكی نایاسایی بوو.

دا   2012 ئازاری  هەوەڵی  لە  مەترسییەكە   

بەتەواوی بەرجەستەكرابوو، ئەمەش لەالیەن 

بەتەواوی  ئاشتییەوە  پرۆسەی  دژە  بەرەی 

قۆزرابوویەوە، چونكە لێپێچینەوە لە سەرۆك 

هاوكات  وت��ووێ��ژەك��ان��ەوە،  ل��ەب��ارەی  ك��را 

سەرۆكی هەواڵگری نەتەوەیی هاكان فیدان 

لە  دواجار  هەبوو.  بوونی  ماجەراكاندا  لە 

بۆخۆی  ئۆجەالن  2014دا  دووی  مانگی  8ی 

ه��ەڕەش��ەی ل��ەب��ارەی ئ��ەو رەوش��ەك��رد، لە 

چوارچێوەیەكی  پێشەوەی  نەهێنانە  ئەگەری 

هۆشداری  ئاشتی،  پ��رۆس��ەی  بۆ  یاسایدا 

لەبارەی كۆتایی هێنان بە پرۆسەی ئاشتی دا.

دیارە میریی بەتوندیی لەبارەی بەرپرسایەتی 

هەنگاوی  ئاشتیدا  ل��ەپ��رۆس��ەی  گشتی 

چواری  مانگی  لە  ئەوەبوو  هەڵگرتووە. 

یاساكە  كرد.  یاسایەكی  پێشنیازی  دا   2014

هەواڵگری  ئاژانسی  چاالكییەكانی   لەبارەی 

یەكەم  بۆ  ئ��ەوەب��وو  ب��وو،  نیشتیمانییەوە 

بەشداریی  بە  دا  شەرعییەتی  پەرلەمان  جار 

پەكەكەدا،  دانوستانەكانی  لە  ئاژانسەكان 

دەس��ەاڵت��ی��دا  ی��اس��ا  حەوتیشدا  لەمانگی 

كورد  كێشەی  چارەسەری  كە  بەحكومەت 

بگرێتە ئەستۆ، هەروەها پاراستنی یاساییشی 

دایە هەموو ئەو بەرپرسە گشتیانەی كە لەو 

پرۆسەیەدا بەشدار دەبن. بەمجۆرە پرۆسەكە 

بنەمایەكی یاسایی تۆكمەی پێدرا.

کۆمەڵێک گەریال )پەکەکە(
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ئەتالی  بەشیر  ئەكەپە  سەرۆكی  جێگری 

ئەوەی خستەروو، كە لە هەنگامی ئایندەدا 

دەكات،  ئامادە  یاسایی  بنەمایەكی  میریی 

بۆ ئەو گەریالیانەی كە گەڕاونەتەوە. دیارە 

كوردییەوە  لەتەرەفی  هەنگاوانە  ئەم  كە 

وەختێك  لێكرا.  پێشوازییان  باشی  ب��ە 

مانگی  10ی  لە  بەكورد  س��ەر  نوێنەرانی 

ئەو  ئۆجەالنیانكرد،  س��ەردان��ی  ح��ەوت��دا 

هەركەسێك  سوپاسی  كە  خستەروو  ئەوەی 

ئەویان  خواستەكەی  پشتیوانی  كە  دەكات، 

چوارچێوەیەكی  پێدانی  لەپێناو  ك��ردووە 

یاسایی بۆ دانوستانەكان، هەروەها ئەو ئەو 

زانی  ئەرێنی  بەدەستپێكی  گۆڕانكارییانەی 

مەزن و  ئاشتەواییەكی  بەرقەراربوونی  بەرەو 

پەكەكە  كەجەكەو  رێبەری  هەروەها  بااڵ، 

پێزانینیان هەبوو بۆ دەستپێشخەرییەكە.

داڕێ��ژەران��ی تورك  یاسا  لە  داوای��ان  ب��ەاڵم 

زمانی  بەكارهێنانی  زبرو  زمانی  كە  كرد، 

بەكارنەهێنن.  بەرامبەر  الیەنی  بۆ  تیرۆر 

بارەیەوە  لەم  كورد  لەسیاسییەكانی  یەكێ  

پاش  كە  بەرچاوە  فرە  ئەوە  نوسیویەتی: 

90 ساڵ لە نكۆڵی كردن و پەكخستنی هزرو 

مژوڵی  توركیا  لەئێستادا  كوردانن،  هۆشی 

پەرلەمانەوە  سۆنگەی  لە  دۆزەك��ە  ئەوەیە 

شتێك  هیچ  بكات.  لەبارەوە  لێكۆڵینەوەی 

هێندە بە بەهاتر نییە، بەاڵم ئێمە پێویستە 

سیاسەتێكی  لەرێگەی  ژەهرە  ژەنگ و  ئەو 

دەرەوە.  بدەینە  ف��ڕێ   دیموكراتیكەوە 

چێكردنی  ل��ەب��ارەی  داه��ات��وو  هەنگاوی 

لە 1ی  بۆ پرۆسەكە  یاسایی  چوارچێوەیەكی 

ئۆكتۆبەری 2014 دا درێژەی كێشا، ئەوەیش 

فەرمی  بەشێوەیەكی  میری  كە  بوو  كاتێ  

دانا بۆ كۆڵینەوە و دیاریكردنی  میكانیزمێكی 

پالنێك بۆ چاودێریكردنی پرۆسەكە. بۆردێك 

جدی و  حكومی  پێكهاتەیەكی  كە  دام��ەزرا 

كارزان بوون، كە لەالیەن سەرۆك وەزیران، 

یاخود یەكێك لە نوێنەرەكانییەوە رێبەرایەتی 

بۆردەكە دەكرا، هاوكات 10 وەزیری دیكەیش 

پێكهاتەكەدا بوون، هاوكات سەرپەرشتی  لە 

 11 ئەنجومەنێكی  چاودێری  بەدواداچوون و 

كەسییان دەكرد.  

داماڵینی  ل��ەچ��وارچ��ێ��وەی  ك��ارك��ردن��ەك��ان 

گشتی  دیپلۆماسییەتی  بۆ  گەڕانەوە  چەك و 

هەبوو  هەماهەنگییان  ه��اوك��ات  ب���وو، 

كۆمەڵگە  لۆكاڵییەكان و  فەرمانڕەوا  لەگەڵ 

مەدەنییەكانی ئەوێدا. هەموو ئەوانە بەتاك 

الیەنی وەك هەنگاوی ئەكەپە هاتنە گۆڕێ  و 

دیكەی  الیەنەكانی  دەستپێشخەرییەكی  هیچ 

پارتی  هاوسەرۆكی  هەرچەند  نەبوو.  تێدا 

دەمیرتاش  سەاڵحەدین  گەل  دیموكراتیكی 

نەخشە  ئەرێنی و  هەنگاوێكی  بە  ئ��ەوەی 

رێیەكی نوێ  و پێشكەوتن دانا، بەاڵم ئەوەی 

بریتییە  ئەنجومەنانەدا  لەم  كارایە  بەسودو 

لەكارەكانی ئایندەیان. 

ئەوەیە  مژوڵی  كورد  نەتەوەیی  بزوتنەوەی 

نوێنەرانی  كە  بكەن،  لەپەكەكە  وا  كە 

بواربدرێت  یەكگرتووبن و  دانوستكارەكان 

كە  دیاریبكات،  ئەوانە  هەموو  ئۆجەالن 

بڕیارە رۆڵیان هەبێت لە پرۆسەكەدا.

الیەنەكان  دەیوت:  چەكدارەكان  رێبەرێكی 

ی��ەك��ت��ری ق��ب��وڵ دەك����ەن، ئ���ەوان رازی��ن 

مێزی  لەسەر  دانوستان  كێشەكەو  بەنێوی 

ئێمە  رێبەری  ب��ەاڵم  بەیەكسانی،  گفتوگۆ 

لەزینداندایە،  ئەو  تەنیایە،  لەوێدا  ئۆجەالن 

بەتەنها  میریدا  لەگەڵ  وتوێژ  بەرێوەچوونی 

بەس خۆی، ئایا ئەوە چۆن دانوستانێكە كە 

ئەنجامدەدرێت.

 بەهەمان شێوەی كە دەوڵەت دارای وەفدێك 

وەفدێكیان  كوردەكانیش  پێویستە  بێت، 

تەنها  وەك  ئۆجەالن  توركیا  كاتێ   هەبێت. 

دەكرێت  دەبینێت،  پەكەكە  دانوستكاری 

رێگە گەلێك بۆ چارەی ئەم خواستەی ئێمە 

بدۆزێتەوە. پێویستە تیمی دانوستكارانی كورد 

ئەندامانی  پەكەكە،  ئۆجەالن، شەرڤانانی  لە 

بێت،  پێك  پەكەكە  نوێنەرانی  ئ��ەوروپ��او 

دانوستانەكان  پرۆسەی  دەتوانرێت  ئەوكات 

بپێكێت.  ئەنجامەكانی  كاریگەرتر  خێراترو 

چاودێرانی  گەرەكییەتی  پەكەكە  هاوكات 

چاودێری  ئەنجومەنێكی  لەوانە  دەرەك��ی و 

فەرمی و  رێكەوتنێكی  لەهەر  نەتەوەیی  نێو 

دانوستانێكدا بوونیان هەبێت. هاوكات پارتی 

ب��ەرەو  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم  گ��ەل  دیموكراتیكی 

بەاڵم  ك��ردووە،  میریدا  لەگەڵ  پێشچوونی 

بەرەو پێشچونەكان نەگەیشتونەتە ئاكامێك و 

ژێر  تۆكمەی  پێكهاتەیەكی  بە  ئاتاجیان 

چاودێریی هەموو الیەك هەیە.

 خشتەی زەمەنیی نادیار

بۆ  دیاریكراو  چوارچێوەیەكی  ئێستاش  هەتا 

چۆن  هەروەك  نییە،  گۆڕێدا  لە  وتوێژەكان 

بوونی  دیاریكراویش  زەمەنی  خشتەیەكی 

نییە، لە كۆتایی ئۆكتۆبەردا هەردوال ئەوەیان 

خستەروو كە گەیشتن بە دوا قۆناغ لە چەند 

ئەوە  ئەستەمە،  كارێكی  كەمدا  مانگێكی 

بەرەو  بەباشی  كارەكان  هەموو  ئەگەریش 

پێش بچوونایە. 

هەمیشە  كە  پێشووتر  بەڵێنەكانی  ب��ەاڵم 

نەبراونەتە سەرو جار دوای جار الوازتربوون، 

زیان  ئەوتۆو  كاریگەرییەكی  ئەوانە  هەموو 

ه��اوەری��ان ل��ەس��ەر پ��رۆس��ەك��ە دان��ەن��اوە. 

بااڵی  ئاسایشی  بەرپرسێكی  چۆن  هەروەك 

توركی لەم بارەیەوە وتویەتی، كە ناوەڕۆكی 

پرۆسەكە لە زەمەن و كات فرە بەبایەخترە. 

لۆگۆی پەکەک

ئااڵی تورکیا



91 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

كە  ئەوەیە  ئەولەویەتمان  نوسیویەتی:  ئەو 

پرۆسەكە،  كۆتایی  بگەینە  كات  بەزوترین 

بەاڵم ئەگەر نیوەی كارەكە لەسەر ئێمە بێت، 

نیوەكەی تری لە ئەستۆی پەكەكەدایە، پەكەكە 

توركیادا  لەسنورەكانی  لەپێشدا  پێویستە 

پاشەكشەی تەواو بكات، بۆ ئەوەی نیشانی 

هەڕەشەو  نابنە  چیدی  كە  بدەن  توركیای 

ئەم  پێویستە  ئەوان  توركیا.  خاكی  سەر  بۆ 

ئەوەی  بۆ  دروستبكەن،  متمانەیە  پ��ردی 

هەڵێنن،  هەنگاو  بتوانن  سیاسیییەكانیش 

بەدەستنەهێناوە،  متمانەیەی  ئەم  پەكەكە 

بە  پاڵبنێین  پەرلەماندا  لە  ناتوانین  ئێمەیش 

یاساكانەوە، چونكە خەڵكی هێشتا بە رەوش و 

رووی پەكەكە رازی نیین.

 ،2013 ئاگربەستی  دوای  لەمانگەكانی 

لە  ئاشكرا  بەشێوەیەكی  توركیا  حكومەتی 

قەڵسكرابوو،  پەرێشان و  ئاشتیی  رەوەن��دی 

سەراسەرییەكانی  ناڕەزاییە  بەهۆی  ئەوەیش 

واڵتەوە كە لە پاركی غازی لە ئەستەمبوڵەوە 

لە مانگەكانی پێنج و شەشدا دەستی پێكرد.

 هاوكات تۆمارێكی فراوانی كاسێت و بەڵگە 

كە  دزەیانكردبوو،  دێسەمبەردا   17 لە  نامە 

میری  بااڵكانی  بەرپرسە  تێوەگالنی  تێیاندا 

لەهەمانكاتدا  روو،  خرابوونە  گەندەڵی  لە 

پ��ەك��ەك��ە س��ەی��ری رەوش���ەك���ەی دەك���ردو 

دێت،  خەڵكیدا  بەسەر  چی  ئایا  تێمابوون، 

لەگەڵ  مامەڵە  كە چۆن  دڕدۆنگبوو  پەكەكە 

خەڵكەكەدا  لەگەڵ  ئایا  بكات،  رەوشەكەدا 

خۆی  گۆڕانەكاندا  لەكوێی  یاخود  بێت، 

ببینێتەوە.

نەتەوەیی  بزوتنەوەی  شێوەیش  بەهەمان   

دەست  زەمەنی  نەخشەیەكی  هیچ  كوردیی 

ب��ە تاسەوە  ن��ەداب��ووی��ە، ه��ەرچ��ەن��دە ك��ە 

دەخوازێت  میری و  سەر  خستووەتە  فشاری 

ئاراستەكان  وتووێژەكاندا و  لە  بكرێت،  پەلە 

سەربكێشن.  لەبار  دانوستانگەلێكی  بەرەو 

شەڕڤانان  رێبەرانی  لە  یەكێك  ه��ەروەك 

ئێمە  خستووەتەروو:  رەوشەكەی  بەمجۆرە 

راستەوخۆ  پێویستە  كە  بیردەكەینەوە  وا 

دانوستانەكان دەستپێبكەن، پەكەكە ئامادەیە 

نەخشە  ب��ە  ئاتاجمان  ب��ڕی��ارە،  ئ��ەم  ب��ۆ 

پێویستە هەنگاوی بۆ هەڵبگیرێت،  رێیەكەو 

چونكە  دەستپێبكەین،  هەرخاڵێكەوە  لە 

دەكەوینە  ئێمە  كە  دەڵێت،  پێمان  ئەزمون 

درێژە  ئاگربەست  بێت و  گەر  مەترسییەوە، 

كە  ه��ەن  خەڵكانێك  چونكە  بكێشێت، 

دەیانەوێت رەوەندەكە بەرەو هەڵدێر بەرن.

غیابی  كە  سەلمێنراوە  ئ��ەوە  بەكورتی   

گرفت،  نابێتە  زەمەنی  رێیەكی  نەخشە 

بەدەستیكردن  دەستی  كە   مەرجێك  بە 

نەبێت بۆ كڕینی كات، هەوڵێك نەبێت بۆ 

پێش  گەمەی  خۆڕێكخستنەوەو  خۆسازدان، 

میریی  دەكرێت  راستیدا  لە  هەڵبژاردنەكان، 

گەرەكییەتی  كە  بوێت،  ئ��ەوەی  بەباشی 

هەڵبژاردنە  بانگەشەی  بۆ  خ��ۆی  جێپێی 

پەرلەمانییەكەی مانگی شەشی 2015 جێگیر 

گەمەكردن  مەترسییەكانی  ب��ەاڵم  بكات، 

نومایانە،  وە   2014 نیوەی  لە  بەكاتەكان 

چونكە بزوتنەوەی نەتەوەیی كوردی لەسەر 

ئەو بنەمایە هەڕەشەی شكاندنی ئاگربەستی 

گەر  خستەروو،  ئەوەیان  لەتوركیا و  كرد 

توركیا هاریكاری كوردانی پەنابەری سەرسنور 

دەشكێنن،  بەستەكەیان  ئاگر  ئەوا  نەكات، 

كوردانی سەرسنور لە ئێستادا لەالیەن گروپە 

تین و  لەژێر  گەمارۆدراون و  جیهادییەكانەوە 

ئەوە  لەبەر  توندڕەوەكاندان،  كوشتنی  تاوی 

بە پرۆسەكەوەو  پابەندبن  پێویستە  هەردوال 

لەبار  پێویست و  شوێنی  رێ و  بەخێرایی 

بدۆزنەوە، كەڵك لەدەرفەت و خاڵە ئەرێنییە 

سەركردە  لێرەدا  وەربگرن.  خ��وازراوەك��ان 

بەهێزەكانی هەردووال ئاگربەستی راگەیەنراو، 

پێویستە رەچاوی رەوشە هەرێمییەكە بكات و 

دارای ئەو هۆشیارییە بن، كە هێزی بەهێزی 

توركیا و  لەبەرژەوەندی  چۆن  گۆڕەپانەكە 

بشكێننەوەو  كورددا  نەتەوەیی  بزوتنەوەی 

توركیا  نێوخۆیی  ئارامی  لەپرۆسەی  لەتمە 

نەدەن.

پەكەكە
گەرەكییەتی چاودێرانی 
دەرەكی و لەوانە 
ئەنجومەنێكی چاودێری 
نێو نەتەوەیی لەهەر 
رێكەوتنێكی فەرمی و 
دانوستانێكدا بوونیان 
هەبێت
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 چوارەم: لەپشت رێبەرە كارێزماكانەوە

ئاشتی  رەوەن���دی  سەرەكی  بەشێوەیەكی 

تێیدا  بەهێزەكان  رێبەرەكارێزماو  لە  دوان 

توركیا،  سەرۆكی  لە  بریتین  كە  بەشدارن، 

دامەزرێنەرو  ئ��ەردۆغ��ان و  تەیب  رەج��ەب 

لەگەڵ  ئۆجەالن،  عەبدوڵاڵ  پەكەكە  رێبەری 

ئەوەیشدا رەوتی تر لە پرۆسەكەدا بوونیان 

دامەزراوەیی  غیابی  لەئێستاوە  هەر  هەیە. 

لە پرۆسەكەدا رۆژێك دەبێتە گرفت بۆیان.

ئەگەر  بۆئەوەی  نییە،  لەگۆڕێدا  پالنێك   

گرفتەكان و  چۆن  نەبن  دووان��ە  ئەم  هاتوو 

بەردەوامبێت،  چارەسەرییەكە  رەوەن��دی 

یاخود نازانرێت گەر هاتوو یەكێك لەم دوانە 

شتێكی پێهات پرۆسەكە چی لێدێت، بەاڵم بۆ 

ئێستا هەوساری گۆڕانكارییەكان لەدەستی ئەم 

ئومێدێكیش  بەهێزانەدایە، هەروەها  رێبەرە 

بۆ  ئەكەپە  میتۆدی  كە  ئەوەیە  لەگۆڕێدایە، 

چارەسەری پرسی كورد تەنیا وابەستە نییە، 

بە ئەردۆگانەوە.

هەمان  پ��ارت��ەك��ەدا  لەنێو  تریش  ئ��ەوان��ی 

روانگەیان لەبارەی كێشەی كوردەوە هەیە. 

ئەردۆگان  حكومەتیش  بەرپرسانی  تەنانەت 

چارەسەریی  هەوڵی  پشتی  بڕبڕەی  وەك 

دۆزی كورد دەبینن، پێیانوایە ئەو روانگەكانی 

گردكردۆتەوە. ئەوان پێیانوایە گەر رەوەندی 

ئاشتی بەم ئاراستەیە زیندووەو بەرەو پێش 

بۆ  دەگەڕێتەوە  هۆیەكەی  ئەوا  دەڕوات، 

سەرۆك  ئەردۆگان.  كەسایەتی  كارێزمایی 

ئۆگەستی  لە  ئەردۆگان  پێشوو  وەزیرانی 

2014 دا بە پشتبەستن بە دەستوری بنچینەیی 

واڵت، لە نەزمێكی تەشریفاتی سەرۆكایەتیدا 

ئەمەیش  واڵت.  كۆماری  س��ەرۆك  بوویە 

لە  هات  دەنگەكان   %52 بردنەوەی  پاش 

ئەوە  هەڵبژاردنەكاندا.  یەكەمی  خولی 

ئەوەی خستەروو كە تا دوا بڕیاری ئەنكەرە 

كە هەیە  ئەوەی  دەبێت، چونكە  بەردەوام 

دەستكەوتێكی  وەك  ئاشتیدا  رەوەن��دی  لە 

رێیەوە   لەو  توانیویەتی  سەرەكییەو  سیاسی 

سەركۆنەی مەردمو گلەیی و گازندەی سەر 

نەزمی دەسەاڵتدارێتی كەمبكاتەوە، هەروەها 

ئەو دڵنیایی دا لەمەڕ ئەو نیگەرانیانەی كە 

پرۆسەی  هەڵبژاردنەكان  لەپاش  وابوو  پێیان 

پێداگریكرد  هەربۆیە  دەبرێت.  لەبار  ئاشتی 

كە دۆزی كورد دۆزێكی بنچینەییەو لەسەری 

بەردەوامدەبێت.

سەروەختی  لە  داو  حەوت  مانگی   26 لە 

ش��اری  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا  بانگەشەی 

نەزری  ئەردۆگان  دیاربەكر.  نشینی  كورد 

میتۆدە  ئەو  لەسەر  كە  خۆی  لەسەر  كرد 

بمێنێتەوەو نەیشاردەوە، كە رۆح و جەستەی 

لە پێناو رەوەندی ئاشتیدا دادەنێت. هاوكات 

ئەو وتی كە بەربەست و تەگەرە لەرێگەمان 

دادەنێن، بەاڵم  ئێمە لە رێگەكەمان النادەین. 

بە  كەیفخۆشنین  ف��رە  ك��وردی  الیەنی    

پ��رۆس��ەك��ە، ب����ەردەوام ل��ەو رەه��ەن��دەوە 

مەزنییەوە  بەو  پرۆسەكە  كە  دڕدۆن��گ��ن، 

كە  كەسێكەوە  تەنیا  دنیابینی  بە  بەستراوە 

ئەردۆگانە، چونكە پێیان وایە:

چی روودەدات گەر هاتوو سبەینێ  ئەردۆگان 

مرد، یاخود لە بەڵێنەكانی خۆی بوارد؟ لەبەر 

بەڕوون و  ئەبێت  چارەسەری  خواستی  ئەوە 

رەوانی و بەبەرنامە بەرەوپێش بڕوات، لەژێر 

چاودێری گەلدا بێت. 

بە  بسپێردرێت  وامەزن  پرۆسەیەكی  نابێت 

نیاز پاكی كەسێك و هەموو پێودانگەكانی دی 

لەئاقاریدا بێدەنگ بن. پێویستە ئەم پرۆسەیە 

چاودێری  سێهەمەوە  ناوبژیوانێكی  لەالیەن 

بكرێت، بزانێت كە پەكەكە چییە، چۆن لەنێو 

رەوشەكەدایەو ئەوكات بتوانێت سەرپەرشتی 

هەلومەرجەكان بكات. توركیا لەساڵی 1999 

لە  ئۆجەالنی  عەبدوڵاڵ  پەكەكە  رێبەری  وە 

كۆنتڕۆڵ،  دەتوانێت  هاوكات  ناوە،  بەندێ  

لەنێوان  پەیوەندییەكان  لێكدابڕانی  یاخۆ 

كوردیی  نەتەوەیی  تەڤگەری  بەرەكانی 

دروستبكات، چونكە یەكێك لەو ئەزمونانەی 

13 ساڵ لەبەندنانی ئۆجەالندا پێیگەیشتوون 

تەنها  لەئێستایشدا  ئۆجەالن  كە  ئەوەیە، 

ئەوە سەلمێنراوە 
كە غیابی نەخشە 

رێیەكی زەمەنی نابێتە 
گرفت، بە مەرجێك كە  
دەستی بەدەستیكردن 

نەبێت بۆ كڕینی 
كات، هەوڵێك نەبێت 

بۆ خۆسازدان، 
خۆڕێكخستنەوەو 

گەمەی پێش 
هەڵبژاردنەكان
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رێبەرەو هەر ئەو دەتوانێت رەوەندی ئاشتی 

لەتەرەفی كوردییەوە بگەیەنێتە مەنزڵی كۆتاو 

پیرۆزی بكات، لەبەر ئەوەی بوونی ئەو لە 

بەرجەستە  بەتەواوی  كوردیدا  جڤاكی  نێو 

كراوە.

دەستپێشخەرییەكانی  زۆرترینی  هاوكات 

لە  بڕیار  دوا  كوردی  نەتەوەیی  بزوتنەوەی 

دەبێت  هەر  پەكەكە  چۆڵی  چەك و  دانانی 

تەنانەت  ب��درێ��ت.  ئ��ۆج��ەالن��ەوە  ل��ەالی��ەن 

ئامادەگی  توركیایش  بەرپرسانی  بەگوێرەی 

دەستپێكی  لە  دەب��ێ��ت:  بریتی  ئ��ۆج��ەالن 

ئاشتی  رەوەندی  كۆتایی  خاڵی  سەركەوتن و 

لەبەرپرسە  یەكێك  تەنانەت  توركیادا.  لە 

پێیوایە كە وتووێژ  توركیا  ئاسایشی  بااڵكانی 

لەگەڵ  تاوەكو  ساناترە،  ئۆجەالندا  لەگەڵ 

ج��ۆرە  ب��ەم  ئ��ەو  پ��ەك��ەك��ەدا.  شەرڤانانی 

هۆكارەكە رووندەكاتەوە: ئەوان لە چیاكاندا 

پێویستە  بەاڵم ئۆجەالن گۆڕاوە،  نەگۆڕاون، 

بەو  ئۆجەالن،  بدەینە  دڵنیایی  زیاتر  ئێمە 

بەگوێرەی پێویست هۆشی كردۆتەوەو تین و 

تاوی هزری پەرەپێداوە، ئەو دەكرێت دیسان 

شێوەگیرییەكی نوێ  بداتە پەكەكە. 

وەزیرێكی ئەكەپە لەم بارەیەوە ئومێدەواربوو 

كە ئۆجەالن زێدەتر وابەستەبێت بە روانگەی 

ئەكەپەوە، چونكە وەك موسڵمانێكی سوننی 

پێویستە رەهەندی  خاڵی هاوبەشیان هەیە و 

واڵت��دا  زەمینەی  لە  شوناس  نەتەوەیی و 

لێكنەداتەوە. هەرچەند كە ئەوە روون نییە، 

روانگەی  بە  دەتوانێت  تاچەند  ئۆجەالن  كە 

رادیكااڵنەی باڵ و پێڕەكانی دی مامەڵەبكات، 

لەگەڵ ئەوەشدا پەكەكە لەتەواوی پارچەكانی 

تری كوردستان وابەستەیی هەیە، لە عێراق، 

ئێران، سوریادا لقی هەیە، هەموو ئەوانەیش 

چوونی  چەندو  بێ  رێبەری  بە  ئۆجەالن 

رێبەرایەتی  ه��ەروەه��ا  دەزان���ن،  ك���وردان 

الم و  جۆرێك  بەهیچ  دەرەوەش  لە  پەكەكە 

جیمییان لەوەدا نییە، كە هەوڵەكانی ئەنكەرە 

نەشیاوبن،  هەوڵی  ئۆجەالن  دیاریكردنی  بۆ 

لە  راستەوخۆ  ئۆجەالن  كە  ئەوەی  خواستی 

رەوشەكەدا بێت بەهەند وەردەگرن. 

دیارەكە لەوێدا بەردەوام جۆرێك لە فرەیی 

هەیە، چونكە لەگەڵ ئەوەی لەهیچ ئۆرگان و 

الیەكی پەكەكەدا، یاخود بەرپرسێكی پەكەكە 

لەبەرامبەر بڕیاری ئۆجەالندا نكوڵی و الدانیان 

پەكەكە  دەرەوەی  رێبەرایەتی  بەاڵم  نییە، 

ئۆجەالن  لەسەر  كاریگەرییان  ت��ارادەی��ەك 

ئامادەیە  ئۆجەالنیش  هەربۆیە  ه��ەی��ە. 

راستكردنەوەی هەڵوێستەكانی لەسەر بنەمای 

روانگەی باڵی سەربازی رێكخراوەكە بەهەند 

هەواداری  پارتی  سەرەكیترین  وەربگرێت. 

لە  بریتیین  سیاسیی  پارتێكی  وەك  كوردان 

بەدەپە و هەدەپە.

 هاوكات پارتگەلێكی تر كە لەداهاتوویەكی 

نزیكدا لەوانەیە پەیوەستبن بە سیاسەتی نێو 

توركیاوە، هەموو ئەوانە رۆڵی پردێك دەبینن 

ئۆجەالن  ئەوانیش  چونكە  پرۆسەكەدا،  لە 

وەك رێبەری خۆیان دەبینن، هەرچەند كە 

پارتگەلێكی یاسایین لەنێو سیستەمی سیاسی 

توركیادا. 

لەگەڵ ئەوەیشدا میریی مافی ئەوەی هەیە كە 

پێڕو پارتی دی وەك نێوەندگیر، وەك هەوڵی 

ئاشتیدا  رەوەن��دی  بازنەی  لە  چارەسەریی 

بهێنێتە ناوەوە. پێویستە كوردان و بزوتنەوەی 

قبوڵبكەن،  داخواستە  ئەو  كورد  نەتەوەیی 

هەموو  بۆ  سیاسی  بااڵیی  ناكات  پێویست 

كوردان بكاتە مەرج. ئەنجومەنی كۆمەڵگەی 

دیموكراتیكی پالتفۆرمی كۆمەڵگەی مەدەنی 

)دی تی كەی( هەنگاوی بەو ئاراستەیە ناوە، 

لەبەر ئەوە گروپەكە پێویستە زیاتر سود لە 

شەرعییەتدان بەپرۆسەكە ببینێت.

پەیڕەوكردنی دوا ئامانج

 ئامانجی راگەیەندراو لە رەوەندی ئاشتیدا بۆ 

هەردوال بۆ ئەوەیە كۆتایی بهێنن بە ئەزمونی 

پێكدادانی 30 ساڵی رابردووی نێوانیانن، كە 

تێیدا 30000 كەس لەنێوبران و ملیۆنان كەس 

ئاوارەبوون، هاوكات ئابووری توركیا لەتمەی 

لێدراو زیاد لە نەوەیەك لە هەمبەریدا ترس، 

هەردوو  هەربۆیە  پێڕەوكرا،  تۆقاندن  بیم و 

حكومەت و پەكەكە وادێتە پێشچاو، كە ئەوە 

لە  تەواوبن  بەشدارێكی  كە  بكەن  پەسەند 

پشتكردنە چەك و توانەوەی نەزمی خەباتیان 
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لە سیاسەتی ئەنكەرەدا. هاوكات كۆتایهێنان 

توركیاداو  لەسنورەكانی  توندوتیژی  بە 

ئیدی  دیموكراسی  رێگەچارەی  گرتنەبەری 

بەاڵم  بگرێتەوە،  توركیا  ت��ەواوی  پێویستە 

تائێستایش بۆ بەرقەراربوونی ئەم پرسە، هیچ 

هاوبەش  روانگەیەكی  بوونی  لە  ئاماژەیەك 

نییە،  بوونی  پێكەوەیدا  مامەڵەكردنی  لە 

بەاڵم هەر لەم میانەدا هەردوال لە هەوڵی 

لە  الوەكین  دەستكەوتگەلێكی  بەكارهێنانی 

رەوەندی ئاشتیدا، ئەمەیش لەپێناو ئەوەدایە 

كە قورسایی خۆیان لە بازنەی خواستەكانیاندا 

بەهێزو تۆكمە بكەن. 

بۆ  دەبن  هۆیەك  رێگرییانە  ئەم  كە  دیارە 

دابڕانی ئەوان لە هاندان و حەرەكەتدان بە 

ئەم  ئامانجی چاوەڕێكراو.  دوا  بە  گەیشتن 

هەستی لەخۆ رازیبوونە هەر لە دەستپێكی 

دیسانەوە  پ��رۆس��ەك��ەدا،  هەنگاوەكانی 

ئامانج و  شكستی  هەستی  كە  بوو  هۆیەك 

جیاجیاكانی  تەوژمە  نێو  لە  گفتوگۆكانی 

تۆختركردەوە.  پرۆسەكە  بە  پەیوەست 

لە  ه��ەن��دێ��ك  جێبەجێكردنی  ه��اوك��ات 

لە  لەئێستادا  الوەك��ی��ی��ەك��ان  ه��ەن��گ��اوە 

كە  وادەبینرێت،  هەندێكەوە  روان��گ��ەی 

سەقامگیركردنی رەوشی ئێستا بەم جۆرەی 

ئامانجی  دوا  لە  بریتییە:  م��اوەت��ەوە  كە 

تەواوی  ئامادەگی  الیەكیش  هیچ  هەردوال 

نیازیدا  لە  كێشەكان  بنەبڕی  چارەسەریی 

نییە.

توركیا  بەرپرسانی  ل��ەالی  كە  هەرچەند   

لە  گ��ەل��ێ   ك����ورد،  دۆزی  چ���ارەس���ەری 

توركیای  س��ەر  تێرۆریستییەكانی  هێرشە 

هێوری  روووەوە  لەو  كەمكردووەتەوەو 

ب��ەخ��ش��ی��وەت��ە رەوش����ەك����ە، دی�����ارە كە 

خواستی  شارەزایانیش  توركیاو  بەرپرسانی 

ئاسایشیی  نەزمی  لە  هەیە  دوركەوتنەوەیان 

الیەنی  ناكاریگەریی  دەیانەوێت  راب��ردوو، 

ئاسایشی و هێمنی واڵت نەهێڵن، بە بەرنامەی 

نوێوە لێنەون. 

لەم بارەیەوە جێگری سەرۆكی ئەكەپە، ئاتالی 

بداتە  دەیەوێت سەنگینی  توركیا  وایە:  پێی 

ئاسایبكاتەوە،  ئەوە  خواستی هاواڵتییەكانی و 

خواستی ئەوەیان هەیە نا دادگەری رابردوو 

ژان��ی  خ���ەم و  ق��ەرەب��ووی  كۆتایبهێنن و  

هاواڵتییەكانیان بە پرۆسەی ئاشتی بكەنەوە. 

چەكداماڵینی  لە  بریتییە  دواییان  ئامانجی 

ژیانێكی  پێدانی  گەڕانەوەیان و  شەروانان و 

ئەمان و ئاساییی لە زێدی خۆیاندا.

پەكەكەیش  بەرپرسانی  ئامانجی  هاوكات 

بۆ  دیموكراسیانەیە  خۆبەڕێوەبەرییەكی 

ناروونە،  چەمكێكی  ئەوە  چونكە  كوردان، 

كە دەڵێ  كەوتووەتە نێو سنورەكانی توركیا، 

هەرچەند كە حكومەت و زۆربەی توركیایش 

لەسەر  هەر  پەكەكە  كە  بەوەی  دڕدۆنگن 

كە  م��اوەت��ەوە،  خ��ۆی  دێرینی  روان��گ��ەی 

بریتییە لە ئامانجی سەربەخۆیی كوردستان و 

توركییادا  دیموكراسی  لەرەوشی  نایانەوێت 

لەسەر  ب��اڵوك��راوەك��ان  راپ��ۆرت��ە  ملبدەن. 

رەوش����ی خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەك��ان��ی ب��ەرگ��ری 

لەخۆكردن  و هەندێكجار یەكە لۆكاڵییەكانی 

پ��ەك��ەك��ە، ل��ە روان��گ��ەی دادگ��اك��ان��ەوە 

بۆ  پەكەكە  هەوڵی  كە  وابیردەكرێتەوە 

نێو  لە  تا  پردێكە  دروستكردنی  ئاگربەست 

خۆی  پێكهاتەی  واڵتدا  رۆژهەاڵتی  باشوری 

تۆكمە بكات.

ئۆگەستی  رێگەی  نەخشە  ی   55 الپەڕە  لە 

چ��ارەس��ەری��ی  ب��ۆ  ئ��ۆج��ەالن��دا  2009ی  

قۆناغی  سێ   رێیەكی  نەخشە  ئەنكەرە، 

ئەوە  بەكورتی  هاتووە،  دێڕەكانیدا  لەسەر 

جۆرێك  پەكەكە  ئەگەر  كە  روو،  خراوەتە 

بەدەستبهێنێت،  توركیادا  لە  شەرعییەت  لە 

چەك و  هەڵگرتنی  بە  پێویست  هیچ  ئیدی 

روانگەی  لە  ناكات،  چەكداریی  دی��اردەی 

تەیبی  س��ەب��ری  ك��ە  خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری��دا، 

ئ��ازادی  لە  پەكەكە  دورخ���راوەی  رێبەری 

جۆرە  بەم  پێداوە،  ئاماژەی  كوردا  خەڵكی 

بۆخۆی  بەوەبوو  ئاتاجی  كورد  نوسیویەتی: 

ه��ەروەك  بكات،  خۆی  فەرمانڕەوایەتی 

دی  نەتەوەكانی  دی  شوێنانی  لە  چ��ۆن 

باكوردیش  كەواتە  بەڕێوە،  دەبەن  خۆیان 

خۆی بەڕێوەببات و شوناسی نەتەوەیی كورد 

پەسەندبكرێت. 

ن��ەت��ەوەی��ی  ب��ەزم��ان��ی  پێویستە  ئ����ەوان 

هاوكات  بخوێنن.  دایكیان  زمانی  خۆیان و 

كەمكردنەوەی رێژەی %10 بۆ بەدەستهێنانی 

كورسی پەرلەمان، البردنی یاسای دژە تیرۆر و 

ئێمە  بۆ  دیموكراسی  كرانەوەی  بە  پەرەدان 

ئامانجی كۆتا نییە، ئامانجی كۆتا ئەوەیە كە 

تاكی كورد بگات بەتەواوی مافەكانی. 

پەكەكە  بە  پەیوەست  رێبەرانی  پەكەكەو 

بە  لیستەكانی  لە  پارتەكەیان  دەیانەوێت 

تیرۆری  هۆشبەرو  م��ەوادی  قاچاخبردنی 

دیارە  دەربهێندرێت.  ئەوروپا  ئەمەریكاو 

پەكەكە  هەوادارانی  هاوسۆزو  سەركەوتنی 

جیهادییەكان،  بە  دژ  سوریا  باكوری  لە 

ئەو  بۆ  نێونەتەوەیی  پشتیوانی  لە  جۆرێك 

هاروەها  دروستكرد،  بیركردنەوەیە  جۆرە 

توركیادا،  لەگەڵ  پەكەكە  وتوێژی  دەنگۆی 

دیسانەوە دەكرێت بە جۆرێكی باش راڤەی 

ساڵمەتی پەكەكەو دوركەوتنەوەی لە تیرۆر 

البردنی  كە  دی��ارە  ب��دات.  دونیا  پیشانی 

رەزامەندی  بە  تیرۆردا  لیستی  لە  پەكەكە 

لەسەری  توركیا  دەبێت  دێتەدی  و  توركیا 

مانەوەی  ئێستا  تا  هەربۆیە  مكوڕبێت. 

هەنگاوەكانی  لیستەدا  لەو  پەكەكە  رەوشی 

ل��ە ك���ران���ەوەی ب����ەرووی پ��ەی��وەن��دی��ی��ە 

لەهەناوی  دەك��ات،  ئەستەم  دەرەكیەكان 

گۆشەگیر  پەكەكە  دەوڵەتیشدا  بیۆكراتییەتی 

ئەندامانی  بوونی  هاوكات  دەهێڵێتەوە. 

دیموكراسی  یەكێتی  پارتی  نێو  لە  پەكەكە 

پەیەدە لە سوریا، كە سەر بە ئەجێنداكانی 

لەرووی  ئەوە  پەكەكەیە،  لقی  ئۆجەالن و 

لە  كە  بوترێت  ناتوانرێت  نێونەتەوەییەوە 

پەكەكە  تێكەڵی  تیرۆردایە، هاوكات  لیستی 

لە  هەیمەنەی  توركیا و  لەسیاسەتەكانی 

سڕینەوەی  بۆ  بناغەیەكی  هەدەپە  بەدەپەو 

نومایانی  لە  نەرێنییە  كاریگەرییە  ئ��ەو 

پەكەكەدا كەمكردووەتەوە.
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2 “The organisation has not been able to win the 
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Ankara, June 2014.

3 “It s hard, but the process is real and we must support 

it”. Crisis Group interview, Ahmet Türk,

Kurdish mayor of Mardin province, June 2014.

4  Turkey s citizens self-identifying as Kurds represent 

17.4 per cent of the overall population. Unpublished

2013 poll of more than 7,100 people by Ankara think-

tank Economic Policy Research
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Group, Ankara, October 2014.

5 Crisis Group interview,

Cengiz Çandar, author and journalist, Diyarbakır, June 

2014.

6 Cengiz Çandar, “Leaving the Mountain: How may the

PKK lay down arms? Freeing the Kurdish question from 

violence”, Turkish Economic and Social

Studies Foundation )TESEV(, March 2012.

7 Later officially called the National Unity and 

Brotherhood Project.

8 The dividing line between the KCK umbrella 

organisation and its longstanding backbone, the PKK,

is not always clear, even to Kurdish activists. This report 

will occasionally refer to the PKK/KCK, since

the leaderships often overlap.

9 Crisis Group interview, Emma Sinclair-Webb, senior 

Turkey researcher, Human

Rights Watch, Istanbul, July 2014.

10 Crisis Group interview, Emma Sinclair-Webb, senior 

Turkey researcher, Human

Rights Watch, Istanbul, July 2014

11Murat Karayılan quoted in interview

with Avni Özgürel, “Avni Özgürel: Türkiye barışa 

hızla yaklaşıyor” [“Turkey is fast approaching

peace”], Taraf, 18 June 2012.

12failed”. Crisis Group interview, Sabri Ok, PKK/KCK 

leader,

Qandil, Iraq, July 2014.

13Taha Özhan, Normalleşme

Sancısı: Açılım dan Çözüm Sürecine Türkiye 

[Normalisation Pains: Turkey from the Opening to

Solution Process 20082013-] )Ankara, 2014(, p. 14. 

14 “Çözüm Süreci nde bundan sonra takvim konuşacak” 

[“It s up to the calendar now in the solution

process”], Radikal, 2 July 2014.

15See Crisis Group Europe Reports Nº213 Turkey: 

Ending the PKK Insurgency, 20 September

2011; N°219 Turkey: The PKK and a Kurdish 

Settlement, 11 September 2012; N°222 Turkey s

Kurdish Impasse: The View from Diyarbakır, 30 

November 2012; and N°227 Crying Wolf: Why

Turkish Fears Need Not Block Kurdish Reform, 7 

October 2013.

16 “I tell the PKK they have unrealistic expectations 

[about how fast the AKP government can move]”.

Crisis Group interview, senior Turkish security official, 

Ankara, June 2014.

17“I was in jail in Turkey for more than twenty years, 

and then they made me do my military service

too, which was like being in an open prison. And 

[thanks to media and visitors] I still feel like I m in

Turkey”. Crisis Group interview, Sabri Ok, exiled PKK/

KCK leader, Qandil, Iraq, July 2014.

18Crisis Group interview, Ankara, February 2014.

19Interview with Bülent Aras, “Davutoğlu ekibini dinler 

ama ikna eşiği yüksektir”, Radikal, 27 August

2014.

20 I don t believe in it. They keep announcing that the 

next reform package will have the roadmap,

and then when it comes, it s just one miniscule 

incremental step”. Crisis Group interview, Western

diplomat, Istanbul, September 2014.

21Crisis Group interview, Ankara, June 2014.

22Crisis Group interview, European diplomat, Ankara, 

June 2014.

23 Crisis Group telephone interview, former UN conflict

mediator, Istanbul, October 2014.

24Crisis Group interviews, Ankara and Istanbul, June-

July 2014.

25Crisis Group interview, Sabri Ok, PKK/KCK leader, 

Qandil, Iraq, July 2014.

26 Öcalan said, “If [the government] does not [take 

steps], there can be no withdrawals”. “İşte

İmralı daki görüşmenin tutanakları” [“Minutes of the 

meeting in İmralı”], Milliyet, 5 March 2013.

27 For more, see Didem Collinsworth, “Öcalan 

announcement raises hopes for Turkey peace”, Crisis

Group blog )blog.crisisgroup.org(, 22 March 2013.

28 Crisis

Group interview, Nihat Ali Özcan, PKK expert, 

Ankara, June 2014.

29 Interview with Hasan Cemal,

“Bahoz Erdal: Bugün silahı bir kenara koyuyoruz, ama 

bu silahı bırakmak demek değil!” [“We are

putting weapons aside today but that does not mean 

disarmament”], T24 web portal )Turkey(, 14

30 “KCK: AKP nin Politikası Çözüm Değil 

Çözümsüzlük” [“KCK: AKP s policy is one of 

nonsolution”],

bianet.org, 1 October 2013. Crisis Group interview, 

People s Democratic Party )HDP(

member of parliament involved in the process, Ankara, 

June 2014

تێبینی:

تەواوی پەراوێزەکان 

لە راپۆرتی گروپی نێودەوڵەتی ئاماژەی پێکراوە



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

لەهەر چوارپارچەی كوردستان

لەتیف شێخ عومەر 
ئەندامی سەركردایەتی )ی.ن.ك( 



97 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

دیدار:  باوان عومەر - کاوان عەبدولڕەحامن

ئەگەر پێویستییەكانی دروستكردنی دەوڵەتی 

كوردستان ئێستا ئامادەیە  با هەر ئێستا دەوڵەتی 

خۆمان رابگەیەنین

لەتیف شێخ عومەر 
ئەندامی سەركردایەتی )ی.ن.ك( 
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نایەوێت  كوردستان  نیشتامنی  یەكێتی 

بە  یەكبخات  كوردستان  پێشمەرگەی  هێزی 

كە  زارەك��ی،  بەسەر  و  سیاسی  راگەیاندنی 

سەركەوتوو  كە  دیارە  ئێستاوە  لە  پرۆسەیەك 

بە  دەی���ەوێ���ت  یەكێتی  ب��ەڵ��ك��و  ن��اب��ێ��ت، 

نورساوی  پرۆژەیەكی  و  مسۆگەر  پرۆسەیەكی 

هەموو  لەالیەن  كە  ك��راو  لەسەر  رێكەوتن 

ئەو هێزانەی كە هێزی چەكداریان هەیە ئەم 

راستە  ئەوە  لەبەر  پێشەوە،  بەرنە  پرۆسەیە 

ئەوەی كە دەشڵێت یەكێتی نایەوێت كە هێزی 

راست  یەكبخاتەوە  كوردستان  پێشمەرگەی 

دەكات

پ��رۆس��ەی��ەك��ەوە ن��ە دراس���ە ك���راوە، نە 

پرۆژەیەكی بۆ ئامادە كراوە، بەاڵم هەر بەسەر 

پێییەوە ئەوە بكرێت

ئەگەریش ئەو بنەمایانە ئامادەی نییە، بۆ 

دەبێت  ئەوا  كوردی،  دەوڵەتی  دروستكردنی 

ئەوەش  بكەین،  پیادە  بەدیلەكە سیاسییەكەی 

بە تۆكمەكردنی پەیوەندی سیاسی

كوردستان دیپلۆماتیك: داعش و شەڕەكانی 

بوو  دروس��ت  كە  قەیرانانەی  ئ��ەو  داع��ش، 

چاوەڕوانكراو بوو؟     

لەتیف شێخ عومەر: ئەگەر داعش بەم 

سنورەی ئێستای چاوەڕوان نەكراو بووبێت، 

ئەوەیە،  چاوەڕوانكرابوو  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 

لەسەر  ب��وو  ب���ەردەوام  مەترسییەكان  كە 

هەرێمی  ئەزمونی  نەیارانی  كوردستان، 

بۆ  بوون،  لەسەنگەردا  هەمیشە  كوردستان 

مۆدێلێك،  بە  نەبێت  ئەزمونە  ئەم  ئەوەی 

لە  تاكو  ئاشكرایە  هۆكارەكانیشی  بێگومان 

لێ  چ��اوی  كوردستان  دیكەی  پارچەكانی 

بناغەیەك  ببێتە  سەرئەنجام  كە  نەكرێت، 

گ��ەورەو  كوردستانی  بوونی  دروس��ت  بۆ 

داعش  ئەمڕۆی  مەترسی  بەاڵم  سەربەخۆ، 

بەڵكو  نییە،  توندرەو  دینی  هێزێكی  تەنیا 

كۆكردنەوەی  بۆ  فرسەتێك  و  كەناڵ  بۆتە 

بۆ  عەرەبی،  رەگەزپەرستی  ناسیۆنالیستی 

هێزە  هەموو  یارییەكانی  تاقیكردنەوەی 

لێرەوە  دەوڵەتییەكانیش،  نێو  و  ئیقلیمی 

ك��وردا  لەبەرامبەر  تێكەڵییە  ب��ەم  داع��ش 

هێزێكی  گ���ەورەو  مەترسییەكی  دەبێت 

لەخۆیدا  هێزێك  چەند  كە  مەترسیدارە 

كۆدەكاتەوە، كە هەندێك مەرامی تاكتیكی 

مەرامی  تریش  هەندێكی  هەیە،  بەداعش 

تێكەڵ  پابەندو  هەیە  داعش  بە  ستراتیژی 

بووە بە خەتی ئەساسی داعش، تەنیا شتێك 

لێوەر  كەڵكی  ئێمە  خوێندنەوەوە  لەم  كە 

مەترسییە  بەم  هێزێك  كە  ئەوەیە  بگرین 

پشتیوانییە زۆرەو دەست  بەو  گەورەیەوە، 

تێكەڵییەوە پێویستی بەوە هەیە كە كورد لە 

بەرامبەریدا بەیەك پارچەیی و یەكگرتوویی 

بوەستێت، ئەوەی كە پێویستە بۆ بەرەنگار 

یەكەمیان  بهێنێت،  بەدەستی  بوونەوەی 

سەركردایەتی  ئەندامی   ) لەتیف  شێخ   ( لەگەڵ  دیپلۆماتیك(  )كوردستان  گۆڤاری  تایبەتی  دیدارێكی  لە 
بارودۆخی  دواین  سەر  دەخاتە  تیشك  سلێمانی،  رێكخستنی  یەكی  مەڵبەندی  لێپرسراوی  و   ی.ن.ك(   (
ناوچەكەی  و  عێراق  و  كوردستان  هەرێمی  كە  تایبەتەی  سیاسیییە  بارودۆخە  ئەو  كوردستان،  سیاسی 
كە  كوردستان،  هەرێمی  ئەزمونی  لەسەر  مەترسی  دروستكردنی  و  داعش  بەتایبەتی شەڕی  گرتۆتەوە، 
هەندێك پێیانوایە ئەوانە بریتییە لەپیالن و پالنی، یان ناوچەیی بۆ لەناو بردنی ئەزمونی هەرێمی كوردستان، 
یەكگرتووی  گوتارێكی  نەبوونی  بە  هەیە  وابەستەگی  كێشەكان  بەشێكی  پێیانوایە  دیكەش  هەندێكی 
لەسەر  جددی  ئاوا  مەترسییەكی  بینینەكردنی  پێش  و  هێزەكان  لەنێوان  یەكگرتووی  نەبوونی  كوردی، 
هەرێمی كوردستان، ئەگەر چی هەندێكی تر پێیانوایە لە داهاتووشدا ئەم مەترسییانە ئەگەری دوبارەیان 
هەیە، بابەتێكی تر مەسەلەی قەیرانی هەرێم و بەغدا، كە وا بۆ دوو ساڵ دەچێت درێژە دەكێشێت، ئەو 
قەیرانە بە كوێ  دەگات، تا چەند دەور و نەخشی دەبێت لەسەر مەسەلەی هەرێمی كوردستان، بارودۆخی 
ئابووری، پەیوەندییەكانی نێوان حكومەتی هەرێمی كوردستان  بەتایبەتی تر یەكێتی نیشتمانی كوردستان 
ئاستێكدایە، مەسەلەی مۆدێلی حكومرانی  ناوچەكە لە چ  پارتی دیموكراتی كوردستان لەگەڵ واڵتانی  و 
تا چەند دەتوانێت مۆدێڵێكی  ئایا ئەم مۆدێلە  تازە دەستی پێكردووە،  پارێزگای سلێمانی كە  خۆجێی لە 
سەركەوتوو بێت، یاخود تا چەند چاوەڕێی دەرئەنجامەكانی دەكەن، لەالیەكی ترەوە مەسەلەی بەپارێزگا 
بوونی هەڵەبجە، وەكو پێنجەم پارێزگای هەرێمی كوردستان، بێگومان ئەمە دەستكەوتێكی گەورەیە بۆ 

خەڵكی كوردستان.
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پێویستی بەوەیە كە كورد وەكو یەك هێز، 

بە هێڵێكی سیاسی و عەسكەری  یەكپارچە 

بێتەوە،  بەرەنگاری  رۆش��ن   یەكگرتووی 

نێو  پشتیوانی  بەبێ  تەنیا  بە  كورد  دووەم 

هێزە  ئەم  بەرەنگاری  ناتوانێت  دەوڵەتی 

پێویست  چ��ەن��دە  ئ��ەوە  ل��ەب��ەر  بێتەوە، 

خۆ  بۆ  دەكات،  ناوەوە  بەخۆكۆكردنەوەی 

رێكخستنەوەی ناوماڵی خۆمان، كە تەگبیری 

ئەوەندەش  بكرێت،  عەسكەری  و  سیاسی 

بەیەك  ك��ورد  كە  دەك��ات  ب��ەوە  پێویست 

گوتارەوە هەوڵێكی دیپلۆماسی گەورە بدات، 

بۆئەوەی  زیاتر،  ئێستا  ل��ەوەی  هەوڵێك 

جیهان  هەموو  لەبری  كورد  راستە  ئەگەر 

شەڕی سەنگەر لەگەڵ  داعش دەكات، ئەوا 

چونكە  حەقیقەتێك،  بكرێتە  دەبێت  ئەمە 

لەبەردەمی  دەڵێین  كە  ك��ورد  بۆ  رەنگە 

كات  هەموو  لە  ئێستا  ئەوا  دوریانێكدایە، 

لەالیەك  دوریانەدایە،  ئەو  لەبەردەم  زیاتر 

تر  داعش مەترسییەكی گەورەیە، لەالیەكی 

ئەزمونە  لەو  بەسەركەوتوویی  دەرچ��وون 

بۆ  بكات،  تەخت  و  ئاسان  رێگا  رەنگە 

زۆرتر  كات  هەموو  لە  ك��ورد  كە  ئ��ەوەی 

نزیكتر بێتەوە لە سەربەخۆیی.

لەوانەیە  داعش  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ب��ەك��ارب��ه��ێ��ن��درێ��ت، ی���ان ج��ۆرێ��ك لە 

ناهۆمۆجینی لە پێكهاتەی داعشدا هەبێت، 

پێیانوایە  هەندێك  كە  ئەوەیە  قسەكە 

داعش دەرهاویشتەی رووداوەكانی بەهاری 

ملمالنێی  داعش  دەوترێت  یان  عەرەبییە، 

دوو جەمسەرگیری ناوچەكە، شیعەو سوننە. 

واتە ئێران لەالیەك و عەرەبستانی سعودیە 

قسەكە  ئەگەر  ترە،  لەالیەكی  توركیاش  و 

بۆتە  نێوەندەدا  لەم  كورد  بۆچی  ئەمانەیە 

قوربانی و بۆتە شوێنێك كە ئەو جەمسەر و 

مەزهەبانە مەترسی لەسەر دروست بكەن؟

بەشێكی  رەنگە  عومەر:  شێخ  لەتیف 

پەیوەندی بەوەوە هەبێت كە ئەو هێزانەی، 

لەناو  ب��ڕی��اردەرن  و  سەرەكی  هێزی  كە 

مەبەستە،  لەال  كوردیان  ئەزمونی  داعشدا 

ئەزمونەیان  ئەو  هەنگاودا  یەكەم  لە  كە 

زیاتر پێ مەبەست بێت، بەشێكی دیكەشی 

ئیقلیمیەكانەوە  یارییە  بە  هەیە  پەیوەندی 

كە شوێنی جیۆپۆلیتیكی كوردستان شوێنێكی 

ئەو  چاالكی  دیاریكردنی  بۆ  بێت  گرنگ 

یەكتری،  بەرەنگاربوونەوەی  یان  هێزانە، 

هەروەها  ب��ووە،  تێكەڵ  ئەمانە  هەموو 

پێموابێت داعش دەرهاویشتەی هەموو ئەو 

پێشی  و  دواو  لە  كە  ئاڵۆزەیە  بارودۆخە 

زۆرێك  ب��ووە،  دروس��ت  عەرەبی  بەهاری 

هەیە كە لەوانەیە بە چارەسەریشی بزانن بۆ 

تێپەراندنی هەموو ئەو بارودۆخەی كە بەهار 

عەرەبی دروست كردووە، بەهاری عەرەبیش 

پێشەوەو  هێنایە  دیكەی  بابەتی  كە  خۆی 

سیاسی،  هەلومەرجی  ئێستا  كرد،  دروستی 

ئاڵۆزترە  لەوە  ناوچەیەدا  لەم  كۆمەاڵیەتی 

كە بتوانرێت خوێندنەوەیەكی سەرزارەكی و 

ئەوەی  بەاڵم  بكرێت،  بۆ  دەرئەنجامگیری 

راستییە و دەبیندرێت بەچاو ئەتوانرێت كە 

كاری لەگەڵدا بكرێت، ئەوەیە كە هێزێكی 

توندرەو  ئاینی  هێزێكی  تەنیا  داعش  وەكو 

نییە، بەڵكو لەناو خۆیدا چەند هێزو الیەنێكی 

كۆكردۆتەوە،  خۆیدا  ل���ەدەور  دیكەشی 

بەنمونەی ئەو هێزانەش، هەموو ئەو هێزە 

تێدا  سیاسی  كیانی  ئەگەر  ناسیۆنالیستیانەی 

رەگەزپەرستی  مەیلێكی  بن  گەورەترین 

بەرژەوەندییان  هەیە،  ناسیۆنالیستییان 

هەرێمی  ئەزمونەی  ئەم  كە  لەوەی  هەیە 

كوردستان خامۆش بكەن، ئەوا بەدڵنیاییەوە 

رەنگە  هەیە،  تێیدا  گەورەیان  هەژمونی 

هێزە ئیقلیمیەكانیش هەر یەكە بەئەندازەی 

داعشدا  ب��ڕی��اردان��ی  م��ەرك��ەزی  لە  خ��ۆی 

دەستیان هەبێت. بۆیە خوێندنەوەی داعش 

زەحمەتە، تەنانەت سەنتەری توێژینەوەكانی 

جیهانیش بە ئاسانی ناتوانن خوێندنەوەی بۆ 

ناوچە  لە  داعش  لەكاتێكدا  بكەن،  داعش 

سوننە نشینەكاندا مەوقیفێكی هەیە هەموو 

كەسێك بە خوێندنەوەیەكی سادە چاوەڕوانی 

پێچەوانەی  بەاڵم  لێدەكرێت،  مەوقیفێكیان 

تردا  شوێنێكی  لە  دەنوێنن،  مەوقیفە  ئەو 

هەموو  واتە  هەیە،  نائاساییان  مەوقیفێكی 

سەنتەری  دەدات  پیشان  ئەوەمان  ئەمانە 

بڕیاردان لەناو داعشدا تێكەڵەیەكە لە هێزی 

ئامادەبوونی  جیاجیا كە بەپێی هاوسەنگی، 

و  دەیجوڵێنێت  هێزە  ئەو   داعشدا  لەناو 

یاری پێ دەكات.

لەقسەكاندا  دیپلۆماتیك:  كوردستان   

داعش  ئایا  كرد،  داعشت  مەترسی  باسی 

هەرێمی  لەسەر  جددیە  مەترسییەكی 

كە  پێتوانییە  مەترسییە،  ئەگەر  كوردستان، 

كورد  هاوهەڵوێستی  و  مەوقیف  گوتار، 

مەبەستەش  ئەم  بۆ  نییە،  پێویست  وەكو 

الیەنەكانیش  هەم  خەڵك،  هەم  پێموابێت 

گلەیی ئەوە دەكەن؟

ئ��ەوە  ی��ەك��ەم  ع��وم��ەر:  شێخ  لەتیف 

كە  دەزان��ی��ن،  ئ��ەوە  هەموومان  روون��ەو 

ئەگەر  چونكە  جدیە،   زۆر  مەترسییەكەی 

تەماشای  كۆتایدا  مانگی  شەش  لە  ئێستا 

جوڵە عەسكەرییەكانی داعش بكەیت، ئەوا 

هێزی ئەساسییان روو بە كوردستانە، چ لە 

ناوچەی كەركوك، چ لە ناوچەی شەنگال، 

چ لە ناوچەی كۆبانێ و كانتۆنەكانی دیكەش 

پالنی  لەوانەیە  روون��ە  ئ��ەوە  بۆیە  بێت. 

ئەوەش  بێت،  كوردستان  بە  روو  ئێستایان 

مەسەلەیەكی جدیە، دووەمیان ئەگەر بڵێیت 

بە ئەندازەی مەترسییەكە ئەو یەكگرتوویە، 

نییە،  كردن  باست  كە  ئەوانەشی  هەموو 

ئەوا راستە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بۆ ئەوەی 

تەماشامان  بێویژدانانە  الیەنێكیش  هیچ 

بەرەنگارییەك  و  كۆكردنەوە  خۆ  نەكات، 

قوربانیدان  بە  پەیوەندی  كە  ئەوەندەی 

درێخی  هەبێت  ك��ردن��ەوە  خۆبەخت  و 

بە  پەیوەندە  كە  ئەوەندەی  ب��ەاڵم  نییە، 

كۆكردنەوەی تەداروكی سیاسی، عەسكەری، 

شێوەیەی  بەو  خۆمان  ماڵی  رێكخستنەوەی 

كە قەبارەی مەترسییەكە پێویستی دەكات، 

ئەوا هێشتا زۆرمان ماوە.

بكرێت  چ  دەبێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆ ئەوەی هەست بەو مەترسییە گەورەیە 

ئامادە  خۆمان  باشتر  هەروەها  بكەین، 

بكەین لە هەموو روویەكەوە؟
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ئەمە  پێموایە  عومەر:  شێخ  لەتیف 

لەهەموو شتێك ئاسانترە وتنی ئەوەی چی 

رووی  لە  رەنگە  ب��ەاڵم  بكرێت،  دەبێت 

كردارییەوە ئاسان نەبێت جێ بەجێكردنی، 

بە  خۆمان  ماڵی  ناو  ئێمە  دەبێت  ب��ەاڵم 

كوردستان،  سیاسییەكانی  هێزە  ت��ەواوی 

كوردستان  كاریگەرەكانی  هێزە  بەتایبەتی 

گ��وت��اری  پێویستە  دووەم  یەكبخەین، 

بۆ  بگۆڕن  ئەوە  سێیەم  رێكبخەن،  خۆیان 

سیاسەتی  لە  كە  كاركردن  بەرنامەیەكی 

عەسكەری   ستراتیجی  سیاسەتی  كوردستان، 

كوردستاندا رەنگبداتەوە بەیەك پارچەیی.

تریش  زۆرج��اری  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

حكومەتی  دەوران��ی  لە  ئەمە  بیستومانە، 

لە  راپەرین،  بوونی  دەورانی  لە  بەعس، 

دەورانی شەڕی ناوخۆ، لە دەورانی گەمارۆی 

ئابووری زۆر مەسەلە و بابەتی دیكەش ئەم 

ناچێتە  كردار  بە  بەاڵم  دەوترێت،  قسانە 

ئەوە  كاتی  واتە  جێبەجێكردنەوە،  بواری 

نییە كەواز لە قسەكردن بهێندرێت، بەڵكو 

لەبری ئەوە بە كردار ئەوە جێبەجێ بكرێت 

هاوبەشدا،  پرۆژەیەكی  لەچوارچێوەی 

زۆر  مەترسییەكە  ئێستادا  لە  كە  بەتایبەتی 

جدی تر و كاریگەر ترە؟

لەتیف شێخ عومەر: بەڵێ، بۆیە منیش 

وتم وتنی ئاسانە، چونكە بۆتە حەقیقەتێك 

گشتگیر ئەوەی كە پێی دەڵێن زانیاری گشتی 

و  جێبەجێكردن  بەاڵم  خەڵك،  هەموو  بۆ 

سیستمی  ئ��ەوەش  زەحمەتە،  پیادەكەی 

پیادەكردنی رەنگە ئاشكرابێت لەالی هەموو 

كە  هەیە  بەوە  پێویستمان  ئێمە  كەسێك، 

سیاسەتمان بەرامبەر بە حكومەتی فیدراڵی 

سیاسەتمان  ه��ەروەه��ا  بێت،  یەكگرتوو 

یەكگرتوو  ئیقلیمی  دەوڵەتانی  بە  بەرامبەر 

بەرنامەی  بۆ  لەناوەوە  سیاسەتمان  بێت، 

هەرێمی  لەناو  حكومرانی  بەرێوەبردنی 

كوردستاندا یەكگرتوو بێت. واتە سیاسەتێكی 

هەموو  هەبێت،  یەكگرتومان  كوردستانی 

دەكاتەوە،  كۆمان  كە  بوارانەن  ئەو  ئەوانە 

گوتاری  یەكخستنی  دەوت��رێ��ت  پێی  ئ��ەم 

نەتەوەی كوردستان.

 كوردستان دیپلۆماتیك: وادیارە گوتارێكی 
یەكگرتوو نییە، بۆنمونە سەبارەت بە هێزی 

لەنێوان  دیپلۆماسی  پەیوەندی  پێشمەرگە، 

عێراقیش،  تەنانەت  ناوچەكە،  واڵتانی 

پێتوایە نەبوونی ئەم گوتارانە دروستكەری 

سەرهەڵدانی قەیرانەكانی ئابووری، سیاسییە 

لەگەڵ حكومەتی بەغدا، واڵتانی ناوچەكە، 

لە  بە جۆرێك دەستوەربدەنە كێشەكانەوە 

زەرەری خەڵكی كوردستان ؟

بەشێكی  ئ��ەوە  عومەر:  شێخ  لەتیف 

كە  بەشەشی  ئەو  هۆكارەكانە،  گ��ەورەی 

پەیوەندی بەخۆمانەوە هەیە، دیارە هەموو 

هەموو  نییە،  ئێمەوە  لە  كەموكورتییەك 

نییە،  ئێمەوە  لە  گازندەیەكیش  و  گلەیی 

كە  ئەوەندەی  بەاڵم  بەرامبەریشەوەیە،  لە 

كە  ئەوەیە  لە خۆمانەوە هەیە  گلەیییەكان 

دەوری  لە  كە  نییە،  یەكگرتوومان  گوتاری 

بۆمان  هاوبەشدا  ستراتیجێكی  و  سیاسیەت 

كۆنابێتەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: چی وا دەكات، كە 

بەتایبەت  نەبێت،  یەكگرتووە  گوتارە  ئەو 

یەكێتی  سەرەكی  هێزی  دوو  لەنێوان 

دیموكراتی  پارتی  و  كوردستان  نیشتمانی 

كوردستان ؟

لەتیف شێخ عومەر: مێژووی پەیوەندی 

تائێستاش  كە  هێزەیە،  دوو  ئەو  لەنێوان 

كە  كامڵبوون  رادەی  بگەنە  نەیانتوانیوە 

مەترسییە  بە  بەرامبەر  خۆیان  گ��وت��اری 

ئەوەشدا  لەگەڵ  یەكبخەن،  گ��ەورەك��ان 

قۆناغی باشیش هاتۆتە پێشەوە لە دەورانی 

جیاجیادا.

لەنەبوونی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

گوتارێكی یەكگرتوو بەرامبەر بە حكومەتی 

باج و  بەغدا، خەڵكی هەرێمی كوردستان 

قوربانییەكی زۆریانداوە لەوماوەی یەك دوو 

پێتوایە بەشێكی پەیوەندی  ساڵی رابردوو، 

و  گوتار  ئ��ەو  رێكنەخستنی  بە  هەیە 

پەیوەندییانەی هەرێم و بەغدا، یان یەكێتی 

پالنێكی  ئەمە  یان  بەغدا،  لەگەڵ  پارتی  و 

داعش تەنیا هێزێكی 
دینی توندڕەو 

نییە، بەڵكو بۆتە 
كەناڵ و فرسەتێك 

بۆ كۆكردنەوەی 
ناسیۆنالیستی 

رەگەزپەرستی عەرەبی، 
بۆ تاقیكردنەوەی 

یارییەكانی هەموو 
هێزە ئیقلیمی و 
نێودەوڵەتییەكان
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چندراوە، بۆ ئەوەی كە ئەو فشارانە لەسەر 

حكومەتی هەرێمی كوردستان زیاد بكات؟

 لەتیف شێخ عومەر: دەبێت هەمیشە 

چاوەڕێی ئەوە بكەین كە بەرامبەرەكانمان، 

ب��ەرەو  هەبێت  پالنیان  ن��ەی��ارەك��ان��م��ان 

رووبەرووبوونەوەی ئێمە، ئەو بەشەشی كە 

پەیوەندی بە خۆمانەوە هەیە، كەمتەرخەمیە 

ئێمەدایە كە یەك سیاسەتی  ئەساسیەكە لە 

یەكگرتوو و گوتارمان یەكگرتوومان نەبووە، 

بە  كە  ه��ات��ووە  ئ��ەوە  وەختی  بەراستی 

راشكاوانە قسە بكەین، خەڵكی كوردستانیش 

پێویستی بەوە هەیە، ئەگەر پێویستییەكانی 

ئێستا  كوردستان  دەوڵەتی  دروستكردنی 

سیاسی،  ئابووری،  پێویستییە  لە  ئامادەیە 

لە  كورد  عەسكەرییەكانەوە  كۆمەاڵیەتی، 

دەوڵەتی  ئێستا  هەر  با  نییە،  كەم  هیچی 

خۆمان رابگەیەنین، خۆمان لەم كێشمەوكێشە 

رزگار  دیكەش  الیەنەكانی  و  بەغدا  لەگەڵ 

ئامادەیی  بنەمایانە  ئەو  ئەگەریش  بكەین، 

كوردی،  دەوڵەتی  دروستكردنی  بۆ  نییە، 

پیادە  سیاسییەكەی  بەدیلە  دەبێت  ئ��ەوا 

بكەین، ئەوەش بە تۆكمەكردنی پەیوەندی 

سیاسی و پێداچونەوە بە پەیوەندی سیاسی، 

حكومەتی  لەگەڵ  عەسكەری  ئ��اب��ووری، 

لەكاتێكدا  ئێمە  كە  پێیەی  بەو  ناوەندیدا 

یان  عێراق،  لە  بین  بەشێك  دەبێت  یان 

دەبێت بە شێك نەبین لە عێراق، خۆ ئەگەر 

تا  پێشمانوایە  و  عێراق  لە  بەشێكین  ئێستا 

قۆناغێكی دیكە بە شێك دەبین، تاكو تائمین 

كردنی بنەماكانی دەوڵەت پێویست ناكات بە 

هەوایی دەوڵەتداری ئیداری سیاسی لەگەڵ 

ئێستاش  ئەگەر  بێت،  فیدراڵیدا  حكومەتی 

ئامادەین بۆ دروست كردنی دەوڵەت، ئەوا 

پەیوەندییەكانمان  بە  بهێنین  كۆتایی  حەقە 

بەشێك  وەكو  ئێستامان  پەیوەندیەی  بەو 

ك��وردی  دەوڵ��ەت��ی  و  فیدراڵ  عێراقی  لە 

لەگەڵ  خۆم  وەك  من  بەاڵم  رابگەیەنین، 

نین، كە  ئامادە  ئێستا  نیم، چونكە  ئەوەدا 

ئامادەنین واز لەو خەیاڵە سیاسیە بهێنین بۆ 

رۆژی خۆی، لە ئێستاشدا بە رێكخستنەوەو 

خەریك  پەیوەندییەكانمان  بەتۆكمەكردنی 

بین لەگەڵ حكومەتی فیدراڵدا. 

بڵێیت  دەتەوێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بابەتی  بۆ  سیاسی  بانگەشەی  مەسەلەی 

ك��وردی،  دەوڵەتی  بە  سەبارەت  حزبی 

لە  بوو  یەكێك  ئ��ەوە  بۆ  بانگەشەكردن 

سەرهەڵدانی قەیرانەكانی بەغدا و هەولێر؟

دڵنیاییەوە،  بە  عومەر:  شێخ  لەتیف 

هێزە  ه��ەم��وو  ل��ە  ل��ەوك��ات��ەدا  یەكێتی 

وتووە،  ئەوەی  روونتر  بە  تر  سیاسییەكانی 

ئەگەر  ئ��ەوە،  لەسەر  زۆریشیدا  باجێكی 

كە  ب��ۆئ��ەوەی  نەبوایە  یەكێتی  م��ێ��ژووی 

بانگەشەكەری یەكەمی، هەروەها داواكەری 

یەكەمی دروستكردنی فیدراڵیەت بووە، دوای 

سەربەخۆیی  بۆ  دواتریش  زات��ی،  حوكمی 

بەرامبەر  بوایە  تر  هێزێكی  هەر  رەنگە 

چەواشەكارییە  و  راگەیاندن  هەموو  بەو 

رێكخراوە كە كرا، یان بەرامبەر ئەو شەڕی 

راگەیاندنەی كە بەرامبەری بكرایە بەرگەی 

نەدەگرت. 

كوردستان دیپلۆماتیك: یەكێك لە فاكتەرەكان 

دروستكردنی  بۆ  ب��وو،  بانگەشەكردن 

لەتیف شێخ عومەر 
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دەوڵەتی كوردی هۆكاری قەیرانەكانی نێوان 

هەرێم و بەغدایە كە ئەمەش بەتەنیا عێراق 

ناوچەكەش  بەڵكو واڵتانی  ناكات،  نیگەران 

لەو  بەشێكیشن  تەنانەت  دەكات،  نیگەران 

فشارانەی كەلەسەر هەرێم دروست بووە، 

دەتوانی فاكتەرەكانی دیكەم پێ بڵێیت كە 

قەیرانی  سەرهەڵدانی  هۆكاری  بوونەتە 

نێوان بەغدا و هەرێم، هەروەها لەپاڵ ئەو 

فاكتەرانەدا چارەسەرەكان كامانەن؟

لەكاتێكیشدا  ئێمە  لەتیف شێخ عومەر: 

ئامادەبین بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی 

كوردستان، دەبێت ئەوەمان لەبەرچاو بێت 

ئیقلیمییەكانی چوار  بەبێ ئەوەی كە واڵتە 

سیاسی  پێكهاتنێكی  رێگای  لە  دەورم��ان 

رێگایەكی  بەمە  بكەین  قایل  گ���ەورەوە 

ناتوانین  ئێمە  نییە،  لەبەردەمدا  دیكەمان 

و  شەڕ  رێگەی  لە  كە  بكەینەوە  لەوە  بیر 

كوردستان  دەوڵەتی  خۆسەپاندنەوە  هەراو 

بەشەر  دەوڵەتێك  چونكە  بكەین،  دروست 

دروست بێت لەگەڵ دراوسێكانیدا ناتوانێت 

بەردەوامی بە مانەوەی و بە وجودی خۆی 

دەوڵەتی  سەیری  وا  دەبێت  بۆیە  ب��دات. 

لە  دەبێت  ئێمە  كە  بكەین  كوردستان 

گ��ەورەوە  سیاسی  هەوڵدانێكی  رێگەی 

هەم  و  عێراق  لەگەڵ  بەرێكەوتن  ه��ەم 

دراوسێكانەوە  دەوڵەتانی  لەگەڵ  رێكەوتن 

دەوڵەتی  كە  بكەن،  قەناعەت  تا  بێت 

ئ��اوەدان��ك��ردن��ەوە،  فاكتەری  ك��وردس��ت��ان 

دەبێت  بژێویی  خۆش  ئارامی،  پێشكەوتن، 

بەتایبەت  ناوچەكەو  دەوڵەتەكانی  لەگەڵ 

فاكتەری  نەوەك  دراوسێدا،  دەوڵەتانی  تر 

بۆیە  ماڵوێرانی.  و  شەڕ  نانەوە،  پشێوی 

هەرچی وەختێك ناوی دەوڵەتی دەهێنرێت 

ئێمە  كە  دێ��ت  مێشكماندا  بە  خەیاڵێك 

دەرو  بەسەر  بسەپێنین  ئەمە  دەتوانین 

دراوسێكانمان و ناوچەكەدا، لەكاتێكدا ئەمە 

دەبێت بە بە قەناعەت پێكردن و سیاسەت 

كردن، گەیشتنە ئەنجام  بەرێكەوتنی هەموو 

الیەك دروست بێت.

ئەمەلێك  وات��ە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

قەیرانەكانی  بەتەواوی  ئەوەی  بۆ  هەیە 

نێوان حكومەتی هەرێم و بەغداد چارەسەر 

بكرێت؟

لەتیف شێخ عومەر: رەنگە لە ئێستادا بۆ 

ئێمەش و بەغداش هیچ نەبێت لەم قۆناغە، 

شەڕێكی  لەبەردەماندایە  كە  ماوەیەی  لەم 

گەورە یەخەی گرتووین، بۆ هەردوو المان، 

دیكەمان  چارەیەكی  رێگە  هیچ  جگەلەوە 

لەبەردەمدا نەبێت، لەوانەشە هەر ئەوەشە 

لەگەڵ  رێكەوتن  بمان گەیەنێتە  كەلەوانەیە 

بەوەیە  پێویستمان  ئێستا  ئێمە  یەكتری، 

لەگەڵ  بكەینەوە  تۆكمە  پەیوەندییەكانمان 

پێویستی  زۆر  بەغدایش  هەروەها  بەغدا، 

هەرێمدا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  بەوەیەكە 

تۆكمە بكاتەوە، كە هیچ نەبێت لە قۆناغێكدا 

هەردووكمانی  بەرۆكی  ش��ەرە  ئەم  تاكو 

گرتەوە تێی بپەرێنین.

گرنگ  بابەتێكی  دیپلۆماتیك:  كوردستان    

هەیە كە كۆنگرەی نەتەوەییە، كە لە چەند 

وەكو  هەڵپەسێردراوە،  راب��ردوودا  مانگی 

ئاگاداربیت هۆكاری هەڵپەساردنەكانی چی 

بوون، گوایە لەئێستادا باس لەوە دەكرێت 

كۆنگرەكە،  بكرێتەوە  پێ  دەس��ت  كە 

پێتوانییە ئەو كۆنگرەیە لە ئێستا زەرورەت 

لە  كە  ل��ەوەی  زیاترە  زۆر  پێویستی  و 

2013_2014 كاری لەسەر كراوە ؟

شێك  دەمەوێت  عومەر:  شێخ  لەتیف 

بیری بەڕێزتان بخەمەوە، نازانم چ ساڵێك 

كۆنگرەی  دوای  پێموایە  تەئكیدی،  بە  بوو 

ئەنجومەنی  ك��ۆب��وون��ەوەی  لە  ب��وو،  سێ 

سەركردایەتیدا بوو جەنابی مام جەالل ئەم 

بریار  بە  بوو  كە  ك��رد،  پێشنیار  بابەتەی 

كۆنگرەی  پرۆژەی  كە  سەركردایەتیدا،  لە 

رەنگە  ئێستا  بونیادنرا،  لەسەر  نەتەوەی 

نەمابێت،  بیر  ئ��ەوەی��ان  زۆر  خەڵكێكی 

و  درێژ  دوورو  مێژوویەكی  لەبەرئەوەی 

كێشەی زۆر لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت، لەمەوە 

دەمەوێت ئەوە بڵێم یەكێتی وەكو دەست 

بابەتەدا دەوری زۆر  لەم  پێكەری ئەساسی 

ئەساسییەكەش  بڕوا  هەروەها  بوو،  روون 

ئازاد، هێزی خاوەن  بووە كە هێزی  ئەوە 

و  ئ��ازاد  كۆنگرەیەكی  ه��ەروەه��ا  ب��ری��ار، 

بە كۆنگرەی  ببێت  بڕیار دەتوانێت  خاوەن 

نەتەوەیی، وەنا بێت لەم كۆنگرەیەدا هیچ 

هێزێكی خۆسەپێن، كە پێیوابێت دەتوانێت 

هێزەكانی دیكە بسڕێتەوە، رێگەی پێبرێت 

لەناو كۆنگرەدا كە  بكات  پیادە  سیاسەتێك 

بێجگەلە لە سیاسەتی نەتەوەیی و كوردستانی 

لەبەرئەوەی  نەكرێت،  بۆ  دیكەی  پێناسەی 

بۆخۆی  خۆی  كە  نەتەوەیی  كۆنگرەیەكی 

بۆن و بەرامی شكۆی دروستكردنی دەوڵەتی 

سەربەخۆی لێوەبێت، ئەوە بەدڵنیاییەوە لە 

یەكەمیدا موئامەرەی زۆر گەورەی  قۆناغی 

لەسەر دەبێت، ئەو هێز و دەوڵەتانەی كە 

دەوڵەتی  سەرەتای  دروستكردنی  نەیاری 

هەر  ئەوان  ئەوا  كوردستانن،  سەربەخۆی 

و  بنێن  گۆڕی  لە  دەیانەوێت  لەسەرەتاوە 

دەبێت،  لەسەری  زۆر  زۆر  موئامەرەكانیان 

ئەو  دەرك��ەوت��ووە  بۆمان  ئەزمونیش  بە 

هێزانەی كە نەیاری دروستكردنی دەوڵەتی 

و  لەخۆمان  رەنگە  كوردستانن  نەتەوەیی 

بەكاربهێننەوە  سیاسەت  خۆمانەوە  لەناو 

پێشخەریە،  دەس��ت  ئ��ەو  لەباربردنی  بۆ 

لەبەرئەوە بە ئەندازەیی مەسەلەی كۆنگرەی 

هەنگاوە  هێندەی  بەئەندازەی  نەتەوەیی، 

دەوڵ��ەت��ی  دروستكرنی  سەرەتاییەكانی 

لەسەرە،  مەترسی  موئامارەو  كوردستان 

مامەڵە  بەهەستیارییەوە  زۆر  لەبەرئەوەی 

لەگەڵ ئەو بابەتەدا دەكەن.

مەترسی  باسی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

نەتەوەیی  كۆنگرەی  لەسەر  كرد  گەورەت 

كە قسەیەكی جوانە هاوشێوەی سەرەتاكانی 

باسی  كوردییە،  دەوڵەتی  دروستكردنی 

ئەوەت كرد كە دیارە یەكێك لە هۆكارەكان 

تێكچوونی كۆنگرە كە تائێستاش نەكەوتۆتەوە 

هەندێك  كە  ئەوەیە،  خۆی  سكەی  سەر 

هێز دەیانەوێت هەژمون و دەسەاڵتخوازی 

خۆیانی بەسەردا بسەپێنن، لەم نێوەندەشدا 

بەتایبەت باسی پارتی دیموكراتی كوردستان 

و  دەكرێت  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  و 
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یەكێتی  بەاڵم  دەزانن،  بەهۆكار  ئەوانیش 

ناكەن،  بەدەر  نیشتمانی كوردستانیشی لێ 

كە گوایە ئەم سێ هێزە بە پلەیی یەكەم 

دەیانەوێت هەژمونی خۆیان زاڵبكەن بەسەر 

ئامانجەكانی  ستراتیژی،  وتار،  كۆنگرەدا، 

پەراوێزی  هەروەها  ببینن،  تێدا  خۆیانی 

رۆژه��ەاڵت،  دیكەی  بچوكەكانی  هێزە 

رۆژئاوا، باشور بكەن ؟

یەكەمجارە  من  عومەر:  شێخ  لەتیف 

ریزی  ئەو  نێوان  لە  یەكێتیش  كە  بیبیستم 

هێزانەدا بێت كە كێشە دەنێنەوە لەوبابەتدا 

بەو جۆرەی كە باستكرد، چونكە سیاسەتی 

تریش رەخنە  لە الیەنەكانی  ئەگەر  یەكێتی 

هەبوو  كوموكورتیشی  بوبێت،  لەسەر 

نەتەوەیی  لە الیەنی سیاسەتی  بێت، بەاڵم 

نەتەوەیی،  سیاسەتێكی  پیادەكردنی  و 

هێزەكانی  بە  بەرامبەر  كرانەوە  هەروەها 

لە  دەستگرتنیان  و  پشتیوانیكردنیان  ترو 

پارچەكانی تری كوردستان شەفاف و روون 

یەكێتی  مێژووی  بەشێكی  هەروەها  بووە، 

و  ناونان  بەبێ  بەاڵم  نوسراوەتەوە،  بەوە 

ناوهێنان بۆئەوەی كە زیاتر ئێمەش نەبینە 

هۆی ئاڵۆزی پێویست دەكات ئەو هێزانەی 

لە  پێشخەرن  دەس��ت  و  دروستكەر  كە 

كاریگەرییان هەیە  دروستكردنی، هەروەها 

كە  بزانن  نەتەوەییدا  كۆنگرەی  لەگرتنی 

كوردستانێكی  دەبێت  ئایندە  كوردستانی 

ئازاد بێت، هەروەها كۆنگرە نەتەوەییەكەی 

دەبێت الیەن و دەرفەتێك بێت بۆ هەموو 

هێزەكان، كە تێیدا ئازاد بن و هەرالیەنەش 

بەپێی قەبارە، ژمارە، الیەنگر و دەسەاڵتی 

تێیدا،  هەبێت  هەژمونی  بتوانێت  خۆی 

هەر  سەپاندنی  خ��ۆ  ئ���ەوەش  س���ەرەڕای 

الی��ەن��ێ��ك��ی س��ی��اس��ی و خ��ۆف��ەرزك��ردن��ی 

سیاسەتەكەی نیشانەیەكە بۆئەوەی ئەم هێزە 

لە ئێستاوە دەیەوێت لە كوردستانی ئایندەدا 

هەژمونی خۆی بسەپێنێت. 

ئەو  بەجیاوازی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

گرفتانەی نێو كۆنگرەیی نەتەوەیی هەست 

لەنێوان  بەهێز  پەیوەندییەكی  بەجۆرە 

پارتی  و  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

تەنانەت  دەكرێت،  كوردستان  كرێكارانی 

كە  بەوەی  دەكەن  تۆمەتباریشتان  زۆرجار 

پەیوەندییەكانتان زیاد لەپێویستە، بەتایبەت 

لەپێویست  زیاد  یەكێتی  راگەیاندنەكانی 

هەروەها  ب��اك��ور،  پ��رۆس��ەی  پشتیوانی 

پشتیوانی شەری گەریالكانی رۆژئاوا دەكات؟

بۆ  یەكێتی  ع��وم��ەر:  شێخ  لەتیف 

نا  ئێستا  بڕواكانی  بیرو  لە  بەرگریكردن 

لەوەختە هەرە سەختەكاندا باجی زۆر زۆر 

دەهێنمەوە  بیر  رۆژگارێكت  گەورەیداوە، 

بەوەی  نەنا  دانی  كە  بەوەی  تەنیا  یەكێتی 

هێزێكی  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  كە 

ماڵوێرانكەری  شەڕێكی  توشی  تیرۆریستە 

گەورەی درێژخایەن بوویەوە، من ناچمەوە 

سەر شیكردنەوەو  ووردەكارییەكەی، لەبەر 

خاتری پەكەكە نا، بەڵكو لەبەرخاتری بیرو 

پەكەكە  دەی��زان��ی  كە  خ��ۆی  ب��اوەرەك��ەی 

هەموو  لەگەڵ  نییە،  تیرۆریست  هێزێكی 

كەموكوڕیەكانی كە ئەوكاتەش دەمان بینی ، 

كە رەنگە یەكێتی لەسەرەتای رەخنەگرەكان 

بوبێت لە سیاسەتی قیادەی )پەكەكە(ی ئەو 

كاتە، بەاڵم پێی وابوو پەكەكە لەگەڵ هەموو 

ئەو كەموكورتییەكانیدا هێزێكی نەتەوەییە، 

پێویستە   ، ئازادیخوازو كوردستانە  هێزێكی 

تریشدا  قۆناغی  لە  بكرێت،  لێ  پشتیوانی 

لەسەر پەكەكە و هاوهێزەكانی ئەو یەكێتی 

بەردەوامە  ئێستاش  داوە،  گەورەی  باجی 

چوارچێوەیەدا  لەم  مەسەلەیە،  ئەو  لەسەر 

نییە،  شاراوە  پەكەكە  و  یەكێتی  پەیوەندی 

رێكدەخرێت  كە  بۆنانەی  لەو  روونە  ئەوە 

هەموو  كە  گ��ەوران��ەدا  بۆنە  لەو  یەكێتی 

بە  راو هەڵوێستی خۆی  تێدایە  الیەنەكانی 

ئاشكرا دەڵێت لەسەر ئەو بابەتانە.

ئێمە لە پەیوەندیەكانمان لەگەڵ پەكەكە 

پەكەكە  سیاسییەكانی  هەڵە  بەرپرسیارێتی 

نەهەڵدەگرین، نە هەڵیشمان گرتووە، ئێمە 

لەو شوێنەوە پشتیوان و هاوخەباتین لەگەڵ 

لە  چ  كوردستانییە،  هێزێكی  كە  پەكەكە، 

شەڕدا، چ لە ئاشتیدا رۆڵی گەورەی هەیە، 

یەكێتی تەنیا
كە دانی نەنا بەوەی 
كە پارتی كرێكارانی 
كوردستان هێزێكی 
تیرۆریستە توشی 
شەڕێكی ماڵوێرانكەری 
گەورەی درێژخایەن 
بوویەوە
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دەوری  ئاشتیدا  لە  زیاتر  دەكرێت  ئێستا 

گەورەی هەبێت، كە پێویستی بەپشتیوانی و 

دەستگرتنی ئێمە هەیە، بۆئەوەی كە بتوانێت 

بەپێوە بوەستێت لە هەڵوێستی درێژخایەنیدا 

لە پرۆسەی ئاشتیاندا كە لە ئێستا بەرێوەیە. 

بۆیە پێویستی بە هەموومان هەیە. 

باس  تر  بابەتێكی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

و  هەرێم  نێوان  دیپلۆماسی  لەپەیوەندی 

واڵتانی ناوچەكە دەكرێت كە وەك پێویست 

نییە، یان جۆرێك لە فۆرمی حزبی بوونی 

نەداوە ئەو  هێشتا پێوەیە، بۆچی هەوڵتان 

فۆرمێكی  بكەنە  بوونە  حزبی  بە  فۆرمی 

نەتەوەیی، دامەزراوەیی حكومەتی هەرێمی 

دەكرێت  لەوە  باس  بۆنموونە  كوردستان، 

پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتمانی كوردستان 

بە  پتەوە،  پەیوەندییەكی  ئێران  لەگەڵ 

دیموكراتی  پارتی  پەیوەندی  پێچەوانەشەوە 

هەروەها  توركیادا،  لەگەڵ  كوردستان 

قسەش لەسەر ئەوە دەكرێت، لەكاتێكدا كە 

دەبەسترێت،  توركیا  لەگەڵ  هاوپەیمانێتی 

بە  پێویستی  كەچی كە هەرێمی كوردستان 

توركیا  داعشدا  شەڕی  لە  هاوكارییەكانیەتی 

هاوكاری ناكات، پێتوایە ئەو پەیوەندییانە تا 

چەند حزبی یە، هەروەها تاچەند توانراوە 

و  بجوڵێندرێن  ب��اش  پەیوەندییانە  ئ��ەو 

بەكاربهێندرێت، وەك چۆن كۆماری ئیسالمی 

هەرێم  هاوكاری  داعشدا  شەڕی  لە  ئێران 

سەرۆكی  مەبەستەش  ئەم  بۆ  كە  دەكات، 

هەرێمی كوردستانیش سوپاسیان دەكات؟

ئەو  راستییەكەی  عومەر:  شێخ  لەتیف 

كێشەی هەرە گەورە نییە، هەرچەند ئەوە 

گەورەكە  كێشە  بەڵكو  كێشەیە،  خۆی  بۆ 

یان  چۆنە؟  پەیوەندییە  جۆری  كە  ئەوەیە 

تێیدا كۆبوونەتەوە  بەرژەوەندییەی كە  ئەو 

كامەیانە، ئێمە توانیومانە پەیوەندییەكانمان 

دەوڵەتە  لەگەڵ  بووبێت  حزبیش  ئەگەر 

چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ی��ان  ئیقلیمییەكاندا، 

نەتەوەی  بەرژەوەندی  بووبێت  حكومەتدا 

پرسیارە  ئەمە  راستدا  لە  بپارێزین،  تێدا 

سەرەكییەكەیە.

لە  پەیوەندییەكانمان  واب��وو  باشتر 

بوایە،  حكومەتداریدا  چوارچێوەیەكی 

لەگەڵ  ب��ەاڵم  حزبییە،  كە  ل��ەوەی  وەك��و 

نییە،  ئەساسیەكە  كێشە  ئەمە  ئ��ەوەش��دا 

حزبی  پەیوەندییەكان  دەكرێت  خۆی  وەك 

تێدا  نەتەوەیی  بەرژەوەندی  بەاڵم  بێت، 

شێوەكەیەتی،  تەنیا  ئەمە  بكرێت،  تەحقیق 

بۆ  دەك��ەم��ەوە  جەخت  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ 

میللەتەكەمان ئەوە باشترە، كە پێویستە هەر 

پەیوەندیانە  ئەم  لەدواتردا  بكەین  ئەوەش 

كە  حكومەتداریەكەیەوە،  شێوە  بكەینە 

بەاڵم  بكات،  ئەمە  سەروكاری  حكومەت 

دەكەوێتەوە  دوبارە  سەرەكییەكە  پرسیارە 

پەیوەندییەكانی  لە  ئێمە  كە  ئەوەی  سەر 

چواردەورمان  دەوڵەتەكانی  لەگەڵ  خۆمان 

دەتوانین  ئایا  دیكەشدا،  دەوڵەتەكانی  و 

بەرژەوەندی میللەتەكەمان پارێزراو بكەین، 

بۆ  پاشكۆیەتی  پەیوەندی  لە  بكەین  دەری 

لە  گەورەكان؟  دەوڵەتە  سیاسەتی  و  یاری 

دەبێتەوە،  تاقی  ئەمانە  قورسەكاندا  وەختە 

و  دەق��ەوم��ێ  لێی  میللەتەكەمان  ك��ە 

ئەو  ئایا  دەبێت،  توش  گەورەی  كارەساتی 

پەیوەندییانەی ئێمە فریامان دەكەوێت، یان 

روونە  ئەوە  چونكە   ناكەوێت،  فریامان 

ئەوا  دەكەوێت،  فریامان  شوێنەی  لەو  كە 

ناكەوێت  فریاشمان  ئەگەر  باشمانكردووە، 

كە  خەرجكردووە،  زۆرمان  هەوڵكی  ئەوا 

الیەنە  یەك  بەستووە  پەیوەندییەكەمان 

بووە، ئێمە تێیدا زۆرمان پێشكەش كردووە 

پێویستی  لەمەشەوە  وەرگرتووە.  وكەممان 

بە پێداچوونەوەیەكی گەورە هەیە، لێرەوە 

ئەم  كە  بكرێتەوە  ل��ەوە  بیر  دەبێت  كە 

ئەو  هەموو  تاكو  یەكبخرێت،  پەیوەندییانە 

هەموو  لەگەڵ  پێویستە  كە  هاوسەنگیانەی 

دراوسێكانیشمان،  ناوچەكەو  دەوڵەتەكانی 

چوارچێوەیەكی  ل��ە  پەیوەندییانە  ئ��ەو 

رەنگە  رێكبخرێتەوە  ح��ك��وم��ەت��داری��دا 

باشتر دەربكەوێت، لەوەی  هاوسەنگییەكان 

پەیوەندییەك  ج��ۆرە  بۆخۆی  حزبە  هەر 

ببەستێت، بەو شێوەیەی كە ئەنجامەكانیمان 

لە كۆبوونەوەی 
ئەنجومەنی 

سەركردایەتیدا بوو 
جەنابی مام جەالل 

ئەم بابەتەی پێشنیار 
كرد، كە بوو بە بڕیار 
لە سەركردایەتیدا، 

كە پرۆژەی كۆنگرەی 
نەتەوەیی لەسەر 

بونیادنرا، ئێستا رەنگە 
خەڵكێكی زۆر ئەوەیان 

بیر نەمابێت
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بینی لە كارەساتی هاتنی داعشدا . 

كوردستان دیپلۆماتیك: یەكێك لەو گرفتانە كە 

لە میدیاكاندا باس دەكرێت، یەكخستنەوەی 

بۆ  ك��وردس��ت��ان��ە  پێشمەرگەی  ه��ێ��زی 

بەگژداچوونەوەی داعش، هەم  چارەسەری 

بۆ مەترسییە ناوچەییەكان لەسەر هەرێمی 

كوردستان، بەاڵم زۆرجار میدیاكانی یەكێتی 

دەك��ەن،  تاوانبار  كوردستان  نیشتمانی 

بەوەی یەكێتی نایەوێت هێزی پێشمەرگەی 

یەكێتی  لەكاتێكدا  یەكبگرێتەوە،  كوردستان 

پەنجا  ه��ەزارو  لە  كوردستان  نیشتمانی 

بەشێكی  داعشدا،  لەگەڵ  شەڕ  كیلۆمەتری 

بەشێكی  بەدەستەوەیە،  سنورەكانی  زۆری 

یەكێتی  هێزەكانی  قوربانییەكانیەكان  زۆری 

لە  بۆنمونە  بوون،  كوردستان  نیشتمانی 

چەند هەفتەی رابردوودا دووان لە هەرە 

سەركردە ئازاكانی شەهیدبوون، لە وەاڵمی 

ئەم میدیایەنەدا چی دەڵێیت؟

لەتیف شێخ عومەر: هەردووكی راستە، 

هێزی پێشمەرگەی كوردستانی رێكبخرێتەوە، 

هەموو  كە  پرۆسەیەك  بەرنامەو  بە  بەاڵم 

هەروەها  بكەن،  لەسەر  رێكەوتنی  الیەك 

پرۆسەكە چۆن دەست پێبكات كە سەركەوتن 

نیشتمانی  یەكێتی  بهێنێت،  ب��ەدەس��ت 

پێشمەرگەی  هێزی  نایەوێت  كوردستان 

سیاسی  راگەیاندنی  بە  یەكبخات  كوردستان 

و ب��ەس��ەر زارەك���ی، ك��ە پ��رۆس��ەی��ەك لە 

ئێستاوە دیارە كە سەركەوتوو نابێت، بەڵكو 

مسۆگەر  پرۆسەیەكی  بە  دەیەوێت  یەكێتی 

لەسەر  رێكەوتن  نوسراوی  پرۆژەیەكی  و 

هێزانەی  ئ��ەو  هەموو  لەالیەن  كە  ك��راو 

پرۆسەیە  ئەم  هەیە  چەكداریان  هێزی  كە 

ئەوەی  راستە  ئەوە  لەبەر  پێشەوە،  بەرنە 

هێزی  كە  نایەوێت  یەكێتی  دەشڵێت  كە 

راست  یەكبخاتەوە  كوردستان  پێشمەرگەی 

دەكات، چونكە ئەوە بەشێكە لە حەقیقەت 

دراسە  نە  پرۆسەیەكەوە  بچێتە  نایەوێت 

كراوە،  ئامادە  بۆ  پرۆژەیەكی  نە  ك��راوە، 

بكرێت،  ئەوە  پێییەوە  بەسەر  هەر  بەاڵم 

سەركەوتوو  ئەنجامەكەی  كە  دی��ارە  ئەوا 

بچێتە  نایەوێت  یەكێتی  وات��ە  نابێت. 

پرۆسەیەكەوە كە سەركەوتوو نەبێت، بەڵكو 

دەیەوێت بچێتە پرۆسەیەكەوە كە رێكەوتنی 

لەسەر بكرێت بۆ ئەوەی دەرئەنجامەكانی و 

ئامانجەكانی سەركەوتوو بێت.

چەند  لە  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە  بوون  یەكێك  خۆتان  رابردوودا  مانگی 

لەگەڵ  دانوساندنكار  وەف��دی  ئەندامانی 

وەفدی بزوتنەوەی گۆران، لیستی خزمەت، 

پارتی دیموكراتی كوردستانیش بۆ پێكهێنانی 

سلێمانی،  پارێزگای  لە  خۆجێی  حكومەتی 

جۆرێك لە حكومرانی نوێ لێرە پێكهاتووە 

حزبێكدا  چەند  یان  حزب،  دوو  لەنێوان 

خۆجێییەدا  حكومەتە  لەو  هەموویان  كە 

هەڵبژاردن،  ئیستحقاقاتی  بەپێی  بەشدارن 

ئایا پێتانوایە ئەم مۆدێلە لە داهێنانی یەكێتی 

نیشتمانی كوردستانە، یان لە خەمۆرییەتی 

بەپێی  و  ئیستحقاق  پێی  كە  ئ��ەوەی  بۆ 

لە  بەشداربن  ئەمانە  دیموكراسی  پرۆسەی 

مۆدێلە  ئەم  كە  بۆئەوەی  حكومەتەكەدا، 

ببێتە باو لە پارێزگاكانی دیكەی هەرێمدا، 

كە  ئومێدەوارن  چەندیش  تا  هەروەها 

كاری  بۆ  بێت،  سەركەوتوو  مۆدێلە  ئەم 

حكومەتداری لە سلێمانی ؟

یەكێتی  ئ��ەوەی  عومەر:  شێخ  لەتیف 

و  پێیەتی  ب��روای  كوردستان  نیشتمانی 

دەیكات، رەنگە بە بەراورد لەگەڵ دنیایی 

نەبێت،  تازە  مۆدێلێكی  هیچ  پێشكەوتوودا 

تەنانەت هیچ جیاوازییەكیشی نەبێت، بەاڵم 

مۆدێلێكە  كوردستاندا  ئێستای  لەواقیعی 

ئەنجامەكەشی  و  بكەین  هەڵبژاردن  تێیدا 

ئامادە  هەروەها  بێت،  قبوڵ  بەراستگۆی 

دەس��ەاڵت  دەستكردنی  دەستاو  بۆ  بیت 

دوای زیاتر لە بیست و سێ ساڵ دەسەاڵت 

ئەمە  رەنگە  بووبێت  خ��ۆدا  لەدەسەتی 

ئیشێكی ئاسان نەبێت.

ك��ردەوەش  بە  ئامادەیە  ئێستا  یەكێتی 

هەوڵی  رۆژان��ەش  هەروەها  پێشەوە،  چۆتە 

تێدا دەدات، تا بە زووترین كات ئەم مۆدێلی 

لە  راستییەكە  ئەمەش  كە  ببێت،  دروس��ت 

پێویستە  ت��ازەی��ەو  مۆدێلێكی  كوردستاندا 

هەموو الیەك چاوی لێبكات، ئێستا ئێمە لە 

پارێزگای سلێمانیدا لەسەرو بەندی ئەوەداین 

یەكێتی  ك��ە  بكەین  پ��ی��ادە  مۆدێلێك  ك��ە 

دەسەاڵتەكەی  لە  دەست  بووە،  دەسەاڵتدار 

لە  كە  هێزانەی  ئەو  بۆ  هەڵدەگرێت  خۆی 

ب��راوەن،  ئ��ەو  بەشانی  ش��ان  هەڵبژاردندا 

چ  پرۆسەكاندا  هەموو  لە  یەكێتی  لەمەشدا 

بەرامبەر  چ  گ��ۆران،  بزوتنەوەی  بەرامبەر 

چ  پ��ارت��ی،  بەرامبەر  چ  خ��زم��ەت،  لیستی 

بەرامبەر لیستی رافدەین. یەكێتی ئەو هێزەیە 

دەسەاڵتەكانی خۆی دەست لێ هەڵدەگرێت، 

دەیدات بەو هێزانە و دەیانهێنێت دەیانكاتە 

هەموو  بە  ئەمە  خۆی،  حەقیقەتی  شەریكی 

چونكە  بۆی،  نییە  ئاسان  و  ناكرێت  هێزێك 

ئێمە  كە  نییە،  ئەوە  هەر  كێشەكەمان  ئێمە 

بەمە،  هەیە  باوەرمان  حزبە  ئەم  قیادەی 

لە  هەبێت  شەریكمان  و  هاوبەش  ئامادەین 

هەڵبژاردن،  ئیستحقاقاتی  بەپێی  حكومرانیدا 

سەر  دەخاتە  گەورەشمان  ئیلتیزاماتی  بەاڵم 

شان، بەومانایەی كە زیاتر لە بیست و سێ 

هێزەكەی  و  كادرەكانمان  حكومرانین،  ساڵە 

ئێستا  واڵتە  ئەم  لەحكومرانی  بەشێكە  ئێمە 

دەیدەین  وەردەگرینەوەو  دەست  لە  زۆری 

نمونەیەكی  بەمەش  دیكە،  هێزەكانی  بە 

ئێمە  راب��ردوودا  لە  واتە  دەكەین،  دروست 

ئەم  حكومرانی  لە  ب��وون  بەتەنیا  خۆمان 

رۆحیەتی  بە  خەریكین  وا  ئێستاش  واڵتەدا، 

كە  بەرامبەرەكانمان  لەگەڵ  كاردەكەین،  تیم 

ركابەرمان بوون، تەنانەت لە ساتە وەختێكدا 

تیم  رۆحیەتی  بە  بۆیە  ب��وون.  نەیاریشمان 

پێكەوە  بكەین،  خزمەت  پێكەوە  دەتوانین 

جێبەجێشی  و  بكێشین  نەخشە  هەڵبكەین، 

بكەین. هەموو ئەمانە یەكێتی تێیدا نرخەكەی 

دەدات. هەموو هێزەكانی دیكە دێن بەشداری 

یەكێتی  بەاڵم  وەردەگ��رن،  پۆست  و  دەكەن 

تەنیا هێزە لەمەدا كە دەست بەرداری بەشێك 

لەو  دەبێت  و هێزەكەی خۆی  لە دەسەاڵت 

واڵتەی  ئەم  ئیدارەی  تێیدا  كە  شوێنانەی 

لە  قورسترە وەك  یەكێتی  بۆ  واتە  كردووە. 
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هێزەكانی دیكە، چونكە وەك ئاماژەم پێكرد 

بە  لە دەسەاڵتەكانی دەدات  یەكێتی بەشێك 

بەرامبەرەكانی. هەر ئەمەشە تازەیی مۆدێلەكە 

لەالی ئێمە، هەروەها ئێمە زۆربەی كات لە 

جوانكردنی  لەبەر  دەڵێن   دانوساندنەكاندا 

كە  ئەهێنێت  ئەوە  ئەزمونەكە  مۆدێلەكە، 

قوربانی بۆ بەین، وەك چۆن لە مێژووی خۆی 

یەكێتی لە زۆر بابەتدا دەست پێشخەر بووە. 

بەباتەشدا دەستپێشخەری كردووە،  لەم  بۆیە 

پارێزگاكانی  لە  دەكەین  چاوەڕێش  هەروەها 

دیكەش ئەم مۆدێلە پیادە بكرێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: لە ماوەی رابردوودا  

پارێزگای  چوونە  پەرلەمان  ئەندامانی 

بووە  بەرەسمی  پارێزگایە  ئەم  هەڵەبجە، 

لە  كوردستان،  هەرێمی  پارێزگای  پێنجەم 

هەیە  گرفتێك  هیچ  یاساییەكەیەوە  رووە 

و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  لەنێوان 

عێراقدا، هەروەها خەڵكی هەڵەبجە ئەپرسن 

نوێ  پارێزگایەكی  وەكو  هەڵەبجە  پێویستە 

دیزاین،  ل��ەرووی  پێبدرێت  گرنگی  زیاتر 

زیاترەوە،  خزمەتی  بودجە،  پالندانان، 

ئێوە وەكو  سەركدایەتی یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان چۆن دەرواننە ئەو پارێزگا تازەیە، 

چ بەرنامەو ئەجێندایەكتان هەیە، بۆ ئەوەی 

كە لە جاران زیاتر خزمەتی بكەن، كە بۆ 

خەڵكە  كە  دەدەن  ئەوە  شایەدی  خۆشتان 

زیاتر  زۆر  كە  بەوەیە  پێویستی  هەڵەبجە 

لەوە هاوكاری و خزمەتی زیاتر بكرێت ؟

نەم  یەكەمیان  عومەر:  شێخ  لەتیف 

ئەوە  لەسەر  هەبێت  گرفتمان  كە  بیستووە 

لەگەڵ حكومەتی فیدراڵی، پێشتر موافەقاتی 

هەم ئیداری، یاسای، چوارچێوە سیاسییەكەشی 

بۆ رەسم كراوە. دووەمیان خەڵكی كوردستان 

یەكێتی  پەرلەمان،   ، هەرێم  حكومەتی  و 

كە  الیەنەوەی  لەو  كوردستانیش  نیشتمانی 

زۆر  زۆر  ك��اری  پارێزگا  بكرێتە  هەڵەبجە 

لەو  بچوك  بەشێكی  لەوانەیە  ك���ردووە، 

قەرزەی كە خەڵكی هەڵەبجە هەیەتی بەسەر 

پێشكەشی  شێوە  بەم  كوردستانەوە  خەڵكی 

كردوونەتەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە 

بە  دیكەش  شوێنی  زۆر  كە  بڵێین  ئ��ەوەش 

هەیە  زۆریان  قەرزی  كوردستاندا  لە  گشتی 

بەسەر خەڵكە كوردستانەوە، لە هەموو ئەو 

شوێنانەی كە ئەنفال، یان ئەو شوێنانەی كە 

كیمیاباران، راگواستنی تێدا كراوە و شەهیدی 

زۆر و قوربانی تێدا دراوە، بەاڵم من وەك 

واتە  ئەزمونە.  ئەم  كە  ئومێدەوارم  خۆم 

كردنی هەڵەبجە بە پارێزگا دوبارە نەبێتەوە، 

و  بوەسێت  هەڵەبجەدا  لە  كە  بومانایەی 

مەنتیقە  بەم  گەر  شەش،   نەبێتە  پێنجەكە 

مامەڵە بكەین بەپێی ئیستیحقاقات كوردستان 

بچوك،  بچوك  پارێزگای  بە  ببێت  هەمووی 

ل��ەرووی  دەبین،  مەند  زەرەر  تێیدا  ئ��ەوا 

كۆمەاڵیەتی، ئابووری، خزمەتگوزاری و زۆر 

زۆر  كێشەی  لەوانەشە  كە  تریشەوە،  شتی 

ببێت،  دروس��ت  بۆ  ئیداریشمان  گ��ەورەی 

لەسەر  تەركیزمان  زۆرترین  دەكرێت  بەاڵم 

هەڵەبجە  پارێزگای  ئەزمونی  كە  بێت  ئەوە 

وەك  بخەین  س��ەری  ه��ەم��ووم��ان��ەوە  ب��ە 

چونكە  نییە،  ئاسان  ئ��ەوەش  پارێزگایەك، 

هەر  هەیە  هەموومان  هەوڵی  بە  پێویستی 

پەرلەمان، حكومەت، حزبەكان، خەڵكی  لە 

هەڵەبجە و خەڵكی چوار دەوری هەڵەبجەش 

چوارچێوە  ئێستا  لە  هاوكاربێت،  پێویستە 

ئیدارییەكەی خەریكە بۆی دروست دەكرێت، 

ئەوەی كە پێویستیش بوو لە بریار دەرچوون 

بەسەركەوتوویی، ئەوەی دیكەی ئەوەیە كە 

موئەسەساتی بۆ دروست بكرێت، لەسەر و 

هەمووشیەوە ئەوەیە كە هەوڵی بودجەیەكی 

باشی بۆ بدرێت، تاكو هەر بە ناو نەبێت، 

كە  نەبێت  سیاسی  قەوارەیەكی  وەك  كە 

ناوەكەی بەتاڵ بێت، هەڵەبجە پێویستی بەوە 

سنورانەی  ئەو  بەهەموو  كەلەمەودوا  هەیە 

كە هەڵەبجە دەیگرێتەوە بەراستی ببێت بە 

پارێزگا. بۆیە پارێزگا مۆدێلێكی خزمەتگوزار، 

ئاوەدانی، شارستانی گەلێك جوان و شایستە 

بە مێژووی هەڵەبجەو قوربانی خەڵكەكەی. 

ئێمە وەك یەكێتی درێخی ناكەین ئەوەنەی 

هەڵەبجە  پارێزگای  خزمەتی  بكرێت  بۆمان 

دەكەین و كرودوشمانە.

پرۆفایل: 

_ لەتیف شێخ عومەر

_ لە ساڵی ١٩٥٧ لەدایكبووە.

_ دەرچووی کۆلیژی كارگێری و 

ئابوورییە.

_ لە ساڵی ١٩٧٢ پەیوەندی كردووە بە 

كۆمەڵەوە،

_لە كۆنگرەی سێی یەكێتی نیشمانی 

كوردستان، بە ئەندامی مەكتەبی 

سەركردایەتی هەڵدەبژێردرێت.

_ ئێستاش بەرپرسی مەڵبەندی یەكی 

رێكخستنی سلێمانئ یەكێتی نیشتمانی 

كوردستانە.  

شیالن مئین ئۆگلۆ
نوێنەری )HDP( لە باشوری كوردستان:



107 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

شیالن مئین ئۆگلۆ
نوێنەری )HDP( لە باشوری كوردستان:

گەر ئێمە نەچینە پەرلەمان، ئەوا 

پرۆسەی دیموكراسی لە توركیا

 پەكی دەكەوێت 

دیدار: سەروەت تۆفیق



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 108

لە دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك( شیالن ئمین ئۆگلۆ نوێنەری پارتی دیموكراسی گەالن 

)HDP( لە باشوری كوردستان، تیشك دەخاتەسەر دواین هەنگاوەكانی پرۆسەی ئاشتی لە باكوری كوردستان، 

گرنگی دروستكردنی هێزی پاراستنی جەوهەری ژنان، ئەو هۆو هۆكارانەی پشت دروستكردنی ئەو هێزە لە 

باكوری كوردستاندا، هەروەها سەرنجمان رادەكێشێت بۆ هێرشەكانی داعش، كە چۆن ئەم هێزە ئامانجی 

دوژمنكارانەی تەنها شەركردنە لەگەڵ گەلی كوردستانە.

لەدوایهاتنی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

توركیا،  وەزیرانی  وەكو سەرۆك  داودئۆغلۆ 

پێتوایە پرۆسەی ئاشتی پێشكەوتنێكی ئەوتۆی 

بەخۆبینیوە، كە شایەنی باسكردن بێت؟

 2011 لەساڵی  ئۆگلۆ:  ئیمین  شیالن 

سەرۆكایەتی، مانیفێستی نەورۆزی بۆ ئاشتی 

راگەیاند، ئەم پرۆسەیەش  لەسەر پێشنیاری 

و  كوردستان  بۆئەوەی  بوو،  ئاپۆ  س��ەرۆك 

و  تەواو  ئاشتییەكی  ناوەراست  رۆژهەاڵتی 

ئیمڕاڵییەوە  زیندانی  لە  بێتەدی.  سەقامگیر 

ئەم  ب��ۆ  ه��ەب��ووە،  ب����ەردەوام  تێكۆشانی 

توركیا  پێشنیاری  ئەمە  چونكە  پرۆسەیە، 

لە  كە  بووە،  ئاپۆ  پێشنیاری  بەڵكو  نەبووە، 

زینداندایەو  لە  ساڵە  پانزە  لە  زیاتر  ئێستادا 

بەردەوامە تا ئێستاش لەخەبات بۆ ئاشتی.

لە ئێستاشدا بۆ بەردەوامی ئەو پرۆسەیە 

كە  دیالنەی  ئەو  بوون،  بێدەنگ  چەكەكان 

لەالی پەكەكە بوون بێ بەرامبەر ناردیانەوە 

باشەوە  نیەتی  ل��ە  ئەمەنە  ت��ورك��ی��ا،  ب��ۆ 

ئامانج  بە  ئ��ەوەی  بۆ  پرۆسەكە  بۆ  ب��ووە، 

نەخشە  ئەوەیە  لێرەدا  پرسیار  بگات،بەاڵم 

رێگایی توركیا كامەیە و چۆنە ؟ دیار نییە، 

كە  لەالیە،  كوردی  دیلێكی  چەند  تەنانەت 

ئازادیان  نییە،  تەنانەت تەندروستیشیان باش 

نەكردوون، ئەوە جگە لەوەی كە لەناو ئەو 

دیالنەشدا هەیە كە گیانیان لەدەستداوە.

بارودۆخە  و  رەوش  ئ��ەو  ئێستا  هەتا 

كەچەند  دەكرێت،  لەبارەوە  گفتوگۆی  هەر 

بەاڵم  پرۆسەیە،  ئ��ەم  گرنگە  هەنگاوێكی 

كە  هەیە،  نەتەوەپەرست  الیەنی  هەندێك 

جێبەجێ  پرۆسەیە  ئەم  ئەوەنین  خوازیاری 

بكرێت، بەاڵم توركیا لە رۆژهەاڵتی ناوەراست 

پێگەیەكی گرنگی هەیە نابێت وای لێ بێت، 

وەك ئەوەی كە گەنم لەسەر ئاگربێت.

تۆ  بەبڕوای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كە  لەوەی  دەكات،  قازانجێك  چ  )ئەكەپە( 

بێ  دەدات  پرۆسەكە  بە  درێژە  ب��ەردەوام 

ئەوەی شتێكی بەرچاویشی دیاربێت، یان بۆ 

ئەم پرۆسەیە نەگەیشتۆتە ئەنجامێك؟

تێكۆشانی  ئ��ەو  ئۆگلۆ:  ئمین  شیالن 

بۆ  ساڵە  كە چل  پەكەكەیە  ئازادیخوازانەی  

ئەنجامی  كوردستان  و  كورد  گەلی  ئ��ازادی 

تێكۆشینی  ئەنجامی  ل��ە  وات���ە  دەدات، 

باسی  توركیا  لە  ئەمڕۆ  كە  بوو،  پەكەكەوە 

پرۆسەی ئاشتی دەكرێت، تەنانەت تێكۆشانی 

پەكەكە نەك تەنیا بۆ مرۆڤی كورد بوبێت، 

لەو  بووە،  ئینسانیەتیش  هەموو  بۆ  بەڵكو 

قۆناغەی رابردووی خەباتەوە، گەیشتووینەتە 

ئەم قۆناغەی خەبات و بەردەوامیش دەبێت، 

ماندووبوون  و  هەوڵ  كورد  ساڵە  چل  واتە 

و تێكۆشان دەكات، چونكە كورد بێ خاكی 

خاكی  لەسەر  بۆئەوەی  بژی،  ناتوانێ  خۆی 

ناسنامەی  ب��ژی،  خۆی  زمانی  بە  و  خۆیی 

لە  زمان  پێویستە  هەبێت،  خۆی  نەتەوەیی 

ئەوشتانەی  و  ناسنامە  لەسەر  و  خوێندن 

كەمافی نەتەوەیی كوردبووە و قەدەغەبووە، 

ئازاد بكرێت.

بژی،  دەستەیی  بەژێر  ناتوانێ  ك��ورد 

بەهایی  و  بەنرخ  دەیەوێت  ك��ورد  بەڵكو 

مرۆڤ بوونی خۆی وەك كوردێكی ئازاد و 

سەربەست بژی و ژیان بكات، كورد داواكاری 

ئەوەی هەیە بە زمانی خۆی پەروەردە ببێت، 

بكرێت،هەروەها  قبوڵ  نەتەوەیی  ناسنامەی 

ئاپۆ  سەرۆك  بارودۆخی  و  رەوش  پێویستە 

چاكبكرێت و ئازاد ببێت، جگەلەوەی كە لە 

زیندانەكاندا چەندین سیاسەتمەدار و زیندانی 

ئ��ازاد  پێویستە  توركیا،  لە  هەیە  سیاسی 

زۆر  نیەتی  هەمووی  ئەوانە  چونكە  بكرێن، 

ئامانجی  بەگەیشتنی  بۆ  دەدەن  نیشان  باش 

كوردستان  خاكی  لەسەر  ب��ەاڵم  پرۆسەكە، 

ئەوان  ئەگەر  یان  بكەن،  دروس��ت  بەنداو 

نایەن  هەبێت،  ئاشتیان  مەبەستی  و  نیەت 

بۆیە  بكەنەوە.  سەربازی  بنكەی  و  قەرقۆل 

بەبڕوای من ئەگەر مەبەستی ئاشتی هەبێت 

راسگۆیانە  بوەستێندرێت،  دەبێت  ئەوشتانە 

بێنە پێشەوە تا پرۆسەكە بە هەموو الیەكەوە 

سەربخەین.

باكور  كوردی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئازاد  ئاپۆ  ئاشتیدا  پرۆسەی  لە  دەیەوێت 

هەبێت،  خۆیان  ناسنامەی  زمان،  بكرێت، 

)ئەكەپە(  دادوگەشەپێدان  پارتی  ب��ەاڵم 

دەستی  درێژكردنەوەو  لە  چییە  مەبەستی 

بەدەستی ئەم پرۆسەیە؟

ئۆگلۆ: هێزی گەلی كوردو  شیالن ئمین 
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زۆر  چەكدارییەكەشی  هێزی  و  رێكخستن 

تا  هەبووە،  خۆی  توانای  هێزی  بە  بڕوای 

لە  زی��اد  ئێستاش  قۆناغە،  ئەم  گەیشتۆتە 

هۆكار  دوو  هەیە،  بەخۆی  ب��ڕوای  ج��اران 

كورد  توركیاو  دەوڵەتی  یەكەمیان  هەیە، 

الیەن  بەیەك  ئاشتی  بزانن  ئ��ەوە  دەبێت 

نایەتە دی، بەڵكو پێویستی بە دوو الیەنە، 

پەكەكە ئەوەی پێویست بووە ئەنجامی داوە، 

هێزێكی  كە  توركیا  دەوڵەتی  هێزی  بەاڵم 

دەسەاڵتدارە، پێموابێت كەوەكو زۆر كەسی 

ئەم  كە  بڕوایانوایە  رۆشنبیریش  سیاسی، 

دەسەاڵتداری  هەڵبژاردنەكان،  تا  پرۆسەیە 

ئەگەریش  بەاڵم  دەدەن��ێ،  درێ��ژەی  توركیا 

سەربازی  ئۆپراسیۆنی  ئ��ەوە  دوای  هەیە 

نیشانەكانی  چونكە  بكەنەوە،  پێ  دەست 

تا ئێستا  بەدەمەوە هاتنی دەسەاڵتی توركیا 

لەسەر  چی  هەمانكاتدا  لە  دەریدەخەن،  وا 

كورد هەیە جێبەجێی كردووە و دەیكات، تا 

وتیشم  وەك  سەربكەوێت،  ئاشتی  پرۆسەی 

بەپێشەوە  و  بە هەمانگی  پێویستی  ئەمەش 

چوونی دوو الیەنە هەیە، چونكە پرۆسەكە 

بەتەنها الیەنێك جێ بەجێ ناكرێت.

ئێستادا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە  باس  توركیا  هەڵبژاردنی  پرۆسەی  بۆ 

هەرهێزێكی  وات��ە  دەك��رێ��ت،  سیستمێك 

بهێنێت،  بەدەست   %10 نەتوانێت  سیاسی 

ئەوا ناتوانێت بچێتە پەرلەمان، دیارە ئەمەش 

نییە، چونكە  قازانجی هێزە كوردییەكان  لە 

بۆ  پ��ااڵوت  خ��ۆی  دەمیرتاش  كاتەی  ئ��ەو 

رێژەیە  ئەو  توانی  نەی  توركیا  سەرۆكایەتی 

بۆ  چییە،  گرنتی  واتە  بهێنێت،  بەدەست 

كورد كە رێژەی لە 10% بەدەست بهێنێت؟ 

نەهێنێت  بەدەست  رێژەیە  ئەو  ئەگەر  ئایا 

هەڵوێستی كورد و )HDP( چی دەبێت ؟

شیالن ئمین ئۆگلۆ: ئێمە هەوڵدەدەین ئەو 

مادەیە هەڵبوەشێنینەوە، )HDP( و هەموو 

ئەو هێزانەی كە بڕوایان بە دیموكراسی هەیە، 

مافی ئینسانخوازیان لەال بە نرخە دەیانەوێت 

ئەو مادەیە هەڵبوەشێننەوە، لەالیەكی ترەوە 

هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی  بۆ  ئاشكرایە  وەك 

سەاڵحەدین دەمیرتاش نەیتوانی ئەو رێژەیە 

بەهەموو  دەمانەوێت  ئێمە  بەدەستبهێنێت، 

شێوەیەك ئەوە هەڵبوەشێنینەوە، سێ حزبی 

كوردی سەرەكی كوردی هەیە لە پەرلەمانی 

پەرلەمان،  نەچینە  ئێمە  واتە گەر  توركیادا، 

دەكەوێت  پەكی  دیموكراسی  پرۆسەی  ئەوا 

لە توركیا. هەربۆیە ئێمە داوامانكردووە، كە 

ئەو مادەیە هەڵبوشێندرێتەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئێوە وەك حزبە 

سیستمی  كوردستان،  باكوری  كوردييەكانی 

هاوسەرۆكی بەكاردەهێنن، بەاڵم ئەوەی كە 

خەریكی  ئێوە  ئاگادارین،  ئێمە  ئێستادا  لە 

ژنان،  بۆ  تایبەتن  هێزێكی  دروستكردنی 

ژنان،  جەوهەری  پاراستنی  هێزی  بەناوی 

ئەو  ئایا  ئەوەیە،  لێرەدا  پرسیارەكە  بەاڵم 

یاخود  سیاسییە؟  یان  سەربازییە،  هێزە 

بەجۆرێكی تر بڵێم ئەم هێزە لەچوارچێوەی 

یاساكانی توركیادا رێكدەخرێت، یان نەخێر 

ئەمە هێزێكی سەربازییە، وەكو هێزی یەپەژە 

كە لە خۆرئاوایی كوردستان دروستبووە؟

ئەوە  دەمەوێت  ئۆگلۆ:  ئمین  شیالن 

بڵێم، گوڵ بێ پاراستن نییە، دركی تایبەت 

پێش هەموو  پاراستنی هەیە، هەروەها  بە 

شتێك ئەو هێزە سەربازیی و عەسكەری نییە، 

بەاڵم لەماوەی رابردوودا ئەو هێرشانەی كە 

كرایە سەر ژنانێكی كورد لەتوركیا، هەست 

بۆ  ج��اران  لە  زیاتر  زۆر  ئێمەی  سۆزی  و 

ژنان زیاد كرد، ئێمە ئەم هێزە بۆ پاراستنی 

ج��ەوه��ەری ژن دروس���ت دەك��ەی��ن، ژن 

ژن  تەنانەت  نارەحەتە،  و  دەچێژێت  ئازار 

بۆیە  دەكرێت.  پێ  سوكایەتی  دەكوژێت، 

لەبیر  ئەوشمان  بپارێزرێت،  ژن  پێویستە 

بەدەستهێنانی  و  ژن��ان   پاراستنی  نەچێت 

مافەكانیان تەنها بە چەك ناكرێت، بەاڵم خۆ 

تا  بەرێوەببرێت  باشی  سیستمێكی  دەكرێت 

تا جارێكی  ببینەوە،  تێدا  مافەكانی خۆیانی 

ئەشكەنجەو  ل��ێ��دان،  س��وت��ان،  توشی  ت��ر 

ئەو  وات��ە  نەبنەوە.  پێكردن  سوكایەتی 

 هێزە هێزێكی مەدەنی دەبێت، بۆپاراستنی

جەوهەری ژنان.

ئەم پرۆسەیە تا 
هەڵبژاردنەكان، 
دەسەاڵتداری توركیا 
درێژەی دەدەنێ،
بەاڵم ئەگەریش هەیە 
دوای ئەوە ئۆپراسیۆنی 
سەربازی دەست پێ 
بكەنەوە
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كوردستان دیپلۆماتیك: ئێوە بۆ یەكێتی 

گەل، یەكێتی نیشتمانی چیتان هەیە، كە لە 

ئێستادا هەموو میدیاكانی كوردستان هەموو 

شەرڤانان  گەریال،  پێشمەرگە،  پشتیوانی 

چەند  تا  یەكریزییە  یەكێتی  ئەم  دەك��ەن، 

گرنگە بۆ ئێستای كورد ؟

ئێمە سوپاسی هەر  ئۆگلۆ:  ئمین  شیالن 

الیەنێكی  هەر  پشتیوانیەكی  و  هاوكارییەك 

كوردێك  هەموو  پێویستە  بۆمان،  دەكەین 

و  بیست  س��ەدەی  بكات،  یەك  پشتیوانی 

یەك سەدەی سەركەوتنی گەلی كورد دەبێت 

ئەو  هەروەها  ناوەراست،  رۆژهەاڵتی  لە 

سەركەوتنەش  ئەو  نزیكە،  سەركەوتنەش 

بەتایبەت لە یەكێتی گەلی كورد دادەنرێت، 

بەیەكریزی  پەیوەندی  سەركەوتنمان  واتە 

هەیە.  كوردستانەوە  هەێزەكانی  تەبایی  و 

بۆیە لە ئێستاشدا زۆر زیاتر پێویستمان بەو 

یەكریزی و پشتیوانی كردنەی یەكتری هەیە.

تا  ئێستادا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چەند بەستنی كۆنگرەیی نەتەوەیی پێویستە، 

بەاڵم  هەبوو،  هەوڵێك  راب��ردوودا  لە  كە 

ئایا لە ئێستادا هیچ  بە ئەنجام نەگەیشت، 

ئەو  بەستنی  دوب��ارە  بۆ  هەیە،  هەوڵێك 

كۆنگرەیە، چونكە رووداوەكانی ئەم دواییەی 

رۆژئاوا  باكور،  باشور،  بەتایبەتی  ناوچەكە، 

وادەخوازێت ئەو كۆنگرەیە ببەسترێت؟

م��اوەی  لە  بەڵێ  ئۆگلۆ:  ئمین  شیالن 

رابردوودا كۆمسیۆنێك پێكهات، كە شەست 

و شەش حزبی هەرچوار پارچەی كوردستان 

نەتەوەی  كۆنگرەیی  كە  بانگێشتكرابوون، 

گەلی كورد ببەسترێت، بەاڵم ئەو كۆنگرەیە 

نابێت، تا ئەو ئاستەنگانەی كە لەبەردەمیدایە 

ئاستەنگانە لە  پێویستە ئەو  النەبرێت. بۆیە 

كۆنگرە  لەبەردەم  شتێكدایە  لە چ  كوێدایە، 

نەتەوەیی  كۆنگرەی  تا  بكرێت،  چارەسەر 

دەس��ت  شێوە  باشترین  ب��ە  ك��ورد  گەلی 

بەكارەكانی بكاتەوە، ئەوەش لەبەر پاراستنی 

نەتەوەیی  كۆنگرەیی  كوردستان،  و  كورد 

كە  ئەوەشە  ه��ەر  زۆرپێویستە،  ئێمە  بۆ 

لەبەرژەوەندی كورد و كوردستانە، لەرووی 

سیاسی، دیپلۆماسییەوە سەنگی كوردان زیاتر 

ئەوەمان  تەبایەتی  یەكریزو  چونكە  دەكات، 

بۆ دەردەخات.

بۆچوونێك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  باشوری  كە  دەوترێت  هەیە 

داوایی سەربەخۆیی كرد، یان بانگەشەی بۆ 

ئەنجامدانی ریفراندۆم، گشت پرسی دەكرد، 

رابگەیەنێت.  خۆی  سەربەخۆی  ئەوەی  بۆ 

سەر  ناردیانە  و  دروستكرد  داعشیان  بۆیە 

ئەم  لەهەمانكاتدا  كوردستان،  هەرێمی 

بۆچوونەش بۆ رۆژئاوایی كوردستانیش راستە 

ئەو  تا  نەبن،  بەهێز  لەوێ  كانتۆنەكان  كە 

خەونەی كە هەیبوو لەبارەی سەربەخۆییەوە 

لەناو بچێت، یان كانتۆنەكانی رۆژئاوا بەهێز 

نەبن، ئەم بۆچوونە تا چەند راستە؟

ووردی  بە  ئەگەر  ئۆگلۆ:  ئمین  شیالن 

داعش  كە  دەبینین  ئ��ەوا  بدەین،  سەرنج 

كوردستانی  پەالماری  س��ەرەت��اوە  لە  هەر 

پ��ەالم��اری باشوری  رۆژئ��اوای��دا، دوات��ری��ش 

ك��وردس��ت��ان، وات��ە دەم��ەوێ��ت ئ��ەوە بڵێم 

شەڕ  ك��وردان  بەرامبەر  تەنها  داع��ش  كە 

كورد  پەالماردانی  ئەوان  ئامانجی  دەكات، 

بەرچاوی  بە  روون��ەو  ئەوە  كوردستانە،  و 

جیهانەوە چییان لەكوردانی شەنگال نەكرد، 

رفاندووە،  كوردیان  ژنی  هەزار  چەند  كە 

ئاخر  دەك��ەن،  پێوە  بازرگانیشیان  تەنانەت 

وا  شتی  توشی  نەبن  كورد  ئەگەر  بۆ  ئەمە 

دەبن، ئەوە جگە لەوەی كوردان ماڵ و حاڵی 

خۆیان بەجێهێشتووە، لە كەركوك، جەلەوال، 

ئەم هێزە  تر  لە چەندین شوێنی  مەخمور، 

پێشمەرگە،  كە  دەدەن  كوردستان  پەالماری 

گەریال، شەرڤانان لە پێناو بەرگری كردن لە 

كوردستان شەهید دەبن، ئەوە جگە لەوەی 

كە ئەو بەرخۆدانەی كە لە كۆبانێ دەكرێت، 

لەئاستی نێونەتەوەیدا دەنگیداوەتەوە، ئێستا 

سمبولی  و  نمونە  بوونەتە  كۆبانێ  ژنانی 

كوردستان،  پارچەی  هەرچوار  بەرخۆدانی 

بەاڵم ئەوەی كەماوەتەوە لەسەر سیاسییەكانە 

بهێنەدی،  یەكریزی  نەتەوەیی و  یەكێتی  كە 

وەك  الیەكە  هەموو  ئەركی  ئ��ەوەش  كە 

وەفایەك بۆ خوێنی شەهیدەكانی كوردستان.

 )HDP(كوردستان دیپلۆماتیك: ئێوە وەكو

پەیوەندیتان چۆنە لەگەڵ حزبەكانی باشوری 

ئاستێكدایە؟  چ  لە  پەیوەندیتان  كوردستان، 

ئایا ئێوە لەو پەیوەندیانەتان رازین؟

 )HDP( شیالن ئمین ئۆگلۆ: ئێمە وەك

هەموو  ل��ەگ��ەڵ  زۆرب��اش��ە  پەیوەندیمان 

تێكەاڵویمان  و  پەیوەندی  واتە  الیەنەكاندا، 

چونكە  حزبەكاندا،  هەموو  لەگەڵ  هەیە 

لەیەكتری  هەموومان  دەبێت  كوردین  ئێمە 

یەكتربین،  پشتیوانی  هاوكارو  تێبگەین، 

بۆ  دڵی  كوردێك  هەموو  ئاشكرایە  ئەوەش 

لێدەدات.  كوردستان  سەربەخۆی  و  ئازادی 

بۆیە هەر ساردییەك، یان سوكە كێشەیەكیش 

هەبێت، ئەوا دەتوانرێت لە رێگەی گفتوگۆ و 

دیالۆگەوە هەموو شتێك چارەسەر بكرێت.

پرۆفایل: 

_ شیالن ئمین ئۆگلۆ.

_ لە ساڵی ١٩٦١ لەدایكبووە.

_ لە ساڵی ١٩٨٨ دانەبڕاوە لە كایەی 

سیاسی.

_ ئێستا نوێنەری HDP يە لە باشوری 

كوردستان.

غەریب حەسۆ
نوێنەری پەیەدە لە هەرێمی كوردستان:
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دیدار: سەرهەنگ عەبدولرەحمان

لە بەرخۆدانی كۆبانێ دا، بۆ هەموو 

جیهان روون بوویەوە

كە كورد بەرگری لە مرۆڤایەتی دەكات

غەریب حەسۆ
نوێنەری پەیەدە لە هەرێمی كوردستان:
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ئێستادا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئایندەی  پێتانوایە  چۆنە؟  كۆبانێ  رەوشی 

ئەو شارە بەرەو كوێ دەڕوت ؟

رۆژ  دەی��ان  ئەمڕۆ  حەسۆ:  غەریب 

تێدەپەڕێت بەسەر بەرخۆدان و بەرگریكردنی 

دەنگدانەوەیەكی  كە  قارەمانەی  شارە  ئەو 

بەمەش  جیهاندا،  ل��ە  ه��ەب��وو  دی��رۆك��ی 

بۆخۆی  گ��ەورەی  سەروەرییەكی  كۆبانێ 

تۆماركرد چ لەسەر ئاستی ناوخۆ، چ لەسەر 

ئامانجەكەشی  كە  نێودەوڵەتیدا،  ئاستی 

داعشە،  تێكشكاندنی  و  تیرۆر  لەناوبردنی 

بۆ  دەكرێت  كۆبانێ  لە  بەرخۆدانەی  ئەو 

یەكەمین جارە لە مێژووی نەتەوەی كورددا 

بەخۆدانی لەوجۆرە رووبدات و لە ئاستی 

نێودەوڵەتیشەوە پشتگیرییەكی باشكرا، چ لە 

رووی مادییەوە چ لەرووی مەعنەوییەوە، 

هەروەها یارمەتیەكانی گەلی كورد لەهەر 

پارچەكەی تری كوردستان بۆ كۆبانێ  سێ 

ورەی  بۆ  ب��وو،  مەعنەوی  تری  هێزێكی 

مەبستی  بە  كۆبانێ،  خەڵكی  و  شەڕڤانان 

بووە مایەی تێكشكاندنی ورەی چەكدارانی 

سەلماندنی  كورد  گەلی  بەمەش  داع��ش. 

كە دەتوانێ بە ئیرادەی خۆی بەرگری لە 

خاكەكەی بكات، بۆ هەموو دنیاش روون 

مرۆڤایەتی  لە  بەرگری  كورد  كە  بوویەوە 

سیاسەتی  تریشەوە  لەالیەكی  دەك���ات، 

قڕكردن و لەناوبردنی گەلی كورد هەرەسی 

هەروا  ناتوانن  چیتر  كە  تێگەیشتن  هێنا، 

بەسانایی لەسەر ئەم سیاسەتە بەردەوام بن 

هەموو  بكەن.  كورد  بوونی  لە  نكۆڵی  و 

واڵتانی دنیاش بۆیان دەركەوت كە تیۆری 

بۆسەر  هەڕەشەشە  ت��ون��دڕەو  ئیسالمی 

كەوتنە  هەموو  هەربۆیە  جیهان.  هەموو 

پشتگیری و هاتنە سەنگەری شەڕی كۆبانی 

تاوەكو سیاسەتی  دژی دەوڵەتی ئیسالمی، 

بەمەش  بكەن.  بنەبڕ  تۆقاندن  و  تیرۆر 

كۆبانێ بووە سەنگەرێك و بەرەیەكی مەزن 

بۆ لەناوبردنی تیرۆر.

داعش  ئامانجەكانی  لە  یەكێك  دیارە 

دیموكراتیە  سیستەمە  ئ��ەو  لەناوبردنی 

كوردستان  خۆرئاوای  لە  كورد  گەلی  كە 

سیستەمی  لە  ئ��ەوان  چونكە  ونیادیناوە، 

گەشە  نابێتەوەو  جێگەیان  دیموكراتیدا 

بڕوخێت،  سیستەمە  ئەم  ئەگەر  ناكەن، 

سیستەمی  سەردەكەوێت؟  سیستەمێك  چ 

سیستەمەی  ئ��ەو  ت��ون��دەڕەو!  ئیسالمی 

سەربڕین،  سیستەمی  دەیخوازێت،  داعش 

ئافرەت رفاندن، لە  تااڵنكردن،  دزیكردن، 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا پەرە دەستێنێت.

سیستەمە  ئ��ەم  ئ��ەگ��ەر  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

دیموكراتیە بكەوێت مرۆڤایەتی دەكەوێت. 

هەربۆیە پێویستە بەهەموو الیەك هاوكاری 

خۆشبەختانە  بكەین.  سیستەمە  ئ��ەم 

شتێكی  كۆبانێ  بۆ  نێودەوڵەتی  هاریكاری 

باش بوو، بۆ نەكەوتنی ئەم سیستەمە.

رۆڵی  ئەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پێشمەرگە بۆ بەرگریكردن لە كۆبانێ چۆن 

هەڵدەسەنگێنن ؟

بۆ  پێشمەرگە  چوونی  حەسۆ:  غەریب 

كۆبانێ یارمەتیەكی مەزن بوو. دیارە ئەم 

نەتەوەییە  گردبوونەوە  و  چوون  بەهاناوە 

لەسەر  كوردستاندا  چوارپارچەی  لەهەر 

داخ���وازی و ب��ان��گ��ەوازی پ��ەی��ەدە ب��وو. 

سەرجەم  كە  وایكرد  پەیەدە  بانگەوازی 

كوردستان  سیاسیەكانی  الیەنە  و  پ��ارت 

هاوكاری بكەن، بۆ بەرگریكردن لە كۆبانێ، 

بانگەوازی پەیەدەبوو كە سەرجەم واڵتانی 

و  پشتیوانی  بۆ  سەرخەت  هاتنە  جیهان 

بەرگریكردن لە خاكی كۆبانێ. ئێمە ناڵێین 

دەكات،  شەڕ  كۆبانێ  لە  هێزێك  بەتەنیا 

پارچەی  هەرچوار  الواوی  و  گەنج  بەڵكو 

هەستە  هەرئەم  دەكات،  شەڕ  كوردستان 

پێشمەركە  كە  وایكرد  بوو  نەتەوەیەش 

نەتەوەیی  هەستێكی  و  هاوكاری  وەك��و 

لە  بەرگری  و  كۆبانێ  بگەیەنێتە  خ��ۆی 

هۆكاری  ئەمەش  بكات.  خ��ۆی  براكانی 

سەركەوتنی گەلی كوردە لە رووی لۆجستی 

و مەعنەوییەوە، لە هەمانكاتدا بووە مایەی 

غەریب حەسۆ یەكێكە لە هەڵسوڕاوە چاالكەكانی پەیەدە لە هەرێمی كوردستان و كاری ئەو لەم پارچەیەی 

و كاراكردنی  بۆ كانتۆنەكانی خۆرئاوای كوردستان  و هاوكارییە  كورد كوردستاندا كۆكردنەوەی پشتیوانی 

پەیوەندییەكانی پەیەدەیە، لەگەڵ پارت و الیەنە سیاسیەكانی هەرێمی كوردستاندا.

لەم دیدارە تایبەتەی لەگەڵ گۆڤاری)كوردستان دیپلۆماتیك(دا بە هەستێكی پڕ جۆش و خڕۆشەوە باس 

لە رۆڵی فیداكارانەی شەڕڤانان و كوردانی خۆرئاوای كوردستان دەكات، گەشبینە بەوەی كە بەم زووانە 

سەركەوتن لە كۆبانێ رادەگەیەنرێت.
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تێكشكاندنی ورەی دوژمن.

داعش  راستە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بەاڵم  تێكشا،  ورەیان  كورد  دوژمنانی  و 

بەداخەوە توانیان شارێك خاپور و وێران 

بكەن ئەمە تاچەند كاریگەری كردۆتە سەر 

دەروونی خەڵك ؟

باژێرێك  راس��ت��ە  ح��ەس��ۆ:  غ��ەری��ب 

وێرانكردن،  و  خاپوركردن  هاتە  )شارێك( 

ماڵ و موڵكی خەڵك تااڵنكراو خەڵك ئاوارە 

ورەی  نەیانتوانی  بەاڵم  بوو،  دەربەدەر  و 

ئیرادەی  نەیانتوانی  تێكبشكێنن،  خەڵك 

دواهەناسە  تا  بڕوخێنن،  شارەكە  خەڵكی 

بكەن،  خۆیان  خاكی  و  ئاو  لە  بەرگری 

سەركەوتنی  گەورەی  ئاماژەیەكی  ئەمەش 

كۆبانێ  ب��ەم��ەش  ك���ورد.  وەك��و  ئێمەیە 

دوای دەیان رۆژ بەخۆدان و بەرگریكردن 

دەربازی قۆناغێكی نوێ دەبێت، بەوەی كە 

كوردستانیەكان  و  نێودەوڵەتی  هاوكارییە 

شێوازی شەڕی لەبەرگریكردن و پاراستنەوە 

هەڵكوتانە  و  هێرشبردن  شەڕی  بۆ  گۆڕی 

سەر دوژمن. 

یەپەگە،  كە  هێرشانەی  ئ��ەو  دی��ارە 

پێكردووە  دەستیان  پێشمەرگە  یەپەژە، 

رزگار  كۆبانێ  باژێڕی  كە  ئاستێك  دەگاتە 

ببێت كاتێك كە باژێڕ رزگاری بوو، ئینجا 

گوندەكان  پاكژكردنەوە  بە  دەستدەكرێت، 

چاالكی  بەمەش  داعشدا،  دەستی  لەژێر 

سەرجەم  كە  دەستپێدەكات  فیداكاری 

 )380( ژمارەیان  كە  كۆبانێ  گوندەكانی 

گوندە ئازاد دەكرێت.

ئێستادا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پەیەدە  وەك��و  ئێوە  پەیوەندییەكانی 

پارتە  ل��ەگ��ەڵ  گشتی  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 

چۆنە؟  كوردستان  هەرێمی  سیاسیەكانی 

دیموكراتی  پ��ارت��ی  ل��ەگ��ەڵ  بەتایبەت 

كوردستاندا ؟

پەیەدە  وەك��و  ئێمە  حەسۆ:  غەریب 

پارتە  سەرجەم  لەگەڵ  پەیوەندییەكانمان 

سیاسیەكانی كوردستان بەشێوەیەكی گشتی 

جار  هەندێ  نەمانەوێ  و  بمانەوێ  باشە. 

دروس��ت  نێوانماندا  لە  گ��رژی  ناكۆكی 

ناكۆكی  ناكۆكیەكانیش  دیارە  كە  دەبێت، 

حیزبین نەك مەبدەئی.

هیچ  هەوڵدەدەین  پەیەدە  وەكو  ئێمە 

سیاسیەكانی  پ��ارە  نێوان  لە  ناكۆكیەك 

كوردستاندا نەمێنێ و  هەموومان یەكدەنگ 

و یەك هەڵوێست بین لە ئاست نەیاران و 

دوژمنانی نەتەوەكەماندا، چونكە ئەمڕۆكە 

ئەویش  هەیە  دوژمنمان  یەك  هەموومان 

لە  ئێمە  بەرژەوەندی  لەبەرئەوە  داعشە، 

دیارە  یەكگرتووییدایە.  و  هاوهەڵوێستی 

لەماوەی  ئ��اگ��ادارن  خۆشتان  ه��ەروەك��و 

رابردوودا ئێمە وەكو پارتەكانی خۆرئاوای 

ده��ۆك  ل��ە  رێكەوتنێكمان  ك��وردس��ت��ان 

ئیمزاكرد، كە نوێنەری پارتی دیموكراتیش 

تیایدا ئامادەبوو. بەوەش پەیوەندییەكانمان 

دیموكرات  پارتی  رێككەوتنامەیە  لەگەڵ 

خۆرئاوای  پەیەدەو  بەرانبەر  هەڵوێستی 

لەسەر  تێبینیشمان  نەبوو،  باش  كوردستان 

هەنگاوەكانیان  و  هەڵوێست  لە  زۆرێ��ك 

هەبوو.

ئێستادا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رووداوێك كە زۆر بۆتە جێگەی مشتومڕ 

مەسەلەی  میدیاكاندا  لە  قسەوباس  و 

كوردانی  خۆبەڕێوەبەری  ئەنجومەنی 

ئێزیدی، یاخود وەكو راگەیاندنەكان دەڵێن 

سەبارەت  تێڕوانینتان  شەنگاڵە.  كانتۆنی 

بەمە چییە، ئێوە وەكو پەیەدە دەتانەوێت 

وەكو  دەكرێت  شەنگال  ئایا  بكەن؟  چی 

كانتۆنێكی سەربەخۆ و بەدەر لە هەولێرو 

بەغدا بێت ؟

شەنگال  مەسەلەی  حەسۆ:  غەریب 

ئەو بەرخۆدانەی لە 
كۆبانێ دەكرێت بۆ 
یەكەمین جارە لە 
مێژووی نەتەوەی 
كورددا بەرخۆدانی 
لەوجۆرە رووبدات، لە 
ئاستی نێودەوڵەتیشدا 
پشتیوانی باشی لێكرا
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مەسەلەیەكی گرنگە و پەیوەستە بە كۆبانێ 

وە. شەنگال ناوچەیەكی گرنگی كوردستانەو 

بەدرێژایی  و  دەژی  تێدا  ئێزیدی  كوردانی 

رووب��ەڕووی  ش��ارە  ئەم  كوردانی  مێژوو 

بۆ  بونەتەوە،  قەتلوعام  و  هێرش   )72(

هیچ یەك لەم رەشەكوژی و جینۆسایدانە 

نەبوونە جێگەی خەم و بایەخپێدانیان، كە 

كوردانی  بەسەر  كارەساتانەی  ئەو  دەكرا 

بەاڵم  نەدابایە،  رووی  هات  ش��ارەدا  ئەم 

خستەبەردەمی  شەنگالیان  ب��ەداخ��ەوە 

بزانین  دەبێت  بەخوێن.  دەم  گورگانی 

و  كارەسات  ئەم  هۆكاری  كێ  بپرسین  و 

بوو  لەوێ  كە  هێزەی  ئەو  رووداوانەیە؟! 

بۆ نەیتوانی پارێزگاری لەم شارە بكات و 

خەڵكەكەی بپارێزێت؟! 

خەڵكەكەشی  ن��ات��وان��ێ��ت  گ��ری��م��ان 

كەم  الن��ی  دەب��وو  خۆ  ب��ەاڵم  بپارێزێت، 

ناوچەیە  ئ��ەم  پیرۆزەكانی  ش��وێ��ن��ەوارە 

بپارێزێ كە چەندین سەدەیە بە پارێزراوی 

ماونەتەوە!.

یەپەژە  یەپەگەو  هێزەكانی  هەربۆیە 

خۆیان  نەتەوەیی  و  نیشتمانی  ئەركی  بە 

لەوجۆرەدا،  بۆشاییەكی  بوونی  لە  زانی 

ك��وڕو  و  ك��رد  ب��ەرگ��ری��ان  هاتن  ئ��ەم��ان 

پەیوەندییان  دەستبەجێ  ئێزیدیش  كچانی 

كردو  ی��ەپ��ەژەوە  یەپەگەو  بەهێزەكانی 

لەسەر چیای شەنگالەوە بڕیاری مانەوە و 

ناكرێت  لەوە  نكۆڵی  راستە  بەخۆدانیاندا. 

چیای  لە  مانەوە  پێشمەرگە  هەندێك  كە 

شەنگال، بەاڵم ژمارەیان زۆر كەم بوو.

لەبەرئەوە هێزێك كە نەتوانێ شەنگال 

ئەگەری  لە  دەتوانێ  چۆن  ئەی  بپارێزێ، 

مەترسی  لەگەڵ  دوبارە  رووبەڕووبوونەوە 

ناوچەیە  ئ��ەو  ج���ۆرە،  ل��ەم  هێرشی  و 

ئۆپراسیۆنی  لە  چۆن  هەروەكو  بپارێزێ؟ 

شت  هەمان  دیسان  شەنگال  رزگاركردنی 

پێشمەرگە  هێزەكانی  بەوەی  روویدایەوە 

دیسانەوە پاشەكشەیان كرد، ئەوەی مایەوە 

بوون،  یەپەژە  یەپەگەو  شەڕڤانانی  تەنیا 

بەپێویستیان  ئێزیدی  كوردانی  لەبەرئەوە 

زانی كە خۆیان بەرگری لە خۆیان بكەن، 

لە چیای  بۆ ئەوەش هاتن ئەنجومەنێكیان 

شەنگال پێكهێنا ئەنجومەنێك بۆ رێكخستنی 

چوارچێوەی  ل��ە  خ��ۆی��ان  ك��اروب��ارەك��ان��ی 

نەمان  ئێمە  دیموكراتیدا.  سیستەمێكی 

وتووە كانتۆن، بەڵكو دەڵێین ئەنجومەنێكی 

رێگەی  لە  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  م��ەدەن��ی، 

پەیەدە  كە  باڵودەكەنەوە  وا  راگەیاندنەوە 

شەنگال  مەبەستیەتی  پێكهێناوەو  كانتۆنی 

لە هەرێمی كوردستان داببڕێت. باشە ئەم 

باشترە،  بێت  داعشەوە  بەدەست  ناوچەیە 

بێگومان  پ��ەی��ەدەوە.  ب��ەدەس��ت  ی��اخ��ود 

هێزێكی  لەبەرئەوەی  پەیەدەوە،  بەدەست 

كوردستانیە و ئامانجیەتی خاكی كوردستان 

بپارێزێت.

رێكەوتنامەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

باشترە  یاخود  گەیشت،  بەكوێ  دهۆك 

لەگەڵ  پەیەدە  پەیوەندییەكانی  بڵێین 

پارت و الیەنە سیاسیەكانی تری خۆرئاوای 

كوردستان لە چی ئاستێكدایە؟

رێككەوتنامەی  دیارە  حەسۆ:  غەریب 

ده���ۆك ل��ەس��ەر س��ێ خ��اڵ��ی س��ەرەك��ی 

بنیاتنرابوو، كە ئەوانیش:

یەكەم: سەرجەم پارت و الیەنە سیاسیە 

كوردەكان بگەڕێنەوە خۆرئاوای كوردستان.

خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری��ی��ەی  ئ��ەو  دووەم: 

ل��ەخ��ۆرئ��اوای ك��وردس��ت��ان ب��ون��ی��ادن��راوە 

و  بكەن  تێدا  ب��ەش��داری  ه��ەم��ووالی��ەك 

بەهێزی بكەن.

ه��ەردوو  چ��ەك��داری  هێزو  سێیەم: 

لەنێو  ناكۆكەكان(  الیەنە  )واتە  ئەنجومەن 

دیارە  )كە  یەكبخرێن.  نیشتمانیدا  هێزێكی 

لە ئێستادا لەخۆرئاوا هێزو سوپای نیشتمانی 

هەیە ئەویش هێزەكانی یەپەگەن(.

غەریب حەسۆ
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الیەنی  هێزو  هەندێ  بەداخەوە  بەاڵم 

هێزی  وەك��و  خۆیان  ب���ەردەوام  سیاسی 

و  دەك���ەن  وێ��ن��ا  شۆڕشگێڕ  و  ش��ەرع��ی 

نانیشتمانی  هێزی  وەكو  تریش  هێزەكانی 

وەكو  ئێمە  هەرچەندە  دەدەن.  قەڵەم  لە 

یەكخستنەوەو  لەگەڵ  هەمیشە  پەیەدە 

بەاڵم  داین،  كوردیدا  نێوماڵی  رێكخستنی 

نیشتمانی  ئەنجومەنی  ئ��ەوە  ب��ەداخ��ەوە 

ناو  الیەنەكانی  و   )ENKS( سوریا  كوردی 

ئەو ئەنجومەن كە دژی ئەو خواستەی ئێمە 

دەوەستنەوەو ئاستەنگ و لەمپەر دروست 

دەكەن.

دهۆكدا  رێككەوتنامەكەی  لە  ه��ەر 

بڕیاردرا ئەنجومەنێكی گشتی لە پێكبهێنرێت، 

سیاسیەكانی  قەوارە  و  پارت  سەرجەم  كە 

ئەوە  بگرێت.  لەخۆ  كوردستان  خۆرئاوای 

ئەنجومەنی  هەردوو  لە  ئەندام   )24( بوو 

نیشتمانی كوردی سوریا و تەڤدەم بۆ ئەو 

واتە  دەستنیشانكران،  گشتیە  ئەنجومەنە 

)12( بە )12(، پاشان بڕیاربوو )6( كەسیش 

ناو  بخرێنە  بەهەڵبژاردن  سەربەخۆ  وەكو 

دەرگای  كاتێك  دیارە  ئەنجومەنەوە.  ئەو 

خۆپااڵوتن كرایە )93( كەس خۆی پااڵوت 

و )6( كەس توانیان دەنگی پێویست بهێنن 

بە  سەر  پێنجیان  كەسەش  شەش  لەو  و 

 )ENKS( تەڤدەم بوون و یەكێكیان سەربە

سوریا  ك���وردی  نیشتمانی  ئەنجومەی 

الیەنەكان  سەرجەم  رۆژە  ئەو  هەر  بوو. 

تەنانەت برادەرانی ئەنجومەنی نیشتمانیش 

پیرۆباییان كرد و ئەنجامەكەیان قبوڵ بوو، 

بەاڵم رۆژی دواتر هەڵوێستیان گۆڕاو وتیان 

ئەو هەڵبژاردنەمان قبوڵ نییە، لەبەرئەوەی 

ئێمەدا  ئەنجومەنەكەی  لەنێو  پارت  سێ 

بە  دەنگ  بوو  بەڵێن  ك��ردووە  خیانەتیان 

پاڵێوراوانی ئێمە بدەن، بەاڵم دەنگیان بە 

دوای  ئەوەبوو  داوە.  تەڤدەم  پاڵێوراوانی 

كوردی سوریا  نیشتمانی  ئەنجومەنی  ئەوە 

سێ  ئ��ەو  دەرك��ردن��ی  ب��ڕی��اری   )ENKS(

پارتەیان دەركرد، كە بریتی بوون لە پارتی 

یەكێتی دیموكراتی كورد لە سوریا، پارتی 

دیموكراتی كورد لە سوریا، پارتی ویفاقی 

دیموكراتی كورد لە سوریا.

بەمەش ئەنجومەنی نیشتمانی كوردنی 

بچوك  تر خۆی  هێندەی   )KNKS( سوریا 

كردەوە و كێشە ناوخۆییەكانی قوڵتركردەوە، 

هەرجارە  ئەنجومەنێك  ناكرێت  چونكە 

بەخۆشی  و  دەرب��ك��ات  پ��ارت  سێ  دوو، 

ئەنجومەن،  نابێتە  ئەمە  ئەنجومەن،  بڵێت 

بەاڵم  هاوپەیمانی،  بوترێت  پێی  دەكرێت 

ئەنجومەن فراوانترە و پارت و الیەنی زیاتر 

لەخۆ دەگرێت، لەبەرئەوە ئەم ئەنجومەنە 

هەمیشە  نییە،  خ��ۆی  ئ��ی��رادەی  خ��اوەن 

وەردەگرێت،  ت��رەوە  شوێنی  لە  فەرمان 

ئەگەر خاوەن ئیرادەی خۆی بوایە ئێمە یان 

لە  نەدەكرد،  دهۆك  و  هەولێر  پەلكێشی 

كاتێكدا شارو دەڤەرەكانی خۆمان هەر لە 

بگرە  كانییەوە  عاموداو سەرێ  و  قامیشلۆ 

تا كۆبانێ و عەرفین، ئازاد كراون، ئەگەر 

خاوەن بڕیاری خۆیان بوونایە، دەبوایە هەر 

لەسەر خاكی خۆرئاوای كوردستان دانیشتن 

و رێككەوتنمان بكردایە، نەك لەژێر باڵی 

شتێكی  ئەمە  ب��ەاڵم  سیاسیدا،  الیەنێكی 

مەبەستم  خۆشیان،  بۆ  روون��ە  ئاشكراو 

و  سوریا  ك��وردی  دیموكراتی  پارتی  لە 

نیشتمانیە.  ئەنجومەنەی  ناو  حیزبەكانی 

پارتێك بەم شێوەیە بیربكاتەوەو  هەربۆیە 

هەمیشە خۆی بە پاشكۆی الیەنی تر بزانێت 

هیچ، كاتێك ناتوانێت نوێنەرایەتی خەڵكی 

و  دانیشتن  بكات،  كوردستان  خۆرئاوای 

سەوز  لێ  هیچی  لەگەڵیدا  رێككەوتنیش 

نابێت.

پرۆفایل: 

_ غەریب حەسۆ

- لەساڵی ١٩٦٨ لە عەفرین لەدایكبووە.

- دەرچووی پەیمانگای تەكنیكییە.

- لەساڵی )١٩٨٦(ەوە تێكەڵ بەكاری 

سیاسی و حزبی بووە.

- سێ جار لە سااڵنی )٢٠٠٦، ٢٠٠٨، 

٢٠١١( لەالیەن رژێمی بەعسی سوریاوە، 

زیندانی كراوە.

- لە راپەڕینی قامیشلۆدا 

بەشداریكردووە، بۆ ماوەی سێ مانگ 

زیندانیەكی بێ سەروشوێن بووە.

- لە ساڵی ٢٠١١ وە ئەندامی رێبەرایەتی 

)تەڤدەم(( بووە.

- ئێستاش نوێنەری )پەیەدە(یە لە 

هەرێمی كوردستان.
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رەشاد مستەفا سوڵتانی
نوسەرو هەڵسوراوی سیاسی، رۆژهەاڵتی كوردستان:

رۆژهەاڵتی كوردستان زۆرتر بەالی پارتی كرێكارانی كوردستان 

)پژاك( هەڵسوڕاوە، لە ژێر چەتری ئەواندا رێكدەخرێن. نەبوونی 

ئامادەیی فیزیكی كۆمەڵە و دیموكرات بۆشایی خولقاندووە

کوردستان دیپلۆماتیک
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لەم دیدارەی رەشاد مستەفا سوڵتانی نوسەر و هەڵسوراوی سیاسی و پێشمەرگەی دێرین و برای تێكۆشەر و 
دامەزرێنەری كۆمەڵە فوئاد مستەفا سوڵتانی تێكۆشەر، باس لەدواین ئاڵوگۆرو گۆڕانكارییەكانی رۆژهەاڵتی 
كورد  زەرەی  بە  گۆرانكاریانە  ئەم  بروایوایە  كە  دەكات،  ناوچەیە  لەم  كورد  ئێستای  دۆخی  ناوەڕاست  و 
ناشكێتەوە، هەروەها بەوردی باس لە بارودۆخی رۆژهەاڵتی كوردستان  و حزبە سیاسییەكان دەكات، ئەوە 
رۆژهەاڵتی  هێزەكانی  ئێستایی  حزبایەتی  جۆری  و  مۆدێل  لەسەر  هەیەتی  كە  تێبینیانەی  رەخنەو  لەو  جگە 

كوردستان.

لەسەرەتای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هێرشەكانی داعش بەتایبەتی بۆ سەر كوردستان، 

ناوچەكە،  لە  بەرچاو  گۆڕانكاری  كۆمەڵێك 

روویدا،  كورد  دۆزی  بە  سەبارەت  بەتایبەت 

دەڕوات ،  كوێ  بەرەو  پرۆسەیە  ئەم  پێتوایە 

داهاتوو كورد بەكوێ دەگات؟

دوای  داع��ش  سوڵتانی:  مستەفا  رەش��اد 

روخانی سەدام،  لە پاڵ بەهاری عەرەبی، بە 

شێنەیی لەالیەن توركیا، عەرەبستانی سعودییە، 

بەحرین، قەتەر، ئیمارەتی یەكگرتوو، رەوەندی 

ئاینی واڵتانی باكوری ئەفەریقا  پێكهات. ئەم 

رێكخراوەیە بە ئەندازەی سێ حكومەت ئامێری 

دەسەاڵتی  و  لۆجیستێكی  ئیمكاناتی  ش��ەڕو 

نەوتی  پااڵوگەی  یازدە  وەرگرتووە.  ئابووری 

ژێر  لە  كەس  ملیۆن  هەشت  نزیكەی  هەیە، 

لە  روناكبیریان  تەیفی  و  بازنە  دەسەاڵتیدایە. 

رۆژهەاڵت،  ئەوروپای  ئەسكاندەنافی،  واڵتانی 

لە  زۆرێك  دەكرێت.  دابین  ئەفەریقا  باكوری 

گەنجەكان  واڵتانە  ئەم  ئیسالمیەكانی  مزگەوتە 

بە خاتری ئایدۆلۆژی ئیسالمی سیاسی پەروەردە 

دەكەن، هێزی بزوێنەری جەماوەری بێ ئاگای 

لەالیەن  مزگەوتەكان  گشتی  بە  داعشن،  ناو 

پۆلیسەوە كۆنترۆڵكراوە و كاتێك پۆلیس ئامادەی 

هەڵدەسوڕن  فڕە  فڕ  وەك  كامێراكان  نەبێت، 

تەیفی  بازنەو  جموجوڵی  لە  حكومەتەكان  و 

سیاسی موسڵمانە توندڕەوەكان ئاگادارن.

ئەم كۆنترۆڵە لەسەر حوسینیەی شیعەكانی 

ئێران، یەمەن، لوبنان، فەلەستینی لە ئەوروپا 

بەردەوامە. بە ئاشكرا دیارە، كە حكومەتەكان 

لە  كۆتایدا  لە  و  دەدەن  پێ  باجیان  جۆرێك 

بەرانبەر، هەڵسوكەوتیان بێدەنگی بەرژەوەندییان 

داهاتوی  ترسناكی  دوژمنێكی  داعش  كردووە. 

كۆمەڵگای كوردستانە. هیچ كات قەسابخانەكانی 

ئێستای  قەسابخانەكانی  ئەندازەی  بە  مێژوو 

داعش رەنگین و خوێناوی نەبووە. ژنان لە ژێر 

دەستی داعشدا، لە قوڵترین ئاستی كۆیالیەتیدا 

و  كپ  كە  دەنگیان  گەیەنراون  دۆخێك  بە 

كچ  سەدان  و  دەیان  ئایا  شكێنراوە.  قامەتیان 

و ژنی خاوەن كەرامەتی شەنگال، كە داعش 

ئەسیر و كۆیلەی كردوون لە كوێ بن؟ شەنگال 

و  كوردستان  واڵت��ی  مەرگەساتی  داستانی 

شارێكە، ئاخۆ ئەگەر ژنە ئەسیرەكان مابن لە 

داعش  كۆیلەن؟  لەكوێ  یان  فرۆشراون،  كوێ 

بێرەحمانەی  كوشتاری  نامرۆڤانە،  كردەوی  بە 

خەڵكی سیڤیل، سەربڕین، زك دڕێن، فرۆشتنی 

ژنانی بێ دیفاع كە داعش بە كردەوە نیشانیدا، 

ئۆتۆریتە و ستاتوسی گەلی كوردی بە ئەندازەی 

كارەساتی هەڵەبجە بەرز كردەوە. كورد خۆی 

جیهانیە  پێگە  و  ستاتوس  ئ��ەم  خولقێنەری 

و  زلهێزەكان  هاوكاری  بە  كوردستان  نەبوو. 

بە  ن��اوەڕاس��ت،  ڕۆژه��ەاڵت��ی  دیكتاتۆرەكانی 

لەت  هەر  دابەشكرا.  وەحشیانە  شێوەیەكی 

كردنێك سەرەنجامەكەی یەكگرتنی خێرای بە 

شوێندا نایەت

بە  داگیركاران  كە  تاوانێك  گەورەترین 

نسبەت كوردە كردویانە، مێشك شۆردنەوەی 

سەندنەوەی باوەڕ  شارۆمەندان،  سیستماتێكی 

و متمانەی تاكی كورد بە خۆی بوو، راگرتنی 

كوردستان لە دواكەوتووی بێ وینە و میلیتاریزە 

ئەم  هەموو  كە  كوردستانە،  خاكی  كردنی 

فاكتەرانە، باری رۆحی و سایكۆلۆژی كوردیان بە 

جۆرێك تێكداوە، كە نمونەی وا لە دونیادا هەر 

نییە. كێشەی كورد، دوای كارەساتی شەنگال و 

كۆبانی بەرەو وەرگرتنی پشتیوانی بێ سنوری 

هەر  هێشتا  شەپۆلە  ئەم  رۆیشتووە،  جیهانی 

”لوبی“  ناڕاستەوخۆ چەشنێك  و  هەیە  هێزی 

زۆریس  نییە،  ڕیكخراو  كە  یارمەتیدەری،  و 

پەرشوباڵوە بۆ كورد دابین كردووە. گەنجەكانی 

تورك بە كچ و كوڕەوە، لە توركیا  بە ئاشكرا لە 

كێشەی كورد بەرگرییان كردووە، هەروەها لە 

ئێرانیشدا، كۆڕ و كۆمەڵی ڕوناكبیر ئەگەرچی، 

دایكی  قەاڵی  لە  هێشتا  فیكر یان  و  ئەندێشە 

نیشتمان و سنوری زێڕین قەتیس ماوە، بەاڵم 

لە مەسەلەی  راستەوخۆ  ویژدان  ئازاری  لەبەر 

كورد پشتیوانیان كرد، ئەگەر جاران دەیانگوت 

كورد لە عێراق هەر كوردە، كورد لە توركیا 

هەر كوردە، كورد لە ئێران ئێرانییە، ئێستا زۆر 

بە شەرمەوە دووپاتی دەكەنەوە و تێگەیشتون 

كە بیرورای زۆربەی هەرە زۆری میللەتی كورد 

كە  روسیا  لە  دەزانێت،  بەكوردستانی  خۆی 

هەمیشە بە خاتر بەرژەوەندیەكانیان، دەرحەق بە 

پرسی كورد بێدەنگیان كردووە، ئێستا بەرنامەی 

تایبەتی تەلەڤیزیۆنی سەبارەت بە كێشەی كورد 

بەرگری  بۆ  ئەفغانستان  لە  دەكەنەوە،  باڵو 

شەقامەكانی  لە  زۆر  جەماوەریكی  كورد  لە 

كابول ڕێپێوانیان كرد. پڕۆسەی گۆڕانكاریەكانی 

كورد  زەرەری  بە  ن��اوەڕاس��ت  رۆژه��ەاڵت��ی 

هەستیار  بارودۆخە  ئەم  خۆزگە  ناشكێتەوە، 

كرابایە،  هەست  كورد  رێبەرانی  بۆ  ناسكە  و 

چونكە لە ناو خەبات و بزوتنەوەی كوردستاندا 

بڕیاری كۆتایی بزر و ونە، شەفافیەتی سیاسیش 

لێڵە. رۆژ لە دوای رۆژ دیوارەكانی دیكتاتۆری 

دەبنەوە،  بەئاگا  كورد  خەڵكی  دەبات،  شەق 
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ئاستی داخوازیەكانیان فرە ئینسانییە، كە لەگەڵ 

گلۆبالیزمدا دەگونجێت

بێگومان شەڕی داعش درێژ خایەنەو كورت 

ماوە نییە. شەرێكی نە خوازراو كە بەر دەرگای 

كوردی گرتووە، لەم كێشمەكێشەدا، سنورەكانی 

پاش شەڕی دووهەمی جیهانی تێكدەچێت. پێ 

دەچێت كوردستان ببێت بە خاوەنی سنورێكی 

دیاریكراوی نێونەتەویی. لە باشترین فۆرمدا، كە 

نیم، ڕەنگە كوردستان، دوو،  من خۆشبینیش 

زەوی  لەسەر  سەربەخۆ،  حكومەتی  سێ  یان 

رێبەرانی  پڕۆسەیەدا،  لەم  بكات.  نوێنەرایەتی 

و  جێماون  ك��اروان  قافلەی  لە  كورد  ئێستای 

و  خۆشەویست  سیما  لەالیەن  ئەوان  جێگای 

كاریزمە و لێهاتوەكانی نەسڵی نوێ پڕ دەبێتەوە. 

ماف،  كەی  وتویەتی:  ماندیال  نیلسۆن  وەك 

خاك، ئاو، ئازادیتان بۆ كوردەكان گەڕاندەوە، 

ئەو كاتە هەموو چەكی دەستی پێشمەرگە و 

گەریالكانی كورد خۆیان بێدەنگ دەبن.

كارەساتی  لەپاش  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كە  كۆبانی  مێژووی  بەرخۆدانی  شەنگال  و 

راكێشا،  كورد  بۆ  جیهانی  سۆزی  سەرنج و 

پێیتوایە گۆڕانكارییەك لە بۆچوونی زلهێزەكان 

بەتایبەتی ئەمەریكا و واڵتانی رۆژئاوا بەرامبەر 

بە كورد دروست بووە؟

رەشاد مستەفا سوڵتانی: كارەساتی شەنگال، 

ويژدانی زلهێزە بێ ویژدانەكانی زۆر هەژاند و 

ئازاردا. زلهیزەكان ترسان. دوژمنانی ئایدۆلۆژی 

گەڵ  لە  مێژوودا،  بوارەكانی  توندو  پێچە  لە 

یەكتر یەكانگیرو یەكگرتوو دەبن. نمونەی چاك 

رێك كەوتنی ژوزیف ستالین لەگەڵ هیتلەر، 

رێكەوتنی ئەلقاعیدە، تالیبان و داعشە.

زلهێزەكان  ب��ەرژەوەن��دی  دەستدانی  لە 

ناوەڕاست،  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  دەركردنیان  و 

دۆراندنی یاری شەترنج لەگەڵ كۆنە نۆكەر و 

لە  هەڵماڵین  پەردە  پەروەردەكانیان،  دەست 

كردوەی بیابانی و زۆر وەحشیانەی داعش لە 

میدیاكانەوە، زلهێزەكانی بە پێچەوانەی مەیل 

و ئارەزویان ناچار بە هەڵویستێك كرد. كورد 

تەنیا هێزێك بوو، كە لە كەرامەت و ئارمانە 

قارەمانانەی  بەرگریی  مرۆڤایەتی  بەرزەكانی 

نەوتەكان،  چاڵە  خاتر  بە  زلهێزەكان  ك��رد. 

كانیاوی ه��ەزار نۆش وئ��اوی گ��ەوارا، كان و 

مەعدەنەكان، هێزی كاری هەرزان و بەرهەمی 

كشتوكاڵی سروشتی ناچار بوون خۆیان لەگەڵ 

بەرگریی كوردا، تێكەڵ بكەن، لەم تەنیا هێزە 

قارەمانانە  داعش  هێرشەكانی  لەبەرانبەر  كە 

وای  مێژوو  ڕەوتی  بكەن.  بەرگریی  راوەستا 

بە  كورد،  گەلی  بەرژەوەندیەكانی  نیشاندا، 

تایبەت زلهێزەكان، یەكیان گرتەوەو بەرگری لە 

كورد بۆ زلهیزەكان، مان و نەمانی دەسەاڵتیان 

و  ڕۆژئاوا  واڵتانی  ئێستا  بوو.  ناوچەكەدا  لە 

و  هەڵبژاردووە  تازەیان  سیاسەتی  ئەمەریكا، 

بیرو رای گشتی جەماوەری بەرینی دانیشتوانی 

و  بەرەو هاودەردی، خەمخواری  ئەم واڵتانە 

س��وڕاوەو  وەر  كورد  لە  بەرگری  و  یارمەتی 

ئەم  ك��ردوە.  دروس��ت  بێنراوی،  نە  هێزێكی 

هێزە خاوەنی هەژمونی سیاسی و دەسەاڵتە.

تا ئێستا جەماوەری كورد و حكومەتی هەرێم 

لە ئیسالمی سیاسی زەرەرمەند بووە، لە نەبوونی 

حزبی خاون پێگەی بەرینی كۆمەاڵیەتی و چەپی 

مۆدێرن، ئیسالمی سیاسی كۆمەڵگای كوردستانی 

بەرەو دواوە پاڵ پێوە ناوە، لە گەشەی فیكری 

هەموو  دەك��ات،  بەرگری  كوردستان  گەنجانی 

ئەندامان و كادیرەكانی حزبەكانی كوردستان لە 

ئەوروپا، بە ئەندازە و ئاستی چەند مەالیەك لە 

مزگەوتێكی لەندەن، ئەڵمانیا، یان سوید نەیان 

پێشمەرگایەتی  خەباتی  بۆ  گەنجەكان  توانیوە، 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  بەاڵم  رێكبخەن، 

لەم قۆناغەدا ناوازەیە و تواناكانی بۆ رێكخستنی 

گەنجەكان زۆر و هیوابەخشە. 

مێشكی  خۆیان  ئ���ارەزوی  بە  هەندێك 

فۆرم  و  قاڵب  لە  هەویر  وەك  گەنجەكان 

دەدەن، بۆ خزمەتی داعش و فیداكاری لە پێناو 

ئیسالمی سیاسی ئامادەو رەوانەی ئۆردوگاكانی 

داعش دەكەن. خەڵكی كورد بە گشتی الیەنگری 

دیموكراسی و ئازادیە. وەك كولتور و داب و 

نەریت، كورد لە ئاین و ئایینزاكان حورمەتی 

گرتووە، هیچ كات دژی ئاینەكانی تر نەبووە، 

یەهودی،  كەمینەی  كوردستان  دیمۆگرافی  لە 

گاور،  كاكەیی،   ، شەبەك  ئاسوری،  یارسان، 

مەسیحیەكانی عێراق، 
توركیا، سوریا و ئێران 

هەمیشە هاواری 
زوڵم و ستەمی 

موسڵمانەكانیان بە 
گوێ دونیا گەیاندووە. 

مەسیحیەكانی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

تەنیا لەسەر خاكی 
كوردستان ئەمنیەت 

و ئاسایشیان هەیە، نا 
ڕاستەوخۆ سەبارەت بە 

ڕەحم و وەفا و هاودەدری 
و دڵنەوایی كورد، 

زانیاری پۆزیتیڤیان كەم 
تا زۆرێك بە دونیای 
مەسیحی گەیاندوەو 

داوە.
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ئەرمەنی، مەسیحی، كلدانی، ئاشوری و بەهایی 

بەزەقی بەرچاوە. ئەم كەمینانە لە كوردستان 

وەك هاوواڵتی دەژین. كەریم عەلەكە یەهودی 

بەاڵم وەزیری حكو مەتی شێخ مەحمود  بوو، 

پرسی  بۆ  میدیاكان  دەوری  كەمینەكان  بووە. 

كورد گێڕاوە و راسپاردەكانی كوردیان بە هاو 

دینەكانی خۆیان گەیاندووە، ئەمە فاكتەرێكی 

لەبار بوو، بۆ بەرزكردنەوە هەژمونی سیاسی 

الیەنگری  كورد  چونكە  بووە،  كورد  میللەتی 

بە  بێحورمەتی  و  ئیهانە  سولحە ،  و  ئاشتی 

كەمینەكان ناكات، دەرهاویشتە و كاردانەوەی 

بە  و  غەیرە موسڵمان  بیروڕای  لەسەر  چاكی 

مەسیحیەكانی  دان��اوە.  مەسیحیەكان  گشتی 

عێراق، توركیا، سوریا و ئێران هەمیشە هاواری 

گوێ  بە  موسڵمانەكانیان  ستەمی  و  زوڵ��م 

رۆژهەاڵتی  مەسیحیەكانی  گەیاندووە.  دونیا 

كوردستان  خاكی  لەسەر  تەنیا  ن��اوەڕاس��ت، 

ڕاستەخۆ  نا  هەیە،  ئاسایشیان  و  ئەمنیەت 

سەبارەت بە ڕەحم و وەفا و ه��اودەدری و 

تا  كەم  پۆزیتیڤیان  زانیاری  كورد،  دڵنەوایی 

زۆرێك بە دونیای مەسیحی گەیاندوەو داوە.

و  دەب��ن  سەنگەر  ه��او  و  خەبات  ه��او 

دەكەونە بەرەو كەناڵێك كە بە كردەوە دژی 

كۆنەپارێزان. ئەم هاوخەباتیە، هاوسەنگەریە، 

هاو بەرژەوەندیە، هاو بۆچونە تا چ كات بڕ 

دەكات، بە بارودۆخی جیۆپۆلیتیكی جیهان لە 

دووهەمدا  هەنگاوی  لە  یەكەمدا،  هەنگاوی 

هەل و مەرجی ئاڵوزی كوردستان و پاراستنی 

ناتوانی  كەس  دراوەو  گرێ  بەژەوەندیەكان 

یەكگرتنی  داب��ڕان،  یەكترازان،  لە  بە  ئاماژە 

ستراتیژی و ناوچەیی بكات. بەرژەوندیەكان، 

دیاریكەری هەموو ئاراستە سیاسیەكانن.

بارودۆخەی  لەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  بەشی  سێ  دەبینین  وەك  ئێستادا 

گۆڕانكاری جدی تیا روویداوە و روودەدات، هەر 

خەباتی  لە  پێشكەوتنێك  بەجۆرێك  بەشەیان 

دەكەوێت،  بەرچاو  تێدا  مەدەنییان  سیاسی و 

پێتوایە جێگە و شوێنی كوردستانی رۆژهەاڵت لە 

هاوكێشەكانی ناوچەكە كامەیە؟ بۆ بزوتنەوەی 

كوردی رۆژهەاڵت توشی وەستان بووە؟

رێبەریی  سوڵتانی:  مستەفا  رەش���اد 

بەرباڵوی  و  فراوان  دەوری  خەڵك  جەماوری 

رێبەرە.  كارێزمایی  دەوری  یەكێكیان  هەیە، 

رێبەرانی  ستاتوسی كۆمەاڵیەتی ،  پێگەو  ئاستی 

رۆژهەاڵتی كوردستان بەرز نییە. هەڵسوڕانی 

ئەم بیست ساڵەی دواییان هەر لە نادڵسۆزی، 

دابڕان، لەت بوون و دژایەتی لەگەڵ یەكگرتندا 

رۆژهەاڵتی  و  زێد  لە  دووری  ب��ووە.  تێپەڕ 

بە  رێبەران  متمانەی  نەبوونی  كوردستان، 

رزگاری كوردستان، شەڕ لەسەر ناوی كۆمەڵە 

حزبەكانی  سازشی  و  بێدەنگی  دیموكرات،  و 

نەبوونی  ئ��ێ��ران،  و  توركیا  لەگەڵ  باشور 

رووداوی  چارەسەری  بۆ  گونجاو  پالتفورمی 

بایەخ نەدانی جیدی  كتوپڕ و گۆڕانكاریەكان، 

خراپی  و  نیگەتیڤ  دەوری  كورد،  پرسی  بە 

میدیاكانی حیزبەكان سەبارەت بە جیابونەوە، 

مافی چارەنوسی گەلی كورد لە هەر پارچەی 

داگیركراو، خاڵ گەلێكی هاوبەشی حزبەكانی 

رۆژهەاڵتی كوردستانە.

شارۆمەندان  لەگەڵ  ڕێبەری  پەیوەندی 

دەك��رێ،  ماسمێدیاوە  كەناڵی  لە  مەجازی، 

پەیوەندی نزیك و ئامادەیی حزبەكان لە ناو 

تەنیا یەك میتر لە خاكی  جەماوەردا غائیبە، 

رۆژهەاڵتی كوردستان ئازاد نەكراوە. هەر بۆیە 

داڕمان  توشی  رۆژه��ەاڵت  بزوتنەوەی  ئێستا 

بەریەوە  بە  ئیتر  ب��ڕاوە.  لەبەر  هەناسەی  و 

كردووە.  هەراسان  كەسێكی  هەموو  نەماوە، 

لە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  پێگەو جێگای كزی 

ناو ڕاپەڕینی ئێستای گەلی كورددا، بە ئاشكرا 

دیارەو بیرو رای گشتی كوردی ناڕازی كردووە. 

رۆژهەاڵتی  خەباتی  ڕەوتی  داهاتوی  پێشبینی 

كوردستان بە ئاسانی ناكرێت، پێ دەچێت لە 

ناوەوە رێكخراوەو رێبەرانی خۆیان پەروەردەو 

دروست بكەن. پاسیڤ بوون و یەك نە گرتنی 

كاردانەوەی  بە جۆرێك  پارتەكانی ڕۆژهەاڵت 

مێژوییە  دەسكەوتە  كە  لێكەوتوتەوە،  خراپی 

تۆماركراوەكانیشی خەریكە بە ناوی پارتەكانی 

ژنان  كردنی  چەكدار  دەكرێت.  تۆمار  ترەوە 

بۆ یەكەمجار لە بزوتنەوەی كوردیدا، كۆمەڵەو 

لە گوندی ئاجی كەندی ناوچەی بۆكان كردی، 

خەاڵتی ئاشتی )نۆبڵ( 
لە ساڵی 2015 
شیاوی ژنانی كۆبانییە،  
میدیاكانی كورد 
دەبێت وەك ئەركێكی 
نەتەوەیی، قەناعەت بە 
بەرپرسانی نەرویژی 
بێنێت تا ژنانی كۆبانی 
خەاڵتەكە وەربگرن!
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بۆ  دەسكەوتە  ئەم  تر  حزبی  ئەمڕۆ  كە چی 

و  كۆمەڵە  هەم  ش��ورا  دەك��ات!  داگیر  خۆی 

جەماوەری  ئۆرگانێكی  وەك  دیموكرات  هەم 

كرد،  بۆ  خەباتیان  جیاوازەوە،  ناوەڕۆكی  بە 

دایانمەرزاند.  دێهات  شارۆچكەو  ش��ار،  لە 

ئەم دەسكەوتانە خەریكن بزر و وون دەبن. 

پارتی  بەالی  تر  زۆر  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

لە  هەڵسوڕاوە،  )پژاك(  كوردستان  كرێكارانی 

نەبوونی  دەخرێن.  ڕێك  ئەواندا  چەتری  ژێر 

دیموكرات  و  كۆمەڵە  فیزیكی  ئ��ام��ادەی��ی 

پڕ  بۆشاییەكەی  خولقاندووە،پەكەكە،  بۆشایی 

كردوەتەوەو خەڵكی سازمانداوە.

دەبوایە كۆمەڵە و دیموكرات لە ساڵەكانی 

57 و 58 هەتاویدا، فۆرمێك لە سەربەخۆییان 

كەڵك  داهاتەكەی  لە  تا ئێستا  راگەیاندایە، 

جۆرێك  راگەیاندنی  بیرۆكەی  وەرگ���رن. 

ئۆتۆنۆمی، لە ناو تاقمێكی تێگەیشتوو هەبوو 

و بانگەوازی بۆ كرا. حزبەكان نرخیان جیدیان، 

رۆژهەاڵتی  فەرمی  ئیدارەی  و  حاكمیەت  بۆ 

كوردستان، دانەنا و پاراستنی ئێرانی یەكپارچە 

ئێستا بەر  نیشتمان ستراتژیان بوو،  و دایكی 

رۆژئ��اوای  رێبەرانی  ك��ەوت��وون.  الف��اوەك��ەی 

كوردستان لێكدانەوەی دیاریكراو، لە بارودۆخی 

جەزیرە،  لە  ك��رد،  پەسەند  دیاریكراویان 

شارەداریەكان(  یان  )كۆمۆنەكان،  كانتۆنەكان 

بە خێرایی بڕیار نامەی مافی ژنانیان پەسەند 

دای��ەوە،  دەنگی  جیهاندا  ئاستی  لە  ك��رد، 

ئەم  بەرزكردەوە.  كوردی  ژنانی  ئۆتۆریتەی 

دیاردەیە هێلەری كلینتونی ناچار بە قسە كرد 

و وتی: پێویستە ئەمەریكا پشتیوانی لەو ژنانە 

بكات كە شەڕی داعش دەكەن! بڕواموایە، لە 

وتارێكدا ئاماژم پێ كردووە، كە خەاڵتی ئاشتی 

)نۆبڵ( لە ساڵی 2015 شیاوی ژنانی كۆبانییە،  

ئەركێكی  وەك  دەب��ێ��ت  ك��ورد  میدیاكانی 

نەرویژی  بەرپرسانی  بە  قەناعەت  نەتەوەیی، 

وەرگرن!  خەاڵتەكە  كۆبانی  ژنانی  تا  بێنێت 

خەباتی ژنانی كۆبانی هەنگ ئاسا بەردەوامەو 

هیوابەخشە ! حزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان 

توشی نەخۆشین و پەتای كۆنگرەو كۆنفرانسی 

كۆنگرەو  هەمیشە  ه��ات��وون،  پێویست  نا 

كۆنفرانسەكان بە سەركەوتوویی تەواو دەبێت، 

لە میدیاكان بۆ دەسكەوتە سەیرو سەمەرەكانیان 

كۆمۆنیزمی  چەپی  حزبی  دەك��ەن.  بانگەواز 

دەسەاڵتی  باڵەكانیەوە،  هەموو  بە  كرێكاری 

سیاسی و پێگەی كۆمەاڵیەتی كزیان هەیە، هەر 

ئاڵۆزن و پالتفۆرمی هاوبەشیان نییە، زۆر لە 

یەك دوورن، هێشتا خۆیان لە تراویلكەو ئێرانی 

یەكپارچە و دایكی نیشتمان تەواو نەكردووە، 

خوێنی  بە  خاتران،  خاتری  لەبەر  دەیانەوێت 

لە  كرێكار  چینی  بە  كوردستان،  پێشمەرگەی 

دیاردانەی  و  فاكتور  ئەم  ڕزگاركەن،  ئێران 

كۆمەڵگای  فورمی  و  ق��ەوارە  كە  س��ەرەوە، 

دەكەن  نوێنەرایەتی  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی 

دەلیلی سەرەكی بۆ وەستانی بزوتنەوەی ئەو 

بەشەیە، لە هەمانحاڵدا خەباتی مەدەنی، سەر 

شەقام و هەڵسور رانی فەرهەنگی و كولتوری 

كۆنترۆڵی  لە  كە  كوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  لە 

كاری  حیسابی  بە  ناكرێ  نییە،  حزبەكاندا 

بەرچاوی  گەشەی  دانرێت ،  حزبەكان  نهێنی 

كردووە، بەاڵم بە نیسبەت پارچەكانی ترەوە 

كزەو بە شێوەی خەباتی مەدەنی و سەرشەقام 

لە شارەكانی ئامێد، سلێمانی، وان، قامیشلۆ، 

هەولێر، كەركوك و كۆبانی گشتگیر نییە.

ئایا هێزی ئێستای پێشمەرگەی دیموكرات و 

كۆمەڵە  ، دەتوانن لە شەڕی كۆبانی بەشداربن؟ 

ئەگەر بیتوانیایە، ئامادەیی چاالكانەیان لە شەڕی 

كۆبانی كردایە، بێگومان جەماوەری بەرچاو لە 

خەڵكی رۆژهەاڵت لە دەوریان كۆ دەبونەوەو 

لە  جارانیان،  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  ئیعتبارو 

نهێنی  دەهێنایەوە.  دەست  بە  تردا  بوارێكی 

دەتوانی  كە  چییە؟  پەكەكە  هەڵوێستی  و 

ئالم  لە  رێكبحات،  جەماوەر  رۆژه��ەاڵت  لە 

ماكۆ،  ورمێ،  بۆكان،  سنە،  دێگوالن،  فروە، 

مەریوان،  سەقز،  مەهاباد،  سەڵماس،  بانە، 

پاوە، كرماشان ئەندامەكانی بۆ شەڕی كۆبانێ 

رەوانە بكات! چ فامتەرگەلێك كەسوكار، برا و 

خوشكی شەهیدە سەربەرزەكانی رەنجاندووە، 

كە لەم دوو رێكخراوە بە چەندین لق و پۆپەوە 

توڕە، ناڕازی، گلەو گازندەیان هەیە؟؟

نێوەندەدا  لەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

روسیا كە 
هەمیشە بە خاتر 

بەرژەوەندیەكانیان، 
دەرحەق بە پرسی كورد 

بێدەنگیان كردووە، 
ئێستا بەرنامەی 

تایبەتی تەلەڤیزیۆنی 
سەبارەت بە كێشەی 

كورد باڵودەكەنەوە، لە 
ئەفغانستان بۆ بەرگری 

لە كورد جەماوەرێكی 
زۆر لە شەقامەكانی 

كابول رێپێوانیان كرد
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زۆرترین  رۆژه���ەاڵت  حزبەكانی  رەنگەی 

ئەگەرچی  بێتەسەر،  گازندەیان  گلەیی و 

كاری  لەمدواییانە هەوڵدرا 5 الیەنی سیاسی 

هاوبەش بكەن، بەاڵم سەری نەگرت. بەگشتی 

كێشەی حزبە سیاسییەكانی رۆژهەاڵت لەچیدا 

دەبینیت ؟ پێتوایە تا چەند هاوكاری حزبەكان 

بزوتنەوەی  خەڵك و  لەسەر  كاریگەریی 

رۆژهەاڵت دەبێت؟

ئەگەرچی  سوڵتانی:  مستەفا  رەش���اد 

و  ترازانن  لەیەكتر  خەریكی  و  كەمتەرخەمن 

لەسەر  نەگرتن  یەك  ئۆردوگانشینی،  دابڕان، 

ن��اوەڕۆك  هاوبەش  پالتفۆرمی  و  خاڵەكان 

حزبەكانی  پێویستە  حزبانەیە،  ئەم  كاكڵەی  و 

هاوار  و  هات  بە  كە  كوردستان،  رۆژهەاڵتی 

شتێكن و بە كردەوە شتێكی تر، خاڵە كزەكانی 

خۆیان و راستیەكان بخەنەڕوو، ئەگەرچی تاڵ 

و تفتیش بێت. پەیوندییە دیپلۆماسی، ئابووری 

و ستراتیژییان لەگەڵ حزبەكانی باشور، رۆژئاوا، 

باكور پتەو بكەنەوە، لە ئەزمون و شێوەی ئەوان 

ئەزمون فێربن. حزبەكانی تر، جگەلە حزبەكانی 

رێكخستنی  ت��وان��ای  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی 

جەماوەری كوردیان هەیە، ئەگەرچی جەماوەر 

فیكری سیاسی ئەم حزبانە قبوڵ نا كەن. پارتی 

كرێكارانی كوردستان توانای خۆگونجاندن لەگەڵ 

گلۆباڵیزم و لێكدانەوەی كۆنكرێت لە بارودۆخی 

كۆنكرێتیان لە ئاستی بەرزدایە.

رۆژهەاڵتی  حزبەكانی  ناكۆكی  كێشەو 

فاكتەرانە:  سەلیقەكان،  لەم  تر  زۆر  كوردستان 

بەرژەوەندی تاكەكەسی و بنەماڵەیی، پۆست 

و مەقامی رێبەری هەتاهەتایە، دروستكردنی 

ناوی  لەسەر  شەڕ  حزبی،  كۆنكرێتی  دیواری 

چوونی  بەسااڵ  كۆمەڵە،  و  دیموكرات  حزبی 

راستەوخۆ  پەیوەندی  نەبوونی  رێبەرانیان، 

بایەخنەدان  رۆژهەاڵت،  شارۆمەندنی  لەگەڵ 

بە دیاگرامی تەمەنی گەنجەكان لە رۆژهەاڵت، 

رزگاركردنی  بۆ  هەوڵنەدان  ئوردوگانشینی، 

زۆرب��ەی  رۆژه���ەاڵت،  هەرێمێكی  ناوچەو 

ناوەندی  و  سیاسی  دەف��ت��ەری  ئەندامانی 

ئاسایین، ژمارەی  زۆری ئەندامانی  كەسانێكی 

كۆمیتەی  و  سیاسی  دەفتەری  ئۆرگانی  دوو 

ناوەندی كە دوورە لە بنەماكانی كاری حزبی، 

بۆ  گەنجەكان  كەمی  پێشوازی  و  نەهاتن 

پێشمەرگایەتی، هەڵسورێنەرانی حزبەكان تەنها 

كادیرە كۆنەكانن، نەبوونی ژنان لە كۆمیتەكانی 

بڕیار دەرو ناوەندی، تەرخانكردنی میدیاكانیان: 

تەلەڤیزیۆن، رادیۆ، سایتەكان بۆ كاری سیكتی 

و مەحفەلیزم و دانانی دیوار و قەاڵی حزبی 

خۆی  حزبی  دەستەگەری  بە  پەرەپێدان  و 

دەنوێنێ. مێژوو باشترین داوەرە، لە ساڵەكانی 

57 و 58 هەركات كۆمەڵە ودیموكرات كاری 

هاوبەشیان كردووە جەماوەری كورد بە ورەیان 

بەرزترەوە، پشتیوانیان لە ئەم دوو رێكخراوەیە 

كردووە.

دیموكرات  و  كۆمەڵە  كە  ناوخوێی  شەڕی 

كردیان، هەموو تەشكیالت و ئەندامانی ئەم دوو 

بەرپرس  بزوتنەوەدا،  شكستی  لە  رێكخراوەیە 

بە  خەڵكی  جەماوەری  پشتیوانی  شەریكن،  و 

ساردو  دڵ  خەڵكی  گەیاندو  ئاست  خوارترین 

باشترین  ناحەزان  لەو قۆناغەدا  كرد،  نائومێد 

و  دیموكرات  حزبی  دەستهێنا.  بە  دەسكەوتی 

نەكردایە،  دەسەاڵتیان  شەڕی  دەبوایە  كۆمەڵە 

ئەگەر رێزێك بۆ دیموكراسی هەبوایە بێگومان 

دەسەاڵتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی حزبێك لەنێو 

ئەگەر  دەكرێت،  دیاری  دەنگدا  سەندوقەكانی 

كورد رێبەرانێكی وەك گاریبالدی )ئیتالیا( نیلسۆن 

ماندیال )ئەفەریكای باشور( و بیسماركی )ئەڵمان( 

بوایە، بێگومان شەڕی براكوژی هەرگیز ڕووی 

حزبانە  ئەم  ئەگەر  ئێستادا،  حاڵی  لە  نەدەدا، 

هاوبەش  پالتفۆرمی  هاوبەشەكان  خاڵە  لەسەر 

هەڵنەبژێرن و یەك نەگرن و بەرەی یەكگرتوو 

پێك نەهێنن، كاردانەوەی خراپ و روخێنەری 

لەسەر سایكۆلۆژی خەڵك دادەنێت، وەك جاری 

جاران لە پەراوێز دەكەونەوە، دیاردە و پڕۆسەی 

ئۆردوگانشینی  هەرتەواو نابێت.

http://zagrospost.com/%D8%AD%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D9
86%DB%8C-%D8%B1%DB%%8C%DA%A9%D8%A7%D9%80%87%E2%
8C%DA%B5%D8%A7%D8%AA-%80%87%E2%87%D9%86%DA%98%D9
8%%D8%A6%DB%8E%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9
/86%DB%8C%8C%D9%80%87%E2%8%D9

پرۆفایل: 

_ رەشاد مستەفا سوڵتانی

 _لە گوندی ئاڵمانەی هەورامان 

لەدایكبووە.

_ خوێندنی سەرەتایی لە گوندی ئاڵمانە.

ناوەندی لە شاری سنە، دەورانی چوار 

ساڵەیی زانستگایی، لە تاران تەواوكردووە. 

_ لە شاری سنە دە ساڵ مامۆستای 

ئامادەیی بووە. 

_ هەشت ساڵ پێشمەرگەی كۆمەڵە بووە .

_ چەند ساڵێکە لە تاراوگەیە، لە واڵتی 

سویدە، دوبارە لە بواری پەروەردە 

و راهێنان، لە سوید خوێندویەتی و 

دانشنامەكەی تەواو كردووە، بڕوانامەی 

بەرزی مامۆستایی، لە زمانی كوردی و 

جوگرافیای سروشتی وەرگرتووە.

_ ئێستا خانەنشين كراوە و خەریكی 

نوسین و كۆكردنەوەی بەڵگەنامەكانە.



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 122

وکراوەکانی 
لە باڵ

کۆڵینەوە
یدیا بۆ فکرو لێ

دەزگای ئا
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ژێرار شالیان
لە ئینگلیزییەوە: وریا رەحمانی

كورد لە یەكێتی 

سۆڤیەتدا

تراژیدیای كورد

لێکۆڵینەوە
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بەشی یەكەم

 كورد لە سەردەمی ئیمپراتۆری روسیا
روسیاوە  لەالیەن  ئازەربایجان  باكوری  ئەرمەنستان،  رۆژهەاڵتی  گورجستان،   ،19 سەردەی  سەرەتای  لە 
بەرچاو  ژمارەیەكی  بوون،  ئێراندا  دەسەاڵتی  ژێر  لە  پێشتر  كە  سەرزەمینانە  ئەم  هەموو  داگیركران. 
كوردیان تێدا بوو. ئەمە ئایا ئەم كوردانە )جگە لە كوردەكانی ئازەربایجان(، لە ئەوەی كوردەكانی قافقازیای 
سەردەكانی پێشووتر بوونە یان نا، بەهۆی ئەو گۆڕانكارییە مێژووییە ئاڵۆزانە كە لە سەردەمی دەسەاڵتداری 
روون  روویداوە،  پێشووتردا(  لە سەردەمانی  و میدیانەكان  لە دەسەاڵتداری خورین  )جگە  شەدادییەكان 
نییە. تەنها شتێك كە دەكرێت بە دڵنیاییەوە بگوترێت ئەوەیە كە دانیشتوانی رەسەنی كوردستان بە 
نیمچە  ژیانی  تایبەتمەندییەكانی  هەتا  بگرە  ناوخۆییەوە  و كێشەی  ئابووری  )لە گوشاری  هۆ  كۆمەڵێك 

رەوەندنیشینی( سنوری خۆیان بۆ سەرزەوییەكانی دراوسێ، لەوانە قەفقاز درێژ دەكرد.

بە گوێرەی ئامارەكانی ساڵی 1897 )كە یەكەم ئامارێكە بە پێی 

زمانی زگماكی ئەنجامدراوە( حەشیمەتی گشتیی ئیمپراتۆری روسیا 

125/640/200 كەس بووە )هەروەها كە خشتەی 1 نیشانی دەدات( 

كە نزیكەی 100 هەزاریان كورد بوون.

ئاماری  گوێرەی  بە  روسیا  ئەتنیكەكانی  حەشیمەتی  خشتەی1: 

ساڵی 1897

ئامارەكانی دواتری سۆڤیەت(  ئامارەكانی خشتەی 1 )هەروەك 

جێگای متمانە نین، هەندێك هۆی بەهێز هەیە، كە نیشان دەدات ئەو 

ئامارەی 99/900 كوردە كە لەم خشتەیەدا هاتووە، تەنیا حەشیمەتی 

لەو  )كە  توركمانستان  كوردەكانی  حەشیمەتی  قەفقاز،  كوردەكانی 

سەردەمەدا تەنیا سەرزەمینێكی ئاسیای ناوەڕاست بووە، كە كەمینەی 

كوردی تێدا بووە(ی لەخۆ گرتووە. ئەم كوردانە كە النیكەم وەك 

كەمینەی یەكێتی سۆڤیەت ناسراون، لە راستیدا بەشێك لە كوردە 

كرمانجەكانی خوراسان )لە رۆژئاوای ئێران( بوون، كە لە سەردەی 

18 لە الیەن شاعەباسەوە لە ئازەربایجان بۆ ئەو شوێنە دوورخرانەوە 

ئۆزبەكەكاندا  بەرامبەر  لە  ئێران  رۆژهەاڵتی  باكوری  سنورەكانی  تا 

بپارێزن. هەتا كۆتایی سەدەی 19 كوردەكانی توركمانستان بە قەد 

كوردەكانی قەفقاز پڕ حەشیمەت و خۆشبەخت بوون.

هەتا ئەو جێگایەی كە پەیوەندی بە رەگ و بنەچەی حەشیمەتی 

كوردی ئەمڕۆی ئەرمەنستانی سۆڤیەتەوە هەیە، ژمارەیەكی كەمیان 

جێیان  1897دا  ساڵی  ئامارەكەی  لە  كە  كوردانەن  ئەو  نەوەی  لە 

گرتووە، لەبەرئەوەی كە زۆربەی ئەو كوردانە لە ئامارەكەی ساڵی 

1897دا هاتوون، لە میانەی شەری یەكەمی جیهان، یان لە سەردەمی 

كۆماری تاشناكی ئەرمەنی لە ساڵەكانی 20-1918 جینۆساید كران، 

كوردە ئێزدییەكان كە لە میانەی شەڕی دووەمی جیهان لە باكوری 

كوردستان بۆ ئەو شوێنە كۆچیان كردبوو، شوێنی ئەوانیان گرتەوە. 

كوردەكانی ئەرمەنستان ئەم رووداوەیان لە ساڵی 1990 بۆ نوسەر 

پشتڕاست كردەوە.

لە میانەی نیوەی دووەمی سەدەی 19، بزوتنەوەی ناسیۆنالیستی 

ئەرمەنی بانگەشەی شەش ویالیەتی رۆژهەاڵتی توركیای دەكرد، كە 

بریتی بوون لە ئەرزەرۆم، وان، بتلیس، دیاربەكر، مامورت عەزیز 

و سیواس. ئەمە لە حاڵێكدا بوو، كە بە پێچەوانەی ئەوە كە ئەم 

بزوتنەوەیە لە ئەوروپا خۆی وەك نوێنەری بیروڕای گشتیی خەڵكی 
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ئەم ویالیەنە ئەرمەنییانە نیشان دەدا، تەنها 17 لە سەدی حەشیمەتی 

ئامارەكانی  گوێرەی  )بە  بوون،  ئەرمەنی  لەراستیدا  ویالیەتانە  ئەم 

زیادەڕۆیانە خەسارێكی  بانگەشە  ئەم  دەوڵەتی عوسمانی(.  ئێستای 

و  كورد  ئیمپراتۆری عوسمانی،  نێوان  پەیوەندییەكانی  لە  بەرچاوی 

بوون  تورك  زۆرتر  سیواس  حەشیمەتی  كاتە  ئەو  ئەرمەنییەكاندا. 

بەهەرحاڵ  بوون.  كورد  دیكە  ویالیەتی   5 حەشیمەتی  %80ی  و 

مەڕ  لە  فەڕەنسا  بەریتانیاو  روسیا،  نیگەرای  بەهۆی  رەوشەكە 

ئازادكردنی مەسیحییەكانی باڵكان لە ژێر دەسەاڵتی عوسمانی ئاڵۆزتر 

بوو.

زۆربەی كوردەكان كەوتنە ناو رەوشێكی زەحمەت. كورد لەو 

ئەرمەنی  كەمینەی  قازانجی  بۆ  تەنها  كە  نەكراوانە  بەدی  ریفۆڕمە 

كە  لەبەرئەوەی  خ��ران،  پشتگوێ  و  بێبەشكران  ب��وون،  داڕێ��ژرا 

كە  دەكرد،  ئەوەیان  پڕوپاگەندەی  مەسیحییەكان  و  ئەرمەنییەكان 

كورد كۆمەڵێك عەشیرەتی تااڵنچین. یەكێك لە هۆیەكانی دیكە ئەوە 

بوو، كە كورد موسڵمان بوون، بە خەالفەتی توركیاوە گرێدرابوون، 

باشتر  بە  ئەرمەنییەكان  دەسەاڵتداری  لە  توركەكانیان  دەسەاڵتداری 

دەزانی، لەگەڵ ئەمەشدا كورد خۆیان بە نەتەوەیەكی جودا دەزانی، 

هەر بۆیە چەند جار لە سەدەی 19 لە دژی دەسەاڵتداری عوسمانی 

لە میانەی  راپەڕینانە،  ئەم  لە گرینگترینی  راپەڕینیان كرد. یەكێك 

رێبەرەكەی  كە  رووی��دا   1855-1853 ساڵەكانی  لە  كریمە  شەڕی 

یەزدانشێر بوو كە بتلیس، موسڵ، پاشان تەواوی ناوچەی نێوان وان 

و بەغدادی گرت، بەاڵم دواتر بە خیانەتی »نەمرود راسم« كە پیاوی 

كونسولگەری بەریتانیا بوو، دەستگیراكرا.

ساڵی  لە  روسیا  لەگەڵ  شەڕ  لە  عوسمانی  هەرەسهێنانی  پاش 

سان  پەیماننامەی  مەرجەكانی  و  یاسا  گوێرەی  بە  روسیا   ،1878

ئیستیفانۆ، سەربەخۆیی بەخشی بە رۆمانیا و بولغارستان. ماددەی 

16ی ئەم پەیماننامەیە دەیگوت، دەبێ لە پارێزگا ئەرمەنینشیەنەكانی 

رۆژهەاڵتی عوسمانی چاكسازی بكرێت، دەسەاڵتی عوسمانی بەسەر 

كوردەكان دەستەبەر بكرێت، بەاڵم زۆرتر بەهۆی ئەوە كە بەریتانیا 

پارێزگاری  چەتری  ژێر  بكەوێتە  عوسمانی  كە  بوو،  ئەوە  هۆگری 

جێگای   )1898( ساڵدا  هەمان  لە  بەرلین  پەیماننامەی  روسیا، 

پەیماننامەی »سان ئیستیفانۆ«ی گرتەوە. ماددەی 61ی »پەیماننامەی 

بەرلین« جەختی لەسەر وشە بە وشەی ماددەی 16ی پەیماننامەی 

» ك���ردەوەو ئ��ەوەی زی��اد ك��رد كە دەب��ێ دەوڵ��ەت��ی عوسمانی، 

لە  ریفۆرمەكان  پێشوەچوونی  بەسەر  زلهێزەكان  چاودێریكردنی 

عوسمانی  سوڵتانی  بكات.  قبوڵ  توركیا  رۆژهەاڵتی  ویالیەتی   6

كە  كاتێك  بدات.  ئەنجام  سەپێندراوانە  ریفۆڕمە  ئەم  نەیدەویست 

لە  یاداشتنامەیەك  لە  ئەوروپا  پایەبەرزی  دیپلۆماتی  گوشین،  گ.ج 

11ی حوزەیرانی 1880 داوای لە دەوڵەتی عوسمانی كرد، تا لەمەڕ 

الپەڕەیی   6 وەاڵمێكی  بدات،  راپ��ۆرت  رفۆرمەكان  پێشوەچوونی 

بەدەست  پاشا  عابدین  بااڵ،  وەزی��ری  الیەن  لە  تەمموزی  5ی  لە 

گەیشت. گرنگی وەاڵمەكەی عابدین پاشا لەوەدا بوو، كە دەوڵەتی 

عوسمانی ئەوەی قبوڵكردبوو كە لەمەڕ ریفۆرمەكان لە پارێزگاكانی 

كوردستان و ئەنادۆڵی كە ئەرمەنی تێیاندا دەژیان، زلهێزەكان ئاگادار 

پاشانیشان دەدات هیچ  بكاتەوە، هەروەها كە وەاڵمەكەی عابدین 

بەڵكو  نەبوو،  بوونی  عوسمانیدا  لە  ئەرمەنینیشن  پارێزگاریەكی 

عوسمانی لە دوو كیانی كوردستان و ئەنادۆڵی پێكهاتبوو. كوردستان 

لە كاتی بە دەسەاڵت گەشتنی رێژیمی كەمالیست لە توركیا، بوو بە 

»ئەنادۆڵی رۆژهەاڵت«، هەروەك باشوری كوردستان، كە پاشان بوو 

بە باكوری عێراق.

لە حاڵێكدا كە ئەم ئاڵوگۆڕە دیپلۆماتیكانە روویاندەدا، كورد بە 

ئامانجی سەربەخۆیی كوردستان دەستیان كرد بە راپەڕینی چەكداری 

لە كوردستانی توركیا و ناوچەكانی باكوری كوردستانی ئێران. رێبەری 

سەرۆكی  شەمزینان،  و  نەهری  عوبەیدوڵاڵی  شێخ  راپەڕینە،  ئەم 

راشكاوی  بە  بەیاننامەیەكدا  لە  كە  بوو  كورد«  »یەكێتی  رێكخراوی 

رایگەیاند، كە كورد نەتەوەیەكی جیاوازە2. شێخ عوبەیدوڵاڵ كۆپییەك 

ئاسایشی  نارد بۆ زلهێزەكانی رۆژئاوا و هەوڵیدا  بەیاننامەیەی  لەم 

كەمینە مەسیحییەكان لە كوردستان گەرەنتی بكات، بەاڵم كە »رابرت 

ئولسۆن« ئاماژەی پێدەكات، زلهێزەكان بە تایبەت روسیا هەر وەك 

ئێران و توركیا دژی سەربەخۆیی كوردستان بوون3. ئولسۆن دەڵێت:

هەموو  ك��ورد،  ناسیۆنالیزمی  قۆناخی  یەكەم  كۆتایی  »ل��ە 

زلهێزەكانی ئەوروپا، هەر بەو شێوەیە كە لە پەیماننامەی بەرلیندا 

جەختیان لە سەری كردبووە، دژی بزوتنەوە سەربەرخۆخوازەكانی 

زۆرتر  سەرزەمینە  ئەو  نەیدەویست  روسیا  ب��وون.  كوردستان 

گوێری  بە  كە  بدات،  دەست  لە  توركیا  رۆژهەاڵتی  كوردنشیانەی 

پەیماننامەی بەرلین بە دەستی هێنابوون، خوازیاری ئەوە نەبوو كە 

بەگڕوتینی  كە  حكومەتێك  جۆرە  تایبەت  )بە  كوردی  حكومەتێكی 

ئایینیی تەریقەتی نەقشبەندی هان درابێت( لەسەر سنوری قەفقازی 

ئەو واڵتە دابمەزرێت. روسیا بە هۆی بزوتنەوەگەلێكی وەها، لەگەڵ 

شا ئیسماعیلی سەفەوی لە دەیەی 1840 كێشەی هەبوو«.

خودی  هێنا.  هەرەسی  عوبەیدوڵاڵ  شێخ  راپەڕینی  بەهەرحاڵ 

شێخیش لە ساڵی 1881 زیندانی كراو بۆ مەككە دوورخرایەوە.

لە ساڵی 1891، سوڵتان عوبدولحەمیدی دووەم )كە ساڵی 1878وە 

)حەمیدییە  حەمیدیە  سورەی  سوپای  عوسمانی(  سوڵتانی  بە  ببوو 

سەرباز  لە  تەواوی  بە  كە  دامەزراند  ئاالیالری(ی  سرواری  حافیف 

و ئەفسەرە كوردەكان پێكهاتبوو، كە كوڕی سەرۆك عەشیرەتەكان 

بوون، لە ئاكادیمیای سەربازی ئەستەنبوڵ مەشقیان پێكرابوو. پێكهاتنی 

كە  لەبەرئەوە  دروستكرد،  كوردەكان  لەنێوان  ناكۆكی  سوپایە  ئەم 

عەلەوییەكان  و  وەردەگیران  سوپادا  لە  سوننەكان  موسڵمانە  تەنها 

وەنەدەگیران. بە بیروبۆچوونی »ئولسۆن«، عەبدولحەمید لە سوپای 
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پێكەوە  بۆ   ئامرازێك  وەك  »حەمیدییە« 

گرێدانی ئیمپراتۆری عوسمانی، لەگەڵ ریشە 

بەرەنگاربوونەوە  پێناو  لە  ئیسالمییەكانی 

پاش  كە   ( ئەرمەنییەكان  و  روسیا  لەگەڵ 

ببوو(،  زۆرت��ر  هێرشەكانیان   1878 ساڵی 

هەروەها لە كوردەكان وەك هاوسەنگییەك 

لەنێوان مەزنە شارنشینەكان و میرنشینەكان 

كەڵكی وەردەگرت.

سوپای حەمیدیە بەرپرسیاری كۆمەڵكوژی 

ئەرمەنییەكان لە ساڵی 1895 بوو، هەروەها 

سوریا  لەگەڵ  ش��ەڕ  و  باڵكان  ش��ەڕی  لە 

بەشداریكرد. هەتا ساڵی 1985، 57 یەكینەی 

حەمیدییە دامەزران، كە هەركامیان النیكەن 

ه��ەزار   50 نزیكەی  گشتی  بە  پیاو   512

لە  راستەوخۆ  كە  دەگرت،  لەخۆ  سەربازی 

ژێر فەرماندەیی سوڵتاندا بوون و بە تەواوی 

ژمارەی  بوون.  جودا  عوسمانی  سوپای  لە 

سەربازانی حەمیدییە لە سەردەمی حكومەتی 

 64 بۆ   1910 ساڵی  لە  جوانەكان«  »توركە 

هەزار كەس زیادی كرد. بە وتەی »ئولسۆن« 

لە ساڵی 1847 )واتا ئەو كاتە كە میرنیشینی 

بنەماڵەی  دەسەاڵتداری  ژێر  لە  كە  بۆتان 

بەدرخاندا بوو، روخا(، تا ئەو كاتە ئەوندە 

هێزو دەسەاڵتی كوردەكان كۆ نەبوبوەوە.

پێشمەرجێكی  حەمیدییە  س��ەردەم��ی 

پێویست بوو بۆ سەرهەڵدانی ناسیۆنالیزمی 

ئەم  پێشكەوتنی  سێیەمی  قۆناغی  و  كورد 

یارمەتی  حەمیدییە  پێكهێنا.  ناسیۆنالیزمەی 

بە پێكهاتنی هەستی هاوخەمی لە نێو كوردە 

زۆری  رێبەرایەتی  دەرفەتی  و  سوننەكاندا 

رەخساند.  جوانەكان  ك��وردە  لە  گەلێ  بۆ 

تەكنۆلۆژیی  زانیاری  هەروەها  »حەمیدییە« 

و  سەربازییەكان  كەرەستە  و  سەربازیی 

بۆ  كەرەستانەی  لەم  كەڵكوەرگرتن  شێوازی 

گەلێ  كە  راستە  ئەمە  دابینكرد،  كوردەكان 

لە رێبەرانی سەرهەڵدانی شێخ سەعید )كە 

دەگمەن  بە  باكور  عەلەوییەكانی  ك��وردە 

پێشووی  ئەفسەرانی  كرد(  تێدا  بەشداریان 

»حەمیدییە« بوون.

وەاڵم�������ی ئ���ەرم���ەن���ی���ی���ەك���ان ب��ە 

قڕكردنی   ،1896-1895 كۆمەڵكوژییەكانی 

كوردەكان لە ئەرمەنستان، باكوری كوردستان 

بایەزید،  لە  روسیا  هێرشی  میانەی  لە 

ئەرزەرۆم، ئەلەشكیرت، وان، بتلیس، موش 

و ناوچەكانی باشوری روباری ئاراس لە ساڵی 

1914-1915 بوو.

ئەمین  موحەمەد  ك��ورد،  مێژوونوسی 

سلێمانی  خەڵكی  كە   )1947-1880( زەكی 

بوو، وەك ئەفسەری ستاد لە سوپای عوسمانی 

كۆمەڵكوژییە  بە  ئاماژە  كردبوو،  خزمەتی 

ناوچانە  لەم  كورد  حەشیمەتی  مەزنەكانی 

نەیارەكانی  چ��ەك��دارە  گروپە  دەستی  بە 

هێزەكانی  پێشەنگی  كە  ئەرمەنییەكان- 

زەكی  دەك���ات4،  ب��وون-  روسیا  سوپای 

كوردەكان  كۆمەڵكوژی  بە  ئاماژە  هەروەها 

فەرماندەیی  ژێ��ر  هێزەكانی  دەستی  بە 

ئایدیۆلۆژی  لە  كە  توركەكان  ئەفسەرە 

دەك��ات.  دەگ��رت،  ئیلهامیان  پانتۆرانیزم 

قاتوقڕی و باڵوبوونەوەی  ئەم رووداوانە و 

نەخۆشییە پەتاكان و دەركردنی كوردەكان، 

پاڵ بە زەكییەوە دەنێت تا ژمارەی كوژراوە 

كەس  هەزار   500 كوردەكان  مەدەنییەكانی 

كە  ئاماژەپێكردنە  شایانی  بكات.  ب��ەراورد 

كۆمەڵكوژی  سەرەكییەكانی  بەرپرسیارە 

ئەرمەنییەكان لەم سەردەمەدا )1915-1916( 

واتا تەلعەت پاشا، ئەنوەر پاشا، جەمال پاشا 

پانتورانیستی »یەكێتی و  ئەندامی كۆمەڵەی 

پێشكەوتن« )ئیتیحاد و تەرەقی جەمعیەتی( 

بوون.

دژی  روسیا  سیاسەتی  كە  هەرچەند 

شاری  بەاڵم  بوو،  كوردستان  سەربەخۆیی 

س��ەدەی  ن��اوەڕاس��ت��ی  ل��ە  سەنپیترزبورگ 

توێژینەوە  مەڵبەندی  بە  بوو  بەمالوە   19

ناوەندە  ئەم  دامەزرێنەری  كوردییەكان. 

ئەو جێگایە كە دەزانین،  توێژینەوەیە هەتا 

میسیۆنێری پێشوو، »پادرۆما ورۆزیۆ گارزۆنی« 

بوو كە كتێبی رێزمانی كوردی لە ساڵی 1787 

لە رۆم و فەرهەنگی بەراوردكاری پااڵس )كە 

لەخۆدەگرت(ی  كوردی  وشەی  سەد  چەند 

بە یارمەتی كاترینی مەزن لە هەمان ساڵدا 

كورد بە ئامانجی 
سەربەخۆیی كوردستان 

دەستیان كرد بە 
راپەڕینی چەكداری 

لە كوردستانی توركیا 
و ناوچەكانی باكوری 
كوردستانی ئێران. 

رێبەری ئەم راپەڕینە، 
شێخ عوبەیدوڵاڵی 

نەهری بوو
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دواتری  توێژینەوەكانی  بناغەی  باڵوكردەوەو 

و  ئەڵمانی  رووس��ی،  توێژینەوە  الی��ەن  لە 

ئەم  زۆربەی  دامەزراند.  فەڕەنسەوییەكان 

بەرهەمە بە یارمەتی ئاكادیمای زانستەكانی 

لە  یەكێك  ك��ە  ب��اڵوب��وون��ە،  ئیمپراتۆری 

ئەندامەكانی، ژابا، كۆنسوڵی پێشووی روسیا 

دەرب��ارەی  كتێبێكی  كە  بوو،  ئ��ەرزەرۆم  لە 

ژابا  باڵوكردەوە.   1860 ساڵی  لە  كوردەكان 

هەروەها فەرهەنگێكی فەڕەنسەوی- روسی- 

كوردی نوسی. لێكۆڵەری ئەڵمانی، پیتر لیرخ 

بە  كوردەیەكانی  دەقە  لە  هەڵبژاردەیەك 

ناوی )forschungen uber die kurdan( لە 

باڵوكردەوە،  سەنپیترزبورك  لە   1857 ساڵی 

كە لەو دەقانە پێكهاتبوو كە »لیرخ« لەمیانەی 

شەڕی »كریمە« لە بەندكراوە كوردەكان )كە 

بۆ ئەم مەبەستە لە كەمپێك لە سمۆلینسك 

فردیناند  كردبوونەوە.  كۆی  راگیرابوون( 

كوردی  رێزمانی  ناوی  بە  كتێبێكی  جۆستۆ، 

ئالبێرت  و  پریم«  »ئ��ی  1880و  ساڵی  لە 

 kurdische( ن��اوی  بە  كتێبێكیان  سۆسین 

sammlungen( لە ساڵی 1890 باڵوكردەوە.

لەمەڕ  كە  بەرهەمێك  گرنگترین  رەنگە 

كورد لە سەنپیترزبورگ باڵوبووەتەوە، كتێبی 

كە  »شەرەفنامەیە«  ناوی  بە  كورد  مێژووی 

لە ساڵی 1596 لە الیەن شەرەفخان )میری 

بتلیس، موش، خینیس و ئەخالت( نوسراوە. 

نوسراوە،  فارسی  زمانی  بە  كە  كتێبە  ئەم 

مێژووی 5 سەدە لە خۆ دەگرێت، كەوابوو 

مێژووی زنجیرە حاكمە مەزنەكانی كوردستان 

نەناسراو ماوەتەوە. بەرگی دەستنوسی ئەم 

كتێبخانەی  لە   1599 ساڵی  لە  كە  كتێبە 

سەلتەنەتی سەفەوی لە ئەردەبیل بە دەستی 

خودی شەرفخان نوسراوە، هەڵەچنی كراوە، 

لە  روسیا  ئێران و  پاش شەڕی  ئیمزاكراوە، 

ساڵی 1828 وەك بەشێك لە دەسكەوتەكانی 

روسیا برا بۆ سەنپیترزبورگ. دەقی فارسی 

پێشەكیی  پێداچوونەوەو  بە  كتێبە  ئ��ەو 

زیرنۆڤ  ویالدیمیر  روسی،  ئاكادیمیسیەنی 

مێژووی  یان  »شەرەفنامە،  ن��اوی  ژێر  لە 

باڵوبووەوە،   1860 ساڵی  لە  ك��وردەك��ان« 

لە  كتێبە  ئەم  فەرەنسەوی  دەقی  هەروەها 

چوار بەرگ لە ژێر ناوی »شەرەفنامە« یان 

لەگەڵ   )fastes de la nation kourde(

پێداچوونەوەی  و  هەڵەچنی  و  پێشەكی 

لە ساڵەكانی 1875-1869  فرانشیز شارمۆی 

لە سەنپیترزبورگ باڵوبووەوە.

كوردییە  توێژینەوە  ب��وژان��ەوەی  ئ��ەم 

كە  ك���ورد-  كلتوری  و  ئاكادیمیكەكان 

ه��ەت��ا ئ��ەو ش��وێ��ن��ەی ك��ە پ��ەی��وەن��دی بە 

الیەنانە  ب��ێ  ه��ەب��وو،  لێكۆڵەرەكانەوە 

روون��ی  رەن��گ��دان��ەوەی  دەدرا-  ئەنجام 

بوو،  روسیا  سەرزەمینییەكانی  زێدەخوازییە 

ئێران  ئیمپراتۆری  هەڵوەشانەوەی  لە  كە 

گەرمەكان  ئاوە  بە  گەیشتن  و  عوسمانی  و 

)كەنداو( و ئازادكردنی كەمینە مەسیحییەكان 

كوردستان  سەربەخۆیی  رەنگیدەدایەوە. 

هیچ شوێنێكی بەم زێدەخوازییانەی روسیادا 

نەبوو، ئەو هاندانانەش كە جارناجار ئەنمام 

دەدرا، پتر لە هەلێك بۆ جێبەجێكردنی ئەم 

زێدەخوازیانە نەبوو.

کۆمەڵێک لە کوردانی روسیا
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لە لینین تا برێژنێڤ

تشرینی  لە  بولشڤیكەكان  كە  كاتێك 

پترۆگراد  لە  دەسەاڵتیان   1917 دووەم��ی 

لە  ش��ەڕ   لە  هێشتا  روسیا  گرتەدەست، 

دژی ئەڵمانیا و توركیا هاوپەیمانی بەریتانیا 

ناتوانایی  هۆكارە،  ئەم  بوو.  فەڕەنسا  و 

دەسەاڵتی  پەرەپێدانی  بۆ  نوێی  دەوڵەتی 

خ��ۆی ب��ەس��ەر ن��اوچ��ەك��ان��ی دەوروب����ەری 

زۆربەی  كرد.  پتەوتر  روسیادا  ئیمپراتۆری 

ئاسیای  و  قەفقاز  لەوانە  سەرزەوییانە،  ئەم 

بوون،  ئەوەدا  سەروبەندی  لە  ناوەڕاست، 

كە سەربەخۆیی خۆیان رابگەیەنن. لە 11ی 

تەشرینی دووەم، سێ رۆژ پاش بە دەسەاڵت 

ئەنجومەنی  بولشڤیكەكان،  گەیشتنی 

نیشتمانی قەفقاز پێكهات. ئەم ئەنجوومەنە 

نوێنەری نەتەوە جۆراوجۆرەكانی لە دەوری 

زۆرتر  كە  گورجییەكان  ك��ۆك��ردەوە:  یەك 

ب��وون،  منشڤیكەكان  حیزبی  الیەنگری 

بزوتنەوەی  ئەندامی  كە  ئەرمەنییەكان 

تاتارەكان  ب��وون،  تاشناك  ناسیۆنالیستی 

موساوات  كۆنەپارێزی  گروپی  بە  سەر  كە 

)یەكسانی( بوون. هەندێك لە كوردەكانیش 

تەڤلی ئەم بزوتنەوانە بوون5. 

ئەنجومەنی   ،1988 نیسانی  22ی  لە 

»كۆماری  دام��ەزران��ی  قەفقاز،  نیشتمانی 

راگەیاند،   قەفقاز«ی  فیدراڵی  دیموكراتی 

نێوان  ناكۆكی  تەسلیمی  دوات��ر  مانگێك 

هاندانی  بە  گورجستان  بوو.  ئیتنیكەكان 

ئەڵمانیا لە 22ی گواڵن، سەربەخۆیی خۆی 

بە  ئازەربایجانیش  دواتر،  رۆژی  راگەیاند، 

پشتیوانی توركەكان )ئەو كاتە ئەنوەر پاشای 

خۆی  سەربەخۆیی  بوو(  باكۆ  لە  عوسمانی 

ئەنجوومەنی  گ��واڵن  30ی  لە  راگەیاند. 

نەتەوەیی ئەرمەنستان لە تفلیس بانگەشەی 

ئەوەی  بێ  ك��رد،  ئەرمەنییەكانی  پارێزگا 

سەرزەوییانە  ئەم  تایبەتەكانی  وردەكارییە 

دەستبەجێ  گورجستانیش  ب��خ��ات��ەڕوو، 

پاشان  ئولتیماتۆمیدا،  تفلیس،  گرتنی  لەمەڕ 

دەوڵەتی ئەرمەنی تاشناك خۆی لە ئێریڤان 

كەوتە  كورت  ماوەیەكی  پاش  و  جێگیركرد 

بەر هێرشی هێزەكانی عوسمانی كە شاری 

ئەلیكساندرپۆل )لنینكانی نوێ( یان گرتبوو.

كۆماری   1920-1918 ساڵەكانی  ل��ە 

بۆوە،  لەدایك  لەنوێ  سەر  ئەرمەنستان 

بەهۆی  ك��ە  ناكۆكی  كۆمەڵێك  ب��ەه��ۆی 

و  داگیركەران  بەرامبەر  لە  بەرەنگاربوونە 

بوو،  ب��ەرف��راوان  كەمینەكان  كۆمەڵكوژی 

كە  ئەوە  پاش  مانوكیان  ئ��ارام  بوو.  ئاڵۆز 

توانی  دان��را،  راستەقینە  سەرۆكێكی  وەك 

كە  ئەرمەنییەكان  ئەفسەرە  تواناییەكانی 

تا  بخاتەگەڕ  كرابوو،  پێ  مەشقیان  روسیا  لە 

كەمەڵێك هێرشی تۆڵەسەندنەوە دژی گوندە 

ساڵی  بەهاری  لە  ئازەریتشینەكان  و  كورد 

1918 بەڕێوەببەن. ئەم هێرشانە لە دژی ئەو 

ئەرمەنییەكان  كە  دەچوون،  بەرێوە  ناوچانە 

تێیاندا كەمینە بوون، لە هاوینی هەمان ساڵ 

هێرشكردنە  بە  درێژەی  ئاندریانیڤ  ژنەڕاڵ 

تەمموز  لە  موسڵمانەكاندا،  كۆمەڵگا  سەر 

ترمیناسیان«  »روبین   1920 ئەیلولی  هەتا 

وەزیری  و  توركیا  خەڵكی  ئەرمەنییەكی  كە 

دژی  لە  خەباتی  بوو،  ئەرمەنستان  پاراستنی 

كە  هەرچەند  ئەستۆ،  گرتە  موسڵمانەكانی 

بەیاننامەیەكی دەركرد و تێیدا ستایشی بوێری 

بە  شانازی  و  كرد  كوردەكانی  دالوەری  و 

قوربانییە كوردانەوە كرد.

دەسپێكردنی  لە  پێش  مانگ   18 نزیكەی 

 ،1918 ساڵی  سەرەتای  لە  واتا  خەباتە،  ئەم 

ئەنوەر پاشا، نوری پاشای برای نارد بۆ باكۆ. 

پاشا،  نوری  گەیشتنی  پاش  كورت  ماوەیەكی 

راپەڕینێكی گشتی دژی روسیا و ئەرمەنییەكان 

سەربەخۆی  كۆمارێكی  ئەزەربایجان،  روویدا. 

راگەیاند. چەند مانگ دواتر، 15ی ئەیلوول، 

تەنها  داگیركرد،  باكۆی  عوسمانی  سوپای 

بۆ  مودرۆس«  »پەیماننامەی  ئیمزاكرانی  پاش 

یەكەم  تشرینی  30ی  لە  شەڕ  بۆ  كۆتاییهێنان 

لە  عوسمانی  ئیمپراتۆری  هەرەسهێنانی  و 

سوپای  كە  ب��وو،  جیهانی  یەكەمی  ش��ەڕی 

توركیا  دیكەی  هێزەكانی  لەگەڵ  عوسمانی 

كە  بەریتانیا  سەربازانی  كرد،  پاشەكشەیان 

كتێبی مێژووی كورد 
بە ناوی »شەرەفنامە« 

كە لە ساڵی 1596 
لە الیەن شەرەفخان 

)میری بتلیس، موش، 
خینیس و ئەخالت( 

نوسراوە. ئەم كتێبە بە 
زمانی فارسی نوسراوە، 
مێژووی پێنج سەدە لە 

خۆدەگرێت
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نەوتەكانی  چاڵە  لە  بەریتانیایان  بەرژەوەندی 

باكۆ دەپاراست، شوێنی هێزە داگیركەرەكانی 

عوسمانییان لە ئازەربایجان گرتەوە. لەم دۆخ 

و هەلومەرجەدا موستەفا كەمال كە لەوپەڕی 

ئامانجی  بە  بوو،  توركیا  لە  خۆی  دەسەاڵتی 

رۆژئاوا  ئیمپریالیزمی  لەگەڵ  بەرەنگاریكردن 

دەوڵەتی  لەگەڵ  كە  بوو،  ئ��ەوەدا  شوێن  بە 

سۆڤیەت ببێ بە هاوپەیمان. موستەفا كەمال 

لە ساڵی 1919 دوو نوێنەر، خلیل پاشا )مامی 

ئەنوەر پاشا( و فوئاد سابی بۆ وتووێژی زیاتر 

رێككەوتننامەی  وتووێژە،  ئەم  باكۆ.  بۆ  نارد 

دووەمی  تشرینی  29ی  لە  روسیای  و  توركیا 

1919 لێكەوتەوە، كە بە پێی ئەوە سۆڤیەت 

بەڵێنیدا بە پارەو چەك پشتیوانی لە رژێمی 

نوێی توركیا بكات.

لە بەهاری 1920، لقێكی حیزبی شیوعیی 

توركیا بە سەرۆكایەتی موستەفا سۆفی كە 

یەكێك لە ئەندامانی رێبەری حزبی شیوعی 

لە توركیا بوو، دامەزرا و زۆرتر بە هۆی 

لە  ئازەربایجان  حزبە،  ئەم  هەوڵەكانی 

27ی نیسان بێ هیچ نەیارەتییەك بوو بە 

كۆمارێكی سۆڤیەت. گورجستانیش لە 7ی 

تەواوی  ئەندامێكی  بە  بوو   1921 گواڵنی 

یەكێتی سۆڤیەت، لە 19ی تەمموزی 1920 

وەزیری دەرەوەی توركیا، بیكۆ سامی، بە 

سەرۆكایەتی لێژنەیەك چوو بۆ مۆسكۆ، لە 

ئیمزاكرانی  پاش  هەفتە  دوو  ئاب،  24ی 

لە  رێككەوتنێك  »سیڤەر«،  پەیماننامەی 

نێوان سۆڤیەت و توركیا بەسترا. لە مانگی 

ئەیلول، هێزەكانی توركیا هێرشیانكردە سەر 

ناراستەوخۆی  هاوكاری  بە  و  ئەرمەنستان 

داگیركرد،  یان  ئەلیكساندرپۆل  سۆڤیەت، 

لەگەڵ  »تاشناك«  حزبی  ئەنجامدا  لە 

ب��ەرەوڕوو  الیەنە  دوو  نەیارییەتییەكی 

بووە، دەسەاڵتی بەسەر ئێریڤان دا نەما و 

هەتا 29ی تشرینی دووەم، ژیانی كۆماری 

سەربەخۆی ئەرمەنستان كۆتایی پێهات. سێ 

كۆمارێكی  لە  بوو  ئەرمەنستان  دواتر  رۆژ 

یەكێتی سۆسیالیستی سۆڤیەت.

پەراوێزەكان
ئیتینیكییەكانی  ئاماری  سەرچاوە:   .1
فەڕەنسەوی،  بەرگی  سۆڤیەت،  یەكێتی 
ریگالۆف،  و  الریۆنۆڤا  ئیمێری  وەرگێڕانی 

مۆسكۆ، 1982، الپەڕەی 35
شێخ  ك��ە  ن��ام��ەی��ە  ب���ەو  ئ��ام��اژە   .2
بۆ   1880 ساڵی  لە  نەهری  عوبەیدوڵاڵی 
جەختی  و  نووسیویەتی  بریتانیا  كۆنسولی 
»نەتەوەی  كە  ك��ردووەت��ەوە  ئ��ەوە  لەسەر 
لەگەڵ  ئایینی  جودایە،  نەتەوەیەكی  كورد 
ئایینییەكانی دیكە جیاوازە و داب و نەریتی 
جیاوازە.  دیكە  نەریتەكانی  و  داب  لەگەڵ 
خۆمان  كاروباری  خۆمان  دەمانەوێت  ئێمە 
كوردستان خۆی  واتا هەموو  ببەین  بەڕێوە 
خاوەن دەسەاڵت بێت، لەبەر ئەوە كە لەمە 
زیاتر ناتوانێت شەرارەت و زوڵم و زۆرداری 
و قسد و نیازە چەپەڵەكانی دەوڵەتی ئێران 

و عوسمانی تەحەمول بكات )وەرگێڕ(
كوردی  راپەڕینی  جەلیل،  جەلیل   .3
رووسی(  زمانی  )بە   1966 مۆسكۆ،   ،1880
بێروت، )1979 )بە زمانی عەرەبی(. دەزگای 

پاچ و باڵوكردنەوەی BLU، لەندەن، 1981 
)بە زمانی ئینگلیزی(.

4. موحەممەد ئەمین زەكی، »كورتەیەك 
دەزگای  كوردستان«،  و  كورد  مێژووی  لە 
پاچ و باڵوكردنەوەی داراالسالمی، بەغداد، 
بۆ  وەرگێڕان  سۆرانی،  زاراوەی  بە   ،1931
عەرەبی، عەونی موحەممەد عەلی، قاهیرە، 

1936 )چاپی نوێ، لەندەن، 1961(.
5. پێكهاتەی ئیتنیكی قەفقاز ئاڵۆز بوو. 
هەتا ساڵی 1917، حەشیمەتی گورجییەكان، 
كە  بوو،  كەس  هەزار   400 و  ملیۆن  یەك 
زۆربەیان لە ناو خودی گورجستاندا دەژیان. 
حەشیمەتی ئەرمەنییەكان یەك ملیۆن و 700 
هەزار كەس بوو كە نزیكەی یەك ملیۆنیان 
لە قەفقاز دەژیان. حەشیمەتی تاتارەكان كە 
ژمارەیەكی زۆریان لە ئەرمەنستان دەژیان، 
نزیكەی دوو ملیۆن بوو. تاتارەكان لە دوای 
و  دران  قەڵەم  لە  ئازەری  بە   1920 ساڵی 
قەفقاز و  توركزمانی  حەشیمەتی موسڵمانی 

ئازەربایجانیان پێكهێنا.

کۆمەڵێک لە کوردانی روسیا
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ریچارد هاس
لەعەرەبییەوە: ئەكرەمی میهرداد

پێكهێنانی دەوڵەتی 
سەربەخۆی كوردستان

كورد هاوپەیمانی سەرەكی ئەمەریكایە لە عێراق و سوریا
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هەڵم  راب���ردوو  هەفتەی  ئ���ۆزۆر:  فێردا 
ڕووب���ەڕوو  دی��دارێ��ك��ی  توانیم  ڕەخ��س��او  ب��ۆ 
ئەنجومەنی  سەرۆكی  ه��اس،  ریچارد  لەگەڵ 
پەیوەندییەكانی دەرەوەی ئەمەریكا ساز بدەم. 
ئەم ئەنجومەنە یەكێكە لە دامەزراوە بەهێزەكانی 
بیروڕا لە ئەمەریكا، ریچارد هاس لە ئەستانبول 
كتێبی  دوایین  توركی  چاپی  پەخشی  بۆ  بوو 
بەناوی" سیاسەتی دەرەوە لە ناوخۆی نیشتمان 

دەست پێدەكات".
و  بیرمەندان  دیارترین  لە  یەكێكە  هاس 
بونیادنەرانی سیاسەت لە ئەمەریكا، ئەو دارێژەر 
و هەماهەنگ كاری سیاسەتی ئەمەریكا بوو لە 
عێراق و ئەفغانستان لەسەردەمی قەیرانەكاندا. 
سەردەمێك راوێژكارێكی نزیكی وەزیری دەرەوە 
و  عێراق  شەڕەكانی  لە  ب��ووە  پ��اول(  )كۆڵن 
ئەفغانستان، یارمەتیدەری تایبەتی )جۆرج بۆش( 
نوێنەری  هەروەها  كەنداو،  جەنگی  لە  بووە 

تایبەتی پرۆسەی ئاشتی بووە لە ئیرالند.
ڕووب��ەڕووی  پرسیارەكانم  شێوەیە  -بەم 
پەیوەندییەكانی  ئێستای  رەوشی  كرد،  هاس 

توركیا و ئەمەریكا چۆنە؟
"باش  ئیستا  پەیوەندییە  ئەم  ئەو  بەبڕوای 
نییە"، بە قۆناغێكی سەختدا تپێدەپەڕێت. ئێمە 
لە باری تەكنیكی و یاسایی هێشتا هاوپەیمانین، 
بەاڵم لە ڕەوشی ستراتیژیدا لەیەك بەرە نین. 
چۆنیەتی  لە  هەیە  راستەقینەیان  ج��ی��اوازی 
چۆنیەتی  و  هەلومەرجەكە  هەڵسەنگاندنی 

چارەسەركردنی.
هاس لەوەش دڵنیا بوو، كە پرسی گرنگی 
ستراتیژی ئەمەریكا لە عێراق و سوریا الوازكردنی 
ش��ام(ە،  و  عێراق  لە  ئیسالمیی  )رێكخراوی 
پاشان ئامانجەكانی دیكە دێن، وەكو روخاندنی 
ڕێگا  بەم  بڕوای  توركیا  "بەاڵم  ئەسەد:  بەشار 
چارەسەرانە نییە، شتی تر بە پێویست دەزانێ".
ئەمەریكا نەیتوانی توركیا و هاوپەیمانەكانی 
بەكارهێنانی  بۆ  بكات،  قایل  ناوچەكەدا  لە 
بەم  داع��ش.  ل��ەدژی  زەوی  لەسەر  هێزەكان 
تەنها  سوننەكان  عەشایەرە  و  كورد  ئێستا  پێیە 
هاوپەیمانی ئێمەن لەسەر زەوی، لە بەرەكانی 
جەنگدا. تەنها لەئاسمانەوە ناتوانین شكست بە 
پێبگەیەنین،  زیانیان  هەرچەند  بهێنین،  داعش 

بەاڵم پێویستمان بە هێزەكانی سەر زەوییە.
ریچارد  هەڵوێستەكانیدا  و  راگەیاندن  لە 
و  هاوبەش  بوونەتە  كورد  ئەمرۆ  دەڵێ:  هاس 
هاوپەیمانی سەرەكی ئەمەریكا لە عێراق و سوریا 
هەرچەندە توركیا مەبەستی دیكەی لەگەڵ كورد 
ڕەوشی  بە  پەیوەندارە  مەبەستەش  ئەو  هەیە، 
نەتەوەیی خۆی، بەاڵم ئەمەریكا دیدی جیاوازی 
عێراق،  لە  هاوپەیمان  كوردی  لەنێوان  هەیە 

سوریا، ڕەوشی ناو توركیا لەالیەكی دیكە.
هاس ئەنجامی چاوەڕوانكراوی هەلومەرجەكە 
لە  كورد  سەربازیی  گەورەی  نەخشی  دەزانێ: 
عێراق و سوریا، لەهەمانكاتیشدا كۆتایی هێنان 

بە هێرشی سەربازی كورد لە ناوخۆی توركیا.
"كوردستانی  بیرۆكەی  لە  پشتیوانی  هاس 
بچوك" دەكات كە لە كوردی عێراق و سوریا 
پێكدێن، هێشتنەوەی كوردی توركیا لە دەرەوەی 
"بچوكە"  پەیكەرە  ئ��ەم  چ��ۆن  ب��ەاڵم  ئ��ەوان، 
بپارێزین؟ سەرئەنجام دەڵێت رێگایەكی دیكەی 
تەواوی  دەوڵەتی  پێكهێنانی  بێگومان  چارەسەر 

سەربەخۆی كوردستانە.
پشتیوانی  واشنتۆن  هاس  ب��ڕوای  بە  ئایا 
ساتەدا  لەم  دەكات؟  بچوكە"  "كوردستانە  ئەم 
ئەمەریكا دەیەوێت كێشەكان لە عێراق و سوریا 
بەجیا چارەسەر بكرێن، لەگەڵ بەهرەمەندبوونی 
كورد لە ئۆتۆنۆمی لەجیاتی سەربەخۆیی، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەشدا، بڕوای وابوو كە ئەم چارەسەرە 
نابێتە ئایندەیەكی واقعی و ئێستا ئەم رەوشەمان 
زۆر  ئامادەیەكی  ئەمەریكا  لە  بەجێهێشتووە، 
عێراق  ك��وردی  لەگەڵ  راستەوخۆ  كە  هەیە، 

كاربكەن، بەشێوەیەكی زیاتریش لە سوریا. 
ئەمەریكا  ئایا  پرسیارێكی دیكەم كرد، كە 
هەڵوێستی نەرم نەبووە بەرامبەر بەشار ئەسەد، 

ئایا وەكو هاوبەشێك مامەڵەی لەگەڵ ناكات؟
وەاڵمەكەی هاس وەكو رۆژی روناك ئاشكرا 
كە  ك��ردوەوە  لەوە  دڵنیایی  نا.  بێگومان  بوو، 
ئەو  ئەمەریكا  بەپەلەی  و  گرنگ  هەرە  پرسی 
هەڕەشە گەورەیە، كە ئێستا لە سوریا لەالیەن 

داعشەوە پەیدابووە، نەك لەالیەن ئەسەد.
بە  پێویستت   دەرەوەدا  سیاسەتی  لە 
كە  لەسەرئەوەی  دڵنیابوونەوە  و  بەرنامەرێژی 
سوریا  ئایندەی  لەپێشە.  و  گرنگ  پرسە  كام 

دەوڵەتی  پێوەرە  بە  نییە،  پەیوەندی  ئێستا 
دەك��ات:  پێشنیار  بۆیە  ونیشتمانیەكانەوە. 

لەراستیدا سوریا دابەشكراوەو
دەتوانێ  دیكە  هەركەسێكی  یان  ئەسەد، 
نەك  بكات،  عەلەوییەكان  ناوچە  حوكمی 
گەورەی  دەسەاڵتی  كوردیش  سوریا.  هەموو 
لەناوچە  دەكەوێت،  دەست  خۆبەرێوەبردنیان 
سوننەكانیش ملمالنێی بەهێز لەنێوان داعش و 
عێراقیش  بۆ  ڕوودەدات،  دیكە  عەشیرەتەكانی 
بوونی  لەگەڵ  چاوەڕوانكراوە،  سیناریۆ  هەمان 
هەژمونی ئێران بەسەر باشوری عێراق و زۆربەی 
بەغداد، ناوچە كوردیەكان و سوننەكانیش دەبنە 

ناوچەی ملمالنێ.
بەسەر  چی  سوریا  ئ��ازادی  سوپای  -ئەی 

دێت؟
هاس: دڕندۆنگە، بڕوایوایە، كە ئەم سوپایە 
ناتوانێ نەخشی بەهێزی هەبێت لە ئایندەیەكی 
نزیكدا. بۆیە دەڵێت" وابزانم ئێمە هەلی زۆرمان 
ئۆپۆزسیۆنی  بۆ  باشمان  كارێكی  و  لەدەستدا 
بەاڵم  راب��ردوودا،  ساڵی  سێ  لە  نەكرد  سوریا 
دیسان ئەوەی  دوپاتكردەوە كە كاركردن لەگەڵ 
كورد و عەشیرەتە سوننەكان باشترین ستراتیژییە 
هیچ  سوریا  و  عێراق  لە  نزیكدا،  ئایندەی  لە 
نییە،  لەبەردەستدا  نیشتمانیی  ئەڵتەرناتیفێكی 
سونی،  كوردی،  ئەڵتەرناتیفی  ئەوە  جیاتی  لە 

عەلەوی هەیە.
چۆن  لێكرد:  پرسیارەم  ئەو  سەرئەنجام 
ئەمەریكا  و  توركیا  نێوان  كەلێنی  دەتوانن 
دابڕینی  دەنیێم:  ناوی  من  كە  بكەنەوە،  كەم 

پەیوەندی ستراتیژی؟
كورد  بۆ  توركیا،  پشتیوانی  دەڵێت  هاس: 
لەالی  رێساكانی سیاسەت  گۆڕینی  دەبێتەكلیلی 
گەورە  دابڕانەش  ئەم  هەرچەندە  هەردوكیان. 
لەنێوان  ستراتیژی"  "نایەكسانی  ب��ەاڵم  بێت، 
ئەم دوو واڵتە بەردەوام دەبێت، لەمكاتەدا كە 
شڵەژانی مێژوویی دەركەوتووە. بۆیە بڕواموایە 
تەكتیكیدا  ئاستی  لە  تەنها  پەیوەندییە  ئەم  كە 

دەمێنێتەوە لە ئایندەیەكی نزیكدا.

سەرچاوە: حوریەت دەیلی نیوز
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كورد و ناكۆكیەكانی

نوسینی: ئاالن كاڤاڵ

لە فارسییەوە: كوردستان دیپلۆماتیك

كوردەكانی سوریا لەسەدا پانزەی دانیشتوان پێكدەهێنن، 

بەاڵم ئەم نەتەوەیە لەهەر مافێكی هاواڵتی بوون 

بێبەشن. تەنانەت ناسنامەشیان نییە لەو واڵتەدا
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لە كاتێكدا داواكاری كوردەكانی عێراق و 

سوریا روون نییە، لە كۆبانێ وەك بەرەیەكی 

رێكخراوی  دژ  بەرگری  هێڵی  لە  هاوبەش 

خەالفەتی ئیسالمی )داعش( دەجەنگن. گەمەی 

توركەكان،  خۆرئاواییەكان،  رواڵەتی  هاوكاری 

ئێرانیەكان دەخاتە ژێركاریگەری خۆیەوە، كە 

بۆخۆیان هاوپەیمانی لێكدژیان هەیە و بەردەوام 

كوردستان  بارودۆخی  بوون.  كوردەكان  دژی 

بۆتە جێ سەرنجی میدیا و دیپلۆماتكاران.

رێكخراوی  ئ���ەوەی  دوای  ع��ێ��راق،  ل��ە 

لە  هەندێك  و  داعش   – ئیسالمی  خەالفەتی 

حوزەیران،  مانگی  لە  سوننەكانی  هاوپەیمانە 

هەرێمی  گ��رت،  موسڵدا  بەسەر  دەستییان 

كوردستان لە رووی نێودەوڵەتییەوە پاڵپشتیەكی 

پاشەكشەی  ب��ەه��ۆی  دەك��رێ��ت.  دەگمەنی 

دەسەاڵتی بەغدا، لە باكوری عێراق و كەوتنی 

لێ  ئەوتۆی  كاردانەوەیەكی  ش��اری،  دووەم 

سەربازی،  شكستی  جیاتی  لە  نەكەوتەوە، 

ك��وردەك��ان، دەس��ەاڵت��داران��ی خ��ۆرئ��اوا، لە 

سەروویانەوە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا 

وەاڵمی  بەپەلە  ئاب،  مانگی  ناوەڕاستی  لە 

پەالماری هێزەكانی داعشیان دایەوە. 

ناوچەی  ئێزدییەكانی  مەینەتی  و  ئ��ازار 

شەنگال، هەاڵتنی كریستیانەكان لە دەشتەكانی 

دەسەاڵتی  ژێ��ر  ناوچەكانی  ب��ەرەو  نەینەوا 

نزیكبوونەوەی  عێراق،  كوردستانی  هەرێمی 

هەرێمی  پایتەختی   هەولێری  لە  داع��ش 

چ���اوەڕوان  هاوپەیمانییەتێكی  كوردستان، 

ئاسمانی  بۆردومانی  لێكەوتەوە،  نەكراوی 

بپارێزرێن،  كوردیەكان  ناوچە  زوو  وایكرد 

هێزەكانی پێشمەرگە توانییان راستەوخۆ  سود 

سەربازی  مەشقی  و  چەك  رادەستكردنی  لە 

راوێژكارانی ئەمەریكی و هاوپەیمانان وەرگرن. 

كوردنشین  ن��اوچ��ەی  س��ێ  س��وری��ا،  ل��ە 

كشانەوەی  بە  توركیا.  لەگەڵ  هاوسنورن 

ناوچانە  ئ��ەم  راستەوخۆ  دیمەشق  رژێمی 

خەالفەتی  پ��ەالم��اری  بە  ب��وون،  سەربەخۆ 

ئیسالمی لە ناوەڕاستی ئەیلول بۆ سەر كانتۆنی 

كۆبانێ، پشتیوانییەكی بەرفراوانی ناوچەیی و 

نێودەوڵەتی لە كۆبانێ كرا.

كەوتۆتە  ساڵە  دوو  لە  زیاتر  كۆبانێ   

ژێردەسەاڵتی )PYD(ەوە، كە كانتۆنی عەفرین 

لە باكوری خۆرئاوای، كانتۆنی جەزیرە كەوتۆتە 

باكوری سوریاوە.  

رێكەوتنەی  ئ��ەو  گریمانەی  بەگوێرەی 

ئەسەد  بەشار  رژێمی  پەالماری  دەوترێت  كە 

توانیویەتی  سیاسییە  رێكخراوە  ئەم  نەدرێت، 

ه��ەژم��ون ب��ەس��ەر ن��اوچ��ە ك��وردی��ەك��ان��ی 

شەڕڤانانی  كە  بكات،  سوریادا  )كانتۆنەكانی( 

دەیان   ،)YPG( گەل  پاراستنی  یەكینەكانی 

پارێزێت.

بەناو  پێشڕەوی  و  كۆبانێ  گەمارۆدانی 

جیهادگەرایان، سەرباری بۆردومانی ئاسمانی بە 

بە  كوردیە  شارە  ئەم  ئەمەریكا،  فەرماندەیی 

پێشەنگایەتی شەرڤانان یەكسەر بووە سیمبولی 

بە گژداچوونەوەی خەالفەتی ئیسالمی داعش، 

كە بەشی زۆری رای گشتی خۆرئاوا ئەم شەڕە،  

بە شەڕی بەرامبەر بە نەزانی دەزانن، بەاڵم 

لە  )ناتۆ(یە،  ئەندامی  كە  دراوسێی  توركیایی 

ترسی بەهێزبوونی پارتی كرێكارانی كوردستان 

)PKK( و تێكهەڵچوون لەگەڵی لە خاكەكەیدا، 

بە  داعش  دژی  پەالماردانێكی  هەر  لە  خۆی 

دوور گرتووە. 

مانگدا،  دوو  لە  كوردەكان  شێوەیە،  بەم 

لە بەرچاوی جیهان بوونە قارەمانی بەرگری لە 

لەبەرامبەر دوژمنێكی  خاك و زێدی خۆیان  

وەكو داعش.

خۆرهەاڵتی  بیركراوانەی  لە  ئەم  ئێستا 

بۆ  دەدەن  ه��ۆش��داری  گڵۆپی  ن��اوەڕاس��ت، 

راستەقینەی  مەترسی  بە  هەست  كە  جیهان، 

ئەم بەناو جیهادگەراییانە بكەن، بەاڵم لەوانەیە 

بەبێ  بیانەوێت  خ��ۆرئ��اوا  دەس��ەاڵت��داران��ی 

لەناو  گروپە  ئەم  زەمینی  هێرشی  پێكدادانی 

بەرن.. 

پانزەی  لەسەدا  سوریادا  لە  ك��وردەك��ان 

نەتەوەیە  ئەم  بەاڵم  پێكدەهێنن،  دانیشتوان 

بێبەشن.  ب��وون  ه��اواڵت��ی  مافێكی  ل��ەه��ەر 

تەنانەت ناسنامەشیان نییە لەو واڵتەدا. ناوچە 

كوردیەكانی سوریا_ كە نەتەوەخوازانی كورد 

پێیان دەڵێن رۆژئاوای كوردستان، كەوتوونەتە 

كوردەكانی توركیا 
لە هەر جۆرە 
لێپرسینەوەیەكی 
دەوڵەتی توركیا توڕەن، 
لەبەرئەوەی رێگای 
هەموو هاوكارییەكی 
راستەوخۆی لە 
شەڕڤانانی كۆبانێی 
داخستووە
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جەمسەری  دوو  نێوان  توندی  ركابەرێتیەكی 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سەرەكییەوە: 

)PKK( و پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق 

 )PDK(

چەند  ك��وردس��ت��ان،  دیموكراتی  پ��ارت��ی 

پەرتوباڵوی  ك��وردی  سیاسی  رێكخراوێكی 

نیشتمانی  ئەنجومەنی   لە  یەكتری  ركابەری 

كۆكردەوە،  )ENKS(ی  سوریا  كوردەكانی 

رژێمی  روخ��ان��ی  الیەنگری  ئاشكرا  بە  كە 

سوریان. هاوكات پارتی كرێكارانی كوردستان، 

بە  پەیوەندی  تارادەیەك  بوترێت  دەتوانرێت 

دیمەشق نوێكردۆتەوە، حزبی براو هاوفكری، 

توانی   )PYD( كوردستان  دیموكراتی  یەكێتی 

بە پشتگیری شەڕڤانان دەسەاڵتی خۆی بەسەر 

بااڵدەست  سوریادا  نشینەكانی  كورد  ناوچە 

ئەوە  بكات، كە هەندێك گلەیی و گازندەی 

لە  تر  رێكخراوەكانی  زۆر  تا  ك��ەم  دەك��ەن 

دەسەاڵت بێبەشن. 

)PYD( چەند دامەزراوەیەكی لە ناوچەكانی 

بە  حزبە  ئەم  دامەزراند.  ژێردەسەاڵتی خۆی 

خۆناساندنی وەك رێگەی سێیەمی نێوان رژێم 

ئۆپۆزسیۆن، مۆدیلێكی سیاسی هاوچەشنی  و 

رۆژئ��اوای  پیشاندا.  ی   )PKK( بیروباوەڕی 

سوریا،  كوردیەكانی  ناوچە  واتە  كوردستان، 

بووە جامخانەی سەربەخۆیی دیموكراتیك، كە 

رابەری )PKK(  عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لە زیندان 

هزرەكەی پەروەردەو گۆشكردووە. ئەم مۆدیلە 

چەمكی  كە  سڕیەوە  چەقگەرای  دەسەاڵتی 

كەمینە  رەتدەكاتەوە،  میللەت(   - )حكومەت 

نەتەوەیی و مەزهەبیەكان، هەروەها یەكسانی 

ژن و پیاو دەگرێتەوە و دەیان پارێزێت، بەاڵم 

ئەم مۆدیلە بە زەحمەت دەتوانێت هەژمونی 

سڕینەوەی  و  دام��ەزراوەك��ان  سەر  بە  حزب 

ركابەرانی بشارێتەوە.

 

كارتی براوەی نەوت 

سوریا  كوردەكانی  نیشتمانی  ئەنجومەنی 

)ENKS(، پارتی دیموكراتی كوردستانی خستە 

عەرەبی  ئۆپۆزسیۆنێكی  دووریانێك،  بەردەم 

سوریایی، سەركێش بۆ هەرجۆرە ناساندنێكی 

میللەتی كورد، یان رێككەوتن لەگەڵ دەوڵەتی 

هێزێكی  هەرگیز  كە  هەمانكاتدا  لە  سوریا، 

وەك )PYD( رێزی نەگرتووە، بەاڵم گوێڕایەڵی 

پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراقە، لە كاتێكدا 

پارتی دیموكراتی كوردستان مەیلێكی ئەوتۆی 

قبوڵكردنی مەترسییەكانی بەرەنگار بوونەوەی 

)PKK( ی نییە.

هەژمونی  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

كوردستاندا  هەرێمی  سوتەمەنی  ب��ەس��ەر 

بە  سوتەمەنیەدا،  مەیدانی  ل��ەو  ك���ردووە، 

هەستپێكراوەكانی  بەرژەوەندییە  هاوكاری 

توركیا دادەنرێت، تابتوانێت هەرێمی كوردستان 

هەناردەكردنی  دەسەاڵتی  مافی  خاوەن  بكاتە 

تەواوی نەوت، دوور لە هەیمەنەی بەغدا،  كە 

پێیوایە بەم كارە نزیك بە سەربەخۆی هەرێمی 

ك��وردی،  دەوڵ��ەت��ی  دەگەیەنێتە  كوردستان 

نەكراوی خەالفەتی  بەاڵم پەالماری چاوەڕوان 

ئیسالمی داعش بۆ ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی 

چونكە  دەگۆڕێت،  بارودۆخەكە  كوردەكان 

هەولێر  دەكشێنەوەو  پێشمەرگەكان  كاتێك 

بەاڵم  داع��ش،  مەترسی  ب��ەردەم  دەكەوێتە 

پێدەچێت توركیای هاوپەیمانیان، بۆ ئاسایشی 

هەرێمی كوردستان، كاراو ئەكتیڤ نەبوودبێت.

   سەرەتا پێدەچوو دەوڵەتی توركیا بروای 

ژێرئااڵی  سوننەكانی  شۆڕشی  بۆ  هاوكاری 

بەغدا  دژی  داع���ش،  ئیسالمی  خەالفەتی 

هەبووبێت، بەاڵم توركیا بە ئاشكرا خۆی لە 

هەموو جۆرە هاوكاریەكی سەربازی هاوپەیمانە 

كوردستان،  دیموكراتی  پارتی  لە  كوردەكانی 

تەنانەت لە هەرێمیش بە دوور دەگرێت.

و  چەك  راستەوخۆی  پێدانی  بە  ت��اران 

تەقەمەنی بە كوردەكانی هەرێمی كوردستان، 

خۆی  ناوچەكە  مەرجەعی  دەسەاڵتێكی  وەك 

كە  دەسەپێنێت،  عێراقدا  كوردستانی  بەسەر 

ئەنكەرە لە رادەستكردنیان چاوی نووقاندبوو. 

   پارتی دیموكراتی كوردستانی عێراق، 

ركابەرانی  رێژەیی  بەهێزبوونی  توانیوویەتی 

لەهەرێمی كوردستاندا، بە گرتنەدەستی بەشی 

سەرەكی هاوكاریەكانی خۆرئاوا و سود وەرگرتن 

لە هاوپەیمانێتی دژی خەالفەتی داعش قەرەبوو 

هێزەكانی پێشمەرگە 
توانییان راستەوخۆ  

سود لە رادەستكردنی 
چەك و مەشقی 

سەربازی راوێژكارانی 
ئەمەریكی و 

هاوپەیمانان وەرگرن
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بكاتەوە، كە لە هاوپەیمانی توركیا پەراوێزخراوە 

و لە روانگەی سیاسییەوە الواز بووە، بەاڵم پارتی 

فڕۆكەخانەكەیدا  و  هەولێر  بەسەر  هەژمونی 

هاوكارییە  سەرەكی  دەروازەی  كە  ك��ردووە، 

رێكخراوە  ئەم  بەمشێوەیە  نێودەوڵەتیەكانە. 

هاوكاریەكانی  و  پاڵپشتی  لە  سود  سیاسییە 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، لە زۆرێك 

لە واڵتانی ئەوروپی وەردەگرێت، لە كاتێكدا 

هاوكاریانە  لەم  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

گەر  بۆیە  نابێت.  سودمەند  پێویست  وەكو 

بەمشێوەیە بێت ئەوا ناكرێت پارتی كرێكارانی 

كوردستان هیوای بەوەرگرتنی ئەو هاوكارییانە 

بە  خۆرئاواییەكان  روانگەی  لە  كە  ببێت، 

رێكخراوێكی تیرۆریستی دادەنرێت، 

ت��ورك��ی��ا ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی واڵت��ەك��ەی��دا 

شۆڕش  گەشەكردنی  مەترسی  رووب���ەرووی 

لە هەر  توركیا  دەبێتەوە، چونكە كوردەكانی 

جۆرە لێپرسینەوەیەكی دەوڵەتی توركیا توڕەن، 

هاوكارییەكی  هەموو  رێگای  لەبەرئەوەی 

راستەوخۆی لە شەڕڤانانی كۆبانێی داخستووە.

هەروەك لە خۆپیشاندانەكان دەردەكەوێت، 

تا ئێستا سی خۆپیشاندەر كوژراون، مەترسی 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سوپاو  پێكدادانی 

ئۆكتۆبەری  لە  ئەنكەرە  هەیە، كە سەربازانی 

رابردوو بارەگایەكی)PKK( ی تۆپ بارانكرد.

هاوپەیمانەكانی  حزبەو  ئ��ەم  كاتێك   

توركیا  دوورنییە  بمێنن،  قەتیس  سوریا  لە 

هەوڵبدات تۆڕەكانی سوریایی پارتی دیموكراتی 

كوردستان ریفۆرم بكات. وەزارەتی دەرەوەی 

خۆرئاواییەكان،  گوشاری  بەرامبەر  لە  توركیا 

بەقەولی خۆی زیرەكی كرد، رایگەیاند ئامادەیە 

رێبدات پێشمەرگەكانی هەرێمی كوردستان بە 

خاكەكەیدا بچنە كۆبانێ، بەاڵم حزبی یەكێتی 

لە  خۆی  بااڵدەستی  دەیویست  دیموكراتیك 

بەگژ  تەنیا هەر خۆی  تا  بپارێزێت،  ناوچەكە 

داعشدا بچێتەوە. 

كاردانەوەی توركیا لە بەرامبەر ئابڵوقەدانی 

گفتوگۆ  هاندا  واشنتۆنی  سەرەنجام  كۆبانێ، 

 ،)PYD( دیموكراتیك  یەكێتی  حزبی  لەگەڵ 

دەگەیاند  رای  دیمەشق  لەكاتێكدا  بكات، 

پارێزگاری لە شەڕڤانانی كوردی كۆبانێ دەكات، 

ئەمەریكیەكان پشتڕاستیان كردەوە كە راستەوخۆ 

پەیوەندییان بە لقی سوریای پارتی كرێكارانی 

كوردستان.  توركیاوە هەیە. لەدووی ئۆكتۆبەر 

ناردنی چەك و پێداویستی پزیشكی لە رێگای 

ئاسمانەوە بۆ شاری گەمارۆدراو، دەستی پێكرد. 

دەكرێت ئەم پشتگیریەی ئەمەریكا بە مەرجی 

یەكێتی  حزبی  نێوان  بەرتەسكی  هاوكاری 

دیموكراتیك )PYD( و ئۆپۆزسیۆنی میانڕەوی 

سوریا، هەروەها كرانەوەیەكی فراوانتر بێت، 

سوریا،  كوردی  سیاسیەكانی  رێكخراوە  لەگەڵ 

كە سەرۆك كۆماری توركیا بە توندی رەخنەی 

لێگرت.       

هێزەكانی ئامادە لە مەیدانەكە

كوردی  نیشتمانی  ئەنجومەنی   :ENKS

كورد  جیاجیاكانی  سیاسیە  هێزە  لە  سوریا، 

كوردستان  دیموكراتی  پارتی  كە  پێكهاتووە، 

سەرپەرشتی و داڵدەی دەدات، جگە لە حزبی 

یەكێتی دیموكراتیك.  

كوردستانی  هەرێمی  حكومەتی   :KRG

فراوانە،  بنكە  ئێستادا حكومەتێكی  لە  عێراق 

هەرێمی  سەرۆكایەتی  ب��ارزان��ی  مەسعود 

هەریەك  ئێستادا  لە  دەك��ات،  كوردستان  

لەهێزە سەرەكییەكانی، وەك پارتی دیموكراتی 

كوردستان، یەكێتی نیشتمانی كوردستان، گۆران، 

یەكگرتوو، كۆمەڵ بەشدارن لەو حكومەتە بنكە 

فراوانەدا.

 - كوردستان  كرێكارانی  پارتی   :PKK

عەبدوڵاڵ   :PKK  1978 ساڵی  لە  توركیا، 

ئۆجەالن دایمەزرا. ئەم رێكخراوە سیاسییە - 

سەربازیەی كوردەكانی توركیا كە سەرچاوەكەی 

 1984 ساڵی  لە  لینینستییە،   - ماركسیست 

ساڵی 2013  لە  لە شەڕدایە،  ئەنكەرە  لەگەڵ 

لەگەڵ  راگەیاندووە،  بەستی  ئاگر  لینینستییە، 

دەوڵەتی توركیا گفتوگۆی هەیە. 

لقی  دیموكراتیك،  یەكێتی  حزبی   :PYD

سوریای پارتی كرێكارانی كوردستان - توركیا. 

ئەم حزبە خۆی بە ناوی رێگای سێیەمی نێوان 

رژێمی سوریاو ئۆپۆزسیۆنەكەی دەناسێنێت. 

گ��ەل،  پاراستنی  یەكینەكانی   :YPG

یەكیەتی  حزبی  شەڕڤانانی  سەربازی  باڵی 

دیموكراتیكە. 

- ئاالن كاڤاڵ

رۆژنامەنوسێكی سەربەخۆی فەرەنسی بێالیەنە.

هاوکارکردنی شەڕڤانێکی یەپەژە بۆ ئاوەرەکان
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وکراوەکانی 
لە باڵ

کۆڵینەوە
یدیا بۆ فکرو لێ

دەزگای ئا
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فایلی تایبەت

رۆڵی ژنان 

لە شۆڕشەكانی

هەرچوار پارچەی كوردستان

وەسفیە بەنی وەیس - ئەندامی سەركردایەتی)ی.ن.ك(، لێپرسراوی مەكتەبی شەهیدانی )ی.ن.ك( 
ئامینە ئۆسێ - ئەندامی كۆمیتەی بەرێوەبەری )پەیەدە(، جێگری دەستەی كاری دەرەوەی كانتۆنی 

جزیرەی رۆژئاوای كوردستان 
فەریبا موحەمەدی - ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان

نەجیبە عومەر - هاوسەرۆكی پێشوی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان )پەچەدەكە( 
شەرڤین رۆژهەاڵتی - ئەندامی دەستەی بەرێوەبەری كوردیۆ ناسیۆن )پژاك(
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)كوردستان  گۆڤاری  ژمارەیەی  ئەم  تری  فایلێكی 
شۆڕشەكانی  لە  ژنان  پرسی  بە  تایبەتە  دیپلۆماتیك( 
سەنگی  و  رۆڵ  كە  كوردستاندا،  چوارپارچەی  هەر 
هەڵدەسەنگێندرێت،  چۆن  حزبەكاندا  نێو  لە  ژنان 
لە  هەبێت  نەخشیان  دەورو  توانیویانە  چەند  تا 
كارو  توانیویانە  ئایا  یان  حزبەكانیاندا،  سیاسەتی 
خەباتیان بەو شێوەیە بێت كە جیاوازی رەگەزی لەنێو 
بەشدارییە  ئەو  یان  تاكەكانی كۆمەڵگادا كاڵبكاتەوە، 
ژنانی  ئێستادا  لە  كە  كاریگەرییەی  بەرگریكارییە 
بۆچوونەكانی  دەكەن،  نەتەوەی  و  خاك  لە  كورد 
نەك  كە  تێكنەشكاندووە،  ساالری  پیاو  كۆمەڵگای 
بگرە  سەرەكیشن،  ئەكتەری  بەڵكو  بەشدارن،  تەنیا 
خۆیان  نیشتماندا  لەبەرگری  پیاوەكانیان  هاڤاڵە  وەك 
دەكەن بە قوربانی، تەنانەت كاریگەریی بەشداربوونی 
ژنانی كورد میدیا جیهانییەكانیشی سەرسامكردووە، 
نەتەوەی  بەنسیبەت  دەبیندرێت  ئێستا  ئەوەی  دیارە 
نییە، چونكە لەهەموو  ناوازە  تازەو  كوردەوە شتێكی 
شۆڕشەكانی گەلی كوردا، ژنان رۆڵ و سەنگی خۆیان 
نێو  ژنێكی  چەند  بۆچوونی  فایلە  ئەم  بۆ  بینیوە،  تێدا 
هێزەكانی كوردستانمان لە هەرچوارپارچە وەرگرتووە، 
ئەندامی  وەیس  بەنی  )وەسفیە   : لە  كەپێكهاتوون 
سەركردایەتی)ی.ن.ك(، ئامینە ئۆسێ ئەندامی كۆمیتەی 
بەرێوەبەری )پەیەدە(، جێگری دەستەی كاری دەرەوەی 
كانتۆنی جزیرەی كوردستانی رۆژئاوا، فەریبا موحەمەدی 
زەحمەتكێشانی  دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی  ئەندامی 
پێشووی  هاوسەرۆكی  عومەر  نەجیبە  كوردستان، 
پارتی چارەسەر، شەرڤین رۆژهەاڵتی ئەندامی دەستەی 

بەرێوەبەری كوردیۆ ناسیۆنی )پژاك(.  

ئومێد دەكەم كە لە كۆنگرەی داهاتوودا 

رێژەیی بەشداری ژنان زۆرترو

 كاریگەرتربێت 

وەسفیە بەنی وەیس

ئەندامی سەركردایەتی )ی.ن.ك(، لێپررساوی مەكتەبی 

شەهیدانی )ی.ن.ك(:
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دیدار: حەمە سەروەت

ئومێد دەكەم كە لە كۆنگرەی داهاتوودا 

رێژەیی بەشداری ژنان زۆرترو

 كاریگەرتربێت 

وەسفیە بەنی وەیس

ئەندامی سەركردایەتی )ی.ن.ك(، لێپررساوی مەكتەبی 

شەهیدانی )ی.ن.ك(:
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لەدیدارێكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان 

دیپلۆماتیك(دا وەسفیە بەنی وەیس ئەندامی 

ژن  رۆڵی  لە  باس  )ی.ن.ك(  سەركردایەتی 

لە شۆڕشەكانی باشوری كوردستان، بەتایبەتی 

رۆڵ و دەور و نەخشی ژنان لە نێو یەكێتی 

ئەو  ئاستێكە،  چ  تا  كوردستان  نیشتمانی 

ژنان  دەك��ات  ك��ەوا  چین  گرفتانە  كێشەو 

لەو  پێشەوە  بچنە  نەتوانن  پێویست  وەك 

بوارانەی، كە كاری تێدا دەكەن، سەرنجمان 

ژنان  كە  شۆڕشانەی  ئەو  بۆ  دەكێشێت  را 

رۆڵی خۆیانیان تێدا گێراوە. 

سەرەتایی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

باشوری  لە  ش��ۆڕش  لەناو  ژن  م��ێ��ژووی 

كوردستاندا، بۆ كەی دەگەڕێتەوە؟

و  بێت  ئەگەر  وەی��س:  بەنی  وەسفیە 

بووە  چ��ۆن  دەوری  كە  بكەین  ژن  باسی 

یەكەكانی  ل���ەدوای  ی��ەك  شۆرشە  ن��او  لە 

دێر  لە  بڵێین  دەتوانین  باشور،  كوردستانی 

لە  هەبووە،  كاریگەریان  رۆڵێكی  زەمانەوە 

جا  هەبووە،  دەوری��ان  شۆڕشەكاندا  هەموو 

هاوكارییەكە بە چەكداریش نەبووبێت، بەاڵم 

پێشمەرگە  برایانی  ت��ەواوك��ەری  و  هاوكار 

پێشمەرگەكانی  ه��اوس��ەری  وات��ە  ب���وون، 

كوردستان بە ئەندازەی پێشمەرگە هاوكار و 

یارمەتی دەربوون بۆ سەركەوتنی شۆڕشەكانی 

كوردستان، ئەوە جگە لەو بڕوا و متمانەیەی كە 

بۆخۆیانیان دروست كردبوو، لەناو شارەكاندا، 

كە بەردەوام هانی خەڵكییان دەدا كە بچن 

مانگرتنەكان،  خۆپیشاندانەكان،  بەشداری 

تەنانەت كاری رێكخستنیش بكەن بۆ شۆڕش، 

ئەمانەو چەندین فرمان و كاری دیكەیەیان بە 

سەركەوتوویی جێبەجێ دەكرد، بەاڵم ناتوانم 

بەاڵم  هەبووە،  چەكدارییان  دەوری  بڵێم 

لە  هەبووە  ناوێك  مارگریت  كە  دەگێرنەوە 

پۆزەتیفی  و  باش  دەوری  ئەیلولدا  شۆڕشی 

هەبووە، وەكو پێشمەرگەیەك چەكدار بووە، 

نوێ  شۆڕشی  كە  ئەوەی  لەدوایی  هەروەها 

هەڵگیرسایەوە بەرابەرایەتی یەكێتی نیشتمانی 

بروای بە مەسەلەی ژن  بەراستی  كوردستان 

زۆر هەبووە، بەاڵم رەنگە ئەو كاتە بارودۆخ 

بەشداری  ژن  كە  نەبووبێت  پێویست  وەك 

داگیركاران  دژی  چەكداری  شەڕی  لە  بكات 

، سەرەڕای ئەوەی كە بەشدارییان نەكرد لە 

شەڕی چەكداریدا، بەاڵم وەك وەك پێشمەرگە 

دەمانەوە،  شاخە  لەو  دەچوون  خۆبەخشانە 

بەشدارییان  كە  هەبوو  ژنمان   10 نزیكەی 

لە  كە  لەوەی  جیا  ئەوە  شۆڕشدا،  لە  كرد 

بریندارەكان  تیماركردنی  بۆ  نەخۆشخانەكاندا 

دەوری  هۆشیاری  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  ب��ۆ  و 

شاریشدا  لەناو  هەروەها  هەبووە،  چاالكیان 

چەندین ژنی چاالك و لێهاتوومان بووە وەك 

ئاماژەم پێكرد بەشداری كاریگەرییان  هەبوو 

ناردنی  بگرە  مانگرتن،  خۆپیشاندانەكان،  لە 

شارەوە  لە  كە  دەسپێردرا  بەوان  نامەكانیش 

بنێردرێت بۆ شاخ، یان بە پێچەوانەوە.

دەشمەوێت ئەوەبڵێم، بارودۆخەكە رێگر 

شۆڕش  بەشداری  بچن  ژن��ان  ل��ەوەی  ب��ووە 

لەگەڵ  كە  چەكدارییەكەی  بەمانا  بكەن، 

  1977 لەساڵی  بەاڵم  بكەن،  بەشداری  پیاودا 

شاری  لەناو  دروستكرد  رێكخراوێكیان  هاتن 

سلێمانی بەناوی )رێكخراوی شەهید لەیال( ، 

ژنی و  بە  پەیوەندییان كرد  لەسەرەتاوە  كە 

ئەوە  لەبەر  ئەوەش  پێشمەرگەكان،  خوشكی 

بوو كە ئەوانە جێگەی باوەڕ و متمانە بوون، 

برواو  ئەوەی  كە  ئاسایی  خەڵكی  هەروەها 

كرد،  بەشدارییان  بوو  گرنگ  لەال  ب��اوەری 

كەرتی  دوو  یان  بەش،  دوو  رێكخراوە  ئەو 

هەبوو، كە هەر كەرتێكی چل ژنی تێدا بوو، 

كە  بوو،  گەورە  ووردە  ووردە  دواتر  بەاڵم 

ئەمەش هاوكارێكی باش بوو بۆ كۆكردنەوەی 

بووە  رێكخراوە  ئەو  پێشمەرگە.  بۆ  زانیاری 

هاندەرێك بۆ دروست بوونی یەكێتی ژنان.

كوردستان دیپلۆماتیك: ژنان لەو كاتەوە 

شۆڕشەكانی  لەناو  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 

بەاڵم  بەشداربوون،  كوردستاندا  باشوری 

لەدوای راپەرین ئاستی بەشداری كردنی ژنان 

كەمتر دەبێت، ئەویش بە بەراورد بەهێزكی 

وەك پەكەكە، كە بەشداری ژنان گەیشتۆتە 

رادەیەكی زۆر، ئەمەنە بۆ چی دەگەڕێتەوە ؟

من،  ب��ەب��ڕوای  وەی��س:  بەنی  وەسفیە 

لە ئێستادا هەموو ژنان 
قسەو رۆڵ و سەنگی 

خۆیان هەیە، بێ ئەوەی 
چاوەڕێی ئەوە بێت، 
كە هەڤاڵە پیاوەكان 

ئاراستەیان بكەن
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ژنان خۆیان  دەوترێت  كە  ئەوەیە  یەكەمیان 

كەمتەرخەمن، دووەم پەیوەندی بە كۆمەڵگاوە 

هەیە كە رێگرە لەو بەشدارییە و كاریگەرییان، 

كە  راستە  ئ��ەوەش  دیكەشەوە  لەالیەكی 

گرنگییان پێنادرێت، ئەوەشمان لەبیر نەچێت 

كە هەندێك ژنی ئازاو زیرەكیش دێتە پێشەوە 

لەجیاتی گرنگی پێدان، دەبینین و دەبیستین 

بگرە  ناوناتۆرەیەیان لێ دەنێن،  لە كۆمەڵگا 

هەندێك كات بوختانی نابەجێیان دوا دەخەن 

ئەوانیش  بۆیە  دەك��ەن.  سەرزەنشتیان  و 

كەسوكاریان رێگرییان لێدەكەن، ئەم بۆچوون 

دێتە  ساالییدا  پیاو  كۆمەڵگای  لە  فكرەش  و 

بەرهەم، گرفتەكە لەوەدایە ژنێكیش پاشەكشە 

بكات هەرهەمان نارەحەتی دەچێژێت، بەاڵم 

پاشەكشێ  بۆ  هەیە  هۆكار  بپرسین  بێگومان 

ئێستا  وا  بەاڵم  كارەكەیدا،  كۆمەڵگاو  لەناو 

لە  هەوڵدەدرێت  رۆژ  بە  رۆژ  كە  دەبینین 

باشتر  ژنان  بارودۆخی  روویەكەوە  هەموو 

كاندید  خۆی  پێشەوەو  دێتە  ژن  بكرێت، 

ل��ەوەی  جیا  ئ��ەوە  پەرلەمان،  بۆ  دەك��ات 

هەوڵدەدات پۆستی سیادی تری هەبێت هەر 

بەرێوەبەریەتییە  وەزیر،  وەكیل  وەزیر،  لە 

لە  بڵێم  دەتوانم  من  كەواتە  گشتییەكان، 

ئێستادا تاوانەكە لە ژندایە كە هەوڵی زیاتر 

پسپۆریەتییەكەى،  بەدەستهێنانی  بۆ  نادات 

چونكە ئەگەر كەمتەرخەم نەبێت و وجودی 

خۆی  قاچەكانی  لەسەر  بسەلمێنێت،  خۆی 

پێویستی  كۆمەڵگاش  كاتە  ئەو  بووەستێت، 

دەبێت  ژنە  ئەو  وزەكانی  تواناو  بە  تەواوی 

بچێتە  ئەوەی  بۆ  بگرە هاوكاریشی دەبن  و 

پێشێشەوە. 

كوردستان دیپلۆماتیك: تۆ سااڵنێكی زۆر 

لە شۆڕشدا بەشداریت كردووە و تا ئێستاش 

ژنێكی  وەك  خزمەتكردن  لە  بەردەوامیت 

كوردستاندا،  نیشتمانی  یەكێتی  لە  چاالك 

نەتەوەكانی  ژنانی  تاچەند  شۆڕشدا  لەكاتی 

و  شاخ  لە  دەركرن،  پێوە  پەیوەندییان  تر 

شاردا ؟ 

زۆر  راستیدا  لە  وەیس:  بەنی  وەسفیە 

كەمبوون، چونكە زۆربەی عەرەبەكان فكری 

شۆفێنییان هەیە، تەنانەت ئەوان بڕوایان بە 

شۆڕی كورد هەر نەبووە، بەاڵم چەند یپاوێكی 

بە  پەیوەندیان  هەبوون  عەرەب  رەگەز  بە 

كردووە،  باشورەوە  كوردستانی  شۆڕشەكانی 

ژنی  ب��ەاڵم  نەبووە،  لەگەڵدا  ژنمان  ب��ەاڵم 

و  بەعس  رژێمی  روخانی  لەدوای  توركمان 

شارەكانی  لە  لەگەڵماندا  بەشداریكرد  سەدام 

دەورو  بەراستی  كە  خانەقین،  و  كەركوك 

هاتوونەتە  چاالكانە  و  هەبووە  كاریگەرییان 

عەرەبمان  ژنی  و  خەڵك  ب��ەاڵم  پێشەوە، 

لەگەڵدا نەبووە.

یەكێتی  لەناو  دیپلۆماتیك:  كوردستان   

ژن  قورسایی  و  رۆڵ  كوردستاندا  نیشتمانی 

وەك خۆی هەیە و گوێتان لێدەگرێت، یان 

تەنیا  یان  روكەشە،  بۆ  تەنیا  هەر  نەخێر 

كە  كۆتایەیە  سیستمە  ئەو  پركردنەوەی  بۆ 

زیاتر  كە  ئەوەی  بۆ  ئەوەش  دروستكراوە، 

ئێوەو  واتە  بەكاربهێندرێت،  دروشم  وەك 

پرسە  لە  هەیە  راتان  و  پرس  قسەو  مانان 

گرنگەكان؟

لەدوای  بێگومان  وەیس:  بەنی  وەسفیە 

كوردستان  باشور  لە  ژن��ان  رۆڵ��ی  راپەرین 

زیاتر گەشایەوە، تا گەیشتە مەركەزی بریار، 

بكەین،  حكومیەكان  پۆستە  لە  باس  ئەگەر 

ژن بوو بە وەزیر، ژن بوو بە پەرلەمانتار، 

هەروەها بەرێوەبەری ناحیە، قائیمقام، واتە 

پیاوانیش  و  پێشەوە  دەهاتنە  ووردە  ووردە 

هاوكار و هەماهەنگ بوون بۆ سەركەوتنیان، 

خۆ گەر باس لە كۆنگرەی دووی )ی.ن.ك( 

نەیانتوانی  هەڵبژارد  خۆیان  ژنان  كە  بكەم، 

دەنگی پێویست بەدەست بهێنن بۆ گەیشتن 

كۆنگرەی  لە  بەاڵم  بڕیاردان،  مەركەزی  بە 

ئەوە  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  سێی 

ژنان بوو كە توانییان رۆڵ و سەنگی خۆیان 

دەربخەن، كە خۆشبەختانە نۆ ژن متمانەیان 

بریاردان،  مەركەزی  گەیشتنە  و  بەدەستهێنا 

هەروەها لەوكاتەشدا كە گەیشتنە ئەو ئاستە 

دەوری  بەڵكو  نەبن،  رەمزی  كە  داوایانكرد 

راستەقینەی خۆیان ببینن. بۆیە خۆشبەختانە 

لە ئێستادا هەموو ژنان قسە و رۆڵ و سەنگی 

خۆیان هەیە، بێ ئەوەی چاوەڕێی ئەوە بێت 

بكەن.  ئاراستەیان  پیاوەكانمان  هەڤاڵە  كە 

كۆنگرەی  لە  كە  دەك��ەم  ئومێد  لێرەشەوە 

زۆرترو  ژنان  بەشداری  رێژەیی  داهاتوودا 

كاریگەرتربێت لەوەی كە ئێستا هەیە.

رێژەی  لە  واتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ژنانی ناو حزبەكەت رازییت؟

 وەسفیە بەنی وەیس: بەڵێ رازیم، بەاڵم 

مەكتەبی  ئەندامی  یەك  جیاتی  لە  هیوادارم 

سیاسی رێژەكەی ببێتە چوار بۆ پێنج ئەندامی 

وەسفیە بەنی وەیس
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رێژەكە  لە سەركردایەتیدا  مەكتەبی سیاسی، 

پێمخۆشە  دڵ  بە  من  چونكە  بێتەوە،  بەرز 

پیاوەكانمان، ژنانی زیرەك  هاوشانی هەڤاڵە 

هەموو  لە  پێشەوە  بێنە  ئەزمون  خاوەن  و 

بوارەكاندا.

لە  هێزێك  دیپلۆماتیك:  كوردستان   

هێزی  بەناوی  هەیە  كوردستان  باشوری 

ژنانی كوردستان كە خاوەنی چەندین دەست 

كەهاوشانی  قارەمانن،  ژنانی  ب��ازوی  و 

خۆیان  رۆڵی  ئەوانیش  پیاو،  پێشمەرگەی 

هەبووە لە بەرگریكردنی نیشتماندا، تەنانەت 

بەاڵم  نەبوون،  شەهیدیش  و  قوربانی  بێ 

ئەوكاریگەرییەیان  ئەوەیە  لێرەدا  پرسیار 

داناوە تا ژنان لە چین و توێژە جیاجیاكانی 

وەك  بكەن،  پێوە  پەیوەندییان  كۆمەڵگاوە 

ئەوەی دەیبینین كە لە رۆژئاوای كوردستان 

كە  وای��ك��ردووە  كارێكی  )یەپەژە(  هێزی 

و  رۆڵ  باسی  جیهان  میدیاكانی  ت��ەواوی 

قارەمانییەكانیان بكەن؟

رێی  لە  من  وەی��س:  بەنی  وەسفیە   

بەیەكیان  یەك  دەستی  ئێوەوە  گۆڤارەكەی 

ماچ دەكەم،  یەكبەیەكیان  دەگوشم و چاوی 

رۆحی  بۆ  دائەنوێنم  ن��ەوازش  رێزو  سەری 

شەهیدانی  ت���ەواوی  و  رەنگین  شەهید 

لە  ژنانیش  هێزی  بەراستی  ك��وردس��ت��ان، 

ئازایەتی و بەرگریكردنی نیشتمان كەمتەرخەم 

بۆ  هەبووە  ئامادەییان  هەمیشە  نەبووە، 

كورد،  هاوواڵتیانی  و  خاك  لە  بەرگریكردن 

بەاڵم تا ئێستاش ئەقڵیەتی پیاو ساالری لەالی 

ئێمە ماوە، چونكە تا ئێستاش لێرە زۆر ئەوە 

سەنگەرێكدا  لە  ژنان  كە  نەبۆتەوە  ئاسایی 

بكەن،  بەرگری  پیاوەكاندا  هەڤاڵە  لەگەڵ 

ئەمەش پێویستە ئەم ترس و نەریتە بێمانایە 

زۆرحاڵەتیشدا  لە  كە  و  بشكێندرێت  تێك 

ئەشكێندرێت، چونكەكەسێك بەرگریكردن لە 

ئەو پەری سەربەرزی  ئەوە  بكات،  نیشتمان 

دوایی  نەوەكانی  بۆ  تەنانەت  نەمرییە،  و 

ئەوانیش  كە  لەسەرشانیانە  ئەركێك  خۆیان 

پ��ەروەری��ی��ەوە  نیشتمان  و  ب��ەرخ��ۆدان  بە 

بترسن  و  بكەن  شەرم  نەك  بكرێن  گەورە 

دەزانێت  كەس  هەموو  چونكە  كۆمەڵگا،  لە 

ب��ەاڵم ك��ەس گومانی لە  ش��ەرم دەك��رێ��ت، 

نییە،  ژنانە  ئەو  چاونەترسی  و  ئازایەتی 

و  كوردن  ئەوانیش  كە  یەپەژە  هێزی  وەك 

رۆڵی خۆیان بەتەواوی دەگێرن، چونكە ئەو 

لەوێ  دەكرێت،  پێ  هەستی  لێرە  شەرمەی 

ئەوەش نییە. بۆیە لەگەڵ ئازایەتییەكەیان و 

قارەمانیەتییەكی بێوێنەیان تۆماركردووە.

هەمیشە  ژنان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

گلەیی ئەوە دەكەن كە زوڵمیان لێدەكریت، 

كەی  خۆیان  بۆ  ژنان  ئەی  دەستەن،  ژێر 

دەتوانن یەكبگرن و كارێك بۆخۆیان بكەن، 

وەك  حزبەكاندا  و  حكومەت  لە  لەكاتێكدا 

لە  نایەن  بۆ  هەیە،  نوێنەریان  دەبیندرێت 

كە  یكگرتوودا  و  هاوبەش  پرۆژەیەكەی 

داخوازییەكانیان یەك بخەن و بەهەموویانەوە 

پشتیوانی لێ بكەن ؟

وەسفیە بەنی وەیس: بەبڕوای من كەمێك 

هەوڵدانی دەوێت تا بتواندرێت لە كۆمەڵگاوە 

وەكو  جگەلەوە  هەبێت،  دەوری���ان  زیاتر 

لەبەرامبەر  كەمتەرخەمن  خۆشیان  باسمكرد 

نەچێت  لەبیر  ئەوەشمان  داخوازییەكانیان، 

هێشتا كۆمەڵگایی كوردی بە عەقڵیەتی پیاو 

ساالرییەوە دەروانێتە كۆمەڵگا. بۆیە ئەمەش 

كە  ئاڵوگۆرانەی  ئەو  بەپێی  ووردە  ووردە 

گوزەرانی  و  حاڵ  دێت  كۆمەڵگادا  بەسەر 

پێ  هەستی  ئەوەش  دەبێت،  باشتر  ژنانیش 

دەكرێت بە بەراورد بە سااڵنی رابردوو.

ژنانی  تۆ  لەالی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

شۆڕشەی  ئەو  بگۆڕن،  چی  توانیان  كۆبانی 

دژی  بوو  شۆڕشێك  تەنیا  كردیان،  ژن��ان 

تیرۆریستانی داعش، یان شۆڕشێكی فراوانتر 

ژنانی  پرسی  و  رۆڵ  باشتر  زیاترو  كە  بوو 

كوردی بردە پێشەوە؟

ژنان  لەراستیدا  وەیس:  بەنی  وەسفیە 

بەڵكو  هەبێت،  رۆڵیان  قۆناغێك  بۆ  نابێت 

دەبێت ئەو رۆڵەیان بەردەوام درێژە پێبدەن، 

تا ئەو رۆژەی سەركەوتن بەدەست دەهێنێنن، 

یان دەگاتە ئەو بیرو بۆچوونەی كە مەبەستی 

بوو پێی دەگات و دەیگەیەنێتە كۆمەڵگا، یان 

ئەوەتا دەبێتە رەمزی بەرخۆدان و بەرگری، 

وەك نمونەی شەهید رەنگین و هەڤاڵەكانی 

نیشتماندا  پارچەیەكی  هەر  لە  جا  دیكەی، 

بن، یان ئەو ژنە شەرڤانانەی كۆبانێ دەوری 

رۆژئ��اوا،  كوردستانی  لە  دەبینن  كاریگەر 

بە  بناسێنن  كورد  باشتر  توانییان  تەنانەت 

جیهان، خۆ ئەوەش روونە كە ژنانی باشوریش 

الیەنەكاندا  هەموو  لە  نەكردووە  كەمیان 

بكەنە  خۆیان  سەنگی  و  رۆڵ  توانیویانە 

پێشەنگایەتی و جوانی، تا نەوە لە دوای نەوە 

چاویان لێ بكەن، هەروەها ئەوەش روونە كە 

داعش قۆناغێكە و تێدەپەرێت، كوردستانیش 

بە ئاواتی سەربەخۆی خۆی دەگات، ژنانیش 

بە  ئەویش  ئامانجەكانیان،  و  ئاوات  دەگەنە 

لە  ئیشەكانیان  كارو  رێزگرتنی  و  هەوڵدان 

كۆمەڵگادا.

پرۆفایل:

_ وەسفیە بەنی وەیس

_ لە ساڵی 1952 لەدایكبووە.

_ دەرچ��ووی بەشی )ئ��اداب(ە لە 

زانكۆی سلێمانی.

- لە ساڵی 1971 لەبازنەی دەوری 

كۆمەڵە بووە.

_ لەساڵی 1976 پەیوەندی كردووە 

بە یەكێتی نیشتمانی كوردستانەوە.

_ لە كۆنگرەی سێی )ی.ن.ك( بە 

ئەندامی سەركردایەتی هەڵدەبژێردرێت.

مەكتەبی  بەرپرسی  ئێستادا  لە   _

شەهیدانی ) ی.ن.ك(.
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ئامینە ئۆسێ
ئەندامی كۆمیتەی بەڕێوەبەری )پەیەدە( جێگری سەرۆكی 

دەستەی كاری 

دەرەوەی كانتۆنی جەزیرەی رۆژئاوای كوردستان:

شۆڕشی رۆژئاوا، شۆڕشی 
ژنانە

 دیدار: سەاڵح خدر- جەزیرە- رۆژئاوا  
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گ��ۆڤ��اری  تایبەتی  دی��دارێ��ك��ی  ل��ە 

ئۆسێ،  ئامینە  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان 

)پەیەدە(،  بەڕێوەبەری  كۆمیتەی  ئەندامی 

جێگری سەرۆكی دەستەی كاری دەرەوەی 

كوردستان،  رۆژئ��اوای  جەزیرەی  كانتۆنی 

و  ب��ەرخ��ۆدان  ئەو  سەر  دەخاتە  تیشك 

رۆژئ��اوای  لە  ژنان  كە  پێشەنگایەتییەی 

بوێری  و  توانا  هەموو  بە  كوردستان 

توندرەو  هێزی  رووب���ەڕووی  خۆیانەوە 

ئەمەش  كە  دەبنەوە،  داعش  تیرۆریستی 

خۆرئاوای  كۆمەڵگای  سەرنجی  وایكردووە 

باس  ترەوە  لەالیەكی  راكێشاوە،  خۆی  بۆ 

لەو پۆستانە دەكات كە ئێستا لە رۆژئاوای 

ئەمەش  كە  ژنانەوەیە،  بەدست  كوردستان 

لە  دەردەخ��ات  ژنان  سەنگی  و  هەیبەت 

شۆرش و كۆمەڵگای كوردستاندا .

لە  ژن��ان  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

بەپێی  ك��وردس��ت��ان  پ��ارچ��ەی��ەك��ی  ه��ەر 

لە  بەشدارییان  خۆیان  تایبەتمەندیەكانی 

شۆڕشەكاندا كردووە، بەاڵم ئێستا دەبینین 

بەشێوەیەكی  ژن  كوردستان  ڕۆژئاوای  لە 

دەكەن،  شۆڕش  پێشەنگایەتی  بەرفراوانتر 

ڕۆژئاوای  لە  شۆڕشدا  لەناو  ژن  مێژووی 

كوردستان، بۆ كەی دەگەڕێتەوە ؟

ئێستای  شۆڕشی  پێش  ئۆسێ:  ئامینە 

ژن��ان  تێكۆشانی  ك��وردس��ت��ان  ڕۆژئ����اوای 

پەروەردە  لەبواری  بەتایبەتی  بەهێزبوون 

كە  لەكاتێكدابوو  ئەوەش  خۆڕێكخستندا،  و 

ڕژێمی  زۆری  زەحمەتی  و  گوشار  لەژێڕ 

سوریادابوون، ئەوە ڕاستییەك بوو، سەدان 

ئازادی  فەلسەفەی  الیەنگری  كوردی  ژنی 

خرانە  و  دەستگیركران  ڕژێمەوە  لەالیەن 

ژنانی  لە  ژمارەیەك  هەتا  زیندانەكانەوە، 

هەڤاڵمان تا ئێستاش بێ سەروشوێنن، ئەوە 

لە  بۆیە  بەهێزبوو.  تێكۆشانێكی  سەردەمی 

قۆناغی دەستپێكردنی شۆڕشدا، هێزە هەرە 

ئامادە لەكۆمەڵگادا هێزی ژنان بوو، وەاڵمی 

شۆڕشیان دایەوە و لەو هەلە مێژوویەی بۆ 

ڕۆڵی  ژنان  هەڵكەوت  كوردستان  ڕۆژئاوای 

مەزنیان تێدا بینی، لەهەندێك كات و شوێندا 

و  ئامادەبوون  زیاتر  و  چاالكتر  پیاوان  لە 

جێگەیان دیاربووە بەتایبەت لە چاالكییەكان 

بۆئەوەش  دامودەزگاكاندا،  ئاواكردنی  و 

باڵی  ستار  یەكێتی  ژنانی  بزوتنەوەی  وەك 

ڕێكخستنەكانی  و  پەیەدە  ژنانی  سیاسی 

هاوبەشمان  ئامانجی  یەك  هەلەدا  لەو  تر 

هەرشتێك  پێش  ئەویش  خستەبەرچاومان، 

ڕێكبخەن،  بەباشی  خۆیان  ڕیزەكانی  ژنان 

ئەو  هەموو  لە  و  ببینن  باش  پ��ەروەردەی 

خەبات  و  كار  بتوانن  ژنان  كە  مەجاالنەدا 

بكەن، هەتا لەالیەنی ئابوری و خزمەتگوزار 

بتوانن بەشدارببن و گەل هۆشیار بكەنەوە، 

بۆیە  بوون.  بناغەییەكانمان  ئامانجە  ئەو 

ژنان  شۆڕشی  بە  رۆژئ��اوا  شۆڕشی  ئێمە 

بەناو دەكەین، لەبەرئەوەی بەشداری ژنان 

و  بااڵدایە  هەرە  ئاستێكی  لە  شۆڕشدا  لە 

خۆیان،  ئەستۆی  گرتوەتە  مێژوویان  ڕۆڵی 

بەشداری ژن لە شۆڕشی رۆژئاوادا گرەنتی 

دیموكراتیكە،  سیستەمێكی  ئ��اواك��ردن��ی 

دامودەزگاكاندا  هەموو  لە  ژن  ئێستاش 

پارستندا،  هێزەكانی  و  سوپا  و  حزب  تا 

لە  ژن��ان  خەباتی  سەرەكین،  عونسوری 

ناسنامەی  بە  ژن  كە  ئەوەیە  بۆ  ڕۆژئ��اوا، 

ژن بوونی خۆیەوە بێتە مەیدان، بۆئەوەش 

خەباتی خۆی لەناو ژنانی نەتەوە و ڕەنگە 

ڕۆژئ��اوای  كۆمەڵگای  ت��ری  جیاوازەكانی 

لەناو  بەتایبەت  بەڕێوەبردووە،  كوردستان 

و  ئەرمەنی  ئ��اس��وری،  سوریانی،  ژنانی 

لە هەموو بەشەكاندا 
 )YPJ( و )YPG(  لەناو
و هێزەكانی ئاسایشدا 
تەمەنێكی دیاریكراوە 
هەیە، لەناو )YPG( و 

)YPJ( دا لە تەمەنی 18 
تا 25 ساڵ جێگە دەگرن

ئامینە ئۆسێ
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عەرەب تا ئەوانیش جێی خۆیان لە شۆڕش 

هەم  وات��ە  بكەنەوە،  بەڕێوبەرایەتیدا  و 

بەجیا وەك ڕێكخستنكردنی ڕیزەكانی ژنانی 

كورد، هەم وەك یەكخستنی ڕێكخستنەكان 

لەگەڵ ژنانی پێكهاتەكانی تر .

شتێكی  بەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پێنەكرد،  ئاماژەتان  ئێوە  كە  گرنگ هەبوو 

ژنانی  كوردستان  رۆژئاوای  شۆڕشی  پێش 

پارتی  ڕیزەكانی  لەناو  واڵت  پارچەی  ئەو 

بە  دا   )PKK( كوردستان  كرێكارانی 

ئاستی  لە  هەتا  بەرچاو  زۆر  رێژەیەكی 

پێشەنگیشدا بەشداربوون، با هەندێك لەو 

بارەیەوە بدوێین ؟

خەباتی  لەقۆناغەكانی  ئۆسێ:  ئامینە 

خۆیدا ڕێبەر ئاپۆ نزیكەی ٢٠ ساڵ لە سوریا 

بوو، ئەو شرۆڤانەی ئەو كە هەمیشە لەسەر 

ژنان دەیكرد، هەمیشە وتویەتی ئازادبوونی 

كە  ئەوەشی  كۆمەڵگایە،  ئازادبوونی  ژن 

دەیتوانی زۆر باش لەو فەلسەفەیە تێبگات 

ژنانی كورد بوون، بۆئەوەش یەكەمین شار 

و یەكەمین كەس كەوەاڵمی ئەو شۆڕش و 

شاری  دای��ەوە  ئاپۆی  ڕێبەر  فەلسەفەیەی 

ب��وو،  كۆبانی  شیالن  ه��ەڤ��اڵ  و  كۆبانی 

ئەو  بینینی  ئازادی و  بە عشقی  ژنان  بۆیە 

قەفەزی  لە  ئازابوونیان  وەك  فەلسەفەیە 

شۆڕشەوە،  ڕیزەكانی  چوونە  كۆیالیەتی 

شۆڕشی  لە  ڕۆژئ��اوا  ژنانی  بەشداری  بۆیە 

توانی  هەشتاكاندا  سااڵنی  لە  پەكەكەدا 

بناغەیەكی پتەو بۆ داهاتووی ژنانی ڕۆژئاوا 

دروست بكات، هەر ئەو بناغەیەبوو ژنانی 

بۆ شۆڕشی ساڵی ٢٠١١ ئامادەكرد، كە توانیان 

خاوەن هێزو تواناو بۆچونەكانی خۆیان بن، 

لە زۆر الیەندا خۆیان پێشبخەن. بۆیە ئێستا 

لێی  جیهان  هەموو  شەڕەی  ئەو  دەبینین 

بەناوی  تیرۆریستان  شەڕی  بە  دەترسێت، 

بەو شەڕە  دژ  ژن��ان  ڕۆژئ��اوا  لە  دەك��ەن، 

بەڕێوەی  داعش  تیرۆریستەكانی  چەتە  كە 

بە  دەكەن  پێشەنگی  و  بەرخۆدان  دەبەن، 

هەموو توانا و بوێری خۆیان ڕووبەڕوویان 

دەوەستنەوە.

لەسەر  من  با  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بۆ  بكەم،  پرسیارێك  قسەتان  دوای��ن 

سوپایەكی  كوردستاندا  لە  ژنان  یەكەمجارە 

س��ەرب��ەخ��ۆی خ��ۆی��ان دەب��ێ��ت ك��ە پیاو 

تێیدا  خ��ۆی  ژن  ناكات،  فەرماندەییان 

پاراستنی  یەكینەكانی  ئەویش  فەرماندەیە 

ژن، )YPJ(یە لە ڕۆژئاوای كوردستان، باشە 

 )YPG( گەل  پاراستنی  یەكینەكانی  ئەگەر 

 )YPJ( ئاواكردنی  بە  پێویست  هەبوو چی 

جێگەیان  )YPG(دا  لەناو  نەدەكرا  بینرا، 

بگرتایە ؟.

فەلسەفەی  ب���اوەڕی  ئۆسێ:  ئامینە 

لەشكرێكی  ئاواكردنی  پێویستی  ئاپۆ  ڕێبەر 

سەربەخۆی ژن دێنێت، كە دەڵێت دەبێت 

و  هەبێت  خۆیان  بەهێزی  باوەڕیان  ژنان 

بایەخ بەخۆیان بدەن، یەك لە ئامانجەكانی 

ئاواكردنی )YPJ( ئەوە بوو، كە ژنان نەك 

ئابوری  و  سیاسی  لەبواری  دەتوانن  تەنها 

بكەن،  خەبات  دەتوانن  خزمەتگوزاریدا  و 

گەل،  لەخاك،  بەرگری  ل��ەب��واری  بەڵكو 

بۆیە  واڵتەكەشیاندا دەتوانن خەبات بكەن، 

كە  نەماوە  ڕۆژئ��اوا  لە  مەنتقە  ئەو  ئێستا 

دەیانوت ئەو پیاوە دەتوانێت شۆڕش بكات، 

شۆڕشی  سەرەتای  لە  ناتوانێت  ژنە  ئەوە 

بەشداری  ژنێك  ئەگەر  بێت،  )PKK(دا 

شۆڕشی بكردایە زۆر قسە و هەرا بەدوادا 

دەها دەیانوت ئەو ژنە و ئەوێ جێگەی ئەو 

ژن  بەهەزاران  بینیمان  دوایی  بەاڵم  نییە، 

شۆڕشەوە،  چونە  و  شكاند  دیوارەیان  ئەو 

وەهای  كوردستان  ڕۆژئ��اوای  لە  ئێستاش 

جیاوازی  بەناوی  نییە،  شتێك  كە  لێهاتووە 

ل��ە ن��ێ��وان ژن و پ��ی��اودا ل��ە ش��ۆڕش��دا و 

سەلماند،  خۆیان  ژنان  بوارەكاندا  لەهەموو 

لەالیەكی ترەوە ئێمە وەك ژنان، لەالیەنی 

شۆڕش  ئیسپاتكردوە  خۆمان  ستراتیژیەوە 

بەڵكو  پیاودا،  بڕیاری  لەژێر  نەك  دەكەین 

ئامینە ئۆسێ



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 146

هێزترە،  بە  لەئەوانیش  ئێمە  جەوهەری 

پێوانەكانی  گرێدراوی  زیاتر  ژن��ان  بەڵكو 

دیموكراتین و لە شەڕیشدا بەپێی یاساكانی 

خۆیان  ب��اوەڕی  توانیان  و  دەجەنگن  شەڕ 

بدەنە گەالنی ڕۆژئاوا.

و  كار  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئێوەی  شێوەیەی  كەبەو  ژنان  خەباتانەی 

كۆمەڵگای  لەناو  توانیویەتی  دەكەن  باسی 

ڕەگەزی  جیاوازی  كوردستاندا  ڕۆژئ��اوای 

لەنێوان تاكەكانی خەڵكدا نەهێڵێت ؟

كاتێك  توانیویەتی،  بەڵێ  ئامینە ئۆسێ: 

پاراستنمان  و  بەڕێوبەرایەتی  دەستەكانی 

لە  ب��ەرگ��ری  ب��ۆ  س��ەف��ەرب��ەری  بڕیارێكی 

پەنجا  تەمەن  ژنێكی  هەتا  بدات،  ڕۆژئاوا 

و  دەچێت  بانگەوازیەكەوە  ب��ەدەم  سااڵن 

 95% لەسەدا  بۆیە  هەڵدەگرێت،  چ��ەك 

ئەو  كوردستان  ڕۆژئ���اوای  كۆمەڵگای  ی 

كە  فڕێداوە،  خۆیدا  لەمێشكی  جیاوازیەی 

پیاو دەتوانێت شۆڕش بكات و ژنان ناتوانن، 

تێكۆشان و خەباتە  ئەو  ئەوەش سەرمایەی 

یە، كە ماوەی چوار ساڵە ژنان لە شۆڕشدا 

تەنها  ڕۆژئاوا  زۆربەی شوێنی  لە  دەیكەن، 

نین،   )YPG( و  هەن   )YPJ( هێزەكانی 

هێزی  وەك   )YPJ( دەڤ��ەرە  ئەو  خەڵكی 

ڕەوایەتیان  و  دەبینن  خۆیان  پاراستنی 

هەرە  شۆڕشێكی  ڕووی  ئەوەشی  پێداوە، 

بۆیە  داوە،  جیهان  نیشانی  دیموكراتی 

ڕۆژئاوا  دێنە  بیانیەكان  شاندە  كە  زۆرجار 

ئەوەی زۆر سەرنجان ڕادەكێشێت بەشداری 

ژنانە لە شۆڕشدا.

كوردستان دیپلۆماتیك: لە مەیدانەكانی 

دەكرێتە  ئەو هێڕشانەی  لەبەرامبەر  شەڕدا 

توانیویانە  چەندێك  ژنان  ڕۆژئ��اوا  سەر 

خۆیان بسەلمێنن؟

بەرەكانی  هەموو  لە  ئۆسێ:  ئامینە 

شەڕدا و لەو شوێنانەی لەالیەن كوردانەوە 

 )YPG( كۆنتڕۆڵكراوە و پارێزراون، هێزەكانی

كردوە،  یەك شەڕیان  شانبەشانی   )YPJ( و 

پڕۆفسیۆناڵی  پ��ەروەردەی  ئەوەشدا  لەپاڵ 

هەر  ئەوەنییە  هەیە،  سیاسی  و  سەربازی 

و  بدەیتێ  چەكی  ف��ەرم��وو  ه��ات  ژنێك 

ئەكادیمیایی  ش��ەڕەوە،  بەرەكانی  بینێریتە 

كراونەتەوەپەروەردەكان   )YPJ( و   )YPG(

بااڵ  و  ناوەندی  سەرەتایی،  ئاستی،  لەسەر 

چەك  جۆرەكانی  هەموو  لەسەر  هەیە، 

دەبێت  دەكرێت،  شەرڤانەكان  بە  مەشق 

هەموو شەرڤانەكان ئەو خوالنە تەواو بكەن، 

ئێستا لەهەموو بەرەكاندا بەشدابوونی ژنان 

هیچی لە پیاوان كەمتر نییە .

چەند  نزیكەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

شەرڤانی ژن لە ڕۆژئاوا هەیە ؟ 

ت���ەواوم  ئ��ام��ارێ��ك��ی  ئ��ۆس��ێ:  ئامینە 

 )١٠( بڵێم  دەتوانم  بەاڵم  لەبەردەستدانییە، 

هەزار زیاتر دەبن.

هەندێكجار  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەڵێن  كە  دەبین،  ڕەخنانە  ئەو  گوێبیستی 

كچانی منداڵ لە ژێر تەمەنی ١٧ ساڵییەوە 

دەكرێن  چەكدار  كوردستان  ڕۆژئ��اوای  لە 

بەو  بەرەكانی شەڕ، شتێكی  و دەنێردرێنە 

شێوەیە هەیە ؟

هێرشی  ئەنجامی  ئەوە  ئۆسێ:  ئامینە 

بەمەبەستی  ك��ە  ڕاگەیاندنن  كۆمەڵێك 

ڕەشكردنی )YPG( و )YPJ( ئەو هەڵمەتانە 

نەتەوەیی  هیزێكی  وەك  ت��ا  دەك���ەن، 

نەبینرێت، )YPJ( و )YPG( یاسای تایبەت 

شەڕ  یاساكانی  بەپێی  هەیە،  بەخۆیان 

مامەڵە دەكەن، لە هەموو بەشەكاندا لەناو  

ئاسایشدا  هێزەكانی  و   )YPJ( و   )YPG(

ژنان بە عیشقی 
ئازادی و بینینی 
ئەو فەلسەفەیە وەك 
ئازابوونیان لە قەفەزی 
كۆیالیەتی چوونە 
ڕیزەكانی شۆڕشەوە
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 )YPG( لەناو دیاریكراوە هەیە،  تەمەنێكی 

و )YPJ( دا لە تەمەنی ١٨ تا ٢5 ساڵ جێگە 

دەگرن، لەناو ئاسایشدا لە ٢5 تا ٤٠ سااڵن 

تەمەنیان  دەكرێت هەندێك  دەگرن،  جێگە 

زیاتربێت بەاڵم كەمتر نابێت، بەاڵم حاڵەتی 

لەسەدا یەك هەیە كە كەسێك لەتەمەنی ١٧ 

ساڵیدا بەشدارببێت، لە ئەكادمیادا پەروەردە 

س��ااڵن،   ١٨ دەگ��ات��ە  تەمەنی  ت��ا  بكرێت 

ئەوانەش  پڕۆفسیۆناڵ،  شەرڤانێكی  بكرێتە 

پێشەوەی  بەرەكانی  نانێردرێنە  دیسان 

دەكەن،  پڕوپاگەندانە  ئەو  ئەوانەشی  شەڕ، 

لێكۆڵینەوەی  و  ڕۆژئ��اوا  بێنە  بفەرمون  با 

خۆیان بكەن لێرە ئازادن.

ژنانی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

)YPJ(دا  لەناو  چەند  تا  تر  نەتەوەكانی 

هەن ؟

ئامینە ئۆسێ: ژنانی سوریانی یەكینەكانی 

ئاواكردوە،  ئەلحوڕ(  )ستور  بەناوی  خۆیان 

ئەوانە لەژێر باڵی )YPG(دا وەك هێزێكی 

سەربازی شەڕ دەكەن، ژنانی سوریانی لەناو 

ئەو یەكینەیەدا هەن و ڕۆژانەش ژمارەیان 

زیاتر دەبێت، ژنانی عەرەبیش بەهۆی ئەو 

زوڵم و ستەمەی لێیانكراوە، ئەگەر بەشێوەی 

بەشداربوونی  بەاڵم  نەبن،  سوریانیەكانیش 

باشیان لەناو یەكینەكانی ژناندا هەیە.

ناوندەكانی  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كانتۆنەكاندا  لە  بەتایبەت  بەڕێوبەرایەتی 

وەك یەك و یەكسان جێگە و پلە بە ژنان 

دراوە؟

ئامینە ئۆسێ: بەپێی پەیمانی كۆمەاڵیەتی 

كۆتایە  بەو  ژن��ان  هەیە،   %40 س��ەدا  لە 

ئەنجومەنەكاندا  و  وەزارەت  لە  ڕێژەیە 

جەزیرە  كاتۆنی  لە  ئێستا  دەگ��رن،  جێگە 

ژناندایە،  لەدەستی  گرنگ  وەزارەتی  چوار 

دارایی  و  ئابوری  وەزارەتەكانی  لەوانەش 

ژنە،  وەزیرانیش  س��ەرۆك  جێگری  هەن، 

زۆربەی وەزارەتەكانی تریش جێگەرەكانیان 

ژنن، هەم كورد و هەم سوریانن.

ئیجباریە  ئەمە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

؟

ئامینە ئۆسێ: نەخێر ئەمە بە تەوافوقیە، 

ئەنجومەنەكانی  ئ��اواك��ردن��ی  ل��ە  ه��ەم 

تەشریعی  ئەنجومەنی  لە  هەم  بەڕێوبەری، 

و  ڕێكخست  لەنێوان  هەیە  ت��ەواف��وق��ی 

ئێمە  ب���ەش���داردا،  الی��ەن��ەك��ان��ی  و  ح��زب 

لەگەڵ  هەیە  بەوە  باوەڕم  مەنتقیش  وەك 

بگاتە  خۆی  كۆمەڵگا  پێویستە  كۆتادانین، 

بكات،  مەجبوری  كۆتا  نەك  قەناعەتە  ئەو 

ئەو  بگاتە  كۆمەڵگا  هۆشمەندی  دەبێت 

ئاستەكە ژنانی لەو كۆتایە زیاتر جێگەبگرن، 

ئێستا ڕۆژئاوا ئەو قابیلیەتەی هەیە سبەینێ 

جێگە  زیاتر  دەتوانن  ژنان  نەشمێنێت  كۆتا 

بگرن، بەاڵم ئێستا وەك هەنگاوی یەكەمین 

هی  تەنها  بەڕێوەبەرێتییە  ئەو  لەبەرئەوەی 

تێدا  تریش  نەتەوەكانی  و  نین  ك��وردان 

ه��ەن، بۆ ب��ەش��داری ئ��ەوان و ژن��ان ئەو 

ژنانی  وەك  ئێمە  ئەگەرنا  دانراوە،  كۆتایە 

كورد باوەڕمان بەخۆمان هەیە، كە بێ كۆتا 

كاریگەریمان  و  جێگەبگرین  زیاتر  دەتوانن 

هەبێت.

لەمانگی  دیپلۆماتیك:  كوردستان    

لە  گشتی  هەڵبژاردنێكی  ئەمساڵدا  ئابی 

لەو  دەچێت،  بەڕێوە  كوردستان  ڕۆژئاوای 

ببێتە  و  دەربچێت  ژنێك  كە  باوەڕەدایت 

سەرۆكی حكومەتی  داهاتووی ڕژۆئاوا ؟

شێوەیە  ب��ەو  شتێكی  ئۆسێ:  ئامینە 

لە  خۆ  دوورە،  نە  و  غەریبە  نە  ئێمە  بۆ 

ئێستادا سەرۆك كانتۆنی عەفرین ژنە، بەو 

بە  هیچ  ڕۆژئ��اوای��داوە  بە  ژن  ب��اوەڕی��ەی 

دووری نازانم ژنێك ببێتە سەرۆك، چونكە 

ئەو  دروستكردوە،  هێزەی  ئەو  ژن  ئیدی 

و  ڕژێم  وەك  كە  نییە،  ئێمە  الی  پێوانە 

بۆ  سەرۆكایەتی  پۆستی  دیكە  الیەنەكانی 

ژن نەبێت، تەنها دەبێت بۆ پیاوبێت. بۆیە 

بۆ  خۆیان  داهاتوو  هەڵبژاردنی  بۆ  ژنان 

هەموو پۆستێك ئامادەكردووە.

پرۆفایل:

_ ئامینە ئۆسێ

ج��زی��رەی  ن��اوچ��ەی  خەڵکی   _

رۆژئاوای کوردستانە .

_ ئەندامی کۆمیتەی بەڕێوەبەری و 

یەکێتی  پارتی  دامەزرێنەرانی  لە  یەک 

دیموکراتی )پەیەدە(یە.

_ جێگری سەرۆکی دەستەی کاری 

دەرەوەی کانتۆنی جەزیرەی رۆژئاوای 

کوردستان.

_ نوێنەری کانتۆنەکانی رۆژئاوابووە 

لە دانوسانەکانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا و 

حکومەتی سوریا بۆ چارەسەری قەیرانی 

سوریا لە مۆسکۆ.
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كۆمەڵە، یەكەم حزب و هێزە كە توانیویەتی ژنان

بێنێتە ناو بواری پێشمەرگایەتی

فەریبا موحەمەدی
ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی زەحمەتكێشاىن كوردستان:

 دیدار: کەیوان عومەرو بابان
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فەریبا موحەمەدی
ئەندامی دەفتەری سیاسی كۆمەڵەی زەحمەتكێشاىن كوردستان:

دیپلۆماتیك(  )كوردستان  گۆڤاری 

)فەریبا  ل��ەگ��ەڵ  تایبەتی  دی��دارێ��ك��ی 

سیاسی   دەفتەری  ئەندامی  موحەمەدی( 

كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی 

ژن  بەشداری  پرسی  لەسەر  سازكرد، 

كوردستان،  رۆژهەاڵتی  شۆرشەكانی  لە 

بەوردی سەرنجمان بۆ ئەوە رادەكێشێت 

كە كۆمەڵە یەكەمین و پێشەنگترین هێزە 

خەباتی  لە  بەشداركردووە  ژنانی  كە 

بەشداری  ئاستی  لە  بەاڵم   چەكداری، 

لە  نیگەرانە  ئێستادا  لە  ژن��ان  كەمی 

كوردستان،  رۆژهەاڵتی  حزبەكانی  نێو 

تر  بەتایبەتی  و  كۆمەڵەكان  بەتایبەتی 

كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان.

و  رەن��گ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

شۆڕشەكانی  لە  چەند  تا  ژن  دەنگی 

یان ئەو  رۆژهەاڵتی كوردستاندا هەبوو، 

رۆڵەی كە هەیبووە رۆڵی حەقیقی خۆی 

بەكار هێناوە، لە شۆڕشەكاندا ؟

ف��ەری��ب��ای م��وح��ەم��ەدی: ئ��ەگ��ەر 

و  شۆڕشەكان  لە  ژن  رۆڵ��ی  بمانەوێت 

بەتایبەت شۆڕشەكانی كورد باس بكەین، 

بچینەوە  زۆر  بكات  پێویست  لەوانەیە 

رابردوو، بەاڵم پێموایە ئەگەر لە كۆماری 

كە  بكەین،   پێ  دەس��ت  كوردستانەوە 

بڵێین  یان  لە شۆڕشە گەورەكان،  یەكێكە 

كەیەكێك بووە لە بزوتنەوە گەورەكان لە 

رۆژهەاڵتی كوردستان، كە ئەوەش بوو بە 

كۆماری كوردستان كە لە مهاباد دامەزراوە 

لەسەر  گ��ەورەی  زۆر  كاریگەرییەكی  و 

هەبووە  كوردستان  پارچەی  هەرچوار 

دەتوانین هەر لەوێوەوە رۆڵی ژن ببینین، 

رۆڵی  تەماشای  هەمیشە  كە  من   بەاڵم 

بەرپرسان  لە كۆماری مهاباد،  ژن دەكەم 

ژنان  خودی  لەسەر  توانیویانە  ئەوكاتە 

سەردەمەدا  لەو  ژن  نمونە  بكەن،بۆ  كار 

توانیویانە بخوێنن و بەشداربن لە هەندێك 

كاروبارە كۆمەاڵیەتیدا، بەاڵم لە سیاسەتدا 

ژنان جێگایان خاڵییە. بۆیە ناتوانین بڵێین 

ئەوان بەشدار بوون لە سیاستدا هەرچەند 

بەاڵم  داناوە،  ژنانیان  رێكخراوی  دەڵێن 

وەزیری  یەك  مێژوودا  بە  دەچینەوە  كە 

ژن و ژنێكی بە دەسەاڵت نابینیت و نییە 

لە كۆماری مهاباد دا،ئەمەش نمونەیە بۆ 

سیاسییەوە  لەباری  ژن  رۆڵی  كە  ئەوەی 

ساڵی  شۆڕشی  لە  ب��ەاڵم  نەبووە،  ك��ارا 

ئ��ێ��ران دەس��ت  1957 ه��ەت��اوی ك��ە ل��ە 

پێدەكات، واتە 1979 كە هەموو شارەكان 

رۆڵی  لێرەوە  دەگرێتەوە  كوردستانیش  و 

ئەوەش  بەرچاوە  بەرجەستەو  زۆر  ژن 

لە  ب��ەزۆری  كە  بۆئەوەی  دەگەرێتەوە 

هاتۆتە  دەبینیت  ژن  ئێراندا  هەموو 

خۆپیشاندانەكاندا  ل��ە  س��ەرش��ەق��ام، 

لە  ناڕازییە  دەنگێكی  ژن  ب��ەش��دارە، 

خۆی  زیاتری  مافی  داوای  و  كۆمەڵگادا 

چەپەكان  حزبە  رۆڵی  هەروەها  دەكات، 

لێرەدا زۆر بەرچاوە بۆنمونە حزبی تودە، 

تریش  حزبی  چەندین  فیدای،  چریكەی 

دەبینین،  دەور   و  رۆڵ  لێرەدا  دەبینین 

كوردستاندا  لە  دیكەشەوە  لەالیەكی 

مێژویەكی  دیموكرات  حزبی  هەرچەندە 

بەسەرهەڵدانی  ب��ەاڵم   هەیە،  كۆنتری 

لەدایك  كۆمەڵەش   1979 ساڵی  شۆڕشی 

دەبێت، واتە لەدایكبوون و ئاشكرابوونی 

لە  دەبێت  كاریگەری  دەورێكی  كۆمەڵە 

وەك  كۆمەڵە  لەبەرئەوەی  كوردستاندا، 

حزبێكی چەپ و ماركسیزم بۆ یەكەم جار 

و  شۆڕش  گۆڕەپانی  دێتە  كوردستاندا  لە 

خەباتەوە، هەرەوەها یەكەم كاریشی ئەوە 

ژنان  رۆژەكانەوە  یەكەم  لە  هەر  بووە 

بۆنمونە  حزبەوە،  نێو  كایەكانی  دێنێتە 

دادەم��ەزرێ��ت  ش��ورا  كە  سنە  ش��اری  لە 

ژن بەردەوام لە 
شۆڕشەكاندا بووە، 
واتە یان دایكی 
پێشمەرگە بووە، 
یاخود ژنی و خوشكی 
پێشمەرگە بووە و لە 
رێكخستنەكانیشدا 
بەهەمانشێوە
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بەشێكی بەرچاوی ژنان بەرێوەی دەبەن، 

حزبییەكانی  بنكە  لە  هەیە  رۆڵیان  ژنان 

هەبووە  كاریگەری  ئەمە  شارەكان،  نێو 

لەسەرئەوەی كە چیتر  بزوتنەوەی كورد 

تا  دەرەوە،  بێتە  پیاوانە  بزوتنەوەی  لە  

لە  ژنان  چاالكی  بەشداری  رادەی��ە  ئەو 

شۆڕشدا دەبینین، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ 

ئێراندا،  لە  بزوتنەوە رۆشنبیرییە كە  ئەو 

كاریگەری حزبە چەپەكان كە كوردستانیش 

بەشێكبووە لە ئێران هەبوون، بەاڵم وەك 

زیاتر  دەبێت  لەدایك  كۆمەڵە  كە  وتم 

بواری  لە  تایبەت  بە  مەیدان  دێنە  ژنان 

سیاسەتدا.

تۆ  وات��ە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  رۆژهەاڵتی  ژنانی  دەڵێیت 

ژێر  لە  ژن  نەبووە،  دروست  كۆمەڵە  تا 

بووە،  ساالریدا  پیاو  دەستی  و  چەپۆك 

بەاڵم كە كۆمەڵە دێتە مەیدانی خەباتەوە 

ژنان رۆڵی سەرەكییان دەبێت، لە هەموو 

بوارەكانداو بەتایبەتی تر لە سیاسەتدا ؟

بڵێین  دەتوانین  موحەمەدی:  فەریبای 

ب��ووە،  شۆڕشەكاندا  لە  ب���ەردەوام  ژن 

یاخود  بووە،  پێشمەرگە  دایكی  یان  واتە 

لە  و  ب��ووە  پێشمەرگە  خوشكی  ژن��ی، 

بەاڵم  بەهەمانشێوە،  رێكخستنەكانیشدا 

هەر  نەگیراوە  لەبەرچاو  هەمیشە  ئەمانە 

وتویانەپێشمەرگەو سەركردەی پیاو،لێرەدا 

بڵێین بەهاتنی كۆمەڵە ژن چیتر  ناتوانین 

ساالریدا  پیاو  كۆمەڵگای  چەپۆكی  ژێر  لە 

نەماوە، یان پێگەیەكی واقع و  ئینسانی 

بەرچاو  رێژەیەكی  بەاڵم  هێنا،  بەدەست 

ئەمە  ژنان هاتنە گۆڕەپانی سیاسەت.  لە 

لە  چ  ژن��ان،  لە  رێ��ژەی��ەك  گرنگە  زۆر 

لە  چ  نەخوێندەوار،  لە  چ  خوێندەوار، 

كە  بەوەكرد  هەستیان  شارەكان  و  الدێ 

دەبێت راستەوخۆ خۆیان بەشداربن، چیتر 

خوشكی  پێشمەرگە،  دایكی  ناوی  لەژێر 

یان  پێشمەرگە،  ژنی  یان  پێشمەرگە، 

هەمیشە لە شۆڕشەكان ژن قوربانیانداوەو 

ناوێكی تریان نەبووەو دیار نەبوون، بەڵكو 

بوون  پیاوانەوە  لەپشت  هەمیشە  ئەوان 

بەردەوام لە هێزی ژنان كەڵك وەردەگیرا 

بەبێ  بهێندرێت،  ژن  ناوی  ئەوەی  بەبێ 

ئەوەی سەركردەیەكی ژن هەبێت، بەبێ 

لە  سیاسەت،  لە  راستەوخۆ  ژن  ئەوەی 

شۆڕشی  لە  بەاڵم  بێت،  بڕیار  ناوەندی 

ساڵی 1957 هەتاوی رۆڵی ژنان دەبینین، 

چونكە  الوازە،  رۆڵ��ەك��ە  هێشتا  ك��ە 

سەركردایەتییەوەو  ناوەندی  نەچونەتە 

نەچونەتە ناوەندی بڕیار.

لەسەرەتاوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بە مێژووی كۆمەڵە دەستت پێكرد، بەاڵم 

لەناو  توانیویەتی  تاچەند  ژن  خەباتی 

جیاوازی  كوردستان  رۆژهەاڵتی  خەباتی 

رەگەزی نەهێڵێت؟

كوردستانیش  موحەمەدی:  فەریبای 

وەكو هەر بەشێكی تر لەم جیهانە كە تەماشا 

دەكەین بزوتنەوەیەك لە ئارادا بووە، كە 

ئەم بزوتنەوەیە بزوتنەوەیەكی فێمێنستی، 

یان بزوتنەوەیەكی یەكسانیخوازی نەبووە، 

بەڵكو بزوتنەوەیەكی رزگاریخوازی بووە، 

كراو  دی��اری  داواكارییەكانی  و  خواست 

بووە،  نەتەوەیی  خواستێكی  واتە  بووە، 

دروس��ت��ە ژن ب��ەش��دارب��ووە، ب���ەردەوام 

ژن  ت��وان��ای  هێزو  لە  داوەو  قوربانی 

لێرەدا  ژن��ان  ب��ەاڵم  وەرگ��ی��راوە،  كەڵك 

ئەوە نەبوون كە بەشداری ئەوان بەواتای 

دەكەن،  فێمێنستی  خەباتی  كە  ئەوەبێت 

و  دەك��ەن  یەكسانیخوازی  خەباتی  یان 

زیاتر  بەڵكو  دەكەن،  مافی خۆیان  داوای 

رۆژهەاڵتی  لە  ك��ورد،  شۆڕشەكانی  لە 

وەك  زیاتر  ژن  تایبەتی  بە  كوردستان 

تاكێكی كورد بەشداری كردووە، تا وەك 

زۆر  وات��ە  خۆیان،  ئینسانییەكانی  مافە 

و  رەگ��ەزی  مەسەلەی  لە  باس  درەنگتر 

كراوە،  پیاودا  و  ژن  لەنێوان  یەكسانی 

و  ش��ۆڕش  هەموو  بدەینە  سەرنج  گەر 

رۆژهەاڵت،  كوردستانی  لە  بزوتنەوەكانی 

چ��وارپ��ارچ��ەی  ه��ەر  ل��ە  بەگشتی  ی��ان 

باس  كراو  دیاری  قۆناغێكی  تا  كوردستان 

بەڵكو  ناكرێت،  پیاو  و  ژن  یەكسانی  لە 

لە كۆمەڵگای كوردیدا  تاكێك  ژنان وەكو 

بەشدارن و خەبات دەكەن بۆ مەسەلەی 

ب���ەردەوام  هەمیشەو  ن��ەت��ەوای��ەت��ی��دا، 

مەسەلەی نەتەوایەتی وایكردووە كە باقی 

ژن  مەسەلەی  بەتایبەت  و  مەسەلەكان 

مەسەلەی  تا  واتە  پەراوێزەوە،  بكەوێتە 

بەالیەكداو  نەكەوتبێت  نەتەواییەتی 

چارەسەر نەبوبێت نەهاتوین و مەسەلەی 

بكەین،  باس  رەگ��ەزی  و  یەكسانی  ژن، 

ژن،  چ  واتە  بەهەموومان  زیاتر  بەڵكو 

هەر  وەك  كۆمەڵگادا  لە  پێكەوە  پیاو  چ 

هەوڵمانداوە  ب���ەردەوام  خەباتكارێك 

رزگاركردنی  ی��ان  چ��ارەس��ەرك��ردن،  بۆ 

لەو  بەگشتی  بۆیە  ك���ورد.  ن��ەت��ەوەی 

پرسیارەی تۆدا دەتوانین بڵێین ژنی كورد 

تاكێكی  وەك  شۆڕشەكاندا  لە  ب��ەردەوام 

بەوەی  بووە  زیاتر  بەشداربووە،  كورد 

رزگ��اری  رێ��گ��اری  خەباتكارێكی  وەك 

لە  یان  درەنگتر،  زۆر  وات��ە  نەتەوەی، 

چەند دەیەی تر كە سەرنج دەدەین ژنان 

یەكسانی  داوای  حزبەكاندا  لە  هاتوون 

هاتۆتە  جێندەر  م��ەس��ەل��ەی  دەك���ەن، 

پێشەوە، ئەمە زۆر دواتر بووە كە هەتا 

زۆر  دەڵێم  من  بكەیت  تەماشایی  ئێستا 

قۆناغ  لە  ئەمە  لەبەرئەوە  ماوە،  زۆری 

دەبێت  بۆئەمەش  رێگاداین،  سەرەتای  و 

ئێمە  كە  ببڕین  رێگا  و  قۆناغ  چەندین 
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لەنێو  چ  حزبەكان،  لەنێو  چ  بتوانین 

كوردیشدا  رزگ��اری��خ��وازی  ب��زوت��ن��ەوەی 

نێوان  یەكسانی  رزگاریخوازی،  مەسەلەی 

مەسەلە  لە  بەیەكێك  بكەین  پیاو  و  ژن 

هێشتا  ب��ەاڵم  خەبات،  سەرەكییەكانی 

ئێمە زۆرمان ماوە بۆ ئەوە، لە هەرچوار 

دەك��ەی  تەماشا  كوردستانیش  پارچەی 

هێز  لە  رەنگە  یەكسانیخوازی  مەسەلەی 

و توانای ژن، وەكو پێشمەرگە و گەریالی 

ژن بوونی هەیە، بەاڵم چەندە كاركراوە 

الوازە  زۆر  زۆر  دەڵێم  من  ئەمە،  بۆ 

بەتایبەت لە رۆژهەاڵتدا بەداخەوە بەهۆی 

لەنێوان  بووە  دروست  كە  دابڕانەی  ئەو 

حزبەكان و خەڵكدا ئەمە زیاتر زەقبۆتەوە 

لە  ئامادەبوونیان  و  ژنان  بەشداری  كە 

و  ژن  یەكسانی  بۆ  كاركردن  سیاسەتدا، 

پیاو الوازە هێشتا لە قۆناغی سەرەتایدایە.

لەقسەكاندا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئ��ازادی  بۆ  تاكێك  وەك��و  ژن  كە  وتت 

دواتر هاتۆتەسەر  كوردستان هەوڵیداوە، 

باسە جێندەریەكان و تەوەر و بەشەكانی 

ژن  تاچەند  بۆنمونە  مەسەلەیە،  ئەو 

و  چ��ەك��داری  خەباتە  لە  توانیویەتی 

یاخود  بسەپێنێت،  خۆی  نەتەوەییەكاندا 

چەند  تا  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  ژنی 

لەناو ئەو هێزو حزبانەی كە  توانیویەتی 

لە كوردستانی رۆژهەاڵتی كوردستانداو بە 

زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  لەناو  تایبەتی 

كاراو كاریگەربێت و  تاكێكی  كوردستاندا 

خۆی بسەپێنێت ؟

لە  كورد  ژنی  موحەمەدی:  فەریبای 

بەبوونی  بەتایبەت  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

كۆمەڵە، كە وەك یەكەم حزب و هێز كە 

بوارە،  ئەو  ناو  بێنێتە  ژنان  توانیویەتی 

تا  كە  پێشمەرگایەتی  ب��واری  بەتایبەت 

ئەوكات بوارێكی بە تەواوی پیاوانە بوو، 

بگۆڕێت و  ئەمە  توانی رەنگ و شێوەی 

ئەمە  كە  بدات  پێ  جیاوازتری  رەنگێكی 

كە  كردووە  ئەمەی  كۆمەڵە  جار  یەكەم 

پێش  ساڵ    35-30 لە  زیاتر  بۆ  ئەمەش 

ئێستا دەگەڕێتەوە، ئەمەش زۆر كاریگەری 

هەم  كوردستان  كۆمەڵگای  كە  هەبوو 

جددی  ئاڵوگۆرێكی  فكرییەوە  لەباری 

ژنانیش  خودی  هەروەها  بێت،  بەسەردا 

بتوانن ببن بە هێزێكی سەرەكی ئەوكاتە 

لەنێو پێشمەرگەدا، واتە كە تەماشای ئەم 

مێژووە دەكەین بە دەیان و سەدان ژن چ 

لە خەباتی پێشمەرگانە، چ لە رێكخستنی 

زیندانەكاندا  لەناو  چ  شارەكاندا،  ناو 

پێشمەرگەمان  كچە  دەی��ان  ه��ەب��وون، 

خۆیان  ب��وارە  لەو  توانییان  كە  هەبوو 

بۆ  بوون  كاریگەریش  كاراو  و  بسەپێنن 

چوار دەوریان.

بكەم  ئاماژەیەك  پێمخۆشە  لێرەدا 

بەیەكێك لە هۆنراوەكانی مامۆستا شێركۆ 

كچە  بەیان  )ب��ەی��ان(،  ب��ەن��اوی  بێكەس 

الدێیەكی  خەڵكی  ب��ووە  پێشمەرگەیەك 

كچێكی  زۆر  ك��ە  م��ەری��وان��ە  ب��ە  س��ەر 

وردیلەش دەبێت كە رەنگە چەكەكەی و 

ئازایەتی  بەاڵم  یەكبووبن،  بەقەد  خۆشی 

لە  دواتریش  هەیە،  ناوبانگی  زۆر  بەیان 

دواتریش  و  خۆی  الدێكانی  و  مەریوان 

دەكات،  پەیدا  ناو  كوردستان  لەهەموو 

لە  بەیەكێك  دەبێت  بەیان  ه��ۆن��راوەی 

ژنانی  زۆربەی  كە  هۆنراوە سەرەكییەكان 

دەی��ان  هەمیشە  كۆمەڵە  پێشمەرگەی 

فەریبای موحەمەدی
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رەنگە  نمونەیەكی  ئەمە  ك��ە  وت���ەوە، 

ژنی  كاریگەری  و  رۆڵ  بۆ  بێت  بەرچاو 

جگە  ئێمە  كە  رۆژهەاڵت،  لە  پیشمەرگە 

لە  بەیان دەیان ژنە شەهیدیشمان هەیە 

كە لەخەباتی چەكداری، لەناو زیندانەكاندا 

بڵێین  دەتوانین  بۆیە  دراون.  سێدارە  لە 

پێشمەرگانەدا  خ��ەب��ات��ی  ل��ە  بەگشتی 

نیشانداوە، كە هیچی كەمتر نەبێت لەوەی 

بزانین  دەبێت  هەرچەند  نەبێت،  پیاوان 

كە بەشداری ژن لەم بوارەدا بێ ئاستەنگ 

واتە  نەبووە،  روبەڕووبوونەوە  كێشەو  و 

كۆمەڵێك ئاستەنگ و كێشەیان لەبەردەمدا 

بووە، كە ئەم كێشانە رەنگە هەركامەیان 

بۆ خۆی دەیان رۆمان و داستانی گەورەی 

شان  ئ��ەوەی  بۆ  ئ��ەوان  كە  هەبێت،  لێ 

بەشان پیاوێك كە هەتا ئەوكات ئەم بوارە 

چەك  لە  دەستی  ژن  و  بووە  بۆپیاوانە 

نەداوە، بەاڵم بۆئەوەی بتوانێت كە خۆی 

بسەپێنێت لەباری جەستەییەوە خۆی ئامادە 

بكات، لەباری فكرییەوە دەبێت ژن قبوڵی 

بكات خۆشی ئەو ئیرادەیە لەخۆیدا بەهێز 

ئینسانیت  پیاوێك  وەك��و  تۆ  كە  بكات، 

هەتا  چونكە  بكەین،  ئەوە  دەتوانیت  و 

كاتە  ئەو  تا  واتە  بویت،  الواز  كاتە  ئەو 

ئەمانە  بۆیە  بوویت.  دوو  پلە  مرۆڤێكی 

لەوە  كە  جگەلەوەی  كێشەبوون،  هەموو 

كرد،  قبوڵیان  پێشمەرگە  پیاوانی  چەندە 

بۆنمونە كۆمەڵە هێزێكی چەپ بوو، بەاڵم 

ئایا هەموو پیاوانی پێشمەرگە لە كۆمەڵەدا 

بێگومان  هەبوو،  بەیەكسانی  ب��ڕوای��ان 

كۆمەڵگایەكدا  لە  ئێمە  چونكە  نەخێر، 

بوو  پەروەردە كراوین كە زۆر زەحمەت 

قبوڵ  خۆیانەوە  لەالی  ژن  پێشمەرگەی 

كۆسپ  هەموو  ئ��ەو  لەگەڵ  جا  بكەن، 

مێژووی  كە  كەچی  كێشانە،  تەگەرەو  و 

ئەو  كە  بەتایبەت  دەخوێنیتەوە  كۆمەڵە 

ژنانەی كە ئەو سەردەمە بونیان هەبووە 

بە  ت���ەواوە،  ئازایەتییەكی  بە  دەبینی 

خۆبوردویەكی تەواوە هاتونەتە مەیدان و 

خەباتیان كردووە .

ژنانی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لەناو هێزەكانی  تا چەند  تر  نەتەوەكانی 

بەتایبەت  و  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی 

كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی 

بوونیان  و  هەبوون  رێكخستنەكاندا  و 

هۆكاری  هەبووە  بوونیان  گەر  هەیە، 

چی  ئێوەوە  بەهێزەكانی  پەیوەندییان 

بووە   چی  هۆی  نەبووە  ئەگەر  ب��ووە، 

پێش  كۆمەڵە  وەكو  حزبێكی  لەكاتێكدا 

لەگەڵ  رووی���داوە،  ئینشیعابانەی  ئەو 

واڵتە  ئەو  ئۆپۆزسیۆنەكانی  لە  زۆرێك 

پەیوەندییەكی باشی هەبووە؟ 

لەنێو  فەریبای موحەمەدی: بەردەوام 

بەتایبەت كە ئەو كات كۆمەڵە  كۆمەڵەدا 

لەنێو دڵی خەڵك و خەباتەكەی وەك ئێستا 

نەبوو كە دابرانێكی زۆر لەنێوان خەڵك و 

حزبەكان دروست ببێت، چونكە ئەوكات 

لەنزیكەوە  كە  بوو  ب��ەردەوام  خەباتێكی 

پەیوەندی قوڵ لەنێوان خەڵكەكەی خۆیدا 

غەیری  ژنی  كۆمەڵە  ب��ەردەوام  هەبوو، 

كورد، واتە ژنانی نەتەوەكانی تر ئەهاتنە 

ناوی، بەاڵم ئەمە رێژەیەكی زۆر نەبوو، 

تورك،  فارس،  لە ژنی  بەاڵم هەبووە چ 

یان نەتەوەكانی تر لەنێو كۆمەڵە خەباتیان 

كردووە و تەنانەت شەهیدیشیان هەبووە، 

چونكە  بۆتەوە،  كەم  ئەمە  دواتر  بەاڵم 

ژنی  هەم  ب��ووە،  زیاتر  زۆر  دابڕانەكە 

لە  بەشداربوون  كەمی  رێژەی  كوردیش 

تریشەوە  لەالیەكی  لەخەبات.  و  شۆڕش 

زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  وەك  ئێمە 

كوردستان پێناسەیەكمان هەیە كە كۆمەڵە 

ئێستا  هەرچەند  كوردستانییە،  حزبێكی 

كۆمەڵە حزبێكی چەپی 
كوردستانییە، كە بڕوای 

بە یەكسانی ژن و 
پیاو هەیەو ئەوانیش 

قبوڵیان كردووە و 
خۆیان تێدا بینیوەتەوە، 

چونكە تەنها لە 
كوردستاندا خەباتێكی 

كاراو ئەكتیڤ هەیە
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الیە،  دیكەشمان  نەتەوەكانی  ژنی  ئێمە 

دەست  بەپەنجەی  رێژەیەیان  راستە  كە 

كە  وتوون  پێمان  بەاڵم   دەژمێردرێت، 

كە  كوردستانییە  چەپی  حزبێكی  كۆمەڵە 

هەیەو  پیاو  و  ژن  یەكسانی  بە  ب��ڕوای 

تێدا  خۆیان  و  كردووە  قبوڵیان  ئەوانیش 

كوردستاندا  لە  تەنها  چونكە  بینیوەتەوە، 

چونكە  هەیە،  ئەكتیڤ  كاراو  خەباتێكی 

زۆرێ����ك ل��ە ه��ێ��زە ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن��ەك��ان 

ئەو  لەبەرئەوەی  ئەوەش  بن  ئینتەرنێتی 

هێزانە دوورن.

لەالیەكی ترەوە ئەگەر ئێستا ژنانێكی 

لەناوخۆ  دەیانەوێت  هەبێت  چاالكمان 

لە  بێن  لە  بیانەوێت  تا  بكەن،  خەبات 

و  بەرتەسكدا  لەشێوێنیكی  ب��اش��وردا 

دیاریكراودا خەبات بكەن، چونكە پێیانوایە 

وەك��و  پێشمەرگایەتی  قۆناغی  ئێستا 

دەتوانین  بۆیە  نییە.  رابردوو  سەردەمی 

لە  گۆڕانكاری  لە  جۆرێك  ئێستا  بێڵیت 

چەند  واتە  روویداوە.  خەباتیشدا  جۆری 

بەشێكە ئەو پرسیارە 

كۆمەڵگا،  لە  كۆمەڵە  دابڕانی  یەكەم 

ب��ەس��ەر  ك��ە  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك  دووەم 

خەباتی  وات���ە  ه��ات��ووە،  خ��ەب��ات��ەك��ەدا 

راب��ردوو  سەردەمانی  وەك  چ��ەك��داری 

نەماوەو بگرە دەتوانین بڵێن راوەستاوە، 

كە  هەبووە  كاریگەری  بۆخۆی  ئەمەش 

بەاڵم  ناكات،  چەكداری  خەباتی  خەڵك 

خ��ەب��ات��ی م��ەدەن��ی دەك���ەن ل��ەن��اوخ��ۆ، 

و  ئینشیعاب  كۆمەڵەو  دابرانی  سێیەم 

تربوو  جۆرێكی  ئەمەش  ئینشیقاقەكەكانی 

لە نائومێدی كە كاریگەری هەبێت لەسەر 

خەڵكی بە هەردوو رەگەزەكەوە كە روو 

وەربگێڕن .

نێو   لە  ژنان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

تا  كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی 

خۆتانن،  سیاسی  بڕیاری  خاوەنی  چەند 

یان تا چەند لە بڕیارە گرنگەكاندا وەك 

هەبێت،  خۆتانتان  قسەی  دەتوانن  ژن 

ئیعتیباری  جێگەی  ئێوە  قسەی  و  دەنگ 

حزبەكەتاندا بێت ؟

پێمخۆشە  من  موحەمەدی:  فەریبای 

لەنێو حزبەكان  بڵێم  ژنان بەگشتی  ئەوە 

لەناوەندەكانی  كردنیان  بەشداری  رێژەی 

بڕیاردا زۆر كەمە، ئەوە لەالی ئێمە زۆر 

زۆر كەمە، بۆنمونە كۆمیتە ناوەندی ئێمە 

تەنها یەك ژنی تێدایە، من نایشارمەوە كە 

بەردەوام رەخنەم لەوە گرتووە كە كۆمەڵە 

وەكو  ئێستا  كە  الیەنەكەیەوە  هەرسێ  بە 

ئێران،  حزب هەن، چ حزبی كۆمۆنیستی 

كۆمەڵەی  چ  زەحمەتكێشان،  كۆمەڵەی  چ 

مێژووەی  و  ئەو خەبات  بەپێی  شۆڕشگێر 

یەكەمین  ئەوان  كە  واتە  بوو،  كەهەیان 

حزب و هێزبوون ژنانیان هێناوەتە میدان 

مێژووە  و  خ��ەب��ات  ئ��ەو  ل��ەچ��او  ئێستا 

بەراستی من دەیڵێم رێژەی بەشداری ژنان 

لە ناوەندەكانی سەركردایەتی و بڕیارداندا 

ئەمە  بۆیە  نییە.  هەر  بگرە  كەمەو  زۆر 

كە  كۆمەڵەكان  لە  جددییە  رەخنەیەكی 

دابڕانانە كە  ئەو  بۆ  بەشێكی دەگەڕێتەوە 

پێموایە  تریشی  بەشێكی  پێدا،  ئاماژەم 

كۆمەڵە ئەگەر لە قۆناغێكدا توانی لە هێز 

و وزەی ژنان كەڵك وەربگرێت و ببێت بە 

یەكێك لە حزبە سەرەكییەكانی كوردستان 

لەماوەیەكی كەم و بە مێژوویەكی كەمەوە 

دواتر  بەاڵم  لەوە،  هەبوو  رۆڵی  ژن  كە 

من دەڵێم بە جۆرێك غافڵ بوو، یان ئیتر 

سەرنجی نەدەدا بە خەباتی ژنان، ئەوەش 

وەك سەرەتا ئاماژەم بۆ كرد ژنانیش خۆیان 

بە بیرێكی فێمێنستی و یەكسانیخوازییەوە 

كە  بیردەچوو  لە  ئەوەیان  واتە  نەهاتن، 

ئەوان ئەركێكی تریشیان لەسەرشانە لەگەڵ 

جگەلەوە  ئەوە  نەتەوەییەكەیاندا،  خەباتە 

دروستبوونییەوە  لە  نەهاتووە  كۆمەڵە 

سەركردایەتی.  بۆ  بكات  پ��ەروەردە  ژنان 

ئەمەش رەخنەیەكی ترە لە كۆمەڵە. بۆیە 

لە سەركردایەت كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی 

و  تاك  وەك  من  رەنگە  ئێستا  كوردستان 

دەبێت  ب��ەاڵم  هەبێت،  بڕیارێكم  ژنێك 

ناتوانێت  ژن  یەك  چونكە  بكەین،  زیادی 

هیچ بكات هەرچەندە گوێشم لێ بگیرێت، 

كەمە،  كە  رێژەكەیە  مەسەلەكە  ب��ەاڵم 

ئەگەرنا  بێت،  خۆم  باسی  مەسەلە  نەك 

گوێی  ئ��ازاد  دەنگی  ئێمە  حزبەكەی  لە 

بەربەست  رووب��ەرووی  و  دەگیرێت  لێ 

نابینەوە.

پرۆفایل:

_ فەریبا محەمەدی

سنە  ش���اری  ل��ە   1976 س��اڵ��ی  ل��ە   _

لەدایکبووە.

_ دیبلۆم لە بەشی ئەدەبی

بەئەندامی  دوان���زە  لەکۆنگرەی   _

کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوە.

ئەندامی  بە  سیانزە  کۆنگرەی  لە   _  

دەفتەری سیاسی هەڵبژێردراوە. 
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نەجیبە عومەر
هاوسەرۆكی پێشوی ) پەچەدەكە(:

ئەو ئەقڵیەتەی لەسەرەوە زاڵە بەو 

مانایەی ژن و سیاسەتیان نەوتووە، 

لەناو حزبە ئیسالمیەكاندا قوڵرت 

بووەتەوە

دیدار: زریان محەمەد
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نەجیبە عومەر
هاوسەرۆكی پێشوی ) پەچەدەكە(:

ل��ە دی��دارێ��ك��ی گ��ۆڤ��اری )ك��وردس��ت��ان 

دیپلۆماتیك( لەگەڵ نەجیبە عومەر هاوسەرۆكی 

پێشووی پارتی چارەسەرى دیموكراتی كوردستان 

كردنی  بەشداری  پرسی  لەسەر  )پەچەدەكە(، 

ژنان لە شۆڕشەكانی باشوری كوردستان، رۆڵ 

و سەنگی ژنان لەبڕیارەكانی لەنێو حزبی پارتی 

چارەسەردا تاوتوێ دەكەین، كە چۆن بەشداری 

نەهێشتنی  دەبێتە هۆی  لە شۆڕشەكاندا  ژنان 

جیاوازی نەهێشتنی رەگەزی.

كوردستان دیپلۆماتیك: ڕەنگی ژن تاچەند 

لە شۆڕشەكانی باشووری كوردستاندا هەبوون؟

شۆڕشی  ل��ە  ئ��ەگ��ەر  ع��وم��ەر:  نەجیبە 

دەبینین  بڕوانین،  لێی  شەستەكانەوە  سااڵنی 

ئەوكاتی  ڕژێمی  بە  دژ  لە شۆڕشدا  ب��ەردەوام 

ئەوەش  پێش  هەبوون،  ژن  ب��ەردەوام  عێراق 

دا  مەحمود  شێخ  حكومەتەكەی  سەردەمی  لە 

هەبوو،  نەقیب  حەپسەخانی  وەك  كەسانی 

هەر لەو سەروبەندەدا عادیلە خان هەبوو، كە 

و  هەڵەبجە  قایمقامی  دەبێتە  جار  بۆیەكەمین 

سەرۆكایەتی خێڵی جاف دەكات، خانزادی میری 

فەرمانڕەوایی  ساڵ  حەوت  كە  هەبوو  سۆران 

ڕابردوومان  مێژووی  سەیری  ئەگەر  ك��ردوە، 

بكەین كۆمەڵێك ژنی بەتوانا و قارەمان هەن، 

بەاڵم زۆربەیان هاوسەر یان كەسی یەكێك لە 

فەرمانڕەواكان بووە، بەاڵم ئەگەر بەڕاستی ڕێگە 

شۆڕش  ئامادەی  ژێردەستەكەش  چینە  بدرایە 

بوون.

ئەگەر لە بیستەكان تا سییەكان سەیر بكەین 

دەبینین لە بواری ڕۆشنگەریدا لەناو ئەو شاعیر و 

نوسەرانەی لەو سەردەمانەدا هەڵكەوتوون ژنی 

لەدامەزراندنی   ١٩٣٤ لەساڵی  هەبوون،  بەتوانا 

لە  ژنان  ئەمڕۆ  هەتا  عێراقەوە  شیوعی  حزبی 

گێڕاوە،  گرنگیان  ڕۆڵ��ی  چەپدا  بزوتنەوەی 

كۆمەڵەی  كوردستان،  دیموكراتی  پارتی  لە 

كوردستانیش  نیشتیمانی  یەكێتی  ڕەنجدەران، 

دا ژنان هەوڵیانداوە بەشداربن، بەاڵم دەتوانین 

و  قاسم  لەیال  وەك  كەسایەتی  ل��ە  بڵێین 

مارگرێت، كە تاكو ئێستاش چارەنوسی نادیارە، 

هەتا شەفیقە و عایشەگوڵ، نمونەی ئەو ژنانە 

كەلە تێكۆشاندا هەبوون، بەاڵم بەگشتی لەساڵی 

سیاسیانەی  پارتە  ئەو  زۆربەی  ب��ەدواوە   ١٩٤6

تێكۆشانیان  كوردستاندا  باشوری  لەگۆڕەپانی 

كە  ڕەگەزپەرستی  باوی  بەئەقڵیەتی  ك��ردووە 

سیستەمەكانی  بەئەقڵیەتی  و  دایناوە  كۆمەڵگا 

لە عێراق سەپاندویانە كە هەمیشە ژن ناموسە، 

نەیانتوانیوە  كردوەتەوە،  قوڵ  ناموسگەرایەتیان 

زهنیەتی ڕەگەزگەرايی و ناموسپەرستی تێپەڕێنن، 

بۆیە زۆر جار كۆسپ بوو لەبەر ژناندا لە شۆڕش 

و ناوەندەكانی بڕیارداندا، ئەو ئەقڵیەتە زیاتر لە 

لەناو  هەبووە،  كوردستاندا  دیموركراتی  پارتی 

یەكێتی، كۆمەڵەی ڕەنجدەرانیشدا لەمپەر لەبەر 

وایكردووە  ئەمە  بۆیە  هەبووە،  ژنان  خەباتی 

بەاڵم  بمێن،  الواز  سیاسیدا  ئەزمونی  لە  ژنان 

ژنان لە شۆڕش و تێكۆشاندا كۆڵنەدەربوون.

و  ح��زب  ل��ەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ژنان چەندێك رۆڵیان  ڕێكخستنە سیاسیەكاندا 

لەسەر بڕیارە سیاسیەكاندا هەبووە؟

نەجیبە عومەر: نەیانهێشتووە ژنان ڕۆڵیان 

هەبێت لەساڵی ١٩٩٢ تەنها ٧ ژن توانیان بچنە 

ڕەنگیان  ژنان  لەحزبەكاندا  پەرلەمانەوە،  ناو 

نەبوو هەمان فۆرمە كالسیكەكانیان داسەپاندووە 

بەخێوكەر  منداڵ  وەك  ژنیان  ژناندا،  بەسەر 

بینیوە، كە منداڵ بەخێوكردنیش بۆخۆی كارێكی 

پیرۆزە، بەاڵم ئەوە وایكردووە كە ژنان نەتوانن 

وەك پێویست لە شۆڕشدا جێگەیان هەبێت، ئەم 

تابلۆیە لەناو هەموو حزبە چەپ و ڕاستەكاندا 

ڕێژەی  لەگەڵدابێت،  ئێستاشی  باڵوبوەتەوە 

بەشداربوونی ژنان لەو حزبە سیاسیانەدا ناگاتە 

یاسای  لە   ٢٠٠٣ لەساڵی  یاسایەی  ئەو  ڕێ��ژەی 

بریمەر دانرا، كە بەمەجبوری دەبێت بەشداری 

ژنان لەسەدا ٢5 بێت، جگە لە پارتەكەی ئێمە 

لە  ژن  بەشداری  كەڕێژەی  چارەسەری  پارتی 

سیستمی 
هاوسەرۆكایەتی 
بەواتای نەهێشتنی 
ناوەندگەرایی، 
نەهێشتنی تاك 
دەسەاڵتی و 
رەگەزگەرایی، 
دەمانەوێت لەناو هەموو 
كۆمەڵگادا رەنگدانەوەی 
هەبێت و هیوادارین 
لەناو حزبەكانیشدا 
جێگر ببێت
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47%، ئەمەش مانایی بەردەوام پەراوێزخستنی 

ژنێك  ن��ەدەی��ت  ڕێگە  ئ��ەگ��ەر  ب���ووە،  ژن��ان 

بتوانێت  چۆن  وەرگرێت،  ئەزمون  لەحزبەكەتا 

لە پەرلەماندا كە ناوەندی بڕیاری سیاسیە خاوەن 

ئەزمون بێت؟

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم لەئاستی بااڵ و 

ناوەندە هەستیارەكانی ئەو حزبانە ژنانی ناسراو 

هەن؟ 

 نەجیبە عومەر: بەڵێ، دەڵێن زۆر ژنمان 

پیاوەكانیش  چۆن  نین،  ئەكتیڤ  بەاڵم  هەن، 

ئاكتیڤ نین، ئەو ئەزمونەی ئێستا لەناو پارتە 

سەركەوتوو  ئەزمونێكی  ه��ەن  سیاسیەكان 

نەبووە، ڕێگەیان نەداوە ژن خاوەن ئەزمونێكی 

و  پەرلەمان  لەناو  بۆیە  بێت،  باش  سیاسی 

بەاڵم  ماون،  پاسیڤ  وەزارەتێكیشدا  وەرگرتنی 

ئێمە بڕوامان بەوەیە كە ژن دەبێت پێشەنگ 

بكات،  پیاوانیش  ب��ۆ  پێشەنگایەتی  بێت، 

بەمروری زەمەنیش ئەو ژنانەی لەسااڵنی ١٩٩٢ 

خەباتی  مەدەنیەكاندا  ڕێكخراوە  لە  ب��ەدواوە 

كە  تێگەیشتوترن  ژنانە  لەو  كردبێت  مەدەنی 

ئەمڕۆ دەچنە پەرلەمانەوە و پۆستێكی سیادی 

زاڵە  لەسەرەوە  ئەقڵیەتەی  ئەو  وەردەگ��رن، 

لەناو  نەوتوە،  سیاسەتیان  و  ژن  بەومانایەی 

حزبە ئیسالمیەكاندا قوڵتر بوەتەوە و لەناو پارتی 

ڕاست و چەپەكانیشدا تا ئێستا باوە، لەالیەكی تر 

مەكتەب و ئەكادیمیایەك نییە، بۆ قوڵكردنەوەی 

الیەنی سیاسی ژن، ئەمەیە وای كردوە كە ژن 

بێ ئەزمونی سیاسی بكەوێتە ناو كایەی سیاسی.

كوردستان دیپلۆماتیك: كەواتە ئێوە ئەمە 

چاوەڕێ  ئێستا  تا  ژنان  كە  دەزانن،  بەهۆكار 

دەكەن بە كۆتايی بچنە پەرلەمانەوە؟

ئەقڵیەتێكی  نەبوونی  عومەر:  نەجیبە 

هاوسەنگی ڕەگەزی و قوڵكردنەوەی ئەقڵیەتى 

ژنانەی  ئەو  زۆرب��ەی  هۆكاربوو،  پیاوساالری 

هاوسەرەكانیان  هاوشانی  شۆڕشدا  ناو  كەلە 

ڕێگەیان  ن��ەك  بینەوە  زەحمەتیان  لەشاخ 

بەڵكو  دایاننەنان،  شایستە  لەجێگەی  پێنەدان، 

ئەو پیاوانە بوون بە بەرپرسیار و ئەركی حزبی 

برەویاندا  پاشانیش  وەرگرت،  پەرلەمانتاریان  و 

هاوسەریان  ژنانەی  ئەو  بەسەر  و  بەفرەژنی 

هێنا،  تریان  ژنێكی  لەگەڵیاندابن  كەلەشاخ 

بوون  پاشان  كە  ژن،  دوو  یەك  ل��ەدەرەوەی 

پەراوێزخران،  تر  ئەوانی  پەرلەمان  ئەندام 

ئەو  بەهۆی  ك��رد،  دروس��ت  بیباوەڕی  ئەمە 

خۆی  خۆی  ژنیش  گەراییە  ڕەگ��ەز  زهنیەتی 

پێشنەخست و یەكڕیزی خۆی دروست نەكرد، 

كەوتنەملمالنێی حزبیەوە، بوونە پاشكۆی حزب 

و ئەو ژنانەش كە توانایان هەبوو ڕووبەڕووی 

حزبەكانەوە،  لەالیەن  نەشیاوبونەوە  تۆمەتی 

لیستەی  لەو  ناچاربوون  بەدواوە  لەساڵی ٢٠٠٣ 

پێشكەشی دەكەن، بۆ هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان 

دەبێت یەك لەسەر سێی ژن بێت، ئەوكاتیش 

ژنانی بێ ئەزمون كەوتنە ناو پەرلەمان، بەوەش 

مەرامەكەیان بەدیهات، وتیان ئەوەتا ژن هەیە، 

بەاڵم هەبوون و نەبوونی وەك یەكە، خەڵك 

ئەو  ب��ەاڵم  ك��ردوەت��ەوە،  ڕەد  بەعسی  ڕێ��ی 

حزبەی ئەمڕۆ پیشەنگایەتی دەكات نەیتوانیەوە 

تابلۆیەكی جوان بكێشێت، هەتا ئەو حزبانەش 

كە بوونە ئۆپۆزسیۆن نەیانتوانی عەقڵیەتی حزبە 

لەوبارەیەوە  هەتا  تێپەڕێنن،  دەسەاڵتدارەكان 

بەاڵم  پارتی،  بە  بەرامبەر  ئۆپۆزسیۆن  یەكێتی 

تێنەپەڕانەوە  ئەقڵیەتەی  ئەو  یەكێتیش  هێشتا 

حزبە  لەناو  بەژنان،  بدات  پێشەنگایەتی  كە 

كە  ئ��ەم��ڕۆ  هاوشێوەیە،  ئیسالمیەكانیشدا 

بانگەشەی ئەوە دەكرێت ئەو حزبە ئیسالمیانە، 

بەپێی  تەنانەت  بەكاردێنن  ئامڕازێك  ژن وەك 

بەو  ئەگەر  ناكەن،  مامەڵە  قورعانیش  پێوەری 

پێوەرە مامەڵەیان بكردایە، دەبوایە ئێستا نیوەی 

بوایە،  ژن  دەزگاكانیان  و  حزب  بەرپرسیارێتی 

هەیە  ئیسالمیانە  حزبە  لەو  هەندێك  ب��ەاڵم 

ڕێژەی ژن تێیدا زۆر زۆر كەمە.

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم ئێستا دەبینین 

زیاتر  ڕۆژانە  محاجەبە  ژنانی  ڕێژەی  ڕۆژانە 

زانكۆ  خوێندكارانی  لەناو  تایبەت  بە  دەبێت، 

لەكۆمەڵگادا دوو 
نەریت حاكمە، 

یەكێكیان نەرێتێكی 
كالسیكی قاڵبە كە 

خوالنەوەیە لە عەقڵی 
دۆگما، كە ئەقڵیەتێكی 
ناموس و نێرپەرستە 
و رۆژانە ژنان دەكاتە 
قوربانی، لەالیەكی 

تریش هێرشی 
ئەقڵیەتی سەرمایەداری 

مۆدێرنێتەیە، كە 
ژن دەكاتە كااڵ 
و بەشێوەیەكی 

سیستەماتیك ژن 
دەكاتە كۆیلە
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و پەیمانگاكاندا زیاتر ئەو دیاردەیە دەبینرێت 

بەدەرەوەیە،  چاویان  تەنها  هەندێكیان  هەتا 

ئەمە چەندێك پەیوەندی بە ئاكتیڤ بوونی ئەو 

حزبە ئیسالمیانەوە هەیە؟.

نەجیبە عومەر: ئەوان كەمێك كاریگەریان 

ه��ەی��ە، م��ەس��ەل��ە ئ��ەوەی��ە ك��ە ئ��ەم��ڕۆ لە 

مەعنەوەی  و  فكری  بۆشایی  كۆمەڵگاكەماندا 

هەیە، لەكۆمەڵگادا دوو نەریت حاكمە، یەكێكیان 

نەرێتێكی كالسیكی قاڵبە كە خوالنەوەیە لە عەقڵی 

دۆگما، كە ئەقڵیەتێكی ناموس و نێرپەرستە و 

تریش  لەالیەكی  قوربانی،  دەكاتە  ژنان  ڕۆژانە 

مۆدێرنیتەیە،  سەرمایەداری  ئەقڵیەتی  هێرشی 

كە ژن دەكاتە كااڵ و بەشێوەیەكی سیستەماتیك 

ژن دەكاتە كۆیلە، لەئاكامی هەردوو الیەندا كە 

ئەو قەیران و بۆشاییە فكری و مەعنەوەیەی لە 

ناو تاكەكانی كۆمەڵگادا دروستی كردووە، ژنان 

خۆپێچانەوەیە،  ئەو  بەر  پەناببنە  دەبن  ناچار 

بپارێزێت،  خۆی  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك  تا 

ئیسالمیەكان زیاتر كار لەسەر ئەو كەسانە دەكەن 

كە هەژارن، بەتایبەت ئەو ڕەوت و حزبانەی 

یان  ه��ەن،  كوردستان  باشوری  لە  ئێستاش 

ئەوانەی نزیكی توركیا و ئێرانن، دەیانهەوێت لە 

ڕێگای ماددە و چونە ناو خوێندنگاكان، لەژێر 

ناوی ئەوەی چۆن خەڵك لەو هێرشانە بپارێزن 

ژنان و كچان بۆ خۆیان كەسب دەكەن، وەك 

چۆن لەگەڵ بەكااڵكردنی ژندانیم، كورد خۆی 

بریتی  ئیسالمیش  بەاڵم  موسوڵمانە،  گەلێكی 

نییە لەو خۆپێچانەوە و دۆگماتیزمە، خۆشمان 

كۆمەڵێك كلتور و نەریتی جوانمان هەیە، كە 

ئاوێتە  نوێدا  دەكرێت لەگەڵ فكر و ڕێبازێكی 

بكرێت كە هاوسەنگی ڕەگەزی بپارێزێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: لە ڕێباز و فەلسەفەی 

ثەكەكە كە پارتەكەی ئێوەش شوێنكەوتویەتی، 

چەندێك گرنگی دراوە بەڕۆڵی ژنان لە شۆڕش 

و بەڕێوبەرایەتیدا؟

ئازادیخوازی  بزوتنەوەی  عومەر:  نەجیبە 

گ��ەل��ی ك���ورد ل��ە ب��اش��وری ك��وردس��ت��ان��دا بە 

ڕێبەرایەتی ئۆجەالن كە لە ساڵی ١٩٩١ بنەمای 

دانا، كە بەداخەوە لە ساڵی ١٩٩٢ هەتا  خۆی 

هێرشی  ڕووب���ەڕووی  بەناو،  ناو   ٢٠٠٠ ساڵی 

وەكو  بڵێن  دەتوانین  بوەوە،  باشور  پارتەكانی 

دەرمانێك بوو بۆ تەواوی ئەو كێشانە، بەتایبەتی 

بۆ كێشەی ژن باشترین چارەرسەری بوو، بەاڵم 

ئەو هێرشانە لەمپەر بوون، كە نەتوانێت وەك 

پێویست بكەوێتە ناو باشوری كوردستان، لەگەڵ 

زیاتر  فكرە  ئەو  دا   ١٩٩6 لەساڵی  ئەوانەشدا 

ئەكتیڤ بوو پۆل پۆل، كچانی باشوری كوردستان 

بەشداری ناو ئەو تەڤگەرە بوون، ئەوەش وەك 

ئازادی  تامی  كە  بزوتنەوەیەك  بۆ  تامەزرۆیان 

بێت و تامەزۆریان بۆ بزوتنەوەیەك، هەروەها 

وەاڵمدەرەوەی هەموو ئەو شەهیدانە بێت، كە 

لەباشوری كوردستان نمونەیان وەك لەیال قاسم، 

تر  قارەمانی  و چەندین  عایشەگوڵ  مارگرێت، 

كچانی  بەردەوام  ئەمڕۆش  ڕۆژی  هەتا  هەیە، 

و  گەریالیەتی  سیاسی،  هێزێكی  وەك  باشور 

كۆمەاڵیەتی، بەشداری ناو ئەم تەڤگەرە دەبن، 

لەساڵی ١٩٩١ دا پاك )پارتی ئازادی كوردستان( 

شەڕە  ئ��ەو  بەهۆكاری  ب��ەاڵم  ب��وو،  دروس��ت 

لەو  بێت،  بەردەوام  زۆر  نەیتوانی  ناوخۆیەیە 

كە  دەردەچوو،  واڵت  ڕۆژنامەی  سەردەمانەدا 

یەكەمین ڕۆژنامەی ئازاد و ئەهلی بوو لەسەر 

ئەو ڕیباز و فەلسەفەیە، زۆرترین كچ و ژنی 

نوسەر و ڕۆژنامەوان لە و ڕۆژنامەیەدا جێگەیان 

باشوری  لە  كە  یەكەمجاربوو  ئەوە  دەگ��رت، 

سەرنوسەری  و  ئیمتیاز  خاوەن  كوردستاندا  و 

لە  ڕۆژنامەیە  ئ��ەو  بێت،  ژن  ڕۆژن��ام��ەی��ەك 

و  ژن  ئ���ازادی  فەلسەفەی  ب��اڵوك��ردن��ەوەی 

هاوسەنگی ڕەگەزی ڕۆڵێكی گەورەی گێڕا، پاش 

ئەوە ڕۆژنامەی ژیانی ئازاد دەرچوو، كە تاكە 

ڕۆژنامە بوو هەموو ستاف و نوسەرەكانی ژن 

ڕێكخراوی  دا   ١٩٩٧ لەساڵی  ئەوە  پاش  بوون، 

یەكێتی ژنانی ئازادی باشوری كوردستان )یاژك( 

ئازادیخوازی  ژنانی  تەڤگەری  پاشان  دام��ەزرا، 

پارتی  ڕێكخستنی  لەناو  )ت��ەژاك(  كوردستان 

تا  ئ��ەوەش  دوای  بە  دوای  و  چ��ارەس��ەری��دا 

فەلسەفەیە  و  فكر  ئەو  بنەمای  لەسەر  ئەمڕۆ 

)ڕەژاك(  كوردستان  ئازادی  ژنانی  ڕێكخراوی 
 نەجیبە عومەر
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 هەیە، یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان 

 ١٩٩٩ ساڵی  هەتا   ١٩٩5 لەساڵی  كە  )یەنەدە( 

پاش  تێكۆشان  و  خەباتی  لە  بوو  ب���ەردەوام 

ئەویش پارتی چارەسەری دیموكراتی كوردستان 

هەتا  و  ٢٠٠٢دام���ەزرا  ساڵی  لە  كە  )پەچەدە( 

ئەو  ئەمانە  تێكۆشاندایە،  و  خەبات  لە  ئەمڕۆ 

كوردستاندا  باشوری  لە  كە  بوو  ڕێكخراوانە 

بڵێم  دەتوانیم  ب��وون،  فكرەیە  ئەو  هەڵگری 

لەگەڵ هەموو ئەو هێرشانەی كراوەتە سەرمان 

نیشانی  ج��وان��م��ان  تابلۆیەكی  دەك��رێ��ت  و 

خەڵكداوە، لەناو ئەو تەڤگەرانەدا چەندین ژنی 

باشوری  تری  نەتەوەكانی  و  كورد  لە  قارەمان 

شەهید  وەك  دەركەوتن،  عێراق  و  كوردستان 

شیندا شەقالوە،  هیرانی،  هیران  كارۆخ،  ڤیان 

بێریتان هەولێری، ڕەوشەن، بەرخۆدان، كانیاو 

باشوری  گەنجی  كچە  شەهیدی  بەدەیان  و 

كوردستان، كە لە شەڕەكانی بەرامبەر دوژمن 

ئەو ئەو شەڕانەدا شەهیدبوون، ئەوانە هەموو 

قەید و بەندە كۆمەاڵتیەكانیان شكاند و وەاڵمی 

ئەوانەیاندایەوە، كە دەیانوت ژن و شۆڕش و 

ئەوانەشدا  سیاسەتیان نەوتووە، لەگەڵ هەموو 

ئێمە ئەو هەاڵنەمان دوبارە نەكردووە كە پارتە 

تایبەت  بە  كردبوویان،  لەڕابردوودا  چەپەكان 

لەپێكەوە كاركردنی ژن و پیاو.

یەكەمین  بۆ  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هێنایە  هاوسەرۆكایەتیتان  سیستەمی  جار 

باشوری كوردستاندا، یەكەمین جاریش بوو كە 

لیستێك بۆ هەڵبژادنەكان ژن بێت،  سەرۆكی 

و  ڕێباز  ئەو  كاریگەری  لەژێر  هەموو  ئەمانە 

فەلسەفەی ئاپۆچێتیدا بووە؟

چ��ارەس��ەری  پ��ارت��ی  ع��وم��ەر:  نەجیبە 

لەمۆدێلێكی نوێی سیاسەتكردن كە ژن تێدا بكات، 

پێشەنگایەتی بكات رۆڵێكی كاریگەری گێڕاوە، 

دەبێت  ژنان  ڕێخكراوەكانی  دەڵێن  كە  ئەوەی 

پاشكۆبن، لەناو پارتی چارەسەریدا دەتوانن بڵێم 

لەگەڵ  ئەمڕۆ،  رۆژی  هەتا  ئێمە  نییە،  بوونی 

ئاستەنگیانەی  و  سیاسی  گوشارە  ئەو  هەموو 

بۆمان دروستكراوە زۆرترین رێژەی ژن، لەناو 

كە  بووین  تاكەلیست  هەیە،  حزبەكەماندا 

پێشەنگایەتی ئەوەمان كرد سەرۆكی لیستەكەمان 

هاوسەرۆكایەتیمان  سیستەمی  ئێمە  بێت،  ژن 

ژنان خۆبەخشانە  یەكەمین حزبین  پێشخست، 

خێزان،  ئاستەنگیەكانی  كێشە  هەموو  لەگەڵ 

و  خەبات  لەناوماندا  سیستەم  و  كۆمەڵگا 

تەنانەت  ئێمە  ژنانی  دەك���ات،  ب��ەرخ��ۆدان 

لەزیندانەكانی باشوری كوردستاندا مانیگرتووە و 

ئاستەنگیەكانی  بۆ  بەرخۆدانی كردووە، چۆكی 

نەریتێكی  توانیمان  ئێمە  دان��ەداوە،  دەسەاڵت 

نوێی سیاسەت كردن پێشبخەین، لەبەرامبەر ئەو 

ڕەشەكوژیەی لەسەر ژن بەڕێوە دەچێت، ئەگەر 

ژمارەشمان كەم بووبێت لەپێشەوەی ناڕەزایەتیە 

جەماوەریەكان و رێچكەشكێن بووین.

ب��اوەڕەدان  لەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لەالیەن  دەك��ەن  باسی  ئێوە  مۆدێلەی  ئەم 

حزب و الیەنەكانی تری باشوری كوردستانەوە 

سیستمی  بەتایبەتی  لێوەربگیرێت  ئەزمونی 

هاوسەرۆكایەتی ؟

ئاستەم  نیيە  شتێك  ئەوە  عومەر:  نەجیبە 

بەواتای  هاوسەرۆكایەتی  سیستمی  بێت، 

تاك  نەهێشتنی  ناوەندگەرایی،  نەهێشتنی 

لەناو  دەمانەوێت  رەگەزگەرایی،  و  دەسەاڵتی 

و  هەبێت  رەنگدانەوەی  كۆمەڵگادا  هەموو 

هیوادارین لەناو حزبەكانیشدا جێگر ببێت، ئەگەر 

حزبێك ئاستی جەماوەری بگاتە ئاستێكی مەزن 

ئەوا دەتوانن ببنە گوشار لەسەر حزبەكانیان تا 

ئەو سیستمە جێبەجێ بكەن، ئەو گەندەڵیەی كە 

ئێستای باسی دەكەن لە سیستەمی بەڕێوەبەری 

هەرێمی كوردستاندا هەیە، هۆكارەكەی غیابی 

ژنە كە بەناسنامەی خۆی لەو سیستەمەدا ڕۆڵی 

كاریگەر ناگێڕێت، لەباكورو ڕۆژئاوای كوردستان 

رۆژئاوا  لە  دەكەن،  پێشەنگایەتی شۆڕش  ژنان 

هەتا پێشەنگایەتی بەڕێوبەرایەتیش دەكات.

پرۆفایل: 

_ نەجیبە عومەر
_ لە زانکۆی سەاڵحەدین کارگێڕی و 
ئابووریی خوێندووە، لە رانیە مامۆستای 

بیرکاری و نیشتیمانی بووە. 
_ لە سااڵنی ١٩٨٦ هەتا ١٩٩١ ئەندامی 
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە، بەاڵم 
چاالکی  وەکو  ب��ەدواوە،   ١٩٩٢ ساڵی  لە 
سەربەخۆ لە بواری مافی ژنان دەستبەکار 

بووە. 
یەکێتی  لەگەڵ   ١٩٩٥ ساڵی  لە   _
نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان یەنەدەکە 

هاوکار بووە. 
کاری  لە  بەدواوە  لە ساڵی 1997   _

مامۆستایەتی دەستی کێشایەوە.
ئەندامی  وەک   ٢٠٠٢ ساڵی  لە   _
پارتی  دام��ەزران��دن��ی  لە  دام��ەزرێ��ن��ەر 
کوردستان  دیموکراتی  چ��ارەس��ەری 

پەچەدەکە بەشداریی کرد. 
_ لە کۆنگرەی دووەمی پەچەدەکەدا 
و  سیاسی  مەکتەبی  ئەندامی  بە  ب��وو 

بەرپرسیاری مەکتەبی کاروباری ژنان. 
لەگەڵ  پێنجەمدا  کۆنگرەی  لە   _
پارتی  هاوسەرۆکی  وەکو  غەریب،  دیار 
کوردستان  دیموکراتی  چ��ارەس��ەری 

هەڵبژێردرا.
پارتی  هەڵوەشاندنەوەی  ل��ەدوای   _
کوردستان  دیموکراتی  چ��ارەس��ەری 
پەچەدەکە، لە مانگی 10 ساڵی 2013 وەک 

چاالکەوانێکی سیاسی کار دەکات.

شەرڤین رۆژهەاڵتی

ئەندامی دەستەی بەڕێوبەری پارتی ژیانی ئازادی كوردستان )پژاك(:
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هەر ژنێك بەشداری شۆڕش بێت،

 ئەوە بۆخۆی بە تەنیا شۆڕشێكە

شەرڤین رۆژهەاڵتی

ئەندامی دەستەی بەڕێوبەری پارتی ژیانی ئازادی كوردستان )پژاك(:

دیدار: سەاڵح خدر
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گ��ۆڤ��اری  تایبەتی  دی��دارێ��ك��ی  ل��ە 

شەرڤین  دیپلۆماتیك(دا  )ك��وردس��ت��ان 

بەڕێوبەری  دەستەی  ئەندامی  ڕۆژهەاڵت 

)پژاك(،  كوردستان  ئ��ازادی  ژیانی  پارتی 

لەنێو  ژنان  بەشداری  سەر  دەخاتە  تیشك 

شۆڕش و بەرخۆدانەكاندا، لەالیەكی ترەوە 

باس لەوە دەكات كە ژنان لەكاتی شۆڕشدا 

بۆ  بكەن  تەرخان  خۆیان  دەبێت  تەنیا 

شۆڕش و خۆیان بەدوور بگرن لە هەموو 

گەیشتن  تا  واتە  شەخسیەكانیان،  بابەتە 

تەقەالی  و  هەوڵ  شۆڕش  ئەنجامەكانی  بە 

لە  باس  بە وردی  خۆیان بدەن، هەروەها 

رێژەی ژنان و كاریگەری ژنان دەكات، لە 

نێو حزبەكەیدا.

لە  ژن  دیپلۆماتیك:  كوردستان    

تر  جیهاندا،بەتایبەتی  شۆڕشەكانی  زۆربەی 

پێگەی  جێگەو  كوردستاندا  شۆڕشەكانی  لە 

تایبەتی خۆی هەبووە، ئایا تا چەند ژنانی 

رۆژهەاڵت لە كوردستانی رۆژهەاڵتدا وەك 

پێویست بەشداری شۆڕشی كردووە؟ 

بۆ  بەتایبەت  ئاپۆیزم  شۆڕشی  شەرڤین: 

تایبەتی  زۆر  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ژنانی 

كوردی  كۆمەڵگای  لەبەرئەوەی  جیاوازە،  و 

بێ  زیاتر  زۆر  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  لە 

بێناسنامە  هێڵدراوەتەوە،  و  ئیرادەكراوە 

لەناوئەوەشدا بەتایبەت ژن زیاتر زەحمەتی 

ئاپۆیزمدا  شۆڕشی  لە  ژن  هەربۆیە  بینیوە. 

خۆی  ناسنامەی  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 

خۆیكردۆتەوە  جێگەی  زیاتر  ببینیەوەتەوە، 

لەناو   لێرە  ئێستا  دەربڕیەوە،  تێدا  خۆی  و 

ژنانی ئازادا لە چیا دیدگای ئازاد دەبینرێت، 

پژاكیش لە ئایدۆلۆژیای ئاپۆیزمەوە سەرچاوە 

دەگ��رێ��ت، ب��ۆی��ە ژن ل��ە ئ��اپ��ۆی��زم��دا لە 

رۆژهەاڵتی كوردستان زۆر جیاوازە، چونكە 

ژنێك  هەر  ئەگەر  واڵت��دا  پارچەیەیی  لەو 

بە  بۆخۆی  ئەوە  ببێت  شۆڕشی  بەشداری 

رۆژهەاڵتی  لە  ژن  تەنیا شۆڕشێكە، چونكە 

كوردستان زۆر ئەكتیڤانە بەشداری شۆڕشی 

ئاستی  لە  هەبووە  كە  ئەوەش  نەكردووە، 

كۆمەڵگا  پێشەنگایەتی  نەیتوانیوە  پێویستدا 

بكات .

پێش  ب��ەاڵم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەرهەڵدانی پژاك چەند پارت و حزبی تری 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان هەبوون و تا ئێستاش 

جێگەی  تێیدا  ژن  زۆر  بەڕێژەیەكی  هەن، 

شەهیدیشیان  چەندین  و  هەبووە  دیاری 

داوە؟

ئەوان  نێوان  جیاوازیەكانی  شەرڤین: 

پێشوتر  ئەوانەى  راستە  زۆرە،  پ��ەژاك  و 

ئ��ەوان��ەش  و  زۆرداوە  ژن��ی��ان  شەهیدی 

بەشەهیدی  ئێمەش  كوردستانن،  شەهیدی 

لەوەی  ناكەین  نكۆڵی  دەزانین،  خۆمانی 

لەكاتی خۆیدا شۆڕشیان كردووە، ئێمە رێز 

و ستایشی ئەو تێكۆشانەیان دەگرین، بەاڵم 

ئێستا ئەو ژنانە لەناو ئەو حزبانەدا زیاتر لە 

شۆڕش وەك خێزان و خانەوادەیەك دەژین، 

ئەوەی  بڵێن  لەناوخۆیاندا  ئەوان  لەوانەیە 

ئێستا ئێمە دەیكەین شۆڕشە، بەاڵم دەبینین 

خانەوادەكەیان  و  خۆیان  كەسایەتی  بۆ 

دروستكردووە،  منداڵیان  و  ماڵ  دەژی��ن، 

ئەو  هەتا  دەژی��ن،  شەخسی  ژیانی  وات��ە 

لەگەڵ  دەژی��ن  تێدا  ئەوانی  جوگرافیایەش 

شۆڕشگێڕی  ژنانی  جیاوازە،  زۆر  ئێمەدا 

شەخسی  شتێكی  هیچ  خاوەنی  پەژاك  ناو 

خۆیانیان  شتێكی  ه��ەم��وو  نین،  خ��ۆی��ان 

ژنانی  بەتایبەتی  و  كورد  كۆمەڵگای  فیدای 

لەوەشدا  ك��ردووە،  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

خۆیان  شەخسی  ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ی  هیچ 

نییە، هەموو دەقەیەك كەی پێویست بێت 

ئازادی  فیدای  بكەنە  خۆیان  ژیانی  ئامادەن 

خاك و گەلەك و شۆڕشەكەیان .

لەسەر  قسەتان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

وەك  ئێوە  باشە  كرد،  خانەوادەگی  ژیانی 

بكەن  شۆڕش  ناتوانن  بۆ  پ��ەژاك،  ژنانی 

چی  خانەوادە  هەبێت،  خۆتان  خێزانی  و 

دەكات،  دروست  شۆڕش  لەبەر  كێشەیەك 

بۆ  منداڵیش  دروستكردنی  و  بەخێوكردن 

خۆی بەشێك لە شۆڕشی كۆمەاڵیەتییە؟

ژنانی شۆڕشگێڕی ناو 
پەژاك خاوەنی هیچ 
شتێكی شەخسی 

خۆیان نین، هەموو 
شتێكی خۆیانیان 

فیدای كۆمەڵگای كورد 
و بەتایبەتی ژنانی 

رۆژهەاڵتی كوردستان 
كردووە
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خ��ان��ەوادەگ��ی  سیستەمی  شەرڤین: 

ئێستا  تا  كۆمەڵگادا  لەناو  كوردستاندا  لە 

و  ئ��ازاد  خێزانێكی  ئاستی  نەگەیشتوەتە 

بۆ  خەبات  پەژاك،  وەك  ئێمە  دیموكرات، 

ئازاد،  خێزانێكی  كۆمەڵگا،  دەكەین  ئەوە 

ژنانی  ئاوابكەین،  دیموكرات  یەكسان، 

گۆڕینی  بۆ  شۆڕش  پەژاك  ناو  تێكۆشەری 

زهنیەتی كالسیكی كۆمەڵگا دەكەن، ئەوەی 

رێبەر ئاپۆ بە شۆڕشی زهنی ناوی بردووە، 

ئایندە  بۆ  ش��ۆڕش  پ��ەژاك  گ��ەری��الی  ژن��ە 

دەكات، واتە نەوەیەك فیدای نەوەیەكی تر 

دەبێت، ژیانی خانەوادەگی و هاوسەرگیری 

یەك لەو فاكتەرانە بووە كە زەبری مەزنی 

و  ژن  كاتێك  داوە،  ك��وردی  شۆڕشی  لە 

و  بكەن  هاوسەرگیری  شۆڕشدا  لە  پیاوێش 

بەمنداڵەوە  دەتوانن  چۆن  ببێت،  منداڵیان 

هەندێك  راستە  ش��ەڕ؟  بەرەكانی  بچنە 

هەبووە  خانەوادەشیان  كە  هەیە  نمونەمان 

ئەو  پەژاكیشدا  لەناو  بوون  شەهیدیش  و 

ژیانی  لە  كەمترن،  ب��ەاڵم  ه��ەن،  نمونانە 

دروست  دڵ  دوو  خانەوادەگیدا،  و  شۆڕش 

دەبێت، لە شۆڕشدا نابێت دوو دڵ هەبێت، 

و  دروستكردوە  شەخسی  ژیانی  كەسێك 

جێهێشتووە،  لەماڵەوە  هاوسەری  و  منداڵ 

كاتێك دەچێتە بەرەی شەڕ دڵی لەدواوەیە 

لەالی منداڵ و هاوسەری كەبەجێی هێشتوون 

بیرلەوە  دەبێت،  خانەوادەكەی  نیگەرانی 

ببێت  شەهید  و  بێت  ئەگەر  كە  دەكاتەوە 

بۆیە  دێت.  خانەوادەكەماندا  بەسەر  چی 

لەناو شۆڕشی پەژاكدا هاوسەرگیری ناكرێت، 

كادێرەكانمان هەمیشە ئامادەن گیانیان فیدای 

شۆڕشی گەلەكەیان بكەن، ئەمەیە جیاوازی 

كە  پێمانوایە  تر،  حزبەكانی  و  ئێمە  نێوان 

نییە،  ئێستا كاتی ژیانی ماڵ و ئۆردوگاكان 

بەڵكو شۆڕش لە چیا و ناوخۆی رۆژهەاڵتی 

كوردستانە.

لەناو  ژن��ان  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سیاسی  بڕیاری  خاوەن  چەندێك  پەژكدا 

خۆیانن، چەندێك گرنگیان هەیە، لە بڕیارە 

ئەساسیەكانی پەژاك هەیە ؟

ژنانی  لەگەڵ  دیدار  زۆرج��ار  شەرڤین: 

ح��زب و الی��ەن��ەك��ان��ی ت��ری رۆژه��ەاڵت��ی 

كە  دەبینین  ئەنجامدەدەین،  كوردستان 

ئەوان، وەك ژن خاوەن دیدی خۆیان نین، 

خۆیان  سەربەخۆی  ئیرادەی  راو  خ��اوەن 

لە  نییە،  خۆیان  بوونی  ژن  رەنگی  نین، 

لەسەر  گفتوگۆ  نمونە  بۆ  حزبەكانیاندا،  ناو 

تەوەرێكی ئەساسی دەكەین لەگەڵیاندا ئەوان 

پیاوەكانی  سەركردە  بۆچوونی  نەچن  هەتا 

ئێمە  بڕیاربدەن،  ناتوانن  وەرنەگرن  خۆیان 

وەك پەژاك خاوەن بڕیاری سیاسی خۆمانین، 

لەناو پەژاكدا كۆتایی ژن لە 40%، واتە چل 

دەمێنێت  تر  دەیەی  ئەو  پیاو،  چل  و  ژن 

هێنا  زیاتریان  كامیان  دەبێت  بەهەڵبژاردن 

رێژەیان زیاتردەبێت، ئەمە سیستمێكی تەواو 

یەكسانە لەناو ئێمەدا، لەناو بەڕێوبەرایەتی 

سەربەخۆی  ئیرادەیەكی  ژن��ان  پ��ەژاك��دا 

بدات  بڕیاری  دەتوانێت  كە  هەیە،  خۆی 

دەزگامان هەیە  زۆر  بكات،  پڕاكتیزەشی  و 

بەڕێوەدەچێت،  ژنانەوە  لەالیەن  هەمووی 

لە  پ���ەژاك  خەباتی  دەڵێین  ئێمە  بۆیە 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان خەباتی ژنە.

واتە  )یەژەرە(  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەم  كوردستان،  رۆژهەاڵتی  ژنانی  یەكێتی 

پەژاك  ژنانی  باڵێكی  وەك  ڕێكخستنەش 

ناسراوە كار و خەباتی ئەو رێكخستنە چییە؟

دوای  ه��ەر  ی���ەژەرەك���ەش  شەرڤین: 

دامەزراندنی پەژاك ئەویش دامەزرا خەبات 

گەلی  كێشەی  چ��ارەس��ەری  ب��ۆ  دەك���ات، 

پەروەردەكردن  بەتایبەتی  بەگشتی،  كورد 

رۆژهەاڵتی  ژنانی  كردنیان  رێكخستن  و 

لە  ئێران،  ژنانی  لەناویشیدا  و  كوردستان 

ئێران ئێستا وایلێهاتووە خەم و دەردەكانی 

ژنانی كورد، عەجەم، فارس، عەرەب وەك 

یەكن، لەگەڵ ئەوەی سیستەمی دەسەاڵتداری 

فارسە،  ئێران و رۆژهەاڵتی كوردستاندا  لە 

ژنانی  لەسەر  هێرشانەی  ئەو  هەمان  بەاڵم 

كورد هەیە لەسەر ژنانی فارس، عەجەمیش 

هەموو  لەبەرامبەر  خۆی  یەژەڕەكە  هەیە،  شەرڤین رۆژهەاڵتی
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بەرپرسیار  بە  ئێرانی  و  رۆژه��ەاڵت  ژنانی 

لەنێوان  هاوسەنگی  هەوڵدەدات  دەبینێت، 

ژنانی كورد و ئێراندا دروست بكات .

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ل��ەن��او 

رێكخستنەكانی پەژاك و یەژەرەكەدا، جگەلە 

ژنانی كورد تا چەند ژنانی نەتەوەكانی تری 

ئێران هەن؟

خەباتی  و  الیەنگر  وەك  شەرڤین: 

بۆنمونە  هەیە،  زۆرم��ان  بەڵێ  ناوخۆیی 

هەیە  شەهیدمان  هەڤاڵی  پەژاكدا  لەناو 

یان  بووە،  كورد  باوكی  و  ئ��ازەری  دایكی 

بەپێچەوانەوە باوكی ئازەری بووە، هەڤااڵنی 

كوڕی نەتەوەكانی تری ئێستاش زۆرن لەناو 

سیستەمی  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ب��ەاڵم  پەژاكدا، 

كارو  بۆ  زەحمەتی  زۆر  ئێران  سەردەستی 

خەباتی سیاسی و مەدەنی دروست دەكات، 

بەاڵم یەژەرەكە بەپێی ئیمكان و توانای خۆی 

ژنانی  لەگەڵ  زیاتر  پەیوەندی  هەوڵدەدات 

نەتەوەكانی تری ئێران ببەستێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: بەاڵم تا ئێستاش 

خەباتی  ل��ەس��ەر  هەیە  ئ��ەوە  رەخ��ن��ەی 

رۆژهەاڵتی كوردستان، كە بەپێی پێویستی 

تر،  پارچەكانی  بە  بەبەراورد  قۆناغەكە 

لەبەرچاوگرتنی دۆخی رۆژهەاڵتی كوردستان 

و ئیران، ژنان رۆڵی تەواویان نەگێڕاوە؟

شەرڤین: راستە ئەو ڕەخنانە هەن، ژنانی 

لە رۆژهەاڵتی كوردستان بەهۆی فشارەكانی 

سیستەم و كۆمەڵگا و خێزان زۆرجار ناچاری 

خۆكوژی دەكرێن، دەبێت ئێمە ببینە ڕێگر 

لەبەردەم ئەو دیاردە ترسناكانە و دەرمانێكی 

هەوڵمانداوە  هەمیشە  پەیدابكەین،  بۆ 

بەو  كۆتایی  و  ژنانە  ئەو  بگەیەنینە  خۆمان 

قەیرانانە بێنین، لە رۆژهەاڵت ژنان هەموو 

هاتنە  هەتا  زەوت��ك��راوە  لێ  مافەكانیان 

دەرەوە لەماڵیشیان لێ قەدەغەكراوە، ئەگەر 

سیستەم و كۆمەڵگا جارێك بۆ پیاو زەحمەت 

بێت، ئەوا لە رۆژهەاڵت چوارقات بۆ ژنان 

وشكە  زۆر  دەوڵ��ەت  سیستمی  زەحمەتە، 

توندە  ژنان، سیستەمی خانەوادەگی  لەسەر 

لەسەری، ئەگەر هاوسەرگیری كردبێت ئەوا 

ئێمە  لەسەرە،  خانەوادەی  زوڵمی  دووقات 

هەوڵدەدەین دەرفەتی ئازادی زیاتر بۆ ژنان 

لە رۆژهەاڵت بڕەخسێنن، كێشەیەك لێرەدا 

و  دەروونی  فشارە  ئەو  كە  ئەوەیە  هەیە، 

وایكردوە  هەیە  ژنان  لەسەر  سایكۆلۆژیەی 

كەدەرفەتی پەیوەست بوونیان بە تەڤگەری 

رزگاریەوە كەم بكات.

كوردستان دیپلۆماتیك: لە ئێستادا ئاسی 

ناو  بۆ  رۆژه��ەاڵت،  ژنانی  بەشداربوونی 

شۆڕش بەتایبەتی پەژاك چۆنە؟

ئێستا فشاری  لە  وتمان  شەرڤین: وەك 

و  ژن  ل��ەس��ەر  خ��ان��ەوادەك��ان  و  بنەماڵە 

نایەڵن  زیاتردەبێت،  دەچێت  تا  كچەكانیان 

بە دەوروبەرانی خۆیان ئاشنا ببن، ئەوەش 

بووەتە بوركانێك و لەناخی ژنانی رۆژهەاڵتدا 

دەكوڵێت، ئەو بوركانەش پێویستە بتەقێتەوە، 

كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  ژنانی  هێزەكانی 

سەربازیدا  لەبواری  ژنانە،  سەربازی  كەباڵی 

رێكخستنیدا  ل��ەب��واری  ی���ەژەرەك���ەش  و 

بەردەوامن لە خەباتی خۆیان لەشار و شاخ، 

پاراستنی  خەباتی  بەتایبەتی  ژناندا  لەناو 

رێژەی  دواییانەدا  لەم  بەڕێوەدەبەن،  ژن 

باشتر  پەژاك زۆر  بۆناو  ژنان  بەشداربوونی 

بەتایبەت  بەشداربوونەكان  زیاتربووە،  و 

گەریال  هێزەكانی  كە  ناوچانەن  لەو  زیاتر 

سنە،  ورمێ،  ماكۆ،  وەك،  چاالكن،  تێیدا 

مەریوان، هەتا دااڵهۆ هەموو ئەو شوێنانەی 

هێزەكانی گەریالی لێیە هێزی ژنانیشی لێیە، 

بەاڵم  باشە،  بەشداربوون  ئ��ەوەی  لەگەڵ 

لەبەرئەوەی  دەزانین،  كەمی  بە  هەر  ئێمە 

گرنگە،  شۆڕشدا  لەناو  ژنان  بەشداربوونی 

قەیرانەی  ل��ەو  كۆمەڵگا  رزگاركردنی  بۆ 

ئەڵتەرناتیڤیش  و  تەنها چارەسەری  تێیدایە، 

لەبەرامبەر خۆكوژی ژنان بەشداربوونیانە لە 

ریزەكانی شۆڕش.

جار  زۆر  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە  یەكەم  جاری  بۆ  كە  دەكەن  لەوە  باس 

پەژاك  كوردستاندا،  رۆژهەاڵتی  شۆڕشی 

كوردەكانی خۆراسان  ناو  گەیاندوەتە  خۆی 

تاچەند  ناوچانە  ئەو  ژنانی  لوڕستان،  و 

لەشۆڕشدا ڕەنگیان هەیە؟

ژمارەیەك  راستە،  ئەوە  بەڵێ  شەرڤین: 

و  خۆراسان  وەك  ناوچانەی  ئەو  ژنانی  لە 

كوردانی لوڕستان لەناو شۆڕشدا هەن، بەاڵم 

لەگەڵ  هەن  هەندێكیان  زۆرنییە،  رێژەیان 

ئەوەی بەكوردیش قسە دەكەن، بەاڵم نازانن 

كە كوردن، ئەو سیستەمەی دەوڵەتگەراییەی 

لەناو  ئەوانە  بەشداری  كە  وایكردوە  هەیە 

ش��ۆڕش��دا ك��ەم ب��ن، ب��ە ب���ەراورد لەگەڵ 

ئێمە  كەمترن،  ورمێ  و  ماكۆ  ناوچەكانی 

كە  دەبینین  ل��ەوەدا  خۆشمان  كەموكورتی 

بكەین  بەهێز  زۆر  رێكخستن  نەمانتوانیوە 

قۆناغەكانی  لە  ئێمە  بەاڵم  ئەواندا،  لەناو 

هەنگاوەكانی  لەچوارچێوەی  داهاتوماندا 

بەهاردا بەرنامەو پالنی تایبەتیمان هەیە بۆ 

ئەو ناوچانە.

پرۆفایل

_ شەرڤین رۆژهەاڵتی

_ خەڵکی شاری ورمێی رۆژهەاڵتی 

کوردستانە.

بەڕێوبەری  دەستەی  ئەندامی   _

پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاک.

_ لە دامەزرێنەرانی پەژاک بووە.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا

 100 نامیلکەی فکری و فەلسەفی
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جەمال حسێن نوسەر و شارەزا لە ئیسالمی سیاسی :

دیدار: عەبدول نەجم

رادیكاڵیزمی ئیسالمی فاشییە، بەاڵم 

كەرەستەكانی فاشیزمی بەدەستەوە نییە

فایلێکی تایبەت بە ئیسالمگەرا
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تۆ  سەرنجی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

سەر  كرایە  كە  هێرشانەی  ئەو  لەسەر 

گۆڤاری چارلی فەڕەنسی چییە؟

لە  كە  رووداوەی  ئەو  جەمال حسێن: 

تیرۆریستییە  كردەوەیەكی  روویدا،  پاریس 

جیهاندا،  لە  تیۆرییەكان  پێوانە  هەموو  بە 

بەاڵم ئەوەی كە ئەم رووداوە جیادەكاتەوە 

تیرۆریستییەكانی  رووداوە  سەرلەبەری  لە 

تر كە پێشتر لە رۆژئاوا روویداوە، بەالی 

منەوە رەهەندێكی كولتوری و شارستانیی 

پەیوەندی  زۆری  بەشێكی  وات��ە  هەیە، 

بەوەوە هەیە، كە ئەم رووداوە مانایەكی 

كولتوری هەڵگرتووە، چونكە پاریس وەكو 

ریفۆرم،  زانستخوازی،  رۆشنگەری،  شاری 

تەنها  رۆژئ��اوا  لە  شارستانیەت  هونەرو 

سەنتەرو مەركەزی رۆشنگەری و رێنساس 

نەبووە لە ئەوروپا، بەڵكو لە قۆناغێك لە 

رۆشنگەری  سەرەتاكانی  یان  قۆناغەكان، 

پاریس  دیسان  رۆژهەاڵتدا،  لە  ریفۆرم  و 

بەتایبەت  خۆرهەاڵت  بۆ  ناوەندێك  بوەتە 

بۆ جیهانی عەرەبی.

ئێمە لەبیرمانە، لەو وانە سەرەتاییانەی 

میسر  بۆ  ناپلیۆن  سوپای  هاتنی  لە  كە 

فێربووین لە قۆناغە سەرەتاییەكانی دەست 

و پەنجە نەرمكردن لەگەڵ رۆشنگەری بوو، 

كە  ئەوەیە  بووین  فێری  كە  ئەوەی  واتە 

ئەم رووداوە رووداوێكی سەربازی نەبوو، 

لەشكری  و  ناپلیۆن  سوپای  هاتنی  وات��ە 

فەڕەنسی نەبوو بۆ میسر، بەڵكو هاوكات 

كاتێك  چونكە  بوو،  كولتوری  رووداوێكی 

تازەیە كە فەرەنسییەكان  ئەو شارستانیەتە 

ناپلیۆن  كاتێك  هێنابوویان،  خۆیان  لەگەڵ 

لەگەڵ خۆیدا هێنابوو  گۆڕانكارییانەی  ئەو 

دەوڵ��ەت��داری  و  سیستماتیك  لەئاست 

بە  گرنگیدان  میسرو  شوێنەوارەكانی 

بوژاندنەوەو بایەخدان بە خوێندەواری لەو 

واڵتە، ئەمە هەمووی كاریگەرییان بەدوای 

خۆیاندا داناوە، هەروەها هاتنە سەركاری 

ئەو  یەكەمین  پ��ادش��ا،  عەلی  محەمەد 

وەفدانەی كە بۆ زانست و فێربوون نێردران، 

جەمالەدینی  وەك  پاریس،  بۆ  ناردیانن 

عەبدە  محەمەد  ئەمین،  قاسم  ئەفغانی، 

عەرەبی  رۆشنبیری  نوسەرو  لە  چەندین 

لە  رۆشنگەری  قۆناغەكانی  و  سەردەم  لە 

جیاواز  كتێبێكی  چەند  پێگەشتن،  پاریس 

س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  كە  هەیە  ج��ی��اوازم��ان 

نوسراون، كە باس لە گەشەسەندنی پاریس 

دەكەن لە دیدی عەرەبەكانەوە كە بەگەشت 

عەرەبیش  رۆژئاوای  لە  پاریس،  بۆ  چوون 

دیسانەوە  تونس  جەزائیرو  مەغریب،  لە 

فەرەنسا بوەوە بە مەرجەع و سەنتەرێكی 

پاش  ئێستا  بەاڵم  رۆشنگەری،  بۆ  گرنگ 

كە  گۆرانكارییانە  ئاڵوگۆڕو  ئەم  ئ��ەوەی 

كە  ئ��ەوەی  پ��اش  ك��راوە،  ناوچەكەدا  لە 

رۆشنگەری  و  گەشەسەندن  پ��رۆس��ەی 

گوتاری  ئەوەی  پاش  شكستیهێنا،  عەرەبی 

توندڕەوی ئایینی جێگەی وتاری رۆشنگەری 

ئەوەی  كە  ئ��ەوەی  پاش  گرتەوە،  ئایینی 

پێیدەوترێت وتاری رۆشنگەری لە جیهانی 

وتاری  هێناو  گەورەی  شكستی  عەرەبیدا، 

توندڕەوی جێگەی گرتەوە، ئێستا جارێكی 

تر پاریس دەبێتەوە مەركەز، بەاڵم مەركەزی 

تیرۆریستی،  پ��ەالم��اری  و  توندوتیژی 

لە  ئەمە  ئازادییەكان،  سەر  هێرشكرنە 

و  نوسین  پاریس،  ئازادییەكانی  قۆناغێكدا 

ئیلهام  رۆژنامەنوسییەكانی شوێنی شۆك و 

ئیسالمی،  رۆژه��ەاڵت��ی  بۆ  بوو  بەخشین 

بەاڵم ئێستا هەمان پاریس لەسایەی وتاری 

توندڕەوی ئایینی بوەتە دوژمن و شەیتان.

پێتوایە  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

و  ئ����ازادی  زەم��ی��ن��ەی  ئیسالمییەكان 

بۆ  قۆستبێتەوە،  دیموكراسییەكانیان 

بەرژەوەندی خۆیان؟

راستییەكی  ئ���ەوە  حسێن:  ج��ەم��ال 

كۆمەڵگا  ب��ۆ  ب��ەت��ای��ب��ەت  م��وت��ڵ��ەق��ە، 

گەرمترین  بووەتە   ،)2015/1/7( لە  فەرەنسا  پایتەختی  پاریسی  لە  هیبدۆ  چارلی  گۆڤار  سەر  هێرشكردنە 
باسی میدیاكانی جیهان، بەهۆی پەالمارە تیرۆریستییەكان بۆ سەر ئەو گۆڤارە بەهۆی باڵوبوونەوەی وێنە 
گۆڤارەكەو  بۆ  گەورە  هاوسۆزییەكی  پەرەالمارانە  ئەو  دوابەدوای  ئیسالم،  پێغەمبەری  كاریكاتێرەكانی 
سەلەفی،  بزوتنەوە  سیاسی،  ئیسالمی  تر  جارێكی  لەهەمانكاتدا  دروستبوو،  فەرەنسا  واڵتی  و  قوربانیان 
جیهادی، رادیكاڵیزمی ئیسالمی خرایەبەر رەخنەو وەك مەترسییەكی جددی بۆ سەر كۆمەڵگا رۆژئاواییەكان 
چاوی لێكرا، لەكاتێكدا ئەم هێزانە لەناوجەرگەی ئازادی دڵی ئەوروپاوە بونەتە مەترسی لەسەر ئازادی و ژیانی 
ئینسانەكان، بۆ تاووتوێكردنی ئەم پرسە كە دوو رەهەندی میدیایی و ئازادی رادەربڕین لەالیەك و مەترسی 
گروپە ئیسالمییە رادیكاڵەكان و فەندەمێنتالیستەكان لەالیەكی ترەوە هەیە، دوو دیدارەمان لەگەڵ جەمال 
حسێن، نوسەر و شارەزا لە كاروباری ئیسالمی سیاسی و ئامادسلێمان، نوسەر و شارەزا لە كاروباری ئیسالمی 

سیاسی سازكردووە.
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خۆرئاواییەكان، زۆرێك لەو عەرەبانەی كە 

قاچاغ  رێگای  بە  دەژین  پاریس  لە  ئێستا 

واڵتەكانی  لە  واتە  واڵت��ە،  ئەو  چوونەتە 

خۆیاندا هەڵهاتوون چ هەڵهاتنی ئابووری، 

بۆ  بێت،  كۆمەاڵیەتی  یان  سیاسی،  یان 

و  ژیان  پێكەوە  ئ��ازادی  كە  شوێنەی  ئەو 

ئەم  گ��وت��ارە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  هەیە،  فرەیی 

ژیانەو كۆمەڵگایەی قبوڵ نییە، چونكە ئەم 

بەسەر  بسەپێنێت  خۆی  دەیەوێت  گوتارە 

جیاجیاكاندا،  بۆچوونە  ئاڕاستەو  هەموو 

ئەو  كە  نییە،  ئەوە  لەسەر  قسە  بێگومان 

گۆڤارەی لە فەرەنسا دەردەچێت سوكایەتی 

نا،  یان  ك��ردووە  ئیسالم  موقەدەساتی  بە 

ئەمە  كە  هەیە  بەوەوە  پەیوەندی  بەڵكو 

دابونەریت و  كۆمەڵگای فەرەنسا كولتورو 

كۆمەڵە  ئەوە  هەیە،  خۆی  رێسای  یاساو 

خەڵكێكی توندڕەوە كە لە واڵتەكانی خۆیان 

هەڵدێن و لەوێ  دەژین، هەربۆیە هەندێك 

قبوڵ  دۆخ��ە  ئەو  لەوێش  عەرەبانە  لەو 

ناكەن، ئەمە لەكاتێكدایە كە واڵتی فەرەنسا 

الی  بۆ  بیانگوازێتەوە  بەدوایانداو  نەچووە 

واڵتی  لە  كە  ئەوانن  ئەوە  بەڵكو  خۆی، 

كەڵك  بۆیە  ئەوێ.  بۆ  هەڵهاتوون  خۆیان 

وەرگرتن لەو ئازادییانە، كەڵك وەرگرتنێكی 

خراپ بووە.

ئەو  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

رووداوانە، رەهەندو دەاللەتەكانی چین؟

ج��ەم��ال ح��س��ێ��ن: دەم��ێ��ك��ە ل��ەالی 

رۆژئاواییەكان  دەوڵەتە  و  الیەن  كۆمەڵێك 

سنورێك  دەكات  داوا  كە  هەیە  دەنگێك 

فراوانبوونی  و  گەشەسەندن  بۆ  دابنرێت، 

لەو  توندرەو  جیهادی  سەلەفی،  گوتاری 

پێكهاتە  لەناو  بەتایبەت  كۆمەڵگایانە، 

لەبیرمان  دەبێت  چونكە  موسوڵمانەكاندا، 

بێت كە لە واڵتی فەرەنسا زیاتر لە دوانزە 

ملیۆن موسوڵمان هەیە، كە بەشی زۆریان 

موسوڵمانانی عەرەب لە واڵتانی مەغریب، 

جەزائیر، تونس و لیبیایە، ئەم رووداوە ئەم 

قەناعەتەی تۆختركردەوە، بۆ نمونە چەند 

ساڵێكە قسە لەوە دەكرێت كە وەك چۆن 

لە واڵتی ئەڵمانیا یاسا هەیە، بۆ رێگەگرتن 

لە باڵوبونەوەی فكری نازیزم، یان فاشیزم، 

بۆ  دەربكرێت  یاسایەك  بەهەمانشێوە 

رێگەگرتن لە فكری سەلەفی توندڕەو، بۆ 

نمونە لە واڵتێكی وەك میسر لە سەردەمی 

موبارەك یەكێك لە رەخنەكانی لە ئەوروپا 

ئەوەبوو، كە ئیسالمییە توندڕەوەكانی واڵتی 

لە  دەچن  بەاڵم  لە واڵت هەڵدێن،  میسر 

واڵتە خۆرئاواییەكانەوە جارێكی تر خۆیان 

تەیار دەكەنەوە، بۆ نمونە لە واڵتی تونس 

سەركردەكانی  لە  یەكێك  غەنوشی  راشید 

تونس  لە  كاتێك  كە  بوو،  ئیسالمییەكان 

هەڵدێت دەچێتە فەرەنسا، دەوڵەتی تونس 

لە سەردەمی بن عەلی كە دۆستایەتییەكی 

دەوڵەتی  لەگەڵ  هەبوو  ستراتیجی  زۆرو 

تێبینیانەی  لەو  یەكێك  هەمیشە  فەرەنسا، 

هەبوو  فەرەنسای  حكومەتی  لەسەر  كە 

غەنوشی  راشید  رێگایانداوە  كە  ئەوەبوو، 

وەاڵمی  بەاڵم  بكات،  چاالكی  واڵتەدا  لەو 

ئ��ەوان��ە ئ��ەوەب��ووە ،ك��ە ئ���ەوان دەس��ت 

وەرنادەنە ئازادییە تاكە كەسییەكان.

بەو  سەبارەت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

لە  موسوڵمان  ملیۆن  دوانزە  كە  رێژەیە 

ئەڵمانیا  واڵتی  لە  بەاڵم  هەیە،  فەرەنسا 

ئیسالم  ئایینی   )%57( راپرسییەك  بەپێی 

ئەڵمانیا،  لەسەر  دەزان��ن  مەترسیدار  بە 

)61%(  یان ئایینی ئیسالم بە مەترسیدار 

دەزانن لەسەر ئەوروپا، ئایا ئەم ئامارێكی 

مەترسیدار نییە؟

ل��ەوەوە  با  س��ەرەت��ا  حسێن:  جەمال 

دەستپێبكەین، ئایا چی وای لە ئەڵمانییەكان 

ئیسالم  كە  هەبێت  رایەیان  ئەم  ك��ردووە 

دوو  من  بەبڕوای  بزانن؟   مەترسیدار  بە 

یەكەمیان  هەیە،  سەرەكی  زۆر  هۆكاری 

سیاسییە  ئیسالمی  ك����ردەوەی  ك���ردارو 

وێنەی  وای��ك��ردووە،  كە  توندڕەوەكانە 

11ی  لە  بكەن،  ناشرین  ئیسالم  ئایینی 

لەسەر  خۆرئاواییدا  جیهانی  لە  سێپتەمبەر 

ئاستی شەقام واكەوتەوە، كە ئیسالمییەكان 

مەترسین بۆ سەر كۆمەڵگا خۆرئاواییەكان، 

دوبارەكردنەوەی ئەم كردەوە تیرۆریستییانە 

بەریتانیاو  لە  پێشتریش  نەمساو سوید،  لە 

فەرەنسا، لە شوێنانی تریش، ئەم قەناعەتە 

تاوانباری  واتە  دەكات،  بەهێزتر  دێنێ  تا 

یەكەم كە وێنەیەكی ناشرین، تیرۆریستی، 

زبر، ناشاییستەی كە بۆ ئیسالم بەشێوەیەكی 

ئیسالمی  لە  بریتییە  هێنابێت،  گشتی 

هەمیشە  كە  ئیسالمییانەی  ئەو  سەلەفی، 

پێكەوە  ئایینی  كە  دەك��ەن  ئەوە  ئیدعای 

خۆشگوزەرانییە  و  تەبایی  ئاشتی،  ژیان، 

ئاستی  ل��ەس��ەر  ب���ەاڵم  راس��ت��ە،  ئ��ەم��ە 

قسەكانیان، چونكە لە كرداردا زۆربەی جار 

كردووە،  رەفتاریان  قسەكانیان  پێچەوانەی 

كە  وێنەی  ئەو  جارەكانیش  زۆربەی  بگرە 

دروستیان كردووە وێنەیەكی ناشرین بووە.

زیادبوونی  لە  دووەم��ی��ان،  هۆكاری 

كە  ل��ەوەی  بریتییە  رۆژئ���اوا  لە  دەن��گ 

رۆژئاواییەكان جیاوازییەكی گەورە نابینەوە 

سیاسی  ئیسالمی  و  موسوڵمان  لەنێوان 

توندڕەو، چونكە ئاسان نییە لە كۆمەڵگای 

بە  هاوواڵتییەكی  بە  قەناعەت  خۆرئاوایی 

رەگەز فەڕەنسی بهێنیت كە هیچ لە ئیسالم 

كە  پێبهێنیت  موتڵەقی  قەناعەتی  نازانێت، 

توندڕەو  سیاسی  ئیسالمی  و  موسوڵمان 

جیاوازی  لەبەرئەوەی  جیاوازن،  لەیەكتری 

نابینێت.

كوردستان دیپلۆماتیك: كەواتە ئیسالمی 

سیاسی توندڕەو، زمانی دیالۆگ نازانێت؟

بۆ  راستییەكە  ئەمە  حسێن:  جەمال 

لەناو  ئایینی،  ئایدۆلۆجیایەكی  هەموو 

شێوەیەكی  بە  سیاسی  ئیسالمی  فەزایی 

گشتی، ئیسالمی سیاسی توندڕەو جیهادی، 

ئەم  راستەوخۆی  نوێنەرایەتییەكی  رادیكاڵ 

بیروباوەڕە دەكات، واتە داعش تەنها دژی 

ئەوانە نییە كە یەزیدین، یان كوردن، یان 

تەنها دژی ئەوانە نین كە ئیسالم نین، بەڵكو 

دژی ئەوانەشن كە قاعیدەو قاعیدەشن، بۆ 
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نمونە لە سوریا لە ساڵی رابردوودا لەنێوان 

گەورە  خوێناوی  شەڕێكی  داعش  قاعیدەو 

روویدا، كە بە سەدان كەسیان لە یەكتری 

شەڕە  ئەو  ئێستاشدا  لە  بێگومان  كوشت، 

وایكردووە  كە  ئ��ەوەی  بەاڵم  دواخ��راوە، 

بەشار  فشارەكانی  لە  بریتییە  دوابخرێت، 

بەرژەوەندی  لە  شەڕە  ئەو  یان  ئەسەد، 

ئێران و نەیارەكانیان دەشكێتەوە، ئەگەرنا 

كە  ئەفغانستان  وەك  هەبێت  شانسیان 

توندڕەوی  وتاری  یەكتر،  گیانی  بەربوونە 

یەزیدییەكان،  ل��ەگ��ەڵ  ناتوانێت  ن��ەك 

كە  بژین  ئەوانەش  لەگەڵ  ناتوانێت  بەڵكو 

ئیسالمیشن، بە مەرجێك ئەو ئیسالمییانەی 

كێشاوە  بۆیان  ئەواندا  چوارچێوەی  لە  كە 

بۆ  نییە  مەترسی  هەر  داعش  واتە  بژین، 

یەزیدییەكان،  مەسیحییەكان،  كورد،  سەر 

ژیان،  سەر  بۆ  مەترسییە  داع��ش  بەڵكو 

چونكە سروستی وتاری توندڕەوی و مەرگ 

دۆستی ئەوەیە كە دژی خۆشیانن، چونكە 

ئەو فشارانەی كە ئێستاش هەیە لەسەریان 

ناوخۆیاندا  لە  ناتوانن  ئ��ەوان  نەمێنێت، 

بژین،  نەهاتوون  ئ��ەوان  چونكە  بژین، 

لەگەڵ  شتێك  هەموو  هاتووە  ئەو  بەڵكو 

خۆیدا وێران بكات، چ جا ئەوەی ئەم هێزە 

توندڕەوە بیەوێت لە كۆمەڵگای فەڕەنسیدا 

واتە  ئیمكانیەتی هەبێت،  بژی و  بیەوێت 

لە واڵتی  رۆژان��ە  وادەك���ات  كە  ئ��ەوەی 

دوب��ارە  تیرۆریستی  ك��ردەوەی  فەرەنسا 

نەبوونی  و  ئاسایشی  ئامێری  نەبێتەوەو 

رێكخستنی  نەبوونی  تەقەمەنی،  و  چەك 

نهێنی، نەبوونی پێگەیەكی بەهێزە لەوێ، 

چونكە ئەو ئایدۆلۆجیایە حەزی لەوەیە كە 

هەموو كۆمەڵگای فەرەنسی یان بكوژێت، 

ژێر  بیانخاتە  و  بكات  موسوڵمانی  ی��ان 

لە  هەندێك  چۆن  وەك  خۆیەوە،  ركێفی 

مەسیحییەكانی لە سوریاو عێراق كەوتوەتە 

ئیسالمی  كەواتە  خ��ۆی��ەوە،  ركێفی  ژێ��ر 

ئازادی  لە  سودی  كاتێك  هەموو  توندڕەو 

وەرگرتووە، بەاڵم خۆشی دژیەی ئازادییە، 

ئەو دژی ئازادی نییە لەبەرئەوەی ناكۆكە 

دژی  بەڵكو  ئ��ەو،  مەرامەكانی  لەگەڵ 

ئازادییە  دژی  ئایدۆلۆژیا،  وەك  ئازادییە 

كۆمەاڵیەتییەكانیشە.

تۆ  ب��ەڕای  دیپلۆماتیك:   كوردستان 

ئەم كردەوانە چۆن پرۆتستۆ بكرێت، كە 

جارێكی تر دوبارە نەكرێتەوە؟

ك��ردەوەی  ئ��ەگ��ەری  حسێن:  جەمال 

زیندووە،  ئەگەرێكی  هەمیشە  تیرۆریستی 

زیندوویی  بە  گ��وت��ارە  فكرو  ئ��ەم  هەتا 

گوتارانە  ئ��ەم  بڕواشموایە  بمێنێتەوە، 

ئەگەرێكی درێژخایانە، واتە پێموایە ناتوانین 

ئاوا بە ئاسانی لەم ئەگەرە رزگارمان بێت، 

بەتایبەت ئەم ناوچەیە سیخناخە بە شەڕ، 

ئابوری  كێشەی  بە  دواك��ەوت��ووی��ی،  بە 

گەورە، بە ستەمكاری، بە ملمالنێی سیاسی 

هەمەجۆر، بە نەبوونی ئازادی، دیموكراسی 

و ژیاندۆستی، هەموو ئەمانەو زۆرێك لە 

گوتارە  ئەم  كە  وای��ك��ردووە  تر  هۆكاری 

وەربگرێت،  ژینگەیە  ف��ەزاو  لەم  كەڵك 

دەبێت لە بناغەكانییەوە دەستكاری بكرێت 

بە نەمانی ستەمكاری، كێشەكانی ئابووری، 

دواكەوتوویی و كۆمەاڵیەتی چارەسەركردنی 

رێگایە  ئەو  واتە  ناوچەكە،  ملمالنێكانی 

كورتخایەن  درێ��ژەو  دوورو  پرۆسەیەكی 

رێگە  قورسی،  س��ەرب��اری  چونكە  نییە، 

چارەی سەربازی بۆ لێدانی قاعیدەو داعش 

بناغەی  هەڵتەكاندنی  رێگەی  لە  ئاسانترە 

راستییە،  ئەمە  بێگومان  فكرییان،  الیەنی 

رۆژهەاڵتییەكان  كۆمەڵگا  ئێستا  لەوانەیە 

بەتایبەتی،  رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان  و  بەگشتی 

كە  ه��ات��ووە،  بۆ  ت��ەواوی��ان  قەناعەتێكی 

دەبێت دەستبەرن بۆ رێگای دووەم، وەك 

چۆن ئێستا لە میسر ئەزمونی ئەوە هەیە 

كە دامەزراوە ئایینیەكان چارەسەر بكرێن، 

هەوڵدەدرێت كە رێگە لە وتاری سەلەفی 

توندڕەوی بگیرێت، یان هەوڵدەدرێت كە 

ریفۆرمی ئایینی بكرێت، یان ئەوەتا زانكۆی 

ئەزهەر لەسەر داوای عەبدولفەتاح سیسی 

چیتر نابێت رێگە 
بدرێت ئایینی ئیسالم 
بەكاربهێندرێت لە 
كردەوەی تیرۆریستی، 
كوشتن و بڕین، یان 
چیتر رێگە نەدرێت 
جارێكی تر ئیسالم 
ناشرینتر بكرێت، لە 
چاوی كۆمەڵگاكانی 
رۆژئاواو كۆمەڵگا 
موسوڵمانەكانیشدا
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كاری جددی بۆ ئەوە دەكات كە چاكسازی 

ئەم حەرەكەیە  تونسیش  واڵتی  لە  بكات، 

و  عەرەبی  عەشرەتی  واڵتانی  لە  بەهێزە، 

ئەم  كوردستانیشدا  لە  بگرە  عێراقیشەوە، 

دەنگە ئێستا بەرزترە كە داوای چاكسازی 

هەمووی  دەتوانین  واتە  دەك��ات،  ئایینی 

لەیەك خاڵدا كورتبكەینەوە، ئەگەر لەڕووی 

قسەبكەین،  دیینی  زمانی  بە  دیینیەوەو 

ئیسالم  ئایینی  بدرێت  رێگە  نابێت  چیتر 

تیرۆریستی،  كردەوەی  لە  بەكاربهێندرێت 

نەدرێت  رێگە  یان چیتر  بڕین،  و  كوشتن 

لە  بكرێت  ناشرینتر  ئیسالم  تر  جارێكی 

كۆمەڵگا  رۆژئ���اواو  كۆمەڵگاكانی  چ��اوی 

موسوڵمانەكانیشدا، ئەمەش بەتەنها ئەركی 

ن��وس��ەران،  روون��اك��ب��ی��ران،  رۆشنبیران، 

نییە،  دەوڵ��ەت  و  عەلمانی  موئەسەساتی 

بەڵكو ئەركی پیاوانی ئایینیشە.

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ئ��ەو 

پیاوانی  هەندێكجار  كە  دەستوەردانانەی 

خەڵك  ئازادییەكانی  ل��ەس��ەر  ئایینی 

یان هەندێكجار خوتبەو  بەناوی دیینەوە، 

بەكارهێنای سۆسیال میدیا بۆ باڵوبوونەوەو 

بە  پێویستی  چەند  تا  ئەمانە  هاندان، 

چارەسەر هەیە؟

جەمال حسێن: جاران ئیسالمییەكان بە 

ئەو  وێنای  تەماشاو  وا  گشتی  شێوەیەكی 

كەسانەیان دەكرد، كە داوای ئەوەیان دەكرد 

جیابكرێتەوە،  دەوڵ��ەت  لە  سیاسەت  كە 

بنەما  و  دیین  دژی  ئەوانە  كە  بۆئەوەیە 

ئەمە  موسوڵمانانن،  سەرەكییەكانی 

دەوڵەت  ئیسالم،  تێكەاڵوكردنی  ئەزمونی 

تا  كە  رۆژانە  دەیبینین  ئەمە  و سیاسەت، 

تر  ناشرین  سیاسی  ئیسالمی  وێنەی  دێت 

دەبێت، تا دێت زیاتر ئایینی ئیسالم خراپ 

بڕین،  و  كوشتن  پڕۆسەی  لە  بەكاردێت 

جارێكی  دەبێت  بۆیە  مرۆڤ.  سەربڕینی 

بڵێت  هەڵبگێڕدرێتەوەو  قەناعەتە  ئەم  تر 

بانگەوازی جیاكردنەوەی دیین و دەوڵەت، 

لە  سیاسەت  جیاكردنەوەی  بانگەوازی 

كە  ل��ەوەی  رێگەگرتن  بانگەوازی  ئایین، 

گوتاری  بۆ  بەكاربهێنێت  ئیسالم  هێزێك 

دیینیشەو  ئەركێكی  ئەمە  خۆی،  سیاسی 

بەرگریشە لە دیین، ئاخر بۆیە ئێمەومانان 

دەوڵەت  و  دیین  جیاكردنەوەی  دەمانوت 

و  دیین  ئاشتەوایی  بۆ  سەردەكێشێت 

كۆمەڵگا، وەكو ئێستا كە كۆمەڵگا دەوڵەتێكی 

عەلمانییە لە سەردەمێك لە سەردەمەكاندا 

لە  دەچەوسێندرایەوە،  ئایینەوە  بەناوی 

پیاوانی  سەردەمەكاندا  لە  سەردەمێك 

ئایینی و دەسەاڵتداران ئایینیان بەكاردەهێنا 

بۆ كوشتن و بڕینی كۆمەڵگاكانی خۆیان، بۆ 

خۆیان،  ستەمكارییەكانی  بە  شەرعییەتدان 

راپەڕین  خەڵكی  س��ەردەم��ەدا  لەو  ب��ەاڵم 

دژی ئەو دۆخە، بەاڵم ئێستا لە فەرەنسا 

كۆمەڵگایەك نییە كە مولحید بێت، بەڵكو 

بەپێچەوانەوە كۆمەڵگایەكی لێبووردەیە، كە 

رۆژئاوادا،  لە  مەسیحیەتە  هەمان  تێیدایە 

لەگەڵ  هەیە  گەورەی  جیاوازییەكی  بەاڵم 

ن��اوەڕاس��ت،  كۆمەڵگاكانی  مەسیحیەتی 

ئەویش ئەوەیە كە مەسیحیەتێكە دوورە لە 

سیاسەت و رێگە نادرێت ئیستغالل بكرێت، 

بۆیە ئەم رووداوانەی كۆتاییش كە روویداو 

ئەو  مەنتیقەیە،  ئەم  بۆ  داعشیش  هاتنی 

روویانداوەو  فەرەنسا  لە  كە  رووداوان��ەی 

داهاتوودا  لە  هەیە  زۆریشی  ئەگەرێكی 

هێزو  ئەو  ئەوانە  هەموو  رووب��دات��ەوە، 

زیاتر  مەنتق  كە  دەكات،  بەهێزتر  گوتارە 

دین  دەیەوێت  كە  گوتارەی  بەو  دەدات 

و دەوڵەت جیابكاتەوە، واتە ئەو كردەوە 

تیرۆریستییەی كە لە پاریس روویدا، داعش 

ئەوانە  هەموو  قاعیدەو  هەیە،  لێرە  كە 

سیاسین،  ئیسالمی  نەبن  ئیسالمیش  ئەگەر 

ئیسالم  دەیكات  داع��ش  كە  ئ��ەوەی  وات��ە 

نییە، بەاڵم ئیسالمی سیاسییە.

رادیكاڵیزمی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئیسالمی بەمكارانە چی بەرهەمدەهێنێت، 

ئایا جۆرێك لە فاشیزم بەرهەم ناهێنێت؟

ناوەڕۆكدا  لە  خۆی  حسێن:  جەمال 

ئیسالمی توندڕەو 
هەموو كاتێك سودی لە 
ئازادی وەرگرتووە، بەاڵم 

خۆشی دژی ئازادییە،
ئەو دژی ئازادی نییە 

لەبەرئەوەی ناکۆکە 
لەگەڵ مەرامەکانی ئەو، 

بەڵکو دژی ئازادییە 
وەک ئایدۆلۆژیا، 

دژی ئازادییە 
کۆمەاڵیەتییەکانیشە
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ب��ەاڵم  فاشییە،  ئیسالمی  رادیكاڵیزمی 

نییە،  بەدەستەوە  فاشیزمی  كەرەستەكانی 

مەبەستمان  ئەگەر  چییە؟  فاشیزم  چونكە 

حزبێكی  لەناو  بێت  سیاسی  دەسەاڵتێكی 

دیاریكراو كە دەوڵەتێكی لەژێر دەستدا بێت 

فاشیزمی  ئەوە  دەزگاكانییەوە،  هەموو  بە 

ئیسالمی تائێستا ئەوەی لەژێر دەستدا نییە، 

جگەلە دەوڵەتە شەكەتەكەی داعش نەبێت، 

ئایدۆلۆجیاوە  فكر،  گوتار،  لەڕووی  بەاڵم 

راستییە  ئەوە  رادیكاڵەوە  ئیسالمی سیاسی 

كە بڕوای بە ئازادی، دیموكراسی، فرەیی، 

یەكێك  نمونە  بۆ  نییە،  ئافرەت  ئ��ازادی 

لەو تیۆرانەی كە باس لە فەندەمێنتاڵیزمی 

ئیسالمی دەكات، كە سێ رەگەزی سەرەكی 

تێدایە، كە یەكەمیان بەردەوام هەوڵدەدات 

دووەم  دەس���ەاڵت،  كۆنترۆڵكردنی  ب��ۆ 

دیین  تێكەڵكردنی  بۆ  ب��ەردەوام  هەوڵی 

هەموو  بە  ئایینی  شەرعیەتدانی  دنیاو  و 

بۆ  هەوڵدان  سێیەم  سیاسی،  كردەوەیەكی 

ئەو  كەواتە  ژن،  جەستەی  كۆنترۆڵكردنی 

فكرانە هەموو جومگەكانی فكری فاشی یە 

دۆست،  مەرگ  گوتاری  ناوەڕۆكدا  لە  كە 

بەاڵم  لێبوردەییە،  و  فرەیی  ترسناكە دژی 

ئەوەیە  پرسیارەكە  نییە،  ئەوە  پرسیارەكە 

ئایا ئەم گوتارە كەرەستەكانی جێبەجێكردنی 

ئەم بیروباوەڕانەی بەدەستە كە بریتییە لە 

ئەگەر  نییە،  بەدەستییەوە  كە  دەوڵ��ەت، 

بەدەستی بێت فاشییەت مومارەسە دەكات، 

داعش  ئەزمونی  نمونەی  ئەوە  ئەوەش  بۆ 

لە عێراق و سوریا، قاعیدە لە ئەفغانستان.

لە  پێشتریش  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان فتوای كوشتن و هەوڵی كوشتنی 

قوبادی  بێكەس،  شێركۆ  بەختیار،  مەال 

دەرچ��وو،  رێبوار  ناسك،  جەلیلزادە، 

مەترسیدار،  گروپێكی  لەالیەن چەند  هەر 

چۆن لە داهاتوودا بەر بەم مەترسییانەش 

بگیرێت؟

جەمال حسێن: وەك وتم ئەو گوتارە، 

ناتوانێت فرەیی، جیاوازی لە دەرەوەی دنیا 

بینینی و ئایدۆلۆجیای خۆی بۆچوونێكی تر 

قبوڵ بكات، بەڵكو هەمیشە بە چاوی كوفر 

لە نەیارەكانی دەڕوانێت، ئەگەر هەر زۆر 

و  ناسكترین  واتە  وەریبگرێت،  بەئاسایش 

نەرمترین وشە هەڵبژێرێت، ئەوە بە بیدعە 

ناویان دەبات، واتە قسەكە ئەوەیە ئەگەر 

ئەوا  بێت  لەبەردەست  كەرەستەكانیان 

رۆژنامەنوس،  نوسەر،  شێركۆ،  مامۆستا 

سیاسەتمەدار، هەڵسوڕاو چاالكوانی مەدەنی 

بۆیان  بەڵكو  دەكرد،  تیرۆر  رۆشنبیریان  و 

رووتەكەییان  هەرە  بەمانا  ژیان  بكرابایە 

كەرەستەكەیان  وات���ە  دەك����رد،  ت��ی��رۆر 

لەبەردەمدا نەبووە، بەاڵم وەك تێڕوانین، 

هێزانە  ئەم  بەڵێ  بینین  دنیا  ئایدۆلۆجیاو 

زۆربەی زۆریان هاوبەشن، جیاوازی داعش 

و قاعیدە چییە؟ لەكاتێكدا ئەم دوو هێزە 

لەماوەی  زیاتریشیان  بگرە  و  س��ەدان  بە 

رابردوودا لە یەكتری كوشتووە.

 چەکدارانی داعش
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ئامەد سڵێامن نوسەر و شارەزا لە ئیسالمی سیاسی:

دیدار: النە کاشان

هێزە سیاسییە ئیسالمییەكانیش لە بەرامبەر دیاردەیەكدا، 

ئیدانەی ئەم كردەوانە دەكەن، بەاڵم لە بنەمادا خۆیان 

بەرهەمهێنەری ئەمجۆرە فیكرو توندوتیژییەن
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لەكاتێكدا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

تیرۆریستییەكانی  ك��ردەوە  ئەنجامدەرانی 

فەرەنسا لەماوەی دوو رۆژدا دۆزرانەوەو بە 

دەستی پۆلیسی ئەو واڵتەش كوژران، بەاڵم  

ماوەی دوو ساڵە سێ ژنە چاالكوانەكەی سەر 

بە )PKK( تیرۆركراون و نەتواندراوە، یان 

حكومەتی پاریس نەیویستووە ئەنجامدەرانی 

ئەو كردەوە تیرۆریستییە بدۆزرێتەوە، ئەمە 

هۆكاری چییە؟

لە  كە  رووداوە  ئ��ەم  سڵێمان:  ئامەد 

ساڵ  دوو  هاوكات  روودەدات،  فەرەنسا 

سیاسی  چاالكوانی  ژنە  سێ  ئێستاش  لە  بەر 

دەزگا  نەبێت  ئەوە  دەكرێن،  تیرۆر  كورد 

دۆزینەوەی  توانای  فەرەنسا  ئەمنییەكانی 

ئەوانەیان نەبێت، بەڵكو ئەوە پەیوەندی بە 

دەرەوەی  سیاسەتی  و  سیاسی  هەلومەرجە 

هەیە،  ئەوروپییەوە  واڵتانی  واڵت��ەوەو  ئەو 

دەرحەق بە كێشەی كورد، ئەمەش وابەستەیە 

توركیا  وەك��و  واڵتێكی  چونكە  توركیا،  بە 

لەنێوانیاندا  هەیە  ب��ەرژەوەن��دی  كۆمەڵێك 

ئاشكراكردنی  لەسەر  هەیە  كاریگەری  كە 

سێ  تیرۆریستانەی  ئەو  یان  بكوژانە،  ئەو 

چاالكوانی سیاسی كورد تیرۆر دەكەن، لێرەدا 

كاتێك كە چەند تیرۆریستێك لەماوەی چەند 

دەكرێن.  دەستگیر  فەرەنسا  لە  سەعاتێكدا 

ئەمە  ئەنجامدەدەن.  تاوانێك  كە  كاتێك 

پەیوەندی بە خودی فەرەنساوە هەیە، واتە 

كاتێك كە مەترسی و هەڕەشەكان چڕدەبنەوە 

و  سیاسەت  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی  ل��ەس��ەر 

كە  دەكات،  پێویست  واڵتە  ئەم  بارودۆخی 

بدۆزرێنەوەو  و  بكرێن  ئاشكرا  زوو  ئەمانە 

بەرژەوەندی  لە  چونكە  بگەیەندرێن،  بەسزا 

خۆیاندایە، بەاڵم  تیرۆركردنی سێ چاالكوانی 

هەڕەشە  لەبەرئەوەی  ك��ورد  سیاسی  تری 

نەبوون لەسەر ئەو واڵتەو بەرژەوەندییەكانی 

ئەوا  مەترسییەوە،  ژێر  نەكەوتوەتە  فەرەنسا 

تری  دۆسیەیەكی  بۆ  هەڵدەگرێت  ئەمانە 

سیاسی داهاتووی واڵتانی ئەوروپا لە بەرامبەر 

واڵتی توركیاو تەنانەت مەسەلەی كورد وەك 

بەرژەوەندییە  بۆیە  بەكاردەهێنێت.  كارتێك 

سیاسییەكانیان كە كاریگەرییان هەیە.

ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك: ئ��ەوە 

ئاراستە  رووداوەكان  كە  بەرژەوەندییەكانە 

دەكات؟ 

ئامەد سڵێمان: بەڵێ، بەدرێژایی مێژووی 

هەمیشە  مرۆڤایەتیدا  و  جیهانی  واڵتانی 

سیاسییەكان  و  ئ��اب��ووری  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە 

كاریگەرییان هەیە لەسەر هەموو رووداوەكان،  

تەنانەت ئاڕاستەی رووداوەكانیش.

بیانی  چەكداری  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

نێو داعش لەرووی كولتورو شارستانییەتیشەوە 

جیاوازن لە داعش وجیهانی داعش و جیهانی 

كولتوری ئیسالمی، كەواتە چ نهێنییەك هەیە 

كە داعش و بیانییەكان پێكەوە دەبەستێتەوە، 

یان چ خاڵێكی هاوبەش لەنێواندا هەیە؟

هەڵە  ل��ەڕاس��ت��ی��دا  سڵێمان:  ئ��ام��ەد 

ئایینی  دەڵێن  كە  هەیە،  لێكدانەوەیەك 

ئەوروپاو  واڵتانی  لە  گەشەیكردووە  ئیسالم 

بەشێكی زۆری خەڵك چووەتە پاڵ گروپێكی 

ئەمانەی  هەموو  چونكە  توندڕەو،  ئیسالمی 

رەگەزنامەیان  ئەگەرچی  دەرەوە  واڵتانی 

هەیە، بەاڵم كاتێك لێیان دەكۆڵیتەوە زۆربەی 

واڵتانی  لە  واڵتێك  سەر  دەچنەوە  زۆری��ان 

توندوتیژی  كینەو  رق،  كولتوری  عەرەبی. 

لە  باوە  كولتورێكی  رۆژهەاڵتدا  واڵتانی  لە 

هەزار  پێنج  چوار  بە  و  ئایینەكان  مێژووی 

ساڵ پێش لە زایینیش تا دەگاتە سەرهەڵدانی 

توندوتیژیە  كولتورە  ئەم  ئیسالمیش،  ئایینی 

لەبەرامبەر كولتورێكی ناتوندوتیژیدا هەمیشە 

رەگ���ەزەوە  ل���ەرووی  نمونە  بۆ  زاڵ��ب��ووە، 

بكۆڵینەوە، تەماشا دەكەین كە ئەمانە یان سەر 

بە واڵتێكی عەرەبین، یان سەر بە كولتورێكی 

لەبنەمادا.  توندوتیژین  لە  پڕ  رۆژهەاڵتی 

بە رەچەڵەك  ئەمانە  كاتێك كە دەڵێن  بۆیە 

ئەمانە  بڵێین  ناتوانین  بەڕاستی  بیانین، 

هەڵگری  كولتورییەوە،  ل��ەرووی  جیاوازن 

هەمان  پ��ەروەردەی  كولتورەن،  ئەو  هەمان 

ئەو كولتورە رۆژهەاڵتییەن، واتا نەیانتوانیوە 

خۆیان داببڕێنن كاتێك كە لە واڵتێكی بیانی 

خۆی  نەیتوانیوە  دەژین،   فەرەنسادا  وەكو 

بگونجێنێت لەگەڵ ئەو كولتورە ئەوروپییە.

بڵێم  بیرناكەمەوە،  وا  هەرگیز  م��ن 

خاوەن  فەرەنسی  مرۆڤێكی  بۆچی  ئەمانە 

كولتورێكی جیاواز دێتە ناو كولتورێكی تری 

پڕ لە توندوتیژی، لەالیەكی تر دروستبوونی 

ئەوەمان  دەبێت  رۆژئ���اوا،  و  رۆژه���ەاڵت 

رۆژئ��اوا  مێژووییەوە  ل��ەرووی  بیرنەچێت 

لە دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(دا ئامەد سڵێمان نوسەر و شارەزا لە كاروباری ئیسالمی 
سیاسی تیشك دەخاتە سەر ئەو توندوتیژیانەی كە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا روو دەدەن، باس لەوە دەكات 
كە حزب و هێزە عەلمانیەكان نەیانتوانیوە رۆڵ و سەنگی خۆیان لە جیاوازی گوتارەكان لەگەڵ ئیسالمی 
سیاسیدا رونتر نیشانبدەن، هەروەها سەرنجمان رادەكێشێت بۆ ئەوەی كە توندوتیژی یەكسان نییە، بە 

شەرعیەت.
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كولتوری  كاریگەری  لەژێر  دروستبووە،  كە 

سەردەمی  تا  واتا  دروستبووە،  رۆژهەاڵتدا 

ئیمپڕاتۆریەتی  رۆما،  ئیمپڕاتۆریەتی  روخانی 

ساسانیش، كولتورێك باوبووە كە پێیدەوترێت 

كولتوری كۆیلەداری، كولتورێك پڕ لە ستەم 

و توندوتیژی بووە، واتا كۆمەڵگای ئەوروپی 

دوورو  هێندە  مێژوویەكی  خ��ۆرئ��اواش  و 

لە  داب��ڕاوە  بڵێین  ئ��ەوەی  بۆ  نییە،  درێ��ژی 

و  خۆرهەاڵت  بۆیە  توندوتیژی.  كولتوری 

زەمەنێكی  تا  كولتورەوە  ل��ەڕووی  خۆرئاوا 

دەتوانین  فەرەنساش  شۆڕشی  كاتی  زۆر، 

هزرو  ل��ەڕووی  تێكەاڵوە  كولتورێكی  بڵێین 

فكرو ئایینەوە دوو شتی پێكەوە بەستراون، 

بەسەر  زاڵە  كولتورێكی  ئایینیش  كولتوری 

تاك  كولتوری  ئەمڕۆش  تا  كە  كۆمەڵگادا، 

خوداییە كە لە ئیبراهیمەوە دەستپێدەكات تا 

بۆیە  موحەمەدە.  كە  ئیسالم  ئایینی  دەگاتە 

لە  تائێستاش  واتا  هاوبەشن،  خااڵنەدا  لەم 

بڵێین  دەتوانین  كە  تازە  ئەوروپیش  واڵتانی 

قبوڵكردن  یەكتر  ئازادی  سەدەیەكە كولتوری 

دەكات،  گەشە  وردە  وردە  دیموكراسی  و 

مێژووی  مێژووییەوە،  ل���ەڕووی  ئەگەرنا 

مێژوویەكی  مرۆڤایەتی چەندین هەزار ساڵە 

كە  سیستمێكە  توندوتیژو  لە  پڕ  تێكەاڵوی 

سیستمێكی ئیستفزازی بوون. ئەو تیرۆریستانە 

بە رەچەڵەك هەندێكیان میسری، جەزائیری، 

دێنەوە  ئەمانە  رەچەڵەك  بە  واتا  سعودین، 

بە  ئەگەر  بەاڵم  رۆژهەاڵتی،  كولتوری  سەر 

بۆ  بێت  ئەوروپیشدا  واڵتێكی  لە  رەچەڵەك 

خۆ  بێت،  بەریتانی  یان  فەڕەنسی،  نموونە 

شتێكی  توندوتیژی  مێژووی  واڵتانەش  لەو 

بەر  دەباتە  پەنا  كە  كەسێك  لێرەدا  ب��اوە، 

پاڵ  دەچێتە  ی��ان  توندوتیژی،  مەسەلەی 

گروپێكی توندوتیژ، ئەمە لێرەدا جێگای قسە 

لەسەركردنە، شتێكی ئاسان نییە ئەم رووداوە 

تێبپەڕێت،  بەئاسانی  وا  ئەوروپا  واڵتانی  لە 

ئەمە دواجار واڵتانی خۆرئاواو ئەوروپی بەئاگا 

پێداچوونەوەیەكی  كە  لەوەی  دەهێنێتەوە، 

زۆر ریشەییانە بۆ گەشەكردنی ئەمجۆرە هزرە 

توندوتیژیە لەم واڵتەدا، جارێكی تر وابكات 

بباتەوە،  نائارام  واڵتێكی  بەرەو  واڵتە  ئەم 

وایان لێدەكات جارێكی تر بەوەدا بچنەوە كە 

بۆچی مرۆڤێك دوای ژیانێكی دژوار دەبات 

پەنا  یان  خەڵك،  كوشتنی  دەباتەبەر  پەنا  و 

تیرۆرستی وەك  پاڵ هێزێكی  دەباتە چوونە 

ئەوروپی  واڵتانی  وادەك��ات  ئەمە  داع��ش، 

پێداچونەوەیەكی گرنگ بكەن.

هەم  دەبێت،  سودیشی  ئەمە  هەروەها 

ئیسالمییەكان  واڵتە  خۆرهەاڵت،  واڵتانی  بۆ 

واڵتانی  ب��ۆ  ه��ەم  گشتی،  بەشێوەیەكی 

ئەوروپیش، بۆ ئەوەی چارەسەرێكی ریشەییانە 

بدۆزنەوە بۆ هزری توندوتیژی، كە تائێستاش 

و  خۆرهەاڵت  واڵتانی  بەسەر  كێشاوە  باڵی 

بەشێك لەوانەی كە هەڵگری ئەم كولتورەن 

ژیان دەبەنە سەر لە واڵتانی ئەوروپا.

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

روونیان  روئیایەكی  چەند  تا  ئیسالمییەكان 

هەیە بەرامبەر بەم رووداو و كردەوانە؟ 

ئ���ام���ەد س��ڵ��ێ��م��ان: ل���ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ا 

كۆمەڵگا  ل��ە  ی���ان  رۆژه��ەاڵت��ی��ی��ەك��ان��دا، 

حزبێكی  تائێستا  بەڕاستی  ئیسالمییەكاندا، 

عەلمانی راستەقینەمان نییە، بۆنمونە حزبمان 

بە  ب���ڕوای  هەیە  حزبمان  چ��ەپ��ە،  هەیە 

ئازادی و دیموكراتیەت هەیە، بەاڵم ئەمیش 

لە  كولتورەكەی  كە  دەژی  كولتورێكدا  لەناو 

پێویست  بە  توندوتیژی  حاڵەتدا  هەندێك 

دەبینێت، لەكاتێكدا توندوتیژی یەكسان نییە 

پەروەردەی  دواجار  ئەمەش  شەرعیەت،  بە 

ئەو  هەمان  لەدایكبووی  سیستمەو  هەمان 

لە  كە  كولتورەی  ئەو  زاڵە،  كە  كولتورەیە 

كە  دروستكردووە،  بۆمانی  ئایین  مێژوودا 

دابونەریت  كولتورو  زۆری  بەشێكی  ئایینیش 

تائێستا  داگیركردووە،  ئێمەی  پەروەردەی  و 

ئەمیش  دەڕوات،  كۆنە  كولتورە  ئەم  لەسەر 

ببات،  شت  كۆمەڵێك  بۆ  دەست  ناوێرێت 

لەق  جەماوەرییەكەی  پێگە  لەبەرئەوەی 

دەبێت و كورت دەهێنێت لە هەڵبژاردنەكاندا، 

كە  هێزێك  كاتێكیش  خەتەرەكەیە،  ئەمە 

وەكو  یان  عەلمانی،  هێزێكی  پێیدەوترێت 

سەیر  دەرخستووە،  خۆی  عەلمانی  هێزێكی 

هێزێك كە پێیدەوترێت 
هێزێكی عەلمانی، یان 
وەكو هێزێكی عەلمانی 

خۆی دەرخستووە، 
سەیر دەكەیت گوتاری 

سیاسی ئەمیش 
جیاوازییەكی ئەوتۆی 
نییە لەگەڵ وتارێكی 

ئایینی، ئەگەر جیاوازی 
هەبێت جیاوازی 

الوەكین و پەراوێزن
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دەكەیت گوتاری سیاسی ئەمیش جیاوازییەكی 

ئایینی،  وت��ارێ��ك��ی  ل��ەگ��ەڵ  نییە  ئ��ەوت��ۆی 

الوەكین  جیاوازی  هەبێت  جیاوازی  ئەگەر 

هەڵوێستی  من  ب��ەڕای  بۆیە  پ��ەراوێ��زن.  و 

ئەمانیش، تەنانەت هەڵوێستی هێزە سیاسییە 

دیاردەیەكدا،  بەرامبەر  لە  ئیسالمییەكانیش 

هەردووكیان ئیدانەی ئەم كردەوانە دەكەن، 

بەرهەمهێنەری  خۆیان  بنەمادا  لە  ب��ەاڵم 

ئەمجۆرە فیكرو توندوتیژییەن، خۆیان تائێستا 

خۆیان  كۆمەڵگای  بۆ  چارەسەرێكیان  هیچ 

نەدۆزیوەتەوە.

چەند  ئێمەدا  واڵتی  لە  ئێستا  نمونە  بۆ 

چەند  ه��ەن،  سیاسی  ئیسالمی  هێزێكی 

هێزی  هەروەها  ه��ەن،  توندڕەو  هێزێكی 

میانڕەو هەن، بەاڵم دواجار كە قسە لەسەر 

یەك  هەموویان  دەكەیت  ئایینی  بابەتێكی 

من  لێرەدا  هەیە،  تێڕوانینیان  و  هەڵوێست 

هیچ جیاوازییەك نابینم، كێشەی هەرە گەورە 

لە واڵتی ئێمە ئەوەیە كە هێزێكی عەلمانی 

راستەقینەی بوێرمان نییە.

بڵێین  دەكرێت  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بگونجێت،  بۆی  لەكوێ  سیاسی  ئیسالمی 

لەكوێ بۆی بكرێت دەتوانێت تیرۆر بكات؟ 

و زمانی دیالۆگ نازانن ؟

ئیسالمی  خۆ  بەڵێ،  سڵێمان:  ئامەد 

ناوەڕاستداو  مێژووی خۆرهەاڵتی  لە  سیاسی 

ل��ەدوای  سەرهەڵدانییەوەو  س��ەرەت��ای  لە 

سەدەی سێ و چوار، بەداخەوە كە هزرێك 

حەنبەلی  و  ئەشعەری  ه��زری  كە  زاڵبوو 

گەشەیان  توندوتیژەدا،  فكرە  بە  گەشەیان 

بە گەڕانەوە بۆ مێژوودا، واتا سەیردەكەیت 

موعتەزلەكان،  فكری  سەركوتكردنی  لەدوای 

كە بزوتنەوەیەكی فكری فەلسەفی بوو لەسەر 

دەستی خەلیفەی عەباسی متەوەكل، تادەگاتە 

ئەمڕۆ چەندین كەسایەتی بەردەوام گەشەیان 

ئیسالمییەداوە،  توندوتیژییە  فكرە  ب��ەم 

لەدوای ئەوەوە ئیبن تیمیە، پاشان محەمەد 

عەبدولوەهاب، كە وەهابیەكانی لە سعودیە 

دروستكردو ئیخوانیەكان و هتد... تا دەگاتە 

بن الدن و ئەبوبەكری بەغدادیش، بەردەوام 

بە  دەدرێ��ت  توندوتیژە  فكرە  ب��ەم  گەشە 

و  م��اددی  ل��ەڕووی  زلهێز  واڵتانی  پاڵپشتی 

سیاسی  دەسەاڵتی  هێشتنەوەی  بۆ  سەربازی 

هەركاتێك  ئایین،  هەیمەنەی  لەژێر  خۆیان 

هێزێكی  وەكو  لەدەستبچێت  ئایینیان  ئەمان 

دەكەون،  دەسەاڵت  لە  دواجار  سەركوتكەر، 

لە  دیكتاتۆرین  دەس��ەاڵت��ی  دەس��ەاڵت��ەك��ان، 

واڵتە  لە  بەتایبەتی  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی 

عەرەبییە ئیسالمییەكاندا، بەداخەوە گرنگیدان 

بەرامبەریشیدا  لە  توندوتیژەو  ه��زرە  بەم 

دەبن،  دروست  كە  ئیسالمییانە  هێزە  ئەم 

ئەم  مرۆڤی  دەیانەوێت  ئەوەیە  كێشەكە 

سەردەمە بگەڕێننەوە بۆ قۆناغی هەزار ساڵ 

ئەو  كە  ئەوەی  بەپێچەوانەی  ئێستا،  لە  بەر 

ئێمە  بۆ  بیخوێننەوە  و  بهێنن  كۆنە  مێژووە 

لەناو  تر  جارێكی  مرۆڤ  واتا  تر،  جارێكی 

وەربگریت،  مێژوو  لە  سوود  نوێ  هزرێكی 

بۆ بنیاتنانی ئاییندەیەكی گەش، واتا ئیسالمی 

سیاسی بەپێچەوانەوە كاردەكات و دەیەوێت 

بیركردنەوەیەكی  بۆ  بگوازێتەوە  مرۆڤە  ئەم 

هەزار ساڵ بەر لە ئێستا، واتا بەپێچەوانەی 

ئەوەی كە دەقە ئایینیەكان وەكو رەهەندێكی 

ئێمە  هەركاتێك  سەیرناكات،  مێژوویی 

دەقە  مێژووی  رەهەندێكی  وەكو  توانیمان 

دەتوانین  ئەوكاتە  بخوێنینەوە،  ئایینیەكان 

هەنگاوێك بچینە پێشەوەو ریفۆرمێكی ئایینی 

بكەین و ئایین بگونجێنین، هزری خوداناسی 

بیگونجێنین  بكرێتەوەو  پێناسە  تر  جارێكی 

لەگەڵ سەردەمی ئێستادا.

ئەڵمانیا  لە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئەو  ئەنجامی  ل��ە  ك���راوە،  راپرسییەك 

ئایینی  )57%(ی  كە  هاتووە  راپرسییەدا 

ئیسالم بە مەترسی دەزانن لەسەر ئەڵمانیا، 

دەزانن  نەگونجاو  بە  ئیسالم  ئایینی   )%61(

بۆ ئەوروپا، ئەمە مانایەكی مەترسیدار نییە؟

ئ��ام��ەد س��ڵ��ێ��م��ان: ئ��ەم��ە م��ان��ای��ەك��ی 

مەترسیدارە، لە ئەنجامی گەشەكردنی هزری 

توندوتیژی ئیسالمی لە واڵتانی خۆرهەاڵتدا، 

لە ئێستادا ئەگەر سەیر بكەیت لە هەموو ئەو 

واڵتە  ئەو  یان  هەن،  كە  عەرەبیانەی  واڵتە 

ئیسالمییانەی لە كۆمەڵگای رۆژهەاڵتیدا هەن، 

رەسەن،  ئیسالمی  بووەتە  سەلەفیەت  فكری 

ئەو داتایانە لەوەوە سەرچاوەی گرتووە، واتا 

كاتێك دەوترێت ئیرهاب، راستەوخۆ فیكری 

وایكردووە؟  بۆ  ئەمە  دەچێت،  ئیسالم  بۆ 

چونكە مەزهەبەكان كاریگەری زۆریان هەیە 

لەسەر  تێڕوانینە  ئەم  دروستبوونی  لەسەر 

ئیسالم هەیە.

بۆنمونە كاتێك سەیری مەزهەبی شافعی 

و ئیمامی حەنبەل دەكەیت، جیاوازی زۆری 

حەنەفی  وەك��و  مەزهەبێكی  لەگەڵ  هەیە 

من  بڕوای  بە  عەقاڵنیترە،  مەزهەبێكی  كە 

ئایین كاریگەری زۆری هەیە لەسەر كولتورو 

پەروەردەكردنی  كۆمەڵگاو  بیركردنەوەی 

سعودیە،  وەكو  تری  كۆمەڵگاكانی  مرۆڤ، 

عێراق، كوەیت و قەتەر، شافعی مەزهەبن، 

ئ��ەوان  سەلەفین،  ی��ان  حەنبەلین،  ی��ان 

هەمیشە پێویستی دەبیننەوە لە بەكارهێنانی 

توندوتیژی، پێویستی دەبیننەوە بۆ پاراستنی 

بەرژەوەندی و دەسەاڵتەكانیان، كەمینەیەك، 

یان گروپێك، یان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی 

بۆ پاراستن و دەستبەسەرداگرتنی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست و دەسەاڵت و سامان، مەزهەبێكی 

ئەو  هەركاتێك  دەك��ات،  تەبەنی  توندوتیژ 

كۆمەڵگایانە كۆمەڵگایەكی كراوەبن، حزبێكی 

عەلمانی راستەقینە كە بەهای مرۆڤ بزانێت، 

ئازادی رادەربڕین و دوور لە تەزویرو دوور 

فرتوفێڵ،  و  توندوتیژی  بەكارهێنانی  لە 

ئەم  كۆمەڵگایانەو  ئ��ەم  س��ەی��ردەك��ەی��ت 

بەداخەوە  بەرەو الوازی دەچێت،  دەسەاڵتە 

عەلمانی  حزبێكی  ن��ەب��وون��ی  غیابی  ل��ە 

ئەمانە  نەبوو،  ئەڵتەرناتیڤێك  كە  راستەقینە 

لە دەسەاڵتدا دەمێننەوەو بە درێژایی مێژوو 

كولتورەی  ئەمجۆرە  و  دەسەپێنن  خۆیان 

لە  تێڕوانینەشی  ئەمجۆرە  بەرهەمدێت،  لێ 

دەبێت،  دروس��ت  لەسەر  خۆرئاوا  واڵتانی 

قبوڵیان  هاوواڵتیان  لە  رێژەیەك  دەڵێین  كە 

نییە، سەیر دەكەیت كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی، 

ئیسالمی سياسى وێنەیەكی خراپی الی ئەوان 

دروستكردووە.
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سۆران سێوكانی شارەزا لە ئیسالمی سیاسیدا :

كۆمەڵ و یەكگرتووی ئیسالمی لە كوردستان،

بەراستی نەیانتوانیوە وەاڵمدەرەوەی ئینسانی

كورد بن، ناشتوانن وەاڵم دەرەوەی بن

دیدار: عەبدول نەجم
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ئەمینداری پێشووی یەكگرتوی ئیسالمی 

سێ  یەكگرتنی  بۆ  پرۆژەیەكی  كوردستان، 

الیەنی ئیسالمی لەكوردستاندا خستۆتەروو، 

ئەنجام  پێكەوە  و  هاوبەش  ك��اری  كە 

مەبەستە   ئەو  بۆ  داه��ات��وودا،  لە  ب��دەن 

دیداری  دیپلۆماتیك(  گۆڤاری)كوردستان 

لەگەڵ سۆران سێوكانی شارەزا لە ئیسالمی 

سیاسیدا ئەنجامداوە.

خوێندنەوەی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ئێوە بۆ ئەو پرۆژەی كە ئەمینداری پێشووی 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان پێشكەشی 

ئیسالمییەكەی  الیەنە  سێ  كە  ك��ردووە، 

كوردستان كاری هاوبەش بكەن پێكەوە لە 

داهاتوودا ؟

وەكو  راستیدا  لە  سێوكانی:  س��ۆران 

ئەم  بۆ  نەدیوە،  هیچم  نوسراو  پ��رۆژەی 

لە  كۆمەڵێك  بە  كرد  پەیوەندیم  بابەتەش 

حزبی  سیاسی  مەكتەبی  و  سەركردایەتی 

ئەوەی  كوردستانەوە،  ئیسالمی  یەكگرتوی 

كە بۆم روون بوویەوە، شتێك نییە بەناوی 

بەڵكو  ن��وس��راوەوە،  فەرمی  پرۆژەیەكی 

سەاڵحەدین  مامۆستا  كە  خاڵە.  كۆمەڵێك 

وەكو  یەكگرتوو،  پێشووی  ئەمینداری 

بوو،  ئەمیندار  خ��ۆی  كاتێك  ئاشكرایە 

حزبە  كە  نەبوو  بەوە  ب��ڕوای  بڵێی  وەكو 

ئیسالمییەكان بتوانن یەكبگرن، بەاڵم ئێستا 

بە  هەستكردن  لە  دەرەوە  هاتۆتە  كاتێك 

لەگەڵ  یەكگرتوو  ل��ەوەی  كەمتەرخەمی 

ئێستا  هەبێت،  گرفتێكیان  چەند  كۆمەڵ 

چاك  گرفتانە  كێشەو  ئ��ەو  دەی��ەوێ��ت 

خزمەت  لیستی  ترەوە  لەالیەكی  بكاتەوە، 

هەڵبژاردنی  بۆ  سلێمانیدا  پارێزگای  لەناو 

بەو  شكستبوون،  رووب���ەڕووی  پارێزگار 

تاوانبار  یەكگرتووی  كۆمەڵ  كە  واتایەیی 

دەكرد، یەكگرتووش كۆمەڵی تاوانبار دەكرد 

گ��ۆران،  ب��ەالی  نەیانتوانیوە  كە  ب��ەوەی 

پارێزگار  مەسەلەی  نیشتمانی  یەكێتی  یان 

خۆیان  بۆ  ئیمتیاز  تا  بكەنەوە  یەكالیی 

دەستبەر بكەن، ئەوە بوو لەئەنجامدا گۆران 

ئەوانیش  و  رێكەوتن  بۆ خۆیان  یەكێتی  و 

بەتاڵ  دەستی  بە  سیاسییەدا  ملمالنێ  لەم 

بەهادین  بۆیە سەاڵحەدین  هاتنە دەرەوە. 

خەمخۆری  بە  خۆیان  كە  ئەوانەشی  و 

هەوڵبدەن  یاریگاكەدا  لە  دەزانن  ئیسالمی 

نەمێنێت،  لەنێوانیاندا  بارگژییە  ئ��ەم 

هەروەها هەستەكەن ئەوانەشی هەواداریی 

دروست  لەال  پرسیارەی  ئەم  ئیسالمییەت 

دەبێت، خوا یەكە و ئیسالم یەكە ئێوەش 

ئەم  دەزان��ن  ئیسالم  نوێنەری  بە  خۆتان 

لێكترازانە  و  گرفت  جیابونەوە،  هەموو 

دەكات  وا  ئەمەش  روودەدات؟  كە  چییە 

كە  حزبانەن  ئەو  دەنگدەری  كە  لەوانەی 

چ  بە  ئێمە  ئیتر  وابن  ئەمانە  ئەگەر  بڵێن 

واجبێكی دینی بزانین كە دەنگیان بدەینێ. 

بە  دەدەین  دەنگ  دەڵێن  زۆرێكیان  بۆیە 

كەسێك كە خزمەتمان بكات، نەك كەسێك 

بەناوی دینەوە دەنگی بدەینێ، چونكە ئێمە 

زۆربەی  لەراستدا  نەمانەوێت  و  بمانەوێت 

كەسانی  سیاسی  ئیسالمی  دەن��گ��دەران��ی 

سیاسی نین، واتە بەشێوەكی تر بەشێكیان 

بیر لە دونیا ناكەنەوە، بەڵكو بیر لەو دونیا 

دەكەنەوە، ئەوەش بەو جۆرەی كە خۆیان 

تێگەشتوون، نەكا گوناح باربن، كاتێك كە 

ئەمانە لەم جۆرە بیركردنەوەیەدا شكستیان 

هێنا ئێستا دەنگ دەدات بەو كەسەی كە 

خزمەتیان لە دونیادا دەكات.

بۆچونێك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

هەیە، دەوترێت ئەو هەوڵەی سەاڵحەدین 

بەهادین بۆ ئەو كێشەو گرفت و تەنگەژانە 

یەكگرتوودا  ئێستای  لە  كە  دەگەڕێتەوە 

چەندین  زۆرە  ماوەیەكی  چونكە  هەیە، 

كێشە بەرۆكی گرتوون ؟

سۆران سێوكانی:  بۆ پرۆژەكە، ئەوەندەی 

ئێستا  بۆكردووە،  چوونم  بەدوادا  من  كە 

بەڵكو  نییە،  یەكگرتنەوەی  پرۆژەی  ناوی 

پرۆژەی بەیەكەوە كاركردن و هەماهەنگی 

یان  لەنێوانیاندا.  زیاترە  پەیوەندیی  و 

بە  چونكە  بندرێت،  لێ  سیاسی  ناوێكی 

تایبەتی كۆمەڵ و یەكگرتوو كە دوو هێزی 

بە  ئیسالمی  بزوتنەوەی  دواتر  ئیسالمین، 

وەك  ئەمانیش  كە  دێ��ت،  سێیەم  هێزی 

جاران نین و كاریگەرییان نییە وەك ئەوانی 

دیكە، لەناو حكومەت، پەرلەمان، شەقامی 

سیاسی، لە راگەیاندنەكەندا چۆن هاوبەش 

بن، هەماهەنگ بن و بەجۆرێك لە جۆرەكان 

لەیەكتری نەدەن، بۆنمونە لەناو پەرلەمانی 

وەك  هەڵدەستن  هەندێكیان  كوردستاندا 

ئەندام پەرلەمانەكانی یەكگرتوو بۆ )سرودی 

هەمانكاتدا  لە  هەڵدەستن،  رەقیب(  ئەی 

هەڵناستن،  كۆمەڵ  پەرلەمانەكانی  ئەندام 

ئ��ەم��ە ج��ۆرێ��ك ل��ە دڵ��ە راوك���ێ لەناو 

ئەندام پەرلەمانەكانی 
یەكگرتوو بۆ 
)سرودی ئەی 
رەقیب( هەڵدەستن، 
لەهەمانكاتدا ئەندام 
پەرلەمانەكانی كۆمەڵ 
هەڵناستن
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دەنگدەرانیاندا دروست دەكات، یان خەڵك 

تێدایە  كوفری  وش��ەی  ئەگەر  دەپرسێت 

وەك لەوەی باسی دەكەن، بۆ كۆمەڵێكیان 

هەڵدەستن و كۆمەڵێكی دیكەیان هەڵناستن. 

سیاسیانە  م��وزای��ەدە  ك��اران��ە  ج��ۆرە  ئ��ەم 

لە  یەكترییەوە، وەك وتم جۆرێك  بەسەر 

دڵەراوكێ  لە نێوانیاندا دروست دەكاتەوە، 

كە هەوڵبدەن بە خەڵكی بڵێن ئەم گروپەی 

ئێمە ئیسالمی ترە. بۆیە مامۆستا دەیەوێت 

چەند  تا  بەاڵم  نەیەڵێت،  بۆشاییانە  ئەم 

سەركەوتوو دەبێت ئەوە قسەیەكی ترە.

پرۆژەكە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

یەكگرتووەوە  پێشووی  ئەمینداری  لەالیەن 

گەاڵڵەكراوە، بەاڵم ئایا الی دوو هێزەكەی 

ئیسالمی  بزوتنەوەی  و  كۆمەڵ  واتە  تر 

كە  هەیە،  قورساییان  ئەوەندە  كوردستان 

ئەم پرۆژەیە سەربخەن؟

كۆمەڵی  ب��ەڵ��ێ ،  سێوكانی:  س��ۆران 

دەنگەكانی  هەولێر  ش��اری  لە  ئیسالمی 

لە  بەاڵم  یەكگرتوودا،  لەچاو  پێشترە  لە 

شارەكانی دهۆك و سلێمانیدا یەكگرتوو لە 

شاری  بڵێین  دەتوانین  پێشترە، هەرچەندە 

یەكگرتوو وەك شاری سلێمانی  بۆ  دهۆك 

و هەڵەبجە نییە، واتە یەكگرتوو زۆر لۆكاڵ 

بۆتەوە بەو مانایەی بە تایبەتی لە ناوچەی 

بەدەست  زی��ات��ر  دەن��گ��ی  ش�����ارەزووردا، 

دەهێنێت لەچاو ناوچەكانی وەك پشدەر.

چەند  تا  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

پرۆژەكەی  دەڵێن،  كە  ئەوەدایت،  لەگەڵ 

ئیسالمی  یەكگرتووی  پێشووی  ئەمینداری 

بۆ  خۆیەتی  گەڕانەوەی  بۆ  كوردستان، 

گۆرەپانی سیاسی و ئەمیندارێتی یەكگرتوو؟

سۆران سێوكانی:  ناتوانم تەحقیق لەوە 

بكەم، چونكە بەرواڵەتدا دیارە كە بەویستی 

حزبەكەی،  ئەمیندارێتی  لە  الچووە  خۆی 

بۆ  من  هەیە،  خەمێكی  دی��ارە  وا  ب��ەاڵم 

خۆی هاوڕێی ئەزیزمە كە ئێستاش زۆرجار 

سەردانی دەكەم، لە یەكێ لەسەردانەكانمدا 

كە  ئێستا  ئایا  پێموت؟  لێكردو  پرسیارێكم 

لەدەرەوەی حزبدایت، وەك ئەوە وایە كە 

لەناو حزبدا بیت، یان ئێستا جیاوازە؟

لە  كە  ئێستا  نەخێر  وت��ی:  مامۆستا 

واتە  دەبینم،  باشتر  هەڵەكان  دەرەوەم 

باشتر  دەرەوە  ل��ە  حزبیش  هەڵەكانی 

ئێستا  بۆیە  لەناوەوە.  وەك  دەبیندرێت 

وادیارە  دەبینێت،  خەلەالنە  ئەو  ئەویش 

پێشوتردا  لە  ئەوان  كە  خەمخۆرێك  وەك 

چارەسەری  دەی��ەوێ��ت  هۆكار،  بوونەتە 

بكات، لەالیەكی ترەوە بەرای من لەوانەشە 

تایبەتی خۆشی هەبێت،  تموح و خواستی 

چونكە ئەویش  پیاوێكی سیاسییەو چەندین 

ساڵ لە سیاسەتدا كاری كردووە، لەوانەیە 

رابەرێكی  وەكو  هەبێت  ئ��ەوەی  تموحی 

رۆحی، یان وەك رەمزێك و كارێزمایەك، 

بەگشتی  سیاسی  ئیسالمی  حەرەكەتی  بۆ 

ئەوەش  دەربخات،  خۆی  كوردستاندا  لە 

پێشموایە  نییە،  عەجیب  شتێكی  ئەوەندە 

الیەنە  ك��ردن��ەوەی  نزیك  ب��ە  بتوانێت 

ئەو  بتوانێت  كوردستاندا،  ئیسالمییەكانی 

سەركەوتن  تاچەند  ب��ەاڵم  بكات،  ك��ارە 

ترە،  شتێكی  ئ��ەوە  دەهێنێت.  بەدەست 

بە  خۆی  باپیر  عەلی  تریشەوە  لەالیەكی 

سیاسی  ئیسالمی  كارێزماكانی  لە  یەكێك 

كوردستان بزانێت، واتە ئایا دەچێتە ژێر ئەو 

هەڵی  بەهادین  سەاڵحەدین  كە  چادرەوە 

دەدات، یان ئەندامانی مەكتەبی سیاسی و 

سەركردایەتی كۆمەڵ كە زیاتر توندترن لە 

یەكگرتوو ئامادەن ئەو هەماهەنگییە بكەن، 

بابەت و مەسڵەحەتی سیاسییەوە  لە  بەڵێ 

لە بڕگەكانەوە دەكرێت، هەروەك لە حزبە 

و  یەكێتی  وەكو  عەلمانییەكانی  سیاسییە 

پارتیش لە زۆر بڕگەدا هەماهەنگی دەكەن، 

بەاڵم یەكێتی و پارتی نەبوونەتە یەك .

ئەندامێكی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

كوردستان  یەكگرتووی  سیاسی  مەكتەبی 

دەڵێت: پێم باشە حزبە ئیسالمییەكان خۆیان 

پاشخانی  بێ  حزبێكی  و  هەڵبوەشێنەوە 

ئیسالمی بانگەوازخواز دروست بكەن؟

ئەوەمان  قسەیە  ئەو  سێوكانی:  سۆران 

ئیسالمی  حزبی  ب��اوی  كە  دەدات  پیشان 

حزبی  بڵێن  پێی  نەماوە  شتێك  نەماوە، 

لەسەر  هەبێت  كاریگەری  كە  ئیسالمی 

شەقامی سیاسی، بێگومان  ئەو قسەیە بە 

مانا تەقلیدیەكەی دەڵێم، حزبی ئایدۆلۆژی 

ئیسالمییەكان  حزبە  تەنها  كوردستاندا  لە 

ماون، چونكە ئەگەر یەكێك لە یەكگرتوودا 

نوێژ و رۆژو نەكات و بڕوا بە فكرەكانی 

جێی  حزبەدا  لەو  نەبێت  بەننا  حەسەن 

نابێتەوە، بەاڵم لە حزبەكانی وەكو یەكێتی، 

پارتی و گۆراندا مامۆستای ئاینی و چەپیشی 

تێدایە.

نامێنێت،  ئیسالمی  حزبی  دەوری  واتە 

لەوانە لە ئاستی كۆمەڵێكی دیاریكراودا كە 

بوون  گ��ەورە  فكرەیەدا  لەو  هەر  خۆیان 

بمێنێت، بەاڵم وەك جەماوەر كە بیەوێت 

ئێمە بمانەوێت و 
نەمانەوێت لەراستیدا 

زۆربەی دەنگدەرانی 
ئیسالمی سیاسی 

كەسانی سیاسی نین، 
واتە بەشێوەكی تر 

بەشێكیان بیر لە دونیا 
ناكەنەوە، بەڵكو بیر لەو 
دونیا دەكەنەوە، ئەوەش 
بەو جۆرەی كە خۆیان 

تێگەشتوون، نەكا گوناح 
باربن



177 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

كەمی  ئەوە  بكات  زیاد  الیەنگری  رۆژانە 

كردووە لە ئێستادا، ئەمە خوێندنەوەیەكی 

یەكگرتووی  و  كۆمەڵ  بۆ  واقیعایەنەیە 

بەراستی  چونكە  كوردستان،  لە  ئیسالمی 

ئینسانی  نەیانتوانیوە وەاڵمدەرەوەی  ئەوان 

كورد بن و ناشتوانن وەاڵم دەرەوەی بن، 

چونكە تاكی كورد چەند خەونێكی هەیە، 

سەربەخۆییە،  كورد  تاكی  خەونی  لەوانە 

ئەمانەو  دیموكراسییە  ئاسایش،  برسێتیە، 

نەیان  ئیسالمییەكان  تر،  خەونی  چەندین 

ئەو  سەرلەشكری  و  هەڵگر  ببنە  توانیوە 

بابەتانەی كە تاكی كورد هەیەتی .

هێزە  ئەم  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

ل��ەرووی  كوردستاندا  لە  ئیسالمییانە 

فكرەوە تا چەند لەیەكتری نزیكن، چونكە 

دوو  بەسەر  دابەشبوون  هەندێكیشیان 

جەمسەری شیعی و سوننی؟

مەرجەعیەتی  وەكو  سێوكانی:  سۆران 

مەرجەعی  نمونە  بۆ  جیاوازن،  مەعریفی 

ئیخوان  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 

مەرجەعیەتی  ئێستادا  لە  بەاڵم  موسلمینە، 

نییە،  دی��ار  ئیسالمی  كۆمەڵی  مەعریفی 

سەلەفی  پێش  ل���ەوەو  ئاشكرایە  ب��ەاڵم 

جیهادی بوون كە چەكداربوون، چونكە ئەو 

لەالی هەموان ئاشكرایە كە لە بزوتنەوەی 

ئیسالمی جیابویەوە، پێشموایە كە ئێستاش 

سیاسییە،  بارودۆخی  لەبەر  داناوە  چەكیان 

مەرجەعیەتی مەعریفی سەلەفی مەدخەلی 

سیاسی  ئیسالمی  بەگشتی  بەاڵم  سعودییە، 

دەوڵەت  لەوانە  كۆكن  خاڵێكدا  چەند  لە 

لەسەر ئەساسی شەریعەت بێت، خەالفەت 

بگەڕێتەوە.

ئەم  ب��ۆ  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

بزوتنەوەی  وتەبێژی  ئاشكرا  بە  پرۆژەیە، 

ئیسالمی كوردستان پشتگیری ئەو پرۆژەیە 

دواتر  كۆمەڵیش  قبوڵمانە،  دەڵێ  دەكات، 

هەروا بریار دەدات؟ 

بێت  پێموا  بەڵێ،  سێوكانی:  س��ۆران 

لە  هەماهەنگییان  كە  قبوڵیانە  هەموویان 

كاری سیاسییاندا هەبێت، بەاڵم نەك ببێت 

بەبرا گەورە و بچوكی، واتە یەكگرتوو یان 

كۆمەڵ ببنە برا گەورە یان برا بچوك، یان 

مامۆستا سەاڵحەدین ببێت بە سەرۆكی ئەم 

هاوپەیمانێتییە، واتە هەموویان ئەم پرۆژەیان 

بە دڵە وەك كاری هاوبەش، نەك یەكگرتن، 

چونكە لە پێشتریش ئارام قادریش ئەندامی 

یەكگرتنی  بۆ  شتێكی  كۆمەڵ  سەركردایەتی 

ئەو  بەاڵم  خستەروو،  ئیسالمییەكان  حزبە 

هەماهەنگی  ب��ەاڵم  سەرناگرێت،  شتانە 

دەك��رێ��ت ل��ە پ��ەرل��ەم��ان، ح��ك��وم��ەت و 

شوێنەكانی دیكەدا، بەاڵم یەكگرتن روونادات 

جۆرە  ئەم  بەاڵم  خەیاڵ،  لە  جۆرێكیشە  و 

الیەنێكیان  كە  دەردەب��ڕێ��ن  كاتێك  قسانە 

بیانەوێت مزایەدەی سیاسی بكەن، بۆنمونە 

عادل نوری كە خۆی پااڵوتبوو بۆ پەرلەمان 

باسی لە یەكگرتنی الیەنە ئیسالمیەكان دەكرد 

و دەیوت بۆ یەكگرتوو، كۆمەڵ یەكنەگرن.

هۆكاری  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

لە  سیاسی  ئیسالمی  الیەنەكانی  پاشەكشەی 

هەڵبژاردنی كوردستاندا بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟

سۆران سێوكانی: شكستی ئەو الیەنەنانە 

لە هەڵبژاردنەكانی 30_4_2014 جۆرێك لە 

ئەو  كە  پێموانییە  بەاڵم  دروستكرد،  شۆكی 

الیەنانە هەڵەیان كردبێت، یان بە جۆرێك لە 

جۆرەكان سیاسەتیان هەڵە كرد بێت، بەڵكو 

گرفتی ئیسالمی سیاسی لەالی ئێمەی نەتەوەی 

پرسەكانی  دەرەوەی  وەاڵم  ئەوەیە،  كورد 

سەربەخۆیی و نەتەوەیی و دیموكراسی نییە، 

بەاڵم گەر باس لە حزبەكانی دیكە بكەین، 

ئەوان هەڵەی سیاسییان  بڵێین كە  دەتوانین 

هەیە. بۆیە جار جار لە هەڵبژاردنەكاندا زیاد 

دەرەكەوێت.  دەنگەكانیانەوە  بە  كەمی  و 

پێچەوانەی  بە  كە  خاڵەیە  ئ��ەو  ئەمەش 

الیەنەكانی ئیسالمی سیاسییە لە كوردستاندا، 

و  نەتەوەییەكان  مەسەلەی خەونە  بۆ  بەاڵم 

حزبەكانی  بڵێین  دەتوانین  ئەوا  دیموكراسی 

وەكو یەكێتی، پارتی و گۆران دەتوانن، نەك 

حزبە ئیسالمییەكان. 

ئەم  كەواتە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

بەرەو  ئیسالمیەكان  ئایندەی حزبە  پرۆژەیە 

كوێ دەبات؟ 

سۆران سێوكانی:  لەوانەیە بەو جۆرەش 

خۆی  قەبارەی  لە  راگەیاندنەكان  نەبێت 

جۆرێكە  تەنها  چونكە  كردبێت،  گەورەیان 

لە هەماهەنگی و هاوكاری زیاتر لە ئێستای 

نێوانیان بۆ پەرلەمان، حكومەت، حزبەكان، 

دەبێت  چی  هەنگاوە  ئەم  دوای  لە  بەاڵم 

ئەوە خۆیان باشتر دەزانن. بۆنمونە لەسەر 

هەندێك  راگەیاندنەكان  دەڵێم  كە  ئەوەی 

خۆیان  قەبارەی  لە  زی��اد  بابەتەكان  كات 

بۆی  خۆی  هادی  مامۆستا  دەك��ەن.  گەورە 

سەاڵحەدین  مامۆستا  لەگەڵ  كە  باسكردم 

شەمێرانەییەیان  حەسەن  مامۆستا  سەردانی 

بووە،  پرسین  هەواڵ  وەك  تەنها  ك��ردووە 

بەاڵم راگەیاندنەكان باسیان لەوە دەكرد كە 

ئێمە هەوڵ دەدەین محەمەد فەرج البەرین 

لە شوێنەكەیدا

ئەو  كات  هیچ  كە  دەیڵێم  لێرە  من 

هێزانە ناتوانن یەكبگرن، گەر بەشێوەیەكی 

عاتفیانەش یەكبگرن، ئەوا لە ساڵێك زیاتر 

سێ  ئەو  یەكگرتنەكانی  نابێت،  درێ��ژەی 

الیەنە سیاسییەی كوردستان، چونكە نمونەی 

لەنێوانیاندا  هەیە  رێكەوتنانە  جۆرە  ئەو 

وەك چۆن بزوتنەوەی یەكبوون دروستبوو 

لەنێوان بزوتنەوەی ئیسالمی و بزوتنەوەی 

بیركردنەوە،  لە  زۆر  كە  رووی��دا  نەهزە 

ئەفكار و بنەماڵشیان زۆر لەیەكتر نزیكبوون، 

بەاڵم فەشەلیان هێنا .

كوردستان دیپلۆماتیك: كەواتە خەونی 

ئەو هێزانە نایەتە دی، نابێتە واقیع ؟

بێت  خەون  ئەگەر  سێوكانی:   سۆران 

ئەوە بە خەو هیچ شتێك نایەتە دی، نابێتە 

هێزانە  ئەو  خۆم  وەك  من  بەاڵم  واقیع، 

بەسود بەخش دەزانم و هیواداریشم بتوانن 

مەسەلەی نەتەوەییەكان گرنگی پێ بدەن و 

بەردەوام بن لە كارو كردەوەی باشدا.



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 178

»گەاڵڵە پێشنیازی B« بۆ 

چارەسەری مەسەلەی كورد

محەمەد عەبدولجەبار شیوط

لە فارسییەوە: كوردستان دیپلۆماتیك



179 ژمارە )8-9(ی نیسانی  2015

سەرۆكی  نوجێفی«  »ئوسامە  هۆشداری 

دەرب���ارەی  ع��ێ��راق  پەرلەمانی  پێشووی 

لەنێوان  سەربازی  تێكهەڵچوونی  روودان��ی 

حكومەتی هاوپەیمانی لە بەغدا و حكومەتی 

پێویستی  هەولێر،  لە  كوردستان  هەرێمی 

پێشنیازی  »گەاڵڵە  لە  بیر  شێلگیرانە  كرد 

كە  پێشنیازێك  گەاڵڵە  بكەمەوە،  )ب( 

لە  عێراق  جێبەجێكردنی  لە  ئومێدەوارم 

مەترسی پێكدادانی كوردەكان و عەرەبەكان 

دووربخاتەوە. 

دی��ارە،  )ئەلف(،  یان  یەكەم  رێكاری 

بەردەوامی گفتوگۆی نێوان هەردوال دەبێت 

نێوانیان،  گشتیەكانی  كێشە  چارەسەری  بۆ 

دیارە لە كەس شاراوە نییە، كە ئەم كێشانە 

لە  نین،  دەس��ت  پەنجەكانی  بەئەندازەى 

دەمێكەوە تا ئێستا بوونەتە كۆسپ، هەروەها 

قسەكردن دەربارەی چارەسەری ئەم كێشانە 

لە رێگای گفتوگۆشەوە بابەتێكی تازە نییە، 

پێشوودا  قۆناغی  لە  ه��ەردوال  راستیدا  لە 

خستنە  و  گفتوگۆ  چارەسەری  چەندینجار 

ئەوەشدا  لەگەڵ  تاقیكردۆتەوە،  بەرباسییان 

لێ  كێشەكەی  چارەسەری  فراوان  گفتوگۆی 

خۆی  ریتمی  بە  مەسەلەكە  نەكەوتۆتەوەو 

ماوەتەوە، بەشێوەیەك كە هێشتاش دەبینین 

سورن،  هەڵوێستەكانیان  سەر  لە  هەردوال 

ئەو  زەقی  پێشینەی  كوردەكان  تایبەت  بە 

پەندەن كە دەڵێت »بۆ دنیات وابە كە گوایە 

ژیانی ئەبەدیت هەیە، وا هەڵسوكەوت بۆ 

كۆتایت بكە، كە گوایە بەیانی بڕیارە بمری«. 

مەیدانی  ئێستای  هێزەكانی  ب��ەردەوام 

سیاسی عێراق باسی بە ئاشتیانە و گفتوگۆی 

دوور  ه��ەروەه��ا  كێشەكان،  چ��ارەس��ەری 

كەوتنەوە لە تێكهەڵچوونی سەربازی دەكەن، 

بەاڵم مەیدانی قسە هەمیشە لەگەڵ مەیدانی 

هەندێك  بەتایبەت  نەهاتۆتەوە،  ك��ردار 

بەجۆرێك  میدیاكان  ب��ەردەم  لە  كۆمەڵ 

بە  داخراوەكان  دەرگ��ا  لەودیو  و  دەدوێ��ن 

دەبێتە  كە  مەسەلەیەك  دیكە.  جۆرێكی 

كۆسپی بەردەم رێككەوتن لەسەر چارەسەری 

بە  دەسڕاگەیشتن  ئەگەری  و  ناوەندی  مام 

هاوژیانێكی هاوبەش.

یان  وەه��ا،  ئارەزوویەكی  بە  گەیشتن 

بە  گەیشتن  ئەگەری  دی  دەربڕینێكی  بە 

رێكارێكی ئاشتییانە بۆ چارەسەری كێشەكانی 

ب��ەرچ��او،  نایەتە  شیاو  ئ��ەوەن��دە  ئێستا 

رێكاری  و  پێشنیاز  گەاڵڵە  لە  بیركردنەوە 

كە  رێكارێك  سەرنج.  جێگای  دەبێتە  )ب( 

تێكهەڵچوونی  لە  دووركەوتنەوە  ویشدا  لە 

بەرچاو  ل��ە  ن��اوخ��ۆ  ش��ەڕی  و  س��ەرب��ازی 

شەڕی  بۆ  ئەمجارە  چونكە  بگیردرێت، 

دەگۆڕێت،  عەرەبەكان  و  كوردەكان  نێوان 

چارەسەری یەكجارەكی مەسەلەی كوردی لێ 

بكەوێتەوە. رێكارێك كە وەك پێویست لە 

چوارچێوەی حكومەتی یەكپارچە و فیدراڵ، 

ئەوجۆرە نابێت، كە لە دەستوردا هاتووە.

هاتنی  كۆتایی  بە  ئاماژە  )ب(  رێكاری 

ئاشتییانەی بەشداری عەرەبەكان و كوردەكان 

پەیوەندی  كە  ئێستا،  عێراقی  لە  دەك��ات 

داهاتوودا  لە  ه��ەردوال  نێوان  هاوكاری  و 

بە  دیكە،  دەستەواژەیەكی  بە  بكات.  زامن 

ئێستای  ناوبژیوانی  و  گفتوگۆ  كە  جۆرێك 

بێت،  كۆتایی  شكست  بە  ه��ەردوال  نێوان 

لە جواڵن  رێكاری )ب( دەتوانێت هەردوال 

لە  رابگرێت،  سەربازی  پێكدادانی  و  بەرە 

قۆناغەكانی رابردوو تەنیا بە شكستی رێكاری 

)ئەلف(، بەردەوام ئەو جۆرە تێكهەڵچوونەی 

ناوەندی  حكومەتی  و  ك��وردەك��ان  نێوان 

عێراقمان بینيوە، كە لە مێژووی جواڵنەوەی 

ئازادیخوازی كوردەكان نوسراوە. 

گفتوگۆی  دووەم،  رێكاری  راستیدا  لە 

نێوان كوردەكان و عەرەبەكان نە بە مەبەستی 

چارەسەری كێشە گشتیەكانی هەبوو، نە بۆ 

لە كاتێكدا نەتوانین 
كێشەكانی ئێستا 
چارەسەر بكەین، ئەم 
كێشانە هەروا بمێننەوە، 
پێویست ناكات 
رابكێشرێینە شەڕی 
ناوخۆوە، لەدایكبوونی 
دەوڵەتی تازە لە هەناوی 
دەوڵەتێكی پێشوو 
مەسەلەیەكی نوێ نییە
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حكومەتێكدا،  لە  بەشداری  بە  درێژەدانە 

مەبەستی  بۆ  ئاشكرا  بەشێوەیەكی  بەڵكو 

جیابوونەوەی  رێگاكانی  مەڕ  لە  گفتوگۆ 

ئاشتیانە دەخاتە ژێر سەرنجەوە، بە ئامانجی 

كۆتایی هێنان بە بەشداری عەرەبی كوردی 

بە جۆرێكی ئاشتیانە و دۆستانە. 

ئێستا  كێشەكانی  نەتوانین  كاتێكدا  لە 

ه��ەروا  كێشانە  ئ��ەم  بكەین،  چ��ارەس��ەر 

رابكێشرێینە  ناكات  پێویست  بمێننەوە، 

شەڕی ناوخۆوە، لە راستیدا هیچ كێشەیەك 

نییە ئەگەر هاوكات بە وەالنانی بەشداری، 

پێشەكی بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێكی كوردی 

نوێ بڕەخسێت، لە دایكبوونی دەوڵەتی تازە 

لە هەناوی دەوڵەتێكی پێشوو مەسەلەیەكی 

نوێ نییە، دەوڵەتی سودان نزیكترین نمونە 

دەبێت لەم مەیدانەدا. دیارە بە چاوپۆشین 

دەرب��ارەی  رۆمانسی  سۆزی  و  هەست  لە 

یەكگرتوویی واڵتی عێراق. 

 / ج��ی��اب��وون��ە  ب��اب��ەت��ی  گفتوگۆی  ك��ە 

تەوەرەكانی  هەمان  دەكرێت،  سەربەخۆیی 

هەیە.  ئێستا  كە  دەگرێتەوە  ناكۆكیش  جێ 

ئاماژە  ناكۆكەكان  جێ  بابەتە  لە  دەكرێت 

بكەی بە: 

جیابوونەوە،  هێنانەدی  شێوازی  یەك، 

یان سەربەخۆیی.

دوو، سنورەكانی دەوڵەتی نوێی كوردی.

سێ، چارەنوسی عەرەبەكانی دانیشتووی 

كوردستانی سەربەخۆ، چارەنوسی كوردەكانی 

چوارچێوەی دەوڵەتی عێراق. 

مشتومڕ  ن��اوچ��ە  چ��ارەن��وس��ی  چ���وار، 

لە  ك��ە  ك��ەرك��وك  )وەك  ل��ەس��ەرەك��ان 

و  پێكراوە(  ئ��ام��اژەی  ئێستادا  دەس��ت��وری 

ناوی  لە دەستوردا  تێكەاڵوەكان، كە  ناوچە 

دەستور  140ی  مادەی  هەروەها  نەبراوە، 

ئیدی متمانەیەكی وەهای نییە، من پێشنیاز 

نەتەوە  لەالیەن  تایبەتی  كۆمیتەی  دەكەم 

كێشان  ئەم  چارەسەری  بۆ  یەكگرتووەكان 

پێكبهێنرێت. 

پ��ەی��وەن��دی  ب��ە  كۆتاییهێنان  پێنج، 

و  ناوەند  حكومەتی  نێوان  ئێستای  ئیداری 

وەزارەتەكان،  لە  ئێستای هەرێم  حكومەتی 

رێكخراوەكان، باڵوێزخانەكان و نوێنەرەكانی 

ئێستای حكومەتی عێراق. 

نێوان  پەیوەندی  داه��ات��ووی  ش��ەش، 

عێراق  كە  دەكەم  پێشنیاز  من  واڵت.  دوو 

فەرمی  بە  نوێ  كوردی  دەوڵەتی  یەكسەر 

گۆڕینەوەی  دەستپێشخەری  خێرا  بناسێت، 

باڵوێز بكات، هەروەها لە ئاستە جیاجیاكان 

هاوكاریان  و  ببەستێت  ئاسایی  پەیوەندی 

نەتەوە  رێكخراوی  پاڵی  چوونە  بۆ  بكات، 

یەكگرتووەكان و رێكخراوی كۆنفرانس. …. 

دەكرێت خاڵی تریش بۆ بابەتی سەرەوە زیاد 

بكەی. 

ئەم  دوای  باو  شێوازی  یاساو  بەپێی 

عێراق  دەوڵەتی  دەبێت  جیابوونەوەیە، 

واڵت  ماهیەتی  گۆڕانی  بە  سەرنجدان  بە 

ریفۆرمی  ئەتنیكی  ناسنامەی  لە  گۆڕان  و 

و  رێكخراوەكان  دەس��ت��ور،  لە  پێویست 

نوێنەرەكانیدا بكات. 

سەرچاوە:

http://nnsroj.com

پرۆفایل:

 - محەمەد عەبدالجبار الشبوط.

الصباح  رۆژنامەی  سەرنوسەری   -  

چاپی بەغداد، دەوترێت لە روانگەكانی 

نوری مالیكی سەرۆك وەزیرانی پێشووی 

عێراق نزیكە.

ئااڵی کوردستان

ئااڵی عێراق
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا

 100 نامیلکەی فکری و فەلسەفی
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سازدانی دیدارو وەرگێڕانی لە توركییەوە: هاوژین محێدین 

ئەنكەرە-توركیا 

كوردەكان تاكە پێكهاتەن كە پشتگیری جیهانی 

ئیسالمیان بەدەستنەهێنا، لەكاتێكدا جیهانی 

ئیسالمی لەسەر كشمیرو فەلەستین دێنە دەنگ

د. فەیسەڵ ئایهان

نوسەرو لێکۆڵەری تورک لە سەنتەری 

نێودەوڵەتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بۆ 

)IMPR( لێکۆڵینەوەی ئاشتی
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لە  دیپلۆماتیك  ك��وردس��ت��ان  گ��ۆڤ��اری 

د.  ل��ەگ��ەڵ  تایبەت  دی��دارێ��ك��ی  ئەنكەرە 

تورك  لێكۆڵەری  و  نوسەر  ئایهان  فەیسەڵ 

ل��ە س��ەن��ت��ەری ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی رۆژه��ەاڵت��ی 

)IMPR(  ،ناوەڕاست بۆ لێكۆڵینەوەی ئاشتی

و  ناوچەكە  لە  كورد  بەبارودۆخی  سەبارەت 

رووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ گروپی تیرۆریستی 

داعشدا ئەنجامداوە.

داعش  دەڵێت"  داعشەوە  لەبارەی  ئایهان 

لە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  ن��ەژادەوە  لەڕوانگەی 

پێكهاتووە،  نەتەوەپەرستەكان  و  بەعسيیەكان 

سەبارەت  سەلەفییە"  شۆڤێنی  هزری  خاوەنی 

لەروانگەی  بەهێزی شۆڤێنی عەرەب دەڵێت" 

رووب��ەرووب��وون��ەوەی  شوڤێنییەوە،  ه��زری 

داعش  ل��ەالی  وای  هەستێكی  ك��وردەك��ان، 

بە  كورد  دیكە  جارێكی  كە  دروستكردووە، 

شانبەشانی  كوردەكان  چونكە  ئیسالمبكەنەوە، 

خۆرئاوا  هاوپەیمانەكانی  هێزە  ئەمەریكا، 

بەشداربوون لە روخاندنی سەدام. بەو هۆیەوە 

كوردەكان  سزای  كە  رەمزێك  بۆتە  داعش 

دەدات، واتا كوردەكان خەڵكانێكن شانبەشانی 

عەرەبەكان  بە  دژ  مەسیحییەت  جیهانی 

لەسەر  داع��ش  لەبنەڕەتدا  وەستاونەتەوە" 

ئەوە  پێویستە  دامەزراوە.  رێكەوتن  بنچینەی 

پێكهاتانەی  و  نەتەوە  ئەو  هەموو  ببینرێت 

تا سنورێك پشتگیری  دیكە كە دژی كوردن، 

پشتگیری  دەیەوێت  تەنانەت  دەكەن.  داعش 

شیعەكانیش بەدەستبێنێت"، هەروەها بەكورتی 

توركیا داعش وەكو پارتێكی سوننی دەبینێت. 

لەالیەن ئەنقەرەوە داعش كەمێك توندڕەوترە، 

عەرەبە  داواكانی  بەدیهێنانی  بەدوای  بەاڵم 

كۆندا  لە  توركیا  ؟  هەروەها  سوننەكانەوەیە، 

دژی كوردان كاری هاوبەشی لەگەڵ دیمەشق، 

لەپێناوی  ئێستا  ئەنجامدەدا.  تاران  و  بەغداد 

جیاواز  گروپی  ك��وردەك��ان  كۆنتڕۆڵكردنی 

هەموویانەوە  س��ەروی  لە  كە  بەكاردێنێت، 

داعش دەبینین، لەبارەی رۆڵی پاسیفی واڵتانی 

جیهانی ئیسالمییەوە د.فەیسەڵ باوەڕی وایە" 

كوردەكان تاكە پێكهاتەن كە پشتگیری جیهانی 

ئیسالمی  جیهانی  بەدەستنەهێنا.  ئیسالمیان 

لەسەر كشمیر و فەلەستین بێ دەنگ نەبوون، 

جیهانی  ك��ورددا  پەالماردانی  لەكاتی  بەاڵم 

كۆتاییدا  لە  هەڵبژارد"،  بێدەنگی  ئیسالمی 

دەڵێت" لەم رۆژگارەدا لە یەمەنەوە تا سوید، 

دیكە  شوێنی  زۆر  لە  چین،  تا  توركیاوە  لە 

پەالماری  داعشەوە  ئااڵی  لەژێر  خەڵكانێك 

كوردان دەدەن".

داعش چۆن  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەبینن؟

لەڕوانگەی  داعش  ئایهان:  فەیەسەڵ  د. 

بەعسیەكان،  لە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  ن��ەژادەوە 

هزری  خاوەنی  پێكهاتووە،  نەتەوەپەرستەكان 

شۆڤێنی سەلەفییە. بەڕوانینی سیاسەتی سوریا، 

باس  كاتێك  كوردستان،  هەرێمی  و  عێراق 

دەكرێت،  سوننە  عەرەبی  مافی  پاراستنی  لە 

كەشێك دەسازێنێت كە كاری كۆكوژی لەدژی 

پێكهاتەكانی دیكە ئەنجامبدرێت. پەیڕەوكردنی 

ن��ەت��ەوە  ل���ەدژی  دوژم��ن��ك��اران��ە  سیاسەتی 

نییە،  لەپشت  ئایینی  هۆكاری  ناعەرەبەكان 

نەژادیەوە  سیاسەتی  پەیڕەوكردنی  لە  بەڵكو 

سەرچاوەی گرتووە.

لەخۆی  جگە  داع��ش  دیكەوە  لەالیەكی 

رەتدەكاتەوە،  دیكە  مەزهەبەكانی  هەموو 

هزری  لە  دژیان،  لە  توندوتیژی  بەكارهێنانی 

گرتووە.  سەرچاوەی  سەلەفییەوە  شۆڤێنی- 

بەشێوەیەكی روونتر، داعش دەیەوێت شێوازێك 

عەرەبەكانی  هۆزە  هاوشێوەی  بكات،  پەیڕەو 

بەر لەهاتنی ئیسالم بێت كە خۆی لە تااڵنكردن، 

ئەنجامدانی كاری كۆكوژی دەبینێتەوە. ئەمەش 

عەرەبە  هۆزە  زۆری  ژمارەیەكی  وایكردووە 

بەاڵم  بكەن،  داعش  لە  پشتیوانی  سوننەكان 

هەروەكو پێشوو هەندێك لە هۆزە سوننیەكان 

شۆڤێنی،  ن��ەت��ەوەپ��ەرس��ت��ی،  ه��زری  وێ���ڕای 

بەعسێتی، پێیانوایە ئاییندەی ناوچەكەیان وەكو 

مەترسیەوە، چونكە  دەكەوێتە  عەرەبی سوننە 

لەسەر رێبازەكەی داعش نەڕۆیشتن.

ئەوەی دەبینرێت ئەوەیە داعش دەیەوێت 

فەرمانڕەوایەتی  نشینەكان  سوننە  ناوچە  لە 

لەروانگەی هزری 
شوڤێنییەوە، 
رووبەرووبوونەوەی 
كوردەكان، هەستێكی 
وای لەالی داعش 
دروستكردووە، كە 
جارێكی دیكە كورد بە 
ئیسالمبكەنەوە. كاتێك 
دەیانەوێت لەژێر ئااڵی 
ئیسالم پەالماری كورد 
بدەن
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واڵتانی  پ��ەالم��اری  وێ���ڕای  دابمەزرێنێت. 

وای  ناوچەیەكی  داعش  تائێستا  هاوپەیمان، 

سەربازیەوە  لەڕووی  تائێستا  لەدەستنەداوە، 

كۆبانێ  دیالە،  شەنگال،  سەر  بۆ  پەالمارەكانی 

بكرێت  لەوەش  باس  پێویستە  هەیە.  درێژەی 

واڵتانی  سوننیەكان،  ه��ۆزە  لەالیەن  داع��ش 

ناوچەكەوە پشتیوانی لێدەكرێت .

بەشێوەیەكی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

چۆن  كورد  سەر  بۆ  داعش  پەالماری  گشتی 

هەڵدەسەنگێنی؟ 

د. فەیسەڵ ئایهان: ئێستا داعش دەیەوێت 

كوردستانی  خاكی  لەسەر  فەرمانڕەوایەتی 

كوردستان  و  دابمەزرێنێت  سوریا  عێراق، 

بەزۆر  دەیەوێت  ئاشكرایە  ئەوە  داگیربكات. 

كورد دەرپەڕێنێت، كۆچیان پێبكات و كۆكوژیان 

چەند  لە  داع��ش  سیاسەتی  پێویستە  بكات. 

كورد  لەسەرەتاوە  شیبكرێتەوە.  خاڵێكەوە 

بەرگریان  داعش  بە  دژ  درێژ  ماوەیەكی  بۆ 

نەتەوەپەرستە  ئ��ەوەی  بۆ  بەاڵم  نیشانداوە، 

سوننیەكان لە پشتیوانی داعش پاشگەزنەبنەوە، 

دەكرێت پەالماردانی كوردان، وەكو هەنگاوێكی 

ستراتیژی تەماشا بكەن، چونكە وەكو دەزانرێت 

ناكۆكی نێوان عەرەبی سوننە، كورد هی ئەمڕۆ 

نییەو لە كۆنەوە هەر هەبووە. ناكۆكی  پێشوی 

داعش  ب��ووە،  دەس��ەاڵت  و  خاك  لە  نێوانیان 

ئاوێتەی  ئاسانتر  لێدەكات  وا  كورد  دژایەتی 

هۆزە عەرەبە سوننەكان بێت.

لەڕوانگەی  ئ��ەوەی��ە  دووەم��ی��ش  خاڵی 

ن��ەت��ەوەوە ك��ورد لە ن��ەژادی ع��ەرەب نییە، 

لەڕووی نەژادەوە لە نەتەوەی ئێران نزیكترن. 

ئەمەش  ئ��اری-ن،  كوردەكان  ئەوەی  بەهۆی 

و  نەویسترێن  عەرەبەوە  لەالیەن  دەكات  وا 

سەرەنجام كێشەیان هەبێت. لەروانگەی هزری 

كوردەكان،  رووبەرووبوونەوەی  شوڤێنییەوە، 

هەستێكی وای لەالی داعش دروستكردووە، كە 

جارێكی دیكە كورد بە ئیسالمبكەنەوە. كاتێك 

دەیانەوێت لەژێر ئااڵی ئیسالم پەالماری كورد 

لە  بەرنامەكەیان  دەیانەوێت  پێموایە  بدەن، 

كۆمەاڵیەتی جێبەجێبكەن،  مێژوویی،  روانگەی 

نەتەوەی عەرەب كاردانەوە نیشان نەدات.

سێەم، داعش و هێزە سوننە عەرەبەكان لە 

لە كورد  وا  بەدواوە،  شەڕی 1991 ی عێراق 

دەڕوانن كە هاوپەیمانی خۆرئاوان. بەگوێرەی 

عەرەبە سوننیەكانی عێراق و سوریا، كوردەكان 

هاوپەیمانەكانی  هێزە  ئەمەریكا،  شانبەشانی 

س��ەدام.  روخاندی  لە  بەشداربوون  خۆرئاوا 

سزای  كە  رەمزێك  بۆتە  داعش  هۆیەوە  بەو 

كوردەكان دەدات. واتە بەپێی داعش هەمیشە 

خۆرئاوا  واڵتانی  لەگەڵ  هاوكاری  كوردەكان 

جیهانی  شانبەشانی  خەڵكانێكن  دەك���ەن، 

مەسیحییەت دژ بە عەرەبەكان وەستاونەتەوە.

داعش  ستراتیژیەوە  لەڕوانگەی  چ��وارەم، 

هێرشەكانی لەدژی كورد ئەنجامدەدا، ئەمەش 

لێكدانەوەیان وا بۆ كردووە كە توركیا دەهێنێتە 

الی خۆیان. هەموو ئەو گروپە نەتەوەپەرستانەی 

پشتگیریان  ك���وردن  دژی  ن��اوچ��ەك��ەدا  ل��ە 

بەدەستدێنن، لەبەرئەوە پەالماری كورد دەدەن. 

رێكەوتن  بنچینەی  لەسەر  داعش  لەبنەڕەتدا 

دامەزراوە. پێویستە ئەوە ببینرێت هەموو ئەو 

كوردن،  دژی  كە  دیكە  پێكهاتانەی  و  نەتەوە 

تا سنورێك پشتگیری داعش دەكەن. تەنانەت 

دەیەوێت پشتگیری شیعەكانیش بەدەستبێنێت. 

تەماشاكەن لە كۆبانێ هیچ گروپێكی شیعی و 

حكومەتی دیمەشقیش پشتیوانی كوردی نەكرد. 

تەنها  كۆبانێ  پەالماردانی  لەكاتی  هەموویان 

سەیریان دەكرد.

لەالیەكی دیكەوە دەتوانین بڵێن، كوردەكان 

تاكە پێكهاتەن كە پشتگیری جیهانی ئیسالمیان 

بەدەست نەهێنا. جیهانی ئیسالمی لەسەر كشمیر 

و فەلەستین بێ دەنگ نەبوون، بەاڵم لەكاتی 

بێدەنگی  ئیسالمی  جیهانی  كورد  پەالماردانی 

چاویبڕیوەتە  داع��ش  بەمشێوەیە  هەڵبژارد. 

خاكی كوردان، دەیەوێت داگیریبكات و سنوری 

قەڵەمڕەوی فراوان بكات.

دیارە لەپێشودا تاكە الیەنێك دژ بە داعش 

بووە،  ك��ورد  جەنگابێت  سوریا  و  لەعێراق 

لەبەرئەوە دەیانەوێت هێزی كورد الواز بكەن 

و لە خاكی خۆیان بیانكەنە دەرەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: دۆخی توركیا چۆن 

لێكدەدەنەوە؟

لەڕوانگەی  داع��ش  ئایهان:  د.فەیسەڵ   

بەهێزبووە،  سوریا  و  لەعێراق  سەربازیەوە 

هەیە،  سوننەكان  عەرەبە  لەگەڵ  پەیوەندی 

لەڕوانگەی  ئ��ەوەی  بۆ  خۆشكردووە  رێگەی 

نوێ  شێوازێكی  ناوچەكەوە  خەڵكی  ئایندەی 

دابمەزرێنێت. شێوازی پاوانخوازی لە ناوچەكەدا 

یارمەتی  ئ��ەوەی  دەبینێت،  خۆی  س��ودی  بە 

دروستبوونی داعشی داوە لەماوەیەكی كورتدا 

نابێت  هێزێك  داعش  كە  دەردەكەوێت،  بۆی 

بتوانرێت كۆنتڕۆڵبكرێت، لەالیەكی دیكەوە ئەو 

داعشیان  پێیانوایە سەركردەكانی  كەسایەتیانەی 

لەئایندەدا  بزانن  پێویستە  كۆنتڕۆڵكردووە، 

بوەستێنن.  داع��ش  مەترسیەكانی  ناتوانن 

داعش دەیەوێت لە سوریا و عێراق پەالماری 

نەتەوەكانی كورد و مەزهەبی شیعە بدات و 

بەشێكی  وادەك��ات  ئەمەش  بەرێت.  لەناویان 

مەترسی  ت��ورك��ی��اش  كۆمەڵگەی  ب��ەرچ��اوی 

عەلەوییەكان،  و  كورد  بەتایبەت  لەسەربێت 

ئەگەر توركیا یارمەتی داعش بدات كوردان و 

عەلەویەكانی توركیا دژی ئاكپارتی دەوەستنەوە.

سوریا،  لە  پێكدادانانەی  و  رووداو  ئەم 

روودەدەن،  كوردستان  هەرێمی  و  عێراق 

دەك��ات  پ��ەی��ڕەوی  توركیا  سیاسەتەی  ئ��ەم 

ماوەیەكی  نییە،  ك���ورددا  ل��ەب��ەرژەوەن��دی 

لەهاوپەیمانێتی  ب��ەش��داری��ك��ردن��ی  زۆر 

دیار  رەتكردەوە.  داعش  رووبەرووبوونەوەی 

داعش  دژایەتی  ئاستێكدا  چ  لە  ئەمڕۆش  نییە 

رایگەیاند  راشكاوی  بە  زۆر  ئەنقەرە  دەكات. 

پێنایەت.  كۆتایی  داع��ش  ن��ەڕوات  ئەسەد  تا 

توركیا  دەدا،  كۆبانێی  پەالماری  داعش  كاتێك 

زیاترە.  بایەخی  ئەوان  بۆ  ئاماژەیكرد حەلەب 

ئەوان  بۆ  پەیەدە  و  داعش  رایانگەیاند  كاتێك 

دژی  هاوپەیمانان  هێزەكانی  نییە،  جیاوازییان 

كوردانیاندا.  یارمەتی  و  وەستانەوە  داع��ش 

سوننی  پارتێكی  وەكو  داعش  توركیا  بەكورتی 

كەمێك  داعش  ئەنقەرەوە  لەالیەن  دەبینێت، 

توندڕەوترە، بەاڵم بەدوای بەدیهێنانی داواكانی 

چەند پێشمەرگەیەک لە بەرەکانی جەنگ
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عەرەبە سوننەكانەوەیە.

ئەنقەرە پێیوایە نوێنەرایەتی جیهانی سوننە 

دەبێتە  ئایندەدا  لە  دەبینێت  وای  دەك��ات. 

عێراق  سوننەكانی  فەرمانڕەوای  و  سوڵتان 

سیاسەتێك  پێموانییە  لەبەرئەوە  سوریا،  و 

عەرەبەكانی  سوننە  كاردانەوەی  پەیڕەوبكات 

پشتگیری  ئەوانەی  لەئێستادا  لێبكەوێتەوە، 

داعش دەكەن 60% بۆ 65% یان لە هۆزەكانی 

چەكدارە  زۆری  بەشێكی  سوننەكانن.  عەرەبە 

بیانیەكانیشیان لە موسوڵمانانی قەوقاز، توركیا و 

واڵتانی ئەوروپان. رێژەی ئەوانیش لەنێوان %5 

بۆ 10% دەبێت. پێویستە توركیا لێكدانەوەی بۆ 

ئەوە كردبێت، ئایا ئەم گروپانەی بۆ كۆنتڕۆڵ 

دەكرێت؟ توركیا لە كۆندا دژی كوردان كاری 

تاران  و  بەغداد  دیمەشق،  لەگەڵ  هاوبەشی 

كۆنتڕۆڵكردنی  لەپێناوی  ئێستا  ئەنجامدەدا. 

لە  كە  بەكاردێنێت،  جیاواز  گروپی  كوردەكان 

سەروی هەموویانەوە داعش دەبینین.

كوردستان دیپلۆماتیك: پێویستە كوردەكان 

دژ بە داعش چ جۆرە شێوازێكی روبەڕوبوونەوە 

هەڵبژێرن؟

ك��وردان  پێویستە  ئایهان:  د.فەیسەڵ 

یەكەمیان  بەڕێوەبەرن.  ستراتیژێكی هۆشیارانە 

ئەوەیە زۆر گرنگە لەپێناوی رووبەرووبوونەوەی 

كەركوك،  سلێمانی،  بن.  یەكگرتوو  داع��ش 

كۆبانێ، شەنگال بۆ داعش جیاوازی نییە. كورد 

لەهەر شوێنێك بێت داعش بە دوژمنی خۆی 

لەژێر  كوردێك  چەند  بەداخەوە  دەزانێت. 

ئەلقاعیدەیی  شۆڤێنی-  بەهزر  ئیسالم،  ناوی 

چ��وون��ەت��ە ن��او داع���ش و دژای��ەت��ی ك��ورد 

لە  رۆژگ��ارەدا  لەم  ئاساییە،  ئەمەش  دەك��ەن. 

و  چین  تا  توركیاوە  لە  سوید،  تا  یەمەنەوە 

ئااڵی  لەژێر  خەڵكانێك  دیكە  شوێنی  زۆر  لە 

پێویستە  دەدەن.  كوردان  پەالماری  داعشەوە 

ستراتیژی كوردان بە سێ ئاڕاستە بێت. یەكەم: 

خەڵكی  و  كوردان  بەئاڕاستەی  ستراتیژەكەیان 

ئاڕاستەی خەڵك  بە  دووەم:  بێت.  كوردستان 

بە  سێیەمیشیان:  بێت.  ناوچەكە  دەوڵەتانی  و 

ئاڕاستەی دەرەوەی واڵتانی ناوچەكە بێت واتە 

نێودەوڵەتی بێت.

 كوردستان دیپلۆماتیك: دەكرێت سەبارەت 

بەمە روونكردنەوەی زیاتر بدەی؟

عەرەبی  لە  بەڕوانین  ئایهان:  د.فەیسەڵ 

سوننە، ئەوە دەبینی لەژێر ناوی بەعس، یان 

داعش بەیەكەوە بەشداری شەڕ دەكەن. ئەمەش 

سەربازی  و  سیاسی  هێزی  لێدەكات  وای��ان 

بەیەكەوە  ئ��ەوەی  لەپێناوی  بەدەستبێنن، 

بەست.  هاوپەیمانێتییان  بەزوویی  كاربكەن 

كوردان بە پێچەاونەوەی ئەمەوە، وەكو ئەوەی 

هەمیشە  رانەگەیاندووە،  یەكگرتووییان  دیارە 

سەیری  هەیە.  لەنێوانیاندا  بێمتمانەییەك 

پەكەكە  بكەن،  هەولێر  و  سلێمانی  جیاوازی 

متمانەیان  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  و 

كوردستان  نیشتیمانی  یەكێتی  نییە،  بەیەكتری 

و بزوتنەوەی گۆڕان متمانەیان بەیەكتری نییە. 

و  بەگ  سلێمان  شەنگال،  كۆبانێ،  پەالماری 

رووبەرووی  كورد  كاتێك  دەدرێت،  كەركوك 

دوژمنێكی یەكگرتووی وەكو داعش دەبێتەوە، 

ئااڵدا  یەك  سایەی  لەژێر  هەموویان  ب��ەاڵم 

هێزی  ش��ەڕەوە  بەرەیەكی  لەهەر  ناجەنگن، 

ئەمەش  دەبینرێت.  ج��ی��اواز  پێشمەرگەری 

ئەم  ئاسانی  بە  كورد  دوژمنەكانی  وایكردووە 

دۆخە بقۆزنەوە و پەالماری ناوچە جیاوازەكان 

بدەن. پێموایە لەمەوال  الیەنە كوردیەكان وێڕای 

سوپایەكی  لەمەیدانەكەدابن،  بەیەكەوە  ئەوەی 

و  سیاسەت  هاوبەش،  ستراتیژێكی  هاوبەش، 

بەپێچەوانەوە  هەبێت،  هاوبەشیان  بڕیارێكی 

سەركەوتن  بەرەیەكی جەنگ  چەند  لە  ئەگەر 

بۆ  سەركەوتنە  ئەم  دەكرێت  بێت،  بەدەست 

هۆیەوە  بەو  نەبێت.  درێژەی  زۆر  ماوەیەكی 

بەرەیەكی  خێرا  بەشێوەیەكی  كوردان  پێویستە 

سەربەخۆیی  لەپێناوی  و  رابگەیەنن  هاوبەش 

كوردستان دەستبەرداری حزبایەتی بن.

دووەم: پێویستە سیاسەتێكی نوێ بەرامبەر 

مەبەستم  بكرێت.  پەیڕەو  كوردستان  خەڵكی 

لەسەر  كە  ئەوانەیە  كوردستان  خەڵكی  لە 

بەشێوەیەك  پێویستە  دەژین.  كوردستان  خاكی 

بێت كە هەموو كورد یەكسان بن لە ماف و 

سەربەستیان، هەموویان وا هەستبكەن بەرگری 

لە كوردستان بكەن. هێزە كوردیەكانیش دڵنیایی 

بە گیان و ماڵی كوردان ببەخشن، بێ دوو دڵی 

كوردان  نابێت  بجەنگن.  پاراستنیان  لەپێناوی 

بەالی  خۆیان  سیاسەتیاندا  پەیڕەوكردنی  لە 

چەند پێشمەرگەیەک لە بەرەکانی جەنگ
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عەرەبی سوننە، یان شیعە ساغ بكەنەوە، یان 

الیەنگری بە تەنها لە فارسەكان یان توركەكان 

واتە  یەكێكیان  لە  الیەنگری  چونكە  بكەن، 

دژایەتیكردنی ئەوی دیكەیان. كاتێك پەیوەندیان 

لەگەڵ توركەكان بەهێز كرد، واتە پەیوەندیان 

لەگەڵ فارسەكان الواز كردووە. بەهەمان شێوە 

كاتێك لەدژی سوننەكان خەبات دەكەن، نابێت 

لەژێرەوە رێككەوتنی ژێربەژێر لەگەڵ شیعەكان 

و  روون  سیاسەتێكی  پێویستە  ئەنجامبدەن. 

بەمشێوەیە  پیادەبكەن.  ناوچەكە  لە  ئاشكرا 

لە  خۆیان  ناوچەكە  خەڵكی  هەموو  لەگەڵ 

سیاسەتێكی  و  دەگ��رن  ب��ەدوور  دوژمنایەتی 

نموونە،  بۆ  دەك��ەن.  پەیڕەو  متمانەپێكراو 

توركیا  لەگەڵ  بەهێزیان  ئابووری  پەیوەندی 

پەیوەندی  شێوەش  بەهەمان  پێویستە  هەیە، 

هەبێت،  ئێرانیش  لەگەڵ  بەهێزیان  ئابوری 

چونكە خۆبەستنەوە بە الیەنێك وا دەكات رێگە 

خۆشبكات بۆ دروستبوونی مەترسی لەسەریان.

واڵتان  گەالنی  ب��ەڕووی  پێویستە  سێیەم: 

ئەمەیان  پێموایە  كراوەبن،  حكومەتەكانیان  و 

خەڵك  سۆزی  لەمڕۆدا  ك��وردان،  گرنگە.  زۆر 

یەكێكن  بەدەستهێناوە،  جیهانیان  دەوڵەتانی  و 

كورد  كاتێك  جیهان.  گرنگەكانی  میللەتە  لە 

تێكۆشاون، گەورەترین  زۆرداری  زوڵم و  دژی 

گەالنی  ل��ەالی��ەن  تەنها  ن��ەك  پشتگیرییان، 

جیهانەوە  گەالنی  لەالیەن  بەڵكو  ناوچەكەوە، 

بەدەستهێناوە. رووداوەكانی مەخمور و كۆبانێ 

گەواهیدەرن. لەپێناوی بەردەوامبوونی پشتگیری 

رای گشتی لەسەر كورد، پێویستە لەچوارچێوەی 

سیاسەتێكی  و  دەرنەچن  دیموكراسیان  خەباتی 

گشتگیر پەیڕەو بكەن. كاتێك كوردان بەرگری 

لە نیشتیمانەكەیان دەكەن، پێویستە سیاسەتێكی 

رێژەیی و دەرفەتی پیادەبكەن، لەگەڵ ئەوەشدا 

لەگەڵ زلهێزەكانی جیهان كاری هاوبەش بكەن 

و پێویستە ئەو دەستكەوت و سودانەی چنگیان 

دەكەوێت گرەنتی بۆ پەیدا بكەن.

كوردستان دیپلۆماتیك: لەكۆتاییدا ئاییندەی 

رەوشی  دەبینن،  چۆن  كوردستان  هەرێمی 

كوردان چی بەسەردێت؟

د.ف��ەی��س��ەڵ ئ��ای��ه��ان: ك����وردان ئ��ەگ��ەر 

لەڕوانگەی  نەبن،  یەكگرتوو  پارتەكانیشیان 

بەو  یەكگرتووە،  خەڵكەكەی  كۆمەاڵیەتیەوە 

هۆیەوە پێویستە تێبینی ئەوە بكرێت لەئایندەدا 

ناوچەكەدا  لە  كاریگەرتر  رۆڵێكی  ك���وردان 

كوردستانیەك  كورد،  هەموو  پێویستە  دەگێڕن. 

ئەگەر  بكەن،  رەفتار  لێپرسراوانەوە  گیانی  بە 

لەم سەردەمەدا هەر كاركردنێك بەشێوەی تاك 

الیەنە بكرێت، زیان بە ئاییندەی كورد و خەڵكی 

پێویستە هەموو الیەك  كوردستان دەگەیەنێت. 

تێبكۆشن بۆ ئەوەی لەڕوانگە و توانای خۆیەوە، 

لە سەقامگیری و ئاشتیدا خاوەنی مافی یەكسان 

و ئازادی تایبەت بە خۆی بێت، ئەگەر كورد، 

پێویستە  بێت،  كاكەیی  یان  ئاشوری  یەزیدی، 

دەرفەتی جیاواز بۆ هەموویان بڕەخسێنرێت بۆ 

ئەوەی ژیانێكی شكۆمەندانەیان هەبێت. لەئێستادا 

عەرەبەكان  ئەوەیە  عێراق  كێشەی  گەورەترین 

هەوڵبدەن  نابێت  بەرپابووە.  لەناودا  جەنگیان 

بەڕێوەببەن،  عەرەب  فارس،  تورك،  ملمالنێی 

لەهەمانكاتدا پێویستە ئەوە بەدیبكەین عەرەب 

پێیوایە  عەرەب  بەكاردەهێنرێت.  كورد  بە  دژ 

شۆڤێنی  دەوڵەتی  دەتوانێت  دیكە  جارێكی 

جارێكی  ك��وردان  لەئێستادا  دروستبكاتەوە. 

دەوڵەتی  دروستكردنی  لە  ب��ەش��داری  دیكە 

عوسمانی،  ئیمپڕاتۆری  یان  عەرەبی،  شۆڤێنی 

عەرەب،  بە  ئەمە  پێویستە  ناكانەوە،  سەفەوی 

پێویستیشە  رابگەیەنن.  فارسەكان  و  ت��ورك 

كۆنە  بەهێزكردنەوەی  بەهیچ شێوەیەك حەزی 

جارێكی  تێبگەن  لەوەش  نەبێت.  بەعسیەكانیان 

بەریتانیاوە  لە  دیكە  فەیسەڵێكی  مەلیك  دیكە 

ناوچەكە  ئایندەی  بەڕێوەبەرێت.  عێراق  نایەت 

دەوەستێتە سەر خەباتی كوردان. كورد خاوەنی 

تێڕوانینی بەرەوپێشبردنی دیموكراسی و ئاشتین، 

لە  جگە  تائێستا  عێراق  و  سوریا  ك��وردان��ی 

بەرگریركردن لە خاكەكەیان نەچونەتە ناو هیچ 

جەنگێكی دیكەوە. بەم هۆیەوە كوردان هێزێكی 

گرنگن كە بتوانن دیموكراسی و ئازادی بهێننە 

رەزامەندی  جیهانیش  گەالنی  پێویستە  ئاراوە، 

لەسەر ئەوە نیشانبدەن.

پرۆفایل

فەیسەڵ ئایهان :

_ لە ساڵی 1998 كۆلێژی 

پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكانی لە زانكۆی 

ئولوداغ تەواو كردووە.

_ لە ساڵی 1999 ماستەری 

لەهەمان زانكۆ و لە هەمان بواردا 

وەرگرتووە.

_ لە سااڵنی 1998-1999 لە 

بەریتانیا و ئیمارات توێژینەوەی 

سیاسی ئەنجامداوە، چەندین 

لێكۆڵینەوەی لەسەر پەیوەندیەكانی 

لوبنان و سوریا هەیە.

_ لە ساڵی 2005 دكتۆرای 

لەبواری نەوت و ئاسایشی خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست، دواتر دكتۆرای بااڵی 

لەسەر پێشهاتەكانی دوای شەڕی 

لوبنان بەدەستهێناوە.

_ لە 2006 رەنگدانەوەی 

بەسەر سیاسەتی دەرەوەی توركیا 

بەدەستهێناوە. چەندین كتێب و 

توێژنەوەی دەربارەی بەهاری عەرەبی 

و شۆڕش و كودەتاكان هەیە.

_ ئێستا لە زانكۆی ئەبانت 

عیزەت بایساڵ وانە دەڵێتەوەو 

هاوكات سەرۆكی سەنتەری 

توێژینەوەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستە بۆ 

ئاشتی.
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دەكرێت داعش لەرووی سەربازیەوە تێكبشكێت،

بەاڵم مانەوەی ئەو زهنیەتە بۆ 

ماوەیەكی درێژ دەمێنێتەوە

د.سەرحەد ئێركمێن

نوسەرو توێژەری سیاسی تورکی

سازدانی: هاوژین محێدین – ئەنكەرە



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 188

لە  دیپلۆماتیك(  )كوردستان  گۆڤاری 

ئەنكەرە دیدارێكی تایبەتی لەگەڵ ) سەرحەد 

ئێركمێن( نوسەر و توێژەری سیاسی توركی 

و  داعش  لە  باس  ووردی  بە  ئەنجامداوە. 

شەری داعش دەكات، لە روانگەی ئەوەوە 

بۆ  تەنها  هاوپەیمان  واڵتانی  بۆردومانی 

لە  بەاڵم  دیارن،  كە  داعشە  شوێنانەی  ئەو 

چەكدارەكانیان  و  داع��ش  سەركردەكانی 

دەڵێت:  دیمانەكەیدا  درێ��ژەی  لە  ن��ادات، 

ئۆپراسیۆنی  لە هەموو شوێنێكی جیهانیشدا 

ئاسمانی بەوجۆرە كاریگەری كەمی هەیە.

كوردستان دیپلۆماتیك: رێكخراوی داعش 

لەئێستادا لە چ رەوشێكدایە، چ ستراتیژێكی 

گرتۆتەبەر؟

داعش  رێكخراوی  ئێركمێن:  سەرحەد 

ەوە،   2014 ح��وزەی��ران��ی  ی   10 ل���ەدوای 

بەرچاوی  بەشێكی  ك��ورت��دا  لەماوەیەكی 

زۆرب���ەی  ل��ە  داگ��ی��رك��رد،  عێراقی  خ��اك��ی 

عێراق  ن��اوەراس��ت��ی  شارۆچكەكانی  ش��ارو 

كانونی  و  دووەم  تشرینی  لە  باڵوبوونەوە، 

عێراقدا  لەناو  راب���ردووەوە  ساڵی  یەكەمی 

لە  پەیرەوكرد،  بەرگریكردنی  ستراتیژی 

بەغداد،  كە  ئەوەبووە  دەسبەرداری  ئێستادا 

داگیربكات،  سلێمانی  ی��ان  هەولێر،  ی��ان 

ئەو  دەیەوێت  بەرگریەوەو  دۆخی  كەوتۆتە 

لەدەستی  كردون  داگیری  پێشوتر  ناوچانەی 

هۆكارێكی  چەند  ئ��ەم��ەش  دەرن��ەچ��ێ��ت. 

هەموویانەوە  س��ەروو  لە  هەیە.  جیاوازی 

حكومەتی  یارمەتی  هاوپەیمان  واڵت��ان��ی 

پێشرەویەكانی  وایانكردووە  عێراقیانداوە، 

كۆبانێ  لە  دووەم��ی��ان،  بوەستێنن.  داع��ش 

هەڵەیانەوە  ستراتیژی  پەیڕەوكردنی  بەهۆی 

زیانی زۆریان لێكەوت و ئەمەش كاریگەری 

كرد.  رێكخراوەكە  سوریای  بەشی  لە  زۆری 

كە  ناوچانەی  ئەو  ئەوەیە،  سێیەمیش  خاڵی 

خەڵك  سۆزی  نەیانتوانی  كردووە،  داگیریان 

فشاریان  بەپێچەوانەوە  بەڵكو  بەدەستبهێنن، 

لەسەر خەڵك دروستكردووە، وایان لێكردون 

زۆر  ئ��ەوەی  بەهۆی  چ���وارەم،  بێزاربن. 

خۆیاندا  لەناو  رێكخراوەكە  بوون،  توندرەو 

دابەشبوون، بەكورتی ئێستا داعش لەدۆخی 

بەرگریدایە.

كوردستان دیپلۆماتیك: ئەم دابەشبوونەی 

داعش تەنها لەرووی فكرییەوە دابەشبوون، 

یان لەرووی  چەكدارییەوە باڵی جیاوازیان 

تێدا دروستبووە؟

سەرحەد ئێركمێن: ئێمە بیستومانە بەشێك 

لە چەكدارانی داعش ریزەكانیان جێهێشتووە، 

ریزەكانیان  جێهێشتنی  لە  رێگریكردن  بۆ 

ناچاربوون هێز بەكاربێنن، لە پارێزگای دیالە 

زیانی زۆریان بەركەوتووە، ئەمانەش وایانكرد 

بمێنێتەوەو  بەرگریكردندا  دۆخی  لە  داعش 

پارێزگاری لەناوچەكانی ژێر دەستی بكات.

كوردستان دیپلۆماتیك: لەكەیەوە داعش 

دەكات،  پەیڕەو  بەرگریكردن  ستراتیژی 

دیكە  ناوچەی  داگیركردنی  دەستبەرداری 

بووە؟

لە  بڵێین  دەكرێت  ئێركمێن:  سەرحەد 

تشرینی دووەمی ساڵی رابردووەوە شێوازی 

هۆكارەكەشی  پەیڕەوكردووە.  بەرگریكردنی 

بەرفراوان  بەشێوەیەكی  چونكە  ئەوەیە، 

ناوچەی  خۆی  لەتوانای  زیاد  و  گەشەیكرد 

ناتوانێت  دەرك��ەوت  بۆی  ئیتر  داگیركرد. 

درێژە بەو داگیركارییە بدات. عێراق واڵتێكی 

هەیە،  بەرفراوانی  جوگرافیایەكی  گەورەیەو 

فراوانی  ناوچەیەكی  كەمدا  لەماوەیەكی 

لێ  پشتیوانی  خەڵك  ب��ەاڵم  داگ��ی��رك��رد، 

رووبەڕووبوونەوەی  هەروەها  نەكردووە، 

چەكداری بەردەوامت هەبێت، ئیتر رەوشەكە 

بەرژەوەندیان  لە  كە  دەبێت،  بەشێوەیەك 

نەبێت. 

یارمەتی  كێ  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

و  چ��ەك  ه��ەم��وو  ئ��ەو  دەدات،  داع��ش 

جبەخانەیەی لەكوێ بوو؟

دەزان��ی��ن،  وەك��و  ئێركمێن:  سەرحەد 

لە  داع��ش  چەكی  سەرچاوەی  گەورەترین 

سوپای عێراقەوە بوو. نزیكەی 60% ی چەكی 

سوپای عێراقی لە موسڵ دەسكەوت. سوپای 

خۆرهەاڵتی  سوپایانەی  لەو  یەكێكە  عێراق 

سوپای  هەیە.  زۆری  چەكی  كە  ناوەراست 

حوسێنیشدا  س��ەدام  سەردەمی  لە  عێراق 

چەكی زۆر بوو، هەروەها لە داگیركردنی ئەو 

بەهەمانشێوە  ئەمەریكاوە  لەالیەن  واڵتەش 

ئەمە  بەدەستهێنا.  دیكەی  زۆری  چەكێكی 

چەكی  دەستكەوتنی  س��ەرچ��اوەی  یەكەم 

چەندین  بە  جیهان  واڵتانی  ب��وو.  داع��ش 

شێوە چەكەكانیان ساغ دەكەنەوە. كێ چەك 

نمونە  بۆ  فرۆشێت،  دەشی  بێنێت  بەرهەم 

بەشێوەی  ئاسیا  ئەفەریقا،  خۆرئاوا،  واڵتانی 

لە  بەشێك  دێ��ت.  لێوە  چەكیان  ق��اچ��اغ 

بێگومان  بازرگانییە،  الیەنی  چەك  فرۆشتنی 

الیەنی سیاسیشی هەیە، بۆ نمونە دەوڵەتێك 

پشتگیری لەالیەك دەكات، چەكی پێدەدات. 

ناوچانە  لەو  چەك  بازاری  بەمشێوەیە  ئیتر 

هاتۆتە كایەوە. ئەمەش تەنها پەیوەست نییە، 

بە عێراق و داعشەوە، لەهەر شوێنێك شەڕ 

هەیە  چەكیان  واڵتانەی  ئەو  هەڵگیرسێت، 

بە  وەرگ��رن،  دۆخەكە  لە  سود  دەیانەوێت 

تایبەت لە فرۆشتنی چەكی سوكدا هیچ دوو 

چەند  یارمەتیدانی  كەواتە  نییە.  دڵیەكیان 

دەكەن.  دابین  داعش  بۆ  كە چەك  واڵتێك 

جبەخانەو  زۆری  بڕێكی  دەستبەسەرداگرتنی 

فرۆشتنی چەك لەالیەن زۆرێك لەو واڵتانەی 

بەرهەمهێنی چەكن، وایان كردووە چەكێكی 

زۆر لەالی داعش كۆبێتەوە.

تاكەی  داعش  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

حكومەتی  بۆچی  دەمێنێتەوە،  عێراق  لە 

رووبەڕووی  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  عێراق 

نابێتەوە؟   

لەم  ع��ێ��راق  س��وپ��ای  ئێركمێن:  س��ەرح��ەد 

سەرەتای  لە  چونكە  توانایە،  بێ  ش��ەڕەدا 

گ��ەورەی  كێشەی  سوپا  دروستبوونەوەی 

 2003 لە  عێراق  داگیركردنی  دوای  هەبوو، 

چونكە  دان��ەم��ەزرا،  نیشتیمانی  سوپایەكی 

بە  سەر  كە  دام��ەزرا  سەربازی  یەكەیەكی 
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سوپایەك  هەر  جیهاندا  لە  بوو،  الیەنەكان 

بۆئەوەی  هەیە  ئامادەیی  نەبوو،  نیشتیمانی 

رووبەڕووی  كێ  لەئەمرۆدا  هەڵبوەشێتەوە. 

داعش دەبێتەوە، بەشێوەیەكی روون دیارە، 

كە پێشمەرگە و میلیشیا شیعەكانن. ئەمانەش 

بەشێك نین لە سوپای عێراق، راستە هەوڵێك 

سەر  بخرێتە  پێشمەرگە  ئەوەی  بۆ  هەیە، 

فەرمانی  بەاڵم  عێراق،  بەرگری  وەزارەت��ی 

سیاسی لە هەولێر وەردەگرێت. بەهەمانشێوە 

چەند  ل��ە  ف��ەرم��ان  شیعەكانیش  میلیشیا 

الیەنێكی دیاریكراوی بەغداد وەردەگرن. واتە 

پێكهاتەیەك نین سەر بە سوپاساالر، یان سەر 

بە سوپای عێراق بن، ئەمە خاڵی یەكەم بوو. 

دووەم، سوپای عێراق بەشێوەیەكی مۆدێرن 

نەبینیووە.  سەربازی  راهێنانی  و  مەشق 

سێیەم، ئەگەر واڵتانی هاوپەیمان ئۆپراسیۆنی 

ئاسمانیان ئەنجام نەدایە، داعش وا بە ئاسانی 

كە  پرسیارەكەوە  لەبارەی  نەدەشكا.  تێك 

پێموایە  دەمێنێتەوە،  داعش  تاكەی  دەڵێت 

تا نزیكەی ساڵێكی دیكە دەمێنێتەوە، دواتر 

چی  بەاڵم  داعش،  بەناوی  نامێنێت  شتێك 

دەوڵەت،  نەشڵێین  با  دەوڵەت  دەمێنێتەوە 

زهنیەتەی  ئەو  واتە  دەمێننەوە.  هێزەكان 

موسڵ،  ل��ە  داع��ش  دەمێنێتەوە،  داع��ش 

بەغداد  باكوری  كەركوك،  باشوری  دیالە، 

زهنیەتەكە  نەمانی  بەاڵم  دەرەوە،  دەكرێتە 

گرنكە  ئەوەی  چونكە  نییە،  ئاسان  كارێكی 

وایكردووە  ئەو هۆكارانەی  بزانرێت  ئەوەیە 

خەڵكی  خستنی  پشتگوێ  نمونە  بۆ  چییە، 

رەفتاری  پەیڕەوكردنی  یان  ناوچانە،  ئەو 

نەشیاو دژ بە خەڵكی ئەوێ، ئەگەر ئەوەی 

ئەو  خەڵكی  نەكرێت،  جێبەجێ  دەیانەوێت 

لەدژایەتیكردنی  دەبن  ب��ەردەوام  ناوچانە 

حكومەت، لەئێستادا كەس لە عێراق تاوتوێی 

روودەدات.  داعش چی  دوای  ناكات،  ئەوە 

دەمێننەوە،  ئەوانەی  داعش دەڕوات  كاتێك 

دەب��ن،  حكومەت  پێشوی  كاربەدەستانی 

لەراستیدا ئەوەی داعشی دروستكرد هەڵەی 

كەسانە  ئەو  هەمان  ئێستاش  ب��وو،  ئ��ەوان 

ببنەوە كاربەدەست لەوێ، ئەمەش كێشەكە 

ئەسیل  دەبیندرێت  وەكو  ناكات،  چارەسەر 

دەیانەوێت  دەوروبەری  كەسانی  و  نوجێفی 

ئەو  تەنها  موسڵ  ئایا  بكەن.  رزگار  موسڵ 

بەرێوەی دەبات، لەراستیدا بەهۆی شێوازی 

بەڕێوەبردنی ئەوان بوو ئەم كێشانە روویدا. 

دەكرێت  ئەوەیە،  تێڕامانە  مایەی  ئ��ەوەی 

تێكبشكێت،  سەربازیەوە  ل��ەرووی  داع��ش 

ماوەیەكی  بۆ  زهنیەتە  ئەو  مانەوەی  بەاڵم 

درێژ دەمێنێتەوە.

واڵتانەی  ئەو  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

تائێستا یارمەتی داعش دەدەن كامانەن؟

سەرحەد ئێركمێن: ئەگەر وەكو دەوڵەت 

بڵێین، هیچ واڵتێك نییە، بڵێت من یارمەتی 

ناو  الیەنێكی  چەند  بەاڵم  دەدەم،  داعش 

دەوڵەت، یان ئەوانەی لە دەرەوەی دەوڵەتن، 

خۆرهەاڵتی  واڵتانی  لە  زۆرێ��ك  پێموایە 

یارمەتی  لەشێوەكان  بەشێوەیەك  ناوەراست 

داعش دەدەن. 

واڵت��ان��ی  دیپلۆماتیك:  ك��وردس��ت��ان 

بۆردومانی  لە  ب��ەردەوام��ن  هاوپەیمان 

كاریگەریەكی  ب��ەاڵم  داع��ش،  مۆڵگەكانی 

ئەوتۆی نییە، ئەمە بۆچی دەگەرێننەوە؟

واڵتانی  بۆردومانی  ئێركمێن:  سەرحەد 

داعشە  شوێنانەی  ئەو  بۆ  تەنها  هاوپەیمان 

داعش  سەركردەكانی  لە  بەاڵم  دی��ارن،  كە 

لە هەموو شوێنێكی  نادات،  و چەكدارانیان 

جۆرە  بەو  ئاسمانی  ئۆپراسیۆنی  جیهانیشدا 

كاریگەری كەمی هەیە، لەرێگەی ئۆپراسیۆنی 

ئاسمانی تەنها دەتوانی تۆپهاوێژ و تانكەكان 

گ��ەورەی��ان  زیانی  ناتوانی  ب��ەاڵم  بپێكی، 

پێبگەیەنی، هەروەها ئەم ئۆپراسیۆنانە لەناو 

شارەكاندا كاریگەری نییە، ئەگەر بۆردومانی 

ئەمەریكا  هەبوایە،  كاریگەری  ئاسمانی 

عێراقی داگیر نەدەكرد، تەنها بە بۆردومانی 

فڕۆكەكانی رژێمی بەعسە لەناودەبرد. 

حكومەتی  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

مەزهەبی  شیعە  شەعبی  حەدشی  عێراق 

تاكەی  چەكدارانە  ئەم  ئایا  دروستكردووە، 

داعش ئەو ناوچانەی 

كە داگیریان كردووە، 

نەیانتوانی سۆزی 

خەڵك بەدەستبهێنن، 

بەڵكو بەپێچەوانەوە 

فشاریان لەسەر خەڵك 

دروستكردووە، وایان 

لێكردون بێزاربن
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رووبەڕووبوونەوەی  لە  دەبن  ب��ەردەوام 

داعش؟

سەرحەد ئێركمێن: ئەم چەكدارانە لەژێر 

ناوی حەشدی شەعبی دەمێننەوە، یان دەبن 

دوانە  ئەم  نیشتیمانی، چونكە  پاسەوانی  بە 

جیاوازیان هەیە. وا پێدەچێت دوای كۆتایهاتنی 

پێكدادانەكان حەشدی شەعبی هەڵوەشێتەوە،  

نیشتیمانی،  پاسەوانی  بە  ببن  لەوانەیە  یان 

كاتە  ئەو  لێبێت،  هەرواشیان  پێدەچێت  كە 

ئەمەش  نابێت. هۆكاری  ناوەوە  بەو  شتێك 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەگەر حكومەتی عێراق 

تۆكمەی  سوپایەكی  گونجاو  بەشێوەیەكی 

میلیشیایانە  جۆرە  بەو  پێویستی  هەبوایە، 

و  سوپا  عێراق  لە  ئەگەر  وات��ە  ن��ەدەب��وو. 

و  بەرگری  وەزارەتی  چەتری  لەژێر  پۆلیس 

ناوخۆ بونایەو مەشق و راهێنانی سەربازیان 

بینیبایە، ئەو كاتە پێویستی بەهیچ هێزێكی 

ئەوەیە  شت  مەترسیدارترین  نەبوو.  دیكە 

كاری  میلیشیایەك  یان  تیرۆرستی،  گروپێكی 

نایاسایی ئەنجامبدات، چونكە كەس نازانێت 

كار  میكانیزمێك  چ  بە  رێكنەخراو  هێزی 

چارەسەریش  دۆزینەوەی  بێگومان  دەكات، 

واڵت��دا  لەناوخۆی  ئەوەیە  دۆخ��ە  ئ��ەم  بۆ 

چارەسەر بدۆزرێتەوە. با جیاوازیەك بكەین 

جێهێشتووە  ماڵی  چەكدارەی  ئەو  لەنێوان 

بەرگری  دەك��رێ��ت  دەك���ات،  ب��ەرگ��ری  و 

ئەگەر  بەاڵم  بكات،  خۆی  ل��ەدەورووب��ەری 

بەرگری لەناوچەیەكی دوور بكات، لەوانەیە 

كێشەی ئەمنی و نائارامی بێتەكایەوە. 

ئێوە  بەبڕوای  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

شاری موسڵ تاكەی لەژێر كۆنتڕۆڵی داعشدا 

دەبێت؟

پایز،  تا  لەوانەیە  ئێركمێن:  سەرحەد 

یان كۆتایی ئەمساڵ، لەژێر كۆنتڕۆڵی داعش 

بمێنێتەوە.

كوردستان دیپلۆماتیك: پێشتر تێڕوانینێك 

داعش  سەرهەڵدانی  ل��ەدوای  كە  هەبوو، 

تا  بۆچوونە  ئەم  بەهێزدەبنەوە،  سوننەكان 

چەند لە جێگەی خۆیدا بوو؟

وا  شتێكی  هیچ  ئێركمێن:  سەرحەد 

الی��ەن��ەی  ك��ام  ل��ە  مەبەستت  ئ��ای��ا  نییە، 

سوننەیە، پێموانییە شتی وا لە ئارادا بێت، 

لە  پێشوتر  ئەوانەی  ئەوەیە،  هۆكارەكەشی 

موسڵ بوون دواتر رایانكردووە، ئایا خەڵكی 

موسڵ،  ئایا خەڵكی  دەبوورن.  لێیان  موسڵ 

كەركوك  پارێزگای  بەشێكی  سەاڵحەدین، 

یان  جێیانهێشتوون،  كە  دەب��وورن  لەوانە 

بەشێوەیەكی دیكە ئەگەر داعش لەو ناوچانە 

لە رێگەی بۆردومانی ئاسمانی و داگیركردنی 

سوپای عێراق لەالیەن چەند سەركردەیەكەوە، 

لەدوای دەرپەڕاندنی داعش، ئایا خەڵكی ئەو 

ناوچانە دەتوانن چاوپۆشی لەوانە بكەن، كە 

ئاوایان بەسەرهێناون. پێموانییە لێیان ببورن. 

ئێستا كاردانەوەی خەڵكی ئەو ناوچانە دژ بە 

ئەگەری  دەبێت،  زیاتر  سوننەكان  سەركردە 

هەیە سەركردەی نوێ سەرهەڵبدات. 

لە  باس  ئێوە  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

دەركەوتنی سەركردەی نوێ دەكەن، ئایا ئەو 

سەركردەیە میانڕەو دەبێت، یان توندڕەو ؟

سەركردەكە  ئەگەر  ئێركمێن:  سەرحەد 

میانڕەو بێت، لە قازانجی هەموو الیەكدایە. 

پارتێكی  چەند  ئ��ەوەی��ە  سوننە  كێشەی 

نییە،  سەركردەیەكیان  نییە،  دیاریكراویان 

گوێی  سوننە  دیكەی  الیەنەكانی  تاوەكو 

كوردستان  هەرێمی  لە  نمونە  بۆ  لێبگرن، 

دوو  كە  هەن،  بەهێز  پارتی  سێ  بۆ  دوو 

سێ سەركردەی بەهێزیان هەیە. شیعەكانیش 

بەهەمان شێوە، بۆنمونە سەركردەی دیاریان 

ئیبراهیم  مالیكی،  ن��وری  وەك��و  ه��ەی��ە، 

سەدر.  موقتەدا  عەممارحەكیم،  جەعفەری، 

دوایان  خەڵك  چەند  كە  دەبینین  ئ��ەوەش 

بەدی  ئەوە  سوننەدا  لەناو  بەاڵم  كەوتوون، 

سەاڵحەدین  لە  نوجێفی  قسەی  ناكرێت، 

پارێزگای  سیاسیەكانی  ناگیرێت.  لێ  گوێی 

لێناگیرێت،  گوێیان  ئەنبار  لە  سەاڵحەدین 

لێدوانی  هەروایە،  كەركوكیش  لە  هەروەها 

كاریگەری  دیالە  لە  كەركوكیش  بەرپرسانی 

نییە. ئەمە واتە عەرەبی سوننە لەناوخۆیاندا 

یەكگرتوو نین. ئەوەی گرنگە ئەوەیە نابێت 

سوننە لەناو پرۆسەی سیاسیدا دووربخرێنەوە. 

ئەمەش مەرج نییە تەنها لەچواردەوری یەك 

سەركردە كۆببنەوە، پێموانییە سەركردەكانی 

پێشوی سوننە ئەو ڕۆڵە ببینن. ئەو سەركردانە 

لەدەستدا،  عێراقیان  گەورەی  شاری  دووەم 

تەنها  دۆران��دی  موسڵ  لە  ئ��ەوەی  چونكە 

سەركردەكانی  بەڵكو  نەبوو،  عێراق  سوپای 

لە  بەهەمانشێوە  ئیدارەكەیشی  شارەو  ئەو 

دیكە  جارێكی  خ��وارد.  شكستیان  موسڵ 

سەركردانە  جۆرە  بەو  متمانە  خەڵك  چۆن 

دەكەنەوە.

پرۆفایل

_ د.سەرحەد ئێركمێن.

_ ساڵی 1975 لە ئەستەنبوڵ 

لەدایكبووە.

_ لە 1998 دا بەشی سیاسەت و 

پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكانی لە زانكۆی 

ئەنقەرە تەواو كردووە.

_ ساڵی 2008 بڕوانامەی 

دكتۆرای لە هەمان زانكۆ دەربارەی 

داگیركردنی عێراق لەالیەن ئەمەریكاوە 

تەواوكردووە.

_ لە 2000 دا لە ناوەندی 

توێژینەوەی ASAM كاریكردووە، 

چەندین توێژینەوەی لەبارەی عێراقەوە 

ئەنجامداوە.

_ لە 2009 لە زانكۆی ئاهی 

ئەڤرانی شاری كڕشەهیر، وەكو 

ئەندامی دەستەی فێركاری وانەی 

وتۆتەوە.

_ لە ئێستاشدا سەرۆكی بەشی 

پەیوەندییە نێودەوڵەتیەكانی هەمان 

زانكۆیە. ناوبراو چەندین لێكۆڵینەوەی 

لەبارەی كورد، عێراق، سوریا و 

رێكخراوی قاعیدە ئەنجامداوە. ناوبراو 

چەندین پەرتوك، وتاری نوسیوە 

و بەردەوامیشە لە توێژینەوەی 

سیاسی لەبارەی رەوشی عێراق و 

پێشهاتەكانی. 
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لەمێژوودا...

رووداوەكانی مێژوو چەندە زۆر بن، ئەوەندەش گرنگی و بایەخی بۆ رۆژگار، سااڵنی دواتر دەبێت، 
بەتایبەتی ئەو رووداوانەی لەالیەن مێژوونوسان، سیاسیەتمەدارانەوە دەگێردرێتەوە، لەم 

سۆنگەیەوە، گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك( بە پێویستی زانی، هەر جارەو تیشك بخاتە سەر مێژوو 
ژیانی ناودارێكی كورد، تاكو لە گێڕانەوەی رووداو، بەسەرهات، یاداشتەكانی رۆژانی رابردووی ژیانی بۆ 
خوێنەرانی گۆڤارەكەمان بخرێتەروو، بۆ ئەم ژمارەیەی گۆڤارەكەمان )عەبدولكەریم ئەحمەد تەها( 
ناسراو بە )عەبدولكەریم شێخانی(مان هەڵبژاردووە، كە لە قۆناغێك لە قۆناغەكانی ژیانیدا هاوڕێ و 
نزیكی جەنابی مام جەالل بووە، تا لەم رێگایەوە كەمێك زانیاری بە خوێنەر بدەین، كە جەنابی مام 

جەالل لە تەمەنی مناڵی و گەنجیدا چ لێهاتوویییەكی هەبووە، كە جەنابیان وەك شانازییەكی نەتەوەیی 
و مێژووی ئێستاو دووری گەلی كوردمان هەمیشەو بەردەوام لێی دەڕوانرێت.
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مام جەالل كەسێكی زۆر زیرەك بوو، 

لە قۆناغی یەكی ناوەندی كتێبی سیاسی بە زمانی 

عەرەبی دەخوێندەوە 

عەبدولكەریم شێخانی:

دیدار و ئامادەكردنی: فەیسەڵ محەمەد
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سەدەی  سیەكانی  لە  كە  پێیەی  بەو   •

لە  قەندیل  بەفری  لەگەرەكی  راب���ردوو، 

لەگەڵ دڵداری  ئاشنایەتی  دایكبوون، شێخانی 

شاعیر چۆن بوو؟

برازایەكی  دڵدار  شێخانی:  عەبدولكەریم 

گەورەی  برا  كوڕی  )سمكۆ(  بەناوی  هەبوو 

خزمایەتییەكیشمان  هاوڕێبووین،  پێكەوە  بوو 

هەیە، لەبەرئەوە هەمیشە لەگەڵ سمكۆ بوین 

زوو زوو دەچومە ماڵی سمكۆ. دڵدار ئەوكاتە 

كردبوو،  ت��ەواو  مافی  كۆلێژی  پارێزەربوو، 

دەمبینی كە دەچووم لە ماڵەوە بوو، بێگومان 

خەریكی  ئەو  بەتایبەتی  لەگەڵمان  دادەنیشت 

دادەنیشت  كە  ب��ەاڵم  ب��وو،  خۆی  كاروباری 

بۆ  وانەكانی  دەداین  و  یارمەتی  ئێمە  لەگەڵ 

شیدەكردینەوە، چونكە وانەكانمان بە عەرەبی 

ئەو  نەدەزانی،  باش  عەرەبیمان  ئێمەش  بوو، 

براژنێكی  دەمبینی  زۆرجار  دەگەیاندین.  تێی 

عەرەبی هەبوو، لەگەڵ ئەو دادەنیشت باسی 

عومەر خیامی دەكرد، بەداخەوە ئەوەی ئێستا 

دەیزانم جیاوازە لەگەڵ عەقڵیەتی ئەوسا نەم 

زۆر  دادەنیشتم  ب��ەاڵم  چییە،  خیام  دەزان��ی 

ئەو  ئەوە  دوای  لێدەگرت،  گوێم  بەشەوقەوە 

پێشی  داینابوون  سەردەمە  ئەو  كە  شیعرانە 

ئەوەی بیان نێرێت من دەمبینی، چونكە سمكۆ 

بۆی دەهێنام.

• تۆ لە دیدارێكدا ئاماژەت بەوە كردووە، 

كە لە سییەكانی سەدەی رابردوودا تەنها دوو 

ئەو  پێش  ئایا  هەبووە،  لەكۆیە  قوتابخانە 

كایەی  زمان،  خوێندن،  بارودۆخی  مێژووە 

روناكبیریی، سیاسی كۆیە چۆن بووە؟

خوێندن  بێگومان  شێخان:  عەبدولكەریم 

ئەوانیش  لێبووە،  قوتابخانەی  دوو  كۆیە  لە 

قوتابخانە  ئەوەی  پێش  بەاڵم  الپانیە(،  )اولی، 

بوو،  مزگەوتەكان  لە  خوێندن  بكرێتەوە 

مزگەوتەكانی كۆیە بەراستی شوێنی پێگەیاندنی 

گەورە  مەالی  بەتایبەتیش  روناكبیرانبوون، 

پێشخستنی  لە  هەبوو،  گەورەی  زۆر  رۆڵێكی 

 )1934( ساڵی  كە  تەنانەت  لەكۆیە،  خوێندن 

قوتابخانە كرایەوە، لە كۆیە قوتابخانەی كوران 

)نەجیبە خان(ی كچی كە كچی گەورەی  بوو 

بوو ناردی بۆ قوتابخانە، بۆ ئەوەی بخوێنێت 

مەالكان  ئەوسا  كە  دەیخوێن،  ك��وڕان  لەناو 

كە  دەزانی،  بەكوفر  ئەوەیان  مەالكان  كۆلكە 

بخوێنێت،  كوڕان  لەگەڵ  دەبێت  كچان  چۆن 

هەندێك لە بنەماڵەكانی كۆیە رازی نەبوون كە 

كوڕەكانیان بنێرن بۆ قوتابخانە، من سێ ساڵی 

ژیانم لەسەر ئەم بارودۆخە فەوتاوە.

لەكتێبی  الله  فتح  جمال  مامۆستا    •

)كۆیە لە 1918 بۆ 1958( كە توێژینەوەیەكی 

نوسیویەتی  كۆیە  لەسەر  مێژووییە  سیاسی، 

دەڵێت: لە ساڵی 1894 تا 1919 تەنها زمانی 

توركی هەبووە، لە كۆیەدا خوێندن بەو شێوە 

بووە؟

من  كە  ئ��ەوەی  شێخانی:  عەبدولكەریم 

حكومەت  بوو،  عوسمانلی  زمانی  بیستوومە 

هەژمونی دەوڵەت چی زمانێك بێت ئەو زمانە 

بووە،  توركی  ئەوكاتە  سەرەكی  زمانی  باوە، 

زمانی  ئ��ەوەدا  لەپاڵ  لەمزگەوتەكاندا  بەاڵم 

فارسی هەبوو.

لەناوەندی  ه��ەر   )1931( ساڵی  لە   •

بەناوی  كۆمەڵەیەك  خوێندندا  روناكبیری و 

كە  دادەم��ەزرێ��ت،  م��ن��ەوەران  كۆمەڵەی 

)مامۆستا ئیبراهیم ئەحمد، شاكر فەتاح، كاكە 

زیاد، زەكیە ئەحمەد، محمد تۆفیق وەردی، 

دڵدار( بەشداریان تێداكردووە، ئەم كۆمەڵەیە 

چی  شێخانی  دام���ەزران  چۆن  ب��وون؟  چی 

بیرەوەرییەكی هەیە لەگەڵ ئەمانەدا؟

پێش  ئ��ەوان��ە  شێخانی:  عەبدولكەریم 

 )1933( لە  من   )1931( منیشە  لەدایكبوونی 

شتم  هەندێك  ئەوەندە  تەنیا  لەدایكبووم، 

هەندێك  نوسراوە  كە  ئەوەی  خوێندوەتەوە، 

مەبەست  كە  لەبارەیانەوە،  خوێندووەتە  شتم 

بووە،  ئ��ەوە  كۆمەڵەیە  ئەو  لەدامەزراندنی 

كوردستان،  رزگاركردنی  بۆ  هەوڵبدەن  كە 

رزگاركردنی كورد.

چەند  )1937-1938(دا  ل��ە    •

كۆیە،  لە  سیاسی  روناكبیریی،  كۆمەڵەیەكی 

ئەوانیش  سەرهەڵدەداتەوە  دوبارە  كەركوك 

بوون،  هیوا(  حیزبی  دارك��ەران،  )كۆمەڵەی 

كەسایەتی و  چەندین  هیوا  حیزبی  بێگومان 

رەفیق  وەك  بەشداربوون،  تێیدا  رۆشنبیر 

سەید  دڵ��دار،  تاڵەبانی،  موكەرەم  حیلمی، 

كەسایەتی  چەندین  بەرزنجی،  ئيبراهیم 

بیرەوەری  تیاكردووە،  بەشداریان  ناوچەكە 

چی  و  چییە  كۆمەاڵنە  ئەو  لەگەڵ  بەرێزتان 

بووە؟

بە  س��ەب��ارەت  شێخانی:  عەبدولكەریم 

نەبووم،  ئاستەدا  لەو  من  هیوا  دارك���ەران، 

دڵدار  دارك��ەران  بیستومە  كە  ئ��ەوەی  بەاڵم 

دایمەزراندووە، جەماعەتی خانەقا، شێخ حسین 

هاوتەمەنی  ئەوانە  م��ارف،  شێخ  بەرزنجی، 

بوو  زیرەك  زۆر  كوڕێكی  دڵدار  دڵداربوون، 

دامەزرا  هیوا  حزبی  كە  دایمەزراندووە،  ئەو 

حزبی  بە  كرد  پەیوەندیان  هەموو  ئەوانە 

هەروەها  گەورەتربوو،  هیوا  حزبی  هیوا، 

بەبۆچوونی من هەر رەنگە كە دڵدار خۆشی 

وەك سەرۆكی حزبی هیوا ناسرابێت، بەاڵم كە 

مامۆستا رەفیق حیلمی هاتە ناوەوە بەو پێیەی 

لەسەردەمی  خوێندەوارەوە  كەسایەتییەكی  كە 

حكومەتی شێخ مەحمود دا بەشداریی كردووە، 

دڵدار وازیهێناو سەرۆكایەتییەكەی جێ هێشت، 

بۆ رەفیق حیلمی.

حزبی هیوا ئەوكاتە وەكو من بیزانم هەموو 

كۆكردبووەوە  كوردەكانی  رۆشنبیرە  منەوەر و 

هەمووی  توێژەكانیانەوە،  چین و  بەجیاوازی 

ئەوەش  دوای  ب��ەاڵم  هیوادابوون،  لەحزبی 

گۆڕانی بەسەرداهات.

دامەزراندنی  لەگەڵ   )1946( لە    •
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گەرایی  چەپ  بیری  سەرهەڵدانی  )پ.د.ك( 

دەوروب��ەری  كۆیەو  شاری  لە  شیوعیەت   و 

ئیدی بارودۆخی شارەكە دەوروبەری لەرووی 

ك��ردن��ەوەی  پێشكەوتن،  بیری  سیاسی، 

قوتابخانە، كتێبخانە گۆڕانكاری بەسەردا دێت، 

لە  ئەوكات  بێت  بەبیری  شێخانی  كە  ئەوەی 

لەوەكردووە،  باست  رۆژنامەوانی  دیدارێكی 

كە كتێبخانەیەك دادەمەزرێت، ئەم كتێبخانەیە 

تاكەی  ب��وو؟  كێ  هەوڵی  دام���ەزرا؟  چ��ۆن 

بەردەوام بوو؟

 )1946( ساڵی  لە  شێخانی:  عەبدولكەریم 

لق  كۆیە  لە  حزب  كۆیە  دامەزرا،  )پ.د.ك( 

لەپۆلی  منداڵبووم،  من  دروستبوون  ئەوانە   و 

لە  هەبوو  برادەرێكمان  بەاڵم  ب��ووم،  شەش 

هەموومان گەورەتر بوو، لەمن  و مام جەالل 

ناوی )حسام الدین تەیب( بوو كوردێكی پاك 

بوو، پیاوێكی چاك بوو، ئەوە هەتا بە شەعب 

نەما،  الدین  حسام  ناوی  بوو،  بانگ  بەناو 

ناوحیزب  بۆ  تەنزیمكرد،  زۆرمانی  بەشێكی 

لە  لەو سەردەمەدا  بووم،  لەوانە من  یەكێك 

روویەكی  پەیدابوو،  تازە  رەوتێكی   )1946(

ئاشكاری حزبی شیوعی بەناوی )الحزب التحترر 

والوگنی( ئەوە لەكۆیە چەند كەسێك هۆگری 

بەدوو  بوو  وەرگ��رت  رەوتەیان  ئەو  ب��وون، 

بەش.

كە  بێت  دروست  ئەوە  كە  ئەوەی  پێش 

پارتی لە كۆیە كێبخانەیەكی كردەوە، بەناوی 

سەرەتا  كۆیی،  ق��ادری  حاجی  كتێبخانەی 

كتێبخانەكە بەوشێوەیە نەبوو لە بازاڕ كەسێك 

كتێبیی  دەچ��وو  خەڵك  دەك��رد  سەرپەرشتی 

بەاڵم  عانەیەك،  بە چوار فلس  دەبرد شەوی 

دوای ئەوە كردیان بە كتێبخانەیەكی سەرەكی 

ئێمە  قادری كۆیی،  كتێبخانەی حاجی  بەناوی 

بەزۆری لەوێ بوین كە ئەو رەوتە چەپە پەیدا 

بوو، چەند كەسێك لەگەڵ ئەو رەوتە رۆیشتن 

كتێبخانەی  ب��ەن��اوی  ك��رد،  كتێبخانەیەكیان 

ئەوانەی  لەبیرمە  ب��ازاڕدا،  لەناو  كۆیسنجەق 

عەسكەری  لە  هاتبوەوە  تازە  دڵزار  كاك  كە 

دەهاتە كتێبخانەی حاجی قادری كۆیی، هەتا 

شاعیرەكانی تر دەهاتن، بەاڵم زیاتر كاك دڵزار 

دەهات.

محمد  دڵ��زار،  كاك  كرد  تەماشام  كاتێك 

كە  ئەوانە  تۆفیق وەردی، رۆستمە حەوێزی، 

شاعیربوون هەموویان لەگەڵ ئەو رەوتە تازەیە 

رووی  چونكە  )تحرور(،  بە  ب��وون  رۆیشتن 

ئاشكرای حزبی شیوعی بوون دوای ئەوەی كە 

ئاشكرابوو خەڵك دەیوت شیوعین، ئەگینا هەر 

دەیانوت فاڵن كەس تەحرورە.

ئەوانەی مانەوە لەگەڵ رەوتە نەتەوەییەكە 

تەنها عەونی شاعیر مایەوە وەك شاعیر، هەموو 

شاعیرەكانی تر بوون بە حزبی تحرورو.

باشەكانی  ئیشە  لە  یەكێك  دەوترێت   •

ئەم بزوتنەوەیە كە رووی حزبی شیوعی بوو، 

دەكرد،  سیاسەتیان  بەنهێنی  شیوعی  حزبی 

دەوترێت یەكێك لە كارە باشەكانیان لەوكاتەدا 

كایەی  ناو  بۆ  ب��وو،  ئافرەت  ژن و  هێنانی 

باشانە  كارە  لەو  یەكێك  دەوترێت  سیاسی، 

حەالق،  محمد  دایكی  بوو  گوڵ(  )عائیشە 

دڵزار،  مامۆستا  خوشكی  فریشتەی  هەروەها 

ئەگەر باسی ئەو حاڵەتە بكەیت؟ 

عەبدولكەریم شێخانی: من فریشتە خانم 

كە  باشانەی  كارە  لەو  یەكێك  لەبیرە،  باش 

سیاسیدا،  لەكایەی  ژن  بە  رۆڵیاندا  كردیان 

جاران ژن بۆی نەبوو سەری بهێنایەتە دەرەوە، 

لەماڵەوە  هەر  باستیل  زیندانی  وەك  دەبوایە 

بێت، بەاڵم حزبی تەحەرور دەورێكی باشیدا 

بە ژنان هێنانە پێشەوە، من هی عائیشە گوڵ 

زۆر باش لەبیر نییە، بەاڵم تەنها هی فریشتە 

ئەوە  ناوی )خدیجە(یە،  تەبعەن  لەبیرە  خانم 

نەخوێندووە،  ئەوەندەشی  شیعرییەتی  ناوی 

جوانیشی  زۆر  شیعری  بوو  باش  زۆر  بەاڵم 

هەیە.

ئەودەمەی  بارودۆخی  لە  باس  ئەگەر   •

كۆیە، كە ئەو سەردەمە ئایا بیری چەپگەری 

زاڵبوو، یان بیری نەتەوەیی و كوردایەتی؟

عەبدولكەریم شێخانی: بیری چەپ زاڵبوو، 

كرێكار و جوتیارانیان  چونكە ختوكەی هەستی 

دەدا، كرێكار حەز بەكرێی چاك دەكات، جوتیار 

حەز بە زەوی دەكات، ئەوانیش دەیانوت وایان 

سەر  بێینە  ئێمە  ئەگەر  مێشكیانەوە،  دەبردە 

ژیانی  كرێكار  بێت  بەدەست  كارمان  حوكم، 

زەوی  دەبێت،  زەوی  جوتیار  خۆشدەبێت 

شوێنیان  خەڵك  ئەوە  جوتیاران  بە  دەدەی��ن 

دەكەوت، هەر لەوكاتەدا گەلێك لە كرێكارانی 

لە حزبی  بەراستی  بینی  باشیان  كۆیە دەوری 

تەحەروردا.

• ئەوەمان بیرنەچێت كۆیە شوێنەوارێكی 

گەورەی هەستی نەتەوایەتی لە حاجی قادری 

شوێنەوارێكە  ئەمە  ماوە،  بەجێ  بۆ  كۆییەوە 

بیری شیوعی  و  بۆچی  كە جێگەی شانازییە، 

لەكاتێكدا  زاڵە،  سەردەمەدا  لەو  چەپگەرایی 

وەك  گ��ەورەی  كەلتورێكی  خاوەنی  ئێوە 

یەكێك  لە  خۆت  بوون،  قادر  حاجی  بیری 

كە  كردووە،  بەوە  ئاماژەت  لەنوسینەكانتدا 

ئەوەی ئەحمدی خانی دەستی پێكرد، حاجی 

بیری  بۆچی  ك��رد،  ت��ەواوی  كۆیی  ق��ادری 

چەپگەری زاڵبووە؟

من  بۆچوونی  بە  شێخانی:  عەبدولكەریم 

زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ هەڵسوكەوتی هەندێك لە 

كادیرانی پارتی، پێموایە كە )كاك علی عەبداڵاڵ( 

لەئاستی خوێندەواریدا زۆر لەژوور ئەوانەبوو، 

زۆر  فكریشەوە  لەرووی  ئەندازیاربوو  چونكە 

لەوە پێشكەوتوتر بوون ئیعتباری بۆ هەندێك 

هەبوون  كەسیتر  هەندێك  دانەدەنا،  كەس 

ئیعتباریان بۆ خەڵكی تر دانەدەنا، وەك بەكەم 

ئەوكارەش  دەكردن.  تەماشایان  سەیركردنێك 

لێمان  خەڵك  كەوا  هەبوو،  زۆری  كاریگەری 

بتەكێتەوە.
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لەهاوڕێ،  یەكێك  شێخانی  مامۆستا   •

هاوپۆلەكانی، دۆستە نزیكەكانی جەنابی )مام 

پرسیارە  ئەو  دەمەوێت  تاڵەبانی(یە،  جەالل 

بكەم سەردەمی منداڵی،  قۆناغی قوتابخانە، 

دواتر كاری سیاسیتان چۆن بوو؟

لە  جارێكیان  شێخانی:  عەبدولكەریم 

بەبۆنەی  سلێمانی،  بۆ  هاتین  هەولێرەوە 

یادێكی   - بوو  نوسانەوە  رۆژنامە  كۆنگرەی 

ئاوابوو، كە هاتین مام جەالل هات لەبەردەمم 

ب��رادەران  كرد،  چۆنیمان  چاك  و  دانیشت، 

مامۆستا  بە  منیش  بیبینین  وتیان حەزدەكەین 

جەمال عەبدولم وت برادەران حەزدەكەن مام 

جەالل ببینین، دواتر رۆشتین، وێنەمان گرت و 

كاتی كۆنگرە وێنەمان گرت  و باڵوكرایەوە، كە 

چومەوە هەولێر سەرپەشتی گۆڤاری كشتوكاڵم 

كشتوكاڵی  خزمەتگوزاری  چوومە  دەك��رد، 

بەشە  ئەو  بەڕێوەبەری  لێبوو،  برادەرێكی 

بوو كاك عەلی ناوبوو خەڵكی سلێمانی بوو، 

گەیاندە  خۆت  دوب��ارە  كەریم  مامۆستا  وتی 

مام جەالل، كاك عەلی ئێمە لە هەڵماتێنەوە 

بەیەكەوەبوین.

• تۆ من بەرەوە بۆ ئەو مێژووە، بۆ ئەو 

سەردەمەی هەڵماتێنە، ئایا تاڵەبانی هەروەك 

هەڵماتێنیشدا  لە  كارامەیە،  لەسیاسەتدا  چۆن 

هەر كارامەو رێكخەرو لێهاتوو بوو؟

دەستی  لەوێ  شێخانی:  كەریم  عەبدول 

راس��ت ب��وو، دەی��ب��ردەوە ج��اری وا هەبوو 

وایدەزانی  پێشەوە  ئەهاتە  بستیش  دوو  یەك 

سیاسیەتە.

كۆمەاڵیەتی و  پەیوەندی  ل���ەرووی   •

كەسێتی ئێوە وەك ئەوەی كە هاوڕێی منداڵی 

بوون پێكەوە كەسێ�تی تاڵەبانیت چۆن دەبینی 

لەو كاتەدا؟

ج��ەالل  م��ام  شێخانی:  عەبدولكەریم 

برادەرێك  تەنانەت  بەوەفایە،  زۆر  كەسێكی 

بۆی گێڕامەوە، وتی چووە بۆ ئەڵمانیا بۆكارێك 

بەدوای چەند كەسێكدا گەڕاوە، كە كاتی خۆی 

لەحزبدا كاریان پێكەوە كردووە، ئێستا دیارنین 

هەمووی لە ئەڵمانیا دۆزیوەتەوە یارمەتیداون.

قادری  حاجی  كتێبخانەی  لە  ئەوە  دوای 

قوتابخانە  دوای  دەگرتەوە،  یەكترمان  كۆیە 

كتێب  دادەنیشتین  لەوێ  هەبوایە  دەرف��ەت 

هەبوو كتێبی كوردی، عەرەبی هەبوو دەمان 

خوێندەوە كاك عەلی دەهات بۆ ئەوێ ،عەلی 

دەكرد  قسەیان  دادەنیشت  خەڵك  عەبدوڵاڵ 

ئێمە گوێمان لێدەگرت سودمان لێیان دەبینی، 

بەاڵم مام جەالل ئەوكاتیش هەر زیرەك بوو.

دەگێڕیتەوە  چۆن  ئەوكاتانە  یادەوەری   •

سەرۆک مام جەالل 



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 196

كاتێك  پێكەوەبوون،  لەقۆناغی سەرەتایی  كە 

لە پۆلێكدا پێكەوە بوو؟

قوتابخانە  لە  شێخانی:  عەبدولكەریم 

بەاڵم  بووم،  ئەو  پێش  من  نەبووين.  پێكەوە 

پۆلی سێ  لە  یەكسەر  قوتابخانە  بۆ  كە هات 

خوێندبووی  مزگەوت  لە  چونكە  وەرگیرا، 

هاتبوون  كەلكانەوە  لە  هەبوو،  خوێندەواری 

یەكمان  لەناوەندی  خوێندبووی،  لەوێ  ئەو 

دەناسی،  یەكتریمان  لەسەرەتایی  گرتەوە، 

بەاڵم وەك وتم من دوو سێ ساڵ دواكەوتم، 

دەری  مەكتەب  لە  باوكم  كە  لەبەرئەوەی 

هێنام، بەو بیانوەی كە من ئەگەر لەقوتابخانە 

خوێندم كابرایەكی بێ دین دەردەچم.

• لەو رۆژگارەدا مەیخانە لە كۆیە هەبوو؟

مەیخانە  نەخێر  شێخانی:  عەبدولكەریم 

نەبوو، ماڵە جولەكە و مەسیحییەكان كە پێیان 

قاچاخیان  عارەقی  ئ��ەوان  )دی���ان(،  دەوت��ن 

هەبوون  كەسێك  چەند  دەهێنا،  بەرهەم 

دەهێنا و  عارەقیان  دەچ��وون  لەوێ  هەمیشە 

دەكرد،  دروست  قاچاخیان  عارقی  ئەوانەی 

لەوێ دەیان خواردەوە.

مام  جەنابی  بەخوێندنی  سەبارەت   •

یان  بوو،  لێهاتوو  زیرەك و  ئاوا  هەر  جەالل 

وەكو هاوڕێكانی ئاسایی بوو؟

زۆر  جەالل  مام  شێخانی:  عەبدولكەریم 

ناوەندی یەكمان  زیرەك بوو، لە پۆلی یەكی 

بە  لەناوەندی  خوێندن  لەبەرئەوەی  گرتەوە، 

لەپۆلدا  كوردەكانیش  تەنانەت  بوو،  عەرەبی 

دەداین  هانیان  نەدەكرد،  قسەیان  بەكوردی 

كە  دەدای��ن  هانیان  بین،  عەرەبی  فێری  كە 

كتێب بخوێنینەوە، بۆئەوەی كە فێری عەرەبی 

بین، مام جەاللیش وەك هەموومان هەوڵمان 

عەرەبی  فێری  بۆئەوەی  كەبخوێنینەوە،  دەدا 

سیاسی  كتێبی  ئ��ەوك��ات  ج��ەالل  م��ام  بین، 

دەخوێندەوە، بەاڵم من زیاتر كتێبی چیرۆك، 

رۆمانم دەخوێندەوە.

ئاسانی  ب��ە  زم��ان��ەك��ە  ك��ە  وامانلێهات 

ناوەندی  یەكی  پۆلی  لە  تەنانەت  فێربووین، 

كتێبی زۆر قورسم بە عەرەبی خوێندوەتەوە، 

لوگفی(  )منفی  كتێبەكانی  )الفچیلە(،  وەك 

مستەفا لوتفی كە عەرەبییەكەی زۆر قورسە.

ئێوە  س��ەرەت��ای��ی  قۆناغی  ل��ە    •

پێكەوە  سەرەتایی  خوێندنی  لە  كە  ئەوكات 

بوون، دەوترێت لە كۆیە دوو گۆڤاری كوردی 

 )1939( لە  كە  گەالوێژ  گۆڤاری  هەبووە، 

كە  تازە،  گێتی  دەنگی  دواتر  دەریدەكرد، 

دەكرد،  دەریان  بەریتانیان  باڵوێزخانەی  لە 

كاریگەری  وەهبی،  تۆفیق  سەرپەرشتی  بە 

چینە  ئەو  لەسەر  ئێوە  لەسەر  گۆڤارانە  ئەو 

خوێندەوارەی كۆیە چی بوو؟

عەبدولكەریم شێخانی: زۆر زۆر كاریگەری 

هەبوو بۆ فێربوونی زمانی كوردی، هەم زمانە 

كە  بابەتانەی  ئەو  ئ��ەوەی  دوای  كوردییەكە 

زۆر  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  بابەتی  دەنوسران، 

گەالوێژ  دیوانی  لە  جگە  تیابوو،  تری  شتی 

زۆری  كاریگەرییەكی  ئ��ەوە  ب��وو،  شیعر  كە 

هەرچی  خ��ۆم  بەحاڵی  ب��ەش  من  ه��ەب��وو، 

بەكوردی دەمانخوێند، مامۆستاكانمان زۆربەیان 

كوردبوون  و خەڵكی كۆیە بوون، بەاڵم گۆڤاری 

لەسەر  هەبوو  زۆری  كاریگەرییەكی  گەالوێژ 

گۆڤاری  هەروەها  زمانەوە،  لەرووی  خەڵك 

جیهانی تازە، ئەوە گۆڤارێك بوو باڵوێزخانەی 

ئینگلیز لەبەغدا دەری دەكرد، وەك پڕوپاگەندە 

الپەڕەیەكی  خ���ۆران،  سوێند  )حلفا و(  ب��ۆ 

كە  بوو،  خۆیان  باسكردنی  لەسەر  سەرەتایی 

دژی نازیی رەگەز پەرستی، الپەڕەكانی كۆتایی 

باسی ئەدەب، مێژووی كورد، ئەدەبی كوردی 

دەكرد.

• سەرباری ئەو كاریگەریانەی كە باستكرد، 

بوونی ئەو كەسە روناكبیرو سیاسیانە، كە لە 

كە  ك��ردووە  بەوە  ئاماژەت  هەبوون  كۆیە 

گۆڤاری گەالوێژ كاریگەرییەكی باشی هەبووە 

باشە  كوردی،  زمانی  فێربونی  بۆ  لەسەرت، 

بەم حاڵەوە بۆچی عەبدولكریم شیخانی یەكەم 

چیرۆكی بە عەرەبی دەنوسێت ؟

بووم  دەرچ��ووم  شێخانی:  عەبدولكەریم 

بە مامۆستا، لە میرزا رۆستەم. مامۆستا جمال 

بابان لەوێ بوو، بەڕێوەبەری ناحییە بوو، كە 

كوردیم باش دەزانی، بەاڵم ئێستاشی لەگەڵدا 

جاری  دەنوسم  كە  ساتەی  ئەم  هەتا  بێت، 

واهەیە بابەتەكە خۆی خۆی فەرز دەكات، كە 

بینوسم.  كوردی  بە  یان  بینوسم،  بەعەرەبی 

ئەو بابەتەی كە دەمەوێت بینوسم خۆی پێم 

دەڵێت بەعەرەبی بینوسە.

بۆنمونە: لە مانگی )2003/12( كە سەدام 

لە  هەبوو  رۆژن��ام��ەن��وس��ان  كۆنگرەی  گیرا 

هەولێربوین، كە گەڕاینەوە دانیشتبووم سەعات 

شۆخی  ژنێكی  هەواڵدا  لەكاتی  بوو،  هەشت 

كتێب  دەتوت  دەكرد،  قسەی  هێنا  قسەزانی 

دەخوێنێتەوە خەنەی دانابوو لە پەنجەی خۆی 

دەگرت دەیوت من نەزرم كردبوو، كە ئەگەر 

سەدام شتێكی لێبێت بیكەم بە خەنە بەندان، 

رەنگە  كە  بڕوابكە  كرد  جوانی  زۆر  قسەی 

نوسینیشت  بە  نەتوانێت  رۆشنبیرێك  هەموو 

بەبێ خوێندنەوە  ئەو  بكات،  قسە  ئەو  وەك 

ئاسایی قسەی دەكرد.

كردنەوەی  تۆڵە  بۆ  بڕیارمدابوو  وت��ی 

بوون  ناونیشان  بێ  كە  شەهیدانەی  ئ��ەو 

بۆتۆڵەكردنەوەی  لێتان،  چییان  نازانێت  كەس 

بۆ  فڕێنران،  زاوا  لەباوەشی  كە  بوكانەی  ئەو 

شەوی  لە  كە  زاوایانەی  ئەو  تۆڵەكردنەوەی 

زاوایەتیدا كوژران، بۆ شەهیدانی كوردستان بۆ 

شەهیدانی هەموو عێراق، نەزرم كردبوو، كە 

بیكەم بە خەنەبەندان.

گریام  زۆر  بینی  ئ���ەوەم  م��ن  كاتێك 

هێنا  كاغەزم  ك��ردەوە،  دوب��ارەی  دە  كاتژمێر 

)البوۆت  بۆم هات  بە عەرەبی  شتێكم نوسی 

الكردستانیە تفی بنژرها(
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سیاسیت  بەشداری  سیاسی و  مێژووی   •

دەگەڕێتەوە بۆ كەی، چۆن دەست پێكرد؟

عەبدولكەریم شێخانی: پێش ساڵی )1946( 

بوو،  گەورەتر  ئێمە  لە  هەبوو،  برادەرێكمان 

دەوت  پێیان  بوو،  ئاغا  كەمال خورشید  ناوی 

لە  ناسی ئەو  ئاغا، یەكترمان  حاجی خورشید 

 )6( پۆلی  لە  ئێمە  بوو،  ناوەندی   )3( پۆلی 

سەرەتایی بووین، هەندێ تازە بیرێكی چەپ 

بەناوی  لەناویانەوە  باڵوبوبویەوە  بەنهێنی 

هۆشداریان  زۆرج��ار  مامۆستاكان  رەنجبەر، 

دەدانێ، كە نەڕۆنە ناو كۆمەڵەی رەنجبەرەوە.

گرتە خۆی  تری  برادەرێكی  من،  كەمال، 

ئەو  ناوە،  وەهابی  حەوێز  كۆیەوە  لە  ئێستا 

ئێمەی فێری سیاسەت كرد، یەكەمجار وانەی 

كردین،  فێری  كەمال  كوردایەتی  سیاسەت و 

وتن،  شیعر  لە  دەمان  هەردووكمان  تەنانەت 

من  دەنوسی،  شیعرمان  دەدا و  ئەدەبیاتیش 

عەبدول  حەوێز  ئەو  بوو،  غەمگین  نازناوم 

بەناوی  نازناوی هەژاربوو، هەرچەند  وەهاب 

نازناوی  غەمگین  دەنوسی،  شتم  سەپانەوە 

شیعریم بوو، هەندێك شیعرم نوسی و دوایی 

وازم لێی هێنا.

كە  رانییە  لە  بووم  مامۆستا  سەپان،  بۆ 

دەردەچوو  خەبات  وەرگرت،  ئیجازەی  پارتی 

من لە خەبات شتم دەنوسی شتم بۆ دەناردن 

سەپانەوە  بەناوی  ئەوكاتەم-  توانای  بەپێی   –

بەناوی  بابەتم هەیە،  نوسراو  زۆر  نوسیومن، 

سەپانەوە كەس نازانێت لەكوێیە، ئێستاش بۆم 

ساغ ناكرێتەوە.

كە  ك��ردووە،  ئ��ەوە  بۆ  ئاماژەت  تۆ   •

دەخ��ورێ،  سیاسی  كاری  لە  سەرت  كاتێك 

پێدەكات،  دەست  شێخانی  سیاسی  بەشداری 

هەموو  ئێوە  كە  ك���ردووە  ئ��ەوەت  باسی 

شەوێكی هەینی لە ماڵی جەنابی )مام جەالل( 

كەسی  دوو  جەالل  و  مام  تۆ،  كۆبونەتەوە، 

ئەو  بوو؟  كۆبونەوانە چی  لەم  مەبەست  تر، 

رۆژگارە  ئەو  ئایا  لەگەڵت؟  كێبوون  كەسانە 

بەسەریدا،  زاڵببوو  كوردایەتی  بیری  تاڵەبانی 

یان بیری چەپگەری؟

كاتێك  ش��ێ��خ��ان��ی:  ع��ەب��دول��ك��ەری��م 

بوو،  پارتی  جەالل  مام  دەكرد  كۆبونەوەمان 

هەموو  زاڵبوو،  بەسەریدا  كوردایەتی  بیری 

شەوێكی هەینی لەماڵی خۆیاندا كۆدەبوینەوە، 

كێشەیەكمان هەبوو، لەبەرئەوەی كارەبا نەبوو 

لەكۆیە شەو درەنگ كۆبونەوەكە تەواو دەبوو، 

كە دەچوینەوە لە دەرگامان دەدا باوك و دایك 

لە ژورەوە خەوتوون بەهەزار حاڵ خەبەریان 

هەموو  جەالل  مام  ماڵی  لە  جا  دەبویەوە، 

شەوی هەینی من بووم، مام جەالل رێكخەری 

شانەكە بوو، برادەرێك هەیە محەمەد صادق 

ئێستا لێرەیە، كەمال قادر لێرەیە هەرچوارمان 

لەكوردستانین، دوای ئەوە وەك عەرزمكردیت 

ئەو  هەتا  نوسی  ج��ەالل  مام  بۆ  نامەیەكم، 

وتەوە،  پێم  دیسان  قەاڵچواالن  لە  ج��ارەش 

ئەو  ئ��ەوەی  بۆ  بڕەخسێنە،  دەرفەتێك  وتم 

پێكەوە  جاران  یادی  بە  دابنیشین  چوارەمان 

كۆبونەوەیەك بكەین.

ئەو  دوای  ساڵ  چەند  نامەیەت  ئەو   •

كۆبوونەوەیە نوسی ؟

سااڵنی  لە  ئێمە  شێخانی:  عەبدولكەریم 

)1948، 1949،1950( بوو، دوای زیاتر لە )30( 

و ئەوەندە ساڵ.

جاران  بەیادی  لێكردووە  داوات  تۆ   •

بەاڵم  ماون،  لەژیاندا  هاوڕێكانت  ببنەوە  كۆ 

وەاڵمی جەنابی مام جەالل چی بوو؟

پێدام،  بەڵێنی  شێخانی:  عەبدولكەریم 

گرنگتر  گەشتێكی  سەرقاڵی  بەهۆی  ب��ەاڵم 

هەبوو دەرفەت نەبوو یەكتری ببینین، دیسان 

بوو   )1983( پێموابێت  بۆنارد  ترم  نامەیەكی 

كاك  رۆژێ��ك  دانوسان،  دەستپێكردنی  پێش 

مستەفا پێی وتم بڕۆ لەالی ئامادەیی پیشەسازی 

بوەستە یەكێك دێت كاری پێتە، منیش چووم 

موحەمەد موكری باسی 

مام جەاللی كرد، كە 

زۆر بایەخ دەدات بە 

نوسەران، هونەرمەندان، 

هەتا بۆی كرابێت 

شوێنی پشودانی بۆ 

رەخساندوون
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خوالێخۆشبوو  پێنەچوو  ئەوەندەی  وەستام 

بەیەكەوە  هات،  مەریوانی(  )دڵشاد  شەهید 

رۆشتین چوینە ماڵێك نەمزانی ماڵی خۆیەتی، 

سەیرم كرد )محمد موكری، شەهاب عوسمان( 

هاتبوونەوە،  نهێنی  بە  لەدەرەوە  دانیشتوون 

دانیشتین پێكەوە قسەمان زۆركرد.

جەاللی  م��ام  باسی  موكری  موحەمەد 

نوسەران،  بە  دەدات  بایەخ  زۆر  كە  ك��رد، 

شوێنی  كرابێت  ب��ۆی  هەتا  هونەرمەندان، 

پشودانی بۆ رەخساندوون، هەوڵدەدات كە لە 

پشودابن  و كێشەیان نەبێت، لەو سەرەدەمەدا 

بۆ  بوو،  دەرچ��وو  براكوژیم  كتێبی  من  بوو 

مام جەالل، كاك نەوشیروان، ئەوانەم هەموو 

)ن.م(ی  بۆ  پێشكەشەكەش  هەتا  ناردبوو،  بۆ 

خۆشەویست )نەوشیروان مستەفا(.

چیتان  باسی  كۆبونەوەكاندا  لە  ئێوە   •

پارتی،  باسی  جەالل  مام  جەنابی  دەك��رد؟ 

پارتایەتی، ئەو رۆژگارەی بۆ دەكردن؟

كوردایەتی  باسی  شێخانی:  عەبدولكەریم 

شیوعییەكاندا  لەگەڵ  ئێمە  ئەوە  دوای  بوو، 

بۆ قسەكانی  دەكرد،  موناقەشەمان  زیاتر  زۆر 

دەكرد،  باس  ماركسیمان  تیۆریەكانی  خۆمان 

دەهات  بۆ  زانیارانەیان  ئەو  لەسەرەوە  ئەوان 

بۆشانەكان، ئەوانەمان لەبەر دەكرد لە دیالۆگ 

كردندا لەگەڵ شیوعییەكاندا ئێمە ئەو تیۆریامان 

باس دەكرد.

مام جەالل كە رێكخەری ئێمە بوو، لەگەڵ 

-ئەندامی  ناوچە  گەیشتبووە  خۆی  زیرەكی 

لیژنەی ناوچە بوو- نازناوەكەشی ئاگر بوو.

•  لە كۆبوونەوە دانیشتنەكانی ئێوە، 

كە ئەو چوارە كۆ دەبوونەوە لە ماڵی جەنابی 

مام جەالل، باسی پێكهێنانی كۆمەڵەی عەرەبی 

كردووە؟

عەبدولكەریم شێخانی: من شتێكم نوسی 

العربی(  )جامعە  عەرەبی  كۆمەڵەی  لەسەر 

فكرەی  ب��اڵوك��رای��ەوە،  ن��وێ  لەكوردستانی 

نییە،  عەرەبەكان  فكرەی  عەرەبی  كۆمكاری 

ئیدن و  سەردەمی  دان��ان  بۆیان  ئینگلیزەكان 

ئەوانەیە ئەوان وتیان هەوڵیاندا كە عەرەبەكان 

كۆبكەنەوە،  رێكخراو  ل��ەی��ەك  ب��ەی��ەك��ەوە 

رێ��ك��خ��راوەك��ەش س��ەرەداوێ��ك��ی ب��ە دەس��ت 

ئینگلیزەكانەوە بێت، تەنانەت هەندێك واڵت 

وەك سوریا و لوبنان سەربەخۆ بوون، فەرەنسا 

بەهۆی  تەواویان هەبوو  دەرچوو سەربەخۆی 

دەیان  واڵتانە  ئەو  عەرەبییەوە،  جامیعەی 

ناو جامیعەی عەرەبی، دەكەوتنە ژێر  خستنە 

ركێفی ئینگلیزەكانەوە.

لەسەر  قسە  ناوەندی  قۆناغی  لە  بەر   •

جەالل  مام  جەنابی   )1947( لە  كە  ئەوەیە 

بە راوێژكردن لەگەڵ عومەر مستەفا )عومەر 

بەناوی  خوێندكاری  رێكخراوێكی  دەبابە( 

)كۆمەڵەی پێشكەوتوی خوێندەواری( دروست 

دەكەن، خالید دلێر یەكێك بووە، لە رێكخراوی 

)ك.د.ئ(، ئەو رێكخراوە چۆن بوو؟ بەشداری 

شێخانی لەو رێكخراوەدا چۆن بوو؟

هەموو  وەك  شێخانی:  عەبدولكەریم 

)كۆمەڵەی  كۆمەڵەی  بۆ  دیكە،  قوتابیەكانی 

بەشداریمان  خ��وێ��ن��دەواری(  پێشكەوتنی 

تێداكردووە، ئەو كۆمەڵەیە هەرما هەتا پێش 

كوردستان(  قوتابیانی  )یەكێتی  كە  ئ��ەوەی 

بەاڵم  هەرما،  كۆمەڵەیە  ئەو  ببێت  دروست 

یارمەتیش  هەروەها  خوێندن،  هاندانی  بۆ 

ئەو  هەبوو  برادەرێكمان  بۆ  كۆدەكرایەوە، 

كەسێكی  بوو،  كۆمەڵەكە  ژمێریاری  ب��رادەرە 

قوتابییەك  ئ��ەگ��ەر  ب��وو،  ب��اش  دەس��ت��پ��اك و 

كەموكوڕییەكی هەبووایە یارمەتیان دەدا.

كێ   رێكخراوە  ئەو  دیارەكانی  كەسە   •

بوون؟ تا چەند ئەو رێكخراوە بەردەوام بوو؟

كۆتایی  هەتا  شێخانی:  عەبدولكەریم 

چلەكانیش هەر مابوو.

• كاریگەری راگەیاندنی كۆماری كوردستان 

ئەو  لەسەر  كاریگەرییەكی  چ  مەهاباد،  لە 

 عەبدولكەریم شێخانی:

 )10( رۆژانەم  بووم،  حزبی  ئەندامی 
بوو،  )50( فلس  ئابوونەكەم  بوو،  فلس 
)5( رۆژ هیچم نەدەخوارد )10( فلسەكەم 
فلس   )50( دەبویە  تا  نەدەكرد  خەرج 
سەری مانگ دەمدا بەحزب وەك ئابوونە
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چینەی ئێوە هەبوو لەو سەردەمەدا؟

عەبدولكەریم شێخانی: بێگومان ئێمە ئەو 

سەردەمە منداڵبووین زیاتر سۆز زاڵتر بوو لەسەر 

كتێبخانەی  لە  رۆژێك  بیرمە  من  بیكردنەوە، 

حاجی قادر دانیشتبووین )كاك عەلی عبدوڵاڵ( 

پێی وتیم بڕۆ بۆ ماڵی فاڵن )عومەر مستەفا( 

ئەوكات  كە  دەك��رد،  دی��وی  ئ��ەو  هاتوچۆی 

رۆژنامەی  دام��ەزراب��وو،  كوردستان  كۆماری 

كوردستان دەردەچوو، وتی رۆژنامە هەیە لە 

ماڵی كاك عومەر بیهێنە، منیش وامزانی یەك 

باوەشێك  دوو رۆژنامەیە كەچووم سەیرمكرد 

ئاشكرابێت، چونكە  رۆژنامەیە نەش دەبووایە 

بوو،  قاچاخ  حاڵەتێك  بەهەموو  رۆژنامە  ئەو 

منیش هیچم نەبوو پێوەی بپێچم پشتوێنەكەی 

شاردمەوەو  پێوەی،  پێچام  ك��ردەوە  خۆمم 

خستمە سەرشانم و هێنامەوە، بۆ كتێبخانە.

ئەوەی بیرمە پەیڕەو پڕۆگرامی پارتی كە 

كوردستان  رۆژنامەی  لەچاپخانەی  باڵوبویەوە 

دیاربوو  ئ��ەوان  پیتەكانی  چونكە  چاپكراوە، 

دەك��رد،  دابەشیان  ئەندامەكانیاندا  بەسەر 

بەدڵنیایەوە كۆماری كوردستان كاریگەری زۆر 

نەخایاند  ئەوەندەی  بەداخەوە  ب��ەاڵم  ب��وو، 

ئەگەر  ئەوە  گەورەبوو  زۆر  زۆر  نسكۆیەكی 

دەرفەت هەبێت لەشوێنێكی تردا باسی دەكەم، 

كە لە روخانی كۆماری كوردستان لەمەهاباد، 

بەاڵم لە )1948( توندوتیژی لە عێراق دەستی 

لەو  راگەیاندرا،  عورفی  ئەحكامی  پێكرد، 

سەردەمەدا هەموو هێزە نیشتیمانەكان داوای 

نێوان   )1930( رێكەوتنی  ئەوەیان دەكرد، كە 

لەو  كەچی  هەڵبوەشێتەوە،  ئینگلیز  عێراق  و 

وەزیران  سەرۆكی  جەبر(  )صاڵح  سەردەمەدا 

ب���وو، ب���ەاڵم ئ��ەو س��ەردەم��ە ص��اڵ��ح جەبر 

ئینگلیتەرا  بۆ  چوو  ب��وو،  وەزی��ران  س��ەرۆك 

بە  گۆڕیان  هەڵوەشاندەوە  پەیمانەیان  ئەو 

م��اوس(،  )پۆلست  ب��ەن��اوی  ت��ر  پەیمانێكی 

بەریتانیا  لەبندەرەكانی  یەكێكە  كە  بەناوی 

ناوی لێنرا، پەیمانەكە لەنێوان )صاڵح جەبر  و 

لە  مۆركرا،  ئینگلیز  دەرەوەی  وەزیری  بێڤن( 

قوتابیانی  بەتایبەت  بوو،  عێراق خەڵك شێت 

كۆلێژی  نەبوو  زانكۆ  ئەوكات  كۆلیژەكان، 

پەرتوباڵو هەبوو، بوو بە خۆپیشاندان  و خەڵك 

بەشداری تێداكرد، بەتایبەتی )1948/1/27( ئەوە 

رۆژی خوێنین بوو لە عێراق، كە هەموو بەغدا 

تەقەی  پۆلیس  خۆپیشاندانكرد،  لە  بەشداری 

سێ  بێت  بیرم  ئەوەی  پیشاندەرانكرد،  لەخۆ 

ئیبراهیم  )قیس  ناوی  یەكێكیان  كوژران  كەس 

ئالوسی(بوو، كە قوتابی بوو، دووەم )جەعفەر 

الجواهیری( برای )محەمەد مەهدی جواهیری( 

شاعیر بوو لەسەر پردەكە بوو. بۆیە ئەو پردە 

ناونرا بە پردی )شهدا و(.

مێژووییەكان  لەسەرچاوە  •هەندێك 

دورستبوونی  كە  دەك��ەن،  ئەوە  بۆ  ئاماژە 

پێشتریش  دیموكرات  و  حزبی  كاریگەری 

)ژ.ك( لەسەر شۆڕشەكانی باشور دەگەڕێتەوە 

لە  هیوا  حزبی  كە  پەیوەندییەی،  ئەو  بۆ 

سااڵنی پێشوتردا لە سەردەمی )رەفیق حیلم(

كوردەكانی  ئەفسەرە  ناردنی  لەرێگەی  یدا 

هاوكاری  بۆ  مستەفاخۆشناو(،  )میرحاج، 

كردنی )ژ.ك(، سەرنجی تۆ لەم بارەوە چییە؟ 

هەبووە  كاریگەری  چەند  تا  پەیوەندییە  ئەو 

لەسەر ئەو كاتەدا؟

زۆر  كاریگەری  شێخانی:  عەبدولكەریم 

ه��ەب��ووە، ئ��ەف��س��ەرە ك��وردەك��ان ئ��ەوان��ەی 

كورد  هەموویان  ب��وون  عێراق  سوپای  لە 

كرد،  پەیوەندیان  هەندێكیان  پەروەربوون، 

بەاڵم حزبی هیوا، كە كاریگەری زۆر بوو بۆ 

پێگەیاندن چەندین كەسی بەتوانا، دوای ئەوە 

لەنێوان  پەیامنێر  بە  بوون  ئەفسەر  هەندێك 

یەكێك  كورددا،  عێراق  و شۆڕشی  حكومەتی 

زۆر  پیاوێكی  بوو،  رەواندزی  ئەیمەن  لەوانە 

زۆر چاك بوو.

زۆری  كاریگەری  هیوا  حزبی  بێگومان 

هەبوو، بەاڵم بەداخەوە دوای ئەوە رۆشنبیرە 

كوردەكان لەرووی فیكرییەوە هەندێكیان بەرەو 

بەبیانوی  رۆیشتن،  چەپ  رەوتی  چەپگەرا يی 

ئەوەی كە حزبی هیوا حزبێكە هەموو خەڵكێكی 

تێدایە، هەر جوتیار، دەرەبەگ، ئاغا، مامۆستا، 

بۆرجوازی تیایە، ناشكرێت حزبێك ئەو هەموو 

حزبی  ئەوان  بۆچونی  بە  تێدابێت،  خەڵكەی 

ناكرێت  ئ��ەوەش  بێت،  چینێك  هی  دەبێت 

حزبی هیوا ئەو هەموو چینەی تیابێت، دوای 

دروست  حزب  كۆمەڵێك  كرد  باڵوەیان  ئەوە 

لە  جیابونەوە  هەر  هەندێكیان  ئەوانە  بوو، 

كەباسمكردن  ئەوانە   – پەیوەندییان  هیوا 

كۆمەڵەی  هەبوو-  چەپیان  فكری  هەموویان 

نیازیان  رزگ��اری،  ش��ۆڕش،  حزبی  تێكۆشین، 

هەبوو كە حزبێكی كوردی دابمەزرێنن، بەاڵم 

حزبی شیوعی عێراقی ئەوەی رەتكردەوە، كە 

نابێت دوو حزبی شیوعی لەواڵتێكدا هەبێت.

هەندێكیان  پارتی  دام��ەزران��دن��ی  دوای 

پەیوەندیان بەپارتییەوە كرد، بەاڵم هەندێكیان 

ئەم  لەگەڵ  درەن��گ  تا  )ژ.ك(دا  لە  مانەوە 

پارتی  دامەزراندنی  بە  بوون، چونكە  حزبەدا 

)ژ.ك( ئەو دەورەی نەما.

• باشە ئەگەر بچینە سااڵنی پەنجا، رێك 

كە  لەوسااڵنەی  1954(دا   1953-( ساڵی  لە 

دەتخوێند،  پەروەردەیی  لەخولی  لەبەغدا  تۆ 

دیسانەوە لەگەڵ جەنابی )مام جەالل( یەكتان 

گرتەوە، كە ئەو كات جەنابی )مام جەالل( لە 

یەكتریتان  بوو، چۆن  خوێندكار  یاسا  كۆلێژی 

دەبینی؟ پەیوەندییەكە چۆن دروست بووەوە؟ 

یەكێ�تی  باڵوكراوەكانی  دەیتوانی  چۆن  ئەو 

قوتابیان بۆ تۆ بنێرێت؟

دواناوەندی  لە  شێخانی:  عەبدولكەریم 

دروست  پارتی  لەناو  ئینشیقاقێك  بووین، 

پارێزەرێكی  كە  روشدی  ساڵح  كۆمەڵی  بوو، 

خەڵكی بادینان بوو، وابزانم ساڵى  )1952(بوو 

ناكۆكییەك پەیدا بوو لەگەڵ هەمزە عەبدوڵاڵ 
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سكرتێری  –ئەوكات  بوو  نازناوی  لەزگین  كە 

پارتی بوو- صاڵح روشدی جیابویەوە هەندێك 

ساڵح  جەماعەتی  بە  پەیوەندییان  پارتی  لە 

لەوانە  بووم  یەكێك  منیش  كرد،  روشدییەوە 

بوو،  مارانی  كانی  وریا  بووم،  )من  زۆربوین 

كاكەخان..هتد(  مەحمودی  عەلی  ئەحمەد 

ماینەوە، دوای ئەوە فكرەیەك دروستبوو، كە 

هەوڵبدەین یەك بگرینەوە، برادەران بەمنیان 

ببینە،  جەالل  مام  كەركوك  بۆ  بڕۆ  تۆ  وت 

من  و كوڕێكی عەلی محمودی كاكەخان لەگەڵ 

برادەرێكی دیكە، هەستاین چوین بۆ كەركوك 

لەوێ دابەزین مام جەالل هات  و نازانم چۆن 

پێی زانین، پاشان بەخێرهاتنی زۆری كردین، 

وتی كەریم تۆ هاتویت لەگەڵ ئەوەتریان وتی 

لەبەرئەوەی ئێمە گومانێكی بچوكمان لە باوكی 

هەیە، ناتوانم ئێوە بەرم بۆ وەكرە حزبییەكە 

ئێمە  مانایوایە  بگیرێت  ئەوە  ئەگەر  سبەی 

وەك پارتی زیانێكی زۆر دەكەین  و هەموومان 

لەناو دەچین، لەبەرئەوە نابێت ئەوتان لەگەڵ 

بێت، ئێمەش رازی نەبووین گەڕاینەوە دوای 

ئەوە كە كەناڵێكی ترەوە دەستیان پێكردەوەو 

دیموكراتی  ب��ە)پ��ارت��ی  ب��وو  یەكیانگرتەوە 

یەكگرتووی كوردستان(.

جەالل  مام  لەگەڵ   )1954( ساڵی  لە  من 

بوو  ماف  كۆلێژی  لە  ئەو  دەبینی  یەكمان 

گیرفانی  پڕی  كاتێك  بیبینم هەموو  دەمتوانی 

كە  ب��وو،  حزبی  ب��اڵوك��راوەی  نامەو  بەیان 

دام���ەزرا  ك��وردس��ت��ان(  قوتابیانی  )یەكێتی 

باڵوكراوەی حزبیم لەو وەردەگرت، زوو زوو 

بوو،  پێی  هەمیشە  دەچ��ووم  كە  سەرمدەدا 

دەگرت  و  وەرم  بە حەزەرەوە  زۆر  بێگومان 

دەمان پاراست، هەتا جارێكیان لە گەڕانەوەمدا 

حزبی  سەردەمە  ئەو  تێپەڕیم  بەشوێنێكدا 

رایە  كۆمەڵەی  كردبوو،  ئینشقاقی  شیوعی 

شەغیرە هەبوو، كە كۆمەڵەی جەمار حەیدەری 

سەركردایەتی دەكرد – كوردی فەیلی بوون- 

حزبیان  باڵوكراوەی  دانیشتبوون  لەدوكانێك 

كردن  تەماشام  تێپەڕیم  منیش  دەخوێندەوە 

گەڕامەوە، رۆشتمە الیان و شتەكەیان شاردەوە 

وتم ئێستا مەیشارەوە، ئێستا من پێت دەڵێم 

بیشارەوە چۆن كەسێك بەئاشكرا لە دوكانێك 

دەخوێنێتەوە  حزبی  باڵوكراوەی  دانیشتووەو 

لەم بارودۆخەی كە تێدا دەژین.

پەروەردەیی  خولی  تەواوكردنی  پاش   •

لەبەغدا، تۆ چەند جارێكی دیكە جەنابی مام 

لەكەركوك،  بەتایبەتی  دەبینیتەوە،  جەالل 

چۆن یەكتریتان دەبینییەوە لەوێ باس لەچی 

نامەیەك  ئەو  بینینانە  لەو  لەیەكێك  دەكرا؟ 

دەنوسێت دەیدات بە تۆ، بۆ عەلی حەمدی، 

ئەو نامەیە چی بوو، بۆ چی بوو؟ 

بەمامۆستا  شێخانی:  عەبدولكەریم 

پەروەردەیان  دەورەی  كە  ئەوانەی  دامەزرام، 

پێ  تریان  لیواكانی  بۆشایەكانی  تەواوكردبوو 

لیوا  پارێزگا  لەجیاتی  ئەوسا  پڕكردینەوە، 

بروسكەیەكیان  كەوتمەوە  دوور  زۆر  هەبوو- 

ببوو،  تاعین  ل��ەی��الن  ل��ە  ئ��ەو  ب��ۆك��ردم، 

بروسكەیەكی بۆكردم وتی لە گۆبان دامەزرایت 

توشی  ك��وێ��ی��ە،  گ��ۆب��ان  ن��ەم��دەزان��ی  منش 

شوێنێكی  وتی  بوو،  رووپێو  بووم  برادەرێك 

زۆر ناخۆشە، ئیتر من روخام بەڕێكەوت توشی 

وتی  پرسین  هەواڵ  دوای  بووم،  جەالل  مام 

كەریم ئەوە چییە بێتاقەتیت؟ وتم لە دێیەك 

دامەزرا بووم الی كفرییە دەڵێن زۆر ناخۆشە، 

بۆم  بهێنە  بۆ  كاغەزێكم  زەرف  و  وەرە  وتی 

هێناو نامەیەكی بۆ نوسیم بۆ عەلی حەمدی، 

وتی برادەرمە هەتا ئێستاش بیرمە ئاگایی لێبوو 

كە نوسی )إن كریم من ابنا و بلدتی وجلدتی( 

دۆستانە  بە  زۆر  حەمدی  عەلی  بەهەرحاڵ 

مامەوە  ساڵێك  لەوێ  ئیتر  لێكردم،  پێشوازی 

هێندە نەمامەوە گەڕامەوە، دیسان مام جەالل 

فریام كەوت.

رۆڵی  دەك��رد  كاریان  لەوێ  ئەوانەی   •

عەلی  حلیمی  ئەحمەد،  ئیبراهیم  مامۆستا 

شەریف، ئەوانەی كە جێ پەنجەیان دیارە لە 

رۆژنامەی خەباتدا كێی تربوون؟

بەرێزان  بەگشتی  شێخانی:  عەبدولكەریم 

)ئیبراهیم ئەحمەد، مام جەالل، حیلمی( ئەوانە 

وەك  لەنوسینەكاندا  دەردەك���رد،  خەباتیان 

ناوچەش  لیژنەی  كە  دەنوسی  شتم  باسمكرد 

هەڵبژێرا مامۆستا زەبیحی هات.

كەسانەی  لەو  تر  یەكێكی  دەوترێت   •

بووە،  شێخانی  مامۆستا  نزیكی  دۆست و  كە 

دەستی  كە  یەكەمینانە  كەسە  لەو  یەكێك 

گرتویت بۆناو كاری سیاسی  و پۆستی حزبی، 

ماۆستا  پارتیدا  ریزەكانی  لەناو  بەتایبەت 

بەمامۆستا  سەبارەت  ئەمەوێت  زەبیحییە، 

عولەما عەبدولرەحمان زەبیحی پەیوەندیدات 

چۆن بوو؟ كەسایەتییەكی چۆن بوو؟

زەبیحی  مامۆستا  شێخانی:  عەبدولكەریم 

بەوەفا  خوێندەوار،  بڵێیت  هەتا  بوو  كەسێك 

بوو، زۆر لەخۆ بردو بوو، گوێی بەوە نەدەدا 

یان  بێت،  ناوەندی  كۆمیتەی  ئەندامی  كە 

ئەندامێكی ئاسایی بێت، ئەو كاری حزبی خۆی 

لەنێوان  ملمالنێكە  سەردەمەدا  لەو  دەك��رد، 

پارتی  و حزبی شیوعیدا زۆر بوو، چونكە حزبی 

شیوعی بەراستی پەرەیان سەندو بەهێزبوون، 

هەندێكیان  الی  كوردستان  كوردو  باسكردنی 

بەڵكو  بكەیت،  كوردستان  باسی  نەدەبوایە 

باسی عێراقی  و عێراقچێتی زیاتر بوو، ئێستاش 

بەجۆرێك  لەئەندامەكانیان  هەندێك  بیرمە 

نابێت ناوی كوردستان هەر  تێگەیشتبوون كە 

ئامادەمان  خۆمان  كە  لەبۆنەیەكدا  بهێنرێت، 

بووین،  قوتابخانەیەك  لە  نەورۆز  بۆ  دەكرد 

نوسرابوو  بەگەورەیی  رەشەكە  تەختە  لەسەر 

كوردستان، پیاوێكی لێبوو پەرستاری فێتێرنەری 

بوو، خەڵكی قەرەداغ بوو، كە چاوی پێكەوت 

زۆری پێناخۆش بوو دەشی ویست بیسڕێتەوە، 

قسەمان  ئێمە  نەیدەتوانی،  بەئاشكرا  بەاڵم 
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دەكرد ئەو چوو بۆالی تەختە رەشەكەو بەپشتی 

تەختەڕەشەكە  لەسەر  كوردستانەكەی  وشەی 

سڕییەوە، ئەو ماوەیە ئاوابوو بەراستی مامۆستا 

زەبیحی نامیلكەیەكی نوسی بوو لەسەر )الرد 

عەرەبییەكی  بەعەرەبی،  كوسبۆیۆلۆتییە(  علی 

سنەوی(  )مەحمود  بەناوی  دەزان��ی،  باشی 

مامۆستایان  سەندیكای  هەڵبژاردنی  بەهۆی 

بووم  نەتەوەیی  بەتەنها  من  ئێرە،  بۆ  هاتین 

برای  دەستە  هەموویان  پاسەكە  ناو  ئەوانەی 

هاوڕێشم بوین، بەاڵم شیوعی بوون، بەحاڵێك 

من  بەحاڵی  كافر  بڵێم  سلێمانی  گەیشتومەتە 

كەچی  داب��ووم،  دەوری��ان  بەهەموویان  بوو، 

كوڕە  ئەو  ئوتێل،  بۆ  هات  تریش  برادەرێكی 

بۆ  وتم  بوو،  گەرم  زۆر  هاوڕێكانم  لەمانەی 

ناچیت )الرد علی كۆسبۆبۆلۆتییە( بخوێنیتەوە!.

بڵێیت  هەتا  پیاوێكی  زەبیحی  مامۆستا 

خوێندەوار، زمانزان، لەخۆ بوردو بوو، تەنانەت 

جارێكیان كە دانیشتبووین برادەرێكمان تۆزێك 

چۆن  م��رۆڤ  كاكە  وتی  ح��زب،  لە  تۆرابوو 

جاری  بەخوا  وتی  دەتۆرێت،  باوكی  لەماڵی 

واهەبووە بەناحەقیش لەپۆستی حزبی دەریان 

خەباتم  رۆژنامەی  من  بردوم،  الیان  كردووم 

لەپۆستەكە  كەچی  بووم  هەڵەچن  دەردەكرد، 

ئاسایی  سادەو  ئەندامێكی  بۆ  گرتووم،  دایان 

وازم نەهێناوە من كاری خۆم كردووە.

ئاماژەت  لەدیدارەكانتدا  یەكێك  لە  تۆ   •

بۆ ئەوە كردووە، كە لەو رۆژگارەدا دڵسۆزی 

حزبی  كادیری  زیرەكی  بردوویی،  لەخۆ   و 

ب��ووە،  بایەخ  جێگەی  زۆر  حزبەكە  الی 

سیاسی  كادیرێكی  ئەگەر  ئەندازەیەك  بە 

خوێندكارێكی تەمەڵ بوایە لەوانەكانیدا حزب 

خۆشی نەدەویست، ئەگەر بەراوردی بكەینەوە 

كە  رۆژگ��ارەی  ئەو  سیاسی  كادیری  بەئێستا 

شێخانی كاری سیاسی و روناكبیری تێداكردووە، 

دەكەیت؟  ب��ەراوردی  چۆن  ئێستادا  لەگەڵ 

كە  دەوێ��ت  خۆش  ئەوانەی  حزب  ئێستاش 

زیرەكن، یان ئەوانەی كە تەمەڵن؟

رەهاییە  بەو  من  شێخانی:  عەبدولكەریم 

پێشتر  من  باسبكەم  بۆ  شتێكت  بەاڵم  نایڵێم، 

ئەندامی حزبی بووم، رۆژانەم )10( فلس بوو 

ئابونەوەكەم )50( فلس بوو، )5( رۆژ هیچم 

نەدەخوارد )10( فلسەكەم خەرج نەدەكرد تا 

دەبویە )50( فلس سەری مانگ دەمدا بەحزب 

وەك ئابونەوە، كات رۆشت و دەرچوین و بووم 

بە مامۆستا لەرانییە وەك باسمانكرد، لیژنەی 

بۆ  هاتبوو  زەبیحی  مامۆستا  هەڵبژێرا  ناوچە 

سەرپەرشتی كردنی هەڵبژاردنەكە گوتی لیژنەی 

ناوچەی پێشوو بێنە دەرەوە هەموویان كاسب 

كارو خەڵكی سادەبوون چەند كەسێكیان نەبێت 

ئاستەدا  لەو  تر  ئەوانی  وریاتربوون،  تۆزێك 

بەخۆت  خۆت  الی  تۆ  توخوا  وتی  نەبوون، 

ئەوانە  نییە،  نوسەر عەیب  مامۆستاو  دەڵێیت 

لیژنەی  بۆ  پااڵوتمی  ئەو  بكەن،  تۆ  قیادەی 

ناوچە، پاشان دەرچووم.

ب��وو،  چ��االك  زۆر  ن��اوچ��ەم��ان  لیژنەی 

بەتایبەتی خەڵك وردە وردە دەهاتەوە بۆالمان و 

كردین و  باربویەكیان  دەركرد،  باڵێكمان  پەڕو 

بارەگایەكمان هەبوو بەناوی بارەگای خەبات، 

دەستمان  هەڵبژێرا  ناوچە  لیژنەی  كاتێك 

فایەرێك  ئەمپی  با  وتیان  بەچاالكی،  كردەوە 

لەهەولێرە  ئێستا  كە  برادەرێك  من و  بكڕین 

پێی  جار  هەموو  مامۆستایە  گەورەتبوو  لەمن 

ئەو  هەمەو  من  دەمەی  ئەو  كەریم  دەوتم، 

قەڵەمەی تۆم هەبوایە، لەگەڵ كەس بەحەقم 

نەدەكرد.

بۆسلێمانی  بێین  داناین  دوان��ەی��ان  ئەم 

ئەنپری فایەر بكڕین )300( دیناری ئەوكاتەمان 

هەر  فایەر  ئەمپری  سلێمانی  هاتینە  ك��ڕی، 

بچین  بگەڕێن و  دێكاندا  بە  بۆئەوەی  نەبوو، 

قسە بۆخەڵك بكەین، دوات رۆشتین بۆبەغدا 

بەرگری  وەزارەت��ی  لەالی  بوو  نیوەڕۆ  دوای 

فایەرێكمان دۆزییەوە  ئەمپری  كۆن دوكانێكی 

گۆڤاری گەالوێژ 
كاریگەرییەكی زۆری 
هەبوو لەسەر خەڵك 
لەرووی زمانەوە، هەروەها 
گۆڤاری جیهانی تازە، ئەوە 
گۆڤارێك بوو باڵوێزخانەی 
ئینگلیز لەبەغدا دەری 
دەكرد، وەك پڕوپاگەندە 
بۆ )حلفا و( سوێند خۆران، 
الپەڕەیەكی سەرەتایی 
لەسەر باسكردنی خۆیان 
بوو، كە دژی نازیی رەگەز 
پەرستی، الپەڕەكانی 
كۆتایی باسی ئەدەب، 
مێژووی كورد، ئەدەبی 
كوردی دەكرد
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وتمان ئەمپری فایەرێكمان بدەرێ بە كارەبا و 

پاتری ئۆتۆمبێلی ئیش بكات، بە )106( دینار 

میكرۆفۆن،   )2( لەگەڵ  بوو  لەگەڵ  سەماعەی 

پاشان هاتین بۆ كەركوك ئۆتۆمبێل نەمابوو بۆ 

سلێمانی چوین، بۆ چەمچەماڵ بەو نیازەی كە 

لەچەمچەماڵ ئۆتۆمبێلمان دەستكەوێت لەوێش 

ئۆتۆمبێلی نەبوو، ئوتێل  و میوانخانەی لێنەبوو، 

بەیانی  خەوتین  چایخانە  تەختی  لەسەر  شەو 

لەوێوە  بۆسلێمانی و  هاتین  هەستاین و  زوو 

كردوومانە  كە  سەرفەرەماندا  لەو  ڕانییە،  بۆ 

پارەشمان پێبووە )194( دینارمان پێبوو، یەك 

حسابی  لەسەر  فلسە   )10( بە  كە  چییە  چا 

ئەو پارە نەمام خواردەوە، پارەكەمان تەسلیم 

كردەوە.

• ئێوە لەو ڕۆژگارەدا سۆفییەكی سیاسی 

جاران  بە  بكەیت  ب��ەراوردی  ئەگەر  بوون؟ 

ئێستاو ئەوسا جیاوازیی چییە؟

عەبدولكەریم شێخانی: بەدڵنیاییەوە وابوو 

هەر دەشبێت وابێت، جاران خەڵكی بەسەرو 

ئێستا  بەاڵم  حزبدابوون،  لەخزمەتی  ماڵەوە 

ئێستا  بەڵكو  بەماڵ،  نە  نەبەسەرو  هەندێك 

بۆ  پەیداكردن،  نان  بووەتە هۆكاری  سیاسەتە 

بژێوی ژیان بەكاردێت.

پرسیارە  ئەو  دەمەوێت  زەبیحی  •لەسەر 

بكەم ئەم پیاوە، جگەلە دامەزرێنەرو قەڵەمە 

دیارەكانی كوردستان لە رۆژهەاڵت، رۆژئاوا، 

كردووە  سیاسی  كاری  كوردستان  باشوری 

هیچ  بە  نەبەستووەتەوە  خ��ۆی  كودرێكە 

جیاواز  قسەی  جار  هەندێك  پارچەیەكەوە، 

لەسەر زەبیحی دەكرێت، بەتایبەتی بردینی و 

ئەو  تۆ  هەشتاكاندا،  لە  كردنی  سەرنگوم 

كەسایەتییەت چۆن بین، ئەو كەسایەتییە لەو 

جۆرە كەسانەبوو كە خیانەت لەكورد بكات ؟

شتی  هەرگیز  شێخانی:  عەبدولكەریم 

وابێت،  ناكەم  ب��اوەڕی��ش  هەرگیز  وانییە، 

ئەگەر  نەبوو،  ب��ەوە  پێویستی  ئەو  چونكە 

گەورە  لەكورد  كردن  بەخیانەت  بیویستایە 

بێت و دەوڵەمەند ببێت، پێش ئەوە زۆر بوار 

بیكات  و دەوڵەمەند بێت،  هەبووە دەیتوانی 

بەاڵم كاتێك كە كورد لە نارەحەتیدا بوو باوەڕ 

یان  ناكەم، كە زەبیحی ئەو رێگەی گرتبێت، 

بیری لێكردبێتەوە.

بە  دۆست و  بە  كوردی  ئەو  دەوترێت   •

دوژمن وەك یەك تەماشا دەكردن؟

فكرەیەكی  بەعس  عەبدولكەریم شێخانی: 

بەعس  فكرەی  هەبوو،  ناسیۆنالیستی  قەومی 

وەك فكرەی نازیی وابوو..

كورد  گەورەو  كاری  هەموومان  دیارە   •

زمان  دۆستی،  ئەدەب  دڵسۆزی،  پەروەری، 

زانیمان لە هێمن بیستووە، لەتاریكی رووندا 

بۆ وەاڵمی پرسیارێك دەڵێت: كاری چاكەم زۆر 

كەوتووم،  خراپەشدا  بەسەر  بەاڵم  كردووە، 

بەحوكمی پەیوەندی  و نزیكی تۆ، لە مامۆستا 

هێمنی شاعیر، ئایا ئەو پیاوە هی ئەوەبووە 

بەسەر خراپەدا بكەوێت؟

عەبدولكەریم شێخانی: مرۆڤ هەندێكجار 

كوڕی ئەو ساتەیە كە تێیدا دەژی،!!

ببێتە  بڵێم  كە  وانییە،  ئەو  خراپەكەی 

كەسێك  هەموو  بەاڵم  توند،  رەخنەی  مایەی 

رەنگە هەڵەیەكی كردبێت، بەاڵم ئەو هەڵەیە 

هەموو پیاوەتیی  و چاكەكانی ناسڕێتەوە.

پیاوە  ئەو  گەورەیی  لە  هیچ  دی��ارە   •

ژیانیدا  لە  هێمن  كەواتە  ناكاتەوە،  كەم 

كە  ئەوەندەی  نەكردووە،  هەڵەیەكی  هیچ 

شارەزایت لە هەندێك لەالیەنەكانی ژیانی؟

وتویەتی  خۆی  شێخانی:   عەبدولكەریم 

خراپەشدا  بەسەر  ك���ردووە،  زۆرم  چاكەی 

بانگی  ه��ەژار  بابڵێین  بۆنمونە  ك��ەوت��ووم، 

كردووە، وتویەتی هێمن ئەوە چیت كردووە 

بێ من.!؟

من حەز ناكەم بیڵێم.

وت��ووە،  ش��اخ  ك��وڕی  بۆ  دی��ارە شیعری 

بەدڵنیاییەوە، جاران 
خەڵكی بەسەرو ماڵەوە 
لەخزمەتی حزبدابوون، 
بەاڵم ئێستا هەندێك 

نەبەسەرو نە ماڵ، بەڵكو 
ئێستا سیاسەتە بووەتە 
هۆكاری نان پەیداكردن،
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هەم  نەبوەوە،  باڵویش  هەم  شیعرەكە  بەاڵم 

كاریگەریشی نەبوو، هیچیشی لەنرخی هێمن 

كەم نەكردوەتەوە.

• تاچەند لە زیندان مانەوە؟ دواتر چۆن 

ئازادكران؟

عەبدولكەریم شێخانی: من لەگەڵ رێكەوتنی 

)1964( دا ئازاد كرام، مامۆستا ساڵح یوسفی 

ببوە وەزیر لەو سەردەمەدا ئازادكراین، لەگەڵ 

ئەو برادەرانە چوین بۆ بەغدا بۆ گەڕانەوەمان، 

بۆ ئەوەی بمانگەڕێننەوە بۆ كارەكانی خۆمان 

ماوەیەكی زۆر ماینەوە من لەو ماوەدا چەند 

یوسفی،  ساڵح  مامۆستا  الی  بۆ  چوم  جارێك 

 )1970( ساڵی  هەتاكو  گەڕانیانییەوە  دوات��ر 

یوسفی  مامۆستا  نەدی  یوسفیم  مامۆستا  من 

رۆشنبیری  لیژنەیەكی  من  سلێمانی  بۆ  هات 

هەبوو لەو لیژنەدابووم سەرپەرشتی پێشوازی 

خەڵكم دەكرد مامۆستا یوسفی هات بۆ یانەی 

فەرمانبەران لەوێ قسەی كرد، خەڵكی سنگ 

زۆر  ئەوەندە  پێشەوە  بردە  خۆ  دەرپەڕێن  و 

بەخودا من مجالم  پێشەو سوێند  بوو چوونە 

نەبوو بچم بەخێرهاتنێكی بكەم.

نەوشیروان  بەڕێز   )1969( ساڵی  لە    *

هەبێت  كەسێك  ك��ردووە  تەمەنای  مستەفا 

رۆمانی نیكۆس كازیز زاكی وەربگێڕێتە سەر 

دەكاتە  رۆمانە  ئەم  شێخانی  كوردی،  زمانی 

ئەوترێت  ك��ارەت��ك��رد؟  ئ��ەم  چ��ۆن  ك��وردی 

مستەفا  نەوشیروان  ئ��ەم��ەدا  لەبەرامبەر 

بە عەبدولكریم شێخانی داوە،  دەمانچەیەكی 

ئەم قسە تا چەند راستە؟

وادەڵێن،  راستە  شێخانی:   عەبدولكەریم 

سەرپەرشتی  بووین  رزگاریدا  لەگۆڤاری  ئێمە 

ئەو  ئەوەبوو  دەكرد،  ئەدەبییەكەمان  بەشی 

دا  )الكاتب(  گۆڤاری  لە  زنجیرە  بە  رۆمانە 

پێشكەوتوخوازی  گۆڤارێكی  ب��اڵودەب��وی��ەوە 

میسری بوو كاك نەوشیروانیش دەیخوێندەوە، 

رۆژێكیان  كرد  باسمان  هەبوو  هەموویم  من 

وتی بریا یەكێك هەبوایە بیكردایە بەكوردی، 

هەبوو  لێی  زەوق��م  دەك��ردو  ح��ەزم  خۆشم 

چەند جارێك دەستم پێكرد، بەاڵم لە گوێزە 

چونكە  دەب��وو،  وون  پ��ەڕەی  م��ااڵن  گوێزی 

ساڵی  حاڵ  بەهەر  نەبوو-  ماڵم  ئەوكاتە  من 

لە چەند  دانیشتم  پێكردەوە،  دەستم   )1983(

كتێبخانەش عەرەبیم دەوتەوە، وەرمگێڕاو ئیتر 

قبوڵیانكرد  رەقابە  لە  لەوێ  بەغداو  بۆ  بردم 

هەتا )مامۆستا نەریمان( ئەو رەقیبەكەی بوو، 

نەكەن،  قبوڵی  ناوەكەی  لەبەر  دەترسم  وتی 

بێگومان بۆشم چاك نەكەن ناوەكەی ناگۆڕم، 

چونكە لەو سەردەمەدا براكوژی هەبوو.

كاری  پەیوەندی و  هەموو  ئەم  پاش   •

لەسەردەمی  منداڵی  لە  روناكبیرییە  سیاسی و 

مام  جەنابی  لەگەڵ  هاوڕێیەتیت  لە  كۆیە 

واز  شێخانی  هەرەس  لەدوای  بۆچی  جەالل، 

لەدوای  بۆچی  ئەهێنێت؟  سیاسی  كاری  لە 

جەالل  مام  جەنابی  لەگەڵ  شێخانی  هەرەس 

دەست بەكاری سیاسی ناكات ؟ 

ئەوسەردەمەش  شێخانی:   عەبدولكەریم 

م��ن ل��ە ش��ۆڕش��ی ن��وێ دان���ەب���ڕاوم، بۆیە 

نەرۆشتومەتە شاخ:

لەسلێمانی،  ب��ووم  غەریب  من  یەكەم 

شەش منداڵم هەبوو بێكەس بوون بڕۆشتنایە 

منداڵەكانم هەمووی دەربەدەر دەبوون.

پەیوەندی  هەبوو،  بەشاخ  پەیوەندیم 

سیاسیم لەگەڵ كاك جەمال تاهیر دەكرد.

هەرچەند زۆر شت ماوە، كەچی لەبەختم 

خامە لێرە نوكی شكا.

ئەم دیدارە لە )بەرنامەی رووداو و مێژوو(، لە 

تەلەفزیۆنی )ئێن.ئار.تی(

لە )2013/11/5( دابەزیوە. 

 

پرۆفایل:

 – تەها  ئەحمەد  عەبدولكەریم   _

عەبدولكەریم شێخانی

كۆیە  لەشاری   )1933( ساڵی  لە   _

لەدایكبووە.

بچوكەوە  زۆر  تەمەنێكی  لە   _  

دەڵێن  كەپێی  سوختەخانە،  بۆ  ناردیان 

)حوجرە(، بەاڵم لەبەرئەوەی منداڵ بوو 

دەوامی نەكرد. هەرچەند چەند رۆژێك 

ئەوەی  دوای  هێنا،  وازی  ئیتر  رۆشت 

ناردییان بۆ قوتابخانە، بۆ پۆلی دووەمی 

سەرەتایی كۆیە، هەتاوەكو پۆلی چوار.

_ لە پۆلی پێنج چوو بۆ قوتابخانەی 

ناوەندی  سەرەتایی  و  كۆیە،  یەكەمی 

دوا  بۆ  ئەوە  دوای  تەواوكرد،  لەكۆیە 

چوار و  دواتر  هەولێر،  چووە  ناوەندی 

پێنجی دواناوەندی هەبوو ئەوەی لەوێ 

تەواوكرد.

خولێكی  بەشداری  بەغداد   لە   _

ئەوەی  كرد،  ساڵی  یەک  پەروەردەیی 

تەواوكردو بە مامۆستا دامەزرا.
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خوێندنەوەی  
کوردستان دیپلۆماتیك

برایم ئەحمەد و شیعرییەت

كتێبی )برایم ئەحمەد و شیعرییەت(، لە نوسینی )پ.د.زاهر لەتیف كەریم(، لە دوو 
توێی )128( الپەڕە، لەسەر ئەركی رۆژنامەی كوردستانی نوێ چاپكراوە.

لە هەردوو زەمەنی خوێندنەوەمدا، بەسادەیی و بە قوڵی گەیشتمە ئەو راستییەی كە 
فرەبیری  و  ئەزمون  خاوەن  كەسێكی  ئەحمەد(  )ئیبراهیم  سیاسەتمەدار  شاعیرو  مامۆستاو 
لۆكاڵی  كاریگەری  بینیوە.  پێش خۆی  و  زەمەنی خۆی  لە  تەواوی  مەرعریفییە. سودی  و 
بێگانە  ئەدەبی  بەرهەمی  ئاگاداری  زۆرچ��اك  بێكەس.  و  گ��ۆران  بەتایبەتی  لەسەربووە 
لەكاتێكدا وەك شارەزایەك ماناو دەقەكانی  بووە، وەرگێڕانەكانی شاهیدی ئەم راستییەن، 

وەرگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی بەو شێوەیەی كە لە دەقە ئۆریجناڵەكەدا هاتووە.
هەقی  كەمەیدا  بڕە  لەم  بەاڵم  شیعرییە،  كەمى  دەقێكی  چەند  خاوەنى  بلە  راستە 
توانیویەتی نەخشی گوتارێك  بڕەدا  لەم  دیوانێكی هەرە گەورەی بۆ كردووینەتەوە. هەر 
بۆ ئەدەبی كوردی هاوچەرخ دابڕێژێت، كە رەنگە بە زۆرێك لەو شاعیرانەی كە خاوەن 

ژمارەیەكی زۆری پێوانەیی شیعرین ئەنجام نەدرێت. 

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

كتێبی )لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ(، دیداری )جەمیل بایك، موراد قەرەیاڵن(ە، كە 

لەالیەن )ئەنوەر حسێن، شۆڕش مستەفا(وە ئەنجامدراوە، لە دوو توێی )92( الپەڕە، 

لەالیەن دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بەچاپ گەیەندراوە.

ناوەڕۆكی ئەم نامیلكەیە دەقی دوو دیداری تایبەتە لەگەڵ جەمیل بایك هاوسەرۆكی 

سەرۆكایەتی  كۆنسەی  ئەندامی  قەرەیاڵن  موراد  _كەچەكە،  كوردستان  كۆماجڤاكێ  

پەكەكە، ژیانامەیەكی كورتی هەردوو سەركدەی پەكەكەی لە خۆ گرتووە.

 پرسیارەكان گشتگیرو هەمەالیەنەن سەبارەت بەبارودۆخی سیاسی لە هەر چوار 

نەتەوەیی و  بە كۆنگرەی  پەیوەست  پارچەی كوردستان و شەڕی داعش و مەسەلەی 

پرۆسەی ئاشتی.
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شەمەندۆفێری میزۆپۆتامیا

)زریان  لەالیەن  چاندار(،  )جەنگیز  نوسینی  میزۆپۆتامیا(،  )شەمەندۆفێری  كتێبی 
رۆژهەاڵتی( وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی كوردی لە دوو توێی )449( الپەڕە، لە باڵوكراوەكانی 

رۆژنامەی كوردستانی نوێ یە.
ئەم كتێبە سەفەری دوور و درێژی رۆژنامەوانی تورك )جەنگیز چاندارە( بەناوی تەمەنی 

دوور و درێژی ئەزمونی رۆژنامەوانی و سیاسی خۆی و توركیا و ناوچەكە.
نوسەر دەڵێت: لە ساڵی 1991 وە بەتەمای نوسینی ئەم كتێبە بووم. رۆڵێكی گرنگم هەبوو 
لە شكاندنی یەكێك لە بەستەڵەكە گرنگەكانی مێژووی كۆملردا. وەك » راوێژكاری تایبەتی« 
تورگوت ئۆزاڵ سەرۆك كۆماری توركیا، پەیوەندیم لەگەڵ سەركردەكانی ئۆپۆزیسیۆنی كوردی 

عێراق، لەسەرووی هەموشیانەوە جەالل تاڵەبانی بەرقەرار كرد.
ئەمەریكاش كردەوە، چونكە  بۆ  رێگای كوردەكانی  توركیا،  بۆ  تاڵەبانی  هاتنی جەالل 

ئەمەریكا لەبەر كاردانەوەی توركیا، هەموو كاتێك خۆی لە كوردەكان بەدوور دەگرت.
لە توركیا سااڵنێكی زۆر قەناعەتی باو ئەوەبوو، كە ئەمەریكا كارتی كوردی خستۆتە 
دەستی خۆی، بەاڵم لە حەقیقەتدا رێك پێچەوانەی ئەوە بوو. توركیا لەبەردەم گەشەكردنی 

پەیوەندییەكانی ئەمەریكا لەگەڵ كوردەكان ئاستەنگ بوو.

كوردستانی عێراق، گەورەتر لە هەرێمێك، بچوكتر لە دەوڵەتێك

كتێبی )كوردستانی عێراق، گەورەتر لە هەرێمێك، بچوكتر لە دەوڵەتێك(، لە نوسینی 

چەند توێژەرێك، لە دوو توێی )166( الپەڕە، لە باڵوكراوەكانی دەزگای میللەت �ە.

لەكاتێكدا كە شەڕی ناوخۆیی سوریا پێدەنێتە ساڵی چوارەمەوە، ئومێدی گەیشتن 

بە رێگاچارەیەكی ئاشتیانە تا دێت كەم رەنگ و كەم رەنگتر دەبێت. هاوكات لەگەڵ 

هەاڵوسانی نا ئارامیيەكان لە سوریا، كوردەكانی رۆژئاوای كوردستان لەماوەیەكى زۆركەمدا 

دەریان خست، كە خاوەن توانا و ئامادەییەكی زۆرن لە بەڕێوەبردنی ناوچەكانی خۆیاندا.

ئەوەی لەپشت ئتوەردانەوەی جیهان بوو لە كورد، سەرەتا لە كۆبانێ و دواتر لە 

هەرێمی كوردستان وەك كاراكتەرێكی سەرەكی بۆ رووبەرووبوونەوەی تیرۆر لە سوریاو 

عێراق، رەوایەتی پرسی كورد، ئەو نادپەروەرییە نەبوو، كە بەدرێژایی مێژوو دەرهەقی 

دەتوانێت  كورد  وزەی  داهاتوودا  لە  كە  رۆڵەیە  ئەو  لەبەر  بەڵكو  دەكرێت،  كراوەو 

بیگێرێت، لەكەم كردنەوەی گرێدراوی ئەوروپا بە وزەی روسیا و ئێران.
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رابەری رۆژنامەگەریی نهێنی یەكێتی نیشتمانی كوردستان 1975-1991

لە   ،)1975-1991 كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  نهێنی  رۆژنامەگەریی  )رابەری  كتێبی 

رۆژنامەی  ئەركی  لەسەر  الپەڕە،   )138( توێی  دوو  لە  ئەحمەد(،  عەلی  )نەوزاد  نوسینی 
كوردستانی نوێ چاپكراوە.

مێژووی رۆژنامەگەریی یەكێتی نیشتمانی كوردستان پێویستی بە پۆلێنكردن و رێكخستنێكی 
زانستی هەیە، بەتایبەتیش كە یەكێتی هەر لەسەرەتاوە بریتی بووە لە رێكخراوێكی نیمچە 

بەرەیی.
تائێستا لەچەندان بوار و دەرفەتدا نوسین، وتار، باس سەبارەت بە رۆژنامەگەری یەكێتی 
رۆژنامە،  باڵوكراوەو  تەواوی  نەتوانراوە  بەداخەوە  بەاڵم  نوسراوە،  كوردستاندا  نیشتمانی 
تا هەر  بپارێزرێن،  یاخود كتێبخانەیەك  لە ئەرشیفێك،  گۆڤار، ئەدەبیاتەكەی كۆبكرێتەوە، 

هیچ نەبێت پسپۆر و نوسەر و شارەزایانی بواری رۆژنامەگەریی سودیان لێ ببینن.
بوو  بریتی  تەنیا  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  یەكێتی  رۆژنامەگەریی   ،1991 ساڵی  لە 
لە رۆژنامەگەری خوێندراو بیستراو، بەاڵم لە رۆژانی گەرمەی راپەڕیندا بووە داهێنەر و 
دەستپێشخەر بۆ دامەزراندنی رۆژنامەی بیندراویش. لەم كێبەدا تەنیا لە رۆژنامەی خوێندراو 

دواوە.

سلێمانی لەبەرامەی شیعریدا

كتێبی )سلێمانی لەبەرامەی شیعریدا(، لەئامادەكردنی )ئاكۆ غەریب(، لە دوو توێی 

)222( الپەڕە، لە سەر ئەركی بەڕێز ) هێرۆ خان( لە چاپدراوە.

ئاكۆ غەریب لە پێشەكی ئەم كتێبەدا دەنوسێت: ئەوەی لێرەدا گرنگ بێت بیخەمەڕوو 

زانی  ئەركی سەرشانم  بە  ئەمنە سوورەكە  نیشتمانی  مۆزەخانەی  لە  من  كە  ئەوەیە، 

لە دوو  نوسراون،  بۆ سلێمانی  ئەو شیعرو چامانەی  بۆ كۆكردنەوەی  بدەم،  هەوڵێك 

توێی ئەم كتێبەدا بیكەمە یادگارييەكی شیرین و لە خزمەت خوێنەرانی ئازیز دایبنێم.

شاعیران         لەالیەن  نوسراون،  سلێمانی  بۆ  كە  هۆنراوانەی  ئەو  كۆكراوەی  كەواتە 

) نالی، سالم، بێخود، بێكەس، زێوەر، حەمدی، پیرەمێرد، حەمە ساڵح دیالن، كامەران 

مەریوانی،  دڵشاد  قەرەداغی،  فەلالح، حەسیب  كاكەی  تاڵەبانی،  رەزای  موكری، شێخ 

شێركۆ بێكەس، محەمەد ئەمین پێنجوێنی، د.شێركۆ عەبدوڵاڵ، ئەنوەر قادر محەمەد، 

نەورۆز  موحەمەد،  ئەمحەمەد  محەمەد،  ئیسماعیل  غەمبار،  جەمال  شەیدا،  عوسمان 

مانگر)عەباس( نوسراون.
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یوتۆپیا، پاش پێنج سەدە

كتێبی )یوتۆپیا، پاش پێنج سەدە(، لە نوسینی )ئولریخ ئارنسڤالد، بالنگا پرات ڤالدێس، 
توێی)166(  دوو  لە  شیوت(،  پیتەر  هانس  هێسل،  ئەدرێیاس  شێل،  ڤانێس  مۆكنی،  سۆنیا 

الپەڕە، لە ئەڵمانییەوە )پێشەوا فەتاح( وەریگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی، لەالیەن دەزگای 
ئایدیا بۆ فكر و لێكۆلینەوە بە چاپ گەیەندراوە.

دەستنیشانكردنەوەیەكی  بە  دەگات  هابرماس  كۆمەڵگاوە،  بەتەشەنەی  پەیبردن  لەڕێی 
نوێ، یاخود داڕشتنەوەی كێشەی یوتۆپیا، چونكە كۆمەڵگایەك تەنها بریتی نییە، لە سیستەمی 
خۆهێشتەوە. سروشتێكی جەزاب خۆی لە بازنەی ئەركی خۆهێشتنەوە ئازاد كردووە و داوای 

بەدیهێنانی یوتۆپیایی دەكات.
ببێت،  لەواقعدا دروست  نەبووە  كۆمەڵگایەك  مۆدێلێكی  كڵێشەیەك،  ئامانجی  یوتۆپیا 
بەڵكو نەخشەسازییەكی خەیاڵی كۆمەڵگایە، كە دەزگاكانی وا لە خوێنەر دەكەن بیربكاتەوە، 
ئەویش كتومت لەبەر ئەوەی مەودای فەنتازییەك وەك خۆی دەمێنێتەوەو لەدەست دەچێت. 

گەڕانەوە بۆ الی باڵدار

كتێبی )گەڕانەوە بۆ الی باڵدار(، لە نوسینی )حسێن بەفرین(، لە دوو توێی )268( 

الپەڕە، لە باڵوكراوەكانی خانەی چاپ و باڵوكردنەوەی چوارچرايە.

مێوژی نایاب. ئەمەيە مێوژ، مێوژی نایاب.

 لەم وانەیەدا كە باس لەهاتنی پیتی)ب( دەكات، جێی خۆیەتی ئاماژە بەشتێك بكەم 

لە جۆرە پرسیارێكی ئەوتۆوە سەرچاوەی دەگرێت: )بۆچی باڵدار( هاتووە پیتی )ب( 

گەیاندووەتە ئێرە، لەكاتێكدا دەبوایە زووتر باسی بكردایە؟ پێموابێت جۆرە كەسانێك 

ئەم پرسیارە دەكەن، كە شارەزای زمانی ئەدەبی و دنیای مناڵی نین و وادەزانن مرۆڤ 

هەر بە زلی و كەتەیی لەدایك دەبێت، هەر كە لەدایكیش دەبێ یەكسەر قسە دەكات.

كە  بووە،  حاڵی  لەكێشەكە  وا  دەكات،  گوزەر  بەبیردا  جۆرەی  لەم  شتی  ئەوەی 

بەالی ئەوەوە )ئەلف و بێ( زۆرتر پەیوەندی بە )ریزبەندی( پیتەكانەوە هەیە، تا هەر 

شتێكی تر.
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بیروباوەڕ و كردەوەكانی گۆرباشۆف لەتای تەرازوودا

كتێبی )بیروباوەڕ و كردەوەكانی گۆرباشۆف لەتای تەرازوودا(، نوسینی )حلمی عەلی 
شەریف(، لە دوو توێی )235( الپەڕە، لە باڵوكراوەكانی رۆژنامەی كوردستانی نوێ �ە.

ئەم زنجیرە وتارەی مامۆستا حیلمی عەلی شەریف )بیرو باوەڕ و كردەوەكانی گۆرباشۆف 
لە تای تەرازوودا(. لەسەر هەلومەرجی پیرۆسترۆیكا و گۆڕانكاری لە یەكێتی سۆڤيیەت، كە 
كاتی خۆی لە ساڵی 1990 لە رۆژنامەی )هاوكاری( باڵوكراوەتەوە، یەكێكە لەو بەرهەمە بە 
پێزانەی یادەوەری نەوەیەكی تەواوی كوردەواری بەخۆیەوە مەژغوڵ كردووە، لە نێوەندی 
رووناكبیریی كوردستانی سەرەتای ساڵی 1990 دەنگدانەوەیەكی باشی دروستكرد، ئەمەش 

هۆكاری خۆی هەبوو. 
چینی كریكار تا دەهات بە ژمارە زۆرتر، بە ئاستی شارەزایی و هونەری كار پێشكەوتوو، 
لە رووی بیروباوەڕیشەوە هۆشیارتر دەبوو، تا گەیشتنە ئەو ئاستەی كە ماركس لە كرێكاری 

ئاسایی جیای دەكردنەوەو پێی دەوتن پرۆلیتاریا.

 گەندەڵی مەترسییەك بەردەوام هەڕەشە لە جیهان دەكات

كتێبی ) گەندەڵی مەترسییەك بەردەوام هەڕەشە لە جیهان دەكات(، لەالیەن ) سابیر 

 )40( عەبدوڵاڵ كەریم( لە عەرەبییەوە وەرگێردراوەتە سەر زمانی كوردی، دوو توێی 

الپەرەدا، لەالیەن دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بەچاپ گەیەندراوە.

گەندەڵی دەستەواژەیەكی گشتیەو ئاماژە بۆ بەزاندن و پێشێلكردنی سنوری پاكێتی، 

یاریكردن بەماڵ و سامانی  لەبردن، دەستبردن و  لە  بریتییە  تردا گەندەڵی  بەدێوێكی 

گشتی بەشێوەیەكی نارەوا وجومگە هەستیارەكان دەگرێتەوە.

ئامارەكانی  بەپێی  جیهان  ئاستی  لەسەر  گەندەڵی  رێژەكانی  خشتەی  كتێبەدا  لەم 

شەفافیەتی نێودەوڵەتی خراوەتەوەروو.

ئەكتیڤ،  ناحكومی  نێودەوڵەتی  رێكحراوێكی  لە  بریتییە  نێودەوڵەتی  شەفافیەتی 

كە لەبواری كاركردن لە هەموو جۆرەكانی گەندەڵی لەسەر ئاستی جیهان زۆرچاالكە و 

بارەگای سەرەكی لە شاری بەرلینە لە ئەڵمانیا.
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جارێكی تر دەربارەی سەلەفیزم

كتێبی )جارێكی تر دەربارەی سەلەفیزم(، لە نوسینی چەند نوسەرێك، لە دوو توێی 
)110( الپەرە )ئارام مەحموود( كردویەتی بە كوردی، لە باڵوكراوەكانی دەزگای میللەت.

سەلەفیزم وەك بونیادگەرا ئاینی و مەزهەبەكانی تری وەك مەسیحیەت و یەهودی، 
هیند، بودایی و بنەمایی ئازادی، لە ئەنجامدا دیموكراتیخوازی و نوێخوازی و سكۆالریزم 

بەئاشكرا رەتدەكاتەوە.
برەودان  موسڵماندا  واڵتانی  لە  سەلەفیستەكان  بونیادگەرا  سەرجەم  سەرەكی  ئامانجی 
بەڵكو  نییە،  مەزهەبی  و  ئاینی  فەلسەفەی  خواناسی،  ئیسالمی،  بیری  خواستی  بانگ  و 
ئامانجی سەرەكی ئەوان دەست بەسەردا گرتنی دەسەاڵتی سیاسی و دامەزراندنی میرنشین 

و خەالفەتە.  

ئەمەریكا سەركەوتن و پاشەكشێ

نوێی  سیستمێكی  بەرجەستەبوونی  پاشەكشێ(  و  سەركەوتن  )ئەمەریكا  كتێبی 
فرە جەمسەریی جیهانی، لە نوسینی )موعتەسەم نەجمەدین(، لە دوو توێی )471( 

الپەرە باڵوكراوەتەوە.
ئەم كتێبە لە نۆزدە بەش پێكهاتووە، ستراتیجی شیكاری ئەم كتێبە بەو شێوەیە، 
كە هەر روداوێك بەجیا لەوانیتر دەخاتە ناو شیكارەكەوە، لە هەر رووداوێك دوو 

الیەن دەبینێت، الیەنی بەهێزو براوە، الیەنی الواز و دۆراو. 
پێشوەختە.  ش��ەڕی  ستراتیجی  و  نوێكان  پارێزگارە  سێزدەیەم  بەشی  لە    
ئەمەریكا دەبێت سەنگێكی زۆر كەمتر لەوەی كە هەیە، بۆ پێگەو باری جێگیری 
بە  گ��وێ  دەبێت  پرۆژەكانیدا  جێبەجێكردنی  پرۆسەی  لە  دابێت.  نێودەوڵەتی 
تێكچوونی بارودۆخی نێودەوڵەتی و جێگیریی سیاسی و ئابووری واڵتان نەدات. لەم 
چوارچێوەیەدا رووداوەكانی شۆڕشە رەنگاو رەنگەكان و بەهاری عەرەبی و تێكچوون 
و  ناوەند  ئاسیای  واڵتانی  لەكوی  كوشتار  شەڕو  و  ناجێگیری  بەرجەستەبوونی  و 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، نەك هەر نابنە جێگای نیگەرانیی ئەمەریكا، بگرە ناڕاستەوخۆ 

بە تەواوی لە بەرژەوەندی ئەمەریكادایە.
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