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لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن

خاوەنی ئیمتیاز 

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

سەرنوسەر 

سەروەت تۆفیق

لێكۆڵینەوە  بە  گۆڤارێكە گرنگی  ئایدیا:   -1

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

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

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

3- كوردستان دیپلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە 

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

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

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

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

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

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

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

توێژینەوەی  و  ئابووریە  سیاسی  نامیلكەی   )100(

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

ناوچەیی دەدات. 
7- پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری 

تا  ت��رە،  بوارەكانی  و  فكری  فەلسەفی،  سیاسی، 
ئێستا )20(كتێب چاپكراوە.
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 باڵوکراوەو گۆڤارەکانی دەزگای ئایدیا لە الیەن کۆمپانیای بالڤ
پەیک-ەوە لە شاروشارۆچکەکانی کوردستان باڵودەکرێتەوە

07701442556 - 07501522556

* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە، بەپێی یاسای كاری 
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دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.
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گۆڤاری            پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا

گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات، ژمارە )14-15( نيسانی 2016

وردستانکـ

پڕۆژەی ئێمە، پرۆژەی ئاواكردنەوەی 

نەتەوەیی دیموكراتیكە

هاوسەرۆکی سیستمی فیدراڵی دیموكراتی له رۆژئاوای كوردستان:

موراد قەرەیالن:

پەیوەندیامن لەگەڵ ئاپۆ نەماوە

سۆران سێوکانی:

داعش زۆڵ نییە، کوڕی ئیسالمە

ئەنفال و جینۆسایدی کورد: 

- به ختيار عه ىل

- ئيسامعيل بێشكچى

رەفعەت عەبدوڵاڵ: 

سەربەخۆیی کوردستان پەیوەندیی بە 

بەغداوە هەیە

شانزه هه مني كۆنگره ى حزىب دميوكرات: 

هەڵبژاردنەوەی  سکرتێرو

کۆمیتەی ناوەندی

نەرسین عەبدوڵاڵ فەرماندەی يه په ژه :

ژناىن يه په ژه  سمبولی بەرخودانن

بچوكه كان: حزبه  

کۆمەڵگەن؟ سیاسیی  پێویستی  یان  بارگرانین، 

رابا

w w w . i d e a f o u n d a t i o n . c o
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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وەك لە تابلۆكەدا ئێستا دەبینین، هەموو الیەنە هەرێمی و نێودەوڵەتیەكان لە شەڕی دژ بە داعش خۆیان بۆ قۆناغی دوای شەڕەكەو 

دەستكەوتەكانی دوای شەڕ ئامادە دەكەن، بۆیە هەتا شەڕی دژ بە رێكخراوی تیرۆریستی داعش لە عێراق و سوریادا لە كۆتایی و یەكالیی 

كردنەوە نزیك دەبێتەوە، ملمالنێی هەرێمی و نێودەوڵەتیش لە شەڕەكەدا بۆ بەهێزكردنی پێگەی الیەنەكان لە هاوكێشەی دوای شەڕەكە 

توندتر دەبێت و ریزبەندی و میحوەربەندیەكان زیاتر دەردەكەون، تابلۆی ستراتیژیەتێكی تازەش لە داڕشتنەوەی نەخشەی تازەی ناوچەكە 

زیاتر دەخەمڵێت، دەستێوەردانی خێراو لە ناكاوی روسیا لە شەڕی سوریا بۆ گێرانەوەی پێگەی خۆی لە ناوچەكەو پشتیوانی كردن لە 

رژێمەكەی بەشار ئەسەد لە غیابی رۆڵێكی كارای ئەمەریكا لە ناوچەكەدا هات، كە سوننەكانی ناوچەكەی لە میحوەری روسیاو ئێران و 

گۆڕینی دراماتیكی هاوكێشەكە بەشێوەیەك ترساند، كە بەم هۆیەوە توركیا، سعودیە، قەتەر و واڵتانی كەنداوی ناچار كرد، كە بەپەلەو 

بەبێ  ئەمەریكا دژ بە میحوەری روسیا و ئێران، بۆ راستكردنەوەی بە پەلەی هاوكێشەكە بجوڵێن و دەستبەكاربن، كە ئەمەش وەك دەبینن 

ئەگەر ئاگربەستەكە سەرنەگرێت، تادێت مەترسی رووبەرووبوونەوەی سەربازی لەنێوان ئەم دوو میحوەرە بە تایبەتیش لە شەڕی سوریادا 

نزیك دەبێتەوە. الوازی رۆڵی ئەمەریكاو ئەوروپا لە ناوچەكەدا بە تایبەتیش لە سوریاداو دەركەوتنی میحوەری توركیا – سعودیە – قەتەر، 

بەم هێزەوە مەترسیەكی گەورەی بۆ پێگەی كورد و بۆ ئایندەی چارەسەری پرسی كورد لە گۆڕینی نەخشەی سیاسی ناوچەكە دوای شەڕی 

داعش دروستكردووە. بەشداری پێنەكردنی كوردی رۆژئاوا، وەك كاریگەرترین هێز لە شەڕی داعش كە زیاتر لە )%20(ی خاكی )سوریا(ی 

بەدەستەوەیە لە كۆنگرەی )جنێف 3( لە ئەنجامی ڤیتۆی توركیاو سعودیە زەنگێكی ترسناك و نموونەیەكی زەقی ئەو مەترسیە كە ئاماژەمان 

پێكرد، توركیاو سعودیە ئەگەرچی دووچاری كێشەی گەورەی نێوخۆیی و دەرەكین و لە سوریاشدا بە تەواوی شكستیان هێناوە، بەاڵم بەهۆی 

ئەوەی كە ئۆپۆزسیۆنی سوریا زیاتر ئۆپۆزسیۆنێكی سوننیەو لە فەلەكی ئەم دوو دەوڵەتەیە و هەڵوێستی سیاسیان دژ بە مافە رەواكانی 

كورد هەمان هەڵوێستی ئەم دوو دەوڵەتەیە، هەروەك بەهۆی ئەوەی كە ئەوروپا لە كێشەی كۆچبەرانەوە دەستی لە بن سەری توركیایەو 

ئەمەریكاش بەهۆی بنكەی ئەنجەرلیك و بەكارهێنانی توركیا دژ بە روسیا لە ناوچەكەدا بەهەمانشێوە چاو لە دەستدرێژیەكانی توركیا دژ 

بە رۆژئاوای كوردستان دەپۆشێت، ئەگەر لە ئێستادا ئەمەریكا بەهۆی كارایی )پەیەدە( لە شەڕی داعشدا ئامادەنەبێت بچێتە ژێر فشارەكانی 

توركیا دژ بە كوردی رۆژئاوا، ئەوا لە دوای شەڕەكەدا مەرج نییە، ئەو هەڵوێستەی وەك خۆی بمێنێتەوە، بە تایبەتیش كە هاوكاریەكەی 

ئێستای بۆ )پەیەدە( زیاتر هاوكاریەكی سەربازیە لەوەی پەیوەندیەكی سیاسی و ستراتیژی بێت .

لە دوو ساڵی رابردوودا گەلی كورد، بە تایبەتیش لە باشورو رۆژئاوای كوردستاندا، وەك هێزێكی ئەكتیڤ لە شەڕی داعش لە 

ناوچەكەدا دەركەوت، كە جێگەی بایەخێكی گەورەی دونیاو هاوكاری نێودەوڵەتی بوو، بە تایبەتیش ئەمەریكاو ئەوروپا، بەاڵم 

لەگەڵ ئەمەشدا هێشتا بۆ كورد خۆشی دیار نییە، كە ئەو پشتیوانییە گەورە نێودەوڵەتیەی لە شەڕی داعشدا بە دەستیهێناوە لە 

دوای شەڕەكە دەگۆڕێت، بۆ پشتیوانیەكی سیاسی و ئابووری و دیپلۆماسی كە مافە نەتەوەییەكانی كورد دوای شەڕەكە دەستەبەر 

سەروتار

ئامادەكاریەكان بۆ قۆناغی دوای شەڕی داعش

قادر عەزیز
 سكرتێری حزبی ئایندەی كوردستان 
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بكات، جارێكی تریش وەك رێككەوتنەكانی دوای  شەڕەكان بە تایبەتیش رێككەوتنی )سایكس بیكۆ،  لۆزان( كورد نابێتەوە 

قوربانی سیناریۆی رێككەوتنە نێودەوڵەتیەكان، بەتایبەتی كە الوازی فاكتەری زاتی كورد خۆی لە ئێستادا نەك هەر لە ئاستی 

قۆزتنەوەی فاكتەرە بابەتیەكە دانییە، بەڵكو وابڕوات ئەو الوازیە دەبێتە پاساوێكیش بە دەستی ئەو هێزانەی كە دەیانەوێت 

كورد لە ئایندەی چارەسەری ناوچەكە پەراوێز بخەن. ئاشكرایە كە لەوەتەی كورد هەیە، دەرفەتێكی مێژوویی و زێرینی وەك 

ئەوەی ئیمڕۆی بۆ هەڵنەكەوتووە، بەاڵم پەرشوباڵوی و خراپی فاكتەری زاتی و دابەشبوونی الیەنە سیاسییەكان، وەك هەمیشە 

هەڕەشەیەكی گەورەیە لەسەر لە دەستدانی ئەو دەرفەتەش وەك هەموو دەرفەتەكانی تر لە رابردوودا، لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا 

كات بە بەریەوە ماوە، تا شەڕی داعش یەكالیی دەبێتەوە كورد نێوماڵی خۆی رێكبخاتەوەو كێشەكانی چارەسەر بكات، لە 

رێگەی بەستنی كۆنگرەیەكی نەتەوەییەوە، وەك خۆ ئامادەكردنێك بۆ قۆناغی دوای شەڕەكە لەسەر ستراتیژیەكی روونی كاری 

هاوبەشی نەتەوەیی لە نێوخۆیدا رێك بكەوێت و بەیەك هەڵوێست و بە تایبەتمەندی خۆی مامەڵە لەگەڵ هێزە هەرێمی و 

نێودەوڵەتیەكاندا بكات، دیارە هەرێمی كوردستان رۆڵێكی سەرەكی لە ئەنجامدانی ئەم هەنگاوانەدا هەیە، بەاڵم بەداخەوە 

تائێستا هیچ ئاماژەیەك نییە، كە سەركردەی حزبەكانی باشور بەهۆی ناكۆكیەكانیان و جیاوازی هەڵوێستیان لە مامەڵەكردن 

لەگەڵ جەمسەری ملمالنێكان لە ئاستی ئەم هەنگاوە مێژوویەدا دەبن، بە تایبەتیش الیەنێك كە نەك هەر ئامادەی چارەسەرێكی 

دیموكراسیانە و یاساییانەی كێشەو قەیرانە نێوخۆییەكانی هەرێم نییە، كە بەو هۆیە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی كوردستان 

پەك خستووە، بەڵكو جگە لەوەش لە بێدەنگی و بێ  هەڵوێستی هێزە سیاسیەكانی باشور یەكالیەنە، بە پێچەوانەی هەڵوێستی 

الیەنە سیاسیەكانی ترو بەرژەوەندی نەتەوەیی گەلەكەمان خۆی بۆ میحوەربەندی توركیاو سعودیە یەكالیی كردۆتەوە، كە 

ئەمەش هەڕەشەیەكی ترە نەك هەر لە تێوەگالنی كورد لە ملمالنێی هەرێمی و نێودەوڵەتیەكان، بەڵكو لەبەر یەككەوتن و 

دابەشبوونێكی تری الیەنەكان لەنێوان خۆیاندا لەم دۆخە هەستیارەدا، چونكە نە لە بەرژەوەندی كوردە كە خۆی بكات بە 

بەشێك لە ملمالنێی هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتیەكان، نە تواناو قەبارەی كورد دەرەقەتی وەها ملمالنێیەك دێت، كە دواجار 

ببێتە ئامانجی تۆڵە كردنەوەی یەكێك لە میحوەربەندیەكان و قوربانی سازشی رێكەوتنی هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتیەكان لە 

دوای شەڕەكەدا، ئەمە جگە لەوەی میحوەربەندی توركیا و سعودیە نەك هەر پشتیوانی لە كورد ناكات، بەڵكو وەك میحوەرێكی 

مەزهەبی و تایفی و شۆڤێنی تاسەر ئێسقان دژ بە كوردو پرسی كوردە، وەك پرسێكی نەتەوەیی دیموكراتی كە تەواو ناكۆكە 

لەگەڵ پرسی تایفی و مەزهەبی، وەهابی و تورانیزم كە ئیمڕۆ میحوەری توركیاو سعودیە لە ناوچەكەدا نوێنەرایەتی دەكەن، 

ئەوەتا نموونەش رژێمی شۆڤێنی و رەگەزپەرستی توركیایە، كە هەر لە ئێستادا كوردی رۆژئاواو باكور وەك تیرۆریست و 

كوردی باشوریش وەك سوننە مەزهەب مامەڵە دەكات، واتە لەیەككاتیشدا شەڕی هەر )3( پارچەی كوردستان دەكات، لە باكور 

بە تۆپ و تانك و فڕۆكە كورد قەتڵ و عام دەكات، لە رۆژئاواش بە تۆپباران و هەڕەشەی پەالماردانی سەربازی دەكات، 

لە باشوریش بە تۆپ و فڕۆكە بنكە و بارەگاكانی پارتی كرێكارانی كوردستان )P.K.K( و خەڵكی سڤیلی ناوچەكە بۆردومان 

دەكات، سەرباری هەموو ئەمانەش توركیا سااڵنێكە لە شكرێكی گەورەی سەربازی بە تۆپ و تانكەوە لە ناوچەی بادینان باڵوە 

پێكردووە، كە ئەو هێزە بەردەوام ئاسایشی نەتەوەیی گەلەكەمانی لە باشورو باكورو رۆژئاوای كوردستانی خستۆتە بەردەم 

هەڕەشەیەكی گەورەوە. لێرەدا لە بەرامبەر ئەو بارودۆخەدا من نامەوێ  خۆمان بترسێنم، یان لە ئایندەی دۆخەكە رەشبین 

بم، چونكە كورد بەشێوەیەك لە مەیدانەكاندا بە تایبەتیش لە مەیدانی شەڕی داعشدا بوون و پێگەی خۆی سەلماندووە، كە 

گەڕانەوە دواوەی، یان پەراوێز خستنی لە هەر رێككەوتێكی دوای شەڕی داعش بۆ هیچ هێزو الیەنێك كارێكی ئاسان نابێت، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا كورد واتەنی »مارانگاز لە گوریسی رەش دەترسێت«، بۆیە ئێمەش بترسین خراپ نییە. ترسەكەش هەر 

ئەوەیە وەك دەبینین دوژمنەكانمان بەهێزن، لە بەرامبەر پێشڕەوی و دەستكەوتەكانی كورد توشی هستریا بوون، خۆشمان لە 

بەرامبەردا ناكۆك و پەرشوباڵوین و پاشقوڵمان لە یەكترگرتووە، ئەمە جگە لەوەی لە ئێستادا هیچ ئامادەكاریەكیش بۆ قۆناغی 

دوای شەڕەكە بەدی ناكرێت .
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بريهوهری

مهالبهختيار
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- شۆڕشی شێخ سەعید، یەكێكە لەو شۆڕشانەی لە باكوری كوردستان 

پەیمانی  دەنگدانەوەیەكی گەورەی هەبوو، دژی كەمالیيەكان دوای 

لۆزان بەرپابوو.

پاشگەز  دابوو،  بەكوردیان  كە  بەڵێنەكانیان  هەموو  لە  كەمالییەكان 

سەرەتای  تریش،  گەالنی  كوردو  گیانی  كەوتبونە  بەڵكو  بوبونەوە، 

فاشییەتی رۆژهەاڵتیان دەسەپاند. فاشییەتی سەرمایەدارییەكی الوازی 

ناو كولتورێكی ناسیونالیستی - ئایینی. هەموو شانازییەكەیان ئەوەبوو 

كە لەدوای روخاندنی عوسمانییەكان و شكستی ئیتحادییەكان، ئەمان 

بەاڵم  دامەزراند.  كۆماریان  بەناو  دەكردو  توركیا  لە  یۆنانییەكانیان 

كۆماری )تورك-توركیا( نەك هی گەالنی واڵتەكە. كورد لەپێش گەالنی 

تر كەوتنە بەر فاشییەتی كەمالییەكان. شێخ سەعید دژیان راپەڕی. 

گیران و  هاوڕێكانیشی  شێخ  و  دامركێندرایەوەو  شۆڕشەكە  گەرچی 

لەسێدارەش دران، بەاڵم لەمێژوودا، شانازییەكی گەورە بوو. چونكە 

سیاسی-نەتەوەیدا  راچەنینی  لەسەرەتای  كورد  بەرپابوو،  لەكاتێكدا 

لەباكوریشدا  سمكۆ،  لەرۆژهەاڵتدا  مەحمودو  شێخ  لەباشور  بوو. 

شێخ سەعید و راپەڕینەكەی.. هاوكات بوون. پاش بەدیلگرتنی شێخ 

سەعیدو هاوڕێكانی، لەمەحكەمەیەكی عەسكەریدا، لەسێدارە دران. 

پیرەمێردی شاعیر، لەباشورەوە شینی بۆ كردن و وتی:

هاتن شەهیدان بەجلی سوری خوێنینەوە

دە هەستە دایكی وەتە ساڵویان بسەنەوە

ژمارە )255(... )2016/2/8( دووشەم

)19(ی رێبەندانی )2715(ی كوردی

شۆڕشیشێخسەعیدیپیران

شێخ سه عيدى پريان 
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)70( ساڵ لەمەوبەر، یادێكی مێژوویی دامەزراندنی كۆماری كوردستانە، 

كە پایتەختەكەی مەهابادە لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا. هەموو ساڵێك، 

نەتەوەی كورد، بەتایبەتی هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان و رەوەندی 

ك���وردی تاراوگە، ئاهەنگی گرنگ���ی یادەكە دەگێڕن. من نامەوێ  لەم 

بیرەوەرییەدا، ئەوەی وتراوە، دووپات بكەمەوە. الم مەبەستە، چوار 

راستی كەمتر لەسەر نوسراو، یان هەر بایەخ پێنەدراو، باسبكەم:

یەكەمیان: گەلی كوردس���تان، دوای كۆماری ناسیونالیستی-كەمالیستی 

توركیا، دووەمین گەلی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە، لەسەر دەستی شەهید 

پێشەواو هاوەڵەكانی لەحزبی دیموكراتی كوردستاندا، لەهەلومەرجی 

جەنگ���ی جیهاندا، كۆماریان ك���ردە ئەلتەرناتیڤی رژێمی پاش���ایەتی. 

ئەم���ەش خۆی لە خۆیدا، دەیس���ەلمێنێ  كە كورد، بە چ رەهەندێكی 

سیاس���ی - كۆمەاڵیەتییەوە، بیری لەسیستەمی سیاسی كۆماریخوازی، 

كردۆتەوە، تەنانەت یەك زیندانی سیاسیش لەكۆمارەكەدا نەبووە!

دووەم: لەكۆم���اردا، كە تەنها )10( مانگ���ی خایاندووە، بایەخی زۆر 

دراوە بە پ���ەروەردەی كوردەواری، بۆ ئ���ەم ئامانجەش، ژنان رۆڵی 

كاریگەریان پێدراوە. هەربۆیە، بەش���ی بەرچاوی كۆمس���یۆنی بااڵی 

داڕشتنی فەلسەفەی پەروەردەی كۆمار، ژن بون.

س���ێهەم: یەكەمین گەل و یەكەمین ئەزمونی حوكمڕانی لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاس���تداو لە واڵتان���ی ناوچەكەدا، كە بەڕەس���می  و ئازادانەش، 

مافی خوێندنی بەجولەك���ە داوە، بەزمانی خۆیان بخوێنن و خوێندنگا 

بكەنەوە، كۆماری كوردستان بووە. كە هەتا ئێستاش دوای )70( ساڵ، 

لەهیچ واڵتێكی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا )جگە لەئیسرائیل خۆی( مافی 

خوێندن بەجولەكە نەدراوە.

چوارەم: بایەخ���دان بەئەدەب و هونەر.. ه���ەر لەگۆڤاری هونەری و 

ئەدەبی منااڵنەوە، هەتا هەڵكش���اوتر؛ جگە ل���ەوەی )هەژارو هێمن 

موكریانی( شیعریان خوێندۆتەوە، لەكاتی راگەیاندنی كۆماردا، چەندین 

سرود دەس���توبرد، س���ازدراوون و لەو رۆژەی رێبەنداندا پێشكەشیش 

كراوون، لەوانە:

1. سرودی قوتابخانەی كوردستان.

 2. سرودی قوتابخانەی پەروانەی كچان. 

3. سرودی خاتوو ویلمە سیادیان.

 4. خاتوو خەدیجە حەیدەری.

 5.  سرودی قوتابخانەی گەالوێژ.

6. سرودی قوتابخانەی سەعادەت.

7.سرودی ئەحمەدی ئیلخانی زادەو محەمەدی قازی.

س���رودەكان كێ  نوس���یونی؟ كێ  ئاوازی بۆ داناوون؟ چۆن پێشكەش 

كراوون؟ هەم���وو نادیارن؟ هەقوایە توێ���ژەران، فریای دۆزینەوەیان 

بكەون.

ژمارە )239(.... )2016/1/22( هەینی

)2(ی رێبەندانی )2715( كوردی

يادىكۆمارىمهابادوگرينگىپهروهردهوهونهر

قازى محه مه د و وه زيراىن كۆماری مهاباد
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لەسێدارەدانیفەهدوهاوڕێكانی

دروستكردنی پارتی كۆمۆنیستی عێراق، دوای 

)13( ساڵ لە دامەزراندنی عێراقی داتاشراو، 

روداوێكی گرنگی دوو دەهە زیاتری عێراق 

بوو هەتا )1958(.

رۆڵێكی  كۆمۆنیستەكان،  م��اوەی��ەدا،  ل��ەو 

روداوەك���ان  گ��ەرم��ەی  لەناو  كاریگەریان 

دەگێڕا، بەڵكو بزوێنەری روداوەكانیش بون. 

بەسەر  كارەسات   )1949( ساڵی  بەداخەوە، 

سارم(  حازم و  )فەهدو  هات،  حیزبەدا  ئەم 

گیران و لەسێدارەدران. لەم گیرانە بەدواوە، 

دەهات،  هەتا  عێراق،  كۆمۆنیستی  پارتی 

ب��ێ راب���ەرو بیرمەند  ب��وو،  پ��ێ��وەی دی��ار 

ماوەتەوە. بەڵكو كێشەش كەوتە نێوانیان.

كردووە  گەورەی  تاوانی  پاشایەتی،  رژێمی 

ئەو  هەڵكەوتوەی  سەركردە  سێ   ئەم  كە 

بە  بون  ئەوانیش  لەسێدارەدا.  سەردەمەی، 

خەباتی  مێژووی  درەوش��اوەی  هێمای  سێ  

نیشتمانی و چینایەتی..

ئەم  دامەزراندنی  سەلماندی،  مێژوو  بەاڵم 

تێكۆشانە،  قوربانی و  هەموو  بەو  حیزبانە، 

ئاسیادا،  ناوەڕاست و  رۆژهەاڵتی  لەتەواوی 

زەمینەی چینایەتیان نەبووە. تەنها، لەرووی 

هەلومەرجەی  لەو  فەلسەفیەوە،  فكری و 

كەوتە  گشتی  رای  ش��ورەوی،  سەركەوتنی 

ژێ��ر ك��اری��گ��ەری��ی��ان. ئ��ەم��ە ج��گ��ەل��ەوەی، 

گوێ   نەداریش  بون،  نەدار  زۆربە،  خەڵك 

تێركردنیان  دروشمی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  لە 

راستیەكانی  كە  مێژوو،  بەاڵم  دەگرێ .  زۆر 

پێگەی  حیزبانە،  ئەم  سەرجەم  رونكردەوە، 

چینایەتی و جەماوەری خۆیان زانی.

دوای  رەسەنەكان،  چەپە  هاتووە،  كاتیشی 

ئەركە  دورودرێ�����ژە،  تاقیكردنەوە  ئ��ەو 

وردتر  دیموكراسی،  پرۆسەی  بنچینەییەكانی 

تێبگەن. بێكیشەوە رایانپەڕێنن.

ساڵویش لەیادی ئەو سێ  سەركردە گەورەیە.

ژمارە )261( 2016/2/14 – یەكشەم

25/ی رێبەندانی 2715

شه هيد فه هد
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سەرەنج: بەپێوستمان زانی، لەبەر گرنگی 

ساڵیادی  هەشتەمین  سی و  لە  وتارەكە، 

شەهیدبوونی سەركردە كاك ئارام، كە لە 

كوردستانی  رۆژنامەی  ی   )1791( ژمارە 

نوێ لە رۆژی 31/1/1999، باڵوكراوەتەوە. 

جارێكی تر  باڵوی بكەینەوە ..

 ،)1978 دووەم����ی  ك��ان��ون��ی  ی   31(  

ئاسمانی  ت��ەن��گ،  دڵ  رەش��ی  تەمێكی 

دەروون��ی  دڵ و  داگ���رت و،  كوردستانی 

ئەو   .. داخ��ورپ��ا  پێشمەرگە،  خەڵك و 

رۆژە سەركردەی هەڵكەوتوو، سەركردەی 

ج��ەالل-ئ��ارام(  )ش��اس��وار  خۆشەویست، 

فرۆشی  شەرەف  جاشێكی  ڕەوە  بەدەستی 

)تەنگی  گوندی  لە  چ��ەواش��ە،  شۆڕشی 

سەر( ی ناوچەی قەراغ و لە بناری شاخی 

ئامانجی   ل��ە  پ��ڕ  گیانی  دا،  )ك��ەڵ��ەوێ ( 

هەمیشە،  بۆ  مرۆڤایەتی،  كوردستان و 

)21(كەمین  ئەمساڵ..  كرا.  مەرگ  جوانە 

هێشتا  بەاڵم  سەروەریە،  ئەو  ساڵرۆژی 

)تەنگی  لەنازی  پڕ  باوەشی  لە  )ئ��ارام( 

وەكو  ناوچەكەدا،  جوتیارانی  دڵی  سەرو( 

نەهاتووەكانی  ب��ەدی  ئ��اوات��ە  م���ەزاری 

هێشتا  )ك��ەڵ��ەوێ (..  شاخی  گەلەكەمان، 

ئاشكی ئارامگای ئارام دەگرێ .

خێرا پێگەیشتنێكی  كورت و  تەمەنێكی 

نیوەی  ژیا.  ساڵ   )30( تێكرا   .. )ئ��ارام( 

تەمەن بە مناڵی و سەرقاڵی ژیان و خوێندن، 

شه هيد ئارام

ساڵرۆژیسەروەرێكیهەڵكەوتوو

شههيدئارام
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نەمری،  بۆ  الوێتیەوە  لە  تەمەنیشی  باقی 

خەبات وكاروانی  سیاسەت و  تێكەاڵوی 

ڕووناكبیری.

نیوەی  نییە.  زۆر  تەمەنێكی  ساڵ   )30(

رزگاریدا،  خەباتی  ناو  لە  تەمەنەش  ئەو 

تەمەن و  ل��ەو  ب��ەاڵم  نیە،  زۆر  دی��س��ان 

بە  بوو  )شاسوار(  كورتەدا،  خەباتە  لەو 

عەشرەت،  بەهۆی  ئەوەی  بەبێ   )ئارام(، 

یاخود  بنەماڵەوە،  یان  ئاینی،  نفوزی  یان 

حزبایەتی و  تەسكی  عەقڵیەتی   بەهۆی 

پێ   زیاتری  خۆی  مافی  لە  خۆییەوە،  خۆ 

بە  خۆی،  توانای  بە  تەنها  بەخشرابێ ،  

رێبازی  هەڵبژاردنی  بە  خۆی،  تێكۆشانی 

لە  دوور  گەلەكەی،   رزگ��اری  راس��ت و  

هەڵەشەیی، دوو لە هەڵپەو هەل پەرستی، 

پێگەیشتووە. ووریا  تێگەیشتوەو،  زیرەك 

ك��وردس��ت��ان(وە،  قوتابیانی  )یەكێتی  لە 

زوو  ه��ەر  پشكوتووە،  سیاسی  هەستی 

زووش  وەرگرتوە،  سكرتارییەتی  متمانەی 

هەڵوێستی نوسینی چرۆی كردووەو دوای 

ناسراوی  رێبەرێكی  وەكو  ساڵێك،  چەند 

نوسەرێك،  ڕووناكبیرێك و  وەكو  قوتابیان، 

ناو  ل��ە  ب��ێ��ژ،  رەوان  بوێژێكی  وەك���و 

یەكێك  دەرك��ردوە،  ناوبانگی  قوتابیاندا، 

یەكێتی  كە  ب��ووە  س��وور  لەوانەی  ب��ووە 

قوتابیانی  كوردستان، كوردستانی بێ .

)یەكێتی  ن��او  لە  )ئ���ارام(  ئ��ەوەی  دوای 

درێ��ژەی  كوردستان(  دیموكراتی  الوان��ی 

دەرچوونی  )پ��اش  پیشەیدا  خەباتی  بە 

سكرتاریەتی  لە  بازرگانی(  كۆلێژی  لە 

ئەندامی  زیرەكترین  رێكخراوەشدا،  ئەو 

هەڵسوڕڕاوی   كاریگەرترین  سكرتارییەت و 

بوو. رێكخراوەكە  دیموكراسی 

سیاسی( )پیشەیی-  خەباتە  ئ��ەم  لەناو 

)شاسوار  كەسایەتی  ڕەگی  ئیدی  ی��ەوە، 

جەالل( رۆچووە ناو بزووتنەوەی سیاسی و 

خەباتی چینایەتی. كاتێك ساڵ بۆ )1975( 

گەیشتبۆوە  ) شاسوار جەالل(  وەرچەرخا، 

شیاو. ئاستێكی 

هەلی  هەڵكەوتن

دەرك��ەوت��ن و  بۆ  بابەتی  مەرجی  ه��ەل و 

گرنگ و  سیاسی  كەسایەتی  هەڵكەوتنی 

بەاڵم  زۆرە،  توانایان   .. هەن  كاریگەرە. 

نارەخسێ ،  بۆ  بابەتیان  مەرجی  ه��ەل و 

ناتوانن ئەو توانایەیان وەكو پێویست بخەنە 

ناو بزوتنەوە مێژوو كردەكانەوە؛ هەشن، 

دەلوێ ،  بۆ  حزبایەتیشیان  بەرزی  پایەی 

دەرەخسێ ،   بۆ  بابەتیشیان  هەلومەرجی 

لێوەشاوەییان  تواناو  ئەوەی  لەبەر  كەچی 

لە  بگێرن.  مێژوویی  رۆڵی  ناتوانن  كەمە، 

جیهاندا،  هەلی زۆری گەالن و چینەكان و 

ح��زب��ەك��ان، ب��ەم ه��ۆی��ەوە،  ل��ەدەس��ت  

بە  قازانجیان،  لە  زۆریش  هەلی  دراوە. 

هۆی لێوەشاوەییەوە،  قۆزراوەتەوە.

بابەتی  هەلومەرجی  لە   .. ئارام  شەهید 

ی   6( ئەیلولدا  شۆرشی  پاشەگەردانی 

دامەزراندنی  لەسەرەتای  1975( و،  ئازاری 

توانی  كوردستاندا،  نیشتمانی  یەكێتی 

هەرە  سەركردە  لە  یەكێكە   بیسەلمێنێ  

یەكێتی. ناو  كاریگەرەكانی  دیارو 

)كوردستان(ێك.. دوا ناوچەی داگیركرابێ ، 

باشترین  سەركردایەتی و  )كۆمەڵە(یەك 

یەك  )یەكێتیەك(  گیرابن؛  كادرەكانی 

ناو  لە  پەناگای  یەك  چەك و  یەك  دینارو 

كوردستاندا  نەبێ ؛ )رژێمێك( بەو هەموو 

)هاوڕێیانی(  )ئارام(  و  تاقیبی  توانیایەی 

رێكخستنی كردبێ  شانەكانی )رێكخستنێك( 

سەراپا لێك پسابن .. لە هەل و مەرجێكی 

ئ���اوای م��ەت��رس��ی��دارو ئ��اڵ��ۆزدا، )ئ���ارام(

خۆی  سوریاو  بۆ  دەربازببێ   بتوانێ   ێك 

یەكێتی،  دامەزرێنەری  دەستەی  بگەیێنێتە 

بەاڵم لە كوردستاندا،  لەگەڵ رێكخستندا، 

)30( ساڵ تەمەنێكی زۆر 
نییە. نیوەی ئەو تەمەنەش 

لەناوخەباتی رزگاریدا، دیسان 
زۆر نیە، بەاڵم لەو تەمەن و لەو 
خەباتە كورتەدا، )شاسوار( بوو 
بە )ئارام(، بەبێ  ئەوەی بەهۆی 
عەشرەت، یان نفوزی ئاینی، 
یان بنەماڵەوە، یاخود بەهۆی 

عەقڵیەتی تەسكی حزبایەتی و 
خۆ خۆییەوە، لە مافی خۆی 

زیاتری پێ  بەخشرابێ ،  تەنها 
بەتوانای خۆی، بە تێكۆشانی 
خۆی، بە هەڵبژاردنی رێبازی 
راست و  رزگاری گەلەكەی،  

دوور لە هەڵەشەیی، دوور 
لەهەڵپەو هەل پەرستی، 

زیرەك تێگەیشتوەو، ووریا 
پێگەیشتووە
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بمێنێتەوەو بەم ماڵ و ئەو ماڵی هاورێیانی، 

گۆشەی   لە  ش��ەوان و  گوێزەی  گوێزە  بە 

ژووردا قەتیس مان، )ئارام( خۆی راگرت  و 

رێكخستن،  رێكخستنەوەی  بەر  دایە  شانی 

ئەمە كارێكی گەورەیە. كەسێك لە ئاستی 

نەیدەتوانی  نەبوبێ .  وادا  گەورەی  كاری 

ڕاپەڕێنێ . ئەركە گەورەكان 

رەخساو  هەلێكی   .. مەرجەكە  ه��ەل و 

سەركردەیەكی  وەك��و  تیا  )ئ��ارام(ی  بوو 

گەورە، دەربكەوێ  و هەڵبكەوێ ، پیشتوانی 

رێكخستن و  ئەركەكانی  ڕاپەراندنی  لە 

سەر  سەرەتاییەكانی  مەفرەزە  رێكخستنی 

كوردستاندا  ناو  لە  شۆڕشدا،  نوێ ی  لە 

لەو  )ئارام(یش   .. هەڵبەتە  سەربكەوێ ، 

هەل و مەرجە بابەتیدا، لەو ئاستەدا بووە، 

گۆنگرە  لە  ئەوەی  بەبێ   )ئ��ارام(.  ببێتە 

بڕیاری  پلینۆمدا،  یان  كۆنفرانسدا  یان  

ماركسی-لینینی(  )كۆمەڵەی  سكرتێری 

بە  ك��ردەوە  ئاكارو  بە  بەاڵم  دراب��ێ .  بۆ 

خۆی،  شیاوی  تێگەیشتنی   لێوەشاوەیی و 

وەرگرت. كۆمەڵەی  متمانەی سكرتێری 

شۆڕش و دابران لە ڕێبەری شۆڕش

نهێنی،  خەباتی  گەورەی  هەرە  گرفتێكی 

كاتێك  )كۆمەڵە(  سەركردایەتی  لە  دابڕانە 

ناوادە، هەم  گرتنێكی  بەر شااڵوی  كەوتە 

لە  هەم  داب��ڕاو  خۆی  سەركردایەتی  لە 

یەكێتی  دامەزرێنەری  دەستەی  رێبەر و 

دابرانە،  دوو  ئەم  واڵت.  دەرەوەی  لە 

خەباتی  س��ەخ��ت��ی  م��ەرج��ی  ه���ەل و  ل��ە 

لەسەر:  سلبی  كاریگەری  ئێجگار  نهێنیدا، 

ئەندامان و  ب��اوەڕی  وەرەو  رێكخستن، 

)كۆمەڵە(  سەركردایەتی  بۆ  هەیە.  خەڵك 

زوو لە زینداندا پەیوەندیان پێوە كرایەوەو  

رێكخستن  ج��ڵ��ەوی  ك��ە  ك��ران   ئ��اگ��ادار 

سەرپەرشتی  )ئ��ارام(ی��ش،  گیراوەتەوەو 

سكرتێری  پێشەوەدا،  لە  ئەوانیش،  دەكا، 

چارە  سایەی  لە  شەهاب(  )خاڵە  كۆمەڵە 

هێنان و  لە  مەرگدا،  ترسناكی  نوسێكی 

ك��وژی )مجلس  دادگ��ای ڕەش��ە  بۆ  ب��ردن 

دەربری  پێخۆشحاڵیان  دا  الثورە(  قیادە 

بۆ جڵەو گرتنەوە  دەستی رێكخستن. بە 

بەرپاكردنیشەوە. شۆڕش 

پێوەكردنی  پەیوەندی  بە  سەبارەت  بەاڵم 

)مام جەالل( وەكو  سكرتێری یەكێتی )كە 

بەرێزییەوە  بە  پەیوەندی  تەنها  كاتە  ئەو 

زۆر  هەوڵی  دەكرا(  كۆمەڵەوە،  لەالیەن 

لە ڕێی )زاخۆ(  و )رگبە(وە درا، سوودی 

نەبوو، دەوروبەری )7( مانگ بە دابڕاوی 

رەش(  )جەمالە  شەهید  هەتا  ماینەوە. 

دورس��ت  پەیوەندییەی  ئ��ەو  جوامێرانە 

لە  ج��ەالل(  )م��ام  گەیاندە  خ��ۆی  ك��ردو 

بەرچاو  س���اوە،  ل��ەو  ئیدی  دی��م��ەش��ق. 

زانرا  رێكخرا.  پەیوەندی  رۆشنبوینەوە 

رێبەری  چونكە  دەك��رێ ،  چ��ۆن  ش��ۆڕش 

شۆڕش، لە نامەیەكدا بەناوی )جوتیار(وە، 

بە چڕی و پڕی، رێنوێنی چۆنیەتی دەست 

كردبوو.  دیاری  شۆڕشەكەی  پێكردنەوەی 

هاندەرەكانی  ه��ەرە  ك��ارە  ل��ە  یەكێك 

بوو  پەیوەندی  دورستكردنی  ئەوسامان، 

بە )مام جەالل( و دەرەوە، هەربۆیە توانرا 

زەنگی شۆڕش لێبدرێ .

ئارام و .. هەڵگیرساندنی شۆڕش

رێكەوتنامەی  دوای  پاشاگەردانی  دۆخی 

خامۆشكراوی  خەباتی  دۆخی   جەزائیر، 

دانەمركاو  بنەوە  لە  ب��ەاڵم  كوردستان، 

باری  هەڵسانەوەی  بۆ  دۆخەكە،  ب��وو. 

 .. نوێ  و  ستتراتیژێكی  كوردایەتی،  گالوی 

نوێ ی  رێكخستنی  بونیادی   .. سیاسەت و 

دەویست. )ی.ن.ك( ئەو ئەركە نوێیانەی 

شه هيد ئارام و خێزانەکەی
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زۆر  زۆر  ئەوەی  بەاڵم  كرد،  بەرجەستە 

گرنگە دیقەتی بدەینێ  ئەوەیە كەوا:

گشتی،  بەشێوەیەكی  یەكێتی،  كاتێك 

داڕش��ت،  نوێیەكانی  ب��ڕی��ارە  بەرنامەو 

لەبەردەمدا  ئ��ەوەی  ب��واری  بارودۆخەكە 

هەبێ ،  گونجانی  ماوەیەكی  نەهێشبوو 

كادرەكانی،  پێكهاتەكەی و  خۆی و  بونیادی 

كردنەوەی  تاقی  لەناو  یان  شێنەیی،  بە 

سیاسی-  )پیشەیە-  خەباتی  جۆری  جۆراو 

جەماوەری- رووناكبیریدا( پەروەردە بكاو 

و  دەست   دام��ەزراو  یەكێتی  پێبگەیەنێ . 

برد ئۆباڵی  هەڵگیرساندنی شۆرشی كەوتە 

ئەستۆ، ئەمە حاڵەتێكی تایبەتی  چۆنیەتی 

تازە  یەكێتی  بوو.  شۆرش  كردنی  بەرپا 

الثورە( )البۆرە  بە  ب��اوەڕی  دام��ەزراوە. 

خاوەن  پێشڕەوی  حیزبی  نەبوو،   یش 

شۆڕشیش  دەبوو  نەبوو.  دیاریش  مێژووی 

سەركردەو  ئەمەش،  بۆ  هەڵبگیرسێنێ . 

كادری شایستەی دەویست. بۆ ئەم پەیامە 

بنچینە بەستبوو: بە دوو  یەكێتی پشتی 

پێنج  تەمەنی  كەلە   .. كۆمەڵە  یەكەم: 

پێگەیاندنی  گاریگەری  ماكێكی  ساڵەییدا، 

كادری  دەی��ان  سەركردایەتی و  چەندین 

خوارتر و سەدان ئەندام و الیەنگر بوو.

دووەمیش: ئەو سەركردەو كادرو ئەندام و 

ئەیلولدا،  شۆڕشی  ناو  لە  پێشمەرگانەی 

ئامادە بوون درێژە بە خەبات بدەن.

كۆمەڵە .. لەگەڵ دامەزراندنی )ی.ن.ك( 

دوای  زوو  هەر  بۆیە،  بوبوو،  تێكەاڵوی 

ج��ەالل(  )م��ام  ك��ردن��ی  پێوە  پ��ەی��وەن��دی 

كەوتنەوە  چاپوك  چ��االك و  هاورێكانی 

شەهید  كاتەی  ئەو  )یەكێتی(.  بۆ  خۆیان 

بە  ك��ادران��ەی  ل��ەو  ب��وو  یەكێك  )ئ���ارام( 

تێدەگەیشت و  نیشتمانی  خەباتی  لە  وردی 

جیاوازی خەباتی پێشمەرگایەتی و حزبایەتی 

كەمترین  ئەوەی  سەرەرای  دەزانی.  باش 

وەك  پێشمەرگایەتی  ك��ردن��ەوەی  تاقی 

كەوتە  ئ��ارام  ب��ەاڵم  نەبوو،  عەسكەرێك 

عەسكەری و  ك��ادری  سازدانی  بۆ  كۆشش 

س��ی��اس��ی و ب��ن��چ��ی��ن��ەك��ان��ی پ��ارت��ی��زان��ی. 

ماوەیەكی  لە  خست  دەری  ئەزموونیش 

توانایەكی   )1978  -  1976( ك��ورت��دا 

چاوەڕوان نەكراوی هەبوو، هەتا ئەوكاتەی 

شۆڕشیان  بڕیاری  )بزوتنەوە(  هەڤااڵنی 

داو ریزی یەكێتیان هەڵبژارد، پێش ئەوەی 

)بزوتنەوە(  )كۆمەڵە(  و  سەركردایەتی 

وەكو  كۆمەڵە  ببینن،  یەك  بزانن و  بەیەك 

یەكێتی  ئەركەكانی  یەكێتی  ناو  باڵی  تاقە 

شەهید  )كۆمەڵە(شدا،  لەناو  رادەپەراند، 

لە  رێنوێنیكەری  كاریگەرو  رۆڵێكی  )ئارام( 

دەبینی. كوردستاندا، 

يادى شه هيد ئارام
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ئارام و .. بەرنامەی شۆرش

وواڵت��ەوە  ب���ەدەرەوەی  پەیوەندی  هەتا 

هەڵگیرساندن و  كاتی  رێباز،  نەكرابوو، 

شۆرش،  هەڵگیرساندنی  چۆنیەتی  شوێن و 

دورست  پەیوەندییەكە  كە  نەبوو.  رۆشن 

بەرچاو  كرا،  ئاڵوگۆڕ  بیرورا  نامەو  كرا، 

)ئارام(  زیاتر  هەموان  لە  بویەوە،  رۆشن 

تۆكمەی  سەرەتای  لە  دیقەتی  قوڵی  بە 

پێكەوەنانی  چۆنیەتی  دەدا؛  بڕیارەكان 

ناوچەكان،   دابەشكردنی  مەفرەزەكان، 

هەڵسوكەوتی  ك��ادرەك��ان،  دیاریكردنی 

پێشمەرگەكان،   رێوشوێنی  پارتیزانەكان، 

جیاوازی  فەرماندەكان،  مەركەزییەتی 

ئیدارییەكان،  سیاسی و  عەسكەری و  ئەركە 

دیل و  لەگەڵ  رەفتار  پاگەندەكان،  پڕ و 

ئەو  ت��اد س��ەرج��ەم   .. ف��ری��ودراوەك��ان، 

گەاڵڵە  )ئ��ارام(   ئەندێشەی  لە  ئەركانە 

بوون:

بۆچی؟  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی   -

وەرگێرا بۆ كوردی.

- پەیرەوی ناوخۆی پارتیزانی نوسی.

مەفرەزەكان و  ئامۆژگاری  بنچینەكانی   -

كرد. گەاڵڵە  هەڵسوكەوتیانی  چۆنیەتی 

- )ئەركەكانمان لە هەل و مەرجی ئێستای 

سیاسیەكان،  ملمالنێ   بۆ  خەباتمان(دای 

داڕشت.

ناوچەكانی:  دا،  )هاوڕێیان(  لەگەڵ  ئیدی 

ه���ەورام���ان، ش�����ارەزوور، ش��ارب��اژێ��ر، 

جافایەتی، چەمی رێزان، دەشتی هەولێر، 

باڵەكایەتی، مەرگە، بەركێو، شلێر، قەراخ و 

گەرمیان، تاوتوێ  كران. دڵسۆزانی ناوچەكە 

سیاسیەكان  عەسكەری و  ك��ادرە  بینران، 

پەیدا  تەقەمەنی كە  سازدران بڕێ  چەك و 

نران،  پێك  ناوشار  پێشمەرگەی  ك��ران، 

بە  بەیەكە،  یەكە  مەسەالنە،  ئەو  هەموو 

بڕیاری  )ئارام(  رەزامەندی  ئامادەبوون و 

ئەوە  بڕیاریش  دوا  ل��ێ��دەدرا.  كۆتاییان 

كۆمەڵەكەش،  سەركردایەتی  كرا  پەسەند 

بچنە  پارتیزانەكاندا  م��ەف��رەزە  لەگەڵ 

ناوچەكانی  سەر  ببنە  داب��ەش  دەرەوەو 

سلێمانی، هەولێر، كەركوك. هەتا كۆتایی 

كۆمەڵەیەكە  سەركردایەتی   )1976( ساڵی 

دیاریكراوەكانیان. ناوچە  گەیشتنە  یەكە 

بوون هەڵەی شەهید  پێشمەرگایەتی و 

  )8/10/1976( هەورامی(  )ئ��ازاد  شەهید 

بۆ  شۆڕشی  ناو  دۆخ��ی  سلێمانی و  هاتە 

دیكەی  هاوڕێیەكی  ئ���ارام( و  )شەهید 

رێكخستنی   كۆمیتەی  س��ەرك��ردای��ەت��ی و 

دەكرد  پێویستی  وا  كرد،  باس  سلێمانی 

بۆ  دەرەوە  بچێتە  ئ��ارام  ك��اك  بەپەلە 

)كۆمەڵە( و  پەیوەندی  باشتری  رێكخستنی 

بزوتنەوە.

بە   ،11/10/1976 ل��ەس��ەر   10 ش���ەوی 

گەیشتبوونە  ئازاد(  )ئ��ارام و  )دۆڵەرووتا( 

پێشوازی  پێشمەرگە  لەوێشەوە،  )قزلەر( و 

بە  ب��وو  )ئ����ارام(  ئیتر  ك��ردب��وون و  ل��ێ  

كوردستان. پێشمەرگەی 

دیدو ڕوانگەی جیاواز لە نێوان )بزووتنەوە( 

و)كۆمەڵە(دا، بە حوكمی هەل و مەرجەكەو 

نەبوونی رێبەری  شۆرشەكە )مام جەالل( 

سیاسەتی  شۆرش و  لەسەر  كوردستاندا،  لە 

دەرەوەی  چ��ون��ە  ب��ە  ه��ەب��وو.  ش���ۆڕش 

هاوبەش  ك��ۆب��وون��ەوەی  ئ���ارام،  شەهید 

باڵەی  دوو  ئەم  سەركردایەتی  نێوان  لە 

شەهید  بەئامادەبوونی  كرابوو،  یەكێتی 

)رەس��ول  شەهید  ع��ەس��ك��ەری( و  )عەلی 

بوو،  توانرا  خالید(  )د.  شەهید  مامەند( و 

چارەسەر  نێوان  لە  كێشەكان  لە  بەشێك 

ه��ەڵ��پ��ەس��ێ��ردراو  بەشێكیشی  ب��ك��ەن و 

ب��وو ب��ۆ گ���ەڕان���ەوەی )م���ام ج���ەالل( و 

ئیدی  یەكێتی.  دام��ەزرێ��ن��ەری  دەستەی 

ئەندامێكی  هەر  كرابون  دیاری  ئەركەكان 

یەكێتی،  واڵت(ی  )ن��او  سەركردایەتی 

لەو  ئ��ارام  شەهید  گەشت،   كەوتبونە 

ماوەیەدا پەرژابوو بە ناوچەكانی )مەرگە، 

مەنگوڕایەتی،  شینكایەتی،  جافایەتی، 

دۆڵە  شلێر،  بەركێو،  شارباژێر،  پشدەر، 

پەرخ و  دۆڵە  سیوەیل،  بەرزنجە،  ڕووت، 

پاشان،   .. ب��گ��ەڕێ   ت��اد(   .. گ��ەاڵڵ��ەدا 

گواستبۆییەوە بۆ بازیان، قەراغ و گەرمیان، 

ئەركەكان،  راپەڕاندنی  بۆ  قەراغدا،  لە 

پەیوەندی  ڕاگەیاندن و  ئەركی  تایبەت 

بەزۆری  شارەوە،  رێخستنەكانی  بە  كردن 

گورباز،  س��ەر،  )تەنگی  گوندەكانی  لە 

قازان  سۆڵە،  كۆتر،  كونە  دێلێژە،  خاوێ ، 

كایە، سەرزەل(، دەمایەوە. لە )سەرزەل( 

)دێلێژە(  سەر(  و  )تەنگی  )گورباز(  و   و 

زەمینی  ژێر  پەناگەی  نهێنی و  شوێنی  دا، 

)دێ لێژە( س��ەر(  و  )تەنگی  لە  هەبوو. 

دورس��ت  نهێنی  زۆر  ح��ەش��ارگ��ەی  دا، 

كردبوو، هەم بۆ خۆی و هەم بۆ چاپخانەو 

بۆ  )ئ��ارام(  نەخشانەی  ئەم  ڕاگەیاندن. 

سەرەتای شۆڕش، جارێ  رژێم نەخشەكانی 

دانەڕشتبوو،  ت��ەواو  چەواشەی  شۆڕشی 

شێوەو  نەدابوو،  مۆڵ  زۆری  جاشی  رەوە 

نەدەزانی،  ورد  نوێ ی  شۆڕشی  شێوازی 

دوای  ب��ەاڵم  ب��وون،  گونجاو  نەخشەی 

لێبرابوو  خۆی و  كەوتبۆوە  رژێم  ئەوەی 

تایبەتی  بە  ب��ەرێ ،  ناو  لە  پارتیزانەكان 

سەركردایەتی و  فەرماندەكانی ال مەبەست 

سەبارەت  ئارام  شەهید  ئیتر  دەبوو  بوو، 

هەڵسوڕایە،  دیكە  بەجۆرێكی  بەخۆی 

دواندا،  پێشمەرگەیەك و  لەگەڵ  یان  تەنها 

 )20( بوو  هەق  كەم  الیەنی  نەگەرایە، 

بونایە.  پارێزەری  پێشمەرگە   )40( هەتا 

ب��ەرەو  زۆرت���ر  بگۆڕیبا.  ن��اوچ��ەك��ەش��ی 

ناوچە دورە دەست شاخاوییەكان،  سنورو 

جێ   قەراغی  ئیشەكانی  یان  هەڵكشابا. 
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مەكتەبی  بگەیاندبایەتە  خۆی  بهێشتایەوە 

لە  تێگەیشتین  ووردی  ب��ە  س��ی��اس��ی. 

لە  خۆپاراستن  دوژم���ن و  نەخشەكانی 

ئێجگار  كارێكی  دوژم��ن،  دوای  بۆسەو 

پێویستی رێبەرانی پارتیزانییە،  لە قۆناغی 

گ��ەورەی  س��ەرك��ردەی  زۆر  پارتیزانیدا. 

هەڵەیە  ب��ەو  زان��ەك��ان،  پارتی  جیهان و 

نەخشەی  بەرامبەر  كەلە  ب��وون  شەهید 

تۆیان  ئەو  نەخشەی  چەواشەدا،  شۆڕشی 

دوژم��ن��ەوە  تەپكەی  ن��ەك��ەون��ە  ن��ەب��ووە 

پارتیزانیدا،  هەوڵی  لەیەكەمین  )كاسترۆ( 

)سیرا  شاخی  لە  نەبوو،  دوژم��ن  وری��ای 

گیرابوو.  خەودا  پرخەی  لە  دا،  ماسترا( 

گ��ەم��ارۆدان و  دوای  كەوتبۆوە  )گیڤارا( 

دەربازی نەبوو. لە ئەرژەنتین، نیكاراگوا، 

دەیان  تاد   .. پیرۆ  فەلەستین،  كۆڵۆمبیا، 

كەوتنە  هەڵكەوتوو،  ناودارو  سەركردەی 

دوای دوژمن و تیا چوون. لە كوردستانیشدا 

لەناو شۆڕشدا، لە سەركردایەتی )ی.ن.ك( 

دا )ئارام(، بەو هەموو تواناو زیرەكییەی، 

مایەی  ب��ووە  كوشندە،  هەڵەیەكی  ب��ە 

)قادر  جاشی  رەوە  داوی  بكەوێتە  ئەوەی 

فەرەج( - )تەحسین شاوەیس(  و یەكەمین 

ئیحتیاتات،  بێ   بوو،  شۆڕش  سەركردەی 

كرا. شەهید 

بوون چۆنیەتی شەهید 

ئارام   ،31/1/1978 لەسەر   30 ئێوارەی 

لەگەڵ )ئاوات قارەمانی(  و پێشمەرگەیەكی 

س��ەر(.  )تەنگی  دێنە  دەب���ن و  دی��ك��ەدا 

دیكەی  ژمارەیەكی  ئ��ەوەی  بەمەبەستی 

)ئااڵی شۆڕش( بنووسێ  )ئارام( بریار دەدا 

یەك دوو شەو لە پەناگای )تەنگی سەردا( 

لە ماڵی )عەلی تەنگی سەری( بمێنێتەوە. 

دەمێنێتەوە  شەو  دەدا.  ئیزن  هاوڕێكانی 

گوند كش و  بەیانییەكەی  حەرەسیات(  )بێ  

جوتیارەكان  عەسر،  دەورو  دەبێ .  مات 

ئ��ارام  ك��اك  دەب��ی��ن��ن،  ج��اش��ێ��ك  ڕەوە 

ئاگاداردەكەنەوە، ئەویش لە ترسی ئەوەی 

دەكاتە  چەكەكەی  كرابێ ،   ئیخباری  نەكا 

بە  نەكەن،  پێ   هەستی  ئەوەی  بۆ  شان و 

لە  ئاوایی.  خوار  دەبێتەوە  شۆڕ  شێنەیی 

ئەوە  دەبینن و دەپرسن  دورەوە جاشەكان 

جوتیارێكی  دەڵێن  خەڵكەكە  ك��ێ ی��ە؟  

دوورب��ی��ن  ب��ە  جاشێك  گ��ون��دەك��ەم��ان��ە، 

سەیری دەكاو تەركیزی دەكاتە سەر، لەو 

كاتەدا كاك ئارام تفەنگەكەی لە شانێكەوە 

بەم  ت��ری،  شانەكەی  بۆ  دەگ��وازێ��ت��ەوە 

دەبریسكێتەوە و  تفەنگەكەی  گواستنەوەیە 

)قالەو  ئاگاداری  چاو  لە  دوربین  جاشی 

تەحسین( دەكا، بە كۆمەڵی دوای دەكەون. 

الواز  ئ��ارام  شەهید  ئ��ەوەی  حوكمی  بە 

بوو، هەرچەندە دەكا  ناتوانێ  زۆر لێیان 

بشارێتەوە،  خۆی  یان  دووربكەوێتەوە، 

ناموسەش،  پێی شەرم دەبێ   بە كوردە  

سوكەڵەتر  هەتا  بدات  فڕێ   تفەنگەكەی 

هەڵ بێ ، بە خاوە خاوی كاك ئارام و تاوە 

تەقەی  لێدەگرن و  پێشی  جاشەكان،  تاوی 

لێیان  هەتا  دەكەن،  شەهیدی  لێدەكەن و 

بەو  )ئارام(ە.  زانیبوو  نەیان  نەكۆڵیبۆوە 

شێوەیە .. وێرای زیرەكی و هەڵكەوتووی، 

بەاڵم بێ  ئەزموونی عەسكەری و باش گوێ  

داوێكی  خستە  )ئارام(ی  دوژمن،  نەدانە 

توانای دەیان ساڵی ئەم  لە  جەرگ بڕەوە 

كوردستان و  كوردو  لێهاتووە،  سەركردە 

ڕەنجدەرانی بێ  بەش بوون.

ناوچەكانی  جەولەیەكی  ل��ە  ب��ەن��دەش 

)كۆیە - هەولێر( دوو رۆژ دوای شەهید 

شەهید  سەمەر(  )یاخ  گەیشتبوومە  بوونی 

پێگەیاندم  هەواڵەكەی  هەڵەدنی(  )غەریب 

دەستبەجێ   ب��وو.  بڕ  ج��ەرگ  مەرگێكی 

ج��ەالل(  )م��ام  بۆ  نامەیەكم  ش��ەوە  ئ��ەو 

تیاشیا  ڕوونكردەوە،  هەواڵەكەم  نووسی و 

پێشنیازم كردبوو هەتا من دەچمە قەراغ و 

لێكۆڵینەوەیەك لە چۆنیەتی شەهید بوونی 

كاك ئارام دەكەم، بۆ نەورۆز، كادرەكانی 

كۆمەڵە لەگەڵ شەهید )ئازاد هەورامی( دا 

كۆبكرێنەوەو لە كۆبوونەوەیەكی فراواندا، 

كە یەكەمین كۆبوونەوەی فراوانی كادرانی 

كۆمەڵە  دەبێ ، سكرتێرێكی نوێ  بۆ كۆمەڵە 

گوتبووم:   نامەیەدا  هەرلەو  هەڵبژێرین. 

ئاستی  ئەزموون و  كەمەو  تەمەنم  خۆم 

)ئازاد  شەهید  نییە،  كۆمەڵەم  سكرتێری 

ه��ەورام��ی��ش( ه���ەروا، ك��اك )س��االر(ی��ش 

پێشنیازم  بۆیە  بوو.  واڵت  دەرەوەی  لە 

كردبوو لە كۆبوونەوەكەدا وا بكەین )كاك 

سكرتێرمان. ببێتە  نەوشیروان( 

چۆنیەتی  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  تەنها   .. من 

شەهید بوونی كاك ئارام، چووم بۆ قەراغ و 

دووچاری  ئەوەی  سەرەرای  دیكە  هیچی 

كارەسات بووین و كاك )شەماڵیش( شەهید 

ئارام  كاك  كۆڵیەوە  لەوەمان  بەاڵم  بوو، 

پێشمەرگەكانمان  ك��راوە.  شەهید  چۆن 

رێك خستەوە.

ش��ەه��ی��د)س��ی��روان ت��اڵ��ەب��ان��ی(م��ان ك��ردە 

سەرپەرشتیاریان.

لەناو خەم و پەژارەی قوڵی .. خەڵكەكەو 

بۆ   .. بازیاندا  قەراغ و  پێشمەرگەی  هێزی 

)نۆكان( و  گەیشتینە  سێ ،  مانگی  سەرەتای 

بەست و  ف��راوان��ەك��ەم��ان  ك��ۆب��وون��ەوە  

هەڵبژێردرا.  كۆمەڵە  نوێ ی  سەركردایەتی 

ئ��ەوەی  بەبێ   ئ��اس��ای��ش،  بەشێوەیەكی 

كەسێكی دیكە خۆی بۆ سكرتێری  كۆمەڵە 

دانابێ ، كاك نەوشیروان بوو بە سكرتێری 

كۆمەڵە.

)21(مین ساڵ  بۆ  نەوازشمان  رێزو  لەگەڵ 

كەمان و  گەلە  سەروەری  شەهیدی  رۆژی 

.. كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

كاك ئارام ..
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بەزانیاری  تیرۆردا،  دژە  و  سلێمانی   ئاسایشی  گەورەی  لەكارێكی 

تەقاندنەوەی  خۆكوژیی و  كارێكی  سۆسەی  توانیبویان  وردی��ان، 

سەیارەیەك لەناو سلێمانیدا، چاودێری بكەن.. سەرەنجام لەڕێگەی 

تیرۆریستە  سەیارەكەو  بەسەر  دەستیان  سلێمانی(دا،  )كەركوك- 

تەن   )50( پوچەڵكردنەوەی  لەهەوڵی  گ��رت��ووە.  تاوانبارەكان 

دینەمێتدا، دوو پسپۆری ئاسایش سەرەنجامی تەقینەوەی سەیارەكە، 

شەهید بون.

شانازییە.  مایەی  لەبنچینەوە  هەر  دڵتەزێنە،  رووداوە  ئەم 

زانیووە.  تاوانەكەیان  ئاسایش و دژەتیرۆر سەرچاوەی  لەوەوە كە 

چاودێریان كردووە. لەڕێگەدا سەیارەكەیان گرتووە. دوو ئاسایش 

دەكەنەوەو  پوچەڵ  میناوییەكە  سەیارە  پەرۆشییەوە،  پەڕی  بەو 

دەكەن. بەخت  گیانیشیان  سەرەنجام 

چەند مەزنن، ئەو كەسانەی ئامادەن گیان ببەخشن بەاڵم ژیانی 

خەڵك بپارێزن. ئەم دوو شەهیدە، شەهیدبونیان، بەتایبەتی لەم 

گەورەتری  مانایەكی  ناڕەزایی هەیە،  موچەو  قەیرانی  كە  كاتەدا 

پێشنیاز  بۆیە،  تیایە.  خەڵكی  ئاسودەیی  ئاساییش و  سیاسی و 

وەفا  فرمێسكی  بنرێ .  بەناویانەوە  سلێمانی،  شوێنێكی  دەكەم.. 

لەسەر گڵكۆیان دەڕێژم. بەڕاستی مایەی شانازین.

مەرگیدووئاسایشقەزاوەگێڕی

دەیانقوربانیلەسلێامنی

شه هيدان )بەختیار ئەحمەد   -  شەهاب رەووف »نارساو بە شوانە«(
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باڵوکراوەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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چوار پارچەی
كوردستان
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ئەندامی مەكتەبی سیاسی

یەكێتی نیشتامنی كوردستان:

ره فعه ت عه بدوڵاڵ

ئەو كاتەی  جەنابی )مام جەالل(یش لە بەغداد 

بوو، سیاسەتی ئێمە گەڕانەوە بوو بۆ بەغداد 

بۆئەوەی كێشەكان لەوێ چارەسەربكەین

ديدار: ئارێز
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رەفعەت عەبدوڵاڵ ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانی كوردستان، لە دیدارێكی تایبەتی 
بە گشتی  چوارپارچەی كوردستان  رووداوەكانی هەر  لە  باس  دیپلۆماتیك(دا  )كوردستان  گۆڤاری 
قەیرانی  لە  هەر  دەكات،  كوردستان  هەرێمی  ئێستای  قەیرانەكانی  باسی  وردی  بە  دواتر  دەكات، 
سەرۆكایەتی هەرێم، حكومەت، پەرلەمان، تا دەگاتە ئەو قەیرانانەی كە لەگەڵ حكومەتی ناوەندیدا 

دروستبووە، ئەو لیژنە و ئامادەكارییانەی كە بۆ لێكنزیكبوونەوەی الیەنەكان دەگیرێتەبەر.

هەرچوار  لە  گشتی  بە  كورد  بارودخی   •

پارچەی كوردستان، لە بەرامبەر ئەو ئاڵوگۆڕە 

دەدەن،  روو  نێودەوڵەتیانەی  و  ناوچەیی 

بەبڕوای تۆ كورد هەنگاوی باشی ناوە؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: پێموایە ئێستا دۆخی كورد 

بە گشتی لە هەر چوار پارچەكەی كوردستان، 

بە قۆناغێكی زۆر هەستیار، یان رەنگە خۆم 

زۆرجار وا وەسفی بكەم، بە قوناغێكی زۆر 

وا  كورد  لەبەرئەوە  تێدەپەڕێت،  ترسناكدا 

پێویست دەكات، كە ئیشوكارەكانیان بەتایبەت 

نێودەوڵەتییەوە  پەیوەندی  سیاسی،  لەرووی 

لە  ك��ورد  ب��ارودۆخ��ی  وات��ە  چڕتربكاتەوە، 

زیاتربكەین،  كوردستان  پارچەی  چوار  هەر 

بەتایبەتی لەو دەوڵەتانەی كە دەوری ئەساسی 

هەیە،  ناوچەكەدا  لە  باشیان  كاریگەری  و 

بەتایبەتی وەك  واڵتانی )ئەمەریكاو روسیا(، 

بۆیە ئەگەر لە ناوچەكەدا سەیری ملمالنێكان 

بكەین، كە كورد خۆی بووەتە چوار پارچە، 

واتە لە جیاتی ئەوەی كە كورد یەك كێشەی 

هەبێت، ئەوا چوار كێشەی هەیە، لەبەرئەوە 

ئەم كێشانە وایلێهاتووە لە كاری دیموكراسی 

هاتۆتە  هەمووی  كە  بەومانایەی  دەرچ��ووە، 

سەر بابەتی ئەوەی، بە چەك و شەڕ بتوانین 

چارەسەری ئەو مەسەالنە بكەین، چونكە هیچ 

تەواوەتی  مافی  بە  دان  واڵتانە  لەو  واڵتێك 

كورد ناهێنێت و بڵێت«كورد، وەكو میللەتی 

پلە  بە  تائێستاش  كورد  دەكەم،  سەیر  خۆم 

دوو سەیردەكرێت«، بەاڵم واڵتێك بۆ واڵتێكی 

كەمێك  ئێستا  ئ��ەوەی  چونكە  جیاوازە،  تر 

سەقامگیری لە عێراقدا هەیە، كە ناوی هەرێمی 

كوردستانە، بەاڵم ئەو سەقامگیرییەش، وەكو 

پێویست نییە، كە ئێمە بتوانین تەواو پشتیوانی 

بەهێز  پێیەكی  جێ  ئەمە  بڵێین  و  بكەین 

دەبێت بۆ پارچەكانی تری كوردستان، چونكە 

كۆمەڵێ  بەغداد  لەگەڵ  خۆمان  هێشتا  ئێمە 

كێشەمان هەیە، كە بە هەڵواسراوی ماوەتەوە، 

ناوچە دابڕێندراوەكان،  بۆ نموونە مەسەلەی 

ئێستا  تا  كە  ك��ەرك��وك،  نەوتی  مەسەلەی 

نە  بڵێم  دەتوانم  م��اوەت��ەوە،  بەشێوەیەك 

بەاڵم  بەغدادە،  لەسەر  نە  هەرێمە،  لەسەر 

چونكە  بەغدایە،  لەسەر  ئیدارییەوە  لەرووی 

بەغدا زیاتر تەحەكومی پێوە دەكات، تەنانەت 

ئەو سەرچاوە و داهاتانەی كە عێراق پشتی 

پێدەبەستێت، بەتایبەت نەوت. لێرەدا تا ئەم 

بابەتانە  ئەم  تا  چارەسەرنەكرێن،  مەسەالنە 

بەشێوەیەكی باش ئیستقراری باش بەخۆیەوە 

وا  كارێكی  بتوانین  ئێمە  پێموانییە  نەبینێت، 

لە  كە  بارودۆخەدا،  لەم  تایبەتی  بە  بكەین، 

بەپەلە  زۆری��ش  و  هەستیارە  قۆناغێكداین، 

دەوڵەتانی  بەومانایەی  پێشەوە،  هاتۆتە 

تاڕادەیەك  ئێران  وایانلێهات،  توركیا  سوریاو 

لەم  ئەویش  رەنگە  ب��ەاڵم  ب��ووە،  بێدەنگ 

دۆخەدا ئیتر بێدەنگ نەبێت، لێرەدا دەبێت 

پەیوەندی نەتەوایەتی، ببێتە هۆی باشتركردنی 

هەموو  دەبێت  پێموایە  كە  پەيوەندییەكان، 

ببینن،  لەمەدا  بنەڕەتی  دەوری  الیەنەكان 

پشتگیری  پارچانە  لەم  پارچەیەك  هەر  واتە 

پارچەكانی تر بكات، بۆ ئەو بەرنامەیەی خۆی 

دەیەوێت لە پارچەكانی خۆیدا، چونكە ناكرێت 

ئێمە بەشێوەیەك تەدەخول بكەین لە سوریا، 

دەمانەوێت،  ئێمە  بێت.  ئاڕاستەیە  بەو  كە 

نەك خۆیان بیانەوێت. بۆیە ئەمە مەسەلەیەكە 

دەبێت ئێمە هەموومان كاری لەسەر بكەین. 

دەرەوە  ل��ەرووی  ناوخۆوە،  ل��ەرووی  ئەمە 

كە  بەتایبەتی  ئەمەریكا  یان  ئێران،  پێویستە 

یاریانەی  لەم  دەببینێت  بنەڕەتی  دەوری 

هاتۆتە  ئەمەریكا  هەیە،  ناوچەكەدا  لە  كە 

پشتگیری  هاتووە  بەومانایەی  سەرخەت، 

كورد دەكات، بۆیە دەتوانم بڵێم هەرچەندە 

پشتگیریكردنەكە راستە كە بەرژەوەندی خۆی 

لێرە مامەڵە  ناتوانێت  تێدایە، بەاڵم واقعێكە 

لە  بەشێوەیەك  كە  بكات،  ك��ورد  لەگەڵ 

شێوەكان دەنگدانەوەی خراپی هەبێت، بۆیە 

مامەڵەی باشی لەگەڵدا دەكات و بە فاكتەرێكی 

ئەساسی داناوە بۆ چارەسەركردنی كێشەكان. 

هەرچەندە زەختێكی زۆر لەسەر ئەمەریكایە، 

دەوڵەتی  لەالیەن  بەتایبەتی  فشارەش  ئەو 

هاوكێشەیە  لەو  كورد  بۆئەوەی  توركیاوە، 

دەربكات، لەهەمانكاتدا روسیاش بە دەورێكی 

ئیجابی هاتۆتە ناو بابەتەكەوە. بەتایبەت بە 

نسبەت كوردەوە.

• وتت ئەمەریكا هاتۆتە سەرخەت پشتیوانی 

لە كورد دەكات، تۆ كە لە بڕیاری سیاسیدایت، 

خەڵكی  بۆ  جدین  پشتیوانی  كە  پێتوایە 

سیاسی،  چاودێرانی  نموونە  بۆ  كوردستان، 

لە  پشتیوانی  رۆژئاوا  لە  ئەمەریكا  پێیانوایە 

پەیەدە دەكات، بەاڵم لە باكور پشتیوانی لە 



25  ژمارە )14-15( نیسانی  2016

حكومەتی توركیا دەكات، لە باشور پشتیوانی 

دەكات،  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  لە 

بەاڵم كە دێتە سەر هەندێك بابەتی گرنگ، 

دەڵێن پێویستە لەگەڵ حكومەتی عێراق بن، 

ئێمە پشتیوانی لە ریفراندۆم ناكەین، پێتوایە 

و  شەفاف  و  رۆشن  سیاسەتێكی  ئەمەریكا 

ستراتیژی بەرامبەر النیكەم بە كوردن هەیە، 

یان بە كوردستانی عێراق هەیە؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: پێموایە ئەمەریكا سیاسەتی 

زۆر روونە، ئەگەر ئێمە خۆمان لەو سیاسەتە 

بدزینەوە، ئەوا پێموایە هەڵە دەكەین، چونكە 

و  ح��زب  هەموو  بە  ئێمەو  بە  روون��ی  بە 

الیەنەكانیان وتووە، سەبارەت بە عێراق، ئێمە 

ئێمە  ناوچەیەی كە  چۆن مامەڵەبكەین، لەم 

هەمانە، لە توركیاو سوریا چۆن مامەڵە لەگەڵ 

توركیا بكەین، لەگەڵ ئەو بارودۆخ و واقیعەی 

ئەمەریكا  نموونە  بۆ  هەیە،  سوریادا  لە  كە 

بمانەوێت و نەمانەوێت بەرژەوەندی خۆی لە 

عێراقدا هەیە، بۆیە پێموایە بەرژەوەندییەكەی 

دەدۆزێتەوەو  توركیا  لە  یەك  پلە  بە  خۆی 

گرنگترو  بە  توركیا  واتە  عێراق،  دێتە  دوای 

بە ئەساسی تر دادەنێت. بە حوكمی واقيعی 

ناوچەیی و شوێنی توركیا، بەاڵم نایەوێت عێراق 

لە دەست بدات، بەوشێوەیەی كە ئەمەریكا 

ناتوانێت  زۆر الوازب��ووەو  بەغداد  لە  پێگەی 

بچێتەپێش،  دەیەوێت  ئەوەی  وەك  كارەكان 

هاتۆتە  یەكەمجار  پێشوتر  كە  ئەوەی  وەكو 

بەسەر  بسەپێنێت،  خۆی  بتوانێت  و  عێراق 

مەسەلەی  لە  بەتایبەتی  گروپەكاندا،  هەموو 

ئەمەریكا  لەبەرئەوە  دەورببینێت،  تائیفیدا 

بەرژەوەندی لەوەدایە كە هەموو ناوچەكان، 

باسدەكەن،  ئێمەی  بۆ  كە  ئەوەی  هەروەكو 

بمێنێتەوەو  خۆی  وەك  ناوچەكە  دەیەوێت 

لەبەرئەوە  نەكرێت،  نەخشە  دەستكاری 

بەاڵم  ناڵێت،  سیاسی  نەخشەی  پێموایە  من 

دەستكاری نەخشەی جوگرافی نەكرێت، واتە 

توركیا وەكو خۆی بێت، سوریاو عێراق و ئێران 

بەهەمانشێوە وەكو خۆیان بن، بەاڵم كارێكی 

وەها بكات، كە پشتگیری تەواو لە مافی كورد 

لە  كردی  لەعێراق  ئەوەی  بۆنموونە  بكات، 

بۆخۆی  ئەمەریكا  كە  فیدراڵیەتدا،  مەسەلەی 

پشتگیری ئەو مەسەلەیەی دەكرد، بۆیە ئەگەر 

كورد لە ئێستادا هەنگاوێكی دیكە بنێت، جا 

لە مەسەلەی فیدراڵییەت و كۆن فیدراڵی، كە 

تیادابێت، رەنگە  جۆرە سەربەخۆییەكی تری 

ئەوە  ئەمەش  بكات،  پشتگیری  ئەمەریكا 

ناگەیەنێت، كە بڵێین ئەمەریكا پشتگیری كورد 

ناكات، یان ئەمە وا لێكیبدەینەوە كە ئەمەریكا 

دروستبكات،  كوردی  دەوڵەتی  یان  بیەوێت، 

ئەمەریكا بەهیچ شێوەیەك ئەوە ناكات، ئەمە 

بۆ؟ چونكە ئەگەر بێتوو پشتگیری كورد بكات، 

كورد دەوڵەتێك دروستبكات، لە یەكێك لەو 

توركیا،  ئێران،  پارچانەی كوردستان، عێراق، 

رەنگە  تەنانەت  دەدات،  دەست  لە  سوریا 

هاوپەیمانەكانی خۆی، واتە ئەوانەی دەرەوە 

دەبێت  لەبەرئەوە  دەستبدات،  لە  هەمووی 

ئێمە لە پشتگیری ئەمەریكا بۆ ئێمە تێبگەین، 

رهفعهتعهبدوڵاڵ
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كە چییە؟ لە هەموو روویەكەوە شیكردنەوە 

بۆ ئەو پشتگیرییەی ئەمەریكا بكەین، چونكە 

ئەمەریكا لە خۆڕا بە ئێمە ناڵێت، بڕۆن لەگەڵ 

و  عێراق  بۆ  بگەڕێنەوە  رێكبكەون،  عێراقدا 

ئێمە  نموونە  بۆ  كێشەكانتان چارەسەربكەن، 

كەركوك  لە  من  كە  ئەوكاتەی  دانیشتبووین 

ئێوە  دەیانوت  قسەكانیان  لە  یەكێك  بووم، 

كوردستان  بۆ  سەربەخۆیی  بتانەوێت  ئەگەر 

لەم پارچەیە بەدەستبهێنن، دەبێت بگەڕێنەوە 

بۆ عێراق، لەگەڵ عێراقدا رێكبكەون، تا ئەو 

كێشەیە یەكالیی بكەنەوە، ئەگەر عێراق رازی 

بوو لەسەر ئەوەی كە ئێوە سەربەخۆیی لەم 

پارچەیە بەدەستبهێنن، ئەوا واڵتەكانی دیكە بە 

نسبەت ئێمەوە زۆر ئاساییە، ئەو ملمالنێیەی 

كە لەگەڵ ئێمەدا هەیانە، یان رەنگە لەسەر 

ئەم بابەتە دروست ببێت، ئەوا رەنگە ئێمە 

بتوانین جۆرەها لێكدانەوەی دیكەی بۆ بكەین، 

رەزامەندی  خۆی  دەوڵەتێكە  عێراق  چونكە 

بكرێت،  بابەتە  لەو  شتێك  كە  دەرب��ڕی��وە، 

ئەمەریكا  تێدەگەین  وا  ئێمە  لەبەرئەوە  جا 

پشتگیرییە  ئەم  بەاڵم  دەك��ات،  پشتگیریمان 

چۆنە؟ وادەزانن ئەمەریكا، دەبێت دەوڵەت بۆ 

كورد دروستبكات، بەاڵم من پشتگیریيەكەی 

بۆ  كێشەمان  نەتوانێت  عێراق  دەبینم،  بەوە 

هەروەها  لێبكات،  ستەممان  و  دروستبكات 

لە  یان  لێبكەن،  ستەممان  ئێرانیش  توركیاو 

واڵتان ناوی كورد دەهێنن، ئەمە پشتگیرییەكی 

ئێمە  بۆئەوەی  هەنگاوێكە  باشەو  زۆر  زۆر 

بتوانین لە داهاتوودا قازانجی لێبكەین.

    • باسی هاتنی روسیات كرد، لە ئێستادا 

ئەمەریكاو روسیا وەك دوو زلهێزی جیهان، 

لە  سەختیان،  ملمالنێیەكی  ناوچەیەدا  لەم 

خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  و  نفوز  كێشەو 

هەیە، لە هەمانكاتیشدا ملمالنێ ناوچەیەكانیش 

لەنێوان سعودیە و ئێران بەشێوەیەكی بەرچاو 

قازانجی لەو ملمالنێیە  تاچەند  هەیە، كورد 

یان  ك���ردووە،  ناوچەیە  و  نێودەوڵەتی 

هەندێك پێیانوایە كورد خۆی یەكالكردۆتەوە، 

پاڵ روسیا  بەشێكی چووەتە  بەومانایەی كە 

و بلۆكی ئێرانی، بەشێكی تری چووەتە پاڵ 

بلۆكی سوننی و ئەمەریكایی، پێتوایە ئەمەیان 

لە  یان  تەندروستە،  ئەدوارەو  دابەشبوونی 

حەقیقەتدا وانییە بە دوای بەرژەوەندییەكانی 

خۆیدا دەگەڕێت ؟

هاتووەتە  روسیا  راستە  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

ناوچەكە، بەپێی زانیاری ئێمە لەوانەیە روسیا 

بۆیە  بكاتەوە،  سەربازگە  سوریا  هاتۆتە  كە 

راستە كە ملمالنێیەكی توند لەنێوان ئەمەریكاو 

روسیا هەیە، بەاڵم بێگومان لەسەر ئەساسی 

ئەم  دابەشبوونی  ناوچەكەیەو  بەرژەوەندی 

حكومەت و دەوڵەتانە لەنێوان هەردووالدا، كە 

هەندێكیان پشتگیری روسیا دەكەن، هەندێكی 

تر لە ئەمەریكا، بەاڵم پێموایە پەیوەندیەكی 

لەنێوان ئەمەریكاو روسیادا هەیە،  زۆر باش 

بكەن،  ناوچەكە  كۆنتڕۆڵی  بتوانن  بۆئەوەی 

روسیا   ،)3 )جنێڤ  كۆبوونەوەی  نموونە  بۆ 

لەبەرئەوەی  دەهێنێت،  فەشەل  دەڵێت 

كوردی تێدا نییە، ئەمە پشتگیرییەكەی تەواوە 

دەیەوێت  كە  سیاسییەوە،  لەرووی  كورد  بۆ 

بیهێنێتە سەر مەسەلە سیاسییەكان و  دوبارە 

دەوری خۆی ببینێت، بەاڵم ئێمە وەكو كورد 

دەبێت یارییەكی زۆر باش و ورد بكەین، واتە 

بەرنامە  بە  دەبێت  هەنگاوەكانمان  هەموو 

بێت و هەموو الیەنەكانی لێكبدەینەوە، بۆیە 

پێموایە ئەگەر توركیا ئەو پێگەیەی نەبوایە، 

ئەمەریكا بە هیچ شێوەیەك ئەو بەرگرییەی 

كە ئێستا لە توركیا دەیكرد، ئەو بەرگرییەی 

وەردەگرێت،  پێگەكەی  بۆیە  نەدەكرد،  لێ 

واتە پێگەكەی ئەوەنییە، كە ئەمە سوننەیە، 

یان شیعەیە، بەاڵم ناوچەكە خەریكبوو بەرەو 

الیەكیتر دەڕۆیشت، واتە ئەو خەتەی قەتەر 

و سوننە خەریكبوو زاڵبێت بەسەر ناوچەكەداو 

ناوچەكە هەمووی داگیربكات، ئەمەریكا خۆی 

لە  مەسەلەیە،  ئەو  لەسەر  سەرخەت  هاتە 

كە  ئەمەریكا  هات،  روسیاش  ترەوە  الیەكی 

هاتە سەرخەت ئەوە نییە بڵێیت دژی توركیایە 

كردو  توركیا  لەگەڵ  پەیوەندی  بەشێوەیەك 

توانی قەناعەتی پێبێنێت، كە چی بكات، چۆن 

شەڕی داعش بكات، لەگەڵ ئەوەدا مەسەلەكەی 

باشكرد، واتە  هێوركردەوە، پەیوەندی خۆی 

توانی وا لە توركیا بكات، هەندێك هەنگاو 

هەنگاو  هەندێ  لە  بنێت،  داعش  بەرامبەر 

پاشگەزبێتەوە، جا قسەكە ئەوەیە كورد چۆن 

دەتوانێت یاری بكات، واتە حیكمەتی سیاسەتی 

ناوچەكە  كە  دەردەك��ەوێ��ت،  لێرەدا  ك��ورد 

جێگەی  ب��ووەت��ە  لێهاتووە،  بەوشێوەیەی 

ملمالنێی زلهێزەكان، بەومانایەی كە هاتوونەتە 

الیەك،  لە  ئەمە  دەكەن.  ملمالنێ  ناوچەكە 

لە الیەكی ترەوە واڵتانی دراوسێی كوردستان 

مەسەلەی  دەبێتە  وایلێهاتووە.  بەشێوەیەك 

لە  شیعە  و  الیەك  لە  سوننە  تائیفی  شەڕی 

الیەنێك  پشتگیری  الیەنەو  هەر  كە  الیەك، 

دەكەن، بۆ نموونە هەندێك لە شیكارییەكان 

روسیا،  گوایە  كە  دەبەن،  ئاڕاستەیەیدا  بەو 

هاوپەیمانییەتیەك  شیعەكان  عێراق  ئێران، 

ئەمەریكا،  الیەنانەی  ئەو  دەك��ەن،  دروست 

قەتەر، هەندێك واڵتانی تر هاوپەیمانێتییەك 

دروست دەكەن. پێموایە لەم ماوەیەدا روسیاو 

لە  خۆیان  دوای��ەدا  لەم  بەتایبەت  ئەمەریكا 

كەچی  ك��ردووە،  رێككەوتنیان  ناوچەكەدا 

بكەن، چۆن دەیكەن، بەاڵم گرنگ ئەوەیە، كە 

ئێمە وەك كورد، كە من بۆخۆشم هیواخوازی 

دەكرد،  ئەوەمان  پێشبینی  یان  بووم،  ئەوە 

كە ناوچەكە بەرەو ئەوە دەڕوات، بەتایبەتی 

ئەمەریكییەكان زۆر بە وریاییەوە لەگەڵ ئێمە 

پێیاندەوتین  بەجدی  زۆر  دانیشتبووین  كە 

تائیفی  شەڕی  دەڕوات،  ئەوە  بەرەو  عێراق 

تائیفی تێیدا  تێدا دروست ببێت، كە شەڕی 
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بەاڵم  سوننە،  شیعەو  شەڕی  واتە  رووی��دا، 

چی  چییە،  دەورت��ان  ئێوە  كە  پێیاندەوتین 

دەكەن؟ زۆرجار پرسیاری ئەوەیان لێدەكردین 

پشتگیری سوننە، یان شیعە دەكەین؟ چونكە 

ئێوە هەندێكتان سوننە، هەندێكیترتان شیعەن 

ئێوە لە ناوچەكەدا چی دەكەن، بەاڵم لەناكاو 

زیاتر  مەسەلەكەی  روویدا،  داعش  مەسەلەی 

زۆر  داعش  مەسەلەی  واتە  پێشەوە،  هێنایە 

بە پەلە هاتە پێشەوە، بریا ئێمە لێرە خۆمان 

ئامادە بكردایە بۆ كۆمەڵێك لەو حاڵەتانە ..

ئێوە،  بۆ  ئەمەریكا  پرسیارانەی  لەو    •    

وەاڵمتان بۆیان چی بوو، ئایا وەاڵمتان دانەوە 

؟

ئەوەمان  وەاڵمی  ئێمە  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

ناوچەیەكی  و  كوردین  ئێمە  كە  دانەیەوە، 

و  ئێرانە  الیەكمان  هەیە،  دیاریكراومان 

الیەكیترمان توركیا، پەیوەندیمان لەگەڵ ئەو 

نامانەوێت  باشە،  پەیوەندییەكی  الیەنە  دوو 

چیمان  ئێمە  و  تێكبچێت  پەیوەندیانە  ئەو 

پێبكرێت ناهێڵین ئەو شەڕە بێتە كوردستان، 

رووب��دات،  شەڕە  ئەو  ئەگەر  حاڵەتێكدا  لە 

پەیوەندیەكانی  لە  پارێزگاری  هەوڵدەدەین 

خۆمان لەگەڵ توركیاو ئێران بكەین، تەنانەت 

عێراقیشدا  ل��ەگ��ەڵ  بكرێت  پێشمان  گ��ەر 

بەشێوەیەك بێت، كە بەغداد بكەینە مەركەزی 

تەنانەت  كێشەكان،  هەموو  چارەسەركردنی 

بیرتان  ئەگەر  بۆیە  كوردیشەوە.  كێشەی  بە 

بێت سیاسەتی ئێمە، كە  ئەو كاتەی  جەنابی 

سیاسەتی  بوو،  بەغداد  لە  جەالل(یش  )مام 

كێشەكان  بۆئەوەی  بەغداد،  بۆ  گەڕانەوەبوو 

لەوێ چارەسەر بكەین، بۆ ئەوەی ئەم شەڕ و 

ملمالنێ و ناكۆكییانە نەهێنینە ناو ماڵی خۆمان 

لە كوردستان.

   •  پێتوانییە كورد بەشێكە لە ملمالنێی 

باس  زۆرج��ار  یان  سوننە،  و  شیعە  نێوان 

لەوە دەكرێت، كە زۆنی سەوز پشتیوانی لە 

یان  ئێران،  ئیسالمی  كۆماری  سیاسەتەكانی 

شیعە دەكات، هەروەها زۆنی زەرد پشتیوانی 

سوننەكان  لە  یان  توركیا،  حكومەتی  لە 

دەكات، ئەو بۆچوونانە دەقیقن ؟

كە  پێگەیەی  ئەو  بەپێی  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

ئێمە ئێستا لە كوردستانی باشور هەمانە، زۆنی 

زەرد سنورەكەی پەیوەندی بە توركیاو زۆنی 

ئێرانەوە  بە  پەیوەندی  سنورەكەی  سەوزیش 

كاریگەری  دەورو  لەمانە  هەریەك  هەیە، 

س��ەرەڕای  تائێستا  ئێمە  بەاڵم  هەیە،  خۆی 

وەك  یەكدا  لەنێوان  خۆمان  رەنگە  ئەوەی 

بابەت  هەندێك  لەسەر  كوردییەكان  حزبە 

ناكۆك بین، بەاڵم توانیومانە پارێزگاری لەوە 

قورسایی  رەنگە  توركیا  نموونە  بۆ  بكەین، 

ئێستا هەنگاو  بەاڵم  هێنابێتە هەولێر،  خۆی 

دەنێت بێتە سلێمانی، تا بەشێك لە پڕۆژەو 

بكاتەوە.  كونسوڵگەری  یان  سەرمایەگوزاری، 

هەرچەندە ئەمە بۆ ئێمە زۆر باشە، چونكە 

ل��ەرووی  رەنگە  كە  هەیە،  شت  كۆمەڵێك 

شیكردنەوەی  جۆرەها  ئیدی  سیاسیەوە، 

توركیاو،  پشتگیری  الیەك  بڵێن  نەكەن،  بۆ 

ئێرانیش  دەك��ات،  ئێران  پشتگیری  الیەكیش 

بەهەمانشێوە لەم دوایانەدا پەیوەندی لەگەڵ 

پارتی دیموكراتدا كرد، برادەرانی ئێران چوون 

بۆالی پارتی ئەمانە بۆ ئێمە زۆر گرنگن، بەاڵم 

لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە پارێزگاری لەو پەیوەندییە 

ناكەین، یان ئێمە خۆمان یەكالیی بكەینەوە، 

پێموایە  ئەوا  شیعە،  یان  سوننە،  یان  بڵێین 

ئێمە گەورەترین زیانمان بەردەكەوێت، چونكە 

ئەگەر ئێمە بەالی سوننەدا بكەوین، واتە بڵێین 

ئەوەی سوننە لە ناوچەكە دەیكات ئەوە راستە، 

رەنگە لە داهاتوودا گەورەترین كێشەمان لە 

ئەوەی  دروستبكات،  بۆ  هەولێر  و  سلێمانی 

ناوچەكە  ناهێڵێت  ئێمە  دژی  دەبێتە  كە 

رێگە  جۆرەها  پێناوەشدا  لەو  بێت،  ئ��ارام 

بەكاردەهێنن، بۆئەوەی ناوچەكە ئارام نەبێت، 

یەكەم  دەبێت 
بەغداد  لە  هەنگاو 
داوای مافی خۆمان 
تەنانەت  بكەین، 
ئەگەر داوای 
سەربەخۆیش 
دەبێت  بكەین، 
بۆ  بگەڕێینەوە 
بەغداد
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بە پێچەوانەشەوە هەر راستە. بۆیە دەتوانم 

پەیوەندیانە  لەو  پارێزگاری  توانیومانە  بڵێم 

بكەین، هەروەها بەغدادیش سەرەڕای ئەوە 

رەنگە هەڵوێستەكانی یەكێتی بە دڵ بێت، یان 

هەندێك لە پێگەكانی برادەرانی پارتی بە دڵ 

نەبێت، بەاڵم دەتوانم بڵێم بەغدادیش رازییە 

تاڕادەیەك لەم سیاسەتەی كە ئێمە هەمانە، 

چونكە ئێمە دەمانتوانی وا لە عێراق بكەین، 

كە توشی حاڵەتێك بێت، كەخۆی لە خۆیدا 

نەگرێتەوە، واتە كوردستان دەوری ئەساسی و 

بنەڕەتی لەو بارودۆخەدا دەبینێت.

دوو  م��اوەی  ك��رد،  عێراقت  باسی    •    

بەغداد  و  هەرێم  پەیوەندییەكانی  ساڵە 

لەوپەڕی خراپیدابووە، بەتایبەتی  پەیوەندییە 

الیەنە  دوو  ئەم  هەمیشە  كە  ئابوورییەكان، 

بەردەوام گلەییان لە یەكتر كردووە، هەرێمی 

خۆی  ئ��اب��ووری  سەربەخۆیی  كوردستان 

راگەیاندووە و حكومەتی عێراقیش بودجەی 

لە هەرێم بڕیوە، هەروەها تۆمەتباری كردووە 

ئاشكرابوو  وەك  توركیا،  دەستێوەردانی  بە 

كوردستان  هەرێمی  وەفدی  راب��ردوودا  لە 

پێتوایە پچڕانی  بەغدادی كردووە،  سەردانی 

پەیوەندیەكانی نێوان هەولێرو بەغداد كارێكی 

دەستپێكردنەوەی  هەروەها  ب��وو،  خ��راپ 

گفتوگۆكان و باشتركردنەوەی پەیوەندییەكان 

دەكرێت  لەوە  باس  كە  یان  باشە،  كارێكی 

یەكێتی نیشتمانی كوردستان لە رابردوودا نە 

پەیوەندییەكان،  پچڕاندنی  لە  هەبوو  رۆڵی 

نە لە ئێستاشدا كەمتەرخەمی كردووە لەسەر 

سەرلەنوێ دروستكردنەوەی پەیوەندییەكان؟

پەیوەندییەكانمان  ئێمە  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

لەگەڵ عێراقدا، وەك پەیوەندییەكە لە سنوری 

دەوڵەتێكی فیدراڵیدا، دەبێت پەیوەندییەكانمان 

لە روانگەی دەستور و دەوڵەتێكەوە بێت، كە 

عێراقە.  ناوی  دەوڵەتەش  ئەم  سەربەخۆیە. 

ئێمە دەبێت سەیری ئەو بابەتانە بكەین، وەكو 

)ی.ن.ك( هەرگیز لەگەڵ ئەوەدا نەبووین كە 

چونكە  تێكبچێت،  بەغداد  ئێمەو  پەیوەندی 

چارەسەركردنی  مەركەزی  بە  بەغداد  ئێمە 

و  كاتێك  ه��ەم��وو  دەزان���ی���ن،  كێشەكان 

بەتایبەتی لەو چەند ساڵەی كە پەیوەندییەكان 

بۆئەوەی  ناوە،  هەنگاومان  ئێمە  تێكچووە، 

ئەو پەیوەندییانە باشتربكەین، لەم دواییەشدا 

سەردانی وەفدەكانی ئێمە بۆ بەغداد بۆ الی 

بەغداد،  كوتلەكانی  یان  عێراقییەكان،  حزبە 

جا چ پەرلەمان بێت، یان سەرۆك وەزیران، 

هەمووی بۆ ئەوەبووە، كە ئێمە بگەڕێینەوەو 

خۆشبكەین،  رێگە  و  هەبێت  پەیوەندیمان 

بۆئەوەی رێگەكان خۆشبكرێت، تا ئەم وەفدە 

بچێتەوە بۆ بەغداد.

هەنگاویان  هەندێك  تائێستا  كوردستاندا  لە 

هەنگاوی  بە  من  هەنگاوانە،  ئەو  كە  ناوە، 

دواڕۆژدا  لە  ئێمە  بۆئەوەی  نازانم،  باشی 

بتوانین كاری لەسەربكەین، بڵێین ئەوە ئێمە 

وەكو ئەم نەوەیە توانیمان كارێكی وابكەین، 

خەڵكی  بۆ  بەدیهێنابێت  سەربەخۆییمان  كە 

كوردستان، هەرگیز لەگەڵ دەركردنی نەوت 

نەبووم،  كوردستان  هەرێمی  لە  بەوشێوەیە 

مەكتەبی  برادەرانی  لەگەڵ  گفتوگۆم  زۆریش 

لە  لەگەڵ  تەنها  ك��ردووە،  خۆمان  سیاسی 

)17%(ە بووم، كە لە عێراقەوە وەریبگرین، 

ئەو نەوتە هەڵبگرین بۆ ئەوكاتەی كە ئێمە 

رووی��ەك��ەوە  هەموو  لە  كە  پێویستمانە، 

كوردستاندا  لە  باشمان  زۆر  زۆر  ژێرخانێكی 

مسۆگەر بكردایە، ئەوكاتە دەستمان بەكاركردن 

لەو شتانەدا بكردایە، تەنانەت كارمان لەسەر 

لەوانەیە  بكردایە،  دەوڵەتیش  راگەیاندنی 

ئەوكاتە بەمشێوەیە نەبوایە. لەالیەكی ترەوە 

سەربەخۆیی ئابووری لە كوردستاندا، پێموانییە 

هەرگیز بتوانین ئەوە بكەین، كە بڕواشموایە 

خۆیان  شیكردنەوەی  باشترە  ئابووریناسەكان 

ئێمە  چونكە  دەكەن،  پێشكەش  بوارەدا  لەو 

ئێستا  ئێمە  واڵتێكدا،  لەناو  هەرێمێكین 

سەربەخۆییەكەمان هەموو خستۆتە سەبەتەی 

توركیاوە، عێراق و توركیا هەندێك پەیوەندی 

یاساو نێودەوڵەتی لەنێوانیاندا وەك دەوڵەت 

واتە  دەبەستێتەوە،  بەیەكیانەوە  كە  هەیە، 

سبەی بچوكترین شت بێت، بڵێت من ناتوانم 

رهفعهتعهبدوڵاڵ
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رێگا بەفرۆشتنی نەوتی تۆ بدەم، لەبەرئەوەی 

عێراق رەزامەند نییە، كە لەم بارەوە بۆخۆم 

پرسیارم لە كونسوڵی توركیا كرد، وتم: »ئێوە 

نەوت،  ئێستا  ك��ەوا  سبەی،  هاتوو  ئەگەر 

ئێوەی  بە  عێراق  گەر  دەڕوات،  بەمشێوەیە 

وت ئەمە نەوتی عێراقە و ئێمە قبوڵی ناكەین، 

بەمشێوەیە بڕوات، چیدەڵێن؟«، وتی:« ئێمە 

ئەوكاتە دەگەڕێینەوە بۆ یاسا نێودەوڵەتییەكان، 

توركیاو  دەوڵ��ەت��ی  ه���ەردوو  لەنێوان   كە 

عێراقدا هەیە«، لەبەرئەوە پێموایە ئێمە لەو 

هەنگاوانەدا پەلەمان كرد، دەبوایە بمانتوانیایە 

ژێرخانی ئەم واڵتە لە بوار و ماجالێكی تردا 

زۆر بەباشی مسۆگەری بگەین. 

گفتوگۆ  گەڕانەوەو  ئێستاش  پێتوایە   •    

كێشە  چارەسەركردنی  بۆ  بەغداد  لەگەڵ 

 )%17  ( مەسەلەی  و  هەڵپەسێردراوەكان 

لەگەڵ  دەتوانین  جێناكۆكەكان،  ناوچە  و 

بەغداد چارەسەربكرێت، یان بە ریفراندۆم و 

سەربەخۆیی و شەڕ؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: ئەم قەیرانانەی كە ئێستا 

لە كوردستان هەیە، بە وجودی داعشیشەوە، 

لە  گ��ەورەم��ان  زۆر  رووبەرێكی  ئێمە  كە 

رووبەروبوونەوەی داعشدا هەیە، دەبێت ئەم 

كێشانە هەمووی لە بەغداد چارەسەربكرێت، 

بكەین،  خۆمان  مافی  داوای  ئەگەر  ئێمە 

داوای  بەغداد  لە  هەنگاو  یەكەم  دەبێت 

داوای  ئەگەر  تەنانەت  بكەین،  مافی خۆمان 

سەربەخۆیش بكەین، دەبێت بگەڕێینەوە بۆ 

بەغداد، برادەرانی بەغداد پرسیاریان لێكردین، 

جیابوونەوە  لە  بیر  ئێوە  »ئەگەر  پێیانوتین: 

بكەنەوە، دوو دراوسێی باش بین، یان دوو 

نەبین  رازی  ئێمە  ئەگەر  خ��راپ،  دراوسێی 

ئەو دەوڵەتە هەرگیز ئارام نابێت«، بۆیە ئەم 

دروشمی سەربەخۆییە، من پێموایە هێشتا ئەو 

ئامڕازو پێداویستیانە ماویەتی لەرووی سیاسی 

و ئابوورییەوە بۆ سەربەخۆیی. 

   •  ئەم بۆچوونە واقیعەی تۆ بەرامبەر 

ئەم  لەبەردەميدا  رێگرە  كێ  بەغداد،  بە 

نەخشە رێگەیەی باستكرد، بۆ ئەمە ناكەن بە 

ئەجێنداتان؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: ئێمە ملمالنێیەكمان لەگەڵ 

بەغداد هەیە، ئەو ملمالنێیە بێگومان یەكەم 

ئەو  دابڕێندراوەكانە، كە  ناوچە  لەسەر  شت 

ناوچانە تا ئێستا یەكالیی نەبۆتەوە، هەندێكیان 

دەڵێن ئەم ناوچانە هی عێراقەو نابێت بە هیچ 

شێوەیەك دەستكاری بكرێت. من ناڵێم ئەم 

گەیشتە  كە  بەغداد  و  هەولێر  پەیوەندییەی 

یان  بەرپرسیارە،  لێی  كورد  ئێستا، هەمووی 

ل��ەرووی  بەغدا  نییە،  تێیدا  رۆڵ��ی  بەغداد 

سیاسییەوە ناسەقامگیری تێدا هەیە، دەتوانم 

بەغداد جێگەی  لە  بڵێم شیرازەی سیاسەت، 

خۆی نەگرتووە، یان رەنگە شیرازەكەی بەرەو 

لە  ب��ڕوات، شیعە  بوون  و خراپ  تێكچوون 

الیەك و سوننە لەالیەك، شیعە چەندین گروپی 

تێدا دروستبووە، خۆیان وتەنی كۆمەڵێك گەنج 

گوێ  رەنگە  كە  پێگەیشتوون،  ئێمەدا  لەناو 

لە كەس نەگرن، بە دڵنیایەوە ئەم حاڵەتەش 

و  بمانەوێت  ئێمەش  ناو سوننەدا هەیە،  لە 

نێوان  پەیوەندی  لە  كاریگەری  نەمانەوێت 

هەولێر و بەغدا دەكات، بەاڵم من بەردەوام 

هۆكارێكی  بۆتە  كە  دەكەم  خۆم  لە  پرسیار 

نێوان  پەیوەندی  تێكچوونی  بۆ  ئەساسی 

هەولێر و بەغداد، كە چ  پێویستی دەكرد، 

سەربەخۆیی  بە  كوردستان  لە  نەوت  ئێمە 

بفرۆشین، كە ئەمە بووە هۆكاری ئەساسی، 

بۆئەوەی كە پەیوەندی ئێمە تێكبچێت، واتە 

چ پێویستی دەكرد، كە ئێمە لەم بارودۆخەدا 

نەوت دەربكەین، كە بووەتە هۆی تێكچوونی 

پەیوەندی نێوان ئێمەو بەغداد، كە لە راستیدا 

ئەمە هۆكارە ئەساسیەكەیە، ئەگینا ئێمە لە )17 

%(مان وەردەگرت و موچەی فەرمانبەرانمان 

دەمایەوە  ئەوەشی  دەكرد.  دابین  هەمووی 

وەبەرهێنان  بەاڵم  دەیانكرد،  وەبەرهێنان  بۆ 

نەك ئەوەی بینایان بردۆتە ئاسمان، دەبوایە 

بكردایە،  زەوی  ل��ەس��ەر  وەبەرهێنانیان 

زاراوەیەك لە عێراق هەیە، دەڵێت:« كشتوكاڵ 

نەوتی بەردەوامە«، دەبوایە جۆرەها كارگەمان 

بهێنایە، واتە ئێمەیان والێكرد، كە كردیانین بە 

كۆمەڵگەیەكی بەكاربەر، كە بخۆین و هیچی 

دیكە نەكەین، هیچ ئومێدمان نەبێت، فەرموو 

بڕۆ بۆ بازاڕ، یەك پرسیار دەكەم، ئەگەر بێتە 

سەر مەڕومااڵتی كوردستان، بەراوردی بكەین، 

سەدام  رووخانی  پێش  زەمەنەی  ئەو  لەگەڵ 

رەنگە زۆر زۆر زیاتر بێت، شیر لە سعودیە، 

دێت،  بۆمان  توركیاوە  لە  یان  ئێران،  یان 

ماست و كەرەستەكانی دیكەیە بەهەمانشێوە، 

ئێستا هی  كە  هەیە،  واڵت��ە  لەم  وات��ە چی 

خۆمان بێت. دەبوایە ئێمە جارێك ئەمانەمان 

ئەم  بۆئەوەی  بەهێز،  ژێرخانێكی  بكردایە 

لەو  دەتوانین  فەرمانبەرە  زۆری  بێكارییەو 

نەمانكرد.  بەاڵم  وەربگرین،  سود  بوارانەدا 

پەنامانبرد بۆ دەرهێنانی نەوت، بەاڵم خۆزگە 

باش  بەشێوەیەكی  بەكاربهێنایە  ئەوەشمان 

ئەم  توشی  بكەین  وا  كارێكی  بموانتوانیایە 

قەیرانانە نەبوینایە.

   • پاش ئەوەی ئەو پەیوەندییانە لەگەڵ 

حكومەتی عێراقدا تێكچوون، نەوتی كەركوك 

لە رێگەی حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە 

هەیە،  گلەیی  عێراق  حكومەتی  دەڕوات، 

پێموایە خۆشتان گلەییتان هەیە كە بەداخەوە 

نەوتی كەركوكیش وەك هەرێمی كوردستان 

بەشێوەیەكی شەفاف ناڕوات، یان نەچووەتە 

خزمەتی خەڵكی كەركوكەوە ؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: بۆ مێژوو دەیڵێم، ئەگەر 

نابێت  بڵێت،  عێراق  نەوتی  ئێستا وەزارەتی 

ن��اڕوات،  ب���ڕوات، ئ��ەوە  نەوتی ك��ەرك��وك 

دەسەاڵتی  لەژێر  كە  نەوتەی  ئەو  بەتایبەتی 

ژێر  لە  ئەوەی  نەك  كەركوكدایە،  پارێزگای 
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نموونە  بۆ  كوردستاندا،  هەرێمی  دەستی  

لەم ماوەیەدا بڕیارێكیداوە رۆژانە 20 هەزار 

بەرمیل لە كەركوكەوە بۆ بەغداد بچێت، واتە 

یەكێكە  ئەمە  هەیە،  بڕیاردانی  توانای  ئێستا 

لە گلەییەكان كە لە بەغداد دەكرێت، رەنگە 

هەرێمیش  نەوتی  هەناردەكردنی  لە  گلەيی 

هەبێت.

توركیا  راب���ردودا  م��اوەی��ەی  ل��ەم   •     

بەزاند،  كوردستانی  هەرێمی  سنورەكانی 

حكومەتی عێراقی نیگەرانی دەربڕی، یەكێتی 

نەشاردەوە  ئەوەی  كوردستانیش  نیشتمانی 

كە هاتنی ئەو سوپایە كێشە دروستدەكات و 

ملمالنێكان قوڵتردەكاتەوە، حكومەتی عێراق 

دیموكراتی  پارتی  ئاماژەی  بە  كە  رایگەیاند 

لەشكركێشی  ئەو  ئایا  هاتوون،  كوردستان 

كارێكی  تۆ  بەرای  توركیا  سوپای  هاتنەی  و 

باشە، یان ئامانجە ستراتیژییەكەی بۆ شەڕی 

دەڵێن،  چاودێران  لە  هەندێك  یان  داعشە، 

نەخێر بۆ لێدانی پارتی كرێكارانی كوردستان 

و هێزەكانی )یەپەگە، پەیەژە(یە لە شەنگال ؟

دوو  عێراق  توركیاو  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

هەیە،  نێوانیاندا  لە  سنور  و  دەوڵ��ەت��ن 

كارێكی  لەخۆیدا  خ��ۆی  سنور  بەزاندنی 

ببەزێنێت  سنور  واڵتێك  ئەگەر  نایاساییە، 

ئەو  ب��ەزان��دن��ی  بكرێت،  ئیدانە  دەب��ێ��ت 

ئامانجێكی  چەند  توركیا  لەالیەن  سنورەش، 

ئەوەبوو  یەكەمی  ئامانجی  پێموایە  هەبوو، 

خۆی لە ناوچەكەدا نیشانبدات و بڵێت، من 

بمەوێت  كوێ  بۆ  زلهێزەكان،  لە  یەكێكم 

دەتوانم دەست درێژی بكەم، دەتوانم دەورو 

یەكێكبم  من  دەبێت  هەبێت،  كاریگەریم 

لەوانەی دەستم هەبێت لە داڕشتنی سیاسەت 

و داڕشتنی كارەكان لە ناوچەكە بەبێ من بە 

دووەمی  ئامانجی  ناكرێت،  شێوەیەك  هیچ 

ئەوەیە بە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بڵێت، كە 

من هێزم هێناوە، وەكو تەواوی ئەو واڵتە 

زلهێزەكانی دیكە، هاتووم شەڕی دژی داعش 

بكەم، هاتوومەتە سنورێك كە داعشی لێیە. 

قواڵییەوە  بە  و  هێز  بە  دەیەوێت  سێیەم، 

عێراق  بە  و  ئێمە  بە  خاكێكەوە  ناو  بێتە 

راستە  نیشاندەدات،  دیكەشی  الیەنەكانی  و 

بەاڵم  هاتووە،  پارتییەوە  رێگەی  لە  دەڵێن 

وەرەقەیەكە بە پارتیش نیشان دەدات، كە من 

لە ناوچەكەدا چیم، بۆیە من وا شیكردنەوەی 

بە  گەڕانەوەشی  لەبەرئەوە  دەك��ەم،  ئەوە 

لە  لەبەرئەوە  زۆرێك  بوو،  فشاری عێراق 

هێزەكانی كشانەوە، با مەسەلەكان لە حزبەوە 

سەیرنەكەین، بڵێین ئەوە پارتی هێناویەتی، 

رەنگە پارتی ئۆكەی كردبێت، یان بڵێت الی 

من ئاساییە، بەاڵم ئامانجەكەی توركیا رەنگە 

ئەوە نەبێت، كە بۆ پارتی هاتبێت، بەڵكو بۆ 

ئەو ئامانجانەیە كە من  لە چەند الیەنێكەوە 

باسمكرد.

    • بارودۆخی سیاسی توركیا، لە دوای 

راب��ردووەوە  11ی  مانگی  هەڵبژاردنەكانی 

شەڕو پێكدادانەكانی نێوان پەكەكەو حكومەتی 

پرۆسەی  بااڵو  ئاستێكی  گەیشتۆتە  توركیا، 

سەدان  بەداخەوە  پەكیكەوتووە،  دانوستان 

بوونەتە  ژن  و  منداڵ  و  مەدەنی  هاوواڵتی 

قوربانی، پێتوایە سەركەوتنەكانی )هەدەپە( لە 

پلەی  بە  ئێوە  پشتیوانی  بە  هەڵبژاردنەكاندا 

دانوستانەكان  پێتوایە  هەبوو،  رۆڵی  یەكەم 

دەستپێدەكاتەوە،  كەی  و  پێهات  كۆتایی  بۆ 

ئەو كۆمەڵكوژییەی خەڵكی باكوری كوردستان 

چەندێك  چییە،  لەسەری  بۆچوونتان  ئێوە 

حكومەتی  و  بكەن  رێگری  كە  هەوڵتانداوە 

توركیا قەناعەت پێ بكەن دەست بە پرۆسەی 

ئاشتی بكاتەوە، كە كاتی خۆی جەنابی )مام 

جەالل( بناغەدانەری ئەو پرۆسەیە بوو؟

وەكو  توركیا  پێموایە  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

خۆیان  كە  دەسەاڵتەی  ئەو  وەكو  واڵتێك، 

ناكۆكییان هەیە لەسەر بابەتی پەكەكەو بابەتی 

كورد، ئەمە حاڵەتێك نییە كە بشارێتەوە، لەم 

گفتوگۆكان  شەڕو  وەستانی  بابەتی  ماوەیەدا 

دەستیپێكردەوە، وردە وردە دەسەاڵتداریەتی 

پەنای  لەبەرئەوە  هاتەخوارەوە،  توركیا  لە 

وەها  فشارێكی  دوبارە  كە  بەرئەوەی  بردە 

بكاتەوە، كە دەنگەكانی دوبارە زیاد بكاتەوە، 

لەگەڵ  بەاڵم  واشیانكرد،  هەر  دواجار  بەڵێ 

ئەوەدا، ئێمە بەردەوام  قسە لەگەڵ هەردوو 

الیاندا دەكەین، ناكرێت ئەو كێشەیە كە ئێستا 

شارو  دەگاتە  خەریكە  و  پەرەیسەندووە  وا 

و الدێكان، بەوشێوەیەی كە هەیە چارەسەر 

بكرێت، بۆیە پێموایە گەورەترین زیان توركیا 

دەیەوێت  واڵتێكە  توركیا  چونكە  دەیكات، 

هەروەها  ب��ڕوات،  ئەوروپا  ئەندامی  بەرەو 

ناوچەیەكی گەشتیارییە، لەبەرئەوە لە رووی 

هەر  دەبێت  پێدەگات،  زیانی  ئابوورییەوە 

سەر  بێنەوە  دوبارە  لەوەبكەنەوە  بیر  دووال 

مێزی گفتوگۆ بۆ چارەسەری كێشەكان. 

كرێكارانی  پارتی  بە  ئەمانەتان    •     

كوردستان )پەكەكە( وتووە؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: بەڵێ، پێمانووتن كە ئێمە 

لەگەڵ چارەسەركردن و دانیشتن و دیالۆگین، 

بۆ چارەسەركردنی كێشەكان.

یەكێتی  میدیای  الی��ەن  هەندێك    •     

نیشتمانی كوردستان تاوانبار دەكەن بەوەی، 

كە زیاد لە پێویست پشتیوانی لە )پەكەكە( 

و )هەدەپە( لە باكور،) پەیەدە( لە رۆژئاوا 

نیشتمانی  یەكێتی  سیاسەتی  بەاڵم  دەكات، 

كوردستان، كوردستانییە، واتە كورد لە هەر 

كوێ بێت پشتیوانی لێدەكات؟

نەمانەوێت  و  بمانەوێت  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

ئێستا كوردستانی عێراق ناوچەیەكی ئارامە بە 

بەراورد بە ناوچەكانیتر، لە هەندێك ناوچەی 

توركیا شەڕ هەیە، ئەو شەڕەش لە دژی كوردە، 

لەبەرئەوە بە دڵنیاییەوە جۆرە هاوسۆزییەك 

ب��ۆ ك��وردەك��ان��ی ب��اك��ور دروس���ت دەبێت، 
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كادرەكانی  ئێمەو  كادرەكانی  لەناو  بەتایبەتی 

ئەوان. ئێمە لەم ماوەیەدا لە هەڵبژاردنەكانی 

باكور  بۆ  خۆمان  كادری  كۆمەڵێك  پێشوودا 

هەڵبژاردندا  بانگەشەی  لە  بۆئەوەی  ن��ارد، 

هاوكاریان بێت، بۆ سود وەرگرتنی هەردووال 

كە چۆن بانگەشەی هەڵبژاردن دەكرێت. بۆیە 

دروست  پەیوەندی  هەندێك  لەخۆیدا  خۆی 

دەبێت، بێگومان رەنگدانەوەی دەبێت لەنێوان 

ئێستا ئەو كادرانەی چوونەتە  كادرەكانماندا. 

باكوری كوردستان، كاتێك كە لە میدیاكانەوە 

قسەدەكەن، ئەوا بەجۆرێك قسەدەكەن، كە 

رەنگە  كە  بەسەرەوەیە،  باكوریان  كاریگەری 

لەگەڵ بیروڕای گشتی یەكێتیشدا جیاوازبێت، 

یان زۆر نەگونجێت، ئەگەر كادرەكانی ئەوانیش 

كادرەكانی  كاریگەری  رەنگە  قسەبكەن، 

بەگشتی  بەاڵم  بێت،  س��ەرەوە  بە  یەكێتیان 

سیاسەتی یەكێتی ئەوەیە كە من باسمكرد.

)3 )ژنێڤ  كۆبوونەوەی  باسی  پێشتر   •    

قەیرانەكانی  چارەسەركردنی  بۆ  كرد،  تان 

نێوان حكومەتی بەشار ئەسەدو ئۆپۆزسیۆن، 

ئەساسی،  هێزێكی  نەدراوە  رێگە  بۆنموونە 

دوارۆژی  ئێوە  بەشداربێت،  )پەیەدە(  وەكو 

چارەنوسی  بەتایبەتی  دەبینن،  چۆن  سوریا 

كورد لە كانتۆنەكانی خۆرئاوا لەو ناوچەیە، 

شاراوەش نییە بۆ دنیا كە یەكێتی نیشتمانی 

لە  جدی  پشتیوانییەكی  هەم  كوردستان 

كانتۆنەكانی رۆژئاوا كردووە، وتوتانە نابێت 

ئێمە دەستێوەردان لە كاروبارەكانیان بكەین، 

ئێوە گەشبینن بە چارەنوسی كانتۆنەكان، یان 

سوریا  داهاتووی  لە  باشی  ئەزمونی  دەبێت 

لێ دروست ببێت، پێتانوایە كورد یەكێكە لە 

مافەكان، یان ناگەڕێتەوە خاڵی سفر ؟

ئەوەندە  واڵتێكی  سوریا  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

هەندێك  دواڕۆژدا  لە  بتوانێت  نییە،  بەهێز 

شت هەیە بیكات، چونكە لەوانەیە لەرووی 

ئابووریشەوە واڵتێكی ئەوەندە بەهێز نەبێت، 

روویەكەوە  هەموو  لە  سوریا  لەبەرئەوەی 

رووخاوە، هەر حكومەتێك بیەوێت لە سوریا 

حكومەتێك  هەر  پێشموایە  كە  دروستبێت، 

دروست ببێت بە بەشارەوە دروست دەبێت، 

ئەوا  دروستبێت،  لەوێ  كە  حكومەتە  ئەم 

ناوخۆی  كێشەكانی  كە  بەوەیە  پێویستی 

لە  كانتۆنانەی  ئەو  پێموایە  بكات،  چارەسەر 

وەكو  كورد  بارودۆخی  دروستبووە،  سوریا 

كوردستانی عێراقی لێدێت، ئێمە فیدراڵییەتمان 

هەیەو هەندێجار لە فیدراڵییەت تێدەپەڕین و 

هەندێجاریش دێینە خوارەوە، پێموایە ئەوەی 

كوردستانی  هەیە،  عێراق  كوردستانی  لە 

سوریاش هەمانشێوە بە دەستبهێنێت.

لە چ  پەیەدە  لەگەڵ  ئێوە  پەیوەندی   •   

ئاستێكدایە؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: پەیوەندیمان لە ئاستێكی 

باشدایە، لەوێ هاوكاری و پشتگیری تەواوی 

ئەوان دەكەین، بەاڵم ئێمە ناچین بەرنامەیان 

بۆ دابنێین و دەستێوەردان بكەین، بۆیە كە 

الیەنەكانی شیدەكەنەوە و سەیری هێزەكانی 

نیشتمانی  یەكێتی  رەنگە  دەك���ەن،  دیكە 

كوردستان لەپێش هەموویانەوە بن.

بریتییە  نەیارانی یەكێتی دەڵێن ئەمە   •   

ئێرانەوە  لە  كە  جەمسەربەندییەك،  لە 

دەستپێدەكات، دواتر دێتە كوردستانی عێراق 

نوێنەرایەتی  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  و 

دەكات، پارتی كرێكارانی كوردستان )پەكەكە( 

بۆ  جەمسەربەندی  بەمشێوەیە  عێراق  و  

دەكەن؟

ئەمجۆرە  نەخێر،  ع��ه ب��دوڵ��اڵ:  ره ف��ع��ه ت 

جۆرەها  نییە،  بنەمایەكی  هیچ  شیكردنەوانە 

دەڵێن  هەندێجار  دەك���ەن،  شیكردنەوە 

حكومەتی عێراق پشتگیری پەكەكە دەدات، لە 

كوێشەوە كردی لە رێگەی یەكێتی نیشتمانی 

لەم  شتی  كۆمەڵێك  وات��ە  كوردستانەوە، 

بابەتانە، كە راست نین.

ئەمەریكا  پشتگیری 
تێبگەین،  ئێمە  بۆ 
چییە؟  كە 
عێراق  ئەگەر 
رازی بوو لەسەر 
ئەوەی كە ئێوە 
سەربەخۆیی 
پارچەیە  لەم 
ئەوا  بەدەستبهێنن، 
بە  دیكە  واڵتەكانی 
زۆر  ئێمەوە  نسبەت 
ییە ئاسا
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    •  داعش لەماوەی رابردوو رووداوێكی 

چاوەڕواننەكراوبوو كە لە عێراق سەریهەڵدا، 

كە  كوردستان،  هەرێمی  بۆ  بەتایبەتی 

واقیع  زەمینی  لەسەر  ئەوەی  خۆشبەختانە 

بەرابەمبەر بەم گروپە تیرۆریستییە جەنگاوەو 

و  پێشمەرگە  هێزی  بۆتەوە،  رووب��ەرووی 

داعش  مەترسی  بەگشتی  بوون،  شەڕڤانان 

یان  م��اوە،  كوردستان  هەرێمی  لەسەر 

چارەنوسی داعش لەناو ئەو ئاڵوگۆڕانەدا چی 

بەسەردێت؟

بەشێوەیەكی  داع��ش  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

چەند  نەك  سەریهەڵدا،  چاوەڕواننەكراو 

و   گەورەترین  رۆژێكدا  چەند  لە  مانگێك 

رێكخراو  پڕچەكترین  و   دەوڵەمەندترین 

سوپایەكی  بەسەر  هات  ئەوجا  سەریهەڵدا، 

پ��ڕچ��ەك��ی ئ��ەم��ەری��ك��ی ب��ەدەس��ت��ه��ات��ووى 

توشی  دون��ی��ای  هەموو  كە  كۆنتڕۆڵكرد، 

داعشی  ئەمەریكا  ناڵێم  كرد،  سەرسوڕمان 

بوو  هۆكارێك  ئەمەریكا  بەاڵم  دروستكرد، 

بۆ دروستكردنی داعش، من شتێكی گۆڤاری 

ئایدیام خوێندەوە لەسەر )ئەبوبەكر بەغدادی( 

كە  زیندانییەی  ئەو  بۆ  بگەڕێیتەوە  ئەگەر 

ئەوێ  وات��ە  )بۆكا(،  لە  هەیبوو  ئەمەریكا 

بووەتە جێی دروستبوونی ئەمشێوە رێكخراو 

بۆ  رێكخستنیان  لەوێ چۆن  كە  گروپانە،  و 

پەیوەندییان  چۆن  كردووە؟  چییان  دانەوە؟ 

هەمووی  ئەمانەی  ئەمەریكا  بەاڵم  كردووە، 

زیندانی كردوون و دواتر بەریداون، نازانم چ 

پێویستی دەكرد ناوچەكە تێكبدەن، بەاڵم من 

وای بۆدەچم، بۆئەوەی خۆیان بەشێوەیەكی 

تێبینییەكی  مەیدان،  بێنەوە  چاكتر  باشترو 

بارودۆخی  ئەوەی  دوای  ئەوە  لەسەر  دیكە 

عێراق  ملمالنێكانی  لەناو  وایلێهات،  عێراق 

بەغدادیشی  تەنانەت  بوو،  بەهێزتر  شیعە 

كۆنتڕۆڵكردبوو، وردە وردە بەرەو ناوچەكانی 

تێبینیانەی  تر دەڕۆیشت، ئەمە یەكێكە لەو 

كە ئەمەریكا بە مەترسی دەزانی كە دەبوو 

سنوریان بۆ دابنایە، چونكە خۆشیان هەستیان 

عێراق  لە  دەسەاڵتیان  كە  دەك��رد،  ب��ەوە 

بووەتە  دەسەاڵتەكە  زیاتر  كەمبووەتەوەو 

دەسەاڵتی شیعە لە عێراقدا، ئەمەش یەكێكە 

لە هۆكارەكان دەبوایە شتێك هەبێت سنور 

بەهێزیش  دڵنیایەوە  بە  دابنێت،  ئەمە  بۆ 

نەیدەتوانی ئەوە بكات، چونكە ئەوانەی لە 

حكومەت و سوپادابوون دەسەاڵتیان نەبوو، 

بۆئەوەی  خۆشبوو،  زەمینەكەش  هەروەها 

تەیارێكی ئیسالمی بەهێز دروست بێت، من 

ناڵێم سەد لە سەد ئەوان دروستیانكردووە، 

رەنگە  ئۆكەیە  ئەو  تیابوو.  ئۆكەیەكی  بەاڵم 

تێدابێت،  سعودیە...هتد  قەتەرو  توركیا، 

ناوچەكەیان والێكرد. لەالیەكی ترەوە روسیاش 

چونكە  لێهات،  بەوشێوەیەی  بارودۆخەكەی 

بەرژەوەندی  كۆمەڵێك  ئەویش  سوریا  لە 

ئێستا  وانەبوویانە  ئەگەر  چونكە  هەبوو، 

رەنگبوو شیعەو حوسییەكان گەیشتبوونایەتە 

بەاڵم  سعودییە،  سنورەكانی  لە  بەشێك 

ئەمەریكا  دان��اوە.  ئ��ەوەش  بۆ  سنورێكیان 

جارجار راپۆرت باڵودەكاتەوە سێ ساڵ یان 

داعشیش  پێموایە  بەاڵم  جارێك،  چوارساڵ 

بەهەمانشێوەی قاعیدە دەڕوات، واتە قاعیدە 

بەهەمانشێوە  داعشیش  بەسەرهات،  چی 

وردە سەركردەكانیان  وردە  واتە  وایلێدێت، 

چۆن  كە  بەرنامەیەی  ئەو  بەپێی  دەگ��رن، 

قاعیدە  ب��ۆ  خ��ۆی  كاتی  ئەمەریكییەكان 

هاوپەیمانییەتەكە  ئێستاشدا  لە  دایڕشتبوو، 

كە  ماوەیەی  ئەو  رەنگە  بۆیە  گەورەبووە، 

بۆیان داناوە كەمتر بووبێتەوە.

    • لەسەر هەرێمی كوردستان، سەرەڕای 

ناوخۆییانەی  و  ناوچەیی  قەیرانە  ئ��ەو 

كۆمەڵێك  دەبێتەوە،  عێراق  رووب��ەرووی 

قەیرانی ناوخۆیش لە كوردستاندا روویداوە، 

هەرێم،  سەرۆكایەتی  بارودۆخی  لە  هەر 

پەرلەمان،  سەرۆكی  پەكخستنی  بارودۆخی 

ملمالنێی نێوان هێزە سیاسییەكان، جێبەجێ 

نەكردنی بەشێوەیەكی یاسایی گرفتی نەوت، 

پێتوایە هەرێمی كوردستان گەیشتووەتە ئەو 

بكات،  بەوانەدا  پێداچوونەوە  قەناعەتەی 

لەگەڵ  رابردوودا،  لەماوەی  ئێوە  بەتایبەتی 

سەرۆكی حكومەت دانوستانتان بوو ؟

قەیرانانە  ئەو  بەداخەوە  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

هەر  دنیا  هەموو  رادەی���ە،  ئ��ەو  گەیشتە 

روسیا...  ئەمەریكا،  ئەوروپا،  یەكێتی  لە 

هتد، ئەوەی كە كەمێك دەور و كاریگەری 

ب��ەش��ێ��وەی��ەك ق��س��ەم��ان ل��ەگ��ەڵ دەك���ەن، 

كە  ناسكە  قۆناغێكی  قۆناغەكە  پێماندەڵێن، 

دەبێت  لەبەرئەوە  تێدەپەڕێت،  پێدا  كوردی 

من  بەاڵم  چارەسەربكەن،  كێشەكانتان  ئێوە 

لەناوخۆمان،  تائێستا  ئێمە  بەداخەوە  تێناگەم 

و  حزبەكان  و  كوردستانییەكان  هێزە  وەكو 

الیەنەكان نەمانتوانیووە ئەو هەنگاوە بنێین و 

بتوانین چارەسەری بكەین.

ئێمە پڕۆژەیەكمان هەبوو بۆ چارەسەركردنی 

ك��ێ��ش��ەك��ان س���ەری ن��ەگ��رت، دوات��ری��ش 

هەر  ئەویش  هەبوو،  تریشمان  پرۆژەیەكی 

ئەم  ئەگەر  پێموایە  بۆیە  نەگرت،  س��ەری 

سلبی  كاریگەری  ئەوا  بەردەوامبێت،  دۆخە 

دەبێت، لە داڕشتنی سیاسەت لە ناوچەكەدا، 

ئەوكاتە كورد رەنگە بەهێز نەبێت، بۆئەوەی 

بكات،  بەشداری  هاوكێشەیە  لەو  بتوانێت 

چارەسەربكەین،  كێشانە  ئەو  ئێمە  دەبێت 

یەكەمجار  كە  داناوە،  لیژنەیەیان  ئەو  ئێستا 

بگەن  بۆئەوەی  قۆڵییە،  سێ  لیژنەیە  ئەو 

بەاڵم  الیەنەكە،  حەڤدە  كۆبوونەوەی  بە 

هەندێك  واڵتە  لەم  دیموكراتیەت  پێموایە 

پەرلەمان  لێدانی  بە  بەاڵم  دانابوو،  بنەمای 

هەر  وەزیرەكانی  دەركردنی  بەوشێوەیە، 

یان چ هی  بێت،  یەكێتی  بێت چ  الیەنێك 

تربێت،  هەرالیەنێكی  ی��ان  بێت،  گ��ۆڕان 
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دیموكراتی  لە  زەربەیە  گەورەترین  ئەوە 

ئەو  لەسەر  ئێمە  دەبێت  ناوچەكەدا،  لە 

بارودۆخە هەڵوێستەیەكی زۆر باش بكەین، 

ئەمە نەبێتە بنەمایەك كە لەمڕۆ بەدواوە لە 

ناوچەیدا لە هەرێمی  داڕشتنی سیاسەت لە 

بێینە  كوردییەكەی  بە  وات��ە  كوردستان، 

سەرخەت بەجدی كار لەسەر ئەو مەسەلەیە 

چارەسەربكەین،  بابەتە  ئەو  چۆن  بكەین، 

وتم  بوو،  هەرێم  سەرۆكایەتی  كێشەی  كە 

كێشەیەكی دیكە دروست دەبێت، بۆ ئەوەی 

ئەم  ئێستا  بین،  بێدەنگ  كێشەیە  لەو  ئێمە 

دروستبووە،  حكومەت  و  پەرلەمان  كێشەی 

بەاڵم   بكرێت،  باش  بارودۆخەكە  با  دەڵێن 

نەكەین،  كێشەی سەرۆكایەتی هەرێم  باسی 

ئێستا كەس باسی ناكات، هیچ حزبێك باسی 

ناكات. واتە مەسەلەكە سێ چوارێك دەڵێن 

دوبارە  ئەوەی  بۆ  بگەڕێتەوە  پەرلەمان  با 

بچینەوە باسی ئەو مەسەلەیە بكەین، نازانین 

بابەتەكان چی بەسەرهاتووە، بەومانایەی كە 

بەاڵم  چارەسەربكرێت،  قەیران  بە  قەیران 

هیواخوازم ئەو لیژنەیەی كە دانراوە، بتوانێت 

لە  هەروەها  بكات،  چارەسەر  كێشەیە  ئەو 

پاڵ ئەوەشدا كێشەی سەرۆكایەتی هەرێمیش 

كورد  بارودۆخی  چونكە  بكرێت،  چارەسەر 

ناسكە، لەناوخۆ توشی گرفت هاتووە، ئەگەر 

بەمشێوەیە رووبەڕووی واڵتانی دیكە بێتەوە، 

رەنگە ئیعتیبارت بۆدانەنێن، بۆیە گەر سبەی 

بێتەئاراوە،  ناوچەكە  لە  گۆڕانكارییەك  هەر 

و  باش  بارودۆختان  ئێوە  بڵێن  لەوانەیە 

گونجاو نییە. 

نیشتمانی  یەكێتی  رێگەی  نەخشە   •    

و  هەرێم  سەرۆكی  بابەتی  بۆ  كوردستان 

موچە،  مەسەلەی  و  پەرلەمان  سەرۆكی 

بودجە، مەسەلەی نەوت و قەیرانی كەركوك، 

ئەو  بۆئەوەی  چییە  تۆ  تێڕوانینی  هەروەها 

قەیرانانە هەمووی چارەسەربكرێت ؟

لەگەڵ  ب��ەردەوام  ئێمە  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

ئەوەداین كە كێشەكان لەسەر مێزی گفتوگۆ 

سەرۆكایەتی  بەتایبەتی  چارەسەربكرێت، 

لەگەڵ  ئێمە  پەرلەمان،  و  هەرێم  سەرۆكی 

پ��ەرل��ەم��ان وەك خ��ۆی ك��ارا  ئ��ەوەدای��ن 

سەرۆكی  بگەڕێنەوەو  وەزیرەكان  بكرێتەوە، 

دوای  بكات،  خۆی  ئیشوكارەكانی  پەرلەمان 

بۆچوونێك  و  گلەیی  رەخنەو  هەر  ئ��ەوە 

ئاساییە  دەزگایانە  لەو  هەریەك  لە  هەیە، 

گلەییانە  و  بۆچوون  رەخنەو  ئەو  دابنیشن، 

ئەو  لەسەر  ئێمە  رای  بكەن،  چ��ارەس��ەر 

دێینە  كە  بەاڵم  شێوەیەیە،  بەو  مەسەلەیە 

ئێستا  قەیرانانەی  ئەم  چارەسەركردنی  سەر 

قەیرانی  هەموویانەوە  پێش  لە  كە  هەیە، 

ناوچەكەی  هەموو  قەیرانەش  ئەم  داراییە، 

خراپی  زۆر  كاریگەری  دەورو  گرتۆتەوەو 

واتە  هەبووە،  كوردستان  هەرێمی  لەسەر 

ئەوە  داوای  كە  بەراستی  هەقیەتی  خەڵكی 

پێنج  تۆ  پێبدرێت، چونكە  بكات موچەكەی 

مانگ  موچە وەرنەگریت، ئەی دەبێت چۆن 

بژیت؟ من تەنها باس لە نان كڕینەكە دەكەم، 

من ناڵێم هاتوچۆ، یان ناڵێم بڕۆیت و بێیت 

بۆ خوێندنگە، تەنها نان كڕینەكەی كە رۆژانە 

پارەت  ئەگەر  بیكڕێت،  چۆن  دەیكڕێت، 

پێنەبێت؟ خۆ هەموو ماڵێك بۆخۆی كۆمەڵێ 

لە  تا  نەكردووە،  پاشەكەوت  بۆخۆی  پارەی 

ئێستادا دەری بكات و بیخوات. بۆیە نییەتی. 

دەبێت  كە  مەسەلەكان،  لە  یەكێكە  ئەمە 

حكومەت  سەرخەت،  بێینە  بەجدی  ئێمە 

هەنگاوەكان  ناوە،  هەنگاوێكی  چەند  ئێستا 

یەكێك لەوانە لەسەر موچەیە، كە موچە چی 

لێبكات، یان دەرماڵەكان چی لێبكات، دووەم 

بەشێوەیەك  نەوت  بابەتی  نەوتە،  مەسەلە 

و  داهاتەكان  پارەكان،  بێت،  شەفاف  كە 

موادی  سەر  دێتە  ئەوە  دوای  گرێبەستەكان 

بەرهەمهێنان . 

پێموایە دیموكراتیەت 
لەم واڵتە هەندێك 
بنەمای دانابوو، بەاڵم 
بە لێدانی پەرلەمان 
بەوشێوەیە، دەركردنی 
وەزیرەكانی هەر 
الیەنێك بێت، چ 
یەكێتی بێت، یان چ 
هی گۆڕان بێت، یان 
هەرالیەنێكی تربێت، 
ئەوە گەورەترین زەربەیە 
لە دیموكراتی لە 
ناوچەكەدا
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  •  تۆ گەشبینی ؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: گەشبینی من چییە، ئەمە 

بكرێت،  چارەسەر  هەر  دەبێت  كێشەیەكە 

بارودۆخی ئەم حكومەتە وا بەڕێوە ناچێت، 

دەبێت،  قورس  ئەركی  توشی  ساڵ  بە  ساڵ 

ئایندەی ئەم حكومەتە باش نابینم، بە ئیجابی 

نابینم، لەبەرئەوە ئەو بەرنامەیەی حكومەت 

كەسانی  كۆمەڵێك  هاوكاری  بە  دایانناوە، 

شارەزا، كە لە 

بەرنامەكەم  خۆم  بۆ  من  هێناویانە،  دەرەوە 

نەبێت  قەیرانەش  ئەم  ئەگەر  باشە،  پێیە، 

دەبێت ئەو بەرنامەیە هەر جێبەجێبكەن، بەاڵم 

من لەگەڵ ئەولەویاتم لەگەڵ ئەم شارەزایانەی 

دەستكاری  جارێ  دەڵێم  من  دایانناوە،  كە 

موچەدا  لە  كە خۆی  نەكەین،  قوتی خەڵك 

پێمان  یان  پێماندەدرێت،  جا  دەبینێتەوە، 

گفتوگۆی  دەبێت  مەسەلەیەكە  ئەوە  نادرێت 

دیكەی لەسەر بكرێت، مەسەلەی نەوت، ئەوا 

ئەو  سەر  بچینە  راست  یەك  بە  دەڵێم  من 

مەسەلەیە، چونكە لەنێوان خەڵك و حكومەتدا 

بێ متمانەییەكی تەواو پەیدا بووە، ئەو بێ 

متمانەییە لەنێوان خەڵك و حكومەتدایە، دەڵێن 

نەوت شەفاف نییە؟ ئێستا وایلێهاتووە دەڵێن 

دەستی تێدا هەیە لەناوحزبەكاندا، یان فاڵن، 

یاخود فیسار، جگە لەوەی كە لە راگەیاندنەكان 

متمانەییەكی  بێ  خۆی  ئەمە  باسدەكرێت، 

بێینە  با  دواتر  بڕواموایە  بۆیە  پەیداكردووە، 

سەر مەسەلەی نەوت. ئەو مەسەلەی نەوتە 

روون  خەڵكی  بۆ  شەفاف  زۆر  بەشێوەیەكی 

پارەیان  ساڵەی،  ئەو  نموونە  بۆ  بكەینەوە، 

پێدرا، چی كراوە. با ئەمە خەڵك هەمووی 

ئاگايی لێبێت، لەوەش باشتر بڕواموایە، ئەگەر 

جدی بین لە چارەسەركردنەكەی، ئەوا دەبێت 

ئێستا پەرلەمان كارابكەینەوەو هەموو شتەكان 

ببەینە ناو پەرلەمان، با ئەو گفتوگۆو دیالۆگانە 

لەوێ بكرێت، ئەوان نوێنەری خەڵكن، ئەوێ 

لە  ئ��ەوەی  ئێستا  تا  شەرعییە،  دەزگایەكی 

كوردستان ماوەتەوەو شەرعیەتی هەبێت ئەو 

پاڵپێوەناوە،  ئەویشیان  ئێستا  كە  دەزگایەیە، 

با گفتۆگۆیەكی ئازاد لەسەر مەسەلەی نەوت 

مەسەلەكانت  هەموو  كە  ئەوكاتە  بكەن، 

ئاشكراكرد، ئەوەی لەژێر بەڕەیەو هێناتە سەر 

بەڕە، واتە كە هەموویت والێكرد كە ئەمە بۆ 

ئەوە خەرجكراوە، ئەوە بۆ ئەوە خەرجكراوە، 

ئەو كاتە كۆمەڵێك شت دەردەكەوێت، ئەو 

موچەكەت  من  ئ��ەرێ  بڵێ  خەڵك  بە  كاتە 

كەم  موچەكەت  لە  شتێك  یاخود  دەب��ڕم، 

هەر  یان  پاشەكەوت،  ناوی  بە  دەكەمەوە، 

پێی  بێت  ئاسایی  كاتە  ئەو  رەنگە  ناوێكیتر، 

بڵێت ئەزمەیەك هەموو دنیای گرتۆتەوە 

دەست  تۆ  بەاڵم  گرتۆتەوە،  كوردستانیشی 

قسە  دوای  من  بڵێیت  و  بدەیت  ل��ەوە 

ئەوە  دەڵێیت  واتە  دەك��ەم،  ئەوە  لەسەر 

قۆناغی دووەمە، ئەوا ئەوەندەی تر خەڵك 

دواییدا  لەم كۆبوونەوەی  بێمتمانە دەبێت، 

تاكەكەس،  دراوەت��ە  خەیاڵی  پارەی  زانیم 

ب��ۆئ��ەوەی  ت��اك��ەك��ەس،  دراوەت����ە  زەوی 

بەرهەمهێنان بكات، جۆرەها بەرهەمهێنانی 

كردووە،  ڤێالی  شوقەو  جۆرەها  كردووە، 

خەڵكەكە،  بێگومان  داوە،  باجەكەی  كێ 

لەوەی  گومانم  بە  دەڵێم،  بۆیە  لەبەرئەوە 

داراییە  قەیرانی  مەسەلەو  ئ��ەم  بتوانم 

ك��ە رووب����ەڕووی  ئێمە ب��ۆت��ەوە، وەك��و 

بەتایبەتی  گ��ەورەی��ە،  كێشەیەكی  ئ��ەوەی 

كاردانەوەیەكی  هەر  ئەگەر  ئاگاداریتان  بۆ 

ناوچەی  لە  یەكەمجار  ئەوا  هەبێت،  سلبی 

ئێمە دەستپێدەكات، لەبەرئەوە ئەمە دەبێت 

هەنگاوانەی  ئەو  بەاڵم  چارەسەربكرێت، 

بۆیە  باشن،  هەنگاوی  ناویەتی  حكومەت 

كە  پێویستە  ه��ەن��گ��اوان��ەدا  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ 

رهفعهتعهبدوڵاڵ
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ئەگەر  چونكە  بهێنێتەوە،  خەڵك  متمانەی 

ناكات،  پشتگیری  هیچ  خەڵك  وانەكات 

رەنگە  باش،  پشتگیرییەكی  نابێتە  خەڵك 

من پشتگیری بكەم، بەاڵم خەڵك بە گشتی 

پشتگیری ناكات.

 سەبارەت بە مەسەلەكانی نەوتی كەركوك، 

كە یەكێكە لە قەیرانەكان، من سەرەتا باسی 

لەگەڵ  خ��ۆم  من  ك��رد،  نەوتم  مەسەلەی 

ن��ەب��ووم،  بەوشێوەیە  ن��ەوت  دەرك��ردن��ی 

بەبڕوای خۆم گەورەترین هەڵەمان كردووە، 

)مام  جەنابی  لەگەڵ   جار  سێ  دوو  من 

ئێمە  ك���ردووە،  ئ��ەوەم  گفتوگۆی  ج��ەالل( 

جگە  نییە،  كاتی  و  دەرك��ەی��ن  ن��ەوت  بۆ 

هەبوایە  دیكەمان  ئیمكاناتێكی  ئێمە  لەوەی 

كوردستان  بۆ  باش  قازانجێكی  دەمانتوانی 

مەسەلەی  وردە  وردە  دواتر  دروستبكەین، 

دەمانكردە  پێشەوەو  دەهێنایە  نەوتمان 

سەربەخۆیی  ب��ۆ  بەهێز  زۆر  چەكێكی 

نەبوو  ت��ێ��دا  مەجالی  هیچ  ك��وردس��ت��ان، 

شەڕێكی  لە  ئێمە  بەاڵم  بكردایە،  ئەوەمان 

چەند  ب��ووە،  ت��ەواو  ساڵە  چەند  ناوخۆدا 

ئەم حكومەتە  ئێمە  ساڵە هەوڵدەدەین، كە 

بكەینە یەك حكومەت، بۆ ئاگاداریتان ئێوە 

ئەوە  زەردە،  ناوچەی  ئەوە  دەزانن  خۆتان 

ئەوە  نەمانتوانی  ئێمە  س��ەوزە،  ناوچەی 

بسڕینەوەو نەیهێڵین بەیەكجاری. ئیتر كاتێك 

كە دێین نەوت دەردەكەین، لەو ملمالنێیەوە 

بڕگەی  بچوكترین  نەمانتوانیووە  هاتووین، 

نەوتە  ئەم  جێبەجێبكەین،  رێككەوتنە  ئەو 

حزبایەتی  بەرژەوەندی  ئایا  دەردەكرێت، 

نابینێت،  بارودۆخە  لەو  ئەساسی  دەوری 

هەیە،  رێگە  كۆمەڵێك  ئ��ەوەت��ا  ف��ەرم��وو 

نەوتی پێدەفرۆشرێت رێگەی زۆر نایاسایی، 

ئێمەی  نەوتانەی  ئەو  كە  ترسناكن،  زۆر 

لەگەڵ  هەرگیز  من  بۆیە  لێدەفڕۆشرێت. 

ئەوە  نەهاتبوو   كاتی  و  نەبووم  ئ��ەوەدا 

بكەین.

    •  كەواتە ئەو گومان و كاریگەرییەی 

خەڵك راستە لەسەر ئەو ناشەفافی و گلەییەی 

لەسەر مەسەلەی نەوت هەیەتی؟

ئەی  ناشەفافە،  من  الی  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

ب��ێ��ت....؟! چ��ۆن  تر  خەڵكی  الی  دەبێت 

   • خەڵك گلەیی ئەوەی هەیە، كە قەیناكە 

بەاڵم  دەڕوات،  كۆمپانیاوە  رێی  لە  نەوت 

و  تاكەكەس  بۆتە  مەسەلەكە  دەڵێت  خەڵك 

شەخسی؟

ره فعه ت عه بدوڵاڵ: مەسەلەكە لێرەدایە، تازە 

نەوت دەركراوەو دەڕوات، بەاڵم تاكە رێگە 

بەشێوەیەك  ئەوە  بگەڕێینەوە،  ئێمە  ئەوەیە 

نەك  بكەین،  خەڵك  بە  بڕوا  بكەین  والێ 

بڕوا بە خەڵك بكەن، ئەمە روون بێت الی 

دەردێت،  نەوت چۆن  مەوزوعی  كە  خەڵك 

داهاتەكەی چۆن دەفرۆشین و چۆنە...هتد.

ئەگەری  لە  باس  دانوستانەكاندا  لە   •     

نزیكبوونەوەی نێوان گۆڕان و یەكێتی نیشتمان 

باس  هەندێكجار  یان   دەكرێت،  كوردستان 

دانوستانانە  ئەم  دەكرێت،  یەكگرتنەوە  لە 

چەند  قەیرانەدا  لەم  بەچی؟  گەیشتووە 

پێشنیازتان  یان  پشتیوانی گۆڕانتان كردووە، 

یان  بگەڕێنەوە،  حكومەت  بۆ  تا  چییە؟ 

رەخنەتان لەسەریان چییە ؟ 

ره فعه ت عه بدوڵاڵ:  ئەوەی ئێستا گۆڕان داوای 

دەكات، دەبێت بارودۆخەكە ئاسایی بكرێتەوەو 

دوای ئەوە گفتوگۆی لەسەربكەین، من ئەوە 

زۆر بە ئاسایی دەزانم، ئێمەش بوینایە رەنگە 

بارودۆخەكەكان  كە  بكردایە،  داوا  ئەوەمان 

ئاسایی بكرێتەوە، كە پەرلەمان و حكومەت 

دوات��ر  بگەڕێنەوە،  كارەكانیان  س��ەر  ب��ۆ 

لەسەر كێشەكان گفتوگۆ بكەن، ئێمە لەگەڵ 

كە  بەشێوەیەكە،  پەیوەندییەكانمان  گ��ۆڕان 

لێكتێگەیشتنێك هەبوو لەنێوان  )جەنابی مام 

جەالل، كاك نەوشیروان( ئەو لێكتێگەیشتنەی 

كە ئێستا ناوی دەنێین دەباشان، دوایی ئەوە 

رەسمی،  بەشێوەیەكی  ب��وو  دانیشتنەكان 

ئەنجامدا  لە  ئ��ەوان،  لەگەڵ  دانیشتین  ئێمە 

سیاسی  مەكتەبی  بردەوە  ئەمانەمان  هەموو 

مەسەلەی  ئەم  لەسەر  زۆر  گفتوگۆیەكی  و 

چۆن  كە  كرا  گۆڕان  لەگەڵ  ئێمە  پەیوەندی 

بێت، گەیشتینە سەر ئەوەی چاكترین چارەسەر 

پەیوەندییەكانمان  ئەوەیە،  بارودۆخە  لەم 

لەگەڵ گۆڕاندا لەسەر بنەمایی رێككەوتنێكی 

سیاسی بێت، ئەم رێككەوتنە سیاسییە چۆن 

و  دابنیشین  پ���ڕۆژە  بە  ه���ەردووال  بێت، 

گفتوگۆی بكەین، تا دەگەینە ئەنجامێك، بەاڵم 

ب��ەردەوام  ئێمە  ئێستا،  بارودۆخەی  ئەو  بۆ 

لەگەڵ ئەوەداین گۆڕان بۆخۆشی بەشداربێت 

لە هەندێ بڕگەی گفتوگۆكان، راستە گۆڕان 

ئەگەر خۆشیان لەوێ بن، رەنگە بەوشێوەیە 

بەرگرییان  ئێمە  نەكەن،  خۆیان  لە  بەرگری 

چونكە  بكەین،  لێ  مەسەالنە  ئەو  لەسەر 

ئێمە مەسەلەكان وانابینین، كە ئەمە گۆڕانە،  

لە  دیموكراتیەت  دەبینین،  مەسەلەكان  ئێمە 

ئێمە  مەترسیدایە،  لە  بارودۆخی  ناوچەكەدا 

پێمان باشە لە بڕگەكانی دیكەدا، بۆ نموونە 

كە  قۆڵییە  سێ  لیژنە  ئەو  كۆبوونەوەی  لە 

پەرلەمان  هەوڵبدەن  ئەوەی  بۆ  دادەنیشن، 

كارا بكەنەوە، یان دەڵێن ئەو كارە دەكەن، 

حەز  ئێمە  قۆڵیەكە  نۆ  كۆبوونەوەی  بەاڵم 

دەكەین، گۆڕانیش بەشداری بكات، بۆئەوەی 

هەم رەئیەكەی ئێمە رەنگە بەهێز بكەن، هەم 

شێوەی گفتوگۆكان ئاڕاستەیەك وەربگرن.  

    •  بارودۆخی یەكێتی نیشتمانی كوردستان 

و  قەیران  ئاڵوگۆڕ،  هەموو  بەو  سەبارەت 

كێشانە، كە دەتوانێت هەوڵی جدی بگێڕێت، 

لێدەكەن  ئەوەتان  گلەیی  زۆرج��ار  ب��ەاڵم 

هەیە،  كێشەی  و  قەیران  خۆی  یەكێتی  كە 

نەبێت  وەاڵمدەرەوە  پێویست  وەكو  رەنگە 

بەرامبەر ئەو قەیران و هەڕەشانە، تەنانەت 
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ئەوەی كە تۆ باستكرد رەنگە بەرامبەر ئەو 

خۆمان  دەتوانین  ئێمە  كە  دەستكەوتانەش 

ئیستفادەی لێبكەین؟

لەنێوان  ئێمە  راستە  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

بەردەوامیش  هەیە،  كێشەمان  خۆماندا 

الیەنەكان  بۆئەوەی  خەریكین،  كۆمەڵێكمان 

یەكێتیدا  لە  بەاڵم  نزیكبكەینەوە،  یەكتر  لە 

دەوری  هەموو  هاوڕاین،  مەسەالنە  ئەو  بۆ 

ئەوەی كە بڵێین ناكۆكە لەگەڵ یەك، لەسەر 

ئەو مەسەالنە یەكین، ئێستا بۆ نموونە ئەو 

پەیوەندییەی نێوان یەكێتی و گۆڕان هەموو 

واب��ووە،  بۆچوونی  بیرو  سیاسی  مەكتەبی 

بەوەی كە ناكۆك بووە لەگەڵ یەك و بەوەی 

كە لەگەڵ یەكیش ناكۆك نییە، ئەم حاڵەتانەی 

كە دێتە پێشەوە، بۆ نموونە ئێمە دەورێك 

ببینین بۆ ئاشتەوایی لەنێوان هەموو الیەكدا 

لەگەڵ  ناكۆكن  كە  هۆكارانەی  ئەو  بكەین، 

مەسەلەیە  ئەو  لەسەر  رەئیان  هەمان  یەك 

دادەنیشن،  مەسەالنەش  ئەو  لەسەر  هەیە، 

رەنگە هەموو مەكتەبی سیاسی دانەنیشێت، 

بەاڵم بۆچوونیان وەردەگیرێت، ئەوكاتە دەچنە 

كۆبوونەوەكان، كە مەسەلەكان شیدەكەنەوە، 

نییە  لیژنەیە  ئەو  رەئی  تەنها  ئەوانە  رەئی 

هەندێك  لەبەرئەوە  دەكات،  قسانە  ئەو  كە 

یان  خەڵك،  هەندێك  رەنگە  هەیە،  الیەن 

ئەوەدا  لەگەڵ  حزبەكاندا  لەناو  هەبێت  تاك 

حەز  هەر  بێتەوە،  ئ��ارام  دۆخەكە  نەبێت، 

رەنگە  ناسەقامگیربێت،  وا  دۆخەكە  دەكات 

خۆی قازانج لە بڕگەیەك لەو بڕگانە بكات.

     •   ساڵی 2013 كۆنگرەی نەتەوەیی 

لە هەرێمی كوردستان بەسترا، ئەوەی ئێمە 

چاودێریمان كردووە ملمالنێكانی نێوان پارتی 

دیموكراتی  پارتی  و  كوردستان  كرێكارانی 

كوردستان بوو، بەتایبەتی لەسەر سەرۆكایەتی 

كۆنگرەكە  كۆنگرەیە،  ئەو  بەڕێوەبردنی  و 

بە  بارودۆخ  كە  پێتوانییە  ئێستا  شكستیهێنا، 

دیوێكیدا پڕە لە قەیران و كێشە بە دیوێكی 

قەیرانانەدا  لەو  دەتوانێت  ك��ورد  دیكەدا 

لەگەڵ  باستكرد  وەك  بێت،  سودمەند 

هاوكێشە نێونەتەوەییەكان خۆی بگونجێنێت، 

دەستپێبكرێتەوەو  نەتەوەییە  كۆنگرەیە  ئەم 

نەتەوەیی  وتارێكی  بتوانێت  ببەسترێت، 

نیشتمانی بۆ هەر چوار پارچەكەی كوردستان 

دابڕێژێت؟

بەستنی  لەگەڵ   خۆم  عه بدوڵاڵ:  ره فعه ت 

كۆنگرەی نەتەوەیی نەبووم، كە كاتی خۆشی 

وتییان كۆنگرە دەبەستن و لیژنە دادەنێین و 

وادەكەن، هەم لە الیەن ئێمەو هەم پارتی و 

الیەنەكانی دیكەوە، كە كێ بەشدار بێت، یان 

بەشدار نەبێت، چونكە كۆمەڵێك شت هەیە وا 

دەكات كە مەسەلەكان سەرنجی هەموو الیەك 

بەالی خۆیدا رابكێشێت، واتە ببێتە ئامانجێك 

ماڵەكەی  ببێتە  زیاتر  ملمالنێكان  بۆئەوەی 

كۆنگرەیەدا  لەم  ئێمە  نموونە  بۆ  خۆتەوە، 

هەموو الیەن و حزبەكانی پارچەكانی تر تێیدا 

بەشداری دەكەن، ئەوا ئەو كاتە واڵتانی وەكو 

توركیا و ئێران دەبێت بۆچوونیان چی بێت، 

یان بۆچوونیان بەرامبەر بە پارتی، بەرامبەر 

یەكێتی چی بێت، بۆیە دەبێت ئەوكاتە جارێ 

ئەم  بڵێیت  ئەوانە بكەیت،  بۆ  پاكانە  بچیت 

كۆنگرەیە بەمشێوەیەیە و ئاوایە، لەبەر ئەوە 

وتم، كە ئێمە پەلە دەكەین، لەم مەسەلەیەدا 

خۆمان  بگرینەوە،  خۆمان  تۆزێك  ئێمە  با 

هیچ  هەبێت،  ئارامی  كەمێك  والێبكەین 

نەبێت لەو پارچانە ئارامی هەبێت، بە مافی 

خۆمان گەیشتووین، دوای كۆنگرەی نەتەوەیی 

چارەنوسساز  بابەتی  هەندێك  بۆ  ببەستین، 

بۆ میللەتی كورد، ئەو كۆنگرانە ببەسترێت، 

بۆیە بڕواموایە كە كۆنگرە لە ئێستادا باشترە 

دۆخی  دۆخە  ئەم  لەبەرئەوەی  دوابخرێت، 

كۆنگرە بەستن نییە.

پرۆفایل:

_ رەفعەت عەبدوڵاڵ .

_ لە ساڵی 1959 لە شاری كەركوك 

لە دایكبووە.

زانكۆی  كشتوكاڵی  كۆلێژی   _

موسڵی تەواوکردووە.

سیاسی  مەكتەبی  ئ��ەن��دام��ی   _

یەكێتی نیشتمانی كوردستان .

رێكخستنی  مەكتەبی  بەرپرسی   _

یەكێتی نیشتمانی كوردستانە .
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سیاسەمتەرداری كوردستانی ئێران:

بەهمەن عەلییار

كۆمەڵەو دیموكرات، تواناو هێزو دەورو 

نەخشەی هەشتاكانیان نییە

ديدار: ب. سيما
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رۆژهەاڵتدا  كوردییەكانی  حزبە  لەنێو   •   

زۆرترین ئینشیعاب و ئینشیقاق روویداوە، 

چی  هۆكارانە  و  فاكت  ئەو  ئێوە  بەبڕوای 

بووە كە وا دەكات ئەو جیابوونەوە زۆرانە 

رووبدات ؟

دیاردەیەكی  حزبایەتی  عەلییار:  بەهمەن 

سەردەمیانەو دنیای مودێرنەیە. دیاردەیەكە 

دواتر  پێشكەوتوو  واڵتانی  لە  پێشدا  لە 

ئاراوە.  هاتۆتە  دنیادا  واڵتانی  تەواوی  لە 

هەروایە،  ئێستاش  بووەو  هەروا  هەمیشە 

رادەی  بەپێی  كۆمەڵگەیەك  ه��ەر  ك��ە 

تێگەیشتوویی  ئاستی  و  فكری  گەشەی 

كەڵك  بەشەری  دەستكەوتەكانی  لە  خۆی 

وەردەگرێت، ئەو دەستكەوتانە چ لە بواری 

تەكنیك،  ب��واری  لە  چ  داب��ێ��ت،  زانست 

هەر  لە  چ  و  كۆمەاڵیەتی  ب��واری  لە  چ 

هەروایە،  حزبایەتیش  دیكەدا.  بوارێكی 

بمانەوێت چۆنیەتی كاری حزبەكانی  ئەگەر 

و  سەركەوتن  لە  و  هەڵسەنگێنین  خۆمان 

ئەوە  دەبێت  بكۆڵینەوە،  شكستەكانیان 

كام  لە  حزبانە  ئەو  كە  بگرین  لەبەرچاو 

فكری،  ئاستی  كام  كۆمەڵگە،  كام  واڵت، 

بنەماكانی  لە  تێگەیشتن  رادەی  كام  لە 

حزبایەتی  راستەقینەدا  حزبایەتییەكی 

دەكەن. بەداخەوە ئەو واڵت و كۆمەڵگایانەی 

واڵتانی  دەكەین  تێدا  حزبی  ك��اری  ئێمە 

مۆری  حزبایەتیەكەشمان  نین،  پێشكەوتوو 

ئەو دواكەوتووییەی پێوە دیارە. تێگەیشتنی 

پرەنسیپەكانی حزبایەتیەكی  بنەماو  لە  ئێمە 

راستەقینە هەڵەی جیدیی تێدایە، بۆ ئەوەی 

بزانین لە كوێ بە الڕێدا چووین، پێویستە 

ئەوەی  سەر  بدەینەوە  ئاوڕێك  بەكورتی 

سەریهەڵداوەو  چۆن  حزبایەتی  و  حزب 

حزب  دروستكردنی  لە  سەرەكی  مەبەستی 

چ بووە. 

سەقامگیربوونی  دوای  حزبایەتی  دیاردەی 

ئ��اراوە.  هاتوەتە  سەرمایەداری  سیستمی 

و  واڵت��ان  س��ەرم��ای��ەداری  سیستمی  پێش 

سوڵتان،  پ��ادش��ا،  ل��ەالی��ەن  كۆمەڵگەكان 

تەنانەت  دەچ��وون.  بەڕێوە  سەرۆكەكان 

شۆڕش و بزوتنەوەكانیش لەالیەن ئەمیرێك، 

یان  عەشیرەیەك،  سەرۆك  سەركردەیەك، 

بەڕێوەبردنی  بۆ  چ  دەك��ران.  رێبەری   ...

و  شۆڕش  رێبەریكردنی  بۆ  چ  كۆمەڵگەو 

سوڵتان،  پادشا،  ب��ڕی��اردەر  بزوتنەوەكان 

كۆمەڵگە  دەسەاڵتی  ب��وون،  سەرۆكەكان 

قسەی  كۆتا  قسەی  و  ئ��ەوان  دەس��ت  بە 

نەجیبزادەو  و  ئەشراف  ئەوان  بوو.  ئەوان 

ك��ۆم��ەاڵن��ی خ��ەڵ��ك »رەع���ی���ەت« ب��وون، 

بۆ  نەبوون،  نەجیبزادە  هاوشانی  رەعیەت 

كەس  نەدەكرا.  ب��ەوان  پرس  شتێك  هیچ 

نەدەداو  رەعیەت  راوبۆچوونی  بە  بایەخی 

سەرۆكەكان  ئەمری  دەبوايە  تەنیا  ئ��ەوان 

سیستمی  بناغەی  پایەو  ئەوانە  بەجێبێنن. 

فیوداڵی و سیستمی ئاغاو رەعیەتی بوون. 

ب��اری  ل��ە  چ  كۆمەڵگا  گ��ەش��ەی  ب��ەه��ۆی 

ئابووری، چ لە باری فكرو بیركردنەوە، ئەو 

بارودۆخە ئاڵوگۆڕی بەسەرداهات. كەسانێك 

نەجیبزادە یان  و  ئەشراف  كە  پەیدابوون 

نەدەزانی،  بە رەعیەت  نەبوو خۆیان  قبوڵ 

پێیوابوو  ك��ە  پ��ەرەی��س��ەن��د   ف��ك��رە  ئ��ەو 

جیاوازیی  ئەوەی  و  یەكسانن  ئینسانەكان 

كۆمەاڵیەتی  موناسەباتی  ئینسانەكان  نێوان 

هاتەگۆڕێ  باسە  ئ��ەو  دەك��ات،  دروستی 

بگۆڕدرێت،  موناسەباتە  ئەو  دەبێت  كە 

مافی  كۆمەڵگە  نێو  تاكەكانی  هەموو  تا 

توانی  بۆچوونە  ئەو  هەبێت،  یەكسانیان 

هەموو  هی  كۆمەڵگە  پێیوابوو  كە  زاڵبێت 

هەموو  و  تێیدا  دەژین  كە  كەسانەیە  ئەو 

كەس مافی ئەوەی هەیە، لە بەڕێوەبردنی 

كۆمەڵگەكەیدا بەشداری بكات. 

هێزی  كاتێك  بیروبۆچوونە  چەشنە  ئەو 

پەیداكرد، چ لە رێگەی شۆڕش و راپەڕین، 

چ لە رێگەی ئاڵوگۆڕی وردە وردە، ئەشراف 

و نەجیبزادەی لە دەسەاڵت خست، نیزامی 

سەرمایەداری  سیستمی  و  روخاند  فیوداڵی 

هاتەسەركار.

ناو  تاكەكانی  ئاڵوگۆڕەدا  ئەو  ئاكامی  لە 

بەهمەن عەلی یار كەسایەتی سیاسی كوردی رۆژهەاڵت لە دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان 
بە  كۆمەڵە،  بەتایبەتی  رۆژهەاڵت،  هێزەكانی  الوازەكانی  خاڵە  دەخاتەسەر  تیشك  دیپلۆماتیك(دا 
بڕوای ئەو دەكرێت لە حزبێكدا لەسەر هەندێك مەسەلەی سیاسی، روانگەی جیاواز و چارەسەری 
جیاواز هەبێت، بەاڵم حزب ناتوانێت چەند ستراتیژی، چەند ئامانجی دوارۆژ و چەند ئاڕمانی تێدا بێت. 

كە ئەمەش بە كلیلی سەركەوتن و پێشكەوتنی هەموو هێزێك دەزانێت.
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یەكسانیان  كۆمەاڵیەتی  مافی  ك��ۆم��ەڵ 

بەدەستهێنا  ئەوەیان  مافی  بەدەستهێنا، 

لەجیاتی ئەوەی پادشاو حاكمی هەتاهەتایی 

خۆیان  بێت،  بەسەریانەوە  )مادام  العمر( 

كۆمار(  )س���ەرۆك  واڵت��ەك��ەی��ان  س��ەرۆك��ی 

نوێنەر  هەڵبژاردنی  رێگەی  لە  هەڵبژێرن، 

كۆمەڵگەدا  بەڕێوەبردنی  لە  پارلەمان،  بۆ 

ب��ەش��داری ب��ك��ەن، ل��ە س���ەرۆك ك��ۆم��ارو 

ئەگەر  ب��پ��رس��ن��ەوەو  خ��ۆی��ان  ن��وێ��ن��ەران��ی 

كار  لەسەر  نەبوو  بەدڵ  ئەوانیان  كاركردی 

 الیان بەرن، لەجیاتی ئەوەی گوێ  لەمستی 

بەپێی  ب��ن،  سەرۆكەكان  پادشاو  ئەمری 

 . و...  بكرێت  لەگەڵ  یاسا هەڵسوكەوتیان 

مافی  مادام  كە  سەلمێندرا،  بۆ  ئەوانەیان 

كۆمەڵگادا  بەڕێوەبردنی  لە  هەیە  ئەوەیان 

بۆ  هەیە،  ئەوەشیان  مافی  بەشداربن، 

سەربەخۆیان  بۆچوونی  راو  مەبەستە  ئەو 

تێبكۆشن  هەیە  ئەوەیان  مافی   هەبێت، 

پێیان   خۆیان  بەوشێوەیەی  كۆمەڵگاكەیان 

بۆ  ئ��ەوەی  بەهۆی  بەرێوەبچێت،  باشە 

بۆچوونی  و  مەیل  كۆمەڵگە  بەڕێوەبردنی 

لەگەڵ  هەیە  ئەوەیان  مافی  هەیە،  جیاواز 

بیردەكەنەوە  ی��ەك  وەك  كەسانەی  ئ��ەو 

ئەوەی  بۆ  بكەن،  هاوكاری  و  هاوفكری 

مافی  بێت،  گاریگەرتر  هاوكارییەكەیان 

خۆیان  رێكخراو)حزب(ی  هەیە  ئەوەیان 

پێكبێنن و ... . 

مەسەلەكاندا  بچین  ب��ەدوای  ئ��اوا  كاتێك 

بیروباوەڕ  وەك  چەمكەكانی  دەبینین 

)حقوق  ت��اك  مافەكانی  م��اف،  )ئایدیا(، 

كۆمەاڵیەتییەكان)حقوق  مافە  ف���ردی(، 

اجتماعی(، هەڵبژاردن، ئازادی، لێپرسینەوە، 

هەمووی   ،... و  پارلەمان  ح��زب،  یاسا، 

بەڕێوەبردنی  باشتر  بۆ  پێویستییەك  وەك 

زنجیرەیەك  ئاڵقەكانی  وەك  كۆمەڵگە، 

تەواوكەری  ئەوانە  دێ��ن.  یەكدا  ب��ەدوای 

باشتر  ب��ۆ  ب��ەی��ەك��ەوە  ئ��ەوان��ە  یەكترین، 

هەیە،  دەوری��ان  كۆمەڵگە  بەڕێوەبردنی 

 )Puzzel( لەت  لەتكراو  وێنەیەكی  وەك 

وان، كە بەیەكەوە وێنەكە دروست دەكەن 

و هەركامیان نەبێت وێنەكە كامڵ نییە. 

پێشكەوتوو دا  واڵتانی  لە  ئاڵوگۆڕانە  ئەو 

كولتوری  لە  كۆمەڵگە،  بیروباوەڕی  بووەتە 

بڵێین  دەتوانین  داكوتاوەو  ریشەی  ئەواندا 

بەاڵم  هەیە،  خۆیان  راستەقینەی  كاركردی 

و  دواك��ەوت��ووەك��ان  كۆمەڵگە  و  واڵت  لە 

ئێمەشدا،  كۆمەڵگەی  و  واڵت  لە  لەوانە 

بارودۆخەكە جۆرێكی دیكەیە.

سیستمێكی  س���ەرم���ای���ەداری  سیستمی 

سیستمە  ئ��ەو  ب��ەرژەوەن��دی��ی  جیهانییە. 

كۆمەڵگەیەكەوە  بە  و  واڵتێك  بە  لەوەدایە 

ن��ەب��ەس��ت��رێ��ت��ەوە، ل��ەب��ەر ئ���ەوە واڵت��ان��ی 

كردە  روویان  سەرمایەداری  پێشكەوتووی 

واڵتانی دواكەوتووتر لە ئاسیا، ئەفەریقاو... 

بەپێی مەسڵەحەتی خۆیان سیستمی فیوداڵی 

واڵتانەیان  لەو  دەسەاڵتداری  سیستمی  و 

هەڵبژاردن،  یاسا،  واڵتانەش  لەو  گ��ۆڕی. 

 ... و  حزب  پارلەمان،  كۆمار،  س��ەرۆك 

ئاكامی  لە  چەمكانە  ئەو  بەاڵم  پەیدابوون ، 

گەشەی فكری و پێكهاتنی ئاڵوگۆڕ لە بیرو 

بۆچوونی خەڵكی ئەو كۆمەڵگایانەدا نەهاتنە 

واڵتانە  لەو  بیركردنەوەكان  فكرو  ئاراوە، 

بابەتە  ئەو  ب��وون.  پێشوو  ئەوانەی  هەر 

لەبەر  وەرگیران،  كۆن  عەقڵیەتی  بە  تازانە 

ئەوە بە رواڵەت هەن، وەك شكڵ و قاڵب 

نییە.  راستەقینەیان  كاركردی  بەاڵم  هەن، 

بەنێو  وان،  بەدەڵ  و  قەڵب  جنسی  وەك 

یاساو هەڵبژاردن و پارلەمان و حزبن، بەاڵم 

لە دروستكردنی  مەبەست 
حزب ئەوەیە، كە ئەو بەشە 
كۆمەڵگە  دانیشتووانی  لە 
كە سەبارەت بە چۆنیەتی 
كۆمەڵگاكەیان  بەڕێوەبردنی 
وەك یەك بیردەكەنەوە، 
یان مەبەست و داخوازیی 
بتوانن  هەیە،  یەكسانیان 
لەو رێگەیەوە بە یەكەوە 
هاوفكری و هاوكاری بكەن،
 گاریگەرتر بۆ وەدیهێنانی 
تێبكۆشن مەبەستەكانیان 
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بە  چاوێك  دوورن.  لێی  زۆر  ناوەڕۆك  بە 

پڕپرە  بگێڕین  خۆماندا  دەورووبەری  دنیای 

لە نموونە بۆ سەلماندنی ئەو ئیدیعایە:

م���ادام  العمر  ك��ۆم��اری  _ك���ەم س���ەرۆك 

كۆمار،  سەرۆك  هەڵبژاردنی  زۆر  دەبینین؟ 

موخالفینی  ك��ە  دەبینین  پ��ارل��ەم��ان  ی��ان 

هەبێ  ئیجازەیان  یان  بوێرن،  حكومەت 

دەبینین  بكەن؟ چەند واڵت  كاندید  خۆیان 

گاڵتەی  دەسەاڵتەوە  لەالیەن  یاسا  تێیدا  كە 

پێنەكرێت؟ سەرۆكی كام واڵت لێپرسینەوەی 

لێكراوە؟

 _ سەدام حسێن »هەڵبژاردن«ی سەرۆك 

كۆماری رێكدەخات، بێجگە لە خۆی كەس

ب��ك��ات. هەموو  ك��ان��دی��د  ن��اوێ��ری خ��ۆی 

دەبێت  دەنگدان  بۆ  دەچێت  كە  كەسیش 

وەرەق��ەی  لەسەر  خۆی  ناونیشانی  و  ناو 

بنوسێت. دەنگدانەكە 

رێبەری  قێزەونەی  دەسەاڵتداریە  ئەو   _

لە  زیاتر  دەیكات،  باكور  كۆریای  ئێستای 

شێوەی دەسەاڵتداریی فیرعەون و پادشاكانی 

و  باب  لە  دەچێت،  كۆیلەداری  دەوران��ی 

دەشڵێت  بەجێماوە،  ب��ۆی  باپیریشیەوە 

كۆمۆنیستییە. حكومەتەكەی 

_ بەشار ئەسەد بەهۆی بێكیفایەتی خۆی، 

واڵتەكەی توشی شەڕی ناوخۆیی هاتووە، لە 

ماوەیەكی كورتی چەند ساڵەدا زیاتر لە دوو 

دانیشتووانی  لە  كەس  هەزار  پەنجا  سەدو 

مەملەكەتەكە  الیەكی  كوژراون،  واڵتەكەی 

كاول 

لێیان  واڵت��ەك��ەی  خەڵكی  نیوەی  ب��ووە، 

قەوماوەو ئاوارە بوون، هەر پێیوایە دەبێ 

سەرۆك كۆماریش بمێنێتەوە.

_ لە ئێران ئەو كەسەی پێشتر دوو دەورەی 

بووە،  ئێران  كۆماری  سەرۆك  لەسەریەك 

سەاڵحیەتیان تەئیید ناكرێت لە دەورەیەكی 

كۆماری  دا  س��ەرۆك  هەڵبژاردنی  دیكەی 

خۆیان كاندید بكەنەوە.

»پارلەمان«  یەكەمین  هەڵبژاردنی  لە   _

یەكێتی  عێڕاقدا  حزبەكانی  كوردستانی  لە 

ئەوەی  بدەنە  گوێ  ئەوەی  بەبێ  پاڕتی  و 

دەسەاڵت   ٥٠-٥٠ دەنگیداوە،  چۆن  خەڵك 

لە نێو خۆیاندا دابەش دەكەن.

یەكجار  بابەتانەش  لەو  دیكەی  نموونەی 

كۆمەڵگایانەداو  لەو  ئێمە  حزبایەتی  زۆرن. 

بیركردنەوەو  لە  شێوازە  ئەو  سایەی  لە 

حزبیدا  كاری  لە  تێگەیشتن  لە  ئاستە  ئەو 

سەریهەڵداوە، هەر لەو كولتورە سیاسیەشدا 

ئاورە  لەو  دەگونجێت  بووە،  هەڵسوڕانی 

پڕیشكی وەبەر نەكەوتبێت ؟

ئەوەیە،  حزب  دروستكردنی  لە  مەبەست 

كۆمەڵگە،  دانیشتووانی  لە  بەشە  ئەو  كە 

بەڕێوەبردنی  بەچۆنیەتی  س��ەب��ارەت  كە 

بیردەكەنەوە،  یەك  وەك  كۆمەڵگاكەیان 

یەكسانیان  داخ��وازی��ی  و  مەبەست  ی��ان 

بەیەكەوە  رێگەیەوە   لەو  بتوانن  هەیە، 

هاوفكری و هاوكاری بكەن و گاریگەرتر بۆ 

وەدیهێنانی مەبەستەكانیان تێبكۆشن. ئەركی 

حزبی سیاسی ئەوەیە ئەو داخوازیانە گەاڵڵە 

بەشدار  حكومەتدا  لە  توانی  ئەگەر  بكات، 

ئەگەر  بەجێبێنێت،  داخوازیانە  ئەو  بێت، 

هەوڵبدات  گونجاو  بەشێوەی  نەیتوانی، 

داخ��وازی��ان��ە  ئ��ەو  حكومەت  ئ���ەوەی  ب��ۆ 

دیكتاتۆریدا  واڵتانی  لە  بكات،  جێبەجێ 

كە وەاڵمی داخوازیەكانی خەڵك بە زەبرو 

زۆرج��ار  دەدرێ��ت��ەوەو  و سەركوت  زەن��گ 

ئەركی  لێدەكەوێتەوە،  شۆڕشی  و  خەبات 

ئاكام   بە  و  رێبەریكردن  خەباتكار  حزبی 

هەرحاڵدا  لە  شۆڕشەیە،  ئەو  گەیاندنی 

داخوازیانەیە  ئەو  وەدیهێنانی  ئەركی حزب 

بیرۆكەی  لە  هەیە،  كۆمەڵگەكەدا  لە  كە 

روانگەو  چەند  راستەقینەدا،  حزبایەتیەكی 

پڕەنسیپی دیكە یارمەتی دەكەن، حزبایەتی 

و كاری حزبەكان بە رێگەی راستداو لەسەر 

هێڵێكی دروست بڕوات: 

ئەوەیە  بۆچوون  كە  كۆمەڵگەیەدا  لەو   _

یەك  وەك  نییە،  مەجبوور  كەس  هەموو 

بیربكاتەوەو رێز بۆ بیری جیاواز دادەنرێت، 

كارێكی  دەبێتە  دیكە  حزبی  دروستكردنی 

ئ��اس��ای��ی و ح��زب��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان بێ 

هەڵسو كەوت  یەكتر  لەگەڵ  گیروگرفت 

دەكەن.

هەیە،  بەوە  بڕوا  كە  كۆمەڵگەیەدا  لەو   _

كۆمەاڵنی  ئەركی  كۆمەڵگە  بەڕێوەبردنی 

»رەعیەت«  بە  خەڵكەكە  كەس  خەڵكەو 

نازانێت، هەڵبژاردن و دەنگی خەڵك زۆر 

حزبەی  ئەو  دەكات.  چارەسەر  گیروگرفت 

بااڵ  ئاسانی  بە  زۆر  ناهێنێتەوە  دەن��گ 

قبوڵ دەكات،  دەستی حزبی رەقیبی خۆی 

لە  دەسەاڵتدارەی  رێبەرو  و  سەرۆك  ئەو 

سەركەوتوو  ئەركەكانیدا  بەڕێوەبردنی 

دەسەاڵت  كورسی  سەریەشە  بێ  نەبووە، 

بەجێدێڵێت، یان پێی  بەجێدێڵن.

جۆراوجۆر  حزبی  كە  كۆمەڵگەیەدا  لەو   _

جیاواز  بۆچوونی  بیرو  بنەمای  لەسەر 

بۆچوونی  بیرو  ئ��ەوەی  بەهۆ ی  پێكدێن، 

تاكەكانی  هەموو  لەناو  دەتوانێت  جیاواز 

و  گەڕەكێك  دێیەك،  شارێك،  ناوچەیەك، 

هەموو  هەبێت،  بنەماڵەیەكیشدا  تەنانەت 

حزبێك لە هەموو جێیەك كارو هەڵسوڕانی 

هەیە، هیچ شارو ناوچەیەك نابێتە قۆرخ و 

پاوانی هیچ حزب و الیەنێك.

راستەقینە  بڕوای  كە  كۆمەڵگەیەدا  لەو   _



41  ژمارە )14-15( نیسانی  2016

تەنیا  دیموكراسی  هەیە،  دیموكراسی  بە 

»زۆرینە«  بڕیارەكانی  كە  داناندرێت  بەوە 

بەڕێوە بچێت، پاراستنی مافی »كەمایەتی«ش 

دەژمێردرێت،  دیموكراسی  لە  بەشێك  بە 

لەبەر ئەوە نە ئەو حزبەی زۆرینەی دەنگی 

بوو  پێیخۆش  هەرچی  پێیوایە  هێناوەتەوە 

لە  الیەنانەی  ئەو  نە  بیكات،  دەتوانێت 

كەمایەتی دان لەوە نیگەرانن تازە نەتوانن 

سەرهەڵدەنەوە.

پڕەنسیپانەی  ئەو  كە  كۆمەڵگەیەدا  لەو   _

كۆمەڵگەكەدا  لە  یاساو  بوونەتە  س��ەرەوە 

نێوان  گیروگرفتی  هەیە،  دەسەاڵتی  یاسا 

چارەسەر  یاسا  بەپێی  هێمنانەو  حزبەكان 

دەكرێت، نەك بە زۆرەملی و شەڕو ئاژاوە.

ناوخۆیی  موناسەباتی  لە  پڕەنسیپانە  ئەو 

ح��زب��ەك��ان��ی��ش��دا رەن��گ��دان��ەوەی ه��ەی��ەو 

بەڕێوە دەچێت. بەپێی ئەو پرەنسیپانە:

هەموو  هاوبەشەو  كاری  حزبی  كاری   _

لە  یەكسانیان  مافی  ح��زب  ئەندامانی 

حزبەكەی خۆیاندا هەیە.

كارێكی  هەموو  وەك  حزبی،  ك��اری   _

هاوبەش، بەپێی پێكهاتن )توافق( و پرس و 

راوێژ لەنێو ئەندامانی حزبدا بەڕێوەدەچێت. 

هەموو ئەندامانی حزب، دەبێت وەك یەك 

پابەندی ئەو پێكهاتن و قەرارو بڕیارانە بن. 

_ حزب لەالیەن ئەو ژمارەیە لە ئەندامانی 

حزبەوە بەڕێوەدەچێت، كە لە كۆنگرەدا بۆ 

لە  رێبەری  هەڵبژێردراون.  حزب  رێبەریی 

كاری حزبیدا رێبەریی تاكەكەسی نییە.

_ رێ��ب��ەری س��ەب��ارەت ب��ەو ئ��ەرك��ان��ەی 

لێدەكرێت،  لێپرسێنەوەی  پێی سپێردراوە 

نەبوو  سەركەوتوو  خۆیدا  كاری  لە  ئەگەر 

لەسەر كار الدەبرێت.

دیموكراسی  پاراستنی  میكانیزمەكانی   _

بایەخی  دیاریكراوەو  حزبدا    لەنێوخۆی 

پێد ەدرێت. 

كولتوری  بابەتە  لەو  دیكەی  شتی  ئەوانەو 

دنیای  لە  حزبایەتی  كولتوری  سیاسی، 

بەاڵم  پێكدێنن،  ئ��ەم��ڕۆدا  پێشكەوتووی 

ئێمەو  كۆمەڵگای  حزبایەتی  كولتوری 

رەنگی  زیاتر  سیاسیەكانمان  حزبە  كاركردی 

بیروبۆچوونی پێش حزبایەتی و تێگەیشینی 

دیارە  پێوە  عەشایریی  و  كۆن  كۆمەڵگای 

كولتوری  لە  سەرەوە،  پڕەنسیپانەی  ئەو  تا 

عەشایریدا  كۆمەاڵنی خەڵك رەعیەتی ئاغاو 

ئەمری  بەجێنەهێنانی  عەشیرەتن،  سەرۆك 

و  دەژمێردرێت  سەربزێوی  بە  س��ەرۆك 

سزادەدرێت، هیچ سەرۆكێك لە ناوچەكەی 

ژێر دەسەاڵتی خۆیدا هێزو دەسەاڵتی دیكە 

كە ژێردەست و گوێ  لەمستی خۆی نەبێت 

و  كەس   لە  ئەگەر  تەنانەت  ناكات،  قبوڵ 

ئەگەر    ... و  بێت  خۆشی  نزیكی  كاری 

كولتورو  ئەو  پاشماوەی  لێی  وردبینەوە 

بیركردنەوەیە لە كاركردی حزبە سیاسیەكانی 

لە  و  زیاتر  كەسدا   هەندێك  لە   _ ئێمەدا 

سەردەمێكدا  لە  یان  كەمتر،  تردا  كەسێكی 

 _ كەمتر  دیكەدا  سەردەمێكی  لە  و  زیاتر 

بەدی  بەجوانی  ئێستا،  چ  پێشوداو  لە  چ 

 دەكرێت، لە كۆمەڵگای ئێمەدا:

_ حزبەكان پێش ئەوەی لە فكری ئەوەدابن 

یان  بەڕێوەبەرن،  باش  چۆن كۆمەڵگەكەیان 

بۆ دەكەن  چۆن ئەو داخوازییانەی خەباتی 

بە ئاكامی بگەیەنن، لە فكری ئەوەدان چۆن 

دەسەاڵتی تاقانەی خۆیان بەسەر كۆمەڵگەو 

ئەگەر  بەسەر حزبەكانی دیكەدا داسەپێنن، 

لەبەربوونی حزبی بەهێزی دیكە نەیانتوانی 

بگرن،  كۆمەڵگەدا  هەموو  بەسەر  دەست 

كە  زاڵبن  ناوچەیەدا  ئەو  بەسەر  النیكەم 

ئەگەر هاتوو لە 
حزبەكاندا ئینشیعاب و 
لێكجیابوونەوە روو یدا، 
زۆرجار ئینشیعابەكە 
بەخیانەت دەژمێردرێت، 
تەبلیغاتی ژەهراوی و 
دوژمنكارانە لە دژی 
یەكتر دەستپێدەكرێت، 
پیالن لەدژی یەكتر 
دادەڕێژرێت، جاریوایە 
شەڕو پێكدادانیشی 
لێدەكەوێتەوە 
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لە  ئێران  كوردستانی  لە  بەهێزترن،  تێیدا 

ساڵەكانی سەرەتای هاتنەسەركاری جمهوری 

ئیسالمی دا كە ناوچەی ئازادی ژێر دەسەاڵتی 

كۆمەڵەو  حزبەكانی  هەبوو،  پێشمەرگە 

ژێر  لەناوچەی  یەكتریان  هێندە  دیموكرات 

لە  ن��ەدەك��رد،  تەحەمول  خۆیاندا  نفوزی 

كوردستانی عێڕاق ئێستاش ناوچەی یەكێتی 

كوردستانی  لە  هەیە،  پارتی  ناوچەی  و 

توركیا پەكەكە لەو جێگایانەی دەستی  بڕوا 

دیكە  حزبێكی  هیچ  بە  جموجۆڵ  مەجالی 

خاكی  كە  قەندیلیش  لە  تەنانەت  ن��ادات، 

حزبێكی  هیچ  نایەڵێت  دیكەیە،  واڵتێكی 

دیكە لێی نزیكبێتەوە.

_ پێوانەی حزبەكان بۆ ئەوەی كێ كۆمەڵگە 

بەدەستەوە  دەسەاڵتی  یان  بەڕێوەبەرێت، 

پاراستنی  و  خەڵك  دەنگی  هێندە  بێت 

بۆ  نییە،  شتانە  جۆرە  ئەو  و  دیموكراسی 

لە  تەنانەت  خۆیان،  دەسەاڵتی  داسەپاندنی 

سڵیان  یەكتریش  لەگەڵ  چەكداری  شەڕی 

لەگەڵ  گەورەكان  حزبە  شەڕی  نەكردووە. 

دیموكرات،  كۆمەڵەو  شەڕی  وەك  یەكتر 

پەكەكە  ش��ەری  یەكێتی،  و  پارتی  ش��ەڕی 

 ،... و  پارتی  لەگەڵ  و  یەكێتی  لەگەڵ 

بابەت  لە  نموونە  شەڕانەن.  ئەو  نموونەی 

لەالیەن  بچووكەكان  حزبە  سەركوتكردنی 

حزبە گەورەكانەوە زۆر لەوە زیاترە. 

ناوچەیەكدا  لە  توانیبێتی  حزبێك  هەر   _

دەسەاڵت پەیدا بكات، كارو هەڵسوڕانی حزبە 

ركەبەرەكانی خۆی لەو ناوچەیەدا قەدەغە، 

نموونەی  ك��ردووەت��ەوە.  بەرتەسك  ی��ان 

حزبەكانی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  ئەوەی 

دیكە لەالیەن حزبی دەسەاڵتدارەوە خرابنە 

ژێر فشار، لێیان درابێت، گیرابن، یان ... 

بەداخەوە كەم نییە. 

هەر  دڵیان  لەراستیدا  حزبەكان  چۆن   _

خۆیان  حزبی  دەسەاڵتی  داسەپاندنی  بۆ 

لێدەدات، ئەو پێكهاتن و قەول  و قەرار و 

پەیماننامانەی بۆ چارەسەركردنی گیروگرفت 

دەكەن،  ئیمزای  نێوانیشیان  كێشەكانی  و 

نە خەڵكی  پابەندن،  پێی  زۆر  بۆخۆیان  نە 

دیكەش زۆر بە جیدی دەیگرێت. نموونەی 

ملمالنێی  شەڕوكێشەو  دەستپێكردنەوەی 

دوای  كورت  ماوەیەكی  حزبەكان،  نێوان 

زۆریان  پروپاگاندەی  و  رێككەوتننامەكانیان 

لەسەر برایەتی و هاوپەیمانی، كەم نییە.

_ حزبەكان ئەو ئۆرگان و دامەزراوانەی كە 

یان  خەڵك،  دەسەاڵتی  ئۆرگانی  بەحیساب 

دامەزراوە بۆ راپەڕاندنی كاروباری كۆمەڵگە 

لەالیەن خەڵكەوەیە، دەخەنە ژێر كۆنتڕۆڵی 

كوردستانی  پارلەمانی  خۆیانەوە.  تەواوی 

دەسەاڵتی  بێ  لە  هەیە،  لەوەتەی  عێڕاق 

پەكەكە  دەناڵێنێت،  حزبەكان  بە  بەرانبەر 

نەوەدەكاندا  لە  نەتەوەییەی  كۆنگرە  ئەو 

دەستی  ت���ەواوی  بە  پێكبێت،   ه��ەوڵ��درا 

پێشمەرگایەتیش  لە دەورانی  بەسەرداگرت، 

دا كە لە شارو گوندەكان شورا و ئەنجومەن و 

... هەڵدەبژێردران، حزبەكان هەوڵیاندەدا 

ئەوان  قسەی  لە  ئەنجومەنانە  شوراو  ئەو 

دەرنەچن.

ئەو شێوازە لە بیركردنەوەو ئەو عەقڵیەتە، 

چۆنیەتی  و  نێوخۆیی  موناسەباتی  ل��ە 

بەباشی  حزبەكانیشدا  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی 

دەبیندرێت:

حزبەكان دا  رێبەرایەتی  نێو  لە  زۆرجار   _

باقی  ل��ە  ك��ە  ه��ەڵ��ك��ەوت��وون  كەسانێك 

ناسراوترو  حزبەكەیان  رێبەریی  ئەندامانی 

لێهاتووتر  حزبی دا  كاری  بوارێكی  چەند  لە 

لێهاتووییەوە  ئەو  بەهۆی  جاریوایە  بوون. 

بوتەوە،  گەورە  كردووە،  گەشەی  حزبەكە 

تێیدا   حزبەكە  ب��زوت��ن��ەوەی��ەی  ئ��ەو  ی��ان 

بەهێزتر  چ��ووەو  بەرەوپێش  ب��ەش��دارە، 

ب��ووە. ئ��ەوە وای��ك��ردووە ژم��ارەی��ەك لەو 

ئەندامانی  باقی  لە  پێیانوایە  رێبەرانە 

هەیە،  زیاتریان  مافی  ح��زب،  رێبەریی 

وا  هەندێكیان  هەڵسسوكەوتی  لە  تەنانەت 

موڵكی  حزبەكە  پێیوایە  كە  هەستدەكەیت، 

شەخسی خۆیەتی و باقی ئەندامانی رێبەری 

و  بن  ئەو  بەردەستی  دان��دراون  ئەوە  بۆ 

ئەگەر  كەسانە  ئەو  بەجێبێنن.  ئەو  ئەمری 

نین  كەم  بەداخەوە  )كە  بگونجێت  بۆیان 

دەسەاڵتی  گونجاوە(  بۆشیان  ئ��ەوان��ەی 

تاكەكەسی خۆیان بەسەر حزبدا دادەسەپێنن 

و بڕیاردەری هەموو شت هەرخۆیان دەبن.

هەڵە  رێبەران  ئێمەدا  حزبەكانی  لە    _

دەكەن، لێكدانەوەی نادروستیان لە بارودۆخ 

دەگ��رن،  نابەجێ  هەڵوێستی  دەب��ێ��ت، 

پڕۆژەی نەگونجاو دادەڕێژن، بڕیاری بێجێ 

دەدەن و لە ئاكامی ئەوانەدا حزبەكە توشی 

قەیران دەبێت و بەرەو شكست و الوازی 

میكانیزمی  نە  لەبەرئەوەی  بەاڵم  دەچێت، 

حزبەكەدا  ل��ە  جیدی  لێپرسینەوەیەكی 

نە  بپرسێتەوەو  رێبەرانە  لەو  كە  هەیە، 

هەیە  رێ��ب��ەران��ەدا  ل��ەو  عەقڵیەتەش  ئ��ەو 

سەرنەكەوتنەكانی  هەڵەو  بەرپرسایەتی 

وەاڵم  ك��ەس  ب��گ��رن،  ئەستۆ  ل��ە  خ��ۆی��ان 

حزبەكە  نالەباری  ب��ارودۆخ��ی  دەرەوەی 

رێبەرانەی  ئەو  نین  كەم  تەنانەت  نابێت. 

كە لە حزبەكەیاندا  هیچ كەس بۆی نییە، 

لێپرسینەوەیان لەگەڵدا بكات.

كەسانێك  حزبەكاندا  لەنێو  كاتانەی  ئەو   _

لە نشوستی و الوازبوونی حزبەكەیان  باس 

دەكەن، بەدوای هۆكاری سەرنەكەوتنەكاندا 
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نادروستەكان  هەڵوێستە  بڕیارو  دەگەڕێن، 

پێداچوونەوە  خوازیاری  بەرچاو،  دەخەنە 

دەبن  زیانبارەكاندا  پڕۆژە  و  پالن  بەسەر 

لێپرسینەوە  بۆ  هەوڵ  بەوانە  سەبارەت  و 

لە رێبەرانیان دەدە ن، بە هەموو شێوەیەك 

گوێ  دەدرێت.  دەنگیان  كپكردنی  هەوڵی 

داخوازیەكانیان  قسەوباسەكانیان،  نادەنە 

وەپ��ش��ت��گ��وێ دەخ����ەن، ن��وس��راوەك��ان��ی��ان 

بدەن  بەدەستەوە  بەهانە  باڵوناكەنەوە، 

لەوانە  هیچكام  ئەگەر  دەك��ەن،  دەری��ان 

و  گرژی  دەكەنە  لەگەڵیان  نەبوو،  كارساز 

بەرەو  و  سازكردن  دووبەرەكی   و  ئاڵۆزی 

پێوەدەنێن.  پاڵیان  ح��زب،  بەجێهێشتنی 

بارودۆخ كە وایلێهات، كۆنگرەش زەحمەتە 

بتوانێت كێشەكان یەكالیی كاتەوە.

_ ئەگەر هاتوو لە حزبەكاندا ئینشیعاب و 

لێكجیابوونەوە روو یدا، زۆرجار ئینشیعابەكە 

تەبلیغاتی  دەژم��ێ��ردرێ��ت،  خیانەت  ب��ە 

یەكتر  دژی  لە  دوژمنكارانە  و  ژەه��راوی 

یەكتر  دژی  لە  پیالن  پێدەكرێت،  دەست  

پێكدادانیشی  شەڕو  جاریوایە  دادەڕێژرێت، 

لێدەكەوێتەوە . 

لە  خ���راپ  تێگەیشتنانە  ه��ەڵ��ەو  ئ���ەو 

س��ەرچ��اوەی  من  ب��ەب��ڕوای  حزبی،  ك��اری 

كە  لێكترازانەن  و  ئینشیعاب  ئەو  هەموو 

حزبەكانی ئێمە توشی هاتوون. لە هەركام 

كاریگەریی  بكۆڵینەوە،  ئینشیعابانە  لەو 

بەشێكی  ناڕاستەوخۆی  یان  راستەوخۆ، 

تێدایە.  چوونانەی  بەالڕێدا  لەو  بەرچاو 

تێدا بكەی گیروگرفت   كارێك هەڵەی  هەر 

نابێت،  باشی  و  ئاكامی  دەك��ات  دروس��ت 

كاری حزبیش وایە. ئێمە تا هەڵەكانمان لە 

روانگەو  نەكەینەوەو  راست  حزبیدا  كاری 

شێوازی  سەر  نەخەینە  بیركردنەوەكانمان 

نەك  چاوەڕوانی  راستەقینە،  حزبایەتیەكی 

بەڵكو  دیكە،  لێكدابڕانی  و  ئینشیعاب  هەر 

هەموو ئەو ئاڵۆزی و ناكامی و شكستانەش 

كە حزبەكانی ئێمە تا ئێستا توشی هاتوون، 

لە داهاتووی كاریشیاندا دەبێ بكەین.

ت��ۆوی  ناشمەوێت  و  نیم  رەشبین  م��ن 

چارەنوسی  دواكەوتوویی  بچێنم،  نائومێدی 

ئێمە  نییە،  ئێمە  حزبایەتی  كۆمەڵگەو 

بیگۆڕین،  دەبێت  و  بیگۆڕین  دەتوانین 

خەڵكی دیكە چۆنیان گەشەكردووە، ئێمەش 

ئەو  م��ەرج��ی  ب��ەاڵم  بیكەین،  دەت��وان��ی��ن 

و  كەموكوڕی  یەكەم،  ئەوەیە  گەشەكردنە 

بناسین،  خۆمان  كاری  ئیرادەكانی  هەڵەو 

بەڵكو  نەیشارینەوە،  ناسیمان  ئەگەر  پاشان 

بههمهىنعهليياروچهندهاوڕێيهىكپێشمهرگهىلهدهيهىههشتاكاندا
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لێكۆڵینەوەو  و  بەرباس  بیدەینە  بەڕاشكاوی 

چارەسەری بۆ بدۆزینەوە.

كۆمەڵە  هەشتاكاندا  دەی��ەی  لە   •      

بوو،  ل��ەوپ��ەڕی ش��ەوق و ج��ەم��اوەری��دا 

ك��ردووە.  پاشەكشەی  زۆر  ئێستا  كەچی 

بزوتنەوەی  پاشەكشەی  بە  پەیوەندی  ئەوە 

فاكتەری  یان  هەیە،  كرێكاریەوە  و  چەپ 

ناوخۆیی، یان تاراوگەنشینییە  ؟

كۆمەڵە  كە  راستە  ئەوە  عەلییار:  بەهمەن 

پاشەكشەی  زۆر  هەشتاكان  بەنیسبەت 

كردووە، بەاڵم بەبڕوای من ئەو پاشەكشەیە 

بزوتنەوەی  پاشەكشەی  بە  پەیوەندی  نە 

چ���ەپ و ك��رێ��ك��اری��ەوە ه��ەی��ە، ن��ە بە 

تاراوگەنشینییەوە.

ئ��ێ��ران  كۆمۆنیستی  ح��زب��ی  ك��ۆم��ەڵ��ەو 

بزوتنەوەی  لەگەڵ  وای��ان  پەیوەندییەكی 

چ���ەپ، ی��ان ك��رێ��ك��اری��ی ئ��ێ��ران ن��ەب��وو، 

بزوتنەوەی چەپ، یان كرێكاری كوردستانیش 

لەژێر  خۆیان  الواز  یان  بووبێت،  بەهێز 

كاریگەریی كۆمەڵەدا بوون، نەك كۆمەڵە لە 

ژێر كاریگەریی ئەواندا بووبێت، جگە لەوە 

خۆ شتێكی تایبەتی لەنێو بزوتنەوەی چەپ، 

لە  ئێران  و چ  ئاستی  لە  یان كرێكاری، چ 

ئاستی كوردستاندا رووی نەداوە كە بووبێتە 

هۆی الوازبوون و پاشەكشەی كۆمەڵە.

ئەگەر  تاراوگەنشینیشەوە،  بەنیسبەت 

لەوانە  و  ئێران  كوردستانی  حزبەكانی 

كۆمەڵە لە كوردستانی ئێران نیشتەجێ بان، 

یان لە كوردستانی عێڕاق حكومەتی هەرێم 

كارئاسانی  بدایەو  ئەوانی  یارمەتی  زیاتر 

)زۆریش  لەوانەبوو  بكردنایە،  بۆ  زیاتری 

دڵنیانیم( بارودۆخیان لە ئێستا باشتر بوایە، 

ئێستا  بارودۆخی  لەسەر  هەر  ئەگەر  بەاڵم 

لە  حزبانە  ئەو  هەم  كە  بكەین،  قەزاوەت 

ئێران نین و هەم رادەی كارئاسانی حكومەتی 

هەرێم )كەم، یان زۆر( هەر ئەوەندەیە كە 

كاتانەی  لەو  زیاتر  زۆر  ئێستا  خۆ  هەیە، 

ئیمكانی  بوو،  گەشەكردن  لە  روو  كۆمەڵە 

كوردستانی  خەڵكی  بە  گرتن  پەیوەندی 

ئێرانەوەو كاركردن لە نێویاندا بۆ كۆمەڵەو 

تازە  فەراهەمە.  دیكەش  حزبەكانی  باقی 

هەڵسوڕانی  كارو  تاراوگەنشینی  وایدانێین 

بههمهىنعهليياروچهندهاوڕێيهىكپێشمهرگهىلهدهيهىههشتاكاندا
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ئایا  كردبێتەوە،  بەرتەسك  زۆر  كۆمەڵەی 

حزب، یان تێكۆشەری سیاسی ئەگەر كەوتە 

كەندوكۆسپ  دژوارەوەو  هەلو مەرجی 

كەوتە سەر رێی كارو هەڵسوڕانی، دەبێت 

وردە  و  بسپێرێت  قەدەر  قەزاو  بە  خۆی 

هەوڵبدات  دەبێت  یان  بپووچێتەوە،  وردە 

سەر  كەندوكۆسپی  وەالنانی  بۆ  چارەسەر 

رێی و رێگە بۆ بەرەوپێشچوونی بەردەوامی 

خۆی بدۆزێتەوە؟ نە كۆمەڵەو نە حزبەكانی 

دیكە بەجدی ئەو كارەیان نەكردووە، لەبەر 

ئەوە پێموایە درزی كەموكوڕی و عەیبەكانی 

دیكەدا  خەڵكی  ل��ەس��ەر  نابێت  خ��ۆم��ان 

ناكامی  هۆكاری  دۆزینەوەی  بۆ  بشكێنین، 

بەدوای  لەپێشدا  دەبێت  شكستەكانمان  و 

هۆكاری  بگەڕێین.  نێوخۆییەكاندا  فاكتەرە 

ب��ەرەو  كە  ئ��ەوەی��ە  كۆمەڵە  پاشەكشەی 

حزبایەتی  لە  دواك��ەوت��ووان��ە  تێگەیشتنی 

فكرو  ب��اری  ل��ە  كۆمەڵە  گ���ەڕاوەت���ەوە. 

ئەوە  گەڕاوەتەوەو  بەرەودوا  بۆچوونەوە،  

لێكەوتوەتەوە. پاشەكشەی تەشكیالتیشی 

لەسەر  زی��ات��ر  هەشتاكاندا  ل��ە  كۆمەڵە 

بنەماكانی حزبایەتیەكی دروست و راستەقینە 

دەڕۆیشت، لە باری فكریەوە زۆر روانگەو 

سەبارەت  پێشكەوتووانەی  تازەو  بۆچوونی 

حزبی  كاری  و  سیاسی  كاری  بەچۆنیەتی 

لەباری عەمەلیەوە زۆر  لەگەڵ خۆی هێناو 

شێوازی نوێ و كارسازی نیشاندا، بۆ ئەوەی 

كۆمەاڵنی خەڵك بتوانین دەوری كاریگەریان 

دیاریكردنی  پێشبردنی خەبات و  بەرەو  لە 

هەبێت.  كۆمەڵگەكەدا  سیاسی  چارەنوسی 

زەحمەتكێشی  كرێكارو  ب��ۆ  ه��ەم  ئ��ەوە 

و  رەعیەت  هەروەك  تائێستا  كە  كۆمەڵگە 

بۆ  هەم  لێكرابوو،  چاویان  سوك  بەچاوی 

ژنان كە باری قورسی ستەم و هەاڵواردنی 

كردنەوەی  بوو،  شانیانەوە  بەسەر  جنسی 

بەهۆی  ب��وو.  گ��ەورە  ئومێدێكی  دەرگ��ای 

نێو  لە  بەتایبەت  زوو  زۆر  كۆمەڵە  ئەوە 

ژناندا  لەنێو  و  زەحمەتكێشان   و  كرێكاران 

كۆمەاڵیەتیی  جێگەوپێگەی  و   خۆشەویستی 

كۆمەڵگای  لە  كۆمەڵەش  بەاڵم  كرد،  پەیدا 

سەریهەڵدابوو،  كوردستاندا  دواكەوتووی 

حزبی  و  سیاسی  كولتوری  دواكەوتوویی 

ریشەی  گەراو  كۆمەڵەشدا  لە  كۆمەڵگەكە 

زەمینەی  كاتێك  گ��ەرای��ە  ئ��ەو  ه��ەب��وو. 

لەباری تەشكیالتی بۆ رەخسا، زیادی كرد، 

ئەو  داگ��رت.  تەشكیالتی  و  پەرەیسەند 

زەمینە لەبارە تەشكیالتیانە كامانەن،  بۆچی 

لە كۆمەڵەدا نەتواندرا بەر بە زیادكردن و 

خۆی  بگیرێت؟  گەرایانە  ئەو  پەرەسەندنی 

ئەو  ئاكامی  لە  تایبەتیيە.  باسێكی  بابەتی 

توشی  كۆمەڵە  دواگ��ەڕان��ەوەی��ەدا  ب��ەرەو 

ئینشیعاباتی  گ��ەورەو  تەشكیالتی  ئاڵۆزیی 

لە  لە هەركام  ب��وو،  ی��ەك  ل��ەدوای  ی��ەك 

لێكدابڕانەكانی كۆمەڵە وردببینەوەو سەرنج 

بدەیە كاركردی هەركام لەو الیەنانەی ئێستا 

بەرەو  رەوتی  كاردەكەن،  كۆمەڵە  بەنێوی 

شێوازی  ب��ەرەو  كۆمەڵە  گ��ەڕان��ەوەی  دوا 

بەجوانی  حزبی،  ك��اری  لە  دواك��ەوت��وان��ە 

دەبیندرێت.

ناو  ناسراوی  سیمای  زۆرێكتان    •      

كرێكاری  و  چەپ  بزوتنەوەی  كۆمەڵەو 

لە  سیمایانە  ئەو  هەر  بەاڵم  كوردستانن، 

ناو هەموو ئینشیعابەكاندا وجودیان هەیە. 

فاكتەرەكان  نییە؟  دروستیان  تەشخیسی 

كامانەن ؟

ناسراوەكان  سیما  ئەوەی  عەلییار:  بەهمەن 

مەنتیقێكی  هەن  ئینشیعابەكاندا  هەموو  لە 

ب��ەرەو  ل��ە  ی��ان  سیمایانە،  ئ��ەو  تێدایە. 

پێشبردنی شۆڕش و خەبات لەنێو كۆمەڵگەدا 

دەوری كاریگەرتریان گێڕاوە، یان لە چەند 

بوون،  لێهاتووتر  حزبیدا    كاری  بوارێكی 

هەڵوێست  و  داڕش��ت��ن  سیاسەت  لە  ی��ان 

دروستتریان  بۆچوونی  حزبدا  گرتنەكانی 

تر  راستگۆیانە  تەشكیالتدا  لەنێو  یان  بووە، 

بەهۆی   ،... یان  كردووە،  هەڵسوكەوتیان 

زیاتر  دەرك���ردووەو  نێوبانگیان  ئەوانەوە 

دەناسرێن. ئەو پێشینەیە دەبێتە هۆی ئەوەی 

ئەندامانی حزب زیاتر متمانەیان پێ  بكەن، 

رێگەچارەیان  گیروگرفتەكاندا  لە  ئەگەر 

وەدوای  زیاترەوە  دڵنیایی  بە  پێشنیازكرد، 

ئەو  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  ب��ك��ەون،  قسەیان 

چارەسەری  بۆ  سیمایانە  ئەو  رێگەیانەی 

تائێستا  گرتوویانەتەبەر،  كۆمەڵە  قەیرانی 

كارساز نەبووە. 

كۆمەڵە لە كۆتایی هەشتاكانەوەو لەوكاتەوە 

كرێكاری  كۆمۆنیزمی  ئاڵۆزیەكانی  كێشەو 

بووە.  قەیران  توشی  سەریهەڵداوە،  تێیدا 

كۆمەڵە  دراوە  زۆر  هەوڵی  ل��ەوك��ات��ەوە 

بەبڕوای  بەاڵم  دەرەوە،  بێتە  قەیرانە  لەو 

وردبینانەو  لێكۆڵینەوەیەكی  چونكە  من 

لەو  دروس��ت  و  زانستی  خەسارناسییەكی 

گیروگرفتەكان  هۆكاری  نەكراوە،  قەیرانە 

جارەی  هەر  هەوڵەكان  نەدۆزراونەتەوە. 

نادروستتر  بۆچوونی  زیاتر و  هەڵەی  تێكەڵ 

بووەو بارودۆخەكەی ئاڵۆزتر كردووە. 

كۆمەڵە  حاڵەوە  بەو  پێتانوایە    •      

كۆمەڵگەی  لەناو  دەتوانێت  جارێكی  تر 

یان  هەبێت،  نەخشی  دەورو  رۆژه��ەاڵت 

بە  ناسیۆنالیستەكان  )هێزە  بە  بەرامبەر 

قەولی ئێوە( پاشەكشێ دەكات ؟

ئەوە  مەبەست  ئەگەر  عەلییار:  بەهمەن 

ئاكامی  لە  حزبانەی  رێكخراوەو  ئەو  بێت 
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كۆمەڵە  یەكەكانی  یەك  لەدوای   ئینشیعابە 

لەو  بەشێك  النیكەم  لەگەڵ  پێكهاتوون، 

 كادرو ئەندامانەی لە كۆمەڵە جیابوونەتەوە، 

الیەنەكانی  لە  هیچكام  لەگەڵ  ئێستا  بەاڵم 

كۆمەڵە نین، ئەوانە دوبارە یەك  بگرنەوەو 

پێموایە  من  بێتەوە،  بەهێز  كۆمەڵە  ئاوا 

ئەو  لەنێو  هەم  چونكە  سەرناگرێت،  ئەوە 

كاردەكەن،  كۆمەڵەوە  بەناوی  رێكخراوانەی 

پێشتر  ئەندامانەی  كادرو  ئەو  نێو  لە  هەم 

حزبی  كاری  ئێستا  و  كۆمەڵەبوون  لەگەڵ 

جیاوازی  لەبیروباوەڕداو  جیاوازی  ناكەن، 

پێكهاتووە.  فكریدا  روانگەی  و  ئامانج  لە 

لەسەر  حزبێكدا  لە  دەكرێت  من  بەبڕوای 

روانگەی  سیاسی،  مەسەلەی  هەندێك 

بەاڵم  هەبێت،  جیاواز  چارەسەری  جیاوازو 

چەند  ستراتیژی،  چەند  ناتوانێت  حزب 

ئامانجی دوارۆژ و چەند ئاڕمانی تێدابێت، 

ئاڵوگۆڕی  بنەمافكریەكان  كۆمەڵەدا  لە 

بەسەردا هاتووە، لەبەر ئەوە یەكگرتنەوەی 

كۆمەڵەكان و لەو رێگەیەوە بەهێزبوونەوەی 

كۆمەڵە بە مەحاڵ دەزانم، بەاڵم ئایا لە نێو 

یەكێكیان،  كۆمەڵەدا  جۆراوجۆرەكانی  بەشە 

بەیەكەوە،  لێكنزیكیان  الیەنی  چەند  یان 

پێشوی  نەخشەی  دەورو  ئ��ەو  دەت��وان��ن 

پێموایە  نا،  یان  بكەنەوە  پەیدا  كۆمەڵە 

ئەو  بتوانن  چەندە  بەستراوەتەوە  بەوەوە 

بوون،  كۆمەڵە  پێناسەی  تایبەتمەندیانەی 

پەیدابكەنەوە. 

كۆمەڵە لە باری رێبازی فكری و بیروباوەڕەوە 

كرێكارو  الیەنگری  و  سۆسیالیست  هێزێكی 

بەوە  قوڵی  ب��اوەڕی  ب��وو،  زەحمەتكێش 

زەحمەتكێشان  و  كرێكاران  كە  هەبوو 

رزگار  تێكۆشانی خۆیان  و  بەهێزی خەبات 

دەبن، هەڵخڕاندن و رێكخستنی خەبات و 

موبارزەی ئەوانی بە ئەركی هەمیشەیی خۆی 

دەزانی، ئەوەندەی بۆی بكرایە چارەسەری 

بۆ گیروگرفتەكانی نێو كۆمەڵگا دەدۆزیەوە، 

لەگەڵ بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیەكان پەیوەندیی 

پتەوی هەبوو، حزبێكی جدی بوو، ئەوەی 

بیكات،  ك��ردەوەش  بە  هەوڵیدەدا  دەیوت 

لە  حزبیەوە  نێوخۆیی  موناسەباتی  باری  لە 

هەمانكاتدا كە حزبێكی جیدی بوو و بڕیارە 

رێبەری  بەڕێوەچووبایەن،  دەبوو  حزبیەكان 

دیموكراتیك  موناسەباتێكی  و  جەمعی 

لە  ئەندامان  ك��ادرو  بوو  ب��ەرق��ەرار  تێیدا 

بەشداری  بەباشی  حزبدا    بەڕێوەبردنی 

پێناسانەوە  چەشنە  بەو  كۆمەڵە  درابوون. 

رێكخراوانەی  ئەو  بەداخەوە  دەناسراوە، 

زۆر  لە  ك��اردەك��ەن،  كۆمەڵەوە  ب��ەن��اوی 

بابەتەوە لەو پێناسانە دوور كەوتوونەتەوە، 

الیەنێك  هەر  وەالیانناوە.  ت��ەواو  بە  یان 

لە  كردەوە  بە  تایبەتمەندیانە  ئەو  بتوانێت 

بێگومان  بداتەوە،  نیشان  خۆیدا  كاركردی 

بەاڵم  بیبووژێنێتەوە،  كۆمەڵە  دەتوانێت 

ئەگەر هەرخۆی بەناو و رابردووی كۆمەڵەوە 

بەپێچەوانەی  ك��ردەوەدا  لە  و  هەڵواسێت 

ئەوانە بكات، كە كۆمەڵە كردی، بارودۆخی 

بە  ئێستا  رێكخراوانەی  ئەو  بارودۆخی  لە 

ناوی كۆمەڵەوە كاردەكەن، باشتر نابێت.

بەرانبەر  لە  پاشەكشە  مانای  بە  ئ��ەوە 

ناسیۆنالیزم  نییە.  ناسیۆنالیستەكاندا  هێزە 

كۆمەاڵیەتین،  رەوت��ی  دوو  سۆسیالیزم  و 

نەكرابێت،  چارەسەر  نەتەوایەتی  تاستەمی 

داخوازی بۆ البردنی ئەو ستەمە هەر هەیە، 

زۆر كەس هەن لە روانگەی ناسیۆنالیستیەوە 

هەوڵ  بۆ چارەسەركردنی ئەو گرفتە دەدەن، 

تا نابەرابەری و ستەمی چینایەتیش هەبێت، 

هەوڵ بۆ پڕكردنەوەی ئەو نابەرابەریانەو بۆ 

البردنی ئەو ستەمە هەر هەیەو زۆر كەس 

لەسەر  دەزان��ن،  چارەسەر  بە  سۆسیالیزم 

بناغەی ئەو فكرو بۆچوونانە حزبی سیاسی 

ئەگەر  حزبە  ئەو  ببێت.  دروست  دەكرێت 

كەسانەی  ئەو  تێكۆشانی  و  خەبات  توانی 

و  هەڵخڕێنێت  هەیە  داخوازیانەیان  ئەو 

دەكات  گەشە  حزبەكە  بكات،  رێكخراوی 

دەورەیەكداو  هەر  لە  دەبێتەوە،  گەورە  و 

بۆ  ئ��ەوەی  حزبە  ئ��ەو  هۆیەك  ه��ەر  بە 

بچووكبوونەوە  و  الوازی  بەرەو  نەكرێت، 

حزب  بچوكبوونەوەی  و  الوازی  دەچێت. 

نەمانی  یان  مانایی الوازبوون،  بە  هەمیشە 

بابەت  لە  نییە،  كۆمەڵگادا  لە  مەیلە  ئەو 

كۆمەڵە  ئاوایە.  مەسەلەكە  كۆمەڵەشەوە 

پەیوەندیەی  ئەو  خۆی  گیروگرفتی  بەهۆی 

جارانی لەگەڵ دەردو مەینەت، یان خەبات 

تێكۆشانی خەڵكی چەوساوەی كوردستان  و 

نەماوە، بەاڵم داخوازی بۆ البردنی ستەمی 

نەبێت،  زیاتر  جاران  لە  ئەگەر  چینایەتی 

كەمتر نییە.

بۆ  بیرۆكەیەك  ئێستادا  لە   •        

یەكگرتنەوەی چەند الیەنی كۆمەڵە هەیە، 

چییەوە  لە  یەكگرتنەوەیە  ئەو  بیرۆكەی 

سەرچاوە دەگرێت؟

    بەهمەن عەلییار: رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

كێشەیە،  گێرەو  پڕ  ئاڵۆزو  ناوچەیەیەكی 

چ��اوەڕوان  و  لەناكاو  رووداوەك���ان  زۆرج��ار 

ئاڵوگۆڕی  كورتدا  ماوەیەكی  لە   نەكراون، 

ئاڵوگۆڕانەی  ئ��ەو  وەك  پێكدێت،  گ��ەورە 

نادروست  بە  رووی��داو  عەرەبی  واڵتانی  لە 

یان  دان��درا،  لەسەر  عەرەبی  بەهاری  نێوی 

سوریاو  لە  داع��ش  كوتو پڕی  سەرهەڵدانی 

عێڕاق. ئەو واڵتەی ئێمە هەڵسوڕانی سیاسی 

قەیرانی قوڵی  بەڕێوەدەبەین ،  تێدا  خۆمانی 
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تێدایە،  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  و  ئابووری 

ناڕازی  و  ناڕەزایەتی  دەربڕین  ئەوانە  ئەگەر 

جەماوەری لێ بكەوێتەوە، لەوێش ئاڵو گۆڕەكان 

زیاتر كوتوپڕو پێشبینی  نەكراون، پەرەسەندن 

ئیسالمییەكان  رادیكاڵە  گروپە  بەهێزبوونی  و 

ناوچەكەدا  لە  گەورە  مەترسییەكی  بوونەتە 

ئەگەری  لە  بكرێتەوە  ل��ەوە  بیر  دەبێت  و 

تێرۆریستی  كردەوەی  بە  پێش  چۆن  ئاڵوگۆڕ 

بگیرێت. ئەوانە لە الیەك، لە الیەكی دیكەوە 

هێزە سیاسیەكانی كوردستانی ئێران و لەوانە 

هەر  لەگەڵ  رووبوونەوە  بەرەو  بۆ  كۆمەڵە، 

ئاڵوگۆڕێكی جیدی زۆر نائامادەن كە رووبدات. 

كۆمەڵە زۆر پەرەم  پەرەمە، تا ئێستا زەمینە 

بۆ هیچ هاودەنگی و هاوكاریەكی دڵخۆشكەر 

لەنێوان ئەو الیەنانەی بەو نێوەوە كاردەكەن، 

نابیندرێت، هیچكام لەو سێ الیەنە بۆخۆیان 

كاریگەریی  نییە،  ئەوەیان  هێزی  بەتەنیا 

ئێران  سیاسی  بارودۆخی  لەسەر  ئەوتۆیان 

بەاڵم هەر سێ الیەن  كوردستان هەبێت،  و 

كە  تێدایە  بەبیروباوەڕیان  و  جدی  كەسانی 

خەبات  شێلگیرانە  درێ��ژە  دوورو  سااڵنی 

دەوری  لە جێی خۆیدا  دەكەن، هەركامەیان 

گەورەی  حزبێكی  گەشەپێدانی  لە  بەرچاویان 

نایانەوێت  ئەوانە  ب��ووە.  كۆمەڵەدا  وەك 

ئاڵوگۆڕەكاندابن،  و  رووداو  پەراوێزی  لە 

یەكگرتنەوەیە،  ئەو  رێگای  لە  تێدەكۆشن 

یەكگرتنەوەكەیان  هۆیەك  بەهەر  ئەگەر  یان 

سەری نەگرت، لە رێگای هاوكاریی نزیك و 

گەورەو  هێزێكی  وەك  یەكتر،  لەگەڵ  جیدی 

دەوریان  سیاسیەكاندا  ئاڵوگۆڕە  لە  كاریگەر 

هەبێت. 

ئەو  ئاكامی  لە  یەكگرتنەوەیە  ئەو   •    

شكستە پێكهێنراوە، كە هەردوو )كۆمەڵەی 

زەحمەتكێشان(  كۆمەڵەی  و  شۆڕشگێڕ 

نەیانتوانی یەكبگرن، بەاڵم هەندێك بابەتی 

ئەو یەكگرتنەوەیە وا لێكدەدەنەوە، كە ئەم 

دیاریكراو  الیەنێكی  بێهێزكردنی  بۆ  كارە 

خرابێتەڕوو؟  

ئەویش  ماوەیەك  بەڵێ،  عەلییار:  بەهمەن 

لە  بەڵكو  ب��ەرب��اڵو،  و  بەڕەسمی  ن��ەك 

لەالیەن  ل��ەوێ،  لێرەو  كۆمەڵداو  ك��ۆڕو 

لەوە  باس  شۆڕشگێڕەوە  كۆمەڵەی  رێبەری 

بۆ ركەبەری  یەكگرتنەوەیە  ئەو  دەكرا، كە 

كۆمەڵەی  بەهێزكردنی  بۆ  و  ئەوان  لەگەڵ 

ئەو  ئەواندایە.  بەرانبەر  لە  زەحمەتكێشان 

لێكدانەوەیە بە چەند دەلیل دروست نییە:

س��ەرەڕای  كۆمەڵە  سۆسیالیستی  رەوت��ی 

دۆستانەو  موناسەباتی  سیاسی،  ئیختیالفی 

كۆمەڵەی  ل��ەگ��ەڵ  ه��ات��وچ��ۆی��ان  دی���دارو 

هەیانە،  ئێستاش  كە  هەبوو،  شۆڕشگێڕ 

بكەن،  ئ��ەوان  ركەبەریی  نییە  هۆكارێك 

لەنێوان  رك��ەب��ەری��ەك  ئ��ەگ��ەر  ت��ەن��ان��ەت 

كۆمەڵەی  لەگەڵ  دیكە  الیەنەكەی  دوو 

رەوتی  رێبەرانی  هەبێت،  شۆڕشگێڕیش 

سۆسیالیستی كۆمەڵە كەسایەتی بەپڕەنسیپی 

سیاسین و نابنە دەستمایەی نێوان  ناخۆشی 

لەنێوان خەڵكی دیكەدا.

لەگەڵ  دیكەش  الیەنەكەی  دوو  ركەبەریی 

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕ زۆر مەنتیق نایگرێتەوە،  

لە  الیەنە  دوو  ئەو  كەسایەتیەكانی  چونكە 

كەسایەتی  و  لێهاتوویی  بابەتێكەوە  هیچ 

رێبەرانی  كەسایەتی  لە  پێ  خۆیان  سیاسی 

وەك  نییە،  كەمتر  شۆڕشگێڕ  كۆمەڵەی 

حزب و رێكخراوەش وا نییە، كە كۆمەڵەی 

روو  بەهێزو  زۆر  ئەوان  لەچاو  شۆڕشگێر 

بارودۆخی  بێت،  دەور  لەسەر  گەشەو  لە 

تەقریبەن  هەموویان  رێكخراوەیی  و  حزبی 

وەك یەكە.

دەكرێت لە حزبێكدا 
لەسەر هەندێك 
مەسەلەی سیاسی، 
روانگەی جیاوازو  
چارەسەری جیاواز 
هەبێت، بەاڵم حزب 
ناتوانێت چەند 
ستراتیژی، چەند 
ئامانجی دوارۆژ 
و چەند ئاڕمانی 
تێدابێت
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لەو  هەر  زیاتر  یەكگرتنەوەیە  ئەو  هەوڵی 

دەیڵێن  خۆیان  كە  دەبینم،  ئاڕاستەیەدا 

باسیكرا.  پێشوودا  پرسیاری  لەوەاڵمی  و 

شۆڕشگێڕ  كۆمەڵەی  رێبەرانی  پێدەچێت 

لێكدانەوەیەیان  ل��ەو  وازی��ان  بۆخۆشیان 

هێنابێت.

  • یەكگرتنەوەی )كۆمەڵەی زەحمەتكێشان، 

كۆمەڵەی  كۆمەڵە،  سۆسیالیستی  رەوتی 

دەتوانیت  یەكگرتنەوە(  رەوتی  شۆڕشگێڕ_ 

و  نەخش  لە  هیچ  و  دابنێت  كاریگەری 

پێگەی ئەو هێزانە بگۆڕێت ؟

بەهمەن عەلییار: ئەگەر بەو یەكگرتنەوەیە 

ح��زب��ێ��ك دروس��ت��ب��ك��ەن، ك��ە ت��ێ��ی��دا لە 

یەك  وەك  فكری  بنەمایی  رێبازو  ب��اری 

سیاسییە  مەسەلە  بە  بەرانبەر  بیربكەنەوە، 

وەك  هەڵوێستیان  سەرەكیەكان  و   گرنگ 

بەوە  بڕوایان  بێت،  نزیك  لێك  یان  یەك، 

بەهێزی  ستەملێكراو  خەڵكی  كە  هەبێت 

دەبن  رزگ��ار  خۆیان  موبارزەی  و  خەبات 

رێكخستنی  و  هەڵخڕاندن  ئەوان  ئەركی  و 

گرفتە  نەشتوانن  ئەگەر  خەباتەیە،  ئەو 

كۆمەڵگای  جۆراوجۆرەكانی  كۆمەاڵیەتییە 

رێگە  النیكەم  بكەن،  چارەسەر  كوردستان  

باری گرانی ئەو  بۆ ئەوە بدۆزنەوە، چۆن 

گرفتانە لەسەر شانی كۆمەاڵنی خەڵك كەم 

تەشكیالتییەوە  لەباری  بتوانن  بكەنەوە، 

هەم  كە  دابمەزرێنن،  حزبی  موناسەباتێكی 

هەم  و  بێت  دیموكراتیك  و  پێشكەوتوو 

بڕیارە  و  ئەرك  كە  دیسیپلین  بە  و  جدی 

زۆر  ئ��اوا  بەڕێوەبچێت،  تێیدا  حزبیەكان 

خاوەنی  ببنە  و  بكەن  گەشە  دەتوانن   باش 

پێگەی كۆمەاڵیەتی بەهێز. ئەوان ئەزموونی  

وادا  حزبی  لەنێو  كاریان  و  رێبەرایەتی 

ئیعتیبارو  و  ناسراون  كەسایەتی  هەیە، 

ئەوانەش  پشتە،  لە  كۆمەڵەشیان  پێشینەی 

دەتوانێت یارمەتیدەریان بێت . 

باشیان  هەنگاوی  تائێستا  بابەتانەوە  لەو 

كاری  من  بەبڕوای  بەاڵم  هەڵێناوەتەوە، 

ئەگەر  ب��ەاڵم  م��اوە،  زۆر  هێشتا  جدیان 

بێ  ئ��ەوە  بۆ  یەكگرتنەوەكەیان  هەوڵی 

لەو  خ��ۆی��ان  تەشكیالتیەكانی  بنبەستە 

بەبێ  ی��ان  بكەن،  چ��ارەس��ەر  رێگەیەوە 

پێكبێنن  یەكگرتنەوەكە  وردبینی سەروبەری 

و پێیانوابێت هەر ئەوەندەی یەكیان گرتەوە 

خۆشبوو،  پێ  یەكگرتنەوەكەی  خەڵك  و 

بەهێز،  گ��ەورەو  حزبی  دەبنە  حەتمەن 

لەوحاڵەتەدا ئەگەر بۆ كورت ماوە بڕێكیش 

گەورە ببنەوە، لە درێژ ماوەدا دەگەڕێنەوە 

و  خۆیان  ئێستا  كە  ب��ارودۆخ  هەمان  سەر 

حزبەكانی دیكەش هەیانە.

      •   ئەوان بە ناوی چ كۆمەڵەیەكەوە، 

نیازی  ئااڵیەكدا  و  ناوێك  چ  لەژێر  یان 

ئەو  نییە  پێتانوا  هەیە؟  یەكگرتنەوەیان 

هێزەی كە بنكەو بارەگاو چەكداری هەبێت 

بەسەر  دەكات  هەیمەنە  الیەنە  ئەو  ئەوە 

یەكگرتنەوەكەدا دەكات ؟

بۆچوونە  ئ��ەو  ه��ەم  عەلییار:  بەهمەن 

ئەو  ئاكامی  ل��ە  ح��زب��ەی  ئ��ەو  ك��ە  هەیە 

نێوی  بەشێوەیەك  پێكدێت  یەكگرتنەوەیەدا 

ئەو  هەم  بێت،  بەسەرەوە  هەر  كۆمەڵەی 

بۆچوونە تێیاندا   بەهێزە كە حزبێكی دیكەو 

هێشتا  بكەن.  دروست  دیكەوە  ناوێكی  بە 

زووە پێشبینی بكرێت نێوی حزبەكە بە كام 

باردا دەكەوێت. 

بارەگاو  بنكەو  هێزەی  ئەو  ئایا  ئ��ەوەی 

سەر  دەكاتە  هەیمەنە  هەیە،  چەكداری 

نا.  من  بەبڕوای  نا،  یان  یەكگرتنەوەكە 

كۆمەڵەی زەحمەتكێشان كە ئەو ئیمكاناتەی 

لەگەڵ  هەڵسو كەوتی  تائێستا  ه��ەی��ە، 

هاوڕێیانەو  دۆستانەو  دیكە  الیەنەكانی 

نەكراوە  بەوە  هەست  و  بووە  خۆماڵیانە 

مەبەستە  بەو  ئیمكاناتە  لەو  ویستبێتیان 

كەڵك وەرگرن، لە الیەكی دیكەوە ئەو دوو 

الیەنەش ئەوە نین كە كەس بتوانێت شتیان 

پێ  تەحمیل بكات.

   •  ئەو یەكگرتنەوەیە چ شتێكی نوێی 

واتە  رۆژه���ەاڵت؟  ك��وردی  بۆ  پێدەبێت 

دەیانەوێت بڵێن چی؟ ئەو شتە تازەیە چییە 

كە دەیانەوێت بیڵێن؟ واتە دەتەوێ بڵێیت 

حزبایەتی  نوێی  فۆڕمێكی  و  مودێل  گەر 

نەبێت، ئەوا ئەمەش زیادەیەكی نییە، تەنیا 

مەبەست نمایش و جۆرێك ملمالنێی نێوان 

هێزەكان دەبێت ؟ 

ئەگەر  پرسیارە  ئ��ەو  عەلییار:  بەهمەن 

الیەنە  س��ێ  ل��ەو  كەسانێك  ی��ان  ك��ەس، 

كە  من  باشترە،  بدەنەوە  وەاڵمی  خۆیان 

ئاگاداری  هەیە،  لەگەڵیان  نزیكم  پەیوەندی 

هەم،  بۆچوونەكانیان  و  باس  قسەو  زۆر 

لەوە  باس  ئ��ەوان  كە  بڵێم  ئەوە  دەتوانم 

دەیانەوێت  یەكگرتنەوەیە  بەو  دەك��ەن، 

حزبێك دروست بكەن چەپ و سۆسیالیست 

لە  میللی  مەسەلەی  چارەسەركردنی  بێت، 

جیدیی  ئەركی  بە  رۆژه��ەاڵت  كوردستانی 

لەسەر  كاریگەریی  بتوانێت  بزانێت،  خۆی 

لە  كوردستانی  كۆمەاڵیەتیەكانی  بزوتنەوە 

موناسەباتی  باری  لە  هەبێت،  رۆژه��ەاڵت 

و  لێكدابڕان  و  لێكترازان  لەو  حزبییەوە 

كردوویانە  لەكۆمەڵەدا  تەشكیالتیانەی  هەڵە 

وانەیان وەرگرتبێت. 

وەك راو بۆچوونی خۆم، پێموایە لەوەاڵمی 

كردووە،  لەوە  باسم  پێشوودا  پرسیارەكانی 

حزبێكی  بتوانن  ئ��ەوان  ئ��ەوەی  مەرجی 
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نمایشدانی  نەكەونە داوی  پێكبێنن و  جدی 

لەگەڵ  حزبی  بێئاكامی  ملمالنێی  و   سوك 

الیەنەكانی دیكە، چییە.

لە  كوردستان  خۆرهەاڵتی     •      

پێشكەوتنەكانی  و  پێشهات  بەرامبەر 

غائیبە،  كوردستان  تری  پارچەكانی  ناوچەو 

هۆكارەكەشی دەگێڕنەوە بۆ كەم رەنگی و 

كەم رۆڵی هێزەكانی رۆژهەاڵتی، بەتایبەت 

كۆمەڵە و دیموكرات؟

هەر  هەڵسەنگاندنی  بۆ  عەلییار:  بەهمەن 

دەبێت  جۆراوجۆر  فاكتەری  بزوتنەوەیەك 

لەبەر چاو بگیرێت. ئەو فاكتەرانە بەیەكەوە 

دیاری  بزوتنەوەكە  توانای  هێزو  ئاستی 

بەشێك  یەكێكیان.  تەنیا  بە  نەك  دەكەن، 

لەو فاكتەرانە مەگەر لێی  وردبینەوە، ئەگینا 

زۆر بەرچاو نین، بەاڵم لەوانەیە پوتانسیەلی 

قەزاوەتكردن  بن.  بزوتنەوەكە  بەهێزی 

ئەو  بەپێی  تەنیا  بزوتنەوەیەك  لەسەر 

توشی  بەرچاوترن،  دیارو  كە  فاكتەرانەی 

بەرانبەر  نادروستمان  سیاسی  هەڵوێستی 

زیانبار  بزوتنەوەكە دەكات و دەتوانێت  بە 

بێت. 

لەو فاكتەرە سەرەكیانەی لە هەڵسەنگاندنی 

بزوتنەوەكان لە كۆمەڵگای خۆماندا  دەبێت 

هەمیشە لەبەر چاومان بێت یەكیان ئەوەیە 

توانیویانە  چەندە  دیكتاتۆرەكان  رژێمە 

یان  كۆنتڕۆڵ،  س��ەرك��وت،  بزوتنەوەكە 

بەتەواوی كپ بكەن، یەكێكیان ئەوەیە، ئایا 

ئەو حزب و الیەنە سیاسیانەی كە خاوەنی 

كاریگەریان  و  كۆمەاڵیەتین  پێگەی  جێگەو 

لە  روو  بەهێزو  هەیە،  بزوتنەوەكە  لەسەر 

گەشە، یان الوازو لە پەراوێزدان، فاكتەرێكی 

نەخشی  دەورو  و  بەشداری  رادەی  دیكە 

بزوتنەوەكەدایە،  لە  خەڵك  كۆمەاڵنی 

هۆشیاری  رادەی  دیكە،  گرنگی  فاكتەرێكی 

كولتوری  ئاستی  و  سیاسی  تێگەیشتووی  و 

سیاسی كۆمەڵگەكەیە، جگە لەوانە فاكتەری 

دیكەش وەك عامیلی دەرەكی و ... هەن 

كە جاریوایە دەوری كاریگەر دەگێڕن. 

لە  كورد  بزوتنەوەی  پێوانانە  بەو  ئەگەر 

لەگەڵ  كوردستان  جۆراوجۆرەكانی  بەشە 

یەكتر بەراورد بكەین، دەبینین كە:

ئێران  كوردستانی  لە  رادەی���ەی  ب��ەو   _

فشاری  و  كۆنتڕوڵ  مەركەزی   حكومەتی 

هەیە  ك�����وردەوە  ب��زوت��ن��ەوەی  ب��ەس��ەر 

)هۆكارەكەی هەرچیەك بێت(، لە بەشەكانی 

دیكەی كوردستان وا نییە، لە عێڕاق كورد 

بۆخۆی دەسەاڵتی كوردستانی بەدەستەوەیە، 

هەیە،  دیموكراسی  ئ��ەوەن��دە  توركیا  لە 

ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  ك���وردی  حزبێكی  ك��ە 

بچێتە  دەتوانێت  ناخۆشە،  پێی  حكومەت 

لە  هەیە  ئیجازەیان  خەڵكەكە  و  پارلەمان 

خۆپیشاندانەكانیاندا ئااڵی پەكەكە هەڵدەن، 

لە سوریا حكومەت دەسەاڵتی بەسەر هیچ 

كوێدا نییە.

_ ل��ە ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران س����ەرەڕای 

سەركوتی، جەماوەری خەڵك بەرانبەر بەو 

چارەنوسی  بە   پەیوەندیی  رووداوان���ەی 

دەربەستن  بە  زۆر  هەیە،  بزوتنەوەكە 

ئەو  دەك��ەن،  تێدا  جیدیی  دەخاڵەتی  و 

رووداوەكانی  بەهۆی  چ  كردنە  دەخالەت 

چ  بووبێت،  ئێران  كوردستانی  ناوخۆی 

بەهۆی رووداوەكانی نێو بەشەكانی دیكەی 

ئۆجاالن،  عبدوڵاڵ  گیرانی  وەك  كوردستان، 

پارلەمانی كوردستان،  هەڵبژاردنی یەكەمین 

سەرۆك كۆماریی مام جەالل، یان یارمەتی 

حاڵی  لە  بەرچاوبووە.  ئەوە  كۆبانی،  بۆ 

حازردا  كۆڵەكەی بەهێزی بزوتنەوەی كورد 

كۆمەڵە لە باری رێبازی 
فكری و بیروباوەڕەوە 
هێزێكی سۆسیالیست 
و الیەنگری كرێكارو 
زەحمەتكێش بوو،
 باوەڕی قوڵی بەوە 
هەبوو كە كرێكاران و 
زەحمەتكێشان بەهێزی 
خەبات و تێكۆشانی
 خۆیان رزگار دەبن
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لە كوردستانی ئێران،  لە كوردستانی عێڕاق 

هەرچەند حكومەتی مەركەزی بەخۆشییەوە 

نییە،  كوردستان دا  لە  دەسەاڵتێكی  هیچ 

ئازادی و دیموكراسی سیاسی لە كوردستان 

بەڕێوەبردنی  چۆنیەتی  لە  خەڵك  زۆرە، 

كۆمەڵگادا زۆر بێ دەورو نەخش و بەرانبەر 

توشی  دژواریانەی  چەڵەمەو  تەنگ  و  ئەو 

بێ  زۆر  دەب��ێ��ت،  چارەنوسیان  و  ژی��ان 

دەسەاڵتن.

سیاسی  وشیاری  ئێران  كوردستانی  لە   _

ئاستێكی  لە  كۆمەڵگە  سیاسیی  كولتوری  و 

پێداهەڵكوتنی  مەبەستم  دڵخۆشكەردایە. 

زیادی و پاساوكردنی كەموكوڕیەكانی نییە، 

وەك  م��ەدەن��ی  خەباتی  لە  ش��ێ��وازە  ئ��ەو 

شارو  هەموو  لە  س��ەراس��ەری  مانگرتنی 

هێمنانەی  رێپێوانی  كوردستان،  گۆندەكانی 

جەماوەری و بەرین، بایەخدان بە رێكخراوە 

 ،... و  »ئێن.جی.ئۆ«كان  و  ج��ەم��اوەری 

نیشانەكانی ئەو وشیاریە سیاسيیەن.

_ ئاستی پشتیوانیكردن لە خەباتی خەڵكی 

لە  و  كوردستان  دیكەی  پارچەكانی  كوردی 

خۆشی و ناخۆشیەكانیاندا بەشداریكردن، لە 

كوردستانی ئێران زۆر لە بەشەكانی دیكەی 

كوردستان زیاترە. خەڵكی كوردستانی ئێران 

لەگەڵ  زۆرج��ار  پێناوەدا  ل��ەو  هەر چەند 

دەوڵەت بەرەو رووبوونەتەوە، توشی گیران 

تەنانەت  هاتوون،  شكەنجە  و  زیندان  و 

ساڵی1991دا  كۆڕەوەكەی  لە  قوربانیانداوە، 

ك��وردی  ب��ۆ  ماڵێكیان  ه��ەم��وو  دەرك���ی 

گ��ەورەی  خۆپیشاندانی  ك��ردەوە،  عيراق 

عەبدوڵاڵ  گیرانی  دژی  لە  ناڕەزایەتیان 

پارلەمان  هەڵبژاردنی  بەڕێخست،  ئۆجەالن 

كۆمار  س��ەرۆك  و  عيراق  كوردستانی  لە 

دەستكەوتی  بە  یان  جەالل(   )مام  جەنابی 

كورد زانی و جەژنیان بۆ گرت، هەروەها 

لە دەستیان  ئەوەی  كۆبانی  بە  یارمەتی  لە 

هات درێغیان نەكرد.

نوستووی  هێزی  و  پوتانسیەل  ئ��ەوان��ە 

بزوتنەوەی كورد كە كوردستانی ئێرانن. ئەو 

قەزاوەت كردن  لە  ئەگەر  زۆرە،  پوتانسیالە 

لەبەرچاو  ئێران  كوردی  بزوتنەوەی  لەسەر 

نادروست  سیاسی  هەڵوێستی  نەگیرێت، 

لێدەكەوێتەوەو  بزوتنەوەیەی  بەو  بەرانبەر 

بەدواوە  سیاسی  زیانی  زەرەرو  دەتوانێت 

هەڵسەنگاندنە  ئەو  بەداخەوە  ئێمە  بێت. 

نادروستانەو هەڵوێست و كردەوەی سیاسی 

نا مەسئوالنە بەرانبەر بە بزوتنەوەی كورد 

سیاسیەكانی  هێزە  لەالیەن  رۆژه��ەاڵت  لە 

بەشەكانی دیكەی كوردستانەوە دیتووە. 

لە پاڵ ئەو الیەنە بەهێزانە، ئەو راستیەش 

سیاسییە  ح��زب��ە  ب��ەداخ��ەوە  ك��ە  ه��ەی��ە، 

كۆمەڵەو  وات���ە  ئێمە،  س��ەرەك��ی��ەك��ان��ی 

دەورو  هێزو  ت��وان��او  ئ��ەو  دی��م��وك��رات، 

نەخشەی هەشتاكانیان نییە، ئەوە زیانی بە 

بزوتنەوەی كورد لە ئێران  گەیاندووە..  

ئەگەر كۆمەڵەو دیموكرات بتوانن هەڵەكانی 

خۆیان راست  بكەنەوەو هێزی جاران پەیدا 

گ��ەورەی  سیاسی  هێزی  ی��ان  ب��ك��ەن��ەوە، 

دروست  تازە  پێشكەوتنخوازی  پێشكەوتوو 

ببێت، بزوتنەوەی كورد لە كوردستانی ئێران 

جێی ئومێدی گەورەیە، ئەگەر ئەوە نەبێت 

كۆنەپەرست  سیاسی  هێزی  یان  مەترسی، 

پەیدابكەن،  دەورون��ەخ��ش  و  بكەن  زی��اد 

مەترسیەكی جیدیە.

    • تادێت ئەڵتەرناتیفی زۆرترو زیاترتان 

ب��ۆ دروس��ت دەب��ێ��ت، وەك��و پ��ژاك كە 

كاریگەریی زۆری داناوە، بەتایبەت بەهۆی 

خەباتی چەكداریەوە ؟

بەهمەن  عەلییار: كۆمەڵگە بیروبۆچوونی 

ج���ی���اوازی ت��ێ��دای��ە، ی���ان ج��اری��وای��ە 

ب��ی��روب��ۆچ��وون��ی ت���ازە پ��ەی��دا دەب��ێ��ت. 

حەقی  هەیە  بۆچوونانەیان  ئەو  ئەوانەی 

و  بكەن  دروست  خۆیان  حزبی  خۆیانە 

پێشوو.  حزبەكانی  بۆ  ئەڵتەرناتیڤ  ببنە 

ئەڵتەرناتیڤ  ئەوەی  دیكەی  هۆكارێكی 

دروستبووە،  دیموكرات  كۆمەڵەو  بۆ 

لە  پێداویستی  هەندێك  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 

كۆمەڵگەدا هەیە كە ئەوان نەیانتوانیووە 

وەاڵمدەرەوەی بن. حزبی دیكە بە هەر 

داخوازیانە  ئەو  وەاڵمی  بتوانن  نیسبەت 

گەشە  نیسبەت  ب��ەه��ەم��ان  ب��دەن��ەوە، 

ئەڵتەرناتیڤیان،  ببنە  دەتوانن  دەك��ەن، 

ل���ەب���ەر ئ����ەوە ب���ە ه�����ەردوو ب���اردا 

كۆمەڵەو  بۆ  ئەڵتەرناتیڤ  دروستبوونی 

كۆمەڵەو  ئاساییە.  شتێكی  دیموكرات 

بزانن كوردستان  ئەوە  دیموكرات دەبێت 

نایانەوێت  ئەگەر  نییە،  ئ��ەوان  پاوانی 

دەبێت  ببێت،  دروست  بۆ  ئەڵتەرناتیڤیان 

ب��ە ك��ارك��ردی خ��ۆی��ان��دا ب��چ��ن��ەوەو ئەو 

كوردستان  كۆمەڵگەی  لە  بۆشاییانەی 

بكەنەوە. پڕی  بەجێیانهێشتووە 

ئەوەی لە پەیوەند لەگەڵ دروستبوونی حزب 

و رێكخراوی تازەدا كۆمەڵەو دیموكرات جێی 

فكری  لێبكەنەوەو  بیری  بەجیدی  خۆیەتی 

بۆ بكەنەوە ئەوەیە، كە یەكەم مەرج نییە، 

ئەواندا   بەدوای  رێكخراوانەی  ئەو حزب و 

پێكهاتوون، یاخود پێكدێن، هەمووی حزبی 

شۆڕشگێر و لە خزمەت خەڵكدا بن. 

رێكخراوانە  و  حزب  ئەو  ئ��ەوەی  دووەم 

و  بیروبۆچوون  هەڵقواڵوی  نییە،  م��ەرج 

بن، دەستی  نێو كۆمەڵگەكە  فكری خەڵكی 

دەرەك��ی��ش ح��زب و رێ��ك��خ��راو دروس��ت 
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دەكات، تەنانەت ئەگەر ئەو بیروبۆچوونە لە 

كۆمەڵگەكەشدا هەبێت، پاڵپشت و هاندەری 

سەرەكی ئەو چەشنە حزبانە لەوانەیە هەر 

ساڵیانێكە  پەكەكە  بێت.  دەرەكی  دەستی 

حزب  كوردستان  پارچەكانی  هەموو  بۆ 

ئیسالمییەكانیش  گروپە  دەك��ات،  دروست 

هەموو كەس دەزانێت دەستكردی دەوڵەتە 

ناوچەكەدا  بۆ ملمالنێی  بەهێزەكانن و لە 

نێوخۆیان  بەكاریان دەهێنن.

حزبی  بە  سەبارەت  تۆ  تێڕوانینی    •    

كۆمۆنیست و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕ چییە؟

پ��رۆژەی  ئ��ەوك��ات��ەی  عەلییار:  بەهمەن  

ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  دروستكردنی 

دەستی پێكرد، كۆمەڵە لە كوردستان حزبێكی 

ئیمكانات  خاوەنی  و  خۆشەویست  گەورەو 

بوو.  بەرچاو  كۆمەاڵیەتی  جێگەوپێگەی  و 

پرۆژەیەدا  لە  كە  دیكەی  الیەنانەی  ئەو 

بچوك  رێكخراوی  چەند  كرد  بەشداریان 

بوون كە نە لە كوردستان، نە لە هیچ  كوێی 

حزبەكە  نەبوو.  كۆمەاڵیەتیان  پێگەی  ئێران 

ئیمكاناتی  لە  بڕیاروابوو  بوو  دروست  كە 

كۆمەڵە كەڵك وەربگیرێت، بۆ ئەوەی ئەو 

ئێرانیش  دیكەی  شوێنەكانی  باقی  لە  حزبە 

پێ  بگرێت و پەرەبستێنێت. 

بارێكەوە  هەموو  لە  پێناوەدا  لەو  كۆمەڵە 

درێغی  بۆیكرا  ئەوەی  داناو  زۆری  مایەی 

نەكرد، بەاڵم سااڵنی زۆری بەسەردا چوو، 

پێی   حزبەكە  بێت،  هەرچی  هۆكارەكەی 

سەریهەڵنەدا.  كوێی  هیچ   لە  و  نەگرت 

دەورەی  چەند  ل��ە  تائێستا  ل��ەوك��ات��ەوە 

ئەندامانی  ك��ادرو  لە  ژمارەیەك  جیاوازدا 

تەنانەت لە ئاستی رێبەران و دامەزرێنەرانی 

پڕۆژەی  ئەوەیانداوە  هەوڵی  حزبەدا،  ئەو 

ئێران  كۆمۆنیستی  حزبی  دروستكردنی 

دەستی  سەرنەگرتوو،  پڕۆژەیەكی  وەك 

لێهەڵگیرێت و بەنێوی كۆمەڵەوە كاربكرێت، 

و  نەبوون   سەر كەوتوو  هەوڵەكان  ب��ەاڵم 

بەجێهێشتووە.  حزبەكەیان 

ئەو  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  ئەگەر 

یان  بچوكە،  یان  گ��ەورە،  چەندە  حزبە 

نیەتی،  كوێ  لە  هەیەو  نفوزی  كوێ  لە 

بەڕەسمی  بەهەرحاڵ  كە  حزبێك  وەك 

حزبێكە  بكەی،  لێ   چاوی  هەیە،  بوونی 

شۆڕشگێڕانەوە  و  پاك  مەبەستی  بە  كە 

هەڵسوڕاوانی،  و  ئەندامان  دروستكراوە، 

شۆڕشگێڕبوون،  راستەقینەو  تێكۆشەرانی 

خراپەیەكی  هیچ  هەیەو  پاكی  پێشینەی 

هەڵسوڕاوانی  و  ئەندامان  بۆ  كە  نەبووە 

مایەی سەرشكستەبوون بێت، بەاڵم ئەگەر 

هەڵیسەنگێنی  جدی  حزبێكی  پێوانەی  بە 

كە بەپێی ئیدیعاكانی خۆی دەبێت ئەركی 

ئەو  بەجێبێنێت،  گ��ەورە  كۆمەاڵیەتیی 

ئاستەدا  لەو  پێوانەیەك  هیچ  بە  حزبە 

ئەو  كە  ئەوەیە  سەرسوڕمان  جێی  نییە. 

لەسەر  سەرسەختی  و  پێداگری  رێبەرانەی 

هێشتنەوەی ئەو حزبەو راگرتنی ئەو نێوە 

پرۆژەیەكیان  و  پالن  دەكەن، خۆیان هیچ 

دەرەوەی  لە  حزبەكەیان  ئەوەی  بۆ  نییە، 

بكات،  زیاد  و  بگرێت  پێ   كوردستانیش 

ئەوان  بڵێی  دەكرێت  حاڵەتدا  باشترین  لە 

چاوەڕوانن قەزاو قەدەرن.

٢٠٠٣دا  ساڵی  لە  ئەمەریكا  ئەوەی  دوای 

لە  ك��ورد  و  روخاند  بەعسی  حكومەتی 

نەخشی  دەورو  عێڕاقدا  تازەی  حكومەتی 

گرنگی پێدرا، بەشێك لە رێبەریی كۆمەڵەی 

ئەو  كە  واب��وو،  لێكدانەوەیان  شۆڕشگێڕ 

بەڕێوەی  عێڕاق  لە  ئەمەریكا  سیناریۆیەی 

ئەو  دەكاتەوە.  دوپاتی  ئێرانیش  لە  برد، 

لێكدانەوەیە  ب��ەو  پشتی  زۆر  رێبەریە 

بەست، بۆ ئەوەی ئەمەریكا لە دوا رۆژی 

لەسەر  حیساب  واڵت��ە  ئ��ەو  رووخاندنی 

ئەویش بكات، هەوڵیدا خۆی لە ئەمەریكا 

رێبەریە  ئەو  من  بەبڕوای  بكاتەوە.  نزیك 

بوو،  هەڵە  دوو  توشی  لێكدانەوەیەدا  لەو 

ئەمەریكا  ئەگەر  تەنانەت  ئەوەی  یەكەم 

ئێران  كۆمەڵگای  رووخ��ان��د،  ئێرانیش 

بابەتەوە  زۆر  لە  عێڕاق  كۆمەڵگای  و 

نەبوو  مەرج  هەیە،  بەرچاویان  جیاوازیی 

ئەمەریكا بیەوێت، یان بۆی  بكرێت ئەوەی 

ئێرانیش  لە  دەق��اودەق  كردی  عێڕاق  لە 

ئەوەیە  جیاوازیانە  لەو  بەرێت.  بەڕێوی  

كە واڵتی ئێران لە باری كەسایەتی خاوەن 

زۆر  حكومەت  بەڕێوەبردنی  بۆ  ئەزموون 

لە عيراق دەوڵەمەندترە، لەبەرئەوە نابێت 

پشت بەوە ببەستێت ئەو دەورو نەخشەی 

لە  هەیەتی،  عێڕاقدا  حكومەتی  لە  كورد 

پێی  دەدرێت.  ئۆتۆماتیك  ئێرانیشدا 

رێبەرییە  ئەو  كە  ئەوەبوو  دووەم  هەڵەی 

حیسابەی  ئەو  كاتێك  ئەمەریكا  پێیوابوو 

و  چ��ەپ  حزبەكەی  كە  دەك��ات،  لەسەر 

زۆر  ئ��ەوە  لەبەر  نەمابێت،  شۆڕشگێڕ 

ب��ەج��دی ئ��ەو رێ��گ��ەی��ەی  گ��رت��ەب��ەر كە 

كردووەو  ئاڵوگۆڕی  كۆمەڵە  بیسەلمێنێت 

تێدا  شۆڕشگێڕبوونی  و  چەپبوون    مایەی 

كات  هیچ  رێبەریە  ئەو  ئەڵبەتە  نەماوە. 

ئاشكرا  بە  و  بەرەسمی  هیچ  كوێ  لە  و 

كردەوەكانی  ئەگەر  بەاڵم  نەوتووە،  ئاوای 

لەگەڵ  تائێستا،  لەوكاتەوە  رێبەریە  ئەو 

جاروبار  تێیدا  كە  باسانەی  قسەو  ئ��ەو 

و  چەپبوون  بە  سەبارەت  دركاندوویەتی 

بیردەكاتەوە،  چۆن  كۆمەڵە  چەپمانەوەی 

لە پاڵ یەكدابنێی، بەجوانی دەبیندرێت كە 

وەها پرۆژەیەك زۆر بەجدی لە كۆمەڵەدا 
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وردە  وردە  سەرەتاوە  لە  بەڕێوەچووە، 

خۆشكرد،  بۆ  زەمینەی  تەشكیالتدا  لە 

پەیدا  هێزی  پێویست  قەدەر  بە  كە  دواتر 

گۆڕی،  كۆمەڵەی  فكریەكانی  بنەما  كرد 

ئاسەواری چەپبوون و  ئەوەندەی بۆی كرا 

شۆڕشگێڕبوونی لە بیرو كردەوەی حزبەكە 

نەتوانن  تەشكیالتدا  لە  بۆئەوەی  سڕییەوە، 

ب��ەرەو  حزبەكە  پەكبخەنەوە،  پ��ڕۆژەك��ە 

لە  ئەوەی  پاش  بردرا،  تاكەكەسی  رێبەری 

شەرعیەت  توانی  ١٤دا  و   ١٣ كۆنگرەكانی 

بەو كارانە بدات و بیكاتە سیاسەتی رەسمی 

كەسانە  ب��ەو  بەرانبەر  بەتوندی  ح��زب، 

پرۆژەیە  ئەو  بەرهەڵستی  كە  وەستاوە 

بوون، لەو وەستانەوەیەدا لە تەسفیەكردنی 

و  قەدیمیترین  لە  ب��ەرچ��او  ژم��ارەی��ەك��ی 

دەفتەری  ئاستی  لە  كادرەكان  ناسراوترین 

سیاسی و كۆمیتەی ناوەندیدا سڵی  نەكرد، 

دەس��ت  لەكاركێشانەوەی  ن��ەدای��ە  گوێی 

ك��ادرو  ل��ە  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی  بەكۆمەڵی 

ئەندامانی حزبەكەی.

شۆڕشگێڕ  كۆمەڵەی  بۆ  پ��ڕۆژەی��ە  ئ��ەو 

فكریەوە  باری  لە  بووە،  تەواو  زۆرگران 

حزبیدا،  راگەیاندراوی  ئیدیعاو  لە  مەگەر 

ئەگینا بە هیچ پێوانەیەكی راستەقینە ئەو 

تەنانەت  و  سۆسیالیست  هێزێكی  حزبە 

رێبەریی  نییە،  دیموكراتیش  سۆسیال 

زاڵبووە،  بەسەریدا  تەواوی  بە  تاكەكەسی 

حزبی  تەسفیەی  وەك  خراپی  سوننەتی 

هاتووەتە  رێبەریدا  ئاستی  بااڵترین  لە 

چونكە  تەشكیالتیەكەیەوە،  كارنامەی 

سوننەتە  پێناسەو  لەگەڵ  هەمووی  ئەوانە 

ئەو  ن��ای��ەن��ەوە،  كۆمەڵە  ناسراوەكانی 

»تەیفی  پێیدەوترێت  ئەوەی  لەنێو  حزبە 

ك��ەوت��وەت��ەوە،  ت��ەری��ك  زۆر  ك��ۆم��ەڵ��ە« 

دەس��ت  لە  و  حزبی  تەسفیەی  بەهۆی 

ك��ادرو  زۆری  ژم���ارەی  كاركێشانەوەی 

تەشكیالتدا  بەڕێوەبردنی  لە  ئەندامان، 

ناڕەزایەتی  ئەوانە  هەیە،  جدیان   گرفتی 

ل��ێ��ك��ەوت��وەت��ەوەو  دی��ك��ەی  تەشكیالتی 

ریزەكانی  دیكەش  پێشمەرگەی  ك��ادرو 

ئەوانە  هەموو  بەجێهێشتووە،  حزبیان 

كوردستانی  خەڵكی  لەنێو  دەنگدانەوەی 

و  ه��ەڵ��س��وڕاوان  لەنێو  و  رۆژه����ەاڵت 

لەو  ئەوانیش  بووە،  خۆیاندا  الیەنگرانی 

كۆمەاڵیەتی  پێگەی  و  ناڕازین  بارودۆخە 

ئەگەر  ئەوانە  بووەتەوە،  كەمتر  حزبەكە 

و  ئەمەریكا  كە  بكەی  زیاد  لێ  ئەوەشی 

ئەتۆمیی  وزەی  مەسەلەی  لەسەر  ئێران 

رووخاندنی  ئەگەری  و  پێكهاتوون  ئێران 

حكومەتی ئێران لەالیەن ئەمەریكاوە زۆر 

كۆمەڵەی  كە  دەردەكەوێت  كەمە،  زۆر 

شۆڕشگێڕ لە بارودۆخێكی لەباردا نییە. 

دنیای  و  ئێران  ملمالنەی  ئەگەر  تەنانەت 

رۆژئاواو ئەگەری روخاندنی ئێران لەالیەن 

هێشتا  ئارادابوایە،  لە  بەجدیش  ئەوانەوە 

ئەو رێگەیەی ئەو رێبەرییە گرتوویەتەبەر، 

شانسی سەركەوتنی زۆر نەبوو، بۆ ئەوەی 

ئەمەریكاو رۆژئاوا حیسابت لەسەر بكەن، 

سۆسیالیست  و  چ��ەپ  ئ��ەوەن��دەی  ه��ەر 

ل���ەوان  س��ی��اس��ەت  رێ��ب��ازو  و  نەمێنی 

لەسەر  ئەوان  ناكات،  بەش   نزیككەیتەوە، 

كەسایەتیانە  رێكخراوەو  و  ح��زب  ئ��ەو 

حیساب دەكەن، كە هێزی گەورەو خاوەن 

پێگەی كۆمەاڵیەتی بن و كاریان لەدەست 

چەڵەبی  ئەحمەد  عێراق،  لە  هەر  بێت. 

دەستی  كردەوەو  بەرزی  خۆی  ئەمەریكا 

پێوەی  بوو، بەڵكو بتوانی دوای روخاندنی 

سەدام حسێن پشتی پێ  ببەستێت، كاتێك 

بۆیان  دەركەوت هیچی پێ  ناكرێت و  هیچ 

زوو  زۆر  نییە،  جێگەوپێگەیەكی  هێزو 

بۆخۆیان الیانبرد. هەر 

پرۆفایل:

_  بەهمەن عەلییار.

_ لە ئاوایی »وشتەپە« لە نزیك شاری بۆكان 

لە  دایكبووە. 

_ خوێندنی سەرەتایی  لە شارەكانی بۆكان و 

مهاباد خوێندووە.  خوێندنی »دبیرستان«ی لە شاری 

پاییزی  تەواو كردووە،  لە ساڵی ١٩٧٨ دا  تەورێز 

ئه ندازياری  كولێژی  ئەسفەهان  لە  ساڵ  هەمان 

بەجیهێشتووەو   ساڵی ١٩٨٠زانكۆی  لە  قبوڵكراوە  

بووە بە پێشمەرگەی »رێكخراوی چریكە فیدایی_

ئەقەلیەت«. 

ئەو  لەگەڵ  فكری  جیاوازی  هۆی  بە    _

رێكخراوە ساڵی ١٩٨٢ لەوان جیابووەتەوە.

بەرپرسایەتیی  و  ئ��ەرك  كۆمەڵەدا  لە    _

پەل،  بەرپرسی سیاسی  بووە، وەك  جۆراوجۆری 

جێگری  ئەندامی  گ���وردان،  سیاسی  بەرپرسی 

بەرپرسی  جێگری  ب��ۆك��ان،  ن��اوچ��ەی  كۆمیتەی 

فێرگەی پێشمەرگایەتی و ...، دوای جیابوونەوەی 

كومیتەی  ئەندامی  وەك  كارگەری،  كۆمۆنیزمی 

ناوەندی  كومیتەی  ئەندامی  و  كۆمەڵە  ناوەندی 

حزبی كۆمۆنیستی ئێران هەڵبژێردراوە.

_  ساڵی ٢٠٠٤ كە كۆمەڵە لە حزبی كۆمۆنیستی 

ساغكردنەوەی  كۆنفرانسی  لە  هاتەدەر،  ئێران 

ئەندامی  وەك  لەوێدا  بەشداریكردووە،  كۆمەڵەدا 

شۆڕشگێڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی  ن��اوەن��دی��ی  كۆمیتەی 

زەحمەتكیشانی كوردستانی ئێران هەڵبژێردراوە. 

_  ساڵی ٢٠٠٧ بووە بە ئەندامی دەفتەری 

كۆمیتەی  ئاستی  لە  كۆمەڵەی شۆڕشگێر.  سیاسی 

بەرپرسایەتی  سیاسی  دەف��ت��ەری  و  ن��اوەن��دی 

جۆراوجۆری بووە.

رەخنەو  ب��ەه��ۆی  ١٣دا  كۆنگرەی  ل��ە   _

ناڕەزایەتی لە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی كۆمەڵە، خۆی 

بۆ ئەندامەتی لە كۆمیتەی ناوەندی دا كاندید نەكرد.

_ ل��ە پ��اش ك��ۆن��گ��رەی ١٤ ك��ە رەخ��ن��ەو 

ناڕەزایەتیەكانی لە كۆمەڵە هاتووەتە دەرەوەو ئێستا 

لەگەڵ هیچ رێكخراوێكی سیاسییدا نییە.
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هاوسەرۆکی سیستمی فیدراڵی دیموكراتی له رۆژئاوای كوردستان:

هەدیە علی یوسف 

پڕۆژەی ئێمە، پرۆژەی ئاواكردنەوەی 

نەتەوەیی دیموكراتیكە

 ديدار:  حەمە سەروەت
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دەكرێت،  رێكەوتن  لە  ب��اس    •       

كە  كاتێكدا  لە  ئەمە  ئەسەد،  بەشار  لەگەڵ 

قسە لەسەر روخاندنی دەساڵتی بەشار ئەسەد 

رێكەوتن  لەسەر  قسە  ئێستا  كەچی  بوو، 

لەگەڵیدا دەكرێت، ئەم بیروباوەڕە لە چییەوە 

سەرچاوەی گرتووە؟

لە  كە  قەیرانەی  ئەو  یوسف:  علی  هەدیە 

پێنج  تێپەڕینی  داوای  بێگومان  هەیە،  سوریا 

ساڵە بەسەر شۆڕش و تێكۆشانی گەلی سوریا 

خۆپیشاندان  بە  ئەوەش  كە  ئ��اراوە،  هاتۆتە 

ب��وون،  هاتۆتە  چەكدارییەوە  شۆڕشی  و 

رێگە  بەردەوامانەش  پێكدادانانە  شەڕو  ئەو 

گروپ  گەلێك  دروستبوونی  بۆ  خۆشكەربوو، 

بەرەی  و  داع��ش  وەك  چەكداری  تاقمی  و 

شۆڕشەوە  دەستپێكی  لە  لەبەرئەوە  نوسرە، 

تائێستا خەڵك داوای دەكرد كە رژێمی بەعس 

بروخێت، دواتر كە گفتوگۆو دیالۆگ رووینەدا 

جۆرێك  بە  شەڕ  بۆیە  رێكەوتن،  بگەنە  تا 

ناوخۆی  لەشەڕی  دواتر  كە  سەند،  تەشەنەی 

نێودەوڵەتی،  مەسەلەیەكی  بووە  دەرچ��وو، 

جەنگی  لەروودانی  باس  خەڵك  ئێستا  بۆیە 

جیالەوەی  چونكە  دەكەن،  جیهانی  سێیەمی 

كە لەناو سوریادا تەنها یەك گروپ و الیەن 

خاكی  لەناو  بەڵكو  شەڕناكەن،  رژێم  لەگەڵ 

)روسیا،  وەك  نێودەوڵەتییەكانی  هێزە  سوریا 

ئەمەریكا، فەرەنسا، ئەڵمانیا، توركیا، ئێران(ە، 

واتە ئەو واڵتانەی كە بەشداری شەڕی یەكەم 

و دووەمی جیهانی بوون، ئێستا لەسەرخاكی 

لە  بەجۆرێك  سوریا  لەشەڕەكانی  سوریاو 

بەشدارن،  تێیدا  هەیەو  بوونیان  جۆرەكان 

بەتیرۆر  بەرامبەر  داعش،  بەرامبەر  بەتایبەت 

سەرنج  گەر  بۆیە  خستۆتەگەڕ،  هەوڵەكانیان 

تەنها  سوریا،  لە  شەڕ  كە  تێدەگەی  بدەین 

نییە، بگرە پرسی  شەڕی هاوواڵتیان و رژێم 

ئەوەش  بۆیە  جیهانییە.  پرسێكی  شەڕە  ئەم 

روونە گەر شتێك بكرێت، لەسەر پرسی سوریا 

ئەوا دەبێت، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی قسەی 

لەسەر بكرێت، بە تایبەتی هەردوو جەمسەری 

تا  روسیا.  ئەمەریكاو  وات��ە  زەوی،  گرنگی 

چارەسەرێك بۆ پرسی سوریا بدۆزنەوە، چونكە 

رژێم  پشتی  هاوپەیمانەكانی  و  ئێران  روسیاو 

هاوپەیمانەكانی  توركیاو  ئەمەریكاو  دەگرێت، 

گروپی  پشتی هاوپەیمانێتی سوریاو هەندێك 

جەمسەر  ه��ەردوو  بۆیە  دەگ��رن،  چەكدار 

ئەو  لەسەر  جدی  دیالۆگی  پێكەوە  دەتوانن 

وەكو  ئێمەش  مەسەالنەدا  لەو  بكەن،  پرسە 

سێیەم  خەتی  كە  توانیومانە  تائێستا  ك��ورد 

و  ئ��اواك��ردن  ئامانجمان  ئێمە  چونكە  بین، 

دامەزراندنی نەتەوەیی دیموكراتیكە. واتە نە 

الیەنگری رژێمین، نە الیەنگری هاوپەیمانێتی 

سوریاش  هاوپەیمانێتی  چونكە  سوریاشین، 

سوریایەكی دیموكرایك ناخوازێت. 

      • مەبەستی پرسیارەكەم ئەوە بوو، 

كە ئەو مرونەت و نەمری نواندنە بەرامبەر 

جیهانی  جەنگی  ترسی  لە  تەنها  ئەسەد 

داعش  كە  ئەوەیە  ترسی  ی��ان  سێیەمە، 

هەیە  كە  لەوەى  دەسەاڵتی  و  ببێت  بەهێز 

ناوچەكە،  و  عێراق  سوریاو  لە  زۆرتربێت، 

ناوچەیە هەریەكەیان  ئەم  یان كۆمەڵگەكانی 

ئیدی  دەناڵێنێت،  قەیرانێكەوە  بەدەست  و 

كاتی پێویستی هێمێن كردنەوەی ناوچەكەیە، 

تا ئەو فشارە زۆرەی كە لەسەر ئەوروپاشە 

نەخێر  یان  ببێتەوە،  كەم  كۆچەوە  لەرێگەی 

یەكەمی  گ��رەوی  كە  ئەسەدە  بەشار  ئەوە 

چەندان ساڵەی شەڕو سیاسەتی بردۆتەوە ؟

هەدیە علی یوسف: لەپێشدا باسم لەوە كرد، 

كە پرسەكە پرسێكی زۆر گەورەو نێودەوڵەتییە، 

بۆیە لەوانەیە بە شەڕ رژێم نەگۆڕدرێت، بۆیە 

گەر ئەو شێوازەی كە ئێستا هەیە، بەردەوام 

بێت، ئەو كوشتاری زیاتر دەبێت لەوەی كە 

هەبووە، لە ئێستادا ژێرخانی ئابووری لەسوریا 

سوریا  خەڵكی  نیوەی  لەالیەكەوە  نەماوە، 

كۆچی بۆ دەرەوەی سوریا كردووە، لەالیەكی 

ترەوە داعش و بەرەی نوسرەو گەلێك گروپی 

شەڕە  لەسەر  تیرۆریستی  توندڕەی  دیكەی 

ئەو  ئەنجامەكانی  سوریاو  بەردەوامەكانی 

بدەن،  بەخۆیان  بەردەوامی  توانیویانە  شەڕە 

رۆژهەاڵتی  هەموو  بۆ  كە  لەوەی  جیا  ئەوە 

هەدیە علی یوسف هاوسەرۆكی كانتۆنی جەزیرە، لە دیمانەیكی تایبەتی )كوردستان دیپلۆماتیك(دا 
باس لە رەوش و بارودۆخی كانتۆنەكانی رۆژئاوای كوردستان دەكات، لەالیەكی ترە باس لە بەرخۆدان 
و گیافیداییەكانی شەرڤانان بۆ پاراستنی كانتۆنەكانی رۆژئاوای كوردستان دەكات، هەروەها باس 
لە كێشەو گرفتەكانیان دەكەن، لەگەڵ )ئەنەكەسە( كە چۆن بە ئەجێندای دەرەكی لە رۆژئاوای 
كوردستان كاردەكەن، هەروەها لە درێژەی دیمانەكەدا باس لە رووداوی شەنگال دەكات، دەڵێت: 
»شەڕڤانانی رۆژئاوا چوون بەهانای خەڵكەوە، چەند هەزار كەسێكمان پاراست، لە ئێستادا )یەپەگە، 
یەپەژە( لە شەنگالدا نین، بەڵكو ئەو هێزەی كە لەناو شەنگالدا هەیە، هێزی شەنگالە یەكینەی 
پاراستنی شەنگال )پەیەژە( یە لێیە، لەالیەكی ترەوە جەخت لەسەر ئەوهاوكاریانە دەكاتەوە، كە 

یەكێتی نیشتمانی كوردستان پێشكەشی كانتۆنەكانی رۆژئاوای كوردووە.
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ن��اوەڕاس��ت پ��رس گەلێكی ت��ەواو م��ەزن و 

گەورەیە. تەنانەت وەك باس دەكرێت ئەگەری 

هەڵگرساندنی شەڕی سێیەمی جیهانی، دوبارە 

داڕشتەوەی نەخشەی رۆژهەاڵتی ناوەراستیشی 

لەالیەنەكان  زۆر  لەوانەیە  بۆیە  بەندە،  پێوە 

گەشتبنە ئەو بڕوایەی كە بەهێزی چەكداری، 

بەاڵم  كردووە،  ئەزمونیان  كە  رێگەیەكە  یان 

ناتوانرێت شتێكی ئەوتۆ بگۆڕدرێت. تەنانەت 

نوێ  شتی  بۆچەندین  زەمینەی  ش��ەڕە  ئەو 

توركیا  گ��ەر  بۆنموونە  ئ���اراوە،  هێناوەتە 

خ��وارەوە،  نەخستایەتە  روسیای  فڕۆكەی 

نەیدەتوانی  ئێستا  ئەندازەی  بەو  روسیا  ئەوا 

لەرووی سەربازییەوە بێتە ناو سوریاوە، واتە 

هەر واڵتێكی ناوچەكەو نێودەوڵەتی پاساوێكی 

بۆ دەست خستنە ناو كاروباری سوریا هەیە، 

ئەوەش روونە كە هیچ الیەنێك لەم واڵتانە 

راستەوخۆ دژی یەك نین، واتە نە ئەمەریكا 

روسیاش  نە  روسیایە،  بەرامبەر  راستەوخۆ 

بەرامبەر ئەمەریكایە. هەر لە تورركیا، قەتەر، 

فەرەنسا،  ئەڵمانیا،  ئەمەریكا،  سعودییە، 

ن��اوش��ەڕك��ەوە.  هاتونەتە  روس��ی��ا،  ئ��ێ��ران، 

نییە،  چارەسەر  سەربازی  رێگەی  لەبەرئەوە 

بۆیە  زۆرب��وون،  بەرژەوەندییەكان  چونكە 

هەموو  بەرژەوەندییەكانی  پاراستی  لەبەر 

الیەك دیالۆگ لەگەڵ رژێم هاتۆتە ئاراوە، تا 

حكومەتێكی كاتی بێتەئاراوە، ئەوەش بۆئەوەی 

كە رێگەیەك بۆ پرسی سوریا بدۆزرێتەوە. 

    • لەدوای ئەو رێكەوتننامانەی كە لەگەڵ 

بەشار بێتە ئاراوە، یان گەر رێكەوتنێك بكرێت 

سوریا،  دۆخی  لەسەر  ئەسەد  بەشار  لەگەڵ 

رێكەوتننامەیە  ئەو  لەدوای  داهاتووی  ئەوا 

كانتۆنەكان چی لێدێت و بەكوێ دەگات ؟

هەدیە علی یوسف: بنەماگرتنی ئێمە لەسەر 

نەهجێكی  ك��ارو  وەك  وات��ە  سێیەم،  خەتی 

سەربەخۆ، وەكو هێزێكی ئەساسی لە سوریا، 

واتە لەسەر ئەو بنەمایە لەسەر خەتی سێیەمین 

واتە  دیموكراتیك،  نەتەوەیی  ئاواكردنی  بۆ 

دەوڵەتی  مۆدێلی  كە  بڕوایەداین  لەو  ئێمە 

پێویست  نییە، كە جێگەی  كارێك  نەتەوەیی 

بگرێت، بۆیە ئێمە كارو نەهجی دیموكراتیك 

كە  داخوازین  ئێمە  بۆیە  دەگرین،  بەبنەما 

پێشەنگ  كارێكی  كوردستاندا  رۆژئ��اوای  لە 

ئەنجام بدەین، تاكو سیستەمێكی دیموكراتیك 

كە  دابمەزرێنین،  كوردستان  رۆژئ��اوای  لە 

ئەساسی  ببێتە  دیموكراتیكە  سیستمە  ئەو 

چارەسەری لە سوریا، وەكو سوریایەكی یەك 

ناتوانێت  هەرگیز  نەتەوە،  یەك  دەوڵ��ەت، 

كێشەكانی چارەسەر ببێت، بۆیە لەوبڕوایەداین 

كە سوریا ببێتە سوریایەكی فیدڕاڵ، لەناو ئەو 

سیستەمە فیدڕاڵییەدا دانپێدانانێكی دەستوری 

چونكە  دابنرێت،  كورد  گەلی  مافەكانی  بە 

زیاتر  ژم��ارەی  كە  نەتەوەیەكە  كورد  گەلی 

لە سێ ملیۆن مرۆڤە تەنها لە سوریادا، واتە 

مافی ئێمە وەكو نەتەوەیەكی دیرۆك و دێرین 

پێدابنرێت،  دانی  دەستوردا  چوارچێوەی  لە 

بۆیە ئێمە لەسەر ئەو ساسە دیالۆگ بكەین. 

تەنانەت ئێمە دەڵێن كە رژێمی سوریا مۆدێلی 

چونكە  ناكات،  قبوڵ  دیموكراتیك  خۆسەری 

كورد  دیموكراتیك،  خۆسەری  مۆدێلی  ئەو 

نەتەوەكانی  تەنانەت هەموو  پێشەنگە،  تێیدا 

دیكە تێیدا بەشدارن. واتە لەناو ئەو مۆدێلەو 

ئەو خۆ بەرێوەبەریەدا كە هەموو پێكهاتەكانی 

بە  رێ��ژم  كە  دەیانەوێت  ب��ەش��دارن،  تێدا 

داننانێكی رەسمی بە مافی هەموو نەتەوەكان 

گەلی  كورد،  گەلی  واتە  بنێن.  دەستوردا  لە 

سریان، گەلی عەرەب، بەومانایەی هەموویان 

زمانی  هەیە،  ئامانجیان  یەك  و  ماف  یەك 

زمانی  سێ  واڵت��دا  لە  بنەڕەتی  و  ئەساسی 

ئەساسی بن، چونكە سێ نەتەوەی ئەساسیش 

لە سوریادا بوونی هەیە.

واتە ئەگەر رژێم قبوڵ بكات بە خۆبەڕێوەبەری 

ئێمە، ئەوا ئێمە ئامادەیمان هەیە بچینە ناو 

خۆسەری دیموكراتیك 
تەنها بۆ كورد نییە، بەڵكو 
نەتەوەكانی عەرەب و 
ئاسوری، توركمان، هەموو 
پێكهاتەو رەنگەكانی ترە، 
لەبەرئەوە لە ئەنجومەنی 
جێبەجێكردن و یاسادانان
 هەموو پێكهاتەكانی 
لەخۆگرتووە، چونكە ئێمە 
وادەكات كە رێگە لە 
شەڕی ناوخۆ بگرێت، بۆیە 
خۆسەری دیموكراتیكمان 
پێشخستووە
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دیالۆگێك لەسەر بابەتەكان، بۆ رێككەوتننامەی 

جنێڤ، گەر سوریا ببێتە سوریایەكی فیدڕاڵ، 

واتە باكورو بشاوری سوریا لە نەخشەدا وەكو 

سیستەمەكە  بناسێنرێت،  فیدڕاڵ  هەرێمێكی 

ئەو  لەناو  واتە  بێت،  فیدڕاڵی  سیستمێكی 

دانی  نەتەوەییە  مافی  ئێمە  داخوازیانەی 

پێدابنرێت، هەر لە نەتەوەیی كورد، سریانی، 

عەرەب. ئەوە پێمانخۆشە 

كۆنگرەكانی  و  جنێڤ  كۆنگرەكانی  بەشداری 

سوریایەكی  بۆ  ئێمە  وات��ە  ببین.  دیكەش 

دیموكراتیك پرۆژەمان هەیە.

ئەوە  چاوەڕێی  یان  بڕواتانوانییە،   •     

نێوان  رێككەوتنی  ئەگەری  لە  كە  دەكەن، 

ئێوە  ئەوا  خۆرئاوا،  واڵتانی  سوریاو  رژێمی 

دەوڵەتی  داع��ش  جگەلە  ت��ر،  بەرەیەكی 

سوریاشتان بۆ بكرێتەوە ؟

هەدیە علی یوسف: پرۆژەی ئێمە پرۆژەیەكی 

نەتەوەیی و دەمارگیری نییە، بەڵكو پڕۆژەی 

نەتەوەیی  ئ��اواك��ردن��ەوەی  پ���رۆژەی  ئێمە 

برایەتی  واتە  پرۆژەیەش  ئەم  دیموكراتیكە. 

گەالن و مافی گەالن بەبنەما دەگرێت. واتە 

خۆسەری  ئەزموونی  بنەمایانە  ئەو  لەسەر 

دیموكراتیك  خۆسەری  دەكەن،  دیموكراتیك 

نەتەوەكانی  بەڵكو  نییە،  ك��ورد  بۆ  تەنها 

عەرەب و ئاسوری، توركمان، هەموو پێكهاتەو 

ئەنجومەنی  لە  لەبەرئەوە  ترە،  رەنگەكانی 

جێبەجێكردن و یاسادانان هەموو پێكهاتەكانی 

لەخۆگرتووە، چونكە ئێمە وادەكات كە رێگە 

خۆسەری  بۆیە  بگرێت،  ناوخۆ  ش��ەڕی  لە 

دیموكراتیكمان پێشخستووە.

داعشدا  لەگەڵ  ئێمە  تەنها  ترەوە  لەالیەكی 

لەگەڵ  بەڵكو جارجارێكیش  نەبووە،  شەڕمان 

گەر  بۆنموونە  هاتووین،  شەڕ  بە  رژێمیش 

نەكردیایە  ئازاد  بەباشی  حەسەكەمان  ئێمە 

ئەوا داعش كۆنتڕۆڵی دەكرد، لەگەڵ ئەوەشدا 

رژێمیش لەگەڵ ئێمە بە شەڕ هاتووە، ئەندامی 
ههديهعهىليوسففۆتۆ:کوردستاندیپلۆماتیک
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ئێمەی گرتووەو ئەشكەنجەی داوە. بۆیە هەر 

شوێنێك كە ئێمەی لێین ئەوا ئێمە ئازادمان 

كردووە، بەشەڕ بەدەستمان هێناوە، بۆنموونە 

لەوانە شارەكانی )حەسەكە، قامیشلۆ( تەنانەت 

هەمیشە  بۆیە  هەیە.  شەهیدیشمان  گەلێك 

ئێمەو رژێمی سوریادا  لەنێوان  ئەگەری شەڕ 

هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا ئامانجە ئێمە شەڕ نییە، 

بەڵكو ئامانجی ئێمە بەدیهێنانی دیموكراتیەتە، 

ئاستی  لە  كە  ئەوەیە  ئێمە  هەوڵی  بۆیە 

لەگەڵ  خۆمان،  پرسی  بتوانین  نێودەوڵەتیدا 

بە  كە  بڕیار  بكەینە  ناوەندیدا،  حكومەتی 

دیالۆگ و چارەسەری دیموكراتی بەدیبهێنین. 

واتە مەبەست و خواستی ئێمە سوریایەكی پڕ 

رەنگ و دیموكراتیكە. بۆیە لەوناچانەی ئێمە 

لە  ئەمنی  چوارگۆشەیەكی  ناوچەدا  دوو  لە 

حەسەكە، چوارگۆشەیەكی ئەمنی لە قامیشلۆ 

بوونیان  رژێم  كراوی  دیاری  هێزی  هەندێك 

ئێمە  كۆبانێ  تا  عەفرینەوە  لە  بۆیە  هەیە، 

بەڕێوەی دەبەین. 

ئ��ەوەی  بڵێم،  ئ��ەوە  ب��ەروون��ی دەم��ەوێ��ت 

هێرشمان بكاتە سەر، ئەوا ئێمە مافی ئەوەمان 

هەیە، كە بەرگری لە خۆمان بكەین، بێگومان 

بەرگری لە خۆمان دەكەین.

     •  لە م��اوەی راب��ردوودا لە توركیا 

)جۆن بایدن، گویل( دوبارە توركیا پەكەكەی 

بە تیرۆریست ناوهێنا لەبەردەم )جۆن بایدن(

دا، بۆیە ئەمەریكا راوبۆچوونی لەگەڵ توركیا 

بەاڵم  )پەیەدە(،  لەسەر  بەتایبەت  جیاوازە 

تیرۆریست  لەسەر  جەخت  بەردەوام  توركیا 

بوونی )پەیەدە( دەكاتەوە؟

هەدیە علی یوسف: ئەمەریكا هێزی )پەیەدە(

لەو  وات��ە  دان��ەن��اوە،  تیرۆردا  لیستی  لە  ی 

ئاشكرایە،  ئەمەریكا  هەڵوێستی  ب���ارەوە 

وەكو  )پەیەدە(  گەل  پاراستنی  یەكینەی  كە 

ئەمەریكا  ئێمەو  بۆیە  ناناسێت.  تیرۆریست 

وەك هاوكاری سەربازی پەیوەندیمان هەیە، 

وەكو  ئەمەریكا،  كە  دەمانەوێت  ئێمە  بەاڵم 

پەیوەندیمان  و  بمانناسێنێت  خۆبەرێوەبەری 

ئێمەو  پەیوەندیەكانی  واتە  بكات،  لەگەڵدا 

ئەمەریكا هەر لە سەربازیدا خۆی نەبینێتەوە.

ل��ەوك��ات��ەوە  ئەمەریكا  ئێمەو  پ��ەی��وەن��دی 

دروس��ت��ب��وو، ه��ەردووالم��ان ش��ەڕی داعش 

فڕۆكەكانی  كۆبانێدا  بەرخۆدانی  لە  دەكەین، 

داعشیان  تیرۆریستانی  ه��اوپ��ەی��م��ان��ان، 

بۆمبارانكردو بوونە هاوكاری ئێمە.  

دانپێدانەنان  هۆكاری  تۆ  بەبڕوای   •     

كوردستان  رۆژئاوای  لە  خۆبەرێوەبەری  بە 

دەگەڕێتەوە،  بۆچی  ئەمەریكاوە  لەالیەن 

لەكاتێك واڵتێكی وەكو فەرەنسا لە كۆشكی 

عەبدوڵاڵ(  )ئامینە  لە  پێشوازی  كۆماری 

دەكات، بەاڵم ئەمەریكا پێشوازی لەوجۆرەی 

لە واشنتۆن نەكردوون، واتە مەترسی ئەوە 

ب��ەرژەوەن��دی  لەبەر  ئەمەریكا  كە  نییە، 

بە  )پەكەكە(  وەكو  )پەیەدە(ش  دواتر  خۆی 

تیرۆریست ناوبەرێت؟

هەدیە علی یوسف: گەر ئەمە شرۆڤە بكەین، 

ناتۆیە،  ئەندامی  واڵتێكی  ئەمەریكا  ئ��ەوا 

ئەمەریكایە.  ستراتیژی  دۆستێكی  توركیاش 

بۆ  نییە  دوور  نێودەوڵەتی  واڵت��ان��ی  بۆیە 

كورد  گەلی  دوب��ارە  خۆیان،  ب��ەرژەوەن��دی 

لە  جۆرە  ئەم  چونكە  قوربانی،  بە  بكەنەوە 

سیاسەتكردنیان بەرامبەر بە كورد لە مێژوودا 

لە رەحمەتی  نموونە هەیە، هەر  بە سەدان 

مەال مستەفاوە، تا قازی موحەمەد لە مهاباد، 

كە  ت��ر،  تێكۆشانی  و  سەرهەڵدان  گەلێك 

خۆیان  بەرژەوەندی  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی 

قوربانی،  كردۆتە  كوردیان  ئەوا  پێش،  چۆتە 

روودانی  ئەگەری  كە  شتێكە  ئەو  لەبەرئەوە 

لەو  حاڵەتێكی  نەكەوینە  ئێمەش  بۆیە  هەیە. 

جۆرەوە، ئێمە هەمیشە دەسەاڵت و هێزمان 

لەالیەكی  وەرگ��رت��ووە.  خۆمانەوە  لەگەلی 

هاوپەیمانان  لەگەڵ  پەیوەندیمان  ئێمە  ترەوە 

هەیە، بەاڵم هەموو شتێكی ئێمە ستراتیژییە، 

چوارپارچەی  لەهەر  كورد  گەلی  ئێمە  هێزی 

واڵتانی  هەموو  ك��وردان��ی  كوردستانەوەو 

سیاسەتی  وات��ە  ناوچەكەیەوەیە.  ئەوروپاو 

گەلە.  وبەهێزی  بەستو  پشت  سەربەخۆو 

 55 لە  زیاتر  كۆبانێ،  بەرخۆدانی  بۆنموونە 

هاوپەیمانان  فرۆكەكانی  بەرخۆدان  لە  رۆژ 

هاوكارییان نەكردبووین، لەكاتێكدا بەرخۆدانی 

بەهێزێكی  بەرامبەر  بچوك  چەكی  بە  ئێمە 

دڕن���دەو پ��ڕ چ��ەك ب��وو. ی��ان ئ���ەوەی ئەو 

بە  ه��ات،  شەنگالدا  بەسەر  كە  رووداوەی 

لەكاتێكدا  رزگاركرد،  هەزاركەسمان  سەدان 

سێ  یاخود  نەبوو،  پشتیوانمان  هێزێك  هیچ 

هیچ  دەكەین،  شەڕ  رۆژئ��اوا  لە  ئێمە  ساڵ 

هێزێكی نێودەوڵەتی پشتوانی ئێمەیان نەكرد، 

تەنانەت هێزی كوردیش هەبوو، كە پشتیوانی 

بازوو،  و  بەهێز  ئێمە  بەاڵم  نەكرد،  ئێمەیان 

تێكۆشان و گیانفیدایی و بەرخۆدانی خۆمان، 

چونكە  كرد،  فەرز  خۆمان  خۆمان،  وجودی 

ئێمە هێزێكی ئەساسی و گرنگین لەسەر ئەرزی 

واقیعی سوریادا، هێزێكی شەڕكەر، بە ئیرادە، 

كورد الواز  كە  بۆیە هەركاتێك  باوەڕین.  پر 

تری  نموونەكانی  ئەوا وەكو هەڵەبجەو  بوو، 

بەچەكی  هەر  بگرە  قوربانی،  بە  دەمانكەن 

بەاڵم  دەك���ەن،  لەگەڵ  شەڕیشمان  ئ��ەوان 

هەركاتێك كە بەهێزو خاوەن ئیرادە بین، ئەوا 

پێمان  پێویستیان  الیەنەكان  هەموو  ئەوكاتە 

دەبێت. هەر هەریۆیە لە ئێستادا لە ئەگەری 

رۆژهەاڵتی  نەخشەی  داڕشتنەوەی  دوب��ارە 

ناوەڕاست، ئەوا ئێمە كارئەكتەرێكی ئەساسین، 

روسیاو  هاوپەیمانەكانی،  ئەمەریكاو  واڵتانی 

ئەوەش  ئێمە،  بە  پێویستیان  هاوپەیمانەكانی 

وەك وتم، چونكە ئێمە هێزێكی ئەساسی و 

گرنگی سەر ئەرزی واقیعین.

       • پێویست بوونی ئەمەریكاو روسیاو 

واڵتانی ناوچەكە بە ئێمەی كورد چییە،  یان 
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بۆچی زۆرجار كورد دەڵێت ئێمەین داڕێژەی 

لەكاتێكدا  ناوەڕاستین،  رۆژهەاڵتی  نەخشەی 

قوربانیدانەكانی  لە  بەشێك  باسی  خۆت 

شۆڕشەكانی گەلی كوردت كرد، یان ئێمە كام 

لەمجۆرە  كەوا  كراوین،  پشتیوانی  هاوكارو 

دەوڵەتمان  نە  لەكاتێكدا  بكەین،  قسانە 

ئەو  بۆ  راستەوخۆمان،  پشتیوانی  نە  هەیە، 

ئەو  هۆكاری  سەرچاوەو  واتە  مەسەلەیەش، 

قسانە بۆچی دەگەڕێتەوە؟

هەدیە علی یوسف: بڕواموایە كوردی ئێستا، 

كوردی پێش سەد ساڵ لەمەوپێش نییە، واتە 

نەتەوەیین.  گرێدانی  سەردەمە  ئەم  كوردی 

رۆحێكی  بە  ساڵە  چل  پەكەكە  بۆنموونە 

بەشێوەیەكی  كوردایەتیدایە  لەناو  نەتەوەیی 

پڕ  و  ئایدۆلۆجیای  بەشێوەیەكی  رێكخراو، 

تاكو  پێكهێناوە،  فیدایانەی  هێزێكی  ئیرادە 

شەڕ  بۆچی  دەك���ات،  ش��ەڕ  چ��ۆن  بزانێت 

سەرهەڵدانی  زۆری  زۆرب��ەی  بۆیە  دەك��ات. 

شۆڕشەكانی كورد دا، زیاتر رووی عەشیرەتی 

و قەبیلەداری بەسەردا زاڵبووە. واتە بابەتی 

هەستێكی  راس��ت��ە  كەمتربووە.  یەكبوون 

شەڕكەرو  هەبووەو  شۆڕشگێری  و  نیشتمانی 

فیداكاربوون، چونكە بەگشتی كورد واڵتپارێزو 

تەنانەت  نیشتمان،  بۆ  فیداین  ش��ەڕك��ەرو 

س��ەرك��ردەك��ان��ی  ك��ورد، تا ب���ەردەم پەتی 

نەیانتوانیوە  بڕواموایە  بەاڵم  چوون،  سێدارە 

فراوان  رێكخستنەكانیان  زیاتر  پارچەیەك  لە 

پێشوو  سەردەمانی  كوردی  هەروەها  بكەن، 

زۆركەمتر لە ئێستا دەیتوانی خۆی بە جیهان 

بەرێز  كە  ئەوكاتەی  بۆنموونە  بناسێنێت، 

هەموو  دنیا  بەسەركرد،  دەست  )ئۆجەالن( 

ماتەمینی بوو، بە ملیۆنان مرۆڤ هاتە هاتە 

دەنگ، خۆیان نەدەگرت دەهاتنە سەرشەقام 

كە  ئەوكاتەی  بەاڵم  كرد،  خۆپیشاندانیان  و 

سێدارەدا،  لە  یان  موحەمەد(  )قازی  بەرێز 

بەهۆی  ئەمەش  رانەگەشت،  مرۆڤ  بەملیۆن 

ترەوە  لەالیەكی  سەردەمەوەیە.  گۆڕانكاری 

شەڕ  زانستیانە  ئێستادا  لە  شەڕڤانەكانەكان 

سیاسی،  رووی  لە  لەوەی  ئەوەجیا  دەزانن، 

بەرێوەبەریەتی  س��ەرب��ازی،  ئایدۆلۆجی، 

ی��ان  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی،  هێزێكی  ب��وون��ەت��ە 

نموونەیەكی تر ئەوكاتەی كە لە كۆبانێ شەڕ 

رێبەری  فەلسەفەی  بیروباوەرو  لەسەر  بوو، 

گەلی كورد ئاپۆ  بە هەزاران كەس لە باكوری 

كوردستانەوە دەهاتن بۆ بەرخۆدان و بەرگری 

داعش،  تیرۆریستانی  ل��ەدژی  شەڕكردن  و 

واتە ئەم رۆحەی هاوكاریی و پێكەوە بوونی 

فیدایانە كوردی سەرخستووە، هەربۆجۆرەش 

ئەفسانەی  داع��ش  چونكە  س��ەردەك��ەوی��ن، 

و  بیست  س��ەدەی  لە  ت��ی��رۆرە  ت��ون��دڕەوی 

یەك، هیچ الیەنێك جگە لە كورد نەیتوانی 

بەرامبەری بوەستێتەوە، جگە لە رۆڵەو گەلی 

كورد نەبێت، واتە كەس نەیتوانی ئەفسانەی 

كورد  شەڕڤانی  تێكبشكێنێت،جگەلە  داعش 

نەبێت. ئەوە ژنی كورد بوو، كە توانی داعش 

ئێستا  كوردی  پێوەرانە  بەم  بۆیە  بشكێنێت. 

نییە. سیستمی  پێشوو  كوردی سەردەمەكانی 

ههديهعهىلود.عهبدولكهريملهرۆژئاواىكوردستان
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ئێستای و جاران جیاوازی هەیە. دەتوانم بڵێم 

بەناوی  هەیە،  شتێك  تاڕادەيەك  ئێستادا  لە 

مافی نێودەوڵەتی و مافی نەتەوەییەوە. بۆیە 

نەبێت  سێدا  جنێڤ  دیالۆگی  لە  كورد  گەر 

كە  بینی  ئەوەمان  یان  سەرناكەوێت،  ئەوا 

چۆن هەموو جیهان بۆ كۆبانێ هاتنە دەنگ 

و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هێنایە ئەو باوەڕەی 

كە كورد لەو هاوكێشانەدا ببینێت.

دەوڵەتی  زۆرباسی  ماوەیەكە    •       

سەربەخۆی كوردستان دەكرێت، كەچی ئێوە 

لە ئێستادا باسی خۆسەری دیموكرات دەكەن، 

دەمەوێت بڵێم ئایا ئێوە لەگەڵ سەربەخۆیدا 

داوای  ئێوەش  كە  چییە  هۆكار  یاخود  نین، 

سەربەخۆی ناكەن؟

هەدیە علی یوسف: مەسەلە ئەوە نییە، ئێمە 

باشوری  لە  نین،  سەربەخۆی  دەوڵەتی  دژی 

دروس��ت  با  دەبێت،  دروس��ت  كوردستان. 

پرسی  ئێمە  ب��ەب��ڕوای  تەنها  ب��ەاڵم  ببێت، 

هەموو مرۆڤایەتی لە دنیادا كە مێژووی یەكی 

دەوڵەتە.  پرسی  ئەویش  هەیە،  كۆنی  زۆر 

هۆكاری  نەتەوەیی  دەوڵەتی  سیستەمی  واتە 

ناوەڕاستە،  رۆژهەاڵتی  كێشەكانی  هەموو 

چونكە دەسەاڵتداریەتی دەچێتە پێش، ئەوەش 

روون��ە كە دەس��ەاڵت��داری چ��ووە پێش ئەوا 

نەتەوە دەبێتە قوربانی. بۆیە ئێمە بڕوامان بە 

نەتەوەیی دیموكراتیك هەیە، چونكە دەزانین 

دەبێت،  چارەسەر  كێشەكان  رێگەیە  بەو 

ئەوەی  دابمەزرێنێت.  عادالنە  سیستەمێكی 

ئێمە گرنگی پێدەدەین چارەسەركردنی پرسە 

دەوڵەتی  ئێمە  گەر  واتە  مرۆڤایەتییەكانە. 

نەتەوەیی بێت، ئەوا هیچ كات شەڕ لە واڵتی 

لەبەرئەوەی  ئ��ەوەش  نابێت،  ت��ەواو  ئێمەدا 

یان  بەنرخترە،  پێ  خۆیان  هەندێك  كە 

هەندێك چین دەردەكەون، هەندێكی دیكەش 

ژێردەستی  و  دەستی  بن  وات��ە  نابينرێن، 

بە  خزمەت  زیاتر  دەوڵەت  واتە  دەبينرێت، 

ئیرادەی گەل  ناهێڵێت  چینێك دەكات، واتە 

سوریا  دەوڵەتی  بۆئەوەش  دەستبكەوێت. 

هەموو  شارەكانی  كوشت،  هەزارانی  بە  كە 

دەسەاڵتداریەتی.  بۆ  تەنها  ئەمانەش  تێكدا، 

رۆشنبیری،  ئابووری،  پرسەكانی  لە  ئەوەجیا 

سیاسی، تەنانەت مێژووش، چونكە مێژووش 

بەاڵم  دەنوسرێتەوە،  دەسەاڵتدار  قەڵەمی  بە 

سیستەمی دیموكراسی ئیرادە پێش دەخات.

       • كە ئەوەندە بڕواتان بە مەسەلەی 

لەگەڵ  كێشەكانتان  بۆ  هەیە،  دیموكراسی 

)ئەنەكەسە( لە كوردستانی خۆرئاوا چارەسەر 

كە  دەكەیت  لەوە  باس  بۆنموونە  ناكەن، 

چینێك لەسەرەوەیەو چینێك لەخوارەوەیە، 

لەوانەیە كە )ئەنەكەسە( خۆپیشاندان بكات، 

بە  باڵوە  تا  دەكەن،  پێدا  ئاویان  ئێوە  ئەوا 

كە  لەوانەیە  یان  بكەن،  خۆپیشاندانەكە 

لەو  بەشداربێت،  بیەوێت  )ئەنەكەسە( 

كانتۆنەكان  لە  ئێوە  كە  خۆبەرێوەبەریەی 

دروستان كردووە، رێگرییان لێدەكرێت، یان 

ئاشوری،  وەك  پێكهاتەكانی  هەموو  بۆچی 

عەرەب لەگەڵ ئێوە هاوپەیمانن و بەشداری 

حكومەت و خۆبەڕێوەبەرایەتییەكان دەكەن، 

ئەو  دەرەوەی  لە  )ئەنەكەسە(  تەنها  بەاڵم 

ئێوەو  كە  چین،  ئەوهۆكارانە  پێكهاتەیەدا، 

لەسەرەتای  ب��ەردەوام��ی  بە  )ئەنەكەسە( 

دروستبوونی كانتۆنەكانەوە كێشەتان هەیە؟

ئێمەو  پ��رس��ی  ی��وس��ف:  ع��ل��ی  ه��ەدی��ە 

نییە،  دیموكراسی  پرسگرییەكی  )ئەنەكەسە( 

پێشكەوتنی  دەمانەوێت  ئێمە  ئەوەی  بەڵكو 

دیموكراسی و برایەتی گەالنە، بەاڵم ئەوەی 

پێموانییە  پێش،  دەباتە  )ئەنەكەسە(  كە 

پێشەوە،  بەرێتە  نزیكایەتیمان  بیەوێت  كە 

رێڤەبەری  كە  )ئەنەكەسە(یە  ئەوە  چونكە 

ئۆپۆزسیۆن  بە  بڕوامان  ئێمە  نییە،  قبوڵ 

هەیە، حەزیش دەكەین ئۆپۆزسیۆن هەبێت، 

دەزانین،  دیموكرات  بە  لەبەرئەوەی خۆمان 

ئێمە بەهێزو بازوو، 
تێكۆشان، گیانفیدایی و 
بەرخۆدانی خۆمان، وجودی 
خۆمان، خۆمان فەرزكرد، 
چونكە ئێمە هێزێكی 
ئەساسی و گرنگین لەسەر 
ئەرزی واقیعی سوریادا، 
هێزێكی شەڕكەر، بەئیرادە، 
پرباوەڕین. بۆیە هەركاتێك 
كە كورد الواز بوو،
 ئەوا وەكو هەڵەبجەو 
نموونەكانی تری دەمانكەن 
بە قوربانی، بگرە هەر 
بەچەكی ئەوان 
شەڕیشمان لەگەڵ دەكەن



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 60

ئۆپۆزسین  پارتێكی  وەكو  )ئەنەكەسە(  بەاڵم 

مامەڵە ناكات، بەڵكو ئەوان سیاسەتێكی دژی 

واتە  دەكەن،  پەیڕەو  دیموكراتیك  خۆسەری 

خاڵی ناكۆكیمان ئەوەیە. هەربۆیە لە 16 پارتی 

تێداماوە،  پارتی  سێ  تەنها  )ئەنەكەسە(  نێو 

بوون،  جیابوونەوە  و  ئینشیقاق  توشی  واتە 

چونكە ئەجێندای دەرەكی جێبەجێ دەكەن، 

هەرچەندە  ئێستاش جەخت لەوەدەكەمەوە، 

كە ئێمە دژی )ئەنەكەسە(نین، وەكو حزبێكی 

ك��رداری  دژی  ئێمە  ب��ەاڵم  ئ��ۆپ��ۆزس��ی��ۆن، 

دوژمانانەی )ئەنەكەسە(ین. بۆنموونە دەڵێن 

)پەیەدە( تیرۆریستە. باشە ئەی دوژمنەكانمان 

هەر  توركیاش  ناكەن،  قسە  هەمان  هەر 

ئەوەدەڵێت وەك چۆن )ئەنەكەسە( وادەڵێت. 

)ایتالف(  هاوپەیمانێتیەك  ترەوە  لەالیەكی 

بە  ئێمە  بەشدارە  تێیدا  )ئەنەكەسە(ی  كە 

كە  ئ��ەوان  بۆیە  ناودەهێنێت،  تیرۆریست 

ئێمە  دژایەتی  واتە  هاوپەیمانێتییەدان  لەو 

دەكەن، بۆیە ئامانجی )ئەنەكەسە( ئاستەنگ 

دروستكردن و دژایەتی ئێمە. راستە ئێمە یەك 

بەاڵم  بەكارهێنا،  چاالكییەك  بۆ  ئاومان  جار 

هیچی  كەس  كە  كردووە،  چاالكییان  دەیان 

پێین نەوتووە، بەاڵم ئەوەیان لەبیرنەچێت كە 

بە دەیان جار هێزەكانی ئێمە نەیانهێشتووە، 

كە رەوشی ئاسایش تێكبچێت، شەڕ دروست 

ببێت، چونكە دەزانین كە ئەوان هەوڵ بۆ ئەوە 

ئەوانیش  كراوە،  پێدا  ئاویشیان  كە  دەدەن، 

ئەمنییەكانیان  هێزەكانی  سەیارەی  جامی 

هێزە  ئەندامەكانی  قۆڵی  سەرو  شكاندووە، 

رووداوی  كە  بۆئەوەی  شكاوە،  ئەمنییەكان 

باڵوە  بۆ  روونەدات،  زیاتر  لەوە  نەخوازراو 

زانیووە،  رێگە  بەباشترین  ئەویان  پێكردنیان 

ئێمە  ئەگینا  ن��ەب��وو،  ئ��ااڵ  مەسەلە  بۆیە 

قوربانی  شەهیدو  ئااڵیە  ئەو  كە  تێدەگەین 

ئااڵی  رۆژئاواش  خانووی  لەگەلێك  بۆدراوە، 

هەرێمی كوردستان هەڵكراوە، بەبێ ئەوەی 

ئەو  لەژێر  بەاڵم  بێت،  كێشەیەكیش  هیچ 

ئەوە  بكەن،  دەیانەوێت چی  ئەوان  ئااڵیەدا 

قسەیەكە، بۆیە ئەگەر ئێمە دیموكرات نەبین 

ئەوا ناهێڵین چاالكی بكەن، بۆیە لەو بڕوایەم 

نیشتمانی  خزمەتی  بۆ  كار  )ئەنەكەسە(  كە 

و كورد ناكەن، لەكاتێك ئەو سەركەوتنانەی 

بوون،  هاتۆتە  كوردستان  رۆژئاوایی  لە  كە 

تائێستا سێ هەزار شەهیدمان بۆداوە، بۆیە 

لەناونابرێت،  )ئەنەكەسە(  دوژمنایەتی  بە 

چونكە دەزانین )ئەنەكەسە( ئۆپۆزسیۆن نییە، 

بەڵكو تەمسیلی دەوڵەتی توركیا لە رۆژئاوای 

كوردستان دەكەن، بۆنموونە ئێمە سێ ساڵە 

رێككەوتنمان  هەولێر  هاتینە  كە  لەمەوپێش 

ناكەن،  جێبەجێ  رێككەوتنەكە  بەاڵم  كرد، 

بەاڵم  كرد،  دهۆكمان  رێككەوتنامەی  دواتر 

ئێمە  لەكاتێكدا  نەكرد،  چاك  هەرخۆیان 

بەردەوام ئامادەین بۆ دیالۆگ، بەاڵم دەبێت 

)ئەنەكەسە( مەوقیفەكانیان چاك بكەن.

پارتی  لە  ئەوە  گلەیی  زۆرج��ار  ئێوە    •   

رێگەتان  كە  دەكەن،  كوردستان  دیموكراتی 

بچن،  و  بێن  خۆتان  بەخواستی  كە  نایەت 

واتە چوون و هاتنتان لەنێوان لە رۆژئاواوە 

بۆ باشوری كوردستان، بەپێچەوانەشەوە. واتە 

هەیە،  ملمالنێتان  لە  جۆرێك  پارتی  ئێوەو 

ئەوەش لە گلەیی و گازندەكانی راگەیاندنی 

ئەمە  دەكرێت،  پێ  هەست  ه��ەردووالوە 

هاوكاری  پارتی  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 

پاشخانێكی  ئەمە  یان  دەكات،  )ئەنەكەسە( 

مێژووی هەیە ؟    

نزیكایەتی  بێگومان  یوسف:  علی  هەدیە 

هەیە،  )ئەنەكەسە(دا  و  پارتی  لەنێوان 

پارتی  كە  ئاشكرایە  ئەوەش  هەندێكجاریش 

واتە  دەڕوات،  توركیا  سیاسەتەكانی  لەسەر 

نێوان  ب��ەرژەوەن��دی  كە  ناخوازێت  پارتی 

خۆیان و توركیا لەسەر رۆژئاوای كوردستان 

ئێمە  لەكاتێكدا  س��اردب��ێ��ت��ەوە،  و  خ��راپ 

هاتووین دیالۆگمان كردووە، رێككەوتننامەی 

ه��ەول��ێ��رم��ان واژۆك�������ردووە، دوات����ر بۆ 

هاتووین  دوب��ارە  ده��ۆك  رێككەوتننامەی 

و  كوردستان  رێزی  خاتری  بۆ  دانیشتوین، 

بەڕێز )مەسعود بارزانی(، بۆئەوەی كە بڵێین 

لەنێوان  دەنگی  یەك  یەكەو  كوردستان  كە 

وەك  چونكە  هەیە،  كوردستاندا  پارچەكانی 

ئەوە سەیرمان كردووە، خوازیاری ئەوەیە كە 
ههديهعهىلوچهندشهڕڤانێك
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كێشەكان چارەسەر بكات، بەاڵم )ئەنەكەسە( 

زۆرشتی تێكداوە، ئەوەجیالەوەی لە حاڵەتی 

رووداوی شەنگال هەموو دنیا دەزانێت، كە 

رزگاركردنی هەزاران  لە  هاوكاربووین  ئێمە 

بیانەوێت لە  ئینسان، یان بۆ دەبێت هەبن 

چەكدار  هێزی  دوو  كوردستان  رۆژئ��اوای 

هەبێت، لەكاتێكدا ئێمە پێویستمان بەیەكبوون 

و یەكدەنگییە، بۆیە ئێمە هەرگیز ئەوە قبوڵ 

دوو  كوردستان  رۆژئ��اوای  لە  كە  ناكەین، 

هێزی چەكداری بوونی هەبێت، چونكە ئێمە 

پێویستمان بە دوو هێزی چەكدار نییە .

ئەوەتان  بۆخۆتان  ئێوە  لەوانەیە   •       

كوردستان  رۆژئ��اوای  لە  كە  بێت،  باش  پێ 

دوو  شەنگال  لە  بەاڵم  هەبێت،  هێز  یەك 

شەرڤانان،  پێشمەرگەو  واتە  لێبێت،  هێزی 

واتە ئەمە بۆچی بۆ ئەمانیش راست نەبێت، 

ئەركی  و  هاوكاریتان  بۆ  سوپاس  بڵێن  كە 

هێزی  پێویستە  بەاڵم  بەجێهێناوە،  خۆتان 

پێشمەرگەی كوردستان لەو ناوچانەدابن؟

پێناسەكردنی  یەكەم  یوسف:  علی  هەدیە 

نییە،  )پ��ەی��ەدە(  بە  كوردستان  رۆژئ���اوای 

پارتێكن، هێزێكن  یەپەژە(  )پەیەدە،  چونكە 

هێزێكی  وات��ە  دیمكراتیك،  خۆسەری  لە 

كوردستان،  رۆژئاوای  پاراستنی  لە  ئەساسین 

دەستی  كەوتەوتە  شەنگال  كە  ئەوكاتەی 

داعش، بە راستی بەشێكى زۆر لە هێز ئەوێی 

بەهانای  چوون  شەڕڤانان  بۆیە  كرد،  چۆڵ 

كەم  بارگرانییان  لە  كەمێك  تا  خەڵكەكەوە، 

بكەنەوە، چونكە چوار هەزار ژنیان برد، كە  

تیرۆریستان كڕین و فرۆشتنیان پێوە دەكەن، 

بەهانای  چ��وون  رۆژئ��اوا  شەڕڤانانی  بۆیە 

خەڵكەوە، چەند هەزار كەسێكمان پاراست، 

لە ئێستادا )یەپەگە، یەپەژە( لە شەنگالدا نین، 

بەڵكو ئەو هێزەی كە لەناو شەنگالدا هەیە، 

شەنگال  پاراستنی  یەكینەی  شەنگالە  هێزی 

ئێمە  كە  ئ��ەوەی  بۆیە  لێیە.  یە  )پەیەژە( 

لە  مرۆیی  هاوكاری  چییە،  لەوێ  دەیكەین 

چادرو هاوكاری مرۆییەكانی دیكە دەكەین، 

ئەوەشمان لەبیرنەچێت كە كەمپێكی گەورەی 

بۆیە  هەیە،  كوردستان  رۆژئاوای  لە  ئێزدی 

لە  لە رۆژئاوايە،  ئێمە  ئێستادا شەڕڤانی  لە 

شەنگال نییە.  

       • ئەوكاتەی كە كۆبانێ پێویستی بە 

هاوكاری بوو، هێزی پێشمەرگەی كوردستان 

كۆبانێ  هاوكاری  بۆ  چوون  باشورەوە  لە 

دەنرخێنن،  ئەوە  چۆن  ئێوە  شەڕڤانان،  و 

كرتان،  شەنگال  لە  ئێوە  ئ��ەوەی  چونكە 

كۆبانێ  ه��اوك��اری  بۆ  پێشمەرگە  ئ��ەوەی 

ناوازەو  شتێكی  كوردا  مێژووی  لە  كردی، 

نوێ بوو، كە زۆر دەاللەت و شیكردنەوەو 

نەبوونە  بۆ  ئەمانە  هەڵدەگرێت،  قسە 

هەوێنی باشتركردنی پەیوەندییەكانی باشورو 

رۆژئاوايی كوردستان ؟ 

هەدیە علی یوسف: زۆر گرنكە یەكبوون و 

ئەوە  ئێمەش  بۆ  كورد،  گەلی  دەنگی  یەك 

زۆر ئەساسە، ئەوكاتەی كە كۆبانێ پێویستی 

هاتن،  خۆیان  بڕیاڕی  بە  بوو،  بەهاوكاری 

دواتریش بە بڕیاری خۆیان لەوێ دەرچوون، 

وەرن،  پێشمەرگە  بە  نەمانووت  ئێمە  واتە 

هەروەها نەشمانوت بڕۆنەوە. بەو پەڕی رێزو 

خۆشەویستیەوە مامەڵەمان لەگەڵدا كردوون، 

پێویستیشمان  ئێمە  شەڕیشدا  لەكاتی  بەاڵم 

بێت  پێشمەرگە  با  بڵێین  كە  نەبووە،  بەوە 

تەواومان  هێزی  چونكە  بكات،  هاوكاریمان 

ه��ەی��ەو ه��ەب��ووە، ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا ئێمە 

كاركرێكی  پیرۆزو  كارێكی  كارەكەیان  دەڵێین 

كوردانەبوو .  

ئەو  باسی  ئێوە كەمترین كات  بۆچی   •   

نیشتمانی  یەكێتی  كە  دەكەن،  پشتیوانیانە 

پێشكەشی  ب��ەردەوام��ی  ب��ە  ك��وردس��ت��ان 

چونكە  دەك���ات،  كوردستانی  خ��ۆرئ��اوای 

كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  كە  ئاشكرایە 

ئەو سەركەوتنانەی 
كە لە رۆژئاوای كوردستان 
هاتۆتەبوون، 
تائێستا سێ هەزار 
شەهیدمان بۆداوە،
 بۆیە بە دوژمنایەتییەی 
)ئەنەكەسە( لەناونابرێت، 
چونكە دەزانین 
)ئەنەكەسە( ئۆپۆزسیۆن 
نییە،  بەڵكو تەمسیلی  
دەوڵەتی توركیا  لە 
رۆژئاوای كوردستاندەكەن
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دەك��ات،  ئێوە  پشتوانی  راگەیانەكانی  لە 

بە  ئێوەی   پشتوانی  سەربازییەوە  لەرووی 

كەمترین  ئێوە  بەاڵم  ك��ردووە،  بەردەوامی 

كە  نەگەیاندووە،  راتان  بەرەسمی  جاريش 

یەكێتی نیشتمانی كوردستان، بەڵێ، هاوكارو 

كوردستان  خۆرئاوای  كانتۆنەكانی  پشتیوانی 

بووە، یان كاتێك بەرپرسی دەستەی كارگێری 

دەك��ات،  كانتۆنەكان  سەردانی  )ی.ن.ك( 

دوبارە  پشتیوانی  وتار  بە  كە  جگەلەوەی 

دەكاتەوە بۆتان، لەالیەكی ترەوە سەیارەكەی 

لە  كانتۆنێك  ئیدارەی  بە  پێشكەش  خۆشی 

كانتۆنەكانی رۆژئاوای كوردستان دەكات، بۆ 

ئێوە بەرەسمی داننانێن بەوەی كە )ی.ن.ك( 

پشتوانی و هاوكاری ئێوە، ئەمە بۆ ؟ 

هەدیە علی یوسف: نا، ئەو رەخنەیە وانییە، 

ئێمە هەرگیز ئەوە ئینكار ناكەین، كە یەكێتی 

رۆژئاوای  پشتگیری  بۆ  كوردستان  نیشتمانی 

مەعنەوییەوە،  و  ماددی  لەرووی  كوردستانە 

پشتیوان و هاوكاری هەرە سەرەكی ئێمە بووە، 

بەختیار(  )مەال  بەرێز  هانتی  لەهەمانكاتدا 

و  تەنانەت حكومەت  نرخاندمان،  بەرز  زۆر 

بەگشتی  ئێمە،  جێبەجێكردنی  ئەنجومەنی 

ئەوەشدا  لەگەڵ  كرد،  بەخێرهاتنمان  زۆر 

ئێمە بە پێویستی نازانین كە سوپاسی الیەنە 

ئەركی  ئەوە  چونكە  بكەین،  سیاسەییەكان 

رۆژئ��اوای  بەرامبەر  كە  خۆیانە  نیشتمانی 

هەروەها  دەك���ەن،  جێبەجێی  كوردستان 

پەوەندی ئێمەو یەكێتی نیشتمانی كوردستان 

لە ئاستێكی زۆر بەرزدایە، هاوكارییەكانیشیان 

بۆمان  هاوكارییەكانیشیان  دەنرخێنین،  بەرز 

ئەو  ئێمە  هەروەها  دەكەینەوە،  پشتڕاست 

قبوڵكردنە فەرمییەی ئێمە لەالیەن پەرلەمانی 

بە  دەنرخێنین،  بەرز  زۆر  كوردستانیشەوە، 

دەرفەتێكی مەزن سەیری ئەو هەڵوێستەمان 

كردووە.

كە  دەگرن،  ئەوە  رەخنەی  هەندێك    •   

پەكەكە و پارتی لەبەر هەژموونگەرایی خۆیان 

بەسەر كۆنگرەدا بووە هۆكاری نەبەستنی ئەو 

كۆنگرەی نەتەوەیی كورد ؟ 

كۆنگرەی  پ��رۆژەی  یوسف:  علی  هەدیە 

)عەبدوڵاڵ  بەرێز  پرۆژەی  كورد،  نەتەوەی 

نەتەوەیی  كۆنگرەی  تا  ب��وو،  ئۆجەالن( 

الیەنەكان  بۆ  پێشنیاركرا  كە  ببەسترێت، 

كێشەی  بەاڵم  بوو،  قبوڵ  پێی  هەمووی 

كۆنگرەی نەتەوەیی كورد، ژمارەی الیەنەكان 

نەبوو، بەڵكو كێشەی هاوسەرۆكایەتی بوو، 

بۆ سەرۆكایەتی كردنی كۆنگرەی نەتەوەیی 

كورد، چونكە پارتی دیموكراتی كوردستان 

كە  ن��ەب��وو،  قبوڵ  پێ  هاوسەرۆكایەتی 

بڕواموایە ئەوە سەرەكیترین كێشەبوو، كە 

نەتەوەیی كورد  بۆ سەرۆكایەتی كۆنگرەی 

تر  الیەنێكی  نەكرا،  قبوڵ  هاوسەرۆكایەتی 

رێژەی  كە  هەیە،  جوگرافی  راستییەكی 

باكور زۆرە، بۆیە كە رێژە كەوتە بەرباس 

نەرمی  الیەن  هەندێك  كردن،  دیالۆگ  بۆ 

نواند، بەاڵم هەندێك الیەنی دیكە نەرمی 

نەتەوەیی  كۆنگرەی  گەر  بۆیە  نەنواند، 

ئەوا زۆر كێشە چارەسەر  ببەسترایە  كورد 

هێزێكی  دام��ەزران��دن��ی  ل��ەوان��ە  دەب���وو، 

لێ  كوردستانی  چوارپارچەی  هاوبەشی 

و  دەنگی  یەك  زۆرت��ر  یان  دەك��ەوت��ەوە، 

كە  لەوەی  دەبوو  زیاتر  هەڵوێستی  یەك 

ئێستا هەیە. ئەوە جیا لەوەی كە سیستەمی 

دی��م��وك��راس��ی ب���ەرەو پ��ێ��ش��ەوە دەچ��وو 

ئێستادا  لە  چونكە  ژن��ان،  بەشداری  بە 

سەركردایەتی  لە  ژنان  رێ��ژەی  كەمترین 

هەیە.  بڕیارداندایە  ئاستی  لە  كردنداو 

هەڵبژاردنەكان  باشترین  لە  یەكێك  بۆیە 

نەتەوەیی  كۆنگرەی  سەرۆكایەتیكردنی  بۆ 

ب��ەداخ��ەوە ب���ەاڵم  پێشنیاركرا،   ك���ورد 

قبوڵ نەكرا.

پرۆفایل:

_  هەدییە عەلی یوسف .

لە  دێ��رك  لە   1972 ساڵی  لە   _

رۆژئاوای كوردستان لەدایكبووە .

درێك  لە  سەرەتای  خوێندنی   _

خوێندووە، دواتر خوێندنی ناوەندی لە 

شام تەواو كردووە .

_ لە ساڵی 2010 وەك خەباتكارێكی 

سیاسی، دوو ساڵ و سێ مانگ لە شام  

زیندانی كراوە .

رۆژئ��اوای  لە   2005 ساڵی  لە   _

كوردستان تائێستا لە خەبات بەردەوامە.

_ لە ئێستادا هاوسەرۆكی كانتۆنی 

جەزیرە بووە.

فیدراڵی  هەرێمی  هاوسەرۆکی   -

کوردییە لە رۆژئاوای كوردستان.
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 ئەندامی كۆنسه ى سه رۆكايه ىت )كه جه كه (:

 موراد قەره یالن

 كورد ئەگەر كارەكتەرێكە،

 ئەوا رۆڵی له  شۆڕشی رۆژئاوا هەیە

دیدار: سه اڵح خدر _ قەندیل
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باكوری  رەوش��ی  لە  پرسیار  سەرەتا   •    

بێوێنە  بەرخۆدانێكی  كوردستانەوە دەكەین، 

ئەو  نەیتوانیوە  دەوڵ��ەت  ئێستاش  هەیەو 

بەرخودانەی گەل تێكبشكێنێت، رەوشەكە بە 

گشتی چۆن شرۆڤە دەكەیت ؟

)12/29( ساڵوەگەڕی  موراد قەرەیالن: رۆژی 

لە  بەر  ساڵ  چوار  رۆبۆسكییە،  كۆمەڵكوژی 

ئێستا، 34 كەسی ئێمە، كە لەنێویدا منداڵیش 

هەبوو، لەالیەن دەوڵەتی توركەوە  بەشێوەیەكی 

بێبەختانە شەهیدكران. ئێستاش دۆزی ئەوان 

بۆ  دواداچ��وون  بە  ئێمە  بەردەوامە، كەسی 

دیكە  جارێكی  من  بۆیە  دەكات،  دۆزە  ئەو 

شەهیدانی ئەو كۆمەڵكوژییەی رۆبۆسكی بە 

بیردەهێنمەوە، بۆ ئەوەی یادكردنەوەی ئەو 

گەنج و قارەمانانە،  لە بڵندكردنی تێكۆشانی 

كوردستاندا بژیەت.

كوردستان،  لەسەر  داگیركەر  كۆمەڵكوژی 

بەشەكانی  هەموو  لە  دەزانرێت  بەگشتی 

كوردستان دا هەیە. دەوڵەتی داگیركەر كاتێك 

گەلی ئێمە داوای مافی خۆی دەكات، ئیرادەی 

خۆی دەستنیشان دەكات، ئەوا ن دەچنە سەر 

گەل و هێرشی دەكەنەسەرى و تێكیدەشكێنن  

بكەن. دیرۆكی گەلی  رادەستی  و دەخوازن 

تێدا  زۆر  وەهای  رووداوی  لەنێویدا،  كورد 

بووە.

ئێستا لە باكوری كوردستان پتر لە ئەزموونی 

كۆن وانە وەردەگیرێت، گەلی ئێمە دەیەوێت 

ئیرادەی خۆی دەستنیشان بكات، دەڵێت ئیدی 

من بەمشێوەیە: بێناسنامەیی، بێ سیستمی، 

وەك كۆیلە ژیان پەسەند ناكەم! بەم دروشم و 

ئامانجانە، ئەمڕۆ بەرخۆدانێكی زۆر مێژوویی 

لە باكوری كوردستان، دەستیپێكردووە.

هەروەك دەزانرێت، ئێمە دەمانەوێت دۆزی 

كورد، بە رێگاو رێبازی دیالۆگ، دیموكراتیك 

رابردوودا،  لە  لەبەرئەوە  بكەین.  چارەسەر 

ئەوەبوو  پێكرد،  دەستی  ئۆسلۆ  پەیڤاژۆی 

پەیڤاژۆی  لە  بەتاڵكردەوە،  ناوەرۆكەكەیان 

دەستییان  سەرۆكایەتی  لەگەڵ  ئیمراڵ-یش 

كە  قۆناغەی  ئەو  گەیشتە  كرد.  دیالۆگ  بە 

مرۆڤ راستەوخۆ موزاكەرە بكات و لە بارەی 

تابزانێت  ئیدی  بكات،  وتووێژ  بابەتەكانەوە 

و  دەدات  دەوڵ��ەت چی  چییە؟  كورد  مافی 

چی نادات. گەیشتە ئەو قۆناغە و سەرۆك 

كۆماری توركیا ئەردۆگان، وتی: پرسی كورد 

رێكەوتننامەیەی  ئەو  نییە،  بوونی  ئێمە  الی 

ئەوهاش  شتێكی  وتی  دۆڵمەباغچە-یش، 

بوونی نییە، چاوپێكەوتنیش نییە. واتە ئەوەی 

ئەم  دەیویست،  س��ااڵن  بە  ئاپۆ  س��ەرۆك 

بابەتە بە هەستیارییەكی مەزنەوە، خواستی 

بە رێبازی ئاشتی چارەسەر ببێت، ئەردۆگان 

هەموو ئەوانەی پێشێلكرد و حسابی بۆ هیچ 

نەكرد.

دوای ئەوە لە بەرامبەر ئێمە شەڕی راگەیاند، 

هێرش دەستیپێكرد، لە یەك شەودا هەموو 

تایبەت هەرێمی میدیا  بارەگاكانی ئێمە،  بە 

بە فڕۆكە هێرشی كرایەسەر و لە باكوریش 

گوللەباران كردن دەستی پێكرد . هێرشەكانیان 

ئێمە  شۆڕشی  ئێمەو  گەلی  بەرامبەر  لە 

پێشخست. ئیدی بابەتەكە لێرەوە دەركەوت، 

دەوڵ��ەت��ە  ئ��ەم  تێگەیشت  ئێمەش  گەلی 

دەربارەی  ئەوانەشی  ناهێنێت،  چارەسەری 

چارەسەریش وتویەتی راست نیین، لە هزری 

ئەواندا پەسەندكردنی مافی كورد نییە. ئەوان 

دەیانەوێت بە هەڵخەڵەتاندن و سەرقاڵكردن، 

بكەن،  تەسفییە  كورد  شۆڕشی  بناغەدا  لە 

ئاشكرا  زۆر  بەشێوەیەكی  حەقیقەتەش  ئەم 

»ئەوەی سەرۆك  رایدەگەیەنێت:  )كه جه كه (،  ئەندامی كۆنسه ى سه رۆكايه تى  موراد قەرەیالن،  
ئاپۆ سااڵنێك دەیویست بە رێبازی ئاشتی چارەسەرببێت، ئەردۆگان هەموو ئەوانەی پێشێلكرد، 
لە هزری ئەواندا پەسەندكردنی مافی كورد نییە، دەیانەوێت لە بناغەدا شۆڕشی كورد تەسفییە 
بكەن«، لە الیەكی ترەوە ئاماژە بەوەدەكات، كە گەل خۆسەری دیموكراتی راگەیاندووە، دەوڵەت 

ئەمەی پێ پەسەند نەكراو هێرشی كردەسەر.
 دەوڵەتی توركیا شەڕێكی بەرفراوان لە باكوری كوردستان، لە بەرامبەر  كورد بەڕێوە دەبات و 
شەڕ لە چیاوە چۆتە نێو دەشت و شارەكانەوە، دەوڵەتی تورك بەمەبەست هاواڵتی مەدەنی كورد 
دەكوژێت. شەڕ هێدی هێدی لە زۆر دەڤەری كوردستان بەرفراوان دەبێت، لە ئەستەنبوڵ_یش 
دەبێت، ئیدی شەڕ  لە شارە گەورەكانی توركیاشدا باڵودەبێتەوە، لە الیەكی ترەوە لەسەر بارودۆخی 
عیراق، پێیوایە كە جەختیكردەوە: جارێكی دیكە عێراق نابێتە عێراقی پێشتر، سوریا نابێتە سوریای 
پێشتر، توركیا نابێتەوە توركیای پێشتر و لەشكری تورك بۆ ئەوە هاتووتە باشوری كوردستان 
ناكۆكی و شەڕ لە نێوان كورد دا دروست بكات، )كەجەدە( پشتگیری خۆسەری دیموكراتی لە 

باكوری كوردستان دەكات، بۆ باكوری كوردستان و توركیا نەخشەڕێگەیەكی 14 خاڵی  راگەیاند.
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دەركەوت. لەسەر ئەو بنەمایە گەنجی كورد 

وتییان ئێمە زوڵمی پۆلیس قبوڵ ناكەین. 

پێشتریش، لە ساڵی 2014 دا گەنجانی كورد 

دیكە  دەڤ��ەری  زۆر  ئامەد،  و  جەزیرە  لە 

دروستكرد،  خەندەقیان  بەرگریكردن  بۆ 

و  هەڵكەندن  كە  دەزانرێت  راستیەش  ئەو 

مێژووی  درێژایی  بە  خەندەق  دروستكردنی 

مرۆڤایەتی بۆ بەرگریكردن دروستكراوە. واتا 

نییە،  هێرشكردن  شێوازێكی  تەنها  خەندەق 

حەزرەتی محەمەد-یش لە مەدینەدا خەندەقی 

بۆ بەرگریكردن دروست كرد.

بۆئەوەی  كورد،  گەنجی  كوردو  گەلی  واتا   

نێو  نەچنە  ئاكەپە  س��ەرب��ازی  و  پۆلیس 

ئەوان  لێبكەن،  ستەمیان  گەڕەكەكانیانەوە 

خەندەقیان دروستكرد. 

رێگەی  لە  ك��ورد،  چڤاكی  دوای��دا  لە  ئیدی 

بڕیاریاندا  خۆیانەوە  هەرێمی  ئەنجومەنی 

خۆمان  خۆمان،  دەمانەوێت  ئێمە  وتیان: 

بەڕێوەبەرین، ئەوسا خۆسەری دیموكراتیك، 

ناوەڕۆكی  راگەیاند،  خۆسەریان  بەڕێوەبەری 

سیاسی خۆیشی دروستكردو دەوڵەت ئەمەی 

زیاتر  ئەوا  هێرشیكرد.  نەكراو  پەسەند  پێ 

توركیا شەڕێكی  مانگێكە دەوڵەتی  لە چەند 

بەرفراوان لە باكوری كوردستان، لە بەرامبەر 

گەلی ئێمە بەڕێوە دەبات. ئێمە وەك گەریال، 

هەروەها  پێویستماندایەوە ،  وەاڵمی  چیا  لە 

گەریال ئێستا لە چیاكانی كوردستانەو هەبوونی 

ئەمڕۆدا  لە  پێدەدات،  ب��ەردەوام��ی  خ��ۆی  

گەنجی  لەبەرامبەر:  ئیدی  توركیا  دەوڵەتی 

كورد، ژنی كورد، مرۆڤی كورد كە دەڵێت 

خۆم دەناسم، شەڕ دەكات، لەبەرئەوە شەڕ 

بەرفراوان بوو، شەڕ لە چیاوە داكەوتە نێو 

دەشت و شارەكانەوە. بۆیە ئێستا شەڕ هەم 

لە چیا هەیە،  هەم لە دەشت و شارەكانیشدا 

شەڕ بەردەوامەو هەیە. وەك دەردەكەوێت 

بەرچاوی  ئەنجامێكی  توركیا  داگیركاری 

بەشێوازی  بەرخودانیش  نەهێناوە،  بەدەست 

جۆرو جۆر بەردەوامە.

     •  توركیا دە هەزار سەربازو ئەفسەری 

هێناوە بۆ جەزیرە،  نەیتوانییووە ئەنجامێك 

بەدەستبهێنن؟

ئەوان  هەبوو  زانیاریمان  قەرەیالن:  موراد 

پالنیان بوو، لە 15 رۆژدا جەزیرەو بۆتان و 

سلۆپی بخەن، بۆیە رێگەی ئیبراهیم خەلیل 

– سلۆپیان داخست، پێشتر ئەوەبوو پۆلیس 

و هێزی تایبەت شەڕیان كرد، دواتریش سوپا 

بەشداری تێداكرد. ئەو شەڕەی هەیە، وەك 

پێدەكەن،  ئاماژەی  توركیا  راگەیاندنەكانی 

بەڕێوەدەچێت،  جەنڕاڵەوە   14 ل��ەالی��ەن 

ئێستا لە بەرامبەر: جەزیرە، سلۆپی، سوری 

دەڤەری  زۆر  و  نوسێبین  كەربۆران،  ئامەد، 

دەڤەردا  لە چوار  ئێستا  دەچنە شەڕ،  دیكە 

كەس  نادرێت  رێگە  هەیە،  ئاسایی  نا  باری 

ئەمەش  دەرەوەو  بێتە  خ��ۆی  م��اڵ��ی  ل��ە 

لە  رێگەگرتن  و  نائاسایی  باری  بەردەوامە. 

هاتنە دەرەوەی هاواڵتیان:  سوری ئامەد 26 

رۆژە، جەزیرەو سلۆپی 15 رۆژە، كەربۆران 

20 رۆژە شەڕ بەردەوامە، سوپا كە ناتوانێت 

بچێتە نێو گەڕەك و كۆاڵنەكانەوە، ئەوجا بە 

تانك، چەكی گران و )هەلیكۆپتەری كۆبرای 

بەر  شەڕێكی  ئەمە  دەكەن!  هێرش  سوپەر( 

فراوانە. لەم دۆخەشدا راگەیاندنەكانی توركیا، 

راستییەكان ناخەنەڕوو، شەڕ هێدی هێدی لە 

دەبێت.  بەرفراوان  كوردستان  دەڤەری  زۆر 

لە مێرسین،  ئەدەنە، دەستی پێكردووەو لە 

ئەستەنبوڵ-یش دەبێت، ئیدی شەڕ  لە شارە 

مرۆڤی  باڵودەبێتەوە،  توركیاشدا  گەورەكانی 

كورد لە هەر دەڤەرێك بێت، ئەوا  بێدەنگ 

نابێت، ستەمی دەوڵەتی توركیا پەسەند ناكات 

وەك:  كەسانی  لێرەدا  وەاڵم��دەدات��ەوە.   و 

ئامانجی  پیری 80 سااڵن كرانە  منداڵ، ژن، 

دەوڵەت، شەهیدكران.

ئێستا، لە باكوری 
كوردستان پتر لە 
ئەزموونی كۆن وانە 
وەردەگیرێت، گەلی 
ئێمە دەیەوێت ئیرادەی 
خۆی دەستنیشان 
بكات، 
دەڵێت ئیدی من بەم 
شێوەیە: بێناسنامەیی، 
بێ سیستمی، وەك 
كۆیلە ژیان پەسەند 
ناكەم
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 من،  ئەو شەهیدانە بەبیر دەهێنینەوە، ئەوان 

شەهیدی  و  پیرۆزن  بەرخودانی  شەهیدی 

و  ستەم  بەرامبەر  لە  كوردستانن،  شۆڕشی 

دڕندەیی و فاشیزمی )ئاكەپە( سەری خۆیان 

مابوونەوەو  خۆیاندا  ماڵی  لە  دانەنەواند، 

شەهیدبوون،  ئەوكاتە  نەكردبوو،  باریان 

ئەو  دەیەوێت  توركیا  دەوڵەتی  لەبەرئەوەی 

شارانە چۆڵبكات، ئەو بەرخودانەش بە تەنها 

بهێڵێتەوەو لەدوایدا تێكیبشكێنێت، ئامانجێكی 

دەشێت  ئێمە  گەلی  هەیە.  بەمشێوەیەی 

بكشێتەوە،  و  چۆڵبكات  شوێن  هەندێك 

خۆیەتی.  لەجێگەی  ئێمە  گەلی  پتر  بەاڵم 

لە هەر كەس دەدەن، بۆ ئەوەی هاواڵتییان 

بڕۆن و هەڵبێن، ئەوەتا لە جەزیرە لەماوەی 

رابردوودا شەڕی رووبەڕوو هەیە ، گوللە باران  

هەیە، تۆپباران دەكرێت، تەنانەت بە كۆپتەر 

بێویژدانانە  شەڕێكی  بەگشتی  دەدات،  لێیان 

ئامانجێكی ستەمكاری  نابەرامبەری هەیە،  و 

بەڕێوەدەچێت.

م��ەدەن��ی ه��اوواڵت��ی��ان��ی  پتر  ب��ۆ    •    

 دەكرێنە ئامانج ؟

موراد قەرەیالن: بەڵێ، هاوواڵتیانی مەدەنی 

دەكرێنە ئامانج، لەبەرئەوەی هەڵبێن و چۆڵی 

بكەن، دەیانەوێت جەزیرەو سلۆپی چۆڵبكەن. 

ئیجە 80  رەم��ەزان  لە جەزیرە  بدە  سەرنج 

مانگانە  سێ  منداڵێكی  ئیجە  میرای  سااڵنە، 

لە باوەشی كەسی خۆیداو لەنێو ماڵەكەیاندا 

گوللەی بەردەكەوێت ، باپیرە )رەمەزان ئیجە(

ی دەیەوێت ئەم منداڵە بەرێت بۆ نەخۆشخانەو 

تەلەفۆن بۆ دەوڵەتی توركیا دەكەن، دەوڵەت 

دەڵێت باشە، بەاڵم ژنێك و دوو پیاو ئااڵیەكی 

سپی هەڵكەن و دەرۆن، كەچی گوللە بارانیان 

كۆاڵندا  لە  ئەوكاتە  ئیجە  رەمەزان  دەكەن، 

شەهید دەبێت، جاریكی دیكە گوللەی دووەم 

بەر میرای ئینجە دەكەوێت، ئەم منداڵە سێ 

مانگانە شەهید دەبێت، بەوشێوەیە ستەم لە 

كوردان دەكرێت.

 لە سلۆپی ئینا دایكێكی كوردە  خاوەنی 11 منداڵە 

لەبەردەم ماڵەكەی خۆیدا شەهیدی دەكەن، 

بگرێتەوە  هەڵی  دەچێت  خ��ەزوری  كاتێك 

ئەویش لەوێدا شەهید دەكەن، هاوسەرەكەی 

دەچێت ئەویش بیریندار دەكەن، تەرمی ئینا 

كەس  دەمینێتەوەو  كۆاڵندا  لە  رۆژ  حەوت 

گوللەباران  ئەوەی  سەری.  بچێتە  نەیتوانی 

هەمووی  و    )نیشانشكێن(ە  سەكوان  دەكات 

نزیكەی 200 مەترێك دوورەو  دەزانێت ئەوە 

بەئاگایی  بە  تورك  دەوڵەتی  واتا  مەدەنییە، 

مەبەست،  بە  دەدات!  مەدەنییەكان  لە 

لەبەرئەوەی مەدەنییەكان هەڵبێن و بگەن بە 

ئامانجی خۆیان، دەوترێت لە مەدەنی نادەن، 

بەاڵم دیقەت بدە، ئەوا وانییەو لە راستییدا 

مەدەنی ئامانجیانە .

بدوێین،  دەرب��ارەی خۆسەری  با    •     

وەك  دەیانەوێت  مەدەنی  هاوواڵتیانی  كە 

بپارێزن،  خۆیان  خۆسەری  ئەڵتەرناتیڤێك 

كۆنگرەی  نەژین،  توركیا  دەوڵەتی  لەگەڵ 

پشتگیری  )كەجەدە(  دیموكراتی  جڤاتی 

خۆسەری كرد ئەمە چۆن بەهێزتر دەكرێت ؟ 

موراد قەرەیالن: راستە، )كەجەدە( ئەنجومەنی 

نائاسایی خۆی پێكهێنا، لە راگەیاندنەكانەوە ئێمە 

گوێمان لێی بوو، نەخشەڕێیەكی چارەسەری 

باڵوكردەوە، دیارە بڕیاری گرنگیانداوە: جاری 

ئەوەیان  روون  زۆر  بەشێوەیەكی  یەكەم 

بێت،  چ��ۆن  چ��ارەس��ەری  كە  خستوتەڕوو 
مورادقهرهيالن
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خۆسەری دیموكراتی چییە؟ الیەنی كورد چی 

دەخوازێت؟ خاڵ بەخاڵ خراونەتەڕوو، ئێستا 

هەوڵدانێكە،  ئەمە  گرنگە.  بابەتێكی  ئەمە 

پێكەوە  توركیادا  لەگەڵ  دەی��ەوێ��ت  ك��ورد 

توركیا.  یەكێتی  بۆ  هەوڵدانە  بژێت،  واتە 

جارێكی دیكە لە كۆنگرەی )كەجەدە( ئاشكرا 

كوردو  مەدەنی  رێكخراوێكی  هەموو  بوو، 

واڵتپارێز ئامادەبوون، هەندێكی دۆستی گەلی 

بە  دیموكراتی،  توركیا  پارتی  وەك:  كورد 

تایبەت و چەپ ئامادەبوون، هەموو پشتگیری 

خۆیان دەربڕی. ئیدی دەركەوت هەڵوێستی 

دەوڵەتی  لە  ئێستا  گشتی  بە  كورد  جڤاكی 

خرایەڕوو،  روونی  بە  دەخوازن  چی  تورك 

ئەمانە  لە 14 خاڵدا دەستنیشان كرد،  ئەمە 

گونجاون و ئەمەش هەوڵدانێكی زۆر گرنگ 

هەوڵدانێكی  ئاشتییانەیە،  هەوڵدانێكی  و 

یەكگرتنی توركیایە، لە هەمانكاتدا هەوڵدانێكە 

سیستمەی  ئەو  لەبەرامبەر  وەستانەوە  بۆ 

ئۆتۆریتار،  كەسی،  تاكە  هەیە:  توركیادا  لە 

دیموكراتكردنی  لەهەمانكاتدا  نادیموكراتی، 

توركیایە. واتە نەخشە رێگەكە خۆسەری لە 

كورد،  بۆ  هەر  نەك  دەخوازێت،  توركیادا 

بەڵكو سیستمی خۆسەری بۆ تەواوی توركیا 

دەخوازێت، ئەمڕۆ لەسەر زەوی و لە جیهاندا 

بەڕێوە  دەس��ت��ی  ب��ەی��ەك  ك��ە  سیستەمێك 

دەچێت، زۆر كەمن، ئەمە دیموكراتی نییە ، لە 

ئەمەریكا، روسیا، چین، هندستان و ئەوروپا 

بەڕێوەبەری  سیستمی  شوێنێك  ه��ەر  لە 

لە  ئ��ەوان  دەستپێشخەری  هەیە،  هەرێمی 

پێشە، ئێستاش لە توركیادا سیستمێكی ئەوها 

دەخوازێت،  كورد  چارەسەری  و  بەڕێوەیە 

توركیاش دیموكراتی دەكات.

جیاوازانەی  )كولتور(ە   چەند  ب��اوەڕو  ئەو 

بۆ  ئازادییە  پ��ڕۆژەی  ئەمە  لەنێوچوندان، 

دەكات،  چارەسەر  توركیا  پرسی  و  ئەوان 

ئەوا  پێشبكەوێت  ئەگەر  گرنگە،  پرۆژەكە 

توركیاش دەكات بە توركیایەكی دیموكراتی. 

واتە ئەوە مافی گەلی كوردە كە بەناسنامەی 

خۆی لەنێو سنوری توركیادا بژێت، ئەساسی 

توركیا  دەوڵەتی  ئەگەر  رەوای��ە،  هەرە  و 

كورد  گەلی  ئەوا  نەكرد،  پەسەند  ئەمەشی 

بكاتەوە.  دیكە  رێگەیەكی  لە  بیر  ناچارە 

كوردییەكان:  رێكخراوە  هەوڵدانانەی  ئەو 

هەوڵەكانیان  دیموكراتییەكان،  و  مەدەنی 

گرنگن، داخوازی گەلی كوردە كە دەیەوێت 

بەاڵم  بژین،  توركدا  گەلی  لەگەڵ  پێكەوە 

پێویستە هەموو كەس بزانێت ئەمە دوایین 

هەوڵە، ئەگەر لەم هەلومەرجانەدا دەوڵەتی 

توركیا جارێكی دیكە بڵێت نا، ئێوە دەبێت 

دەیڵێت :  ئەردۆگان  ئەوەی  تورك،  بە  ببن 

یەك نەتەوە، یەك دەوڵەت، یەك ئااڵ، یەك 

واڵت و یەك زمان. ئەمە مومكین نییە، ئێمە 

ئەمە هەرگیز پەسەند ناكەین، لەبەرئەوەی 

ئێمە  تورك،  نەك  كوردین  جیاوازین  ئێمە 

دەمانەوێت پێكەوە لەگەڵ توركدا هاوبەش 

بە  ئێمە  ئەو  نەوەك  بژین،  یەك  وەك  و 

قەدەغە  ئێمە  شتی  هەموو  بكات،  كۆیلە 

بكات: زمانی ئێمە، چاندی ئێمە، هەبوونی 

بە  بكات،  پێشێل  ئێمە  حەقیقەتی  ئێمەو 

راستە  تورك.  بە  بمانكەن  بیانەوێت  زۆر 

ئێمە وەك نەتەوە پەسەندی ناكەین، بەاڵم 

توركیا و كەسێك  دیموكراتخوازانی  دەبێت 

كە بەخۆی دەڵێت مرۆڤ، ئەوە نابێت ئەمە 

پەسەند بكات، ئەو دیكتاتۆرییەی ئەردۆگان 

لێی  نابێت  پێشخۆیەوە  كردویەتییەتیە 

گۆڕانكاری  توركیا  ئەگەر  بكرێت،  پەسەند 

بكات، ئەوا دەتوانین پێكەوە بژین، ئەگەر 

چارەسەری  ب��ەدوای  ئێمە  ئ��ەوا  نەیكات 

زۆر  پرۆژەیەكی  ئەمە  دەگەڕێین.  خۆماندا 

زۆر گرنگە، ئەمە هەوڵدانێكە بۆ دیموكراتی 

ك��ردن��ی ت��ورك��ی��او ئ��ازادك��ردن��ی ك���وردەو 

توركیا،  لەگەڵ  ژیان  پێكەوە  بۆ  هەوڵدانە 

لە پەیڤاژۆی ئیمراڵ_یش 

لەگەڵ سەرۆكایەتی دەستییان 

بە دیالۆگ كرد. گەیشتە ئەو 

قۆناغەی كە مرۆڤ راستەوخۆ 

موزاكەرە بكات، لە بارەی 

بابەتەكانەوە وتووێژ بكات، 

ئیدی تابزانێت مافی كورد 

چییە؟ دەوڵەت چی دەدات 

و چی نادات. گەیشتە ئەو 

قۆناغەو سەرۆك كۆماری توركیا 

ئەردۆگان، وتی: پرسی كورد 

الی ئێمە بوونی نییە، ئەو 

رێكەوتننامەیەی دۆڵمەباغچە-

یش، وتی شتێكی ئەوهاش 

بوونی نییە 
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ئەگەر سەرۆكی كورد رێبەر ئاپۆ لە زینداندا 

بێت،  قەدەغە  كورد  زمانی  ئەگەر  بێت، 

شۆڕشگێری  لە  پڕبێت  توركیا  زیندانەكانی 

كورد و گەنجی كورد، ئەگەر بەوجۆرە بێت 

دەبێت  بژین؟!  توركدا  لەگەڵ  چۆن  ئێمە 

رێبەر ئاپۆ ئازاد بكرێت و هەموو زیندانیانی 

سیاسی كورد ئازاد بكرێن، ئەوكاتە دەتوانین 

سیستمەی  ئەو  بژین.  توركیادا  لە  پێكەوە 

)كەجەدە( خستویەتیەڕوو لە هەر جێیەكی 

جیاوازی  چەندێك  هەیە،  زەوی��ی��ە  ئ��ەم 

هەبێت بەوجۆرە پێكەوە دەژین.

       •   ئاماژەت بە ئاپۆ كرد، دەوڵەت زۆر 

ئۆجاالنەوە  ناوی  بە  پڕوپاگەندە  شت وەك 

بڵێت  باڵودەكاتەوە، توركیا دەخوازێت چی 

زۆریشە  ماوەیەكی  ئەوا  چییە؟  ئامانجی  و 

ناهێڵن  بنەماڵەكەشی  پارێزەرو  و  هەیئەت 

لە  پڕوپاگەندە  بكەن،  ئۆجاالن  سەردانی 

زاری ئەو لە راگەیاندنەكانەوە باڵودەكەنەوەو 

ئامانجی دەوڵەت لەمەدا چییە؟

موراد قەرەیالن: نۆ مانگە پەیوەندیمان لەگەڵ 

رێبەر ئاپۆ نییە ،  تەجدیدى لەسەر هەیە، ئەو 

تەجدیدەش لە بنەمادا لێدان و ئەشكەنجەیە!، 

چونكە ئەمە لە یاسای توركیادا نییە، لە یاسای 

توركیا  دەوڵەتی  باشە  نییە،  _شدا  جیهانی 

لە روانگەی كام یاساوە ئەم تەجدیدە لەسەر 

ئاپۆ بەڕێوە دەبات؟!، ئاشكرایە كە بێ یاسایی 

هەیە، لەوێ ئەشكەنجە هەیە، لە راستیدا شەڕ 

لە ئیمراڵییەوە دەستیپێكرد! سەرەتا تەجدید 

لەئیمراڵی دەستیپێكرد، تەجیدی شەڕ. 

بە تەنها ئەمە نییە، بە ناوی رێبەری ئێمەوە 

درۆ و چەواشەكاری دەكەن، دەڵێن: ئۆجاالن 

گرتووە،  فاڵنەكەس  لە  رەخنەی  وای��وت، 

دەربارەی ئەو كەسە وایوتووە، یان دەربارەی 

دەیانەوێت  هەموو  واتا  وایوتووە،  پەیڤاژۆ 

لەنێوان  دژایەتی  و  دروستبكەن  تەشویش 

لەهزری  دروستبكەن،  كوردیدا  رێكخراوی 

شەڕی  ئەمە  دروستبكەن.  شێواندن  مرۆڤدا 

دەروونییە، لەبەرامبەر گەلی ئێمە، لەبەرامبەر 

شەڕێكی  تورك  دەوڵەتی  ك��ورد،  سیاسەتی 

لە  بەڕێوە دەب��ات،  ب��ەرف��راوان  دەروون���ی 

راستیدا ئێمە دەزانین كە رێبەر ئاپۆ شتێكی 

وای نەوتووە، بۆیە ئەوانە هەموو ساختەن.

     •  هەڵوێستی گەلی باشوری كوردستان 

باكور،  بارودۆخەی  ئەو  دەربارەی  نیشاندرا 

كوردستان  باشوری  حكومەتی  لە  رەخنەش 

باكوری  بەرخۆدانەی  ئەو  دەربارەی  هەیە، 

لە  بارزانی  دی��داری  هاوكات  كوردستان، 

شرۆڤە  ئەمە  چۆن  توركیا،  لەگەڵ  ئەنقەرە 

دەكەن؟

لە  ئەو بەرخودانەی  موراد قەرەیالن: ئێستا 

ریزكردنێك  تەنها  دەچێت،  بەڕێوە  باكور 

مورادقهرهيالنوپۆلێكگهريال
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نییە، مێژوویەكی نوێ لە باكور دەنوسرێتەوە. 

ئەوەی  گەلەرییە،  و  جڤاكی  بەرخۆدانێكی 

شەڕ  شارەكانەوە  چۆتە  پەكەكە  دەوترێت 

گەلی  تێكۆشانی  نییە.  راست  ئەوە  دەكات، 

ئێمە 40 ساڵە بەردەوامە، ئیدی گەیشتووەتە 

بەوشێوازە  ن��ەم��اوەو  ئ��ارام��ی  ئاستە  ئ��ەو 

بۆ  ئیدی  دەك��ات،  دی��اری  هەڵوێستی خۆی 

خۆی  گیانی  خۆی  مرۆڤایەتی  و  نرخ  رێزو 

دەكات.  بەرخۆدان  مەترسییەوەو  خستۆتە 

شارەكانی كوردستان وێران دەكرێت، ناوچەی 

شوێنەواری  ك��ە  مێژوویی  كۆنی  س��وری 

ئەمە  لەبەر  دەكرێت،  وێران  كوردە  گەلی 

لەبەرئەوەی  ب��وو،  شەهید  ئەچیش  تاهیر 

نەدات،  لەو منارە چوارپایەیە  كەس دەست 

لەو ێ لێدوانیداو دوای ئەوە كرایە ئامانج و 

شەهیدكرا. ئێمە ئەوانە لەبیر ناكەین، ئەمە 

كێشەی  ئەگەر  گرنگە،  ك��وردان  هەموو  بۆ 

كورد لە توركیا چارەسەر ببێت، ئەوا كورد 

دەبێت،  ئ��ازاد  كوردستان  بەشی  لەهەموو 

لەبەرئەوەی  ئاشكرایە،  ئەوەش  لەبەرچی، 

باكوری  ژمارە  لە  هەم  جوگرافیا،  لە  هەم 

كوردستان ئەو داگیركەرەی كە لە پێش گەلی 

كورد لە هەرجێگەیەك وەستاوە توركیایە! واتا 

رۆژهەاڵت  سەركەو ێت،  كوردستان  باكوری 

چارەسەر  كێشەی  باشوریش  سەردەكەوێت، 

مرۆڤ  كوردستانیش.  رۆژئ��اوای  و  دەبێت 

باكور  دەتوانێت بڵێت: ئەو بەرخودانەی لە 

هەیە، بەرخودانێكی گەلەرییە  و بەرخودانێكە 

نەتەویی و دیموكراسییە، بۆیە دەبێت هەموو 

گەلی كوردو بەشەكانی كوردستان و دەرەوەی 

هەرێمەكەدا  لە  لێبكەن،  خاوەنداری  واڵت 

دیموكراتین  و  ئاشتی  الیەنگری  ئەوانەی 

دەبێت خاوەنداری لێبكەن، لەبەرئەوەی ئەمە 

ناوین هەیە،  رۆژهەاڵتی  گەالنی  بۆ  گرنگی 

ئێمە دەمانەوێت سیستەمێكی نوێی ئارام لە 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پێشبكەوێت. پێویستە 

گەلی كورد بە گوێرەی ئەمە نزیك ببێتەوە 

گەلی  دەزان���م  وەربگرێت،  هەڵوێست  و 

كوردستان  باشوری  لە  ئێمە  خۆشەویستی 

پشتیوانی دەكات و دڵخوازی دەكات، گەلی 

ئەگەرچی  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ئێمە 

فشاریش هەیە، بەاڵم خۆپیشاندان دەكات و 

گەلی ئێمە لە رۆژئاوای كوردستان بەشێوازی 

و  دەردەبڕێت  خۆی  پشتیوانی  جۆربەجۆر 

بەشێوازی  ئەوروپاش  و  واڵت  دەرەوەی  لە 

لێرەدا  ئێستا  بەاڵم  دەك��ات،  پشتیوانی  جیا 

لەسیاسەتی كورد دا پرسگری  هەیە، پرسگری 

چییە: بەر لە هەرشت، ئەمڕۆ لە رۆژهەاڵتی 

شەڕە  ئەم  هەیە،  شەڕ  گێژاو  ناوەڕاستدا 

بەردەوام و دریژەی دەبێت، لە شەڕەدا گەلی 

بەتایبەت شەڕی  پێش.  كورد دەركەوتووەتە 

دژی داعش لەبەرخۆدانی كۆبانێ، بەرخۆدانی 

باشوری  هێڵی  هەموو  بەرخۆدانی  شەنگال، 

واتە  كوردستان،  رۆژئ���اوای  و  كوردستان 

لە هەرێمی  كوردی  كورد،  گەلی  تێكۆشانی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا كرد بە كارەكتەرێكی 

لە  سیستەم  ئاشكرایە   ئیدی  س��ەرەك��ی، 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەڵوەشایەوەو پەیمانی 

عێراق  دی  جارێكی  وات��اب��وو،  بێ  ل��ۆزان 

سوریای  نابێتە  سوریا  پیشتر،  عێراقی  نابێتە 

پێشتر، توركیا نابێتە توركیای پێشتر، هەموو 

هەرێمەكە دەگۆڕێت و سەر لە نوێ نەخشەی 

دادەڕێژرێتەوە، لەالیەكی ترەوە هێزی جیهان 

یەكەیان  هەر  هەرێمەكە  هاتوونەتە  هەموو 

خۆی  بەرژەوەندی  گوێرەی  بە  دەیانەوێت 

نەخشەیەك دروست بكات، لە سەردەمێكی 

ئاو ەها گرنگدا، یەك نەبوونی سیاسەتی كورد 

بەداخەوە كەرت  ناكرێت،  پەسەند  بەڕاستی 

بوون هەیە و یەكگرتن نییە. 

گرنگ  بابەتێكی  بە  )پەكەكە(  وەك  ئێمە 

دەیگرینە دەست و ئێمە بۆخۆمان وتووێژمان 

هەندێك  گەیشتوینەتە  ك��ردووە،  لەبارەوە 

لەم هەلومەرجانەدا 
دەوڵەتی توركیا جارێكی 
دیكە بڵێت نا، ئێوە 
دەبێت ببن بە تورك، 
ئەوەی ئەردۆگان دەیڵێت : 
یەك نەتەوە، یەك 
دەوڵەت، یەك ئااڵ، یەك 
واڵت و یەك زمان. 
ئەمە مومكین نییە، 
ئەمە هەرگیز پەسەند 
ناكەین، لەبەرئەوەی ئێمە 
جیاوازین كوردین نەك 
تورك
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هێزی  لەنێوان  كێشە  دەڵێین  قەناعەت، 

و  وتووێژ  بە  دەبێت  هەیە،  چی  ك��وردی 

ئێمە  بڕیاری  بكەین.  چارەسەری  دیالۆگ 

لەم  كوردی  الیەنی  هەندێك  بەمشێوەیەیە. 

بارەیەوە كەتوونەتە وتووێژ، ئێمە وایدەبینین: 

كورد  سیاسەتی  مێژووییەدا  كاتە  لەم  ئەگەر 

هەبێت،  هاوبەشی  ستراتیژییەكی  یەكبێت، 

گەلی كوردیش وەك گەالنی دیكەی هەرێمەكە 

بەاڵم  دەبێت،  جێگەی  نوێدا  نەخشەی  لە 

ئەگەر یەكبوون نەبێت الیەك پشتبدات بەو 

دەوڵەتەوە، بۆچی الیەك پشتی خۆی بدات 

بە ئەو دەوڵەتەوە، ئەوسا لەنێوان دەوڵەتانی 

داگیركەرو هێزە جیهانیەكاندا لەو شەڕانەشدا 

كە هەیە كورد بەكاربهێندرێت، ئەوا لەوانەیە 

ئەم دەرفەتە مێژووییە  جارێكی دیكە كورد 

لە دەستی خۆی بدات؟! ئێمە ئەم بابەتە زۆر 

زۆر بە گرنگ و ستراتیژی دەزانین. شتێكی 

هەرێمەكەدا  لە  دەبیندرێت  ئەوەی  دیكە، 

ب��ەرژەوەن��دی  و  دەس��ەاڵت  شەڕێكی  وەك 

دەبیندرێت، بەاڵم ئێمە دەزانین لە ناوەڕۆكدا 

شەڕێكی مەزهەبی هەیە. جڤاكی كورد رەنگاو 

دەبێت  رەنگاوڕەنگە،  كورد  باوەڕی  رەنگە 

كورد لەسیاسەتیدا هیچ الیەنێك نەگرێت و 

نەتەوەیی  و  دیموكراتی  سیاسەتێكی  دەبێت 

بێالیەن بەڕێوەببات. هەرجارێك كێشەیەك لە 

سیاسەتی كوردا هەبێت، ئەوا كاتێك وتووێژ 

بكرێت، ئەگەر كێشەش هەبێت، دەبێت لە 

یەكترى ببورین، ئێمە پێشنیارێكی بەوشێوەیە 

هەیە  وەه��ا  كاتی  دەكەین.  الیەنەكان  بۆ 

لە  یەكێك  ئەوا  كراوە،  وتووێژ  دانیشتن  بۆ 

نایەین،  دەڵێت  دەبێتەوەو  راست  الیەنەكان 

دیكە  الیەنێكی  لە  كەسێك  لەبەرئەوەی 

بەشێوەیەكی توند دواوە، كاكی من بابەتەكە 

توندو نەرمی نییە، بەرژەوەندی و بەرپرسیاری 

نەتەوەیی و میژوویی داوا دەكرێت، لەگەڵ 

دەوڵەتدا پەیوەندی جێگەی باوەڕكردن نییە، 

باوەڕكردنی مەزن لە پەیوەندی نێوان كوردان 

خۆیاندایە، لە یەكێتی گەلی كورد دایە، گەر 

بۆ  ئەوا  دروستبكەین،  كورد  گەلی  یەكێتی 

هەموو پارت و حزبێك كورد جێگەی بڕوایە، 

بەاڵم ئەگەر بڕۆی بۆ ئێران، توركیا، سعودیە، 

روسیاو ئەمەریكا دروستی بكەیت و ئەوانە 

جێگەی بڕوانین، هەركەس بەژەوەندی خۆی 

بەبنەما دەگرێت.

ئەردۆگان  زهنیە تی  ئەوەیە،  دیكە  شتێكی 

وەك زهنیەتی سەدام حسێنە، واتە شۆڤێنییە 

سیاسییانە  وتەبێژ  وەك  تێیگەیشتوین  باش 

دیموكراتیخواز  وەك  خ��ۆی  دەدوێ����ت، 

نیشاندەدات، توركیا و جیهانی هەڵخەڵەتاند، 

دەدات،  پیشان  دیكە  بەشێوەیەكی  خۆی 

بەاڵم لە جەوهەردا كەسێكی نەژاد پەرستە، 

دەوڵ��ەت��دا  لەنێو  كەسێك  چییە.  ت��ورك 

جارێكیان هەواڵی بۆمن نارد وتبووی: ئێمە 

نابێت،  ئەردۆگان  ئەما  بكەین،  چارەسەری 

لەبەرئەوەی ئێوە دەزانن ئەردۆگان كەسێكی 

ئیسالمییە، ناوانییە،  ئەردۆگان كەسێكی نەژاد 

پەرستە، ئەو نەتەوەپەرستی تورك بە بنەما 

ئێمە  دەڵێت:  ئاوایە  زهنیەتی  وەردەگرێت، 

لە  كورد  فیدراسیۆنی  هەڵەمانكرد  جارێك 

عێراق دروستبوو، جارێكی تر رێگە نادەین لە 

سوریا دروست ببێت، چۆن دەبێت حزبێكی 

دۆستی  وەك  ئەردۆگان،  و  هەستێت  كورد 

هەرە باش و ستراتیژی ببینێت، بۆیە پێمانوایە 

شۆڕشی  دەیەوێت  ئەو  نییە.  راست  ئەوە 

رۆژئاوا تەسفییە بكات، ئێمە تەسفییە بكات، 

ئەوكات  ئ��ەوا  بكات،  تەسفیە  ئێمە  گ��ەر 

دیكە  شتێكی  دەك��ات.  تەسفییە  باشوریش 

بەرێز  لەگەڵ  دیدارێكم   2005 ساڵی  بڵێم، 

بە  نێچیرڤان  بەرێز  كرد،  بارزانی  نێچیرڤان 

منی وت: من چوومە توركیا، توركیا بە منیان 

وتم  منیش  بكەین،  پێشكەش  تۆ  چۆن  وت 

وەك سەرۆك وەزیرانی هەرێمی كوردستان 

من  ئەركی  وتم  نابێت،  وتیان  بمناسێنن، 

ئەمە  واتا  نابێت.  وتیان  وەزیرییە،  سەرۆك 

زهنییەتی دەوڵەتی توركە، ئەمڕۆ كە بەڕێز 

كە  لەبەرئەوەیە  دەك��ەن،  پەسەند  بارزانی 

لە باكور بە تێكۆشانی گەلی كورد تەنگەتاو 

بەرژەوەندی  یان  دەكات،  ئەوە  بۆیە  بووە، 

ئابووری هەیە، ئەو حەیرانی چاوی سیاسەتی 

كورد نییە. ئەو دوژمنی گەلی كوردە، ئەمڕۆ 

تەسفییە  كورد  گەلی  شۆڕشی  دەیەوێت  كە 

دۆست  وەك  كەسێك  دەخ��وازێ��ت  بكات، 

كاتێك  ئامانج.  بكاتە  كەسێكیش  و  بگرێت 

پەیوەندی فەرمی سیاسی باشوری كوردستان و 

توركیا دروست بوو، )تورگوت ئۆزاڵ( بانگی 

بەڕێز )مام جەالل(ی كرد، من ئەو سەردەمە 

وتی:  ك��رد،  نوسینێكی  ب��ووم،  ئەوروپا  لە 

سەرۆك  ئاپۆ،  سەرۆك  بە  بیگەیەنن  بەپەلە 

ئاپۆ وتی ئەوروپا دوورە بیكەوە بیخوێنەوە 

جەنابی  خوێندمەوە،  تێدایە؟  چی  بزانە 

رۆژنامەوان  لەرێگەی  نوسیبوی:  جەالل  مام 

بانگێشتی  ئۆزاڵ  تورگوت  چاندار،  جەنگیز 

چۆن  دەڵێن؟  چی  ئێوە  ك��ردووم،  توركیای 

نزیك ببمەوە؟ چوونی من دەرفەتێكی گرنگە، 

كورد  گەلی  ب��ەرژەوەن��دی  ئ��ەوەی  بۆ  هەتا 

ئاوا دروستبوو،  وەك یەك بێت. پەیوەندی 

سەرۆك ئاپۆش وتی: باشەو راستە. بچن و 

بەدیقەتەوە لەو چوارچێوەیەدا هەڵسوكەوت 

بكەن، بۆ پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتان زانیاری 

بەیەكتر بدەین، ئێستا زانیاری ئێمە نییە. ئەمە 

وانابێت، جارێكی تر داوادەكەم، بە تایبەت لە 

سەركردایەتی )پ. د.ك( و هەموو الیەنەكان، 

خۆماندا  لەنێوان  ك��ورد  ئێمەی   دەب��ێ��ت 

وتووێژبكەین، كەرتبوون لەنێو سیاسەتی كورد 

زیان بە هەموو الیەنێك دەگەیەنێت. 

هاوواڵتیانی  رۆژەو  هەر  ئەردۆگان  ئەوەتا 

كوردی مەدەنی دەكوژێت، رێكخراوی وەقفی 

لە  رایگەیاند:  هەیە،  توركیا  مرۆڤی  مافی 
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لە  توركیا  دەوڵەتی  دوای��دا  هەفتەی  دوو 

كوردستان 41 كەسی مەدەنی شەهیدكردووە، 

لەم 41 كەسە 14 منداڵن، 8 ژنی ماڵەوەن. 

لە كۆاڵن كەوتووەو  تەرمی كورد هەر رۆژ 

سەردان،  بۆ  بچێت  كورد  سیاسەتمەدارێكی 

بەخۆشی  ئەو  بۆ  ئێمە  نییە،  خۆش  ئ��ەوا 

نازانین، لەبەرئەوە ئێمە كوردین نەتەوەیین ، 

لەو  كورد  لە  ستەم  دەوڵ��ەت  لەبەرئەوەی 

بەشەی كوردستان دەكات، دەبێت هەندێك 

خەڵكی  ئێمە،  مرۆڤی  هەبێت.  پێوەرمان 

مەدەنی ئێمە دەكوژرێت، ئەگەر سبەی لەوێ 

باشورە.  سەرەی  دواتر  ئەوا  سەربكەوێت، 

بۆیە من داوا دەكەم و بانگێشتیان دەكەم، با 

بیربكەینەوە و ئەم بابەتانە وانەبێت، با لەنێو 

هەبێت.  هاوبەشی  و  بكەین  وتووێژ  یەكدا 

دەوڵەتاندا  لەگەڵ  پەیوەندی  دەبێت  ئەوسا 

بە  پەیوەندی  هەركەس  بكەین،  دروس��ت 

دەیكەین،  ئێمەش  دەك��ات،  دەوڵەتەكانەوە 

بەاڵم پەیوەندی و تێكەڵی بەتوركیاوە جێگەی 

باوەڕ پێكردن نییە؟ ! تێكەڵی و پەیوەندی لەنێو 

ئێمە  باوەڕپێكردنە.  جێگەی  خۆیدا  كوردان 

دەبێت چي بكەین؟ بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی كە 

دەڵێم  ببەسترێت،  كۆنگرە  ناڵێم  دووركەوتەوە، 

بۆ ئەوەی كۆنگرە نەتەوەیی ببەسترێت، دەبێت 

بەرێگەی كۆنگرەدا بڕۆین، ئەگەر كۆنگرە نەبێت 

ببەستین و گفتوگۆبكەین،  با كۆنفرانسێك  ئەوا 

بۆئەوەی لەم سەردەمە مێژووییەدا دۆزی كورد 

سەر بكەو ێت، ئیدی گەلی كوردیش وەك هەموو 

گەالنی هەرێمەكە، لە نەخشەی نوێی هەرێمەكەدا 

بەشێوەیەكی ئازادو یەكسان جێگە بگرێت.

بۆ  ك��ردووە  لەشكركێشی  توركیا     •       

موسڵ،  نزیك  هەتا  كوردستان  باشوری  قواڵیی 

دەڤ��ەری  ب��ردوەت��ە  لەشكرەكەی  لە  بەشێك 

سۆران، لە هەرێمی كوردستانیش گەل ناڕەزایی 

لە  و  دەرب��ڕی  ناڕەزایی  عێراقیش  و  دەرب��ڕی 

بۆچی  نەكرا،  پشتگیری  نێونەتەوەییشدا  ئاستی 

توركیا پێداگری دەكات، كە بەشێك لە سوپاكەی 

بهێڵێتەوە، لە كاتێكدا داوا دەكرێت هێزی توركیا 

دەربچێت، بەاڵم ناڕوات ؟

موراد قەرەیالن: ئێستا دەوڵەتی تورك ناڕوات، 

ئامانجی  هەیە؟!  خۆی  ئامانجی  ئەوەی  لەبەر 

خۆی لەسەر كوردستان هەیە، بە تایبەت خاكی 

كوردستان، هەر كەس بڕوات ئەو ناڕوات! 

هەڵەیە!  ئ��ەوان  بە  هاتن  ئەركی  سپاردنی 

وت  ئێمەیان  بە  ك(،  د.  )پ.  ب��رادەران��ی 

بەڵكو  نەهاتوون،  ئێمە  بەبڕیاری  ئ��ەوان 

ئێمە  و  هاتوو ن  عێراق  حكومەتی  بەبڕیاری 

بە تەنها دژییان ناوەستین. هەرچی دەبێت، 

بەرامبەر  لە  كورد  هەڵوێستی  دەبێت  ئەوا 

ئ��ەوە  ه��ەرچ��ەن��دە  هەبێت.  بابەتە  ئ��ەو 

هەڵمەتێكی سوننە یە و توركیا، بۆ ئەوە لە 

فڕۆكەی روسیایدا، لەبەرئەوەی هاتنی روسیا 

بەهێزتركرد،  شیعەی  باڵی  هەرێمەكە  بۆ 

بەهێزتركرد.  ئێرانی  هێڵی  سوریاو  وەك 

ئەمەدا  بەرامبەر  لە  سعودیە  توركیاو  ئیدی 

تەنگاوبوون، توركیا هەڵمەتێكی بۆ فڕۆكەكان 

روسیا  بۆ  سنورێك  ئەوەی  بۆ  دەستپێكرد، 

دابنێت، هەڵمەتێكی دیكەی ئەوەبوو لەشكری 

خۆی لە بەعشیقە پتر كرد، زانیاری ئێمە هەیە، 

ئەو پۆلیسانەی لە موسڵەوە هەڵدێن توركمانن 

لەوێ پەروەردە دەكرێن و لەشكرەكەش زۆر 

دەبێت، لەوێ دەبابە و تۆپ هەیە، ئامانجیان 

كاتی  لە  بكەن،  بەهێز  سوننە   باڵی  ئەوەیە 

ببێت،  بەهێز  سوننی  موسڵدا  ئۆپەراسیۆنی 

بەمشێوەیە هەوڵدەرێت: یەكەم باڵی سوننە  

دەخ��وازن  بەهاتنیان  دووەم  بەهێزبكەن، 

دیموكراتی  پارتی  ئێمەو  لەنێوان  كێشەك 

و  قوڵبكەنەوە  ناكۆكی  هەبێت،  كوردستان 

بكات،  دروست  شەڕیش  هەتا  بوروژێنێت، 

هەروەها پێشی ئێمە لە شەنگال و دەڤەری 

دیكە بگرێت. واتە بۆ فیتنە نانەوە لەنێوان 

وتووێژ  دەبێت  بۆیە  هاتووە،  كورد  گەلی 

بكەین بزانین ئەوان بۆچی هاتوون و پرۆژە 

وتووێژ  پێكەوە  ئەگەر  چییە؟  ستراتیژیان  و 

دووركەوتنە  كوردان  لەنێوان  ئەوا  نەكەین، 

دروست  مەزن  دژبەری  و  دەبێت  دروست 

هاتوون  ئەوە  بۆ  ئەوانیش  ئیدی  دەبێت، 

دژبەری بەهێز بكەن! ئێمە دەبێت خزمەتی 
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ئەوان  دەستی  و  نەكەین  داگيركەران  ئامانجی 

بەهێز نەكەین، هەوڵی ئێمە بۆ ئەوەیە. عێراق، 

نەتەوەیی  یەكێتی  ئەمەریكا،  عەرەبی،  یەكێتی 

نیشاندا،  هەڵوێستیان  لەشكركێشییە  ئەو  دژی 

لەشكری خۆمان  ئێمە  وتی:«  ئەردۆگان  دوایش 

ناكشێنینەوە!« ئەوان پێداگری دەكەن و ئامانجی 

خۆیان هەیە، ئامانجیان باڵی سوننە  بەهێزتر بكەن، 

ئامانجی  پەرەپێبدەن،  كورددا  لەنێوان  ناكۆكی 

خۆیان لەسەر دواڕۆژی باشوری كوردستان هەیە، 

ناكشێننەوەو  كوردستان  باشوری  لە  ئەوان  بۆیە 

داهاتووی گەلی كورد لە باشور لەمەترسیدایە.

      •  باڵی سوننە  هاوپەیمانییەكیان پێكهێناوە، 

تیرۆرەوەو  بەناوی  دروسكردووە  لیستێكیان 

ناوی پەكەكەشیان تێكردووە، لە ئاستی گەل 

و نێونەتەوەیبدا دیارە، كە پەكەكە شەڕ دژی 

هاوپەیمانی  وەك  ئ��ەوان  دەك��ات،  داعش 

پەكەكە  ناوی  بۆچی  داعشن،  دژی  سوننە  

دەخەنە ئەو لیستی تیرۆرەوە ؟

دەوڵەتانەی  ئەو  هەموو  قەرەیالن:  م��وراد 

مرۆڤ  ب��ووە،  كۆبوونەوەیە  ئەو  بەشداری 

ناتوانێت ئەوا هەموو شتێك بۆ هەموویان بڵێت، 

یەكێتی دەوڵەتە ئیسالمی  بەاڵم ئەوەی وەك 

ئەو كۆبوونەوەیەی دروستكردووە، لە بنەمادا 

ئامانجیان ئەوەیە شەڕ دژی داعش الوازبكەن، 

باڵی سوننە  بەهێزبكەن، كێ لە پێشی ئەمەوەیە؟ 

سعودیە، قەتەرو توركیایە، لەبەرئەوە هاتوون 

ئ���ەوەی زۆرت��ری��ن ش��ەڕی داع��ش دەك��ات، 

ئەوە  لەبەر  تیرۆرەوە؟!  لیستی  كردویانەتە 

حەقیقەتی ئەوان ئاشكرا دەكات، ئەوە بۆ ئێمە 

رژد نییە. ئاشكرایە ئەردۆگان هاوكاری بەرەی 

نوسرەو داعش دەكات، ئەردۆگان هەرچییەك 

لەگەڵییان  خۆی  پەیوەندی  ناتوانێت  دەكات 

هەركەس  تیرۆستن  دەڵێت  هەر  و  ببڕێت 

دەڵێت تیرۆستن، )پەیەدە( تەنیا لە دژی داعش 

شەڕ دەكات، بەویش دەڵێت تیرۆرستن ئەوان 

خاك و واڵتی خۆیان دەپارێزێن، ئەگەر بەناوی 

ئیسالمەوە ئەمە  هەیە، كوردستان واڵتێكی ژێر 

دەستە،  ئەوا پێویستە دەوڵەتی ئیسالمی  ئەمە 

ئەوروپی  دەوڵەتێكی  بۆچی  نەكات،  پەسەند 

ئازادی كورد  لەو دوورەوە جارجار پشتگیری 

دەكات، بۆچی دەوڵەتێكی ئیسالمی پشتگیری 

ناكات؟ بۆ لەئیسالمدا كۆیالیەتی رەوایە؟ نەخێر، 

دەزانین،  ئیسالمەتی  ئێمەش  وانییە،  هەرگیز 

ئەو دەوڵەتانەی  تاوانی  وانییە،  ئیسالمەتی  نا 

تێدا یە.

       •  دوا پرسیارمان دەربارەی  رۆژئاوای 

كوردستانە، لەم ماوەیەدا بەنداوای تشرین و 

هەرێم و رێگەیەكی ستراتیژی لە الیەن هێزی 

سوریای دیموكراتییەوە ئازاد كرا، ئەمە چۆن 

شرۆڤە دەكەن ؟

موراد قەرەیالن: ساڵو لە سەركەوتنی رۆژئاوا 

بەنداوی  ئەوەبوو  دوای��ی  ه��ەرە  دەك��ەم، 

ئازاد كرا، لە شارۆچكەی تشرینیش  تشرین 

ش��ەڕ ه��ەب��وو ب��اوەڕم��وای��ە ئ��ەوێ��ش ئ��ازاد 

ئەو  بەشداری  ئەوانەی  هەموو  دەكرێت، 

سەركەوتنەیان كردووە پیرۆزباییان لێدەكەم، 

دیموكراتیدا  سوریای  هێزی  كەسایەتی  لە 

بەگشتی پیرۆزبایی لە گەلی رۆژئاوا و سوریا 

دەكەم.

بڵندیی  س��ەر  جێگەی  رۆژئ���اوا  ش��ۆڕش��ی 

دەك��ات،  داع��ش  دژی  سەركێشی  ك��وردە، 

گرنگە،  مێژوویی  زۆر  هەنگاوێكی  ئەمە 

لە  ئ��ەم��ڕۆ  كۆبانێ  ب��ەرخ��ودان��ی  رۆح��ی 

بەرخودانی  باڵودەبێتەوە،  كوردستاندا 

كۆبانێ و بەرخودانی شەنگال ئەمانە شتێكی 

كەم نییە. شۆڕشی رۆژئاوا بە گشتی دەستی 

كوردی بەهێزكرد، كورد ئەگەر كارەكتەرێكە 

مافی  هەیە،  رۆژئ��اوا  شۆڕشی  رۆڵی  ئەوا 

ك���وردی ل��ە س��وری��ادا م��س��ۆگ��ەرك��رد. لە 

عەرەب هەم  هەڤااڵێتی  رۆژئاوادا  شۆڕشی 

گۆڕپانی  لە  هەم  سەربازیدا  گۆڕەپانی  لە  

ساسییدا یەكێتی پێشدەكەوێت، واتا نەك بۆ 

بونیادنانی  بۆ  بەڵكو  رۆژئاوا،  رزگاركردنی 

و  ش��ەڕدەك��ات  دیموكراتی  سوریایەكی 

تێكۆشان بەڕێوەدەبات.

پرۆفایل:

_ موراد قەریالن .

_ لەناو كەجەكە و پەكەكە 

چەندین بەرپرسیارێتی وەرگرتووە.

_ ئەندامی كۆنسه ى سه رۆكايه تى 

)كه جه كه (يە .
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پەروین بابەكر

ئەندامی سەركردایەتی )ى. ن. ك( : 

مێژوویەك لە بڕوا بەخۆبوون

ئەی ژن ... بوێربەو وەرە پێشەوە، تەنها شتێك بەربەستە 

لەبەردەم تۆدا خۆتیت نەك كەسی تر

دیمانەی: كۆڕاڵ نوری
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مێژوویەك لە بڕوا بەخۆبوون...

و  ئ��اب��ووری  پیشەسازی،  نێوەندی  لە   

لێ  چ��اوی  ئ��ەوەی  بۆ  ژنێك  سیاسەتدا، 

بكرێت.

)وەرە  كتێبی  وایكرد  لەوانەی  یەكێك 

ساڵی  لە  ساندبێرگ(  )ش��ارڵ  پێشەوە(ی 

ئەمەریكا  كتێبی  پرفۆشترین  ببێتە  2013دا 

 ... ژن  »ئەی  وتی:  كە  پەیامەبوو،  ئەو 

شتێك  تەنها  پێشەوە،  وەرە  بوێربەو 

خۆتیت  ت���ۆدا  ل���ەب���ەردەم  ب��ەرب��ەس��ت��ە 

لە  پەیامە  ئەو  بەاڵم  تر«،  كەسی  نەك 

پێش  س��اڵ  پێنج  و  بیست  كوردستان   

ك��راوە  خانمێكەوە  لەالیەن  كتێبە  ئ��ەو 

خانمەی  ئەو  بابەكر،  پەروین  كردار.  بە 

الی  سەركەوتن  هەنگاوەكانی  وایە  الی 

ئەوە  ئەنجامی هەیە ،  پیاو هەمان  و  ژن 

خودی ژنان خۆیانن كە كێوێك لە وەهم 

و  بیركردنەوەكانیان  ب��ەردەم  دەخەنە 

هەمیشە كۆڵێك لە گومان و ترس بەسەر 

ناتوانن  ژنان  وایە  الی  ئەو  شانیانەوەیە، 

بنێن،  خێرا  هەنگاوی  بارگرانییەوە  بەو 

هەیە  ئەنجامی  هەمان  هەوڵدان  دەن��ا 

هەر  رەنگبێت  پیاو.  یان  بیت،  ژن  چ 

لە  كە  بێت،   بیركردنەوەیە  ئەم  هۆكاری 

رۆژهەاڵتی  لە  و  تایبەتی  بە  كوردستان 

)پەروین  وەك  ژنی  بەگشتی  ناوەڕاست 

ژیانی  كاروانی  بێت.  تێدا  كەم  بابەكر(ی 

پیشەیی پەروین، لە ناوەڕاستی هەشتاكانی 

پێدەكات،  دەست  راب���ردووەوە  س��ەدەی 

ئەمڕۆش دوای سی ساڵ هێشتا نەك هەر 

نەوەستاوە، بەڵكو لەسەر هەمان رەوت 

بەرپرسیارێتیدا  لوتكەی  لە  نەوەستاوەو 

بەرەو پێشەوە دەڕوات. 

پەروین بابەكر حەمەئاغا، لە شاری قەاڵدزێ 
پەروینبابەكر
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و  سەرەتایی  خوێندنی  بەاڵم  لەدایكبووە، 

هەر  دەكات،  تەواو  سلێمانی  لە  ئامادەیی 

لە سلێمانی لە كۆلێژی زانست بەشی كیمیا 

داخستنی  بەهۆی  ب��ەاڵم  وەردەگ��ی��رێ��ت، 

دەگوێزرێتەوە  بۆ  سلێمانییەوە  زانكۆی 

زانكۆی سەاڵحەدین، ساڵی 1983 یەكەمین 

بەدەستدەهێنێت،  بەكالۆریۆس  بڕوانامەی 

دیكە  جارێكی  ساڵ  یەك  و  بیست  دوای 

 2008 ساڵی  لە  سلێمانی  زانكۆی  دێتەوە 

لە  بەكالۆریۆس  بڕوانامەی  دوەمین  دا 

بەدەستدەهێنێت.  ئینگلیزیدا  زم��ان��ی 

یەكەمین قۆناغی كاركردنی وەك فەرمانبەر 

چیمەنتۆی  ك��ارگ��ەی  لە   1984 ساڵی  لە 

ماوەی  بە  پێدەكات،  دەست  تاسڵوجەوە 

چواردە ساڵ دەگات بە پلەی بەڕێوەبەری 

حەوت  كە  سەرچنار،  چیمەنتۆی  كارگەی 

ساڵی یەكەمی لەسەردەمی رژێمی بەعسی 

رووخاودا  وەك فەرمانبەرێكی ئاسایی تەنها 

حەوت  لە  بەاڵم  دەمێنێتەوە،  تاقیگەدا  لە 

حوكومڕانی  سایەی  لە  دووەم���دا  ساڵی 

و  ب��ەدەردەك��ەوێ��ت  تواناكانی  ك��وردی��دا 

بەڕێوەبەر  پلەی  تاكو   قۆناغ  بە  قۆناغ 

كەرەستە  وەك  چیمەنتۆ  سەردەكەوێت. 

ب��ازووی  هێزی  پیاوانەو  مۆركێكی  زیاتر 

بابەكر(  )پ��ەروی��ن  ب��ەاڵم  دی���ارە،  پێوە 

باس  ئەو  شكاندووە،  باوەشی  رێسا  ئەو 

دەك��ات،  ك��ەن��ەدی  رۆژنامەنوسێكی  ل��ە 

ئ��ەودا  بەرێوەبەرێتی  ل��ەس��ەردەم��ی  ك��ە 

سەرچنارو  چیمەنتۆی  كارگەی  چووەتە 

ب���ووە ك��ە ژنێك  ت��وش��ی س��ەرس��وڕم��ان 

»رۆژنامەنوسەكە  كارگەكەیە،  بەرێوەبەری 

كەنەدا  لە  ئێمە  وتی  سەرسوڕمانەوە  بە 

بۆ  چیمەنتۆ  ك��ارگ��ەی  ب��ەرێ��وەب��ەری  ب��ۆ 

لێرە  كەچی  دەگەڕێین،  بەهێز  پیاوێكی 

ژنێك بە سەركەوتوویی بەرێوەی دەبات.« 

پەروین  بە  ئاوا  كەنەدییەكە  رۆژنامەنوسە 

و  چیمەنتۆ  كارگەی  لە  كارەكانی  دەڵێت، 

پۆستی  ب��ەرەو  پەروین  سەركەوتنەكانی، 

 )2003( ساڵی  لە  تاكو  دەب��ەن،  وەزی��ری 

لە  وزە  و  پیشەسازی  وەزی���ری  دەبێتە 

دەپرسی  لێی  كاتێك  سلێمانی.  ئیدارەی 

نییە؟  ئەستەم  وەزی���ری  بەرپرسیارێتی 

كارگەی  سەردەمی  بە  دەیبەستێتەوە  ئەو 

بتوانێت  »كەسێك  دەڵێت:  و  چیمەنتۆوە 

بێت،  سەركەوتوو  چیمەنتۆ  كارگەی  لە 

سەركەوتووش  وەزیرێكی  دەتوانێت  بێشك 

بووم،  سەركەوتوو  ناڵێم  خۆم  من  بێت، 

خوێنەران.«  ئێوەو  بۆ  جێدەهێڵم  بە  ئەوە 

نهێنی  پرسیاری  وەاڵمی  لە  بابەكر  پەروین 

سەركەوتنەكانی چییە و رێگریەكانی بەردەم 

كارگەی  بەرێوەبەری  و  وەزی��ری  پۆستی 

چیمەنتۆدا دەڵێت: »هیچ بەرپرسیارێتییەك 

بە خۆت هەبێت  بڕوات  تۆ  نییە،  ئەستەم 

بكەیت،  كارانە  ئ��ەو  هەموو  دەتوانیت 

دەتوانیت  بگرە  دەیكەن،  تر  كەسانی  كە 

دیكە  كەسانی  كە  بكەی  ك��اران��ەش  ئ��ەو 

بەرپرسیارێتی  كاتێك  بیكەن،  نەیانتوانییوە 

زیاترت دەكەوێتە ئەستۆ پێویستت بەوە نییە 

بەرێوەبردن  بەڵكو  زیاترت هەبێت،  هێزی 

گونجاو  بڕیاری  بەوەیە  پێویستت  هونەرە، 

دوای  ب��دەی��ت«  گ��ون��ج��اودا  جێگەی  ل��ە 

پەروین  وەزی��ری،  پیشەی  بە  كۆتاییهێنان 

درێژە  تایبەتەوە  كەرتی  رێگەی  لە  بابەكر 

سەرۆكی  ئێستادا  لە  دەدات،  كاركردن  بە 

كۆمپانیاكانی  گروپی  بەرێوەبردنی  بۆردی 

دیارەكانی  كۆمپانیا  لە  یەكێكە  كە  نۆكانە، 

كوردستان و لە زۆربەی بوارە جیاوازەكاندا 

پیشەسازی،  ب��واری  لە  جگە  ك��اردەك��ەن، 

هیچ بەرپرسیارێتییەك 
ئەستەم نییە، تۆ بڕوات بە 
خۆت هەبێت دەتوانیت 
هەموو ئەو كارانە بكەیت كە 
كەسانی تر دەیكەن،  بگرە 
دەتوانیت ئەو كارانەش 
بكەی كە كەسانی دیكە 
نەیانتوانییوە بیكەن،  كاتێك 
بەرپرسیارێتی زیاترت 
دەكەوێتە ئەستۆ پێویستت 
بەوە نییە، هێزی زیاترت 
هەبێت، بەڵكو بەرێوەبردن 
هونەرە، پێویستت بەوەیە 
بڕیاری گونجاو لە جێگەی 
گونجاودا بدەیت



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 76

كاردەكات.  سیاسەتیشدا  لە  بابەكر  پەروین 

خوێندكارانی  خۆپیشاندانی  لە   ١٩٨٢ ساڵی 

دەبێت،  ب��ەش��دار  س��ەاڵح��ەدی��ن  زان��ك��ۆی 

هاوڕێیەكی  چەند  خۆپیشاندانەدا  ل��ەو 

تەنها  ئ��ەم  خۆشبەختانە  دەب��ن،  شەهید 

چ��ارەس��ەری  م��اڵ��ەوە  لە  دەب��ێ،  بریندار 

نەبرێتە  تاكو  دەكرێت،  دابین  بۆ  پزیشكی 

ئێستادا  لە  نەبێت،  ئاشكرا  نەخۆشخانەو 

نیشتیمانی  یەكێتی  سەركردایەتی  ئەندامی 

كوردستانە، كە حزبەكەی چل ساڵە یەكێكە 

و  ك��وردس��ت��ان  كاریگەرەكانی  حزبە  ل��ە 

سیاسی  هاوكێشەی  لە  سەرەكی  بەشێكی 

وەك  پێكدەهێنێت.  كوردستان  هەرێمی 

بە  خانمە  ئەم  دەك��ات  لێوە  باسی  خۆی 

بە  ش��ان��ازی  كاركردنی  تەمەنی  درێ���ژای 

بە  دەك���ات،  هەنگاوەكانییەوە  هەموو 

هەمیشە  و  پێكەوەیی  كاركردنی  تایبەت 

دەستكەوتەكان  دەك��ات��ەوە  ئ��ەوە  دوپاتی 

هەموو  بەڵكو  نین،  ئەو  موڵكی  تەنها  بە 

لە  بەشێكن  هاوكارەكانی  و  كارمەندەكانی 

پرۆسەی سەركەوتن، لە بەرانبەردا الری و 

كەموكوڕییەكان لەسەر خۆی ئەژمار دەكات 

و بەشی كەسی لێ نادات.

دەستكەوتەكانی  دیارترین  لە  بەشێك   

كارگەی  گ��ەڕی  خستنەوە  ل��ە:  بریتییە 

دوو  ك��وردس��ت��ان  لەكاتێكدا  چیمەنتۆ، 

دواتر  ب��وو،  لەسەر  ئابووری  ئابڵوقەی 

سەرچاوەی  بە  ب��وو  چیمەنتۆ  كارگەی 

دارایی و موچە بۆ كارمەندانی ئەوكاتەی 

خەتی  گ���ەڕی  خ��س��ت��ن��ەوە  ح��ك��وم��ەت، 

سەرچنار  چیمەنتۆی  ك��ارگ��ەی  دووی 

كۆمپانیا  چەندین  پێشتر  كاتێكدا  ل��ە 

تیابوو  روسیشی  كۆمپانیای  نێویاندا  لە 

بیخەنەوەكار،  نەیانتوانیبوو  و  هاتبوون 

چیمەنتۆی  ك��ارگ��ەی  خەسخەسەكردنی 

كەرتی  بۆ  گشتییەوە  كەرتی  لە  تاسلوجە 

كارگەی  كارانەی  ئەو  ئەمانە  تایبەت، 

چیمەنتۆن كە هەم شانازی بە كارەكان و 

هەم بە كارمەندەكانی كارگەی چیمەنتۆوە 

لە  و  دڵسۆزی  بۆ  هەمیشە  و  دەك��ات 

دەیانهێنێتەوە،  نموونە  بە  خۆبردوویی 

بازیان  پااڵوگەی  وەگەڕخستنی  هاوكات 

بۆ  سوتەمەنییە  سەرەكی  سەرچاوەی  كە 

پارێزگای سلێمانی، بە ئەلیكترۆنی كردنی 

كۆمپانیایەكی  لەگەڵ  سلێمانی  دادگ��ای 

كۆتایدایەو  قۆناغی  لە  ئێستا  كە  ئیستۆی 

هەر كارێكی دیكە بە شانازی دەزانێت كە 

پەروین  كردبێت.  هاواڵتیان  بە  خزمەتی 

بە  متمانە  تەنها  كارانە  ئەو  هەموو  بۆ 

خۆبوونی بەس بووە، بەاڵم ئەو كەسانەش  

ئەو  ب��وون،  هاندەری  كە  ناكات  لەبیر 

ئەو  نموونەی  بە  ج��ەالل(  )مام  جەنابی 

كە  دەهێنێتەوە  پاڵپشتانە   ه��ان��دەرو 

هەرچۆن  بووە،  سەركەوتنەكانی  هۆكاری 

كاریگەری  سەركردەیە  ئەو  گشتیش  بە 

ژنان  رەوت��ی  بەرەوپێشچوونی  لەسەر 

بە  دایكی  و  ب��اوك  هاوكات   ه��ەب��ووە، 

دەڵێت:  دەكات،  وەسفی  كراوە  مێشك 

»باوەڕیان بە زانست و خوێندن هەبووە، 

كە بێ گەشبینی ئەوان ئەركەكانی گرانتر 

ئاستەنگەكانی  بە  سەبارەت  دەب��وون«. 

س���ەر رێ���ی ژن��ێ��ك، ك��ە ئ���ەو ه��ەم��وو 

ئەو  گرتووە،  ئەستۆ  لە  بەرپرسیارێتییەی 

نەمهێشتووە  رۆژان  لە  »رۆژێك  دەڵێت: 

ببمەوە،  رەگ��ەزی  جیاكاری  رووب��ەڕووی 

ن��ام��ەوێ��ت ب��ڵ��ێ��م ل���ەب���ەرئ���ەوەی ژن��م 

چونكە  بوومەتەوە،  كێشە  رووب��ەڕووی 

رووب��ەڕووی  كێشانە  ئەو  ئەساسەوە  لە 

هەموو كەسێك دەبێتەوە، تۆ كە بڕیارتدا 

كێشەی  كار  بزانی  دەبێت  بكەیت،  كار 

تێدایە، تاكو بەرپرسیاریەكەت زیاتر بێت، 

بتەوێت  گەر  دەب��ن،  زیاتر  كێشەكانیش 

دابنیشیت  دەبێت  رێگەت،  نەیەتە  كێشە 

بەسەر  ئەوەیە  هونەر  نەكەی،  هیچ  و 

ئەوەشدا  لەگەڵ  سەربكەویت،  كێشەكاندا 

هەندێك كێشەی بچوك بەهۆی خەسڵەتی 

دەبێتەوە،  ژنان  رووبەڕووی  كولتورییەوە 

رۆژهەاڵتییەكاندا  كۆمەڵگە  لە  چونكە 

رەخساوە،  ژن  بۆ  زەمینەسازی  كەمتر 

دەرفەتی سەركەوتن بۆ ژنان كەمتر بووە.  

بەرپرسیارێتیت  »كە  دەشڵێت:  »هەروەها 

وەرگرت ناڵێت تۆ ژنیت، یان پیاو، بەڵكو 

پیاو  چ  و  ژن  چ  هەیە،  رێسا  كۆمەڵێك 

جیاوازی  رەنگە  بكەن،  پەیڕەوی  دەبێت 

پیاوانەو  ئیدارەیەكی  لەنێوان  هەبێت 

جیاوازییەكان  بەاڵم  ژنانەدا،  ئیدارەیەكی 

پەیوەندی  بەڵكو  نەهاتوون،  ئەزەلەوە  لە 

دەبێت  بۆیە  هەیە،  كەسایەتییەوە  بە 

ژنان هەرگیز نەكەونە ژێر هەژمونی ئەو 

بەرپرسیارێتی  ناتوانن  ژنان  كە  وەهمەی 

رێژەی  بە  سەبارەت  وەربگرن.«  گەورە 

پەروین  سیاسیەكاندا،  ناوەندە  لە  ژنان 

دەڵێت: »الموایە تاكو ئێستا نە بە رێژەو 

كوردستان  هەرێمی  لە  كاریگەری  بە  نە 

نییە،  ئامادەییان  سیاسیدا  ناوەندی  لە 

كابینەیەی  ئەم  بەردەستیش  نموونەی 

ژنی  یەك  تەنها  كە  هەرێمە  حكومەتی 

ژنان  بەشداری  ئاستی  هەڵبەت  تێدایە! 

ئەم  ئاستی  لە  پێشووتریش  كابینەكانی  لە 

ژنان  بەاڵم  نەبووە،  باشتر  زۆر  كابینەیە 

و  بشكێنن  بەربەستەكان  هەموو  دەتوانن 

وەك خۆیان بێنە مەیدان« .
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فەرماندەی بزوتنەوەی ژنانی )فارك( _ لە كۆڵۆمبیا:

ئێمە زۆرشت لە ژنانی كوردەوە فێربووین

دیپلۆماتیک کوردستان 
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نیرینۆ(  )ئەلكساندرا  فەرماندە  گفتوگۆی 

شۆڕشی  چەكدارەكانی  هێزە  ئەندامی 

ك��ی(،  )ف���ارك  ب��ە  ن��اس��راو  كۆڵۆمبیا 

هاوكات ئەندامی لیژنەی بااڵی ئاشتییە.

    • ئایا ژنان لە درێژەی ئامادەبوونیان 

لە  دەت��وان��ن  ش��ۆڕش��دا  و  خەبات  لە 

ئایینییەكان  كۆمەاڵیەتی  رێسا  و  نۆرم 

دورب��ك��ەون��ەوە؟ ئ��ای��ا دەت��وان��ن لە 

خەباتەكانیان  ل��ە  پێشڕەوبوونیان 

؟ هەنگاوبنێت 

جاران  لە  كە  بەڵگەیە،  هەمان  ئەمە   -

پەیوەندی  الو  ژنانی  و  كچان  زیاتر 

ب��ە ب��زوت��ن��ەوەك��ەم��ان��ەوە دەك���ەن، لە 

ئێمە  هێزەكانی  %ی   40 لە    ئێستادا 

دەتوانن  ئ��ەوان  پێكهاتووە،  ژن��ان  لە 

كۆمەڵگەیەكی  لە  دووربگرن  بە  خۆیان 

لە  جگە  كە  ئایندەدا،  لە  پیاوساالری 

كاركردن،  ماڵەوە  لە  و  منداڵخستنەوە 

هیچ چاوەڕوانییەكی دیكەیان نییە. ژیان 

سەختەو لە بەرامبەردا هیچیان پێنادەن، 

)فارك(ەوە.  بە  دەبن  پەیوەست  پاشان 

پیاو(  و  )ژن  بۆ هەموویان  لە سەرەتادا 

سەختە  رەگ��ەزی  یەكسانی  بە  گەیشتن 

كارەكانیان  هەموو  پارتیزانیدا  ژیانی  لە 

دەجەنگن،  و  ئەنجامدەدەن  یەك  وەكو 

و  لێدەنێن  چێشت  و  دەشۆن  جلەكانیان 

دەشخوێننەوە. ئەوان دەست بە گۆڕینی  

دەكەن،  كۆمەڵگە  و  خۆیان  دیدگاكانی 

ئاماژە  كە  گرنگ((  زۆر  ))پرۆسەیەكی 

لەناو  كە  دەك���ەن،  كێشمەكێشە  ب��ەو 

خەڵك و لە ژینگەكەیاندا هەیە.

لەكاتی  ژن��ان  زۆرب���ەی  ل��ەالی   •    

تێكۆشان، یان كاتێك كە واز لە خەبات 

فۆرمانەیان  ئەو  كە  دەبینرێت  دەهێنن، 

كۆمەڵگەوە  لەالیەن  كە  وەرگرتووە، 

دەتوانرێت  نموونە  بۆ  دروستبووە، 

)ئیزابێل  وەك  كەسانی  ب��ە  ئ��ام��اژە 

لوندونو(( و ))ئانا پاچكۆ(( بكرێت. لەم 

بارەیەوە روونكردنەوەت هەیە؟

- ئەمە واقیعێكە كە هەندێ كات ژنان، 

ئەو رۆاڵنەی كە كۆمەڵ داوایان دەكات 

قبوڵی دەكەن، بۆ من زۆر ئاساییەو ئەمە 

هەندێكجار  كە  پرۆسەیەی،  لەو  بەشێكە 

سەركەوتوو  ش��ۆڕش  بەهاكانی  تیایدا 

بەبڕوای  نەخێر.  هەندێكجار  و  دەبێت 

وەكو  تیایدا  كە  رەفتارێكە،  جۆرە  من 

زیاتر   كاردانەوەی  گشتگیر  شێوەیەكی 

زیاتری  سەرنجی  كۆڵۆمبیا  نیشاندەدات. 

ئاشتی  پرۆسەی  لە  ژنان  ئامادەگی  بۆ 

ژن  دوو  كە  كاتێك  بەاڵم  نییە،  هاڤانادا 

))بۆ بەرەوپێشبردنی ئاشتی لە كۆڵۆمبیا(( 

ئاسایی  ت���اڕادەی���ەك  گ��ۆڤ��ارێ��ك��دا  ل��ە 

و  دەبینێت  ئەوە  كۆمەڵگە  دەردەكەون، 

ئاشتی(  پرۆسەی  )ژنانیبوونی  بە  ئەوە 

ژنان  مافی  بۆ  ئێمە  خەباتی  ناودەبەن. 

و كرێكاران لێرە لە هاڤانا لەالیەن تۆڕە 

ناگیرێت.  لەبەرچاو  كۆمەاڵیەتییەكانەوە 

و  ))سەرنجڕاكێش((  كە  بەڵگەیە  بەم 

سەرنجڕاكێشان  بۆ  ئێمە  نین.  ))جوان(( 

هەروەها  ئاسایین،  ئ��ەن��دازە  لە  زی��اد 

و  كۆڵۆمبیا  ل��ەب��ارەی  ئێمە  قسەكانی 

هەموو جیهانەوە زۆر دەوترێن.

ژنانی  لەنێوان       •  چ جیاوازییەك 

ژنانی  و  بزوتنەوەكەتان  ئەندامی 

بۆ  هەیە،  بزوتنەوەیە  ئەم  دەرەوەی 

كەمكردنەوەی ئەم جیاوازییانە چ هەوڵ 

و هەنگاوێك دەنێن؟

ئێمە لەگەڵ  هاوڕێ ژنەكان 
لە )PKK( پەیوەندیمان هەیە، 
ئێمە زۆرشت  لەبارەی رەوشی 

فكری و رێكخستنەكانیانەوە 
فێربووین. تا ئێستا 

بەشێوەیەكی تایبەت لەگەڵ 
یەكینەكانی ژنان )یەپەژە( لە 

رۆژئاوا پەیوەندیمان نییە، 
بەاڵم ئێمە پشتیوانی خەباتی 

پاڵەوانانەیان دەكەین
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- ه��ەن��دێ ل��ە ژن���ان ل��ە ب��زوت��ن��ەوە 

هەڵگرتنەوەیەكی روونتر لەم حەقیقەتە، 

ئەو  كۆمەڵن.  هەڵگێڕەرەوەی  ئەوان  كە 

كۆمەاڵیەتی  دادوەری  بۆ  كە  رابەرانەی 

خ��ەب��ات دەك���ەن. ئ���ەوان )س��ەب��ارەت 

فێری  و  جەسورتربوون  تر(  ژنانی  بە 

لە  كە  ب��وون،  خۆیان  لە  بەرگریكردن 

گەیشتن  بۆ  ئەوانە  مافەكانی  خۆگری 

یەكسان.  رەگ��ەزی��ی��ەت��ی  رەف��ت��اری  ب��ە 

زۆربەیان  بزوتنەوەكە  دەرەوەی  ژنانی 

چاوەڕێی سنورداری لە جیهان و ئایندەی 

خ��ۆی��ان��ن، ب��ەاڵم دەب��ێ��ت ئ��ام��اژە بەم 

گرنگیەش بكرێت، كە ژنان لە رێكخراوە 

كۆمەاڵیەتی و گوندەكانیشدا دەستیان بە 

رۆڵگێڕانی گرنگتركردووە. ژنانی زۆر لەم 

بووەو  رابەرێك  هەروەكو  رێكخراوانە 

ئەنجامدا  لە  سەرسامكردووە،  ئێمەیان 

و  ن��اوەوە  لە  و  یەكترییەوە  لە  ئێمە 

فێردەبین. بزوتنەوەكە  دەرەوەی 

    • لە ئێستادا كە سەرقاڵی چاالكی بۆ 

ئایا  كۆمەاڵیەتی،  ئاشتی  بەرقەراربوونی 

ژنان  بزوتنەوەكانی  و  چاالكوان  لەگەڵ 

چ  هەیە؟  پەیوەندیتان  و  هەڵسوكەوت 

پێشنیار، چ داخوازییەكیان لە ئێوە هەیە؟

ب��زوت��ن��ەوەی  و  ژن���ان  ب��زوت��ن��ەوەی   -

فێمینیستی زۆر بەهێز لە كۆڵۆمبیا هەیە، 

گەشەكردندان.  لە  رۆژێك  هەموو  كە 

پەیوەندیمان بە ژمارەیەك لەوانەوە زۆر 

گەرم و دڵسۆزانەیە، لەگەڵ بزوتنەوەكانی 

دروستكردنی  بە  دەستمان  دیكەشدا 

داوا  ل��ە  ی��ەك��ێ  پ��ەی��وەن��دی��ك��ردووە. 

رێكخراوانەوە  ئەم  لەالیەن  گرنگەكانمان 

لە  رەگەزی  كۆمسیۆنێكی  خستنەگەڕی 

دوو  بوو.  هاڤانا  لە  ئاشتی  گفتوگۆكانی 

ژنان  كۆمسیۆنی  ژنانی  لەمەوبەر  ساڵ 

یان  ئامادەیی  كاریگەری  دەیانەویست 

ژنانی فارک - لە کۆڵۆمبیا
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فشاری  نیشانبدەن،  ئاشتی  پرۆسەی  لە 

بنیاتنەربوو. بەراستی  ئەوان 

كۆمسیۆنی ژنان پێكهاتوو لە ژنانی فارك 

و دەوڵەتە، كە پاڵیداوەتە سەر پشتیوانی 

ژنانە.  رێكخراوە  ئەم  بەشداری  بەهێزو 

پێشنیاری  پ���رۆژەی  كۆمەڵێك  ئ��ەوان 

لە  پڕە  كە  ن��اردووە،  ئێمە  بۆ  زۆری��ان 

و  رێككەوتنەكان  لە  رەگەزیانە  دیدگای 

هاڤانا  لە  سەردانمان  بۆ  هەندێكیشیان 

بە  ئێمە  بۆ  ئەوان  هەوڵدانی  هاتوون. 

سەرنجڕاكێش،  دانیشتنی  ئێمە  نرخەو 

ت��ەن��ان��ەت ئ��اڵ��وگ��ۆڕی ئ���ەزم���وون و 

هەیە. زانیاریشمان 

    • بە سەرنجدان بە ئامادەگی ژنان و 

پێشكەوتن  بۆ  ئێوە  ئامانجی  كرێكاران، 

بەتایبەتی  كۆمەڵگە  لە  گەشەكردن  و 

چییە؟ كۆڵۆمبیا  كۆمەڵگەی 

بە  گ��ەی��ش��ت��ن��ە  ئ��ێ��م��ە  ئ��ام��ان��ج��ی   -

و  ج��ی��اوازی  ل��ە  دوور  كۆمەڵگەیەكی 

چینایەتی،  بنەمای  لەسەر  توندوتیژی 

هتد...  و  ئەتنیك  و  نەژاد  رەگەزیەت، 

ئەمە بەم مانایەیە كە ئەو كۆمەڵگەیەی، 

لەگەڵ  یەكسانیان  مافی  ژن��ان  تیایدا 

بەاڵم  هەبێت،  كاركردندا  لەكاتی  پیاوان 

سیستەماتیكی  كوشتنی  بێ  كۆمەڵگەیەك 

تێزاب  خێزانی،  توندوتیژی  ژن��ان...... 

بێت،  سێكسی  توندوتیژی  و  پێداكردن 

لە  ك��ە  ك����ردووە،  قەناعەتمان  ئێمە 

جۆرە  ب��ەم  گەیشتن  س��ەرم��ای��ەداری��دا، 

ب��ەاڵم  زەح��م��ەت��ە،  زۆر  كۆمەڵگەیە 

نابێت  ئێمە  كە  نییە،  مانایە  بەو  ئەمە 

ژنان  مافەكانی  بۆ  خەبات  بۆ  ئامانجمان 

هاوكات بە خەباتی چینایەتی بێت.

   •  رۆڵی ژنان لە وتوێژەكانی ئاشتیدا 

چییە؟ بەبڕوای ئێوە ئایا هەندێك یاسای 

تایبەت بە ژنان دێتەدی؟

لە  ئێستا  فارك  لە  ئەندام   40 ئێمە   -

ئەندامی   15 كە  بەسەردەبەین،  هاڤانا 

پێكدێن.  ژن���ان  ل��ە  دەس��ت��ەی��ە  ئ���ەم 

گفتوگۆ  م��ێ��زی  ل��ەس��ەر  هەندێكمان 

بەشی  لە  تر  هەندێكی  و  دانیشتووین 

كاری  سەرقاڵی  ی��ان  پەیوەندییەكان، 

وێنەگرتنی فیلم،  یان رۆژنامەنوسین، لە 

هەمانشێوەی  بە  رەگەزیەت  كۆمسیۆنی 

رەگەزیەكان  تێڕوانینیە  دیدگاو  وتم  كە 

سود  وەك��و  توێژینەوە،  دەخرێنەبەر 

وەرگرتن لە زمانی ناڕەگەزی، هەروەها 

هەنگاوە كاتییەكان، بەتایبەت بۆ ژنان بۆ 

دەستگەیشتن بۆ بەهاكان لە دەوروبەری 

كێشە  دەگیرێت.  لەبەرچاو  ش��ارەك��ان 

نییە،  زۆر  یاساكانەوە  هاتنەدی  لەبارەی 

بوونیان  كۆڵۆمبیا  لە  یاساكان  چونكە 

و  جێبەجێكردنیانە  لە  كێشە  هەیە، 

دەستگەیشتنە بە گۆڕانێك لە ئاڕاستەیەك 

ژنانەوە. لەبارەی مەسەلەی 

    • بەهەمانشێوەی كە باش ئاگاداریت 

مەسەلەی  رووب���ەرووی  ئێستا  جیهان 

هێرشی گروپی دەوڵەتی ئیسالمی عێراق 

هەروەها  ب��ۆت��ەوە،  )داع��ش(  ش��ام  و 

لە  ك��ورد  ژنانی  ئامادەیی  واقعیەتی 

لە  ئەهریمەن  داعشی  بەسەر  خەبات 

تردا  ناوچەكانی  و  كۆبانێ  و  شەنگال 

لەگەڵ  ئاستێكدا  چ  لە  هەیە،  بوونی 

بەتایبەتی  كوردستان،  ژنانی  بزوتنەوەی 

ژنان  پاراستنی  یەكینەكانی  لەگەڵ 

)یەپەژە( لە رۆژئاوا لە پەیوەندیدان؟

لە  ژن��ەك��ان  ه��اوڕێ  ل��ەگ��ەڵ   ئێمە   -

پەیامی  هەیە،  پەیوەندیمان   )PKK(

بۆ  لەگەڵیاندا  ن���اردووەو  ڤیدیۆییمان 

www.mujerfariana.( سایتەكەمان 

ئێمە  ك��ردووە.  چاوپێكەوتنمان   )com

ل��ەب��ارەی رەوش��ی فكری و  زۆرش���ت  

تائێستا  فێربووین.  رێكخستنەكانیانەوە 

یەكینەكانی  لەگەڵ  تایبەت  بەشێوەیەكی 

پەیوەندیمان  رۆژئاوا  لە  )یەپەژە(  ژنان 

خەباتی  پشتیوانی  ئێمە  ب��ەاڵم  نییە، 

لەرێگەی  كە  دەك��ەی��ن،  پاڵەوانانەیان 

هەواڵەكانەوە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە 

كە  ڤیدیۆیەكدا  لە  ئێمە  لێیەتی.  ئاگامان 

لەگەڵ  ئەوان  دڵسۆزی  بە  پەیوەست  لە 

فێربووین.  زۆر  بینیمان  مەدەنی  ژنانی 

و  )گونجان(  هاودڵی  لە  لێورێژن  ئەوان 

هاوپەیوەندیین. و  ئازایەتی 

ژنانی  بزوتنەوەی  شەڕڤانانی   •    

بیرەوە  و  دڵ  ناخی  لە  كە  كوردستان 

شۆڕشگێڕییان  ساڵوی  و  ئێوەن  لەگەڵ 

فارك  ژنانی  شەڕكەرانی  پێشكەشی 

ژنانی  بۆ  پەیامتان  ئێوەش  ئایا  دەكەن، 

كورد هەیە، كە لەبەرامبەر بەربەریەتدا 

دەجەنگن؟

- ئێمە تەنیا دەمانەوێت كە ئێوە بزانن 

دنیان، دەستخۆشی  لەوپەڕی  كە  ژنانێك 

دوژمنەی  ئەو  بەسەر  ئێوە  خەباتی  لە 

خۆرئاواوە  واڵتانی  لەالیەن  كە  دەكەن، 

دروستكراوە. ئێمە هەموومان لە حاڵەتی 

خەباتداین لەگەڵ دوژمن، كە بۆتە هۆی 

نایەكسانی كۆمەاڵیەتی و ئابووری، ستەم 

وێرانكردنی  و  ستەملێكراوان  بەسەر 

بۆ  نمونەیەكە  ئێوە  خەباتی  ژینگە. 

جیهان  سەرتاسەری  ژنانی  لە  زۆرێ��ك 

شەڕڤانی  ژنانی  ئێمەی  بۆ  بەتایبەتی 

فارك. پارتیزانی 
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ئێستا كوردەكان باشرتین

 هاوپەیامنی ویالیەتە یەكگرتووەكانن

 لەدژی رێكخراوی

 »دەوڵەتی ئیسالمی« لە سوریا

نوسينى: باراك بارفى*

وەرگێڕانی : سۆران عه لى

وتاری وەرگێڕدراو
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لە دوای هێرشە ئاسمانییەكانی روسیا بۆ سەر 

سوریا،  ئۆپۆزسیۆنی  هێزەكانی  لە  هەندێك 

پشتیوانییان  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  كە 

باسی  رۆژنامەنوسییەكان  راپۆرتە  دەك��ات، 

بڕیارێكی واشنتۆن سەبارەت بە پڕچەككردنی 

بە  لەسوریا دەكەن، كە  میلیشیا كوردیەكان 

یەكینەكانی پاراستنی گەل )یەپەگە( ناسراون.

ئەو هێرشە ئاسمانیانەی روسیا، شەڕی دژ بە 

رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام 

چونكە  دەكەن،  ئاڵۆزتر  )داعش(  بە  ناسراو 

خۆڕاگریدا  لە  خۆیان  توانای  گروپانە  ئەو 

راگرتنی  توانای  پێیەش  بەم  چڕدەكەنەوە، 

و  باكور  لە  جیهادییان  بیری  قوڵبوونەوەی 

سەرەڕای  بەاڵم  نابێت،  سوریا  ناوەڕاستی 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  رێگریانەش،  ئەو 

درێژەپێدانی  لەسەر  سوربێت  دەتوانێت 

شەڕ لە دژی داعش، چونكە كوردی سوریا 

پشتیوانی  بەهۆی  توانیویانە  چەندینجار 

ئاسمانی ئەمەریكاوە شكست بە داعش بهێنن، 

یارمەتیدانیان  چڕكردنەوەی  رەنگە  بۆیە 

زیانانە  ئەو  قەرەبووی  گرنگەدا  قۆناغە  لەم 

بكاتەوە، كە بەر هێزە میانڕەوەكانی شۆڕش 

كەوتوون.

پاشخان

لەسەر  وتارە جەخت  ئەم  ئەوەی  سەرەڕای 

ملمالنێ سەربازییەكەی ئێستای نێوان كوردو 

لەسوریا  ئیسالمی«  »دەوڵەتی  رێكخراوی 

بخرێتەسەر  رۆشنایی  گرنگە  دەك��ات��ەوە، 

پاشخانی  بە  پەیوەست  زانیاری  هەندێك 

سیاسی بەشێوەیەكی بەرفراوانتر.

چونكە ئەمڕۆ ناوچەكانی باكوری سوریا لەژێر 

كورد  دیموكراتی  یەكێتی  پارتی  كۆنتڕۆڵی 

دام��ەزراوە   2003 ساڵی  كە  دان،  )پەیەدە( 

و لقی سوریای پارتی كرێكارانی كوردستانی 

كە  لەكاتێكیشدا  ی��ە،  )پ��ەك��ەك��ە(  توركیا 

توركیا  ئەمەریكاو  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

پەكەكە  )ناتۆ(  ئەتڵەسی  باكوری  پەیمانی  و 

بەاڵم  دادەنێن،  تیرۆریستی  رێكخراوێكی  بە 

لەچەند ساڵی رابردوودا ئەنكەرە میوانداری 

ئەگەرچی  كردووە.  پەیەدەی  سەركردەكانی 

لەگەڵ راوەستانی وتوێژی ئاشتی نێوان تورك 

و پەكەكە و شكستهێنانی، چەند مانگێكە ئەو 

گفتوگۆ رەسمیانەش كۆتاییان پێهاتووە.

دانیشتوانی  ی   %  10 لە  نزیكەی  ك��ورد 

سوریا پێكدەهێنن و لە هەشتاكانی سەدەی 

رابردوودا، رژێمی سوریا هەندێكیانی هاندا 

بچنە ریزەكانی پەكەكەوە ئەویش لەالیەك بۆ 

گوشار خستنەسەر توركیا، لەالیەكی تریشەوە 

بۆ كپكردنەوەی خواستە نەتەوەییەكانی كورد 

لە ناوخۆی واڵتەكەیدا.

ك��ەس چوونە  ه��ەزار   10 بۆ   7 ب��ەوج��ۆرە 

لە  ژمارەیەكیان  دواتر  پەكەكەو  ریزەكانی 

هەروەها  كوژران،  سەربازییەكاندا  چاالكییە 

ناكۆكییەكانی  دەستپێكردنی  سەرەتای  لە 

ئێستاشدا 200 بۆ 2 هەزار گەریالی پەكەكە 

پەڕیونەتەوە بۆ سوریا.

لەمانگی حوزەیرانی ساڵی 2012دا یەكینەكانی 

پاراستنی گەل )یەپەگە(، كە گروپێكی نیمچە 

بۆ  دەگەڕێتەوە  دامەزراندنی  و  سەربازییە 

بە  دەستیكرد   ،2004 ساڵی  دەوروب���ەری 

باكوری  لە  پشكنین  خاڵێكی  چەند  دانانی 

پێشهاتی  دوات��ری��ش  مانگەكانی  س��وری��ا، 

خێرایان بەخۆوە بینی، كورد لەدوای چەند 

پێكدادانێكی سنوردار لەگەڵ هێزەكانی رژێم، 

عامودا،  عەفرین،  كۆبانێ،  زۆری  بەشێكی 

مالكییەی لە باكوری سوریا كۆنتڕۆڵكرد.

چەكداری  هێزێكی  شدا   )2013( لەساڵی   

پاراستنی  یەكینەكانی  بە  كە  پێكهێنرا،  ژنان 

ژن )یەپەژە( ناسرا، لەكاتێكیشدا كە )یەپەگە( 

ب����ەردەوام ئ��ەوە رەت��دەك��ات��ەوە س��ەر بە 

)پەكەكە( بێت، بەاڵم روداوەكان راستی ئەو 

پروپاگەندانە دەسەلمێنن.

پەیوەندییەكی ئاڵۆز لەنێوان كورد و رژێمی 

رژێم  2011دا  ساڵی  لە  هەیە.  س��وری��ادا 

)پەیەدە(  فراونبوونی  بۆ  كرد  كارئاسانی 

ئەویش لەڕێی ئازادكردنی زیندانیانی سیاسی 

بەجێهێشتنی  و  ك��ورد  ج��ەن��گ��اوەران��ی  و 

عەمبارەكانی چەك، وەك باسدەكرێت.

باكووری  شارەكانی  كە  ئ��ەوەش  س��ەرەڕای 

لەنێوان  قامیشلۆ  حەسەكەو  وەك  سوریا 

دابەشكراوان،  )یەپەگە(دا  و  سوریا  سوپای 

ب��ەرق��ەرارە.  تێدا  ئارامییان  هێشتا  ب��ەاڵم 

هەرچەندە دوای ئەوەی رژێم لە تەمموزی 

قامیشلو  لە  خ��ۆی  بوونی  2012دا  ساڵی 

لەنێوان  پچڕپچڕ  پێكدادانی  ف��راوان��ك��رد، 

هەردووالدا روویاندا.

لە كۆتایی ساڵی 2012شدا چەند پێكدادانێك 

میانڕەوەكانی  هێزە  )یەپەگە(و  لەنێوان 

ئازادی سوریا  دیكەی ئۆپۆزسیۆن لە سوپای 

و چەند گروپێكی توندڕەوتری وەك گروپی 

سەلەفی )ئەحرارولشام( و بەرەی )نوسڕە(ی 

سەر بە رێكخراوی قاعیدە رویاندا.

سوپای ئازادی سوریا دژی خواستەكانی كورد 

2012شدا،  ساڵی  تەمموزی  لە  وەستایەوە، 

كاتەی  ئ��ەو  س��ەرك��ردەی  ئەسعەدی  ری��از 

هیچ  ئەجێندای  بۆ  »قامیشلو  كە  رایگەیاند 

شەڕ  پاشان  جێناهێڵێت«،  كوردی  گروپێكی 

لە شاری عەفرین و گەڕەكەكانی ئەشرەفییە 

و شێخ مەقسودی شاری حەڵەب سەریهەڵدا.

لەم نێوەندەشدا یەكێك لەو یەكە سەربازیانەی 

كۆكرابۆوە،  )یەپەگە(  دژی  كە  ئازاد  سوپای 

لیوایەكی كورد بوو، بەاڵم كاریگەری ئەوتۆی 

تەنیا  نەبوو، چونكە جیاوازییە رەگەزییەكان 

نێوان  دوژمنایەتی  هۆكارەكانی  بەشێكی 

هەردوو الیەنەكە بوون، چونكە سوپای ئازاد 

لە پەیوەندی نێوان )یەپەگە( و رژێمی سوریا 

نیگەران بوو، لە كاتێكدا چەند كەسایەتییەكی 

دی��ك��ەی س��وری��ا ل��ەوە ن���اڕازی ب��وون كە 
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)پەیەدە( قبوڵی نەدەكرد بچێتە نێو ریزەكانی 

ئۆپۆزسیۆنی سیاسی سوریاوە.

ل��ەدژی  )یەپەگە(  ش��ەڕی  دواییانەش  ب��ەم 

خۆی  بۆ  جیهانی  چاوی  داعش  رێكخراوی 

راكێشا، چونكە لە ناوەڕاستی ساڵی 2013وە 

جیهادییەكان  دژی  لە  ش��ەڕی  )یەپەگە( 

هەندێك  لەوكاتەدا  تەنانەت  دەستپێكرد، 

گروپی دیكەی سەر بە سوپای ئازاد نەچوونە 

ئەو شەڕەوە.

بەاڵم كاتێك رێكخراوی داعش بووە دوژمنی 

بە  سەر  گروپەكانی  زۆربەی  گەورە،  هەرە 

ئاشتبوونەوە،  )یەپەگە(  لەگەڵ  ئازاد  سوپای 

ئەمساڵدا  پێشووی  ماوەكانی  لە  تەنانەت 

سوپای  بە  سەر  بچووكی  هێزی  هەندێك 

تێكشكاندنی  بۆ  )یەپەگە(  پاڵ  چوونە  ئازاد 

رێكخراوی داعش لە كۆبانێ.

رۆڵەی  ئەو  خستەسەر  رۆشنایی  شەڕە  ئەو 

دەیگێڕن،  داعشدا  بە  دژ  شەڕی  لە  كورد 

لەسەر  كۆبوونەوە  چەندین  وایكرد  ئەوەش 

ئاستی بااڵ لە ئەوروپا لەوبارەیەوە ببەسترێن.

بە ژمارە

لەكاتی  دەڵ��ێ��ن  یەپەگە  ف��ەرم��ان��دەك��ان��ی 

2012دا  ساڵی  لە  دامەزراندنیدا  راگەیاندنی 

)یەپەژە(ش  و  هەبووە  شەڕڤانی  هەزار   3

نزیكەی 700 ئەندامی هەبووە، بەاڵم ئەمڕۆ 

نزیكەی  گەیشتوونەتە  )یەپەگە(  ئەندامانی 

23 هەزار و 650 كەس، ژمارەی ئەندامانی 

)یەپەژە(ش بەوتەی فەرماندەكانی گەیشتۆتە 

19 هەزار و 350 كەس.

لە  دیكە  چ��ەك��داری   1500 ل��ەوەش  جگە 

سەر  كە  دەجەنگن،  )یەپەگە(دا  ریزەكانی 

بە لیوای )صەنادید(ن لە عەرەبەكانی هۆزی 

ناو  كەسایەتییەكانی  بەقسەی  )كە  شممەر 

جەنگاوەریان  ه��ەزار   5 بەگشتی  هۆزەكە 

هەیە(، هەروەها سەدان مەسیحی سریانییش 

)یەپەگە( ریزەكانی  لە  )سۆرتۆرۆ(  لیوای  لە 

دان، كە بەقسەی خۆیان ژمارەی الیەنگرانیان 

نزیكەی  هەروەك  زیاترە.  كەس  هەزار  لە 

ریزەكانیانەوە  بە  پەیوەندیان  بیانیش   300

كردووە، كە خۆرئاوایی و كوردی ئێرانیشیان 

كەناڵەكانی  چواچێوەیەشدا  ل��ەم  تێدایە. 

راگەیاندنی توركیا بەردەوام هەواڵی كوژرانی 

ئەو كوردانەی توركیا لە سوریا باڵودەكەنەوە، 

لەدژی  )پەیەدە(دا شەڕیان  ریزەكانی  لە  كە 

شەڕەكەرە  یەكە  لە  جگە  ك��ردووە،  داعش 

بەشێكی هەواڵگری  )یەپەگە(  رێكخراوەكان، 

كۆكردنەوەی  ئەركی  كە  هەیە،  سەربازی 

داعش،  رێكخراوی  بە  سەبارەت  زانیارییە 

هەروەها هێزێكی تایبەتی هەیە كە ئەركی 

لە پشت هێڵەكانی دوژمنەوە پێدەسپێردرێت، 

ئەمە جگە لە هێزێكی دژەتیرۆر، هەر یەكێك 

لەو سێ هێزەش سەدان كەس لەخۆدەگرن.

 )یەپەگە( دەڵێت بەشێوەیەكی گشتی توانای 

كۆكردنەوەی نزیكەی 45 هەزار كەسی هەیە، 

و  عەرەبن  نەتەوەی  لە  15یان  لەسەدا  كە 

ئەوانی دیكەش بەزۆری لە نەتەوەی كوردن، 

هەروەها بەمەزەندەی فەرماندەكان زیاتر لە 

نیوەی ئەو هێزانە ئامادەن بۆ شەڕكردن.

سەربەخۆكانیش،  چاودێرە  ئاماری  بەپێی 

شەڕەكاندا  لە  شەڕڤان  ه��ەزار   3 نزیكەی 

لە  زۆربەیان  كە  )شەهیدبوون(  ك��وژراون 

چاالكییە جەنگییەكاندا بوون لەدژی داعش، 

بەناوبانگی  ش��ەڕی  لە  شەڕڤانیشیان   750

كۆبانێدا شەهید بوون.

چەكی  بە  پشت  زۆر  ئاستێكی  تا  )پەیەدە( 

سوك دەبەستێت وەك )چەكی كاڵشینكۆڤ، 

. كەی(  )پی  بی جی، رەشاشی جۆری  ئار 

چەكەكانیشی  زۆری  ه��ەرە  زۆرب���ەی   ،)

داع��ش��ەوە  رێ��ك��خ��راوی  جبەخانانەی  ل��ەو 

دەستیان  شەڕەكاندا  لە  كە  دەستدەكەوێت، 

بەسەرداگیراوە.

)پەیەدە( دەڵێت 6 تانكی جۆری )تی – 55( 

   )یەپەگە( بەشێكی 
هەیە،  سەربازی  هەواڵگری 
كۆكردنەوەی  ئەركی  كە 
بە  سەبارەت  زانیارییە 
هەروەها  داعش،  رێكخراوی 
كە  هەیە،  تایبەتی  هێزێكی 
هێڵەكانی  لەپشت  ئەركی 
پێدەسپێردرێت،  دوژمنەوە 
هێزێكی  جگەلە  ئەمە 
لەو  دژەتیرۆر، هەر یەكێك 
سێ هێزەش سەدان كەس 
لەخۆدەگرن
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ی هەیە، كە لەبەر لەكاركەوتنی بەردەوامیان 

بەكاردەهێنرێن،  س��ن��وردار  بەشێوەیەكی 

فەرماندەی بەرەكانیش گلەیی ئەوە دەكەن، 

كە ئەو تانكانە زۆر بێ كاریگەرین، هەروەك 

دەیان تانكی لەكاركەوتوو هەڵدەوەشێندرێن

ئاسمانییەكاندا  هێرشە  لە  كە  بەوانەشەوە، 

ئەوەی  لەبەر  ئەویش  ك��راون،  ب��وردوم��ان 

كارێكی  ی���ەدەگ  پ��ارچ��ەی  دەستكەوتنی 

لە  كەمتر  )یەپەگە(  هەروەها  زەحمەتە، 

كە  هەیە،  )هامڤی(  جۆری  ئۆتۆمبێلی   10

بۆ  بەڵكو  بەكارناهێنرێن،  هێرشەكان  بۆ 

گواستنەوەی بریندارەكان كاریانپێدەكرێت.

)یەپەگە(،  مەزەندەكانی  بەگوێرەی  هەر 

جبەخانەكەی سەدان چەكی دۆشكەی قورسی 

جۆرەكانی )12.7 ملیم(، )14.5 ملیم(، )23 

هاوەنی  ه��ەروەك  لەخۆدەگرێت،  ملیم( 

 120( ملیم(،   82( ملیم(،    62( جۆرەكانی 

لە  گوللەكانیش  بەكاردەهێنن.  ملیم(یش 

جبەخانە  زۆربەی  و  دروستدەكرێن  ناوخۆدا 

عێراق  رەشی  بازاڕی  لە  بەكارهاتووەكانیش 

پڕدەكرێنەوە.

هێزێكی گەورەی شەڕكەر

لەرووی پرۆسەكانیشەوە )یەپەگە( دابەشبووە 

بەسەر 7 كەرتدا، كە هەریەك لە ناوچەكانی 

ج��زی��رە، ك��ۆب��ان��ێ، ع��ەف��ری��ن 2 ك��ەرت 

لەخۆدەگرن، حەڵەبیش یەك كەرت. زۆربەی 

ناوچەكانی  لە  جەنگییەكانیش  پرۆسە  زۆری 

جەزیرەو كۆبانێ بەڕێوەدەچن.

لەدەستی  ك��ەرت��ان��ەش  ل��ەو  یەكێك  ه��ەر 

فەرماندەییەكدایە كە لە 3 بۆ 5 فەرماندەی 

)یەپەگە(و )یەپەژە( پێكدێت و بڕیارەكانیان 

دەدەن.  لیژنەكان  وردەك���اری  بەگوێرەی 

بەگشتیش 20 بەرەی شەڕ هەیە، كە ئەفسەرە 

بچووكە تاكتیكییەكان بەڕێوەی دەبەن.

نزیكەی  دەڵێن  )یەپەگە(  فەرماندەكانی 

زەوییان  چوارگۆشە  كیلۆمەتر  ه��ەزار   30

سەربازییە  ب��ەرپ��رس��ە  ب��ن��دەس��ت��دای��ە،  ل��ە 

بەهاوكاری  كورد  دەڵێن:  ئەمەریكییەكانیش 

فڕێیان  ئەمەریكا  فڕۆكەكانی  بۆمبانەی  ئەو 

ه��ەزار   17 لە  زیاتر  خ���وارەوە،  دەدەن���ە 

داعش  رێكخراوی  لە  چوارگۆشەیان  میلی 

سەندۆتەوە، ئەوكارەشیان لەڕێی بەكارهێنانی 

تەكنیكی جەنگی كاریگەرەوە ئەنجامداوە.

دیسپلینیان  ب��ەرزی  ئاستێكی  یەكینەكان 

چەسپاون،  ئایدۆلۆجیایەكی  خاوەنی  هەیە، 

بەپێچەوانەی هێزەكانی عێراقەوە كە هەر زوو 

جلوبەرگی سەربازییان فڕێدا، لە موسڵ هەاڵتن 

رێكخراوی داعش هێرشی كردە سەر  كاتێك 

پێیانوایە  )یەپەگە(  شەڕڤانانی  بەاڵم  شارەكە، 

كۆمەڵگەكەیان  جۆرە  لەو  هەنگاوێكی  هەر 

دوچاری كۆمەڵكوژی دەكاتەوە.

هێزه كانى يه په گه  و يه په ژە 
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سەركەوتوو  جەنگی  تاكتیكی  )یەپەگە( 

لە  ش��ارەزای��ی��ەش��ی  ئ��ەو  بەكاردەهێنێت، 

لەڕێی  بەدەستهێناوە، هەروەك  )پەكەكە(وە 

ناوچەكانی  چاودێری  دیدەوانییەوە  ئەركی 

ژێر دەستی دوژمن دەكات، تۆڕە سیخوڕییە 

سەبارەت  نرخ  بە  زانیاری  بەرفراوانەكەشی 

بە جموجوڵی ئەندامانی رێكخراوی داعش و 

نەخشەكانی شەڕیان دەستەبەر دەكات.

ه��ەروەه��ا )ی��ەپ��ەگ��ە( ل��ە ف��ەرم��ان��دەی��ی 

الوازی  خاڵی  كە  سەركەوتووە،  تاكتیكیشدا 

زۆرێ��ك  ه��ۆك��اری  و  عەرەبییەكان  سوپا 

بچوكەكانی  فەرماندە  شكستەكانیانە.  لە 

ب��ەرەك��ان��ی ش��ەڕی��ش پ��ەراوێ��زێ��ك��ی��ان بۆ 

بەاڵم  هەیە،  دەسەاڵتیان  پەیڕەوكردنی 

پلەبەندی بەهێزی فەرماندەییەكەی پشت بە 

چەند  بە  سەبارەت  دەبەستێت  بااڵكان  پلە 

بڕیارێكی سەرەكی.

باشوری  ناوچەی تەل حمێسی  لە  بۆنموونە 

ئەفسەری  پێنج  قامیشلۆ،  خ��ۆره��ەاڵت��ی 

)ی��ەپ��ەگ��ە(ن،  ل��ە  سیانیان  ك��ە  ن��اوچ��ەك��ە، 

دووانیشیان لە )یەپەژە(ن هەموو هەفتەیەك 

كۆدەبنەوە، بۆ گفتوگۆكردن لەبارەی پێشهاتە 

فەرماندانەش  ئەو  ئەگەر  مەیدانییەكانەوە، 

هەستبكەن دۆخەكە پێویستی بە هێرشكردنە، 

بۆ  )یەپەگە(  فەرماندەیی  لە  مۆڵەت  داوای 

ئەنجامدانی دەكەن.

بەاڵم فەرماندەیی مەیدانی بەپێی كەرتەكان 

نموونە  هەندێك  لەوبارەیەشەوە  جیاوازە، 

لەگەڵ  هەماهەنگیكردن  لەڕێی  بەتایبەتی 

لە  بۆنموونە  دەردەك���ەون.  هاوپەیماناندا 

یەكێك  پێویستە  حمێس(  )ت��ەل  ناوچەی 

لەسەر  رەزام��ەن��دی  بااڵكان  ئەفسەرە  لە 

لە  لەبەرامبەردا  ب��دات،  ئاسمانی  گ��ورزی 

بچووكەكان،  ئەفسەرە  حەسەكە  ش��اری 

پەراوێزێك لە ئازادییان هەیە، بۆ دەركردنی 

بەدەستهێنانی  بەبێ  بۆردومانكردن  فەرمانی 

رەزامەندی بەرپرسەكانیان.

ل��ە ئ��ەن��ج��ام��ی ئ���ەوەش���دا )ی��ەپ��ەگ��ە( بە 

لە  ئەمەریكا  هاوپەیمانی  كاریگەرترین 

شەڕی دژ بە داعش دادەنرێت، چونكە ئەو 

پڕچەككردنەی  و  مەشقپێكردن  بەرنامەی 

رایگەیاندووە  ئەمەریكا  بەرگری  وەزارەت��ی 

ب��ەرەی  كاتێك  دروستبوو،  بۆ  ت��ەگ��ەرەی 

دەستگیركردن،  لێ  گروپی  یەكەم  )نوسرە( 

ئاژانسی  دەستپێشخەرییەكەی  بەهەمانشێوە 

ئای  )سی  ئەمەریكاش  ناوەندی  هەواڵگری 

ئەی( بۆ پڕچەككردنی لیواكانی سوپای ئازاد 

و پارەداركردنیان، كە بە )فەرماندەیی پرۆسە 

سەربازییەكان( ناسراوە، وای بەسەرهات.

بتوانن  ل��ەوەی  بچوكترن  زۆر  هێزانە  ئەم 

داعش  رێكخراوی  لەبەرامبەر  پێشكەوتن 

 30 كۆكردنەوەی  توانای  كە  بەدەستبهێنن، 

هەزار چەكداری هەیە. لیواكانی سوپای ئازاد 

بەشێوەیەكی سەرەكی رژێمی سوریا دەكەنە 

ئامانج، نەك رێكخراوی داعش، زۆربەی ئەم 

لیوایانەش كەمتر لە 500 چەكدار لەخۆدەگرن 

كە شەڕ لەدژی داعش دەكەن.

جەنگدا،  لە  سەركەوتنەكانی  س���ەرەڕای 

)یەپەگە( پێگەی جێگیری دروستكردووە، بۆ 

سەنگەری  بەڕاك،  تەل  باشوری  لە  نموونە 

لمین  بەربەستی  ل��ە  ب��ەرچ��اوی  ب��ەرگ��ری 

بەمەبەستی  لێداوە  چ��اودێ��ری  قوللەی  و 

بەم  داع��ش،  رێكخراوی  بەرپەرچدانەوەی 

پێیەش یەپەگە هاوتایەكی بچوكراوەی هێڵی 

لەناوخۆدا  بارلیف-ی  هێڵی  یاخود  ماجینۆ، 

هێرشكردنی  لە  ب��ەر  كە  دروس��ت��ك��ردووە، 

دوژمن دەگرێت.

جموجوڵەكانی )یەپەگە( گەیشتۆتە ئەوپەڕی، 

چونكە ئەو ناوچانەی دیكەی لەژێر دەسەاڵتی 

تێدا  كوردیان  هیچ  داعشدان،  رێكخراوی 

لە  دڵە  دوو  )یەپەگە(  پێیەش  بەم  نییە، 

یەكینەكان ئاستێكی 

بەرزی دیسپلینیان هەیە و 

خاوەنی ئایدۆلۆجیایەكی 

چەسپاون، بەپێچەوانەی 

هێزەكانی عێراقەوە كە هەر 

زوو جلوبەرگی سەربازییان 

فڕێدا، لە موسڵ هەاڵتن، 

كاتێك رێكخراوی داعش 

هێرشی كردە سەر شارەكە
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ئاڕاستەی  بە  باشور  ب��ەرەو  پێشڕەویكردن 

ناوچە شارنشینە عەرەبییە گەورەكانی وەك 

شاری شەدادە لە پارێزگای حەسەكە.

پاراستنی  یەكینەكانی  كە  ئەوەش،  سەرەڕای 

جەنگاوەرە،  بەئەزموونی  هێزێكی  گ��ەل 

میلیشیایەكی  وەك  هەندێكجار  ب���ەاڵم 

كورد  دیموكراتی  یەكێتی  پارتی  بە  سەر 

نموونە  بۆ  دەكات.  هەڵسوكەوت  )پەیەدە( 

سیاسەتمەدارو چاالكوانی دژ بە پارتی یەكێتی 

دیموكراتی كورد )پەیەدە(ی دەستگیركردووە، 

لە  تەقەی  2013دا  ساڵی   حوزەیرانی  لە 

كۆمەڵێك خۆپیشاندەر لە عامودا كرد،  سێ 

ریزەكانیدا  لە  كوشتن، هەروەك  لێ  كەسی 

منداڵی ناكامی بەسەرباز گرتووە، ئەگەرچی 

بەڵێنی داوە كۆتایی بەو كارە بهێنێت.

واشنتۆن ئاڕاستەی خۆی دەگۆڕێت

)پەیەدە(   لە  خ��ۆی  ئەمەریكا  س��ەرەت��ادا  لە 

بە  دانپێدانانێكیش  وەك  ب���ەدوورگ���رت، 

مەترسییەكانی توركیا، هیالری كلینتۆنی وەزیری 

پێشوی دەرەوەی ئەمریكا لە مانگی ئابی ساڵی 

نەبێتە  سوریا  »پێویستە  رایگەیاند:  2012دا 

كرێكارانی  پارتی  تیرۆریستانی  بۆ  پەناگەیەك 

كوردستان« بەاڵم كاتێك بەرژەوەندی سەرەكی 

دژی  لە  ش��ەڕ  بۆ  گ��ۆڕا  سوریا  لە  واشنتۆن 

رێكخراوی داعش، رۆڵی )یەپەگە( گەورەتر بوو. 

خاڵی وەرچەرخانی سەرەكیش ئەو كاتەبوو، كە 

دەستیكرد  2014دا  ئەیلولی  27ی  لە  واشنتۆن 

لە شەڕی  پێگەكانی داعش  بۆردومانكردنی  بە 

كۆبانێ، دوای مانگێكیش لە ئاسمانەوە چەكی 

بۆ )یەپەگە( خستە خوارەوە.

بەشێوەیەكی گشتی دەوروبەری كۆبانێ 606 

ناڕاستەوخۆش  گفتوگۆی  بۆردومانكرا،  جار 

لەگەڵ )پەیەدە( كە لە ساڵی 2012وە دەستی 

پێكردبوو، لە تشرینی یەكەمی 2014دا گۆڕا 

بۆ گفتوگۆی ئاست بەرز.

راسپاردە لەبارەی سیاسەتەكانەوە

سەرەكییەی  رۆڵ��ە  ئەو  بەلەبەرچاوگرتنی 

)یەپەگە( لە شەڕی دژ بە داعش دەیگێڕێت، 

پێویستە واشنتۆن بیر لە ئەگەری تەیاركردنی 

بە هاوكاری نا كوشندەی بكاتەوە، بۆ نموونە 

دیاریكردنی  ئامێری  بەرەكان  فەرماندەكانی 

هەروەك  نییە،  ئێس(یان  پی  )جی  شوێن 

زیاكردنی هەماهەنگی سەبارەت بە كەلوپەلی 

ئاسمانیش بە ئەولەویەت دادەنرێت، چونكە 

زۆر  ئاسمانی  گورزی  هەندێك  ئەنجامدانی 

دەگاتە  زۆرج���ار  كە  دەك��ەوێ��ت،  درەن��گ 

تەواو  بواری  ئەوەش  كە  سەعاتێك،  ماوەی 

دەداتە چەكدارانی داعش بۆ كشانەوە، یاخود 

گۆڕینی شوێنەكانیان.

وی��الی��ەت��ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان دەت��وان��ێ��ت 

ه��ەم��اه��ەن��گ��ی زی���ات���ر ب���ك���ات، ل��ەڕێ��ی 

پێشكەوتووی  خزمەتگوزاری  پێشكەشكردنی 

بەمەبەستی  شوێن  دیاریكردنی  ئامێری 

لەگەڵ  ورد  زان��ی��اری  دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی 

پەیوەندی  كەلوپەلی  ت���ەواودا.  نەخشەی 

كردنی راستەخۆش لەگەڵ هێزەكانی ئەمەریكا 

سودی بۆ )یەپەگە( دەبێت، هەروەك ماسكی 

كیمیاییانە  هێرشە  ئەو  مەترسی  گاز  دژە 

ئەنجامیاندەدات،  داعش  كە  كەمدەكاتەوە 

)یەپەگە(  مەیدانییەكانی  سەركردە  هەروەها 

خواردنی  و  شەو  دووربینی  لە  پێشوازی 

ئامادەكراو دەكەن، ئەگەر بۆیان دابینبكرێت، 

هەماهەنگییە  واشنتۆن  دەبێت  هەروەها 

لەگەڵ  سنوردارەكانی  زۆر  هەواڵگرییە 

)پ��ەی��ەدە(  ن��اوخ��ۆی  ئاسایشی  دەزگاكانی 

ناسراون،  »ئاسایش«  بە  كە  چڕبكاتەوە، 

سەر  كەسانی  دزەكردنی  لە  رێ  بۆئەوەی 

بگیرێت،  ئیسالمی«  »دەوڵەتی  رێكخراوی 

چونكە »داعش« پشتی بە شانە نوستووەكان 

بەست بۆ ئەنجامدانی زنجیرەیەك تەقینەوە 

لەڕێی ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراوەوە.

قورسەكانی  چەكە  ئ��ەوان��ەش،  س��ەرب��اری 

لەبەرامبەر  چۆنایەتیان  پێشكەوتنێكی  داعش 

پێیەش  ب��ەو  بەخشیوە،  پێ  دا  )پ��ەی��ەدە( 

ئەگەر پەیوەندی ستراتیجی لەگەڵ )یەپەگە( 

بیر  واشنتۆن  پێویستە  ئەوا  ئ��اراوە،  هاتە 

پارچەی  و  زرێپۆش  ئۆتۆمبێلی  لەوەبكاتەوە 

)هامڤی(یانەی  ئۆتۆمبێلە  ئەو  بۆ  ی��ەدەگ، 

لە  تا  گیراوە،دابینبكات،  بەسەردا  دەستیان 

هێرشەكاندا بەكاربهێنرێن.

لەگەڵ  باشتر  پەیوەندییەكی  بنیاتنانی 

ویالیەتە  ب��ۆ  ب��وار  )ی��ەپ��ەگ��ە(  )پ��ەی��ەدە(و 

ئامانجە  دەڕەخسێنێت  یەكگرتووەكان 

واشنتۆن  پێویستە  بهێنێتەدی،  سیاسییەكانی 

هانی پارتی یەكێتی دیموكراتی كورد بدات بۆ 

گشتگیرتر،  سیاسی  ژینگەیەكی  هێنانەكایەی 

هانی باشكردنی پەیوەندی لەگەڵ سەركردەی 

بدات،  بارزانی(  )مەسعود  عێراق  ك��وردی 

عەرەبانەش  ئەو  مافی  پاراستنی  پەرۆشی 

بێت، كەلە ناوچە كوردییەكاندا دەژین.

لە كاتێكیشدا ئێستا روسیا كار بۆ كەمكردنەوەی 

)هەڕەشە(ی هاوپەیمانە سورییەكانی واشنتۆن، 

ئەمەریكا  دەك��ات،  شكستپێهێنانیان  پاشانیش 

هاوكارە  زۆرترین  بەكۆكردنەوەی  پێویستی 

»دەوڵەتی  رێكخراوی  دژی  لە  شەڕەكەیدا  لە 

ریزی  لە  )یەپەگە(  كە  بەوپێیەش  ئیسالمی«، 

پێشەوەی ئەم شەڕەدایە لە ناوخۆی سوریا، بۆیە 

رەنگە پشتیوانیكردنی هێزەكانی تارادەیەكی زۆر 

بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا پتەوتر بكات.

لە  ه��اوك��ارە  توێژەرێكی  بارفی  *ب��اراك 

لە  پسپۆرە  نوێ و  ئەمەریكای  دامەزراوەی 

كاروباری عەرەبی و ئیسالمیدا. ئەم وتارەش 

فكرە«  »منتدی  ماڵپەڕی  لە  بنەڕەتدا  لە 

باڵوكراوەتەوە.

http:// - سەرچاوە: پەیمانگای واشنتۆن 

www.washingtoninstitute.org/ar/

policy-analysis/view/kurds-now-

our-best-ally-against-isis-in-syria
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گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 88

حكومەتی ئەمەریكا بەردەوامە لە گفتوگۆكردن 

قورس  چەكی  دەبێت  ئایا  ئەوەی  لەبارەی 

بداتە  »یەكینەكانی پاراستنی گەل« - باڵی 

دیموكرات«ی  یەكێتی  »پارتی  س��ەرب��ازی 

كوردی سوریا-. بە مووشەكهاوێژی دژە تانك 

پاراستنی  »یەكینەكانی  فڕۆكەشەوە.  دژە  و 

گەل« یارمەتیدەربوون لە كۆنترۆڵكردنەوەی 

رێكخراوی  دەستی  لەژێر  ناوچانەی  ئەو 

شام«  و  عێراق  لە  ئیسالمی  »دەوڵ��ەت��ی 

لەم  ئیسالمی«  »دەوڵ��ەت��ی   ، )»داع���ش«( 

بەپشتیوانی  ئەویش  دواییدا.  مانگەی  چەند 

ئاسمانی  یەكگرتووەكان، كە هێری  ویالیەتە 

و تەقەمەنی لە خۆگرتبوو، بەاڵم مەسەلەكە 

گروپێكی  بۆ  یارمەتی  زیادكردنی  تەنیا  لە 

هاوپەیمان ئاڵۆزترە.

س����ەرەڕای ئ����ەوەش، ك��ە چ��ەك��ی ق��ورس 

گەل«  پاراستنی  »یەكینەكانی  وادەك���ات 

دەسەاڵتی  ژێر  زیاتری  ناوچەی  دەستبەسەر 

بگرن،  ئیسالمی«دا  »دەوڵەتی  رێكخراوی 

بەاڵم رەنگە پێشهاتێكی لەو جۆرە بەخێرایی 

یارمەتیدانی  چونكە  ه��ەڵ��ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە، 

رەنگە  باكوردا  لە  جەنگ  لە  »یەكینەكان« 

هانی كاردانەوەیەكی نەتەوەیی عەرەبی توند 

بێنێتە ئاراوە لە دژی پێشڕەوی هەرێمایەتی 

پشتیوانیكردنی  رەن��گ��ە  ئ��ەم��ەش  ك���ورد، 

ئەگەر  بكات،  زیاتر  »داع��ش«  رێكخراوی 

دواجاریش چەكی ئەمەریكی بكەوێتە دەست 

رێكخراوی   – كوردستان«  كرێكارانی  »پارتی 

دایكی »پارتی یەكێتی دیموكرات« لە توركیا 

هەبێت  ك��رداری  كاریگەری  رەنگە  ئەوا   –

نێوان  سەربازییەكانی  پەیوەندییە  لەسەر 

ویالیەتە یەكگرتووەكان، توركیا و گوشارێكی 

بەاڵم  دروستبكات،  لەسەر  گەورەیان  زۆر 

دەستبەردرابوون  دەكرێت  هەمانكاتدا،  لە 

كوردەكانی  دیموكرات«  یەكێتی  »پارتی  لە 

ئەمەش  ببات،  روسیا  الی  ب��ەرەو  سوریا 

و  واشنتۆن  بەرژەوەندییەكانی  پێچەوانەی 

پێویستە  لەكاتێكدا  بەوپێیە،  ئەنكەرەیە. 

قورس  چەكی  كە  بیرلەوەبكاتەوە،  واشنتۆن 

بۆ »پارتی یەكێتی دیموكرات« دابین نەكات، 

ئەو  لەگەڵ  باش  پەیوەندی  توركیا  پێویستە 

كرێكارانی  »پارتی  لەگەڵ  بنیاتبنێت،  گروپە 

كوردستان« ئاشتببێتەوە.

»پارتی یەكێتی دیموكرات« بەشێك نییە لە 

ئۆپۆزسیۆنی دژ بە ئەسەد

دوو  ملمالنێیەكە  سوریا  جەنگی  تائێستاش 

الیەنەكەی دیارنین، چونكە بریتیە لە جەنگێك 

لەنێو  ناكۆككدا  الیەنێكی  چەند  نێوان  لە 

زریانێك(  چەند  )لەنێو  ئ��اژاوەو  لە  تۆڕێك 

لەو  ه��ەروەك  گ���ۆڕاودا،  هاوپەیمانی  لە 

رووبەرووبوونەوەی  رێژەییەی  كەمبوونەوە 

س��ەرب��ازی ن��ێ��وان رێ��ك��خ��راوی »دەوڵ��ەت��ی 

بە  بینیمان،  دا  ئەسەد  رژێمی  و  ئیسالمی« 

یەكێتی  »پارتی  لە  هەریەك  هەمانشێوەش 

دیموكرات« و رژێم خۆیان لە پێكدادانی گەورە 

ئیمزاكردنی  ئەوە  لەبری  گرتووەو  بەدوور 

كە  هەڵبژارد،  ناڕەسمییان  پەیماننامەیەكی 

نموونە  بۆ  یەك.  سەر  نەكەنە  دەستدرێژی 

زۆرب��ەی  لە  رژێ��م  2012دا  تەمموزی  لە 

كشایەوە،  سوریا  باكوری  ناوچانەی  ئەو 

ك��وردن،  دانیشتووانەكەیان  زۆری��ن��ەی  كە 

گەل«ی  پاراستنی  »یەكینەكانی  كاتێكدا  لە 

نێوان  هاوپەیمانی  لە  كە   – پێكهێنراو  تازە 

»ئەنجومەنی  و  دیموكرات«  یەكێتی  »پارتی 

نیشتمانی كوردستان« پێكهاتووە – كۆنتڕۆڵی 

دامەزراندنی  و  گرتەدەست  ناوچانەی  ئەو 

رۆژئ��اوا،  لە  خۆبەڕێوەبەری  كانتۆنی  سێ 

كە  راگەیەندرا،  كوردستان«  »رۆژئاوای  یان 

كانتۆنی عەفرین لە باكوری خۆرئاوای واڵت 

كانتۆنە  لە  سەربەخۆیە  كە  لەخۆدەگرێت، 

پێكەوەلكاوەكانی كۆبانێ و جەزیرەی باكورو 

باكوری خۆرهەاڵت بەدرێژایی سنوری توركیا.

دیموكرات«  یەكێتی  »پارتی  كاتەشەوە  لەو 

هیچ كردەوەیەكی )سەربازی( لەدژی ئەسەد 

لە  چاوپۆشیكرد  لەراستیشدا،  ئەنجامنەدا. 

ناوچە  لە  رژێ��م  گ��ەورەی  هێزێكی  چەند 

حەسەكە،  و  قامیشلۆ  نزیك  كوردییەكانی 

خاڵێكی  و  فڕۆكەخانە  سوپا،  تێیدا  كە 

حكومی  بینای  چەندید  سنوری،  هاتوچۆی 

كۆنتڕۆڵكردووە. ئامانجی بااڵی »پارتی یەكێتی 

دیموكرات« هێنانەدی سەربەخۆیی هەرێمی 

كوردییەكانی  ناوچە  لە  بەرگریكردنە  و 

سوریا لەبەرامبەر رێكخراوی »داعش«، بەاڵم 

هەیە،  فراوانتری  كارنامەیەكی  »پارتەكە« 

هێرشێكی  هێزەكانی  ئەوەی  دوای  چونكە 

بە  ئیسالمی«یان  »دەوڵ��ەت��ی  رێكخراوی 
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هاوپەیمانان لە ماوەكانی رابردووی ئەمساڵدا 

دیموكرات«  یەكێتی  »پارتی  تێكشكاند، 

هێرشێكی بۆ یەكخستنەوەی كانتۆنە كوردییە 

ئامانجی رێگرتن  بە  سنورییەكان دەستپێكرد 

بۆ  »داعش«  رێكخراوی  قاچاغەی  رێگا  لەو 

هەڵمەتی  میانی  لە  بەكاریدەهێنێت.  توركیا 

ح��وزەی��ران��دا  مانگی  ل��ە  ك��ە  یەكەمیشدا 

بەسەر  دەستیگرت  گروپەكە  دەستیپێكرد، 

ك��وردی،  ناوچەیەكی  كە   – سپیدا  گ��رێ 

وەك   .- تێكەڵە  ع��ەرەب��ی  ت��ورك��م��ان��ی، 

رەگەزی  پاكتاوی  ئەگەری  بۆ  ئاماژەیەكیش 

ل��ە ئ��ای��ن��دەدا، راپ��ۆرت��ێ��ك��ی »رێ��ك��خ��راوی 

دواییانە  ب��ەم  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی«  لێبوردنی 

گەل«ی  پاراستنی  »یەكینەكانی  هێزەكانی 

بەشداریكردووە  كە  تۆمەتباركردووە،  بەوە 

توركمان  و  عەرەب  دەركردنی  پرۆسەی  لە 

لە ماڵەكانیان و لەناوبردنی كەلوپەلەكانیان. 

دی��م��وك��رات«  یەكێتی  »پ��ارت��ی  ئێستاش 

هەوڵدەدات باوەڕ بە واشنتۆن بهێنێت، كە 

پێبدات بۆ ئەوەی لە رێی رووباری  رێگەی 

فوراتەوە بەرەو خۆرئاوا بچێت، دەستبەسەر 

عەرەب  و  توركمان  تێكەاڵوی  ناوچەیەكی 

ئامانجی  بە  ئەویش  بگرێت،  ك���ورددا  و 

یەكخستنی كۆبانێ و جزیرە لەگەڵ كانتۆنی 

عەفرین، رەنگە ئەم هەنگاوەش پشتێنەیەكی 

كوردی دراوسێ بەدرێژایی سنور پێكبهێنێت 

هێڵێكی  ئەنكەرەوە  ب��ەالی  ئەمەش  كە   –

سوری روونە -.

دیموكرات«  یەكێتی  »پارتی  پشتیوانیكردنی 

رێكخراوی »دەوڵەتی  بۆ  وەك چارەسەرێك 

ئیسالمی« دوو جۆر لە كۆت و بەند دەخاتەڕوو: 

)1( توانای سنورداری »یەكینەكانی پاراستنی 

و  سیاسی  ئاستی  ه��ەردوو  لەسەر  گ��ەل« 

سەربازی لە دەرەوەی ناوەندە كوردییەكانی 

یەكێتی  »پارتی  ئەنكەرە   )2( دانیشتوان، 

دیموكرات« وەك رووكاری »پارتی كرێكارانی 

ویالیەتە  كە  پیشاندەدات،  ك��وردس��ت��ان« 

یەكگرتووەكان وەك رێكخراوێكی تیرۆریستی 

پۆلێنیدەكات، ماوەی چەند دەیەیەكە جەنگی 

بە  بەرپاكردوو،  توركیا  حكومەتی  دژی  لە 

لەبەرچاوگرتنی ئەم كۆتوبەندانەش، واشنتۆن 

بەم دواییانە رایگەیاند كە رێكخراوێكی نوێی 

كۆكەرەوە پڕچەك و پشتیوانی دەكات، كە 

و  دیموكرات«یە  سوریا  »هێزەكانی  ناوی 

»یەكینەكانی پاراستنی گەل« و »هاوپەیمانی 

چەند  لە  پێكهاتووە  كە   – سوری«  عەرەبی 

»سوپای  ل��ەوان��ە  شۆڕشگێڕان  گروپێكی 

شۆڕشگێڕان« و »سوپای سەنادید« - لەگەڵ 

مەسیحی و ئاشورییەكان لەخۆدەگرێت. ئامانج 

لە پشتیوانی ئەمەریكا بۆ ئەم هاوپەیمانێتییە 

ت���ازە دروس��ت��ب��ووە، ك��ە ن��زی��ك��ەی 5000 

گوشارخستنەسەر  لەخۆدەگرێت،  جەنگاوەر 

كەمپی  لە  »داع��ش«ە  رێكخراوی  مۆڵگەی 

بەوپێیەش  حەسەكە،  ب��اش��وری  ش���ەدادی 

»پایتەخت«ی  بەناو  نێوان  پەیوەندی  بڕینی 

»دەوڵەتی ئیسالمی«یە لە رەققە و مۆڵگەی 

هەروەها  موسڵ،  لە  رێكخراوەكە  عێراقی 

واشنتۆن بەنیازە پشتیوانی ئەم هەوڵە بكات، 

لەڕێی گورزە ئاسمانییەكان و پێدانی چەكەوە، 

خ��وارەوە.  هەڵیاندەداتە  فڕۆكەوە  لە  كە 

لەبەرامبەر پشتیوانی توركیاشدا بۆ پرۆسەكە، 

كە  دەك��ەن،  ل��ەوە  باس  راپ��ۆرت  هەندێك 

بوون  رازی  ئەمەریكا  بەرپرسانی  ئێستا 

ئەنكەرە  كە  بن،  سورە  هێڵە  ئەو  پابەندی 

دایناوە، دەڵێت: نابێت هیچ هێزیكی كوردی 

لە خۆرئاوای فورات بپەڕێتەوە.

رەنگە لێرەدا گرنگترین مەسەلە لەوەدا بێت، 

بەم  ئەو سەكۆیانەی گواستنەوەی چەك كە 

دواییانە تەسلیمی »یەكینەكانی پاراستنی گەل« 

و »هێزەكانی سوریای دیموكرات« و ژمارەیان 

تێدا  قورسیان  چەكێكی  هیچ  سەكۆیە،   100

نەبووە. وەك لەسەرەوەش روونكراوەتەوە، 

جۆرە  ل��ەو  چەكی  گواستنەوەیەكی  ه��ەر 

رەنگە ببێتە هۆی ئەنجامی پێچەوانە بەهۆی 

ناڕوونی پەیوەندی )ئەمە لە باشترین باردا( 

نێوان »پارتی یەكێتی دیموكرات« و رژێمی 

ئەسەد. بەچاوپۆشین لە شەڕكردنیش لە دژی 

»پارتی یەكێتی 
دیموكرات« هەوڵدەدات 
باوەڕ بە واشنتۆن بهێنێت، 
كە رێگەی پێبدات 
بۆئەوەی لە رێی روباری
 فوراتەوە بەرەو خۆرئاوا 
بچێت، دەستبەسەر 
ناوچەیەكی تێكەاڵوی 
توركمان و عەرەب و 
كورد دا بگرێت، ئەویش 
بە ئامانجی یەكخستنی 
كۆبانێ و جەزیرە لەگەڵ 
كانتۆنی عەفرین
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گروپەكە  هەروەها  »داع��ش«،  رێكخراوی 

بۆ  قورسەكان  چەكە  سادەیی  بە  دەتوانێت 

دەستگرتن بەسەر خاكی زیاتر، جیاكردنەوەی 

بەكاربهێنێت،  سوریا  لە  كوردییەكان  ناوچە 

بەوپێیەش شەڕەكە سەختتر دەبێت و دەست 

بە جموجوڵی دابەشكردنی كرداری دەكرێت.

هەڕەشەی سەر رایەڵەی سەربازی نێوان 

ویالیەتە یەكگرتووەكان و توركیا

لە ساڵی 2003دا »پارتی كرێكارانی كوردستان« 

دیموكرات«)لە  یەكێتی  »پارتی  توركیا(  )لە 

گروپەكەی  كاتەوە  لەو  دامەزراند،  سوریا(ی 

سوریا ملكەچی سەركردایەتی و ئایدیۆلۆجیای 

لێدەگرێت،  رێزی  توركیاو  لە  دایكە  پارتی 

لەبەرئەوە توركیا »پارتی یەكێتی دیموكرات« 

بە بزوتنەوەیەكی تیرۆریستی دادەنێت، وەكو 

گفتوگۆكانی  كوردستان«.  كرێكارانی  »پارتی 

كرێكارانی  »پارتی  لەگەڵ  ئەنكەرە  ئاشتی 

كە  هەرەسیهێنا،  تەمموزدا  لە  كوردستان« 

شەپۆلێكی  هەڵگیرسانی  هۆی  بووە  ئەوەش 

توندوتیژی لەناو توركیادا. سەرەڕای ئەوەش 

10ی  لە  كوردستان«  كرێكارانی  »پارتی  كە 

ئاگربەستی  یەكالیەنە  یەكەمدا  تشرینی 

ئەفسەری   11 لەوكاتەوە  بەاڵم  راگەیاند، 

ئاسایشی توركیا لەهێرشی جیاجیادا كوژراون.

نێوان  پتەوی  پەیوەندی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

كەمەوە  بەالیەنی  ئەوا  گروپەكەش،  هەردوو 

كە  ق��ورس،  چەكێكی  ب��ڕە  ه��ەر  بەشێكی 

»پارتی  پێشكەشی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 

هەرچۆنێك  بكات  دیموكرات«ی  یەكێتی 

كرێكارانی  »پ��ارت��ی  دەستی  دەگ��ات��ە  بێت 

كوردستان«، كە ئەمەش رەنگە وای لێ بكات 

وەك  ئەنجامبدات،  رەمزی  هێرشی  بتوانێت 

خستنەخوارەوەی فڕۆكەیەكی جەنگی توركیا، 

كە ئەمەش دەبێتە پێشهاتێكی جێی نیگەرانی 

و رەنگە بەكرداری رایەڵە سەربازییەكانی نێوان 

ئەمەریكاو توركیا بۆ چەند ساڵی ئایندە ئیفلیج 

پەیوەندی دوو  كە  ئەوەش  بكات. سەرەڕای 

ناجێگیربووە،  دواییدا  ماوەیەی  لەم  قۆڵییان 

دژی  هاوپەیمانی  لە  توركیا  بەشداری  بەاڵم 

بە  خزمەت  ئیسالمی«  »دەوڵەتی  رێكخراوی 

بەرژەوەندییەكانی واشنتۆن دەكات، هەروەك 

ئەنكەرەش بە هاوپەیمانێك لە »هاوپەیمانی 

دەمێنێتەوە.  )»ن��ات��ۆ«(  ئەتڵەسی«  باكوری 

دواییانە  بەم  ناكۆكی،  لە  ساڵیش  دە  دوای 

رایەڵە  پتەوكردنی  بۆ  زێڕین  دەرفەتێكی 

یەكگرتووەكان  نێوان ویالیەتە  سەربازییەكانی 

و توركیا سەریهەڵدا، لەشێوەی دەستوەردانی 

دەمێكە  چونكە  سوریا،  باكوری  لە  روسیا 

لێی  توركیا  كە  دوژمنە  گەورەترین  مۆسكۆ 

بترسێت، چونكە عوسمانییەكان نزیكەی بیست 

روسیا  دژی  لە  دڕندانەیان  جەنگێكی  ساڵ 

نیمچە دورگەی  گێڕانەوەی  لەڕێی  بەرپاكرد. 

كریم و ناردنی هێزەكانیشی بۆ سوریا، مۆسكۆ 

نزیكی توركیا بەشێوەیەكی  بووەتە دراوسێی 

كە  واڵتەكە،  باشوری  باكورو  لە  ئاسودە  نا 

ئەمەش بووەتە هۆی نیگەرانییەكی گەورە لە 

بۆ  واشنتۆنیش  داوەتە  ئەنكەرەو دەرفەتێكی 

نوێكردنەوەی پەیوەندییە سەربازییەكان.

ئەنكەرە ناتوانێت كوردەكان فەرامۆشبكات 

لەگەڵ  دواییانە  بەم  كە  چاوپێكەوتنێكدا  لە 

یەكێتی  »پارتی  سەركردەی  موسلیم  ساڵح 

دەربڕی  خۆشحاڵی  ئەنجامدرا،   « دیموكرات 

لە  روسیا،  هێزی  باڵوكردنەوەی  بەرامبەر 

كاتێكدا هەندێك راپۆرت باسیان لەوەكردووە، 

كە مۆسكۆ هانی »یەكینەكانی پاراستنی گەل«ی 

داوە كانتۆنەكانی كۆبانێ و عەفرین. پێویستە 

ئەم كارە نیشانەیەك بێت بۆ ئاگاداركردنەوەی 

توركیا. بۆیە ئەگەر »پارتی یەكێتی دیموكرات« 

هەروەها »پارتی كرێكارانی كوردستان« ببنە 

بەكرێگیراوی روسیا، ئەوا لە راستیدا هیواكانی 

لەگەڵ  دانوستان  بە  س��ەب��ارەت  ئەنكەرە 

كێشەكانیان  چارەسەری  بۆ  توركەكان  كوردە 

لەناودەچن. پشتیوانی روسیا بۆ »پارتی یەكێتی 

دیموكرات« و »پارتی كرێكارانی كوردستان« 

»حزبوڵاڵ«  شوێنی  دەخاتە  گروپە  دوو  ئەو 

چەكدار  بەكرێگیراوێكی  ئیسرائیلەوە،  بەالی 

ب��ەرژەوەن��دی  بۆ  دەجەنگێت  شەڕێكدا  لە 

الیەنێكی تر لە دژی هاوپەیمانێكی ویالیەتە 

یەكگرتووەكان.

بەو پێیەش، پێویستە توركیا بەڕەكە لە ژێر 

پتەوكردنی  لەڕێی  دەربهێنێت،  مۆسكۆ  پێی 

یەكێتی  »پ��ارت��ی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

دیموكرات«. ئەوەش لەمەودای كورتدا مانای 

یارمەتیدانی »هێزەكانی سوریای دیموكرات«ە 

بە چەكی سوك و پشتیوانی هێزی ئاسمانی 

ئەمەریكا، بەاڵم باشترین رێگا بۆ الوازكردنی 

نێوان  ئاشتی  لە  خۆی  روسیا  )كاریگەری( 

توركیاو كوردە لە ناوخۆی توركیادا. پێویستە 

واشنتۆن هانی ئەنكەرە بدات، بۆ دۆزینەوەی 

شەڕ  بە  كۆتاییهێنان  بۆ  هەمیشەیی  رێگەی 

لەگەڵ »پارتی كرێكارانی كوردستان« لەڕێی 

چارەسەرێكی سیاسییەوە، كە ئەمەش رەنگە 

یارمەتیدەر بێت، بۆ هێشتنەوەی كوردەكان 

ریزی  لە  سوریا  و  توركیا  لە  هەریەك  لە 

ئەنكەرە و واشنتۆندا.

 *سونەر چاغاپتای هاوكارە لە »پایەر فامیلی« 

توێژینەوەكانی  بەرنامەی  بەڕێوەبەری  و 

نوسەری  واشنتۆن.  پەیمانگای  لە  توركیایە 

هێزی  یەكەم  توركیا:  »هەڵكشانی  كتێبی 

یەكدا«  و  بیست  س��ەدەی  لە  موسڵمان 

»كۆمەڵەی  لەالیەن  كە  ئینگلیزی  بەزمانی 

لە  یەكێك  وەك  دەرەوە«  سیاسەتی 

گرنگترین دە كتێبی ساڵی 2014 ناسێندرا.

»مارتن  لە  هاوكارە  تابلەر-یش  *ئەندرۆ 

عەرەبییەكان  سیاسییە  بەرنامە  لە  گروس« 

بەرهەمەكانی  لە  واشنتۆن.  پەیمانگەی  لە 

بە زمانی ئینگلیزی »هەرەسهێنانی سوریا و 

چۆن واشنتۆن دەتوانێت رایبگرێت« )فۆرین 

ئەفیرز( و كتێبی »لە بێشەی شێردا: گێڕانەوەی 

شایەتحاڵێكی شەڕی واشنتۆن لەگەڵ سوریا«.

http://  - واشنتۆن  پەیمانگای  سەرچاوە: 

www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

analysis/view/the-u.s.-pyd-turkey-

puzzle
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ژئۆپۆلیتیكەكانی  چۆن  كە  دەزانێت  روسیا 

ئامانج.  بكاتە  بەرانبەر  واڵتی  هەستیارەكانی 

شەڕكەری  فڕۆكەی  توركیا  كە  لەوكاتەوە 

سۆخۆ 24ی روسیای خستەخوارەوە، ئێستای 

توندتركردەوە،  ناوچەكە  لەسەر  ركابەری 

و  سیاسی  سزای  لەپێناو  مۆسكۆ  ئەوەش  بۆ 

ئێستادا  لە  هەوڵیداوە،  ئەنكەرە  ئابووری 

مۆسكۆ بە ئامانجی دوژمنایەتی زیاتری خۆی 

لەگەڵ ئەنكەرە، بەشێوەیەكی بەرچاو پێدزەی 

واتا  توركیا  هەستۆكی  خاڵی  سەر  كردووەتە 

كوردەكان.

روسیا  دەرەوەی  وەزی��ری  الڤ��رۆڤ(  )سێرگی 

لەرۆژی 23ی دێسێمبێر ساڵی 2015 پێشوازی 

دەمیرتاش  سەاڵحەدین  لە  كرد،  گەرموگۆڕی 

هاوسەرۆكی پارتی دیموكراتی گەالن )هەدەپە(، 

كە گرنگترین پارتی كوردەكان لە توركیا.

لە  كۆبوونەوەیەكدا  لە  دەمیرتاش  وتەی  بە 

پارێزگای ئامەد لە باشوری رۆژهەاڵتی توركیا 

كە شوێنی سەرەكی شەڕو پێكدادانی هێزەكانی 

گەالن  دیموكراتی  پارتی  ت��ورك��ە،  ك��وردو 

)هەدەپە( دەیەوێت لە موسكۆ نوسینگەیەك 

بكاتەوە. ئەم سیاسەتوانە پڕوپاگەندەی ئەوە 

كە  ه��ەواڵن��ە  ئ��ەو  دەتوانێت  كە  دەك���ات، 

كۆماری  سەرۆك  ئەردۆگان،  تەیب  رەجەب 

جێبەجێ  ب��دات،  ئەنجامی  ناتوانێت  توركیا 

بكات، واتە باشتربوونی پەیوەندییەكانی توركیا 

لەگەڵ روسیا.

بەمەشەوە ئەوشتە كە بە نەوتراو دەمێنێتەوە 

ئەوەیە، كە دەمیرتاش دەیەوێت بە ئەردۆگان 

پیشان بدات، كە كوردەكان هێزێكی سیاسین 

هەڵبژاردنەكاندا  لە  ئ��ەوان  ناتوانرێت  كە 

شەقامەكاندا  ل��ە  ی��ان  ن��ەگ��رن،  ل��ەب��ەرچ��او 

كە  كۆبوونەوەیە  ئەم  بخەنەسەریان.  گوشار 

گەورەترین كۆبوونەوەی دیپلۆماتی بوو، پاش 

پەیوەندییەكانی  لە  پێكهاتوو  كێشەوگرفتی 

مانگی  دوو  یەك  لە  توركیا  روسیاو  نێوان 

راستەوخۆی  خۆبواردنەكانی  پاش  راب��ردوو، 

كرملین لەگەڵ ئەنكەرە بەڕێوەدەچێت.

لەگەڵ  روسیا  گرفتەكانی  كێشەو  هەڵبەت 

فڕۆكەی  خستنەخوارەوەی  لە  زیاترە  توركیا 

مەبەستی  بە  مۆسكۆ  خواستی   .24 سۆخۆ 

زۆربوونی بەشداری خۆی لە رۆژهەاڵتی ناڤین 

بە خواستی توركیا بۆ ئەنجامی هەر ئەو كارە 

دژ بەیەكە. روسیا دەزانێت كە بە پشتیوانی 

بەم  دەك��ات.  الواز  ئەنكەرە  كوردەكان،  لە 

كە  ئەوەی  لەسەر  سووربوو  روسیا  بۆنەوە، 

سوریا  كوردەكانی  دیموكراتی  یەكێتی  پارتی 

دیكەی  دژبەرەكانی  گروپە  پاڵ  لە  دەبێت 

دەوڵەتی سوریا لەسەر مێزی دانوستاندا بەشدار 

بێت، لە مانگی ئۆكتۆبەر روسیا بە داكۆكی 

لەسەر مەیل بە هاوكاری لەگەڵ پارتی یەكێتی 

دیموكراتیكی و دەوڵەتی سوریا، بە مەبەستی 

داعش،  تیرۆریستی  گروپی  ئامانجی  كردنە 

بانگهێشتی گروپە كوردییەكانی سوریای كرد، 

كە لە موسكۆ نوسینگەیەك بكەنەوە.

لە  پشتیوانیكردن  بە  دواییانەدا  لەم  روسیا 

كە  دیموكراتیك،  یەكێتی  پارتی  شەڕەڤانانی 

ناسێندراوە،  پاراستنی گەل  وەكو یەكینەكانی 

دەستی داوەتە شەڕ دژی گروپی تیرۆریستی 

دەورووبەری  ناوچەی  شۆڕشەكانی  و  داعش 

شاری »ئەعزاز«. ئەگەرچی ئەم گروپە كوردە 

سوریاییە دەستبەجێ پشتیوانییە فەرمییەكانی 

بابەتە  ئ��ەم  ب��ەاڵم  رەت��ك��ردەوە،  موسكۆی 

پشتیوانی  گرنگایەتی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

هێزەكانی  رێگای  لە  یەكگرتووەكان  ویالیەتە 

لۆژیكی  بابەتێكی  وەك   سوریا  دیموكراتیكی 

وێنا دەكرێت.

روسەكان لە راستیدا لە باكوری شاری حەڵەب 

ئەنجامداوە،  داعش  دژی  توندیان  هێرشێكی 

هێاڵنە  لەو  گرتووە  دووری��ان  تائێستا  بەاڵم 

فڕۆكە  دەك���ەن.  خەڵك  لە  بەرەڤانی  كە 

رێگاكانی  دەتوانن  روسیاش  شەڕكەرەكانی 

لۆجستیكی ئامادەكاریی كە لە توركیاوە دێن، 

پارتی  بەشداریی  بەمەشەوە  ئامانج.  بكەنە 

یەكێتی دیموكراتیك لە دانوستانی ئاشتی لە 

خۆبەڕێوەبەری  ببێتەهۆی  دەتوانێت  كۆتاییدا 

كوردەكان لە باكوری سوریا. ئەم كارە دەتوانێت 

ك��وردەك��ان،  چاالكی  بۆ  سەنگەرێك  ببێتە 

پەكەكە دەتوانێت لەوێدا هێرشەكان رێكبخات 

و پاشهاتێكی تۆقێنەری بۆ توركیا بەدوادا بێت 

و روسیاش لەم بابەتە ئاگادارە.

لەگەڵ  چاوپێكەوتن  دی��دارو  دەمیرتاش،  بۆ 

وەزیری دەرەوەی روسیا پیشاندەریی پەیوەندی 

پارتی دیموكراتی گەالن )هەدەپە(و پوتانسیەلی 

موسكۆیە،  پشتیوانی  وەرگرتنی  بۆ  ئ��ەو 

كوردستان  كرێكارانی  پارتی  كە  پشتیوانییەك 

لە  لێوەردەگرێت،  كەڵكی  دەیەیە  چەندین 

حاڵێكدا كە ویالیەتە یەكگرتووەكان و یەكێتی 

تیرۆریستی  رێكخراوێكی  بە  پەكەكە  ئەوروپا 

دەناسن، پارتی دیموكراتیكی گەالن )هەدەپە( 

توركیادا  پەرلەمانی  لە  كە  یاساییە  پارتێكی 

پارتی  گەرچی  هەیە،  نوێنەری  كۆمەڵێك 

بەشێوەی  )ه��ەدەپ��ە(  گ��ەالن  دیموكراتیكی 

فەرمی خۆی لە پەكەكە جیادەكاتەوە، بەاڵم 

هەردوو گروپەكە باوەڕ، ئامانج و پشتیوانی 

هاوبەشیان هەیە.

روسیا پێشینەیەكی درێژی لە پشتیوانیكردنی 

پەكەكەو گروپە كوردییەكانی دیكە هەیە. پارتی 

كرێكارانی كوردستان )پەكەكە( لە سەردەمی 

ئایدیالۆژیی  خاوەن  دامەزرێندراو  سۆڤییەت 

یەكێتی  موسكۆیە.  باوەڕەكانی  لەپێناو  چەپە 

سۆڤییەت چەندین حەشارگەی لە سەرانسەری 

ك��وردە  حەشیمەتی  بۆ  سۆڤییەت  یەكێتی 

پەنابەرەكان رەخساندبوو، لەراستیدا یەكەمین 

فیلم لەژێر ناوی »زارا« فیلمێكی بێ دەنگی 

بەسەرهاتی  كە  ئەویندارانەیە  سپی  و  رەش 

دەگەڕێنێتەوە  گوندنشین  نەترسی  گەنجێكی 

فیوداڵ،  پیالنی سەركردەكانی  لەبەرانبەر  كە 

پاسەوانی لە خێزانی خۆی دەكات، لە ساڵی 

بەرهەمهێنرا.  سۆڤییەت  یەكێتی  لە   1926

بە  كرد  دەستی   1940 دەیەی  لە  سۆڤییەت 

ك��وردی،  بانگەشەی  و  ماڵپەڕی  ئاسانكاری 

یەكێتی  هاوپەیمانی  سوریای   1980 لەدەیەی 

سۆڤییەت، پەنای دا بە پەكەكەو ئەم گروپە لە 

دەیەی 1990 بەشێوەی یاسایی لە روسیا پاش 

روخانی سۆڤییەت چاالكی كردووە.

توركیاو  كاروباری  لە  روسیا  دەستێوەردانی 
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رووی��دا.  هەستۆك  كاتێكی  لە  ك��وردەك��ان 

توركیاو  لەنێوان  ئاگربڕ  پێهاتنی  كۆتایی  پاش 

)پەكەكە(  ك��وردس��ت��ان  كرێكارانی  پ��ارت��ی 

لەنێوان  پێكدادان  شەڕو  ج��واڵی،  لەمانگی 

هێزە ئەمنییەكانی توركیاو پەكەكە تەشەنەی 

سەند. چەند حەوتەی رابردوو، سوپای توركیا 

یەكێك لە گەورەترین ئۆپراسیۆنە سەربازییە 

ناوخۆییەكانی خۆی لە سااڵنی رابردوو دژی 

پەكەكە بەڕێوەبرد. ئەنكەرە نزیك بە 10000 

توركیای  ئەمنییەكانی  فەرمانبەرە  لە  كەس 

كە لەالیەن دەبابەكان پشتیوانیان لێدەكرێت، 

بەڵێنی  تەنانەت  ئەردۆگان  جێگیركردووە. 

و  لەناودەبات  پەكەكە  ئەندامانی  كە  دابوو 

دەیانكوژێت، لە كاتی كۆتایی پێهاتنی ئاگربڕ 

لە مانگی جواڵی دەیان جار قەدەغەی هاتۆچۆ 

ئۆپراسیۆنە  لە  كەس  هەزاران  راگەیێندراوەو 

جۆراوجۆرەكان و لەوان هێرشە ئاسمانییەكانی 

توركیا لە بەرانبەر پەكەكە لە چیاكانی قەندیل 

لە هەرێمی كوردستان شەهیدبوون.

بەبوونی هەوڵی زۆری ئەنكەرە دژی پەكەكە، 

تێدەكۆشن  توركیا  پەرلەمانی  ئەندامانی 

لەرێگای گفتوگۆ و دانوستان، نالەباری پرسی 

شەڕو  بەزۆربوونی  بكەنەوە،  كەم  كوردەكان 

توركیا،  رۆژه��ەاڵت��ی  باشوری  لە  پێكدادان 

دەوڵەت  هەوڵدەدەن  ئەنكەرە  لە  یاسادانان 

هان بدەن بۆ دەستپێكردنی دوبارەی دانوستان 

لەگەڵ كوردەكان. ماوەیەك لەمەوبەر جێگری 

سیاسی  گ��ەورەی  پارتی  دووەمین  سەرۆكی 

خ��وازی��اری  توندوتێژی،  جیاتی  لە  توركیا 

گفتوگۆی بێ سنور لە پەرلەمان بوو، هەروەها 

پارتی دەسەاڵتداری دادوگەشەپێدان خوازیاری 

دانوستان بوو. شێوەی ئاشتیخوازانەی سیاسی 

توركیا لەچاو پارتی دیموكراتی گەالن )هەدەپە( 

دەیەوێت جیاوازی دابنێت لەنێوان ئەم پارتە 

لەم  پەكەكەو  شەڕخوازی  ك��وردەو  سیاسییە 

رێگایەوە پارتی دیموكراتی گەالن تەڤلی خۆی 

بكات. ئەگەری زۆرە ئەمە كارێكی دژوار بێت.

 دەمیرتاش رایگەیاند، كە ناوچەی ئانادۆڵۆ لە 

باشوری رۆژهەاڵتی توركیا لەبەرانبەر ئەو شتە 

دەزانێت،  ئەنكەرەی  دیكتاتۆری  بە  ئەو  كە 

پێشوازی كردووە لە روانگەی خۆبەڕێوەبەری 

ت��اڕادەی��ەك  ئ��ەو  قبوڵكردووە.  ئ��ەوەی  و 

هەڵبژاردنی  بانگەشەی  كە  چوو  بەرەوپێش 

)ئاكپارتی(  دادوگەشەپێدان  پارتی  پێشوەختی 

دەنگ  زۆرینەی  بە  پارتە  ئەم  پاش شكستی 

بە»كودەتا« ناوبرد.

لە ئێستادا بە بەهرە وەرگرتنی روو لە زیادبوونی 

كوردەكان لە پشتیوانی روسیا، توركیا دەبێت 

لەگەڵ راستییەكی تایبەت رووبەڕوو ببێتەوە. 

الیەنێكی سیاسی دەسەاڵتداری كورد لە توركیا 

خۆبەڕێوەبەری  كاری  دەستوری  دەتوانێت 

كە  حاڵێكدا  لە  ببات،  بەرەوپێش  كوردەكان 

باكور  لە  كوردەكان  دەسەاڵتی  ژێر  سوریای 

پۆتانسیەلی ئەوەی هەیە كە پشتیوانی بكات، 

توركیا.  سنوری  لە  پەكەكە  هێرشەكانی  لە 

بابەتێك كە بە هەمان ئەندازە گرنگە،  ئەوەیە 

كە خواستی ئەنكەرە بە مەبەستی زۆربوونی 

تەشەنە لە رۆژهەاڵتی ناڤین بە كێشەو گرفتی 

دەرئەنجامێكی  ناوخۆ  ئەمنییەتی  و  سیاسی 

تەنگژەكان  نەیتوانیوە  تائێستا  توركیا  نابێت. 

بۆنەوە  بەم  بكاتەوە،  كەم  روسیا  لەگەڵ 

قەرەبوو  و  لێبوردن  بە  نایەوێت  ئەنكەرە 

خەسارەكان هەڵەی خۆی قبوڵ بكات. هەربەم 

هەناردەكانی  گەمارۆی  بە  مۆسكۆ  بۆنەوە 

توركیاو تاوانباركردنی ئەردۆگان بە پەیوەندی 

وەاڵم��ی  داع��ش  نەوتی  كۆمپانیای  لەگەڵ 

ئەنكەرەی داوەتەوە.

بەرانبەرو  ناساندنی الوازی الیەنی  لە  روسیا 

باشی  بە  ئ��ەوە  پ��اش  خستنەسەری  گوشار 

توركیا،  ل��ەب��ارەی  دەك���ات.  هەڵسوكەوت  

كوردەكانی  گوشارخستنەسەری  موسكۆ خاڵی 

دۆزیوەتەوە. هاوپەیوەند بەم بابەتە دەتوانین 

مانگی  چەند  لە  كە  روسیای  مەتەڵی  بە 

رابردوو چەنگیز چاندار، رۆژنامەوانی تورك، 

لە رۆژنامەی رادیكاڵ نوسی، پیشانیدا: »ئەگەر 

ئێوە لەگەڵ ورچێكدا سەما بكەن، ئەوە ئێوە 

ورچەكە  سەماكە،  بە  دێنن  كۆتایی  كە  نین 

سەماكە تەواو دەكات«.

لە  یەكێك  توركیا  سوپای 
ئۆپراسیۆنە  گەورەترین 
ناوخۆییەكانی  سەربازییە 
خۆی لە سااڵنی 
رابردوو دژی پەكەكە 
نزیك  ئەنكەرە  بەڕێوەبرد. 
بە 10000 كەس لە 
ئەمنییەكانی  فەرمانبەرە 
لەالیەن  كە  توركیای 
پشتیوانیان  دەبابەكان 
لێدەكرێت،جێگیركردووە
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شمشێر پێش لۆمەكاران كەوت:
 كوردەكان لە فورات دەپەڕنەوە

فابریس بالونش*
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هێزەكان���ی رێكخراوی "دەوڵەتی ئیس���المی 

لە عێراق و ش���ام" )"داع���ش"( ، "دەوڵەتی 

ئیس���المی" لەناوچەی خۆرهەاڵتی پارێزگای 

حەڵەبی سوریا لە مانگی تشرینی یەكەمەوە 

لەژێر گوش���اردایە، چونكە ناچارە لە چەند 

بەرەیەك���دا ش���ەڕ ل���ە دژی هەری���ەك لە 

"پارتی یەكێتی دیموكرات"ی كوردی بكات، 

هاوپەیمانە عەرەبەكان���ی لە نزیك بەنداوی 

مەزنی "تش���رین" و لە دژی سوپای سوریا، 

هێ���زی ئاس���مانی روس���یا ل���ە دەوروبەری 

فڕۆكەخانەی سەربازی "كویرس" و دەریاچەی 

"جەب���ول" و ل���ە دژی فیدراس���یۆنی گروپە 

شۆڕش���گێڕەكان كە پێی دەوترێت "س���وپای 

فەتح" )كە "بزوتنەوەی ئازادیخوازانی شام" و 

"بەرەی نوسرە"ی سەر بە رێكخراوی قاعیدە 

تێیدا بااڵدەس���تن( لە دەروازەی "ئەعزاز"ی 

نێوان حەڵەب و س���نوری توركیا، هەروەها 

لە دژی دانیش���توانی ش���اری "مەنبەج" كە 

"پارتی یەكێتی دیموكرات" و هاوپەیمانەكانی 

بەرەو شارەكە لە پێش���ڕەویدان، ئەگەرچی 

ئەمەی دواییشیان دەستی بەسەر تاكە پردی 

نەرووخاوی س���ەر روباری فورات بە دووری 

س���ەدان میل گرت���ووە، هەروەه���ا لەگەڵ 

ئەگەری پێشڕەویكردنی زیاتری سوپای سوریا 

لە باكور و خۆرئاواوە، رەنگە زەحمەت بێت 

كۆمەڵێك���ی زۆر لە چەكداران���ی رێكخراوی 

"دەوڵەت���ی ئیس���المی" ك���ە ل���ە ناوچەی 

حەڵەبدان لەڕێی وشكانییەوە بگەنە رەققەی 

پایتەختیان، بەاڵم ئەم ئەگەرە ئەو پرس���یارە 

دەوروژێنێت، كە كێ سودمەند دەبێتK لە 

لەناوبردنی رێكخراوی "داعش" لەم بەرەیەدا 

و چۆن سودی لێوەردەگرێت.

  

ناوچەیەكی فرە ئیتنیك و هاریكاری 

تیرەیی بە هەژموون

ئێس���تای  دانیش���تووانی  زۆربەی  ئەگەرچی 

خۆرهەاڵتی پارێزگای حەڵەب سوننەن، بەاڵم 

دابەشبوون بەس���ەر چەند گروپێكی ئیتنیكی 

جیاوازو هۆز و تیرەی زۆر جیاواز، كە تۆڕی 

بنەڕەت���ی هاری���كاری لە گوند و ش���ارەكان 

پێكدەهێنن، لە كاتێكیشدا عەرەب زۆرینەی 

دانیش���تووان پێكدەهێنن، چەند كەمینەیەكی 

ك���وردی و توركمان���ی ه���ەن بەرەن���گاری 

ش���ەپۆلی عروب���ە بوونەتەوە، ل���ە كاتێكدا 

چەركەسییەكان تێكەاڵوی كۆمەڵگەی عەرەبی 

بوون دوای ئەوەی وردە وردە ناس���نامەیان 

نەم���ا لەوكات���ەوەی، كە بەر لە 150 س���اڵ 

عوس���مانییەكان هێنایاننە ناوچەكە. هەرچی 

مەسیحییەكانیش���ە كە تا س���ااڵنی پەنجاكانی 

سەدەی رابردوو ژمارەیان لە شارۆچكەكانی 

"جەرابلس" و "كۆبانێ" و ئەعزاز"ی سنوریدا 

زۆر بوو، ئەوا وردە وردە بەرەو حەڵەب و 

دیمەشق ناوچەكانیان بەجێهێشت.

جگە لەوەش ئ���ەم ناوچەیە تارادەیەكی زۆر 

گەشەپیدانی  نیش���انەكانی  بۆیە  گوندنشینە، 

مرۆیی تێیدا لە پلەی پێش كۆتایی واڵتەكەدا 

دێ���ت، پاش ئەویش "دۆڵ���ی فورات" دێت.  

ئەم ناوچەی���ە لەماوەی س���ااڵنی رابردوودا 

زیادبوونێك���ی زۆری ژمارەی دانیش���تووانی 

بەخۆوە بینی، تێكڕای گەش���ەی س���ااڵنەی 

پێش شەڕی ناوخۆ گەیشتە زیاتر لە )3 %(، 

لە كاتێكیش���دا كە كش���توكاڵ لە ناوچەكەدا 

بەرباڵوە، س���ێ جەمس���ەری شارنش���ینیش 

لەخۆدەگرێ���ت كە نزیكن ل���ەوەی خاڵی بن 

لە هیچ پیشەسازییەك، ئەوانیش بریتین لە: 

"ب���اب" ، "مەنب���ەج"، "جەرابلس"، ئەوەی 

شایانی باسیشە تەنیا پرۆژەی پیشەسازی تێیدا 

ئەو كارگ���ەی چیمەنتۆیەیە، ك���ە كۆمپانیای 

"الفارج"ی ئەوروپی لەنێوان سااڵنی 2008 و 

2011 دایمەزراندووە.

"كوردەكان لەرووی مێژووییەوە"

كوردەكان خۆیان بەخاوەنی بەش���ێكی زۆری 

ئ���ەم ناوچەیە دەزانن بەو بەشەش���ەوە، كە 

لەسەر س���نوری توركیا درێژدەبێتەوە، نەك 

تەنی���ا هەرێم���ی "عەفرین" ل���ە خۆرئاوا و 

"كۆبانێ" لە خۆرهەاڵت، كە لەژێر دەس���تی 

كوردەكان���دان، بەڵك���و ئ���ەو ناوچانەش كە 

دەكەون���ە نێوانیان و لەژێر دەس���تی گروپە 

"دەوڵەتی  رێكخراوی  یاخود  شۆڕشگێڕەكان، 

بۆچوون���ی  ك���وردەكان  دان.  ئیس���المی" 

هاوش���ێوەیان هەیە، سەبارەت بە "مەنبەج" 

ك���ە دەكەوێت���ە قوواڵیی ناوچەی باش���وری 

س���نورەوە، لەگەڵ ئەوەش���دا كە زۆرینەی 

دانیش���توانی هەندێك لەم ناوچانە عەرەبن، 

بەاڵم "پارتی یەكێتی دیموكرات" هێشتا "بە 

كوردیان دادەنێت لەرووی مێژووییەوە" لەو 

پاساوەشیدا لە رواڵەتدا پشتی بە چەمكەكانی 

س���ەردەمی  و  ناوەڕاس���ت  س���ەدەكانی 

سەاڵحەدین بەستووە.

لەم روانگەیەشەوە، "پارتی یەكێتی دیموكرات" 

هەوڵی مس���ۆگەركردنی پەیوەندی هەرێمی 

لەنێ���وان هەرێمی "عەفرین"ی ژێر دەس���تی 

و پاش���ماوەی ئەو ناوچە كوردییەی لەالیەن 

خۆیەوە دەس���ەاڵتی بەس���ەردا راگەیاندوون 

)پێی دەوترێت "رۆژئاوا"(. ئەم گروپە پێشتر 

"گرێ س���پی" زۆرینە عەرەبی خستبووە ژێر 

دەس���تی خۆی، كە دەكەوێت���ە ناوچەیەكی 

دوورت���ر ل���ە خۆرهەاڵت���ەوە، زەحمەتیش 

دەبێت ئەم دەس���تكەوتە لەو ناوچانە دوبارە 

بكات���ەوە، كە دانیش���توانیان زیات���رە – لە 

س���اڵی 2010وە زیاتر ل���ە ملیۆنێك كەس لە 

ناوچەكان���ی "ئەعزاز" و "ب���اب" و مەنبەج" 

و جەرابلس"ی كێش���ە لەسەر نیشتەجێبوون، 

ل���ە بەرامبەر نزیك���ەی 130 هەزار كەس لە 

"گرێ سپی" - . راستیشە كە سەدان هەزار 

مەدەن���ی لەوكاتەوە هەاڵت���وون بۆ توركیا، 

بەاڵم هێشتا كوردەكان رووبەرووی ئاستەنگی 

تێكەاڵوكردنی توێژێكی گەورە لە دانیشتوانی 
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ع���ەرەب لە "رۆژئ���اوا" بوونەتەوە – جچای 

كەمینەی توركمان ل���ە ناوخۆدا، كە لەالیەن 

حكومەتی ئەنكەرەوە دەپارێزرێن .

رەتدەكاتەوە  ئ���ەوە  توركی���ا  بەكرداری���ش 

رێگ���ە بەك���وردەكان بدات تەواوی س���نور 

كۆنتڕۆڵبك���ەن، چەند جارێكیش هۆش���یاری 

داوە، ك���ە هێرش���یان دەكاتەس���ەر ئەگەر 

ه���ەروەك  تێپەڕێن���ن،  ف���ورات  روب���اری 

پێش���تریش لە تەمم���وزدا بنكەیەكی "پارتی 

یەكێتی دیموك���رات"ی لە نزیك "جەرابلس" 

بۆردومان كرد. لە 26ی كانونی یەكەمیش���دا 

"هێزەكانی س���وریای دیموكرات" )كە بریتیە 

لە هاوپەیمانییەك "پارتی یەكێتی دیموكرات" 

و هاوپەیمان���ە عەرەبەكان���ی لەخۆدەگرێت( 

"بەنداوی تشرین"یان كۆنترۆڵكرد، پاش سێ 

رۆژیش شارۆچكەی "قەلقەل"یان لە كەناری 

ئەوب���ەری روبارەك���ە كۆنترۆڵك���رد بەوەش 

تەنیا 12 كیلۆمەت���ر لە "مەنبەج"وە دوورن. 

سەرەڕای ئەوەش كە شارۆچكەكە نەكەوتۆتە 

بەردەم موشەكەكانی توركیا، بەاڵم ئەنكەرە 

دەتوانێ���ت بەچەك���ی دیكە ل���ە هێزەكانی 

"پارتی یەكێتی دیموكرات" لەوێبدات، لەگەڵ 

ئەوەش���دا رەنگە لەڕووی سیاس���ییەوە ئەو 

كارە زەحمەت بێ���ت، لەكاتێكدا كوردەكان 

لە ش���ەڕدان لەگ���ەڵ رێكخ���راوی "داعش" 

لەس���ەر سنوری باشوری توركیا و ئەو ناوچە 

س���نورییەش كە "پارتی یەكێتی دیموكرات" 

رێڕەوی  ب���كات  كۆنترۆڵ���ی  هەوڵ���دەدات 

"دەوڵەتی  رێكخراوی  تیرۆریستانی  سەرەكی 

ئیس���المی"یە كە لە باك���ورەوە دەپەڕنەوە 

ب���ۆ ئەوروپا و ئەو خۆبەخش���انەش، كە لە 

باشورەوە دێن بۆ چوونە ناو رێكخراوەكە لە 

سوریا، لەگەڵ ئەوەشدا حكومەتی توركیا هەر 

دەتوانێت هەوڵی پاساو هێنانەوە بۆ لێدانی 

ك���وردەكان بهێنێت���ەوە ب���ە لەبەرچاوگرتنی 

پەیوەن���دی پت���ەوی نێوان "پارت���ی یەكێتی 

دیموكرات" و "پارتی كرێكارانی كوردستان"، 

لە راستیشدا بەبێ گەیشتن بە رێككەوتن بۆ 

ئاگربەست لەگەڵ ئەنكەرە، پێدەچێت توركیا 

كار بۆ الوازكردنی هەر دەستكەوتێكی كورد 

لە سوریادا بكات.

لەگەڵ ئەوانەش���دا، بەربەس���تی س���ەرەكی 

یەكێتی  "پارت���ی  ئامانجەكان���ی  لەب���ەردەم 

دیموكرات"دا ئەو ئاس���تەنگەیە، كە خۆی لە 

دەستبەسەرداگرتنی ئەم جۆرە ناوچە عەرەبی 

و توركمانیە بەرفراوان���ە و كۆنترۆڵكردنیدا 

دەبینێت���ەوە. بۆی���ە ئایا دانیش���تووانی ئەو 

ناوچەیە گەیش���تنی ش���ەڕڤانە ك���وردەكان 

قبوڵدەكەن؟ بەدڵنیاییەوە رەوش���ەكە لەنێوان 

عەرەب و كوردەكاندا لە خۆرهەاڵتی پارێزگای 

رووبەرووبوونەوە،  ه���ۆی  نابێت���ە  حەڵەب 

باك���وری خۆرهەاڵتی  بارودۆخی  هێن���دەی 

س���وریا دەبێت���ە ه���ۆی رووبەرووبوونەوە، 

ل���ە ناوچەی  چونكە تێكەاڵوی دانیش���توان 

یەكەم���دا گەورەترە لەوەی ناوچەی دووەم، 

ه���ەروەك ژن و ژنخوازی تێیان���دا لەنێوان 

ب���اڵوە. جگەلەوەش،  توێژەكەدا  ه���ەردوو 

بەو پێی���ەی "پارت���ی یەكێت���ی دیموكرات" 

هاوپەیمان���ی لەگەڵ میلیش���یا عەرەبییەكان 

بەستووە، دەكرێت هۆزەكانی ناوچەكە زیاتر 

ئامادەبن بۆ راگەیاندنی دڵسۆزییان بۆ الیەنی 

سیاس���ی بااڵدەست وەك چۆن دڵسۆزییان بۆ 

رێكخراوی "داعش" راگەیاندبوو بۆ خزمەتی 

بەرژەوەندی هۆزەكانین.

ئایا رێكخراوی "دەوڵەتی ئیسالمی" گەمارۆ 

دەدرێت؟

لەكاتێك���دا "پارت���ی یەكێت���ی دیموكرات" و 

هاوپەیمانەكانی "كۆنتڕۆڵی "ئەبو قەلقەل"یان 

ك���رد، چەن���د س���ەرچاوەیەك ئاماژەیان بۆ 

ئەوەكرد، كە رەنگ���ە رێكخراوی "دەوڵەتی 

ئیس���المی" دەس���تبەرداری "مەنبەج" ببێت، 

لەبەرئ���ەوەی  یەك���ەم  بەپل���ەی  ئەوی���ش 

رووب���ەرووی دژایەتییەك���ی ناوخۆی���ی زۆر 

بۆتەوە تێیدا، لەوانەیە نەتوانێت بەرگری لە 

شارۆچكەكە لە بەرامبەر هێرشی كوردەكاندا 

ب���كات. بۆیە ل���ە 12ی تش���رینی دووەمدا 

هاوواڵتیانی مەدەنی لە "مەنبەج" ناڕەزاییان 

بەزۆری  بەسەربازگرتنی  لەبەرامبەر  دەربڕی 

الوان بۆ شەڕكردن لەپاڵ رێكخراوی "داعش" 

لە بەرەی پێشەوەی "ئەعزاز". لە 19ی كانونی 

یەكەمیشدا رێكخراوەكە 14 مەدەنی كوشت 
لۆگۆی پەیەدە
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لەترسی هەڵگیرسانی یاخیبوون لەدژی،

"پارتی  هێرش���ەی  ئ���ەو  لەهەمانكاتیش���دا 

یەكێتی دیموكرات" دەیكرد گورزی ئاسمانی 

بوو،  لەگەڵ���دا  هاوپەیمانان���ی  هێزەكان���ی 

ئەم���ەش ئاماژە بوو بۆ ئەوەی ئەو هەنگاوە 

بەالنیكەم���ەوە ب���ە هەماهەنگ���ی ویالیەتە 

یەكگرت���ووەكان ب���ووە ئەگ���ەر بچووكیش 

بێت، ن���ەك ل���ە ئەنجام���ی بڕیارێكی تاك 

الیەن���ەی "پارتی یەكێت���ی دیموكرات". لەم 

روانگەیەش���ەوە، رەنگە هێرش���كردن بەرەو 

"مەنبەج" بەش���ێك بێت لە س���تراتیجێك بە 

ئامانجی كۆنترۆڵكردنەوەی رەققە. بۆیە ئەگەر 

"مەنبەج" بكەوێت، رەنگە دواجار پایتەختی 

"دەوڵەتی خەالفەت" داببڕێت لە ناوچەكانی 

تری ژێر دەس���ەاڵتی رێكخ���راوی "دەوڵەتی 

ئیسالمی" لە سوریا. هەروەك سەرجەم ئەو 

پردانەی لەس���نوری توركیاوە تا "دەریاچەی 

ئەس���ەد" باڵوبوونەتەوە، یان رووخێندراون، 

كوردەكاندان.  كۆنترۆڵ���ی  لەژێ���ر  یاخ���ود 

لەبەرئەوە، ئەگەر "پارتی یەكێتی دیموكرات" 

بەش���ێوەیەكی زیاتر بەرەو باشور پێشڕەوی 

بكات، س���وپای سوریاش هێرش���ێك بەرەو 

ناوچەی "ب���اب" یان "دەریاچەی ئەس���ەد" 

ئەندامانی  ئەنجامبدات، ژمارەیەك���ی زۆری 

رێكخراوی "داعش" لە خۆرهەاڵتی پارێزگای 

حەڵەب گەمارۆدەدران.

كێ گەورەترین سوودمەندە؟

بەاڵم لە بەرەی خۆرئاوا، ئێس���تا ئەو گروپە 

"ئەعزاز"ی���ان  دەروازەی  شۆڕش���گێڕانەی 

كۆنتڕۆڵكردووە، سەرقاڵی پرۆسەی بەرگرین 

ل���ەدژی رێكخ���راوی "دەوڵەتی ئیس���المی" 

ك���ە ل���ە ئەیلول���ەوە چەن���د گوندێكی ئەو 

ناوچەیەی كۆنترۆڵكردووە، بە هێواش���ی لە 

پێش���ڕەویدایە بەرەو "ئەع���زاز". هەروەك 

ئەولەویەت���ی "س���وپای فەتح" ك���ە لەالیەن 

س���عودیە و توركیاوە پش���تیوانی دەكرێت، 

خۆی لە بەرگریكردن لە رێگەی هاوكاری بۆ 

خۆهەاڵتی حەڵەب  دەبینێتەوە لە بەرامبەر 

كوردەكان لە خۆرئاوا و لەبەرامبەر س���وپای 

س���وریاش لە باشور، بەاڵم فڕۆكەكانی روسیا 

هێرش���ەكانیان بۆ س���ەر دەروازەك���ە زیاتر 

كردووە، بەرگری شۆڕش���گێڕان الواز دەكەن 

بەتایبەتی لە نزیك دەروازەی "بابولسەالم"ی 

سنوری، لەدەستدانی ئەو رێگایەش وادەكات 

هێزەكان���ی شۆڕش���گێڕان ل���ە ناوچەكان���ی 

خۆهەاڵت بەشێوەیەكی نیمچە تەواو لەالیەن 

لە  گەمارۆبدرێ���ن،  رژێم���ەوە  هێزەكان���ی 

كاتێكیشدا كە رەنگە هەندێك یارمەتی بگەنە 

دەروازەی "بابوله���ەوا"ی س���نوری خۆرئاوا، 

بەاڵم پێشڕەوی سوپای سوریا لە دەوروبەری 

حەڵەب بۆسەر ئەو رێگایەش هەڕەشەیە.

بەم پێیەش، شۆڕشگێڕان سودمەندی سەرەكی 

نابن لە پاشەكش���ێی رێكخ���راوی "دەوڵەتی 

ئیس���المی" ل���ە پارێزگای حەڵ���ەب، مەگەر 

رێگەیان پێبدرێت لە توركیاوە هێرش���بكەن، 

لەگەڵ ئەوەشدا كە حكومەتی ئەنكەرە حەز 

ناكات راستەوخۆ دەستوەربداتە سوریا، بەاڵم 

رەنگە رێ بەو شۆڕشگێڕانە بدات، كە وەك 

بریكار كاری بۆ دەكەن كە خاكی توركیا وەك 

سەكۆی دەس���تپێكردنی ئۆپراس���یۆنەكانیان، 

ب���ۆ نموونە لەدژی رێكخ���راوی "داعش" لە 

"جەرابلس" بەكاربهێن���ن، لەگەڵ ئامانجێكی 

شاراوەشدا كە رێگرتنە لەوەی كۆنترۆڵكردنی 

كوردەكان���ەوە،  لەالی���ەن  س���نور  ت���ەواو 

بێگومان هەر س���تراتیجێكیش لەس���ەر ئەوە 

پەیڕەودەكرێ���ت، كە ئایا شۆڕش���گێڕان بۆ 

شەڕ لەدژی رێكخراوی "دەوڵەتی ئیسالمی" 

ئامادەن، یان ئایا دەتوانن ئەو كارە بە كارایی 

ئەنجامبدەن.

ل���ە  مەبەس���ت  لەهەمانكاتیش���دا، 

هێرش���ەكەی ئ���ەم دوایی���ەی س���وریا بۆ 

س���ەر فڕۆكەخانەی"كوی���رس"ی س���ەربازی 

بەكرداریش توركیا 

ئەوە رەتدەكاتەوە رێگە 

بەكوردەكان بدات

 تەواوی سنور 

كۆنتڕۆڵ بكەن،

 چەند جارێكیش 

هۆشیاری داوە، كە 

هێرشیان دەكاتەسەر 

ئەگەر رووباری

 فورات تێپەڕێنن
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رزگاركردنی ئەو ش���وێنە سەربازییە بوو لە 

كۆش���تارێكی دیكە، وەك ئەوەی رێكخراوی 

"داعش" لە فڕۆكەخانەی "تەبقە" ئەنجامیدا، 

ئەم���ە جگە لە پاراس���تنی رێگای حەڵەب – 

س���ەالمییە كە هەڕەشەی هێرشی رێكخراوی 

"دەوڵەتی ئیسالمی" لەسەرە، بەاڵم تا ئێستا 

سوپا هیچ نیازێكی نەبووە، كە بەم نزیكانە 

خۆی بخزێنێت���ە هەڵمەتێك���ی فراوانترەوە 

ب���ۆ كۆنترۆڵكردن���ەوەی ئ���ەو ناوچانەی لە 

خۆرهەاڵت لەدەستیداون– بۆیە ئەولەویەتی 

بریتییە لە لەناوبردنی گروپەكانی شۆڕشگێڕان 

لە ش���اری حەڵەب و دەوروبەری. هەردوو 

س���ەرۆك بەشار ئەس���ەد و فالدیمێر پۆتین 

دركی���ان بەوەكردووە، ك���ە نابێت دژایەتی 

ناوچەی  كۆنتڕۆڵكردن���ی  ل���ە  ك���وردەكان 

دیكەدابك���ەن، بەالنیكەمەوە بەش���ێوەیەكی 

كاتی، بەڵكو لەبەرامبەردا كار بۆ ئاسانكاری 

بۆ هەوڵەكانی كورد لەڕێی بۆردومانكردنی 

شۆڕشگێڕان لە دەروازەی "ئەعزاز"بكەن.

بەاڵم ئەگەر هێرەشەكەی ئەم دواییەی كورد 

س���ەركەوتوو بێت، ئەوا رەنگە س���تراتیجی 

س���وریا، روس���یا و ئێران ل���ەو ناوچەیەدا 

بگۆڕێ���ت، هەروەه���ا ئەگ���ەر ك���وردەكان 

بگەن���ە "مەنبەج" ئەوا رەنگە وا لە س���وپای 

س���وریا بكەن هێرش���بكاتە س���ەر ناوچەی 

"ئەلب���اب"ی باك���وری خۆرهەاڵتی حەڵەب. 

پێشدەچێت هەردوو هێزەكە دواجار بەیەك 

بگ���ەن و هێزەكانی رێكخ���راوی "دەوڵەتی 

ئیس���المی" گەمارۆ بدەن، وەك لەس���ەرەوە 

روونكراوەت���ەوە. س���ەرەڕای ئ���ەوەش كە 

وادیار نییە سەرۆك ئەسەد و شۆڕشگێڕانیش 

لە بارێكی باش���دابن ب���ۆ كۆنترۆڵكردنەوەی 

ئ���ەو ناوچان���ەی رێكخ���راوی "داعش" كە 

ل���ە خۆرهەاڵتی حەڵ���ەب لەدەس���تیداون، 

رەنگە عەرەبەكان���ی ناوچەكەش ئەوانیان لە 

كوردەكان زیاتر قبوڵبێت.

 بژاردەی كەم لەبەردەست خۆرئاوادان

لە هێرشە تیرۆریستییەكەی سەر پاریس لە 

تش���رینی دووەمەوە، ئەوروپییەكان سورن 

لەس���ەر داخس���تنی رێگا دوو ئاڕاستەكەی 

رێكخ���راوی "دەوڵەتی ئیس���المی" لە رێی 

توركی���اوە بەت���ەواوی، بەاڵم لە س���ایەی 

نەبوونی هێزێكی عەرەبی سوننی میانڕەو، 

كە بتوانێت ئەم داواكارییە جێبەجێ بكات، 

رەنگە خۆرئ���اوا پێی باش���بێت كوردەكان 

داخس���تنی دەروازەكە بگرنە ئەستۆ لەبری 

گروپەكانی س���ەر بە رێكخ���راوی "قاعیدە" 

هاوش���ێوەی "ئەحرارولش���ام" و "ب���ەرەی 

نوس���رە"، چونك���ە ك���وردەكان تامەزرۆی 

هێنان���ەدی خەونەكەیان���ن ل���ە ناوچ���ەی 

یەكگرتووی "رۆژئ���اوا" بەدرێژایی تەواوی 

س���نوری باكور. بۆی���ە بێبەش���كردنیان لە 

هەندێك پێش���ڕەوی بەالنی كەمەوە بەرەو 

گەیش���تن بەو ئامانجە رەنگە مانای رێگرتن 

بێت لە تەنی���ا هاوپەیمان���ی كارا لە دژی 

رێكخراوی "دەوڵەتی ئیس���المی" لەباكوری 

س���وریا، ئەگەر خۆرئاواش كاریان لەگەڵدا 

نەكات بۆ گەیشتن بەو مەبەستە، ئەو پاڵیان 

پێوەدەنێت بۆ ئامێزی مۆس���كۆ، كە پێشتر 

ئامادەی���ی تەواوی بۆ یارمەتیدان بۆ "پارتی 

یەكێت���ی دیموك���رات"ی روونكردۆت���ەوە، 

زانراویش���ە ك���ە هاوئاهەنگییەكی كوردی 

ئاش���كرا هەیە، لەگەڵ هێزەكانی سوریا لە 

باكوری پارێزگای حەڵەب.

ب���ەاڵم لە هەمانكات���دا، توركیا قبوڵی ناكات 

رێگ���ە بە "پارتی یەكێتی دیموكرات" بدرێت 

دەستبەس���ەر تەواوی س���نوردا بگرێت، لە 

كاتێكدا خۆرئاوا پێویستی بە یارمەتی توركیایە 

لە چەند بەرەیەكدا بە مەس���ەلەی پەنابەران 

و جەنگ دژی رێكخراوی "داعش"یش���ەوە. 

لەبەر ئەوە ئەگەر "پارتی یەكێتی دیموكرات" 

درێژە بە هێرشەكەی بە ئاڕاستەی "مەنبەج" 

ب���دات، رەنگە لەوە زیاتری���ش و ئەو هێڵە 

س���ورە ببەزێنێت، ك���ە توركیا ل���ە فورات 

دایناوە، پێویس���تە ویالیەت���ە یەكگرتووەكان 

و هاوبەش���ەكانی لە هاوپەیمان���ان وریابن 

لە دەستنیش���انكردنی ئەوەی، ئایا پشتیوانی 

ئەم پێش���ڕەوی كردنە دەك���ەن، لە كوێ و 

چ���ۆن پش���تیوانی دەكەن – ئەم���ە جگە لە 

وەاڵمدانەوەكانیان ب���ۆ ناڕەزاییەكانی توركیا 

-. لەالیەن خۆش���یەوە، دەبێ���ت ئەنكەرە 

بڕی���ار بدات ت���ا چ رادەی���ەك ئامادەیە بۆ 

سەپاندنی هێڵە سورەكە، بە لەبەرچاوگرتنی 

ئەو مەترس���ییە سیاس���ی و دیپلۆماسییەی لە 

هەر دەس���توەردانێكی زیات���ر دەكەوێتەوە، 

بەتایبەتی لە دژی ئەو تاكە هێزە وشكانییەی 

لەبەرامبەر رێكخراوی "دەوڵەتی ئیسالمی"دا 

لە سوریا پێش���ڕەوی بەدەستدەهێنێت. لەم 

چوارچێوەیەشدا ئەو هێرشەی "پارتی یەكێتی 

دیموك���رات" ئەنجام���ی دەدات ئاماژەیەكی 

روون���ە، وەك وتەك���ەی یۆلیۆس قەیس���ەر 

كاتێك س���ەربازەكانی لە روباری "رۆبیكۆنی" 

لە ئیتاڵیا پەڕینەوە: شمشێر پێش لۆمەكاران 

ك���ەوت )پەندێ���ك بۆ ئەنجامدان���ی كارێك 

دەوترێت، پێش ئ���ەوەی لۆمەكاران لۆمەت 

لەسەری بكەن(.

* فابریس بالونش: مامۆس���تای بەش���دار و 

بەڕێوەب���ەری توێژینەوەكان���ە لە "زانكۆی 

لیۆن 2" و هاوكارێكی میوانە لە پەیمانگای 

واشنتۆن.

http:// - س���ەرچاوە: پەیمانگای واش���نتۆن

www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

analysis/view/the-die-is-cast-the-

kurds-cross-the-euphrates
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باراك بارفی

سیاسەتە خراپەكانی

كورد لە سوریا



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 100

"پارتی یەكێتی دیموكراتی كورد" كە گروپێكی 

كوردی سوریایە و نزیك بە پارتی كرێكارانی 

تشرینی  12ی  لە  توركیایە،  كوردستانی 

ناوچەكانی  لە  كاتی  حكومەتێكی  دووەم��دا 

ژێر دەسەاڵتی لە باكوری خۆرهەاڵتی سوریا 

هۆی  ببێتە  پالنە  ئەو  پێدەچێت  راگەیاند. 

و  ئۆپۆزسیۆن  نێو  دابەشبوونی  زیادبوونی 

هەرێمایەتییەكان.  ئاڵۆزییە  قوڵبوونەوەی 

ئاڵۆزیانەشدا،  ئەو  كەمكردنەوەی  لەپێناو 

كوردی  هاوپەیمانێتییەكی  واشنتۆن  پێویستە 

هەموو  بتوانێت  كە  پێكبهێنێت،  گشتی 

ئەندامانی  دژی  لە  ش��ەڕ  بۆ  بایەخەكەی 

رێكخراوی "قاعیدە" تەرخانبكات، كە هەوڵی 

قۆستنەوەی شەڕی ناوخۆ لە سوریا دەدات.

زانیاری بنەڕەتی

ك��وردەك��ان��ی س��وری��ا ل��ە س��ێ ن��اوچ��ەی 

خۆرهەاڵتی  باكوری  لە  بەیەكنەگەیشتوودا 

واڵتەكەدا چڕبوونەتەوە. ئەوان لە 10 % ی 

دانیشتووانی دەوڵەت پێكدەهێنن و ماوەیەكی 

چەوساندنەوە  رووب��ەرووی  درێ��ژە  دوورو 

سیاسەتی  جیاجیاكان  حكومەتە   دەبنەوە، 

لە  كە  پەیڕەوكردووە،  سەركوتكەرانەیان 

نەتەوەی عەرەبدا لەدژی كورد چڕ دەبێتەوە، 

ساڵی  لە  تایبەت  سەرژمێرییەكی  لەوانەش 

لە  نزیكەی  لە  رەگەزنامەی  كە  دا،   1962

20 % ی كورد، یاخود 120 هەزار كەسیان 

زیادی  ژمارەیە  ئەو  ئەمڕۆش  س��ەن��دەوە، 

كەس،  ه��ەزار   300 نزیكەی  بۆ  ك���ردووە 

پێشەكییەك  تەنیا  رێوشوێنانە  ئەو  ب��ەاڵم 

كە  توندترانەی،  رێوشوێنە  ئەو  بۆ  بوون، 

بەعس  حزبی  نەدەستی  دەسەاڵتگرت  دوای 

حافز  یشدا   1973 لەساڵی  كران.  جێبەجێ 

ئەسەد رەزامەندی لەسەر "پشتێنەی عەرەبی" 

بەدرێژایی سنوری باكور دەربڕی بۆ دابڕینی 

دەوڵەتانی  كوردەكانی  لە  كوردەكانی سوریا 

گوندەكانیان  لە  بەهەزارانیشی  و  دراوسێ 

تا  نیشتەجێكردن،  تێدا  عەرەبی  و  دەركرد 

پیشە  هەندێك  قەدەغەكردنی  ئەمڕۆش 

رێیان  هەروەك  بەردەوامە،  كوردەكان  لە 

كە  وەرب��گ��رن،  هاوكاریانە  ئەو  پێنادرێت 

پێشكەش بە عەرەبەكان دەكرێت و زۆرجاریش 

لە ئاهەنگگێڕانی جەژنە كوردییەكان بێبەش 

دەكرێن.

و  سەركوتكردن  لە  هاوبەشی  س���ەرەڕای 

لێكچووییان لە رەگەز و ئاییندا، بەاڵم كوردی 

پێكهێنانی  توانای  كە  سەلماندوویانە  سوریا 

كە  نییە،  بەهێزانەیان  سیاسییە  حزبە  ئەو 

كوردەكان  ئێستاشدا  لە  رابكێشن،  جەماوەر 

بەاڵم  هەیە،  حزبیان   14 كەمەوە  بەالیەنی 

زۆربەیان بریتین لە گروپی الوەكی و یەك 

كەس رێبەرایەتییان دەكات و سەرۆك زۆربەی 

گروپەكانیش  بەهێزترین  دەدات.  بڕیارەكان 

كوردەكانی  سەركردە  لەگەڵ  پەیوەندییان 

و  بارزانی  مەسعود  وەك  هەیە،  دیكەدا 

جەالل تاڵەبانی لە عێراق و عەبدوڵاڵ ئۆجەالن 

لە  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  سەركردەی 

و  دەستگیركردن  ئەوەشدا  لەگەڵ  توركیا، 

ئەمنییەكانی  دەزگا  لەالیەن  دزەكردنەكان 

كردوون،  الوازی  زۆر  ئاستێكی  تا  رژێمەوە 

تەوافوق،  سیاسەتی  بەباشزانینی  هەروەك 

نەوە  ل��ەالی��ەن  ناكۆكییەكان  چ��ارەس��ەری 

رووبەرووبوونەوە  لەبری  بەتەمەنترەكانەوە، 

كاریگەریشیانی كەمكردووەەتەوە. ئەم جۆرە 

كێشانەش وای لە هەڵسوڕاوانی كورد كردووە 

حزبەكان  لەچوارچێوەی  خۆیان  تەواوی  بە 

بەدوربگرن.

ئەم نائومێدبوونانە بوونە مایەی سەرهەڵدانی 

سێ حزبی نوێ لە سەرەتای هەزارەدا، كە 

هەڵوێستێكی بەهێزیان لەدژی رژێم پیشاندا. 

لە  )"یەكێتی"(  ك��وردی"  یەكێتی  "پارتی 

1999دا  ساڵی  لە  دامەزراندنیەوە  سەرەتای 

لە  كرد،  ناڕەزایی  ژمارەیەك  سەرپەرشتی 

كە  رایگەیاند،  بوێرانە  2009ی��ش��دا  ساڵی 

ئامانجی هێنانەدی ئۆتۆنۆمییە – كە ئەویش 

كاروباری  لە  پێشینەیە  بێ  داواكارییەكی 

سیاسی كوردیدا، 

هەروەها "پارتی ئازادی كوردی" )"ئازادی"( 

كۆكردنەوەی  لە  بینی  جەوهەری  رۆڵێكی 

كوردەكاندا لە كاتی سەرهەڵدانی گرژییەكانی 

قامیشلۆ، لە ساڵی 2004دا و هەوڵیدا كەلێنی 

نێوان حزبەكان پڕبكاتەوە. زۆرجاریش "رەوتی 

بوێرانەی  هەڵوێستی  كوردی"یش  ئایندەی 

تیرۆركردنی  لەدوای  ئەگەرچی  وەرگرتووە، 

ساڵی  لە  دامەزرێنەرییەوە  تەمۆی  مەشعەل 

2011دا زۆرێك لە بۆچونەكانی لەدەستداوە. 

یەكێتی  "پ��ارت��ی  ش��ەڕك��ردن��ی  ری��ش��ەی 

دیموكرات"

لەوەتەی "پارتی یەكێتی دیموكرات" لە ساڵی 

هەڵبژاردووە  ئەوەی  دام��ەزراوە،  2003وە 

كورد  سەرەكی  سیاسەتی  دەرەوەی  لە  كە 

بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ئ��ەوەش  بەشێكی  بێت، 

كرێكارانی  "پارتی  نێو  لە  ریشەی  و  رەگ 

سەركوتكردنی  س����ەرەڕای  ك��وردس��ت��ان". 

سوریا  رژێمی  بەاڵم  ناوخۆدا،  لە  كوردیش 

مێژوویەكی دوور و درێژی لە هاوكاریكردن 

"پارتی كرێكارانی كوردستان" هەیە،  لەگەڵ 

بۆ نموونە لە ساڵی 1977دا توركیا پرۆژەی 

"باشووری خۆرهەاڵتی ئەنادۆڵ"ی راگەیاند، 

روبارەكانی  بەكارهێنانی هەردوو چۆمی  بۆ 

ئ���ازادی  ب��ەش��ێ��وەی��ەك  ف���ورات  و  دیجلە 

كەمدەكاتەوە.  ئاو  بە  گەیشتن  لە  سوریا 

لەرێی  وەاڵم��ی��دای��ەوە  ئ��ەس��ەدی��ش  ح��اف��ز 

تا  توركیا  گروپەكانی  بانگهێشتكردنی 

چاالكییەكانیان  بۆ  بنكەیەك  وەك  واڵتەكەی 

1980دا  ساڵی  لە  ئۆجەالنیش  بەكاربهێنن. 

هەاڵت بۆ دیمەشق دواتریش ئەسەد رێگەیدا 

بە "پارتی كرێكارانی كوردستان" سەربازگەی 

لوبنان لەژێر  بیقاع لە  مەشقكردن لە دۆڵی 

كۆنترۆڵی سوریادا دابمەزرێنن.

بۆ  نەبوو  رێگەیەك  تەنیا  هاوكارییە  ئەو 

ئامرازێك  بەڵكو  توركیا،  سەر  گوشارخستنە 

بوو بۆ خۆبەدوورگرتن لە كێشەی كورد لە 

سوریا. رژێمی ئەسەد كوردەكانی هاندا تابچنە 

و  كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی  ریزەكانی 
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نزیكەی 7 هەزار بۆ 10 هەزار كەسیش ئەو 

كارەیان كرد، كە ئەمەش بووە هۆی ئەوەی 

سەرنجیان لە سەر شەڕی توركیا چڕبكەنەوە 

گۆڕانكاری  هێنانەكایەی  بۆ  كاركردن  لەبری 

بووە  ئۆجەالن  پرۆسەیەشدا  لەم  سوریا.  لە 

كەسایەتی دیاری كورد لە سوریا.

نەوەدەكانی  كۆتایی  لە  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

سوپای  هەڕەشەكانی  راب���ردوودا،  س��ەدەی 

پرۆسەیەكی  هاتنەكایەی  بوونە هۆی  توركیا 

دەركردنی  مایەی  ب��ووە  كە  ئاشتەوایی، 

"پارتی  نوسینگەكانی  داخستنی  و  ئۆجەالن 

لە  دیمەشق،  لە  كوردستان"  كرێكارانی 

سورییەكانی  ئەوەی  پاش  2003یشدا  ساڵی 

هەستیان  كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی  ناو 

"پارتی  هاتووە،  كۆتایی  شەڕ  كە  بەوەكرد، 

یەكێتی دیموكرات"یان دامەزراند.

شۆڕش و خۆبەڕێوەبەری

 كاتێك شۆڕش لە ساڵی 2011دا سەریهەڵدا، 

زۆربەی كوردەكان بە وریاییەوە مامەڵەیانكرد 

گالیسكەی  ناو  خۆهەڵدانە  بە  سەبارەت 

شۆڕشەوە، لەگەڵ سەركوتكردنە ئەمنیەكەی 

2004یش،  ساڵی  تێكدەرانەكانی  كارە  دوای 

مابۆوە،  خەڵكدا  بیرەوەری  لە  هێشتا  كە 

هاوشێوە  پێچەوانەی  كاردانەوەیەكی  لە 

راپەڕینەكە،  پاڵ  بچنە  ئەگەر  دەت��رس��ان، 

هەروەك نیگەرانی ئەوەش دایگرتبوون، كە 

شۆڕش تەنیا گەاڵ تویەك بێت بۆ سەرلەنوێ 

سوننە.  عەرەبی  حوكمڕانی  چەسپاندنەوەی 

بەر لە شۆڕش ئۆپۆزسیۆن بە هیچ شێوەیەك 

مامەڵەی لەگەڵ مەترسییەكانی پێشتری كورددا 

نەكرد، هەروەك هەندێك لە سەركردەكانی 

ئۆپۆزسیۆن وەك هەیسەم مالح بە راشكاوی 

رەتیاندەكردنەوە، جگەلەوەش زۆر كەس بە 

كوردیان  خواستەكانی  لە  گومانەوە  چاوی 

ئەو  واب��وو  ب��اوەڕی��ان  چونكە  دەڕوان���ی، 

ناوچەیەكی  دامەزراندنی  لەسەر  خواستانە 

خۆبەڕێوەبەری وەك ئەوەی لە عێراق هەیە، 

بنیات نراوە.

لەبەر ئەم هۆكارانە"پارتی یەكێتی دیموكرات" 

چ��وون��ەپ��اڵ "س��وپ��ای ئ����ازادی س��وری��ا"ی 

چەترئاسای  رێكخراوی  یاخود  شۆڕشگێڕ، 

ناسراو بە "هاوپەیمانیی نیشتمانی هێزەكانی 

شۆڕش و ئۆپۆزسیۆنی سوریا"ی رەتكردەوە. 

لەالیەن خۆیەوە هاوپەیمانێتییەكە قەدەغەی 

دامەزراوەكانی  ئەندامی  بوونە  خستەسەر 

شێوەی  لە  دی��م��وك��رات"  یەكێتی  "پ��ارت��ی 

بە  داننان  بەڵێنی  و  یەكگرتوودا  كوتلەی 

داهاتوودا  دەستوری  لە  كوردیشی  گەلی 

رەتكردەوە. سەرەڕای ئەوەش كە كوردەكان 

"هێزەكانی  هاوكاری  سنوردار  بەشێوەیەكی 

سوپای ئازادی سوریا"یان كرد وەك "لیواكانی 

"ئازادیخوازانی  و  پێغەمبەر"  نەوەكانی 

سوریا"، بەاڵم هەندێك جاریش پێكدادانیان 

لەگەڵ "سوپاس ئازادی سوریا" هەبوو.

لەسەرهەڵدانی  ئەسەد  بەشار  لەوكاتەدا 

شۆڕشەوە هەوڵیدا بەشێوازی جیاواز "پارتی 

یەكێتی دیموكرات" رابكێشێت. بۆیە لە 7ی 

نیسانی 2011دا مەرسومێكی دەركرد و تێیدا 

بەڵێنیدا، كە هەندێك لەو كوردانەی لە ساڵی 

1962دا رەگەزنامەیان لێسەندرابۆوە دەتوانن 

پێشكەش  بەدەستهێنانەوەی  بۆ  داواك��اری 

بكەن، لە تەمموزی 2012یشدا رژێم دەستی 

دەوروب���ەری  ناوچەكانی  و  قامیشلۆ  ل��ە 

دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی  بۆ  هەڵگرت، 

تێكشكاندنی  ب��ۆ  خ��ۆی  باشتر  ب��ۆئ��ەوەی 

ئ��ازادی  "س��وپ��ای  گ��ەورەك��ان��ی  پێشڕەوییە 

ئ��ەوەش  س���ەرەڕای  تەرخانبكات.  سوریا" 

ئەوكاتە  دیموكرات"  یەكێتیی  "پارتی  كە 

پشتیوانی جەماوەریی نەبوو، بەاڵم هەر خێرا 

پەرلەمانێكی ناوخۆیی و گروپێكی چەكداری 

دەزگای  و  گ��ەل"(  پاراستنی  )"یەكینەكانی 

دامەزراند.  )"ئاسایش"(ی  ناوخۆ  ئاسایشی 

هەردوو  كوردستان"یش  كرێكارانی  "پارتی 

گواستنەوەی  بە  پتەوتركرد  رێكخراوەكەی 

بۆ  عێراقەوە  لە  جەنگاوەر  هەزار  نزیكەی 

سوریا لە ساڵی 2011دا ئەویش بە رەزامەندی 

دیمەشق.

بۆ  نەبوون  ئاماژە  جموجواڵنە  ئەم  ب��ەاڵم 

پارتی یەكێتیی دیموكرات« ئەو 

كاتە پشتیوانی جەماوەریی نەبوو، 

بەاڵم هەر خێرا پەرلەمانێكی 

ناوخۆیی و گروپی چەكداری 

)»یەكینەكانی پاراستنی گەل«( 

و دەزگای ئاسایشی ناوخۆ 

)»ئاسایش«(ی دامەزراند. »پارتی 

كرێكارانی كوردستان«یش 

هەردوو رێكخراوەكەی پتەوتر كرد 

بە گواستنەوەی نزیكەی هەزار 

جەنگاوەر لە عێراقەوە ، بۆ سوریا
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یەكێتی  "پارتی  خۆبەڕێوەبەری  دەستپێكردنی 

دیموكرات". لە راستیدا هێشتا رژێم زۆربەی 

دابین  ناوچەكەدا  لە  خزمەتگوزارییەكان 

مەدەنیش  فەرمانبەرانی  موچەی  دەك��ات، 

خەرج دەكات. هەروەك لە 10 % ی شاری 

قامیشلۆی لەژێر كۆنترۆڵدایە  بە فڕۆكەخانەو 

فەرمانگەكانی  كە  ئەمنیشەوە،  گ��ەڕەك��ی 

هەواڵگری و چەندین بینا لە باشوری شارەكە 

لەخۆدەگرێت، هەروەك فەرمانگە ئەمنییەكانی 

ل��ە هەموو  رێ��گ��ری  بەبێ  رژێ��م  ب��ە  س��ەر 

عەرەبنشینەكانی  گوندە  و  شارەكە  الیەكی 

هەروەها  دەك��ەن،  جموجوڵ  دەوروب��ەری��دا 

"پارتی یەكێتی دیموكرات" لە زۆر روەوە لە 

كە  نییە،  زیاتر  رژێمە  ئەو  رووكارێكی  تەنیا 

پێویستییەكی زۆری هەیە بە پاراستنی ئارامی 

لە ناوچە كوردیەكان و خواستی ئەوەشی هەیە 

بێت  كەمەشی  دەسەاڵتە  ئەو  دەستبەردرای 

"یەكینەكانی  ئەوەش  پێناوەدا. سەرەڕای  لەو 

لەگەڵ  پێكدادانی  بەناو  ناو  گەل"  پاراستنی 

كۆنترۆڵكردنی  بۆ  هەبووە  رژێمدا  هێزەكانی 

دەزانن  الیەكیش  هەموو  پشكنین.  خاڵەكانی 

كاتییە.  رەوشێكی  تەنیا  ئێستا  رەوش��ی  كە 

ملكەچپێكردنی  ب��ەرەو  ئەسەد  پێشدەچێت 

كوردەكان بچێت، ئەگەر سەركەوتوو بێت لە 

گروپە  سوریا"و  ئازادی  "سوپای  تێكشكاندنی 

یاخیبووەكانی دیكە، هەروەك "پارتی یەكێتی 

دیموكرات" باش ئەو شەڕەی ئایندە دەزانێت، 

كە لە ئاسۆدا دیارە.

 لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا گروپەكە هەوڵەكانی 

چڕكردۆتەوە بۆ تێكشكاندنی ئەو جیهادییانەی 

دەستدرێژی دەكەنە سەر ناوچە كوردییەكان. 

لەدژی  پاراستنی گەل" شەڕیان  "یەكینەكانی 

"قاعیدە"  رێكخراوی  بە  سەر  سوریای  لقی 

و  عێراق  لە  ئیسالمی  "دەوڵەتی  بە  ناسراو 

شام" كرد لە گرێ  سپی و كۆبانێ و حەڵەب. 

بە  س��ەر  خۆكوژێكی  راب����ردووش  مانگی 

"دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام" بنكەی 

ئاسایشی لە قامیشلۆ كردە ئامانج، هەروەك 

ناوچەكە  دەستبەسەرداگرتنی  مەترسی 

بە  باوەڕی  "قاعیدە"وە  رێكخراوی  لەالیەن 

كە  هێناوە  ناسیاسییەكان  كوردە  لە  زۆرێك 

پشتیوانی "پارتی یەكێتی دیموكرات" بكەن، 

ئەگەرچی ئاگاداری ئایدۆلۆجیاكەشی نەبن.

 هاوكات، هێزە پۆلیسییەكەی "پارتی یەكێتی 

دیموكرات" وای لێكردووە بتوانێت دەسەاڵتی 

رژێم بەسەر كاروباری شارەوانیدا تێبپەڕێنێت 

كوردیەكاندا  ناوچە  بەسەر  دەسەاڵتی  و 

ركابەرە  لەگەڵ  كێشەكانی  و  بكات  پتەوتر 

ه��ەروەك  یەكالبكاتەوە.  سیاسییەكانیدا 

هەڵسوڕاوە تەنیاكان و ئەندامانی حزبەكانی 

تیرۆركردنی  لە  جگە  دەستگیركران،  دیكە 

ئەم  رووب��ەرووب��وون��ەوەی  بۆ  هەندێكیان. 

هێرشەش، ئۆپۆزسیۆن "ئەنجومەنی نیشتمانی 

كورد"ی لە ژێر ئیدارەی )مەسعود بارزانی(دا 

دامەزراند، هەروەها "ئەنجومەنی نیشتمانی 

كوردستان"یش  دیموكراتی  "پارتی  و  كورد" 

رێككەوتن لەسەر پێكهێنانی "دەستەی بااڵی 

كوردیەكان،  ناوچە  بەڕێوەبردنی  بۆ  كورد" 

لەسەرەتای  ك��ورد"  ب��ااڵی  "دەستەی  ب��ەاڵم 

ئ��ەم س��اڵ��دا ل��ەك��ار راوەس��ت��ا پ��اش ئ��ەوەی 

بڕیارێكی  چەند  دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی 

سنوریشی  دەروازەی��ەك��ی  و  دا  تاكالیەنەی 

لەگەڵ عێراق كۆنترۆڵكرد.

بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا

سوریا"شەوە  ئازادی  "سوپای  بەپێچەوانەی 

"پارتی یەكێتی دیموكرات" پشتیوانی هەوڵە 

نێودەوڵەتییەكان دەكات، بۆ بەستنی كۆنگرەی 

الیەنگری  ه���ەروەك  جنێڤ،  ل��ە  ئاشتی 

ئایدۆلۆجیایەكی عەلمانی بەهێزە، كە گروپە 

لە  ه��ەروەك  نیانە،  دیكە  شۆڕشگێڕەكانی 

خۆی  خواستی  روونمانكردەوە،  سەرەوەش 

"دەوڵەتی  رووبەرووبوونەوەی  بۆ  پیشاندا 

لەو  تەنانەت  شام"،  و  عێراق  لە  ئیسالمی 

كاتەشدا كە هێزەكانی "سوپای ئازادی سوریا" 

رێكخراوی  بە  سەر  گروپەی  ئەو  هاوكاری 

هۆكارانە  ئ��ەم  لەبەر  دەك��ەن،  "قاعیدە" 

پەیوەندی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  پێویستە 

لەگەڵ "پارتی یەكێتی دیموكرات" دا هەبێت، 

دانپێدانانە  ئەم  واشنتۆن  پێویستە  ب��ەاڵم 

یەكێتی  "پارتی  خواستی  بە  مەرجداربكات 

دیموكرات" بۆ كاركردن لەگەڵ "ئەنجومەنی 

ژیاندنەوەی  بەمەبەستی  كورد"  نیشتمانی 

سستبووە  ك��ە  ك���ورد"  ب���ااڵی  "دەس��ت��ەی 

"پارتی  كە  حكومەتێك  دامەزراندنی  لەبری 

ببات.  بەڕێوەی  بەتەنیا  دیموكرات"  یەكێتی 

دەتوانێت  یەكگرتووەكان  ویالیە  بەمەش 

بە  دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی  پابەندبوونی 

پێویستە  تاقیبكاتەوە.  فرەییەوە  دیموكراسی 

بەرامبەر  توركیا  مەترسییەكانی  گروپە  ئەم 

ئەنكەرە  چارەسەربكات،  خواستەكانی  بە 

"پارتی كرێكارانی  لەگەڵ  چووە جەنگێكەوە 

یەكێتی  "پارتی  سەرپەشتیاری  و  كوردستان" 

خایاند  ساڵی  نۆ  و  بیست  كە  دیموكرات" 

"پارتی  بۆ  ئارام  پەناگەیەكی  دەشترسێت  و 

كرێكارانی كوردستان" لەسەر سنوری لەگەڵ 

كرێكارانی  "پ��ارت��ی  دروستببێت.  سوریا 

هێرشێكی  هیچ  ئێستا  تا  كوردستان"یش 

هەروەك  ئەنجامنەداوە،  سنورەوە  لەسەر 

ئاستێكی  تا  دیموكرات"یش  یەكێتی  "پارتی 

زۆر رۆیشتووە بۆ زامنكردنی ئارامی لەسەر 

هەوڵیداوە  توركیا  ئەوەشدا  لەگەڵ  سنور، 

یەكێتی  "پارتی  لەزیادبووی  روو  هەژموونی 

لەڕێی  ب��ك��ات  ریشەكێش  دی��م��وك��رات" 

پشتیوانیكردنی "ئەنجومەنی نیشتمانی كورد" 

بەاڵم بێ سوود بووە.

لەالیەن  هاندەر  گونجاوی  تێكەڵەی  رەنگە 

"پارتی  بێت  ئەوە  ئەنكەرەوە  و  واشنتۆن 

ببێتە  تا  هانبدرێت،  دیموكرات"  یەكێتی 

شۆڕشێكیشدا  لە  جێمتمانە.  هاوپەیمانێكی 

پێویستە  باڵوبۆتەوە،  تێدا  جیهادییەكانی  كە 

میانڕەویش  عەلمانی  كەسانی  دەركەوتنی 

لەبەرچاوبگیرێت.

https://   - سەرچاوە: پەیمانگای واشنتۆن

www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

analysis/view/the-fractious-politics-of-

syrias-kurds
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سونەر چاغاپتای

ئایا دەبێت توركیا لە كوردەكانی 

سوریا برتسێت؟
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بەدرێژایی  رەوشەكە  لەبەرچاوگرتنی  بە 

یاخیبوونێكی  سنور و مەترسی روودانی 

هێرشێكی  ئەنجامدانی  دەبینین  كوردی، 

لەناو  توركیا  یەكالیەنەی  ئاسمانی 

لەسەر  مەترسی  ئەوپەڕی  دەبێتە  سوریا 

ئەنكەرە.

لەم  توركیا  لە  ك��ەس  زۆر  دەوت��رێ��ت 

راپۆرتانەی  لەو  نیگەرانن  رۆژان���ەدا، 

ل��ە ه����ەژدە و ن����ۆزدەی ت��ەم��م��وزدا 

ب���اڵوب���وون���ەوە، س���ەب���ارەت ب���ەوەی 

شاریان  زنجیرەیەك  سوریا  كوردەكانی 

لەگەڵ  واڵت��ە  ئەو  سنوری  بەدرێژایی 

و  كۆبانێ  بە  كۆنتڕۆڵكردووە،  توركیا 

عەفرینیشەوە.

راستییەوە  لەو  توركیا  مەترسییەكانی 

سەرچاوەیان گرتووە، كە گروپی كوردی 

یەكێتی  "پ��ارت��ی  بە  ن��اس��راو  س��وری��ای 

هەواڵەكان  بەگوێرەی  كە  دیموكرات" 

بەسەر هەندێك شاری سنوریدا  دەستی 

و  توركیا  بەرهەڵستیكردنی  بە  گرتووە، 

سەرسەختەكەی  دوژمنە  پشتیوانیكردنی 

"پ���ارت���ی ك��رێ��ك��اران��ی ك��وردس��ت��ان" 

"پارتی  نزیكیش  كاتێكی  تا  بەناوبانگە. 

كە  رایگەیاندبوو،  دیموكرات"  یەكێتی 

نزیكە لە "پارتی كرێكارانی كوردستان"ی 

لە  شەڕێك  رێبەرایەتیكردنی  بە  ناسراو 

دەیەیەكی  چەند  كە  ئەنكەرە،  دژی 

قوربانی  ه��ەزار  دەی��ان  و  خایاندووە 

لێكەوتۆتەوە.

بەپێی تێڕوانینی توركەكان – كە هەوڵی 

"پارتی  ئ��ااڵی  كە  ئ��ارادای��ە  لە  ئ��ەوە 

یەكێتی  پارتی  و  كوردستان"  كرێكارانی 

و  كۆبانێ  لەسەر  پێكەوە  دیموكرات" 

ئەوە  پێشهاتەكان  هەڵبكراێن–  عەفرین 

"پارتی  رەنگە  كە  دوپ��ات��دەك��ەن��ەوە، 

بۆ  رێدابێت  لە  كوردستان"  كرێكارانی 

دروستكردنی پەناگەیەكی ئارام بۆ خۆی 

لەسەر سنوری توركیا لەگەڵ سوریا. ئەم 

خراپی  یادەوەری  هەندێك  هەنگاوەش 

راب��ردودا  لە  چونكە  بەبیرهێنایەوە: 

پەناگە  كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی 

لە  ناوچانەی  ئ��ەو  وەك  ئارامەكانی 

باكوری عێراق دەستی بەسەرداگرتوون، 

بۆ ئەنجامدانی هێرشی وێرانكەر لەدژی 

بەكارهێناوە. توركیا 

یەپەژە شەڕڤانانی 
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ئەم  دیارەكانی  پێشهاتە  لەوەش  زیاتر 

دوو  ن��ێ��وان  دەخ��ەن��ە  توركیا  رۆژان���ە 

ئەنكەرە  ئایا  مانایەی:  بەو  ب��ەرداش، 

"پارتی  لەكاتێكدا  دەبێت،  تەماشاكەر 

كرێكارانی كوردستان" بنكەیەك بۆ خۆی 

بە  یاخود  دادەمەزرێنێت،  سوریا  لە 

ئەم  بەرامبەر  شتێك  دەستپێشخەرییەك 

كردەوەیەكی  لەڕێی  دەكات،  پێشهاتە 

سەربازی لە ناو سوریادا بۆ بێبەشكردنی 

"پارتی   ، دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی 

كرێكارانی كوردستان" لەو دەرفەتە؟

توركەكان  بۆ  زەحمەتە  كە  لەبەرئەوە 

رەنگە  ئەوا  ئەمكارەبگرن،  بەرگەری 

نەدات  مەسەلەیە  بەم  گوێ  ئەنكەرە 

بۆ  پەنابردن  مەترسییەكانی  بەهۆی 

كەمینەی  چونكە  سەربازی،  ك��ردەوەی 

لە  رێكخراو  باش  و  نیگەران  ك��وردی 

سوریا زۆر جار متمانەی بە توركیا نییە، 

هەروەك باوەڕوایە كە "پارتی كرێكارانی 

نێو  لە  زۆری  الیەنگرییەكی  كوردستان" 

كە  لێدەكرێت،  س��وری��ادا  كوردەكانی 

یەكێتی  "پارتی  ئااڵی  ژێر  لە  زۆری��ان 

رێكخراون. دیموكرات"دا 

پ��اش ئ���ەوەی راپ��ەڕی��ن��ی س��وری��ا لە 

دەستیپێكرد،  2011دا  ساڵی  بەهاری 

لەدژی  توندی  هەڵوێستێكی  ئەنكەرە 

ئ��ەو س��ەرك��وت��ك��ردن��ە وەرگ����رت، كە 

پەیڕەوی دەكات،  ئەسەد  بەشار  رژێمی 

توندی  وت��اری��ك��ی  توركیا  ه��ەروەه��ا 

دەستیكرد  و  ئەسەد  ل��ەدژی  گرتەبەر 

بۆ  پەناگەیەك  دەستەبەركردنی  بە 

بە  كە  ئۆپۆزسیۆن  گروپی  ئەندامانی 

ناسراوە،  "ئەنجومەنی نیشتمانی سوریا" 

بۆ  ئارامیشی  پەناگەیەكی  ه��ەروەك 

لە  ه��ەاڵت��ووەك��ان  سورییە  پ��ەن��اب��ەرە 

جگە  ئەمە  دابینكرد،  چەوساندنەوە 

ل��ە م��ی��وان��داری��ك��ردن��ی ه��ەن��دێ��ك لە 

ئۆپۆزسیۆن  چەكداری  گروپی  ئەندامانی 

لە  سوریا"،  ئازادی  "سوپای  بە  ناسراو 

باسیان  راپۆرت  هەندێك  هەمانكاتیشدا 

داوە  رێگەی  ئەسەد  كە  ك��رد،  ل��ەوە 

 – كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی  بە 

سەدەی  نەوەدەكانی  و  هەشتا  لە  كە 

كە   – پەنایدابوو  دیمەشق  راب��ردوودا 

نموونەش  بۆ  كاربكات،  سوریادا  لەناو 

كرێكارانی  "پارتی  ئەمساڵدا  ئازاری  لە 

كە  تۆمەتباركرا،  ب��ەوە  ك��وردس��ت��ان" 

نزیكەی 2000 لە ئەندامانی لە ناوچەی 

قەندیلی سەر سنوری عێراق، ئێرانەوە، 

بارەگاو  رابردوودا  دەیەی  لەماوەی  كە 

پاراستووە،  لێ  خۆی  سەربازگەكانی 

بۆ سوریا. گواستۆتەوە 

بۆیە تا توركیا بەرهەڵستی رژێمی ئەسەد 

دواییان  ئەمەی  وادی���ارە  زیادبكات، 

كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی  بە  رێگە 

دەدات  دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی   ،

دابمەزرێنێت،  خاكیدا  لە  خۆی  بنكەی 

كە ئەوەش خاسیەتێكی لە دژی ئەنكەرە 

ئەوەیە،  مانای  ئەوەش  پێدەبەخشێت. 

رووب��ەرووی  بەدڵنیاییەوە  توركیا  كە 

ئەگەر  دەبێتەوە،  كوردی  یاخیبوونێكی 

جێبەجێكردنی  بۆ  سوریاوە  خاكی  بچێتە 

لە  رێگرتنە  ئەویش  كە  ئامانجەكەی، 

"پارتی یەكێتی دیموكرات" كە شارەكانی 

كۆنتڕۆڵبكات. سوریا 

ناچارنەبێت  ئەنكەرە  رەن��گ��ە  ب��ەاڵم 

بچێژێت،  خراپتر  ل��ەوە  نەهامەتی 

یەكێتی  "پارتی  نزیكیش  كاتی  تا  چونكە 

دیموكرات" ئەوەی رەتدەكردەوە بچێتە 

پاڵ راپەڕینی سوریا، یاخود ئۆپۆزسیۆنی 

"ئەنجومەنی  سایەی  ژێر  بەرفراوانتری 

لە  وەك  بەاڵم  كوردستان"،  نیشتمانی 

"ئەنجومەنی  ئێستا  هاتووە  هەواڵەكاندا 

یەكێتی  "پارتی  و  كوردستان"  نیشتمانی 

رێككەوتنێك  گەیشتوونەتە  دیموكرات" 

لەسەر  هەوڵەكانیان.  یەكخستنی  بۆ 

عێراق  ك���وردی  س��ەرك��ردەی  داوای 

م��ەس��ع��ود ب��ارزان��ی��ش، ك��ە دۆس��ت��ی 

باسلەوەدەكەن  هەواڵەكان  ئەنكەرەیە، 

ك��ە "پ���ارت���ی ی��ەك��ێ��ت��ی دی��م��وك��رات" 

راگرتنی  لەسەر  دەربڕیوە  رەزامەندی 

ش��ەڕ ل���ەدژی ت��ورك��ی��ا، ل��ەب��ری ئ��ەوە 

لەسەر خەبات  هەوڵەكانی چڕكردۆتەوە 

ئەسەد. رژێمی  رووخاندنی  بەئامانجی 

كوردییە  هاوپەیمانێتییە  ئەم  ب��ەوەش 

نوێیە رەنگە یارمەتی ئەنكەرە بدات، بۆ 

سەركەوتووتر،  ئاراستەیەكی  گرتنەبەری 

ك��وردی  هەرێمێكی  ئ��اراس��ت��ەی  ب��ە 

ئەوەش  تا  سوریا.  لە  تازەپێگەیشتوو 

دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی  بێتەدی 

بەشی  پابەندی  هەیە  ب��ەوە  پێویستی 

)ئەوەش  رێككەوتنەكە  لە  بێت  خۆی 

پەیوەندی  ئەگەر  نییە  ئاسان  كارێكی 

كرێكارانی  "پ��ارت��ی  ل��ەگ��ەڵ  پ��ت��ەوی 

لەالیەن  بگرین(.  لەبەرچاو  كوردستان" 

عێراق  كوردەكانی  پێویستە  خۆشیانەوە 

كوردەكانی  بەسەر  خۆیان  هەژموونی 

بۆ  هانیانبدەن  تا  بەكاربهێنن،  سوریاوە 

ئاڕاستەی  بە  چڕبكەنەوە  هەوڵەكانیان 

لە  دەرفەتەكە  ئەسەد،  رژێمی  البردنی 

دەست نەدەن بە سەرقاڵبوون بە شەڕی 

توركیاوە.

 - واش��ن��ت��ۆن  پەیمانگای  س��ەرچ��اوە: 

http://www.washingtoninstitute.

org/ar/policy-analysis/view/should-

turkey-be-afraid-of-the-syrian-

kurds
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كوردەكان بەربەستی پاراستنی توركیان

مایەی  بووبنە  عێراق  ئاڵۆزییەكانی  ئەگەر 

دەرەنجامە  ئەو  ئ��ەوا  ن��وێ،  دەرئەنجامێكی 

توركیاو  نێوان  پەیوەندییەكانی  باشكردنی 

نییە  دوور  ماوەیەكی  ناوچەكەیە.  كوردەكانی 

كوردەكان سەرسەختترین دوژمنی توركیا بوون، 

بیرۆكەی  نەیتوانیوە  هەرگیز  ئەنكەرە  چونكە 

خۆبەڕێوەبەری بۆ كوردەكان- لە عێراق، یان لە 

سوریا، یاخود لە توركیا – قبوڵبكات. بەشێوەیەكی 

گشتیش ئەوەی رەتكردەوە ملكەچی داواكاریی 

كوردەكان بۆ مافە كولتورییەكانیان بێت، بەڵكو 

بكات.  ئەوە سەركوتیان  لەبری  زانی  بەباشی 

هەرگیز  ناوچەكە  كوردەكانی  لەبەرامبەریشدا 

نەیانتوانی حوكمڕانی عێراق، یان سوریا، یان 

توركیا قبوڵ بكەن، لە روانگەی ناڕەزاییشیان 

سنوری  لەناو  لەگەڵیان  ئەنكەرە  مامەڵەی  بۆ 

بە  پێشكەش  پشتیوانییان  كوردەكان  توركیادا، 

"پارتی  توركیا  ج��وداخ��وازی  بزوتنەوەیەكی 

كرێكارانی كوردستان" كرد.

پێشهاتەكانی  سوریاو  ناوخۆی  ش��ەڕی  ب��ەاڵم 

عێراق دەستیانكرد بە گۆڕینی تەواوی وێنەكە، 

رۆژانەدا  لەم  توركیاوە،  تێڕوانینی  لە  چونكە 

نەماوە،  خراپە  رادە  ئەو  تا  خۆبەڕێوەبەری 

سوریای  و  عێراق  باكوری  ناوچەكانی  چونكە 

ئاشتییان  و  سەقامگیری  ك��ورد،  دەستی  ژێر 

نموونەیی  قەاڵیەكی  بەوەش  بەرقەرارە،  تێدا 

پێكدەهێنن لە دژی هەڕەشەكانی وەك ئەوەی 

و  عێراق  لە  ئیسالمی  "دەوڵەتی  رێكخراوی 

لەبەر  دەك��ات،  دروستیان  "داع��ش"(   ( شام" 

ئەو هۆكارە توركیا هەڵسوكەوتی باش لەگەڵ 

كوردەكانی عێراق دەكات، كار بۆ ئەوە دەكات 

سوریا  كوردەكانی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

چارەسەربكات، رەنگە دواجاریش ئەو تەنگژەیە 

كۆتایی پێبهێنێت، كە لەگەڵ كوردەكانی سەر 

ئەوەشدا  لەگەڵ  گەیشتووە،  پێی  خاكەكەی 

نییە، بەاڵم رەنگە قەدەر لە  ئاسان  ئەركێكی 

بەرژەوەندی میحوەری توركی – كوردیدا بێت.

گەڕانەوە بۆ رووداوەكانی عێراق

كوردەكانی  توركیاو  نێوان  پەیوەندییەكانی 

عێراق راستەوخۆ لەپاش جەنگی عێراق بەرەو 

باشبوون چوون، دوای ئەوەی كوردەكانی عێراق 

پەنایان بۆ ئەنكەرە برد، بۆ بەرپەرچدانەوەی 

بەغداوە،  لەالیەن  ناوەندی  پەلكێشكردنی 

لەدوای  كاتێك  نائومێدبوون  كوردەكان  بەاڵم 

بە  ه��ەر  ع��ێ��راق  حسێن،  س���ەدام  حوكمی 

روویدابوو  ئەوەی  مایەوە،  عەرەبی  واڵتێكی 

عەرەبی  لە  بوو  دەسەاڵت  گواستنەوەی  تەنیا 

رۆژان��ەدا  لەو  شیعە.  عەرەبی  بۆ  سوننەوە 

كوردەكانی عێراق دەستیانكرد بە یارمەتیدانی 

توركیا لە جەنگەكەیدا لەدژی "پارتی كرێكارانی 

"هەرێمی  بازاڕەكانی  ه��ەروەك  كوردستان" 

هەناردە  لەبەردەم  عێراق"یان  كوردستانی 

سونەر چاغاپتای
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توركیاش  ك��ردەوە،  توركییەكاندا  كۆمپانیا  و 

هەمان هەڵسوكەوتی بەرامبەریان هەبوو، بۆیە 

بازرگان و كۆمپانیاكانی فڕۆكەوانی و كەلوپەلی 

بەكاربردنی بۆ ناوچەكە نارد. بەم دواییانەش 

كوردەكانی عێراق دەستیانكردووە بە فرۆشتنی 

بازیان  توركیاوە، بەوەش  لە رێی  نەوتەكەیان 

بەسەر بەغدا دا،  دیارییەكی گەوریان بەخشییە 

پەڕینەوە  رەسمی  لە  خ��ۆی  كە  ئەنكەرە، 

جگەلە  ئەمە  دەبینێتەوە،  باجدا  داهاتی  و 

پتەوكردنی هەوڵەكانی توركیا بەوەی، كە ببێتە 

سەنتەرێكی هەرێمی بۆ وزە.

لە راستیدا پەلكێشانی "داعش" لە عێراق – بەو 

هێرشەش كە كرایە سەر كونسوڵخانەی توركیا لە 

موسڵ لە 11ی حوزەیران، كە تێیدا ئەو گرووپە 

دیپلۆماتكار و بەرپرسانی ئەمنی توركیایان بە 

باشكردنی  بۆ  زۆری  پێویستی   – بارمتەگرت 

كوردەكانی  و  توركیا  نێوان  پەیوەندییەكانی 

عێراق زیاتركرد، هەروەك پاڵی بە توركیاشەوە 

پاشەكشەبكات لە هەندێك لەو هێڵە  نا، كە 

سورە دیارانەی پێشتر لە پەیوەندییەكانی لەگەڵ 

كوردەكاندا داینابوون، چونكە لە ساڵی 2005دا 

كردەوەیەكی  بۆ  پەنابردنی  هەڕەشەی  توركیا 

دەستبگرن  كوردەكان  ئەگەر  كرد،  سەربازی 

بەسەر شاری كەركوكی دەوڵەمەند بە نەوتدا 

نەوتی  یەدەگی  چونكە  عێراق،  باكوری  لە 

دەبەخشییە  سەربەخۆی  داهاتێكی  شارە  ئەو 

)"حكومەتی  كوردستان"  هەرێمی  "حكومەتی 

هەرێمی كوردستان" پشت بە بەغدا  دەبەستێت 

دەكەوێت"(  دەستی  داراییانەی  حەواڵە  لەو 

بێت  یەكەم  هەنگاوی  ئەمەش  رەنگە  كە 

هێزە  كاتێكی  بەاڵم  تەواو،  سەروەری  بەرەو 

كوردییەكان بە 12ی حوزەیراندا جوڵەیان كرد 

بۆ دەستبەسەرداگرتنی كەركوك، ئەنكەرە یەك 

وشەی لەدەم نەهاتە دەرەوە.

هەرێمی  "حكومەتی  ئەگەر  بڵێین  دەتوانین 

ئەوا  رابگەیەنێت،  سەربەخۆیی  كوردستان" 

پێدا  دانی  دەبێت  پایتەخت  یەكەم  ئەنكەرە 

دەنێت. بەمانایەكی تر، ئەمڕۆ لە خۆرهەاڵتی 

توركەكانەوە  ب��ەالی  داع��ش  ن��اوەڕاس��ت��دا، 

سەربەخۆبوونی  لە  گەورەترە  هەڕەشەیەكی 

كوردەكانی عێراق.

بارودۆخی سوریا

لەگەڵ  توركیا  پەیوەندییەكانی  لەكاتێكدا 

ساڵی  چەند  بەدرێژایی  عێراق  كوردەكانی 

رابردوو باشتر بووە، پەیوەندی ئەنكەرە لەگەڵ 

كوردەكانی سوریا بە هەندێك ناخۆشی مایەوە. 

هۆكارەكەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە "پارتی 

كرێكارانی كوردستان" جەماوەرێكی زۆری لەنێو 

پێچەوانەی  بە   – هەیە  سوریادا  كوردەكانی 

بارودۆخی "حكومەتی هەرێمی كوردستان"وە 

كوردییەكانی  گروپە  بەدەست  كاروبار  كە 

رێ  )ل��ەوەی  زیاتر  بەشێوەیەكی  عێراقەوەیە 

كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی  بە  دەدرێ��ت( 

بە  دابوو  رێگەی  ئەسەد  )باوكی  توركیا.  لە 

فراوانبوونی "پارتی كرێكارانی كوردستان" لەناو 

سوریادا لە پێناو بەكارهێنانی گروپەكە، وەك 

الیەنی سێیەم لەدژی توركیا(. كاتێكیش "پارتی 

هێزه كانى يه په گه  و يه په ژە 
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یەكێتی دیموكرات" – كە لقی سوریای "پارتی 

كرێكارانی كوردستان"ە و پەیوەندییەكانی لەگەڵ 

"پارتی كرێكارانی كوردستان" ناشارێتەوە -  لە 

تەمموزی 2012دا چەند ناوچەیەكی كوردی لە 

باكوری سوریا كۆنترۆڵكرد، ئەنكەرە لەوەترسا، 

دەرگایدا  لەبەر  دەوڵەتێك  لەدایكبوونی  كە 

كرێكارانی  "پارتی  سەركردایەتی  بە  ببینێت 

كاروانەكان  ئەوەشدا،  لەوەاڵمی  كوردستان". 

كوردیەكانی  ناوچە  بۆ  كۆمەكی  و  یارمەتی 

ناوخۆی راگرت.

ئەسەدی  بەشار  ل��ەدژی  شەڕ  كاتێك  ب��ەاڵم 

سەرۆكی سوریا گەرم بوو، توركیا دەرفەتێكی 

ل��ەروان��گ��ەی  بینییەوە.  ب��ۆخ��ۆی  ل����ەوەدا 

سەرجەم  بەكارهێنانی  بۆ  خواستیشیەوە 

گروپەكانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا، توركیا پەنای بۆ 

"پارتی یەكێتی دیموكرات" برد و سەركردەكەی 

بانگهێشتی ئەنكەرە كرد، بەاڵم "پارتی یەكێتی 

چونكە  ل���ەوەدا،  ب��وو  دوودڵ  دیموكرات" 

لەسەرەتاوە ستراتیجی كورد لە شەڕی ناوخۆی 

لە:  دەبینییەوە  خ��ۆی  سانایی  بە  س��وری��ادا 

كۆنترۆڵكردنی ناوچە كوردییەكان و وازهێنان 

لە الیەنەكانی تر لەنێو خۆیاندا بجەنگن. كار 

گەیشتە ئەوەش كە "پارتی یەكێتی دیموكرات" 

هەندێك جار هاوكاری رژێمی ئەسەد بكات، 

بۆ نموونە لەڕێی رێگەدان بە هاتووچۆكردنی 

كۆنتڕۆڵی  لەژێر  ناوچانەی  ئەو  بۆ  كەلوپەل 

ناوچەكانی  ئەسەد  لەبەرامبەریشدا،  رژێمدان. 

سەر بە "پارتی یەكێتی دیموكرات"ی نەكردە 

ئامانج. بۆیە لۆجیكی نەبوو لەوكاتەدا "پارتی 

یەكێتی دیموكرات" بەتەواوی هاوكاری توركیا 

بكات.

بەاڵم لەگەڵ سەرهەڵدانی رێكخراوی "دەوڵەتی 

حساباتی  رەنگە  شام"  و  عێراق  لە  ئیسالمی 

كوردەكانی سوریا گۆڕانی بەسەردابێت، چونكە 

و  كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی  لە  هەریەك 

بەهێزی  مەیلی  دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی 

عەلمانییان هەیە و هەردووكیشیان بەرهەڵستی 

لە  وشكی  تێگەیشتنی  و  "داعش"  رێكخراوی 

یەكێتی  "پارتی  ئەمڕۆش  دەك���ەن،  ئیسالم 

باكووری  لە  كوردی  پێگەی  سێ  دیموكرات" 

سوریا لەژێر كۆنتڕۆڵدایە، كە هەموویان دەورە 

لە  "داع��ش"  و  باكور  لە  توركیا  بە  دراوان 

باشورەوە. بەپێچەوانەی رژێمی ئەسەدیشەوە، 

"داعش" هیچ مەیلێكی بۆ ئاڵوگۆڕی خزمەت 

لەگەڵ كوردەكان پیشان نەداوە. بەمانایەكی تر، 

پێدەچێت ئەمڕۆ ئایندەی كوردەكانی سوریا لە 

نێو دەستی توركیادا بێت، چونكە توركیا توانای 

ئەوەی هەیە رێگە بە پەڕینەوەی یارمەتی و 

كۆمەكی زیاتر بۆ كوردەكان بدات، بەمەبەستی 

لەدژی  بەرگرییان  بەرەكانی  پشتیوانیكردنی 

بەباشی  ئەگەر كوردەكانی سوریاش  "داعش"، 

مامەڵەبكەن، ئەوا رەنگە هاوكاری سەربازی و 

ئەمنی تەواو لەسەر رێبێت.

توركیا پێیوایە پێگەكانی كورد لە سوریا لەگەڵ 

پێشەوەی  بنكەی  دەبنە  كاتدا  تێپەڕبوونی 

هێزێكی  واتە   – "داعش"  لەدژی  كردەوەكان 

دۆست پاسەوانی زیاتر لە 450 میل لە كۆی 

540 میل لە سنوری سوریا لەگەڵ توركیا دەكات 

سەرنجڕاكێشە،  بەڕاستی  بیرۆكەكەش   .-

تەنیا  دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی  چونكە 

هێزە، بە رژێمی ئەسەدیشەوە، كە توانیبێتی 

سەركەوتن لە هەر شەڕێكدا لەدژی "داعش" 

بەدەستبهێنێت. بۆ نموونە، لە ئازاری 2013دا، 

شەڕڤانانی "پارتی یەكێتی دیموكرات" توانییان 

بەرپەرچی لەشكركێشی "داعش" بەرەو كۆبانێ 

پێگەكەی كورد  بدەنەوە، كە یەكێكە لە سێ 

لە سوریا.

تەنگژەی توركیا

لەگەڵ  خ��ۆی  پەیوەندی  ناتوانێت  توركیا 

پتەوبكات،  ع��ێ��راق  و  س��وری��ا  ك��وردەك��ان��ی 

بەبێئەوەی لەگەڵ كوردەكان لەسەر خاكی خۆی 

ئاشت نەبێتەوە، چونكە پاش چەند دەیەیەك 

لە شەڕ، هێشتا "پارتی كرێكارانی كوردستان" 

دەتوانێت هەر نزیكبوونەوەیەكی نێوان توركیا 

و گروپە كوردییەكانی دیكە رابگرێت، بەتایبەتی 

كوردەكانی سوریا، تەنیا بەوەی داوا لە "پارتی 

یەكێتی دیموكرات" بكات پێشنیارەكانی توركیا 

كرێكارانی  "پارتی  زیاتر  لەوەش  رەتبكاتەوە، 

توركیادا  ناو  لە  هێرش  دەتوانێت  كوردستان" 

هەر  لە  هەستبكات  ئەگەر  ئەنجامبدات، 

سەودانامەیەكی چاوەڕوانكراو لەنێوان توركیا و 

كوردەكانی عێراق دوورخراوەتەوە.

ئەردۆگان هەوڵدەدات پارێزگاری لە رازیبوونی 

رایەڵەی  لەكاتێكدا  بكات،  توركەكان  كوردە 

سوریا  و  عێراق  كوردەكانی  لەگەڵ  ئەمنی 

سەربەخۆییەكی  توركیا  كە  پ��ت��ەودەك��ات، 

ئاڕاستەی  واقیعییان بۆ مسۆگەردەكات، بەاڵم 

گاڵتەجاڕییە،  مایەی  تاڕادەیەك  رووداوەك��ان 

گەیشتنی  بەسەر  ك��ورت  ماوەیەكی  چونكە 

ئەرۆگان بە دەسەاڵت لە 2003دا تێنەپەڕیبوو، 

كە سیاسەتێكی نوێی لەژێر ناونیشانی "قواڵیی 

ئەوەیە  ئامانجی  كە  دەستپێكرد،  ستراتیجی" 

توركیا بكاتە زلهێزێك لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، 

كە هاوپەیمان و هەژموونی لە هەموو الیەكی 

تێپەڕبوونی  پاش  بەاڵم  هەبێت،  ناوچەكەدا 

دەیەیەك بەسەر ئەوەدا رەنگە تەنیا هاوپەیمانی 

ئەنكەرە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا كوردەكان 

بەم  ئەنكەرە  رەنگە  بەهەمانشێوەش  بن. 

نزیكانە ببێتە هاوپەیمانی سەرەكی كوردەكان، 

ه��ەردووال  كاركردنیشیان،  پێكەوە  لەڕێی 

لە  كۆنەكان  سیاسەتە  لە  خۆیان  هەوڵدەدەن 

بەوە  و  دەربازبكەن  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی 

سەركەوتووی  نموونەیەكی  كە  جیابكرێنەوە، 

ئاشتی و سەقامگیرین.

http://  - واشنتۆن  پەیمانگای  س��ەرچ��اوە: 

www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

analysis/view/turkeys-kurdish-buffer
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كوردەكانی سوریا لەبەر رۆشناییدان و 

توركیاش بیر لەچەند بژاردەیەك دەكاتەوە

دێڤید بۆلۆك*
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"قەیرانی سوریا مەودایەكی دیكەی هەیە 

خۆی لە رۆڵی كوردەكاندا دەبینێتەوە"

هەواڵی دڵتەزێنی خستنەخوارەوەی فڕۆكەیەكی 

توركیا لەالیەن سوریاوە لە ماوەی رابردوودا، باڵی 

بەسەر واقیعی پەیدابوونی شێوازێكی گەورەترو 

درێژخایەنتری ئەو هێرشە لەناوبەرانەدا كێشاوە، 

دەكات،  توركیا  لەدژی  پشتیوانییان  سوریا  كە 

لە  روو  هێرشە  ئەو  رێچكەی  لەسەرهەمان 

زیادبووانەی لەناو خاكی توركیادا لەسەر دەستی 

نەتەوەپەرستی  كوردستان"ی  كرێكارانی  "پارتی 

چەكدار ئەنجامدەدرێن. رژێمی بەشار ئەسەدی 

كرێكارانی  "پارتی  پشتیوانی  سوریا  سەرۆكی 

كوردستان" دەكات – كە ویالیەتە یەكگرتووەكان 

بەرەسمی بە رێكخراوێكی تیرۆریستی دادەنێت 

– چ بەشێوەیەكی راستەوخۆ، یان بەشێوەیەكی 

سوریایەوە،  ك��وردی  لقی  لەڕێی  ناڕاستەوخۆ 

دیموكرات"دا  یەكێتی  "پارتی  لە  خ��ۆی  كە 

دواییشدا  هەفتەیەی  چەند  لەم  دەبینێتەوە. 

چەند پێكدادانێك لەنێوان هێزەكانی توركیا و 

گەریالکانی سەر بە "پارتی كرێكارانی كوردستان" 

بوونەوە  توندتریش  و  روویاندا  توركیادا  لەناو 

كوژران.  لەهەردووال  كەس  دەیان  لەئاكامدا  و 

هەروەك رووبەرووبوونەوە چەكدارییەكانی ناو 

دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی  لەنێوان  سوریاش 

و گروپە كوردییەكانی ناوخۆ، كە بەرهەڵستی 

رژێمی ئەسەد دەكەن خێراتر بوون.

پاشخان

توركیا  دانیشتووانی  لەسەدا 20ی  كوردەكان 

)زیاتر لە 15 ملیۆن كەس( و لەسەدا 10ی 

ملیۆن  دوو  لە  )زیاتر  سوریا  دانیشتوانی 

دراوسێن  زۆربەشیان  پێكدەهێنن،  كەس( 

یەكترەوە،  لەسنوری  نزیكییان  بەهۆی 

هەروەها هەمان دیالێكتی كرمانجییان هەیە، 

كە بە پیتی ئەلف و بێی التینی دەنوسرێت 

كوردەكانی  زۆرب���ەی  زۆر،  )ت��اڕادەی��ەك��ی 

سۆرانی،  دیالێكتی  بە  كە  ئێران،  و  عێراق 

بە  كە  دەكەن،  قسە  دیكە  دیالێكتی  یاخود 

ناگەن(.  پیتی عەرەبی دەنوسرێت، لێی تێ 

كوردەكانی سوریا بە زۆرى لەو پەڕی باكوری 

خۆرهەاڵتی واڵتەكە، لە دەوروبەری قامیشلۆ 

سەرەكییەكانی  شارە  كەمی  ژمارەیەكی  و 

هەمووشیان  نزیكەی  چڕبوونەتەوە.  دیكە 

مسوڵمانی سوننەن، زۆرجاریش خواستەكانیان 

و  زمان  بە  داننان  زیاترو  ئازادی  بەرەو   –

كولتوری كوردییان – فەرامۆشكراون، یاخود 

ئەسەد  رژێمی  سەركوتكردنی  دوچ���اری 

بوونەتەوە، زیاتر لەو جیاكارییەی رووبەرووی 

كوردەكانی سوریا بۆتەوە.

ئێستا  تا  سوریا  كوردەكانی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

سوریادا  راپەڕینی  لە  سنورداریان  رۆڵێكی 

ناڕەزاییە  كە  ئ��ەوەش  س���ەرەڕای  گ��ێ��ڕاوە. 

دوورە  ناوچە  لەو  رژێم  لەدژی  رۆژانەكانیش 

دەستە بەڕێوەدەچێت، كە ئەم كوردانەی تێیدا 

نیشتەجێن، بەاڵم هێزەكانی سوریا لە زۆر باردا 

لەبری  نەگرتۆتەبەر.  دژیان  لە  رێوشوێنێكی 

ئەوەش میلیشیا كوردییەكانی سەر بە "پارتی 

یەكێتی دیموكرات" – بەو پێیەی ئامرازێكن بۆ 

جێبەجێكردنی یاسا لەوێ - بە رەوتێكی خێراتر 

لە پێشڕەویدان. حاڵەتێكی تایبەتیش هەیە لە 

بەری خۆرئاوای ناوچە كوردییە سەرەكییەكانی 

سوریادا بەڵگەیە بۆ ئەوە، ئەویش لە مۆڵگەی 

كوردەكان لە دەوروبەری ناوچەی شارۆچكەی 

و  توركیا  سنوری  نێوان  لە  عەفرین  گەورەی 

باسی  حەڵەبدا.  شاری  باكوری  دەروازەكانی 

لە  كە چەند هەزار كەسێك  ئەوەشدەكرێت، 

میلیشیاكانی "پارتی یەكێتی دیموكرات" نزیكەی 

200 خاڵی پشكنینیان زیاتری داناوە. بەدرێژایی 

چەند مانگی كەمی رابردووش ئەو چەكدارانە 

بەریان بە چەندین هێرش لەالیەن ئۆپۆزسیۆنەوە 

گرتووە چ لەالیەن "سوپای ئازادی سوریا"وە، 

یاخود لەالیەن كوردە جیابۆوەكانی سوریاوە.     

 ئەم ئەركی پاككردنەوەیەی "پارتی یەكێتی 

دیموكرات" كە نادیارە و دوورە لە سەنتەرە 

سەرەكییەكانی پشتیوانی كورد لە هەردووالی 

ملمالنێ مەدەنییەكەی سوریا تەنیا یارمەتیدەر 

ئەوەی  هۆكاری  شیكردنەوەی  بۆ  دەبێت 

چاالكییەكانی دژ بە رژێم لە حەڵەب دووەم 

كە  كەمترە  ل��ەوە  ش��اری س��وری��ا،  گ��ەورە 

دیمەشقی پایتەخت بەخۆوەی بینیوە.

كوردی  سیاسی  شەبەنگی  تری  لەالیەكەی 

سوریا دەبینین گروپگەلێكی هەمەجۆری دژ 

بە رژێم هەن و زۆربەیان بەشێوەی بەرباڵو 

لە "ئەنجومەنی نیشتمانی كورد"ی سوریادا 

بەسەریاندا  ئەوە  هەستی  كە  رێكخراون، 

زاڵە لەالیەن گروپەكانی دیكەی ئۆپۆزسیۆنی 

دژایەتی  پەراوێزخراون، هەروەك  سوریاوە 

توركەكانی  سەرپەرشتیارە  لەالیەن  دەكرێن 

نیساندا  لە  نموونە  بۆ  گروپانەشەوە.  ئەو 

"ئەنجومەنی نیشتمانی كورد" بە رەسمی لە 

نیشتمانی سوریا"  "ئەنجومەنی  ژێر چەتری 

ئۆپۆزسیۆن  نوێنەرایەتی  كە  كشایەوە، 

جێ  كۆنگرەیەكی  چوارچێوەی  لە  دەكات 

بەسترا،  ئیستەنبوڵ  لە  كە  مشتوومڕدا، 

نیشتمانی سوریا"  "ئەنجومەنی  تێدا  چونكە 

داخ��وازی��ی��ەك��ان��ی ك���وردی س��ەب��ارەت بە 

"نامەركەزی سیاسی" لە سوریای دوای ئەسەد 

رەتكردەوە. باسی ئەوەشدەكرێت، كە ئەو 

كراوە.  توركیاوە  سوربوونی  بەهۆی  كارە 

"ئەنجومەنی  وفدێكی  ئایاریشدا،  لەمانگی 

پێشوازی  واشنتۆن  لە  ك��ورد"  نیشتمانی 

كە  ئەمەریكاوە،  بەرپرسانی  لەالیەن  لێكرا 

كە  كرد،  سوریایان  كوردەكانی  ئامۆژگاری 

پێش هەموو شتێك جەخت لە رووخاندنی 

گفتوگۆیەكیش  ه��ەر  ب��ك��ەن��ەوە،  ئ��ەس��ەد 

سەبارەت بە خۆبەڕێوەبەری كوردی، یاخود 

بۆ  تەنانەت  دوابخەن  كولتورییەكان  مافە 

كاتێكی زۆر دواتر.
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ئاڵۆزی نوێ سەبارەت بە كێشەكانی كورد، 

ناوچەكە هەراساندەكات

كوردییەكان  ناوچە  ئاڵۆزییەكانی  ئێستا  بەاڵم 

و دەوروبەریان لە سوریا لە پەرەسەندندان، 

ه����ەروەك وێ��ن��ە گ���ەورەك���ەش ب��ەو پێیە 

بۆ  هەوڵێكیشدا  لە   بەسەردادێت،  گۆڕانی 

سوریا  رژێمی  توركیا،  خستنەسەر  گوشار 

پشتیوانییەكانی بۆ "پارتی كرێكارانی كوردستان" 

چڕكردەوە، بەرادەیەك دەوترێت زۆرێك لە 

جەنگاوەرەكانی لە سنوری عێراقدا – لە چیای 

قەندیل، كە ناوچەیەكی ناڕوونە – لە سوریاوە 

هاتوون. بەپێی هەندێك سەرچاوەی ناوخۆیی 

ئاگاداریش هەندێكیان بەم دواییانە جارێكی تر 

یارمەتیدان  بۆ  لە عێراقەوە گەڕێندراونەتەوە 

یەكێتی  "پارتی  دەسەاڵتی  چەسپاندنی  لە 

دیموكرات" بەسەر ناوخۆی واڵتەكەی خۆیاندا 

"رۆژئاوای كوردستان".

چاالكی  گشتی  بەشێوەیەكی  كە  لەكاتێكیشدا 

توركیا  لەدژی  كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی 

وەك  ئەنكەرە  ك��اردان��ەوەی  ك��رد،  زی��ادی 

هەمیشە بەكارهێنانی هێز بوو، چونكە دوای 

فڕۆكەیەكی  لەدەستدانی  لە  رۆژ  یەك  تەنیا 

جۆری "ئێف 4"ی توركیا بە گوللەی سوریا، 

بۆ  بەكارهێنا  جەنگییەكانی  فڕۆكە  توركیا 

لێدانی پێگەكانی "پارتی كرێكارانی كوردستان" 

لەبەرامبەر  سەرەكی  جیاوازی  عێراق.  لە 

هەڵوێستی سوریا ئەوەیە كە توركیا بۆ چەندین 

ساڵ لەدژی "پارتی كرێكارانی كوردستان" لە 

عێراق كاری كردووە، ئەو هەنگاوەش هەرگیز 

زیاتر لە ناڕەزاییەكی شكڵی )ئەگەر واش بێت( 

عێراقەوە  حكومەتی  لەالیەن  لێنەكەوتۆتەوە، 

لە بەغدا، یاخود لەالیەن حكومەتی هەرێمی 

كوردستانەوە لە هەولێر. بۆیە توركیا زیاتر وەك 

هاوبەش لە كوردەكانی عێراق دەڕوانێت، لە 

كاتێكدا سوریا وەك ركابەرێك لە شەڕەكەیدا 

لەدژی "پارتی كرێكارانی كوردستان" دەبینێت.

 – سوریا  ئۆپۆزسیۆنی  هەمانكاتیشدا  لە 

بۆ  كار   – ناچەكدار  یان  بێت،  چەكدار  چ 

پێشكەشی  ن��وێ  پێشنیاری  ئ��ەوەدەك��ات 

لە 10ی حوزەیراندا  بۆیە  بكات.  كوردەكان 

بەشێوەیەكی  سوریا"  نیشتمانی  "ئەنجومەنی 

پێشبینی نەكراو كوردێكی سوریای بەسەرۆكی 

عەبدولباست  ئەویش  كە  هەڵبژارد،  نوێی 

لەسەر  سەیدا  كاتێكیشدا  لە  سەیدا-یە. 

چارەسەر  كاندیدی  بە  بەرفراوان  ئاستێكی 

دادەنرێت، لەبری ئەوەی پشتیوانی مافەكانی 

دەستنیشانكردنەی  ئەم  ئ��ەوا  بێت،  ك��ورد 

لە  دەبێت  یارمەتیدەر  ك��ەم��ەوە  بەالنی 

بەرەنگاربوونەوەی لێدوانە زیادەڕەوەكانی دژ 

بە كوردەكان، لەالیەن ریاز شەقفە چاودێری 

گشتی گروپی "ئیخوان موسلیمین"ی سوریاوە. 

لە  سوریا"  ئازادی  "سوپای  گرنگتر  لەوەش 

كورد"  "برایانی  لە  داوای  حوزەیراندا  19ی 

كاربكەن  "پێكەوە  ریزەكانیەوەو  بچنە  كرد 

لە  جیاكاری  بۆ  دابنێن  سنورێك  ئەوەی  بۆ 

دژی .... هەموو سورییەكان، بەچاوپۆشین 

لە پاشخانی ئایینی و رەگەزییان".

نییە،  دیار  ئێستا  تا  كە  ئەوەش،  سەرەڕای 

ئەم  قبوڵكردنی  بەكۆمەڵ  كوردەكانی سوریا 

بەاڵم  بێت،  گرنگ  ب��ەالوە  بانگهێشتەیان 

رژێمی ئەسەد و بریكارە كوردەكانی بوار بۆ 

یەكێتی  "پارتی  بۆیە  ناهێڵنەوە.  ئەگەرەكان 

هەموو  لە  پشكنینی  خاڵی  دی��م��وك��رات" 

الیەكی قامیشلۆ دانا، لە 25ی حوزەیرانیشدا 

بریكارانی "پارتی یەكێتی دیموكرات" گەورە 

كورد"یان  نیشتمانی  "ئەنجومەنی  ئەندامانی 

پێكهێنابوو  وەفدێكیان  كە  دەستگیركرد، 

كوردی  بەرپرسانی  بینینی  بۆ  بوو  لەرێگەدا 

لەڕێی  دیكە  كەسانی  یاخود  هاوسۆزیان، 

سنوری عێراقەوە.

هەرێمی  "حكومەتی  هەڵوێستی  ه��ەروەك 

سوریا  كوردەكانی  بەرامبەر  كوردستان"یش 

ئاڵۆزەیە،  مەتەڵە  ئ��ەم  ن��اڕوون��ی  بەشێكی 

لەسەر  حكومەتە  ئ��ەو  بەرپرسانی  چونكە 

هەموو ئاستەكان و بگرە زۆربەی كوردەكان 

بەرهەڵستی  بەتوندی  گشتی،  بەشێوەیەكی 

شەڕڤانێکی يه په ژە 
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رژێمی ئەسەد و هاوپەیمانە كوردەكانیان لە 

ساڵی  لە  كرد،  دیموكرات"  یەكێتی  "پارتی 

كوردستان"  هەرێمی  "حكومەتی  رابردووشدا 

میوانداری دوو كۆنگرەی گەورەی ئۆپۆزسیۆنی 

كوردی سوریای لە هەولێر كرد، ئەمە جگە 

هەڵسوڕاوی  س��ەدان  میوانداریكردنی  لە 

بەرهەڵستكاری رژێمی سوریا، كە لە مەنفابوون 

بۆ كاتێكی نادیار، هەروەها هەزاران پەنابەری 

ئاسایی سوریا، لە هەمانكاتیشدا سەركردەكانی 

ئەم حكومەتە لە هەراسانكردنی دوو دراوسێی 

بەهێزتر دەترسن بەدرێژایی سنوری هاوبەشیان 

لە:  بریتین  ئەوانیش  كە  س��وری��ا،  لەگەڵ 

حكومەتی ناوەندی عێراق لە بەغدا كە هێشتا 

پشتیوانی ئەسەد دەكات، هەروەها حكومەتی 

توركیا كە پشتیوانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا دەكات، 

بەشێوەیەكی دۆستانە كار لەگەڵ "حكومەتی 

هەرێمی كوردستان" دەكات سەرەڕای ئەوەی، 

كە تا ئێستا خواستە سیاسییەكانی كوردی لەناو 

توركیاشدا(،  )لەناو  رەتكردۆتەوە  سوریادا 

لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر توركیا ئەو هەڵوێستانە 

"حكومەتی  رەنگە  ئەوا  هەڵبسەنگێنێتەوە 

بگۆڕێت  هەڵوێستی  كوردستان"یش  هەرێمی 

كە  شێوەیەی  ب��ەو  كاربكات  بوێرانەتر  و 

واتا  بگونجێت،  بەباشزانینەكانیدا  لەگەڵ 

بەپشتیوانیكردنێكی زیاتر ئۆپۆزسیۆنی كوردی 

سوریا.

ئایا توركیا دەتوانێت لەگەڵ كوردەكان 

كار لە دژی ئەسەد و "پارتی كرێكارانی 

كوردستان" بكات؟

لەم  ك��اروب��ارەك��ان��ە  ئاڕاستەی  رێ��ك  ئەمە 

رۆژانەدا. یەكەم: سەبارەت بەوەی پەیوەندی 

هاوواڵتیانی  زیاترەی  یان  ملیۆن،   15 بەو 

بەڕەچەڵەك كوردەی كە هەیەتی، حكومەتی 

توركیا بەردەوامە لە پێداچوونەوە بە رێچكەی 

خۆی ئەگەرچی ئەو كارەش بەشێوەیەكی پلە 

دواییانەش  بەم  بووە،  ناڕێكخراو  و  پلە  بە 

ئەنكەرە چەند یاسایەكی نوێی راگەیاند، كە 

و  كوردی  زمانی  زیاتری  خوێندنی  بە  رێگە 

دامەزراندنی رادیۆ و كەناڵی زیاتر بە زمانی 

كوردی دەدەن. لە روانگەی كوردیشەوە ئەم 

لەسەر  بچوكە  دیكەی  هەنگاوێكی  نیشانانە 

گشتییەكان،  داخوازییە  جێبەجێكردنی  رێی 

بۆ داپێدانیان و بەدەستهێنانی مافی كولتوری 

ئەم جموجواڵنە  ئەوەشدا  لەگەڵ  یەكسانیان، 

بەكرداری  توركیا  كە  دوپاتدەكەنەوە،  ئەوە 

سیاسەتی  بۆ  ئیجابیانە  هەڵسەنگاندێكی 

كێشەی  هەندێكی  بەرامبەر  خۆی  رەسمی 

هەڵوێستی  ئەگەر  تەنانەت  دەكاتەوە،  كورد 

توندی ئەنكەرەش لە دژی "پارتی كرێكارانی 

كوردستان" بەردەوامبێت،

هەروەها گۆڕانكاریش سەبارەت بە هەڵوێستی 

سوریا  ك��وردی  كێشەكانی  بەرامبەر  توركیا 

تائێستاش  بۆیە  گ��رت��ووە.  خ��ۆی  رێچكەی 

رووب��ەرووب��وون��ەوەی  لە  دڵ��ە  دوو  توركیا 

راش��ك��او،  و  روون  بەشێوەیەكی  س��وری��ا 

ئەمەش لە بەشێكیدا دەگەڕێتەوە بۆ ترس لە 

هێرشی  واتە  كورد،  پێچەوانەی  كاردانەوەی 

لەدژی  كوردستان"  كرێكارانی  "پارتی  زیاتری 

توركیا بەپشتیوانی رژێمی سوریای بێ هیوا، 

كوردەكانی  زیاتری  داواك��اری  لە  جگە  ئەمە 

كوردی  ناوچەیەكی  دامەزراندنی  بۆ  دیكە 

سوریادا  لەناو  ئەمجارەیان  كە  سەربەخۆ، 

دەبێت لەكاتی الوازبوونی ئەو رژێمەدا، بەاڵم 

بە لەبەرچاوگرتنی كارە ئیستفزازییەكانی ئەم 

دواییەی سوریا رەنگە حكومەتی توركیا  بڕیار 

بدات، كار لەگەڵ كوردەكانی سوریادا لەدژی 

ئەسەد بكات، نەك بە پێچەوانەوە – یاخود 

لە  هەندێك  لە  نەبێت  رێگر  بەالنیكەمەوە 

خواستە سیاسییە دیموكراتییەكانی كوردەكانی 

سوریا-. ئەوەی تێبینیش دەكرێت راوێژكردنە 

ئ��ەردۆگ��ان  تەیب  رەج��ەب  ناوخۆییەكانی 

بە  س��ەب��ارەت  توركیا،  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك 

چەند  گرتنی  فڕۆكەكە،  خستنەخوارەوەی 

لەگەڵ  نائاسایی  و  رەم��زی  زۆر  وێنەیەكی 

سەركردەكانی "پارتی ئاشتی و دیموكراسی" – 

پارتی سیاسی كوردی سەرەكی لە توركیا – لە 

خۆگرت.

كاریگەرییەكان لەسەر سیاسەتی ئەمەریكا

گ��ۆڕان��ی  ب��ەخ��ێ��رای��ی  ك��ە  جموجوڵە  ئ��ەم 

ویالیەتە  دەدات��ە  دەرفەتێك  بەسەردادێت، 

یەكگرتووەكان بۆ گرتنەبەری دیپلۆماسیەتێكی 

واشنتۆن  كە  هاتووە،  ئەوە  كاتی  زیرەكانە. 

بۆ  چڕبكاتەوە،  ناوبژیوانی  هەوڵەكانی 

لەنێوان  باشتر  تێگەیشتنێكی  دۆزی��ن��ەوەی 

هەریەك لە توركیا و "ئەنجومەنی نیشتمانی 

و  سوریا"  نیشتمانی  "ئەنجومەنی  و  ك��ورد" 

دامەزراوەكانی  یان  سوریا"  ئ��ازادی  "سوپای 

دەرئەنجامیش  سوریا.  ئۆپۆزسیۆنی  دیكەی 

بریتی دەبێت لە بەشداریكردنێكی بەهێزتری 

پشتی  پ��ووش��ەی  ئ��ەو  دەبێتە  ك��ە  ك���ورد، 

ئەگەر  بەتایبەتیش  ئەسەد دەشكێنێت  رژێمی 

سەرەكییەكانی  كەمینە  یارمەتی  نموونەكەیان 

دیكەی سوریاش بدات، هەمان رێچكە بگرنەبەر 

و هەڵوێستەكانیان بگۆڕن. ئێستاش كە وا دیارە 

توركیا مەیلی زیاتر بۆ بەكارهێنانی ئەم كارتەی 

كورد هەبێت، مەسەلەكە زەحمەت نابێت، لە 

رووی دیپلۆماسییەوە بۆ هەر هەوڵێكی دیكەی 

كۆبوونەوەیەكی  رێكخستنی  لەپێناو  واشنتۆن 

نێودەوڵەتی بەرفراوان، بە ئامانجی گواستنەوەی 

دەستبەجێی دەسەاڵت لە سوریادا.

*دیڤد بۆلۆك هاوكاری كوفمانە
لە پەیمانگای واشنتۆن.

http://  - واشنتۆن  پەیمانگای  سەرچاوە: 

www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

analysis/view/syrias-kurds-in-play-as-

turkey-ponders-options
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دیدار: ب_ نینا

سۆران سێوكانی 

 شارەزا لە ئیسالمی سیاسی:

داعش زۆڵ نییە، بەڵكو كوڕی ئیسالمە 

سۆران سێوكانی شارەزا لە ئیسالمی سیاسی 
)كوردستان  گۆڤاری  تایبەتی  دیدارێكی  لە 
سەر  دەخاتە  تیشك  دیپلۆماتیك(دا، 
مەترسییەكانی سەلەفییەكان، سەرچاوەی 
ترەوە  لەالیەكی  وەرگرتنیان.  ئیلهام 
بیندراودا،  مەودای  لە  پێموانییە،  دەڵێت« 
دەسەاڵت  بە  بتوانێت،  سیاسی  ئیسالمی 
ئێمەدا  كۆمەڵگەی  لە  چونكە  بگات، 
دەرفەت بۆ دینداری هەیە، بەاڵم دەرفەت 
بۆ ئیسالمی سیاسی نییە«، هەروەها باس 
لەو ئەركەی رۆشنبیران دەكات كە لەسەر 
شانیانە لەم بارودۆخەی ئێستادا، بڕوایوایە 
كە  بكەن  قسە  بەزمانێك  پێویستە  كە 
زۆرترین خەڵك بتوانێت لێیان تێبگات، نەك 
بە زمانێك كەمترین خەڵك لێیان تێ بگات، 
ئەوە جیا لەوەی كە هەمەالیەنە باسی بیر 
تەنانەت  دەكات،  ئیخوانەكان  ئایدیاكانی  و 
بە هۆكارێكی سەرەكی هەموو جۆرێك لە 
بۆئەمەش  دەزانێت،  توندوتیژییەكانیان 
بڕوای وایە، كە داعش، ئیخوان موسلمین 
دەهێنێتەوە،  نموونە  بە  نییە،  جیاوازییان 
بچێت  فڕۆكە  بە  دەیەوێت  داعش  كە 
دەیەوێت  موسلمین  ئیخوان  بەغداد،  بۆ 
شێوازی  واتە  بچێت،  كەر  سواری  بە 
رۆیشتنەكە جیاوازی هەیە، بەاڵم پرسیاری 
هەردووكیان  كە  بەاڵم  ئەوەیە،  ئەو 
گەشتنە ئەوێ چی دەكەن، ئەمە مەسەلە 

جەوهەرییەكەیە
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     • لە ماوەی چەند مانگی رابردوودا، 

لەسەر  چاوەڕواننەكراو  رووداوی  كۆمەڵێك 

ئاستی  لەسەر  تەنانەت  ناوچەكەو  ئاستی 

ئەوروپاش روویدا، لە تەقینەوەكانی پاریس و 

ئەمەریكا، مەدرید، مالی و هەندێك شوێنی 

تێدا  تیرۆریستیانەی  تریش كە ئەو كردەوە 

بەرپرس  ئیسالمییەكان  گروپە  روویانداوە 

ئەوەیان  بەرپرسیارێتی  خۆشیان  یان  كران، 

تەوژمە  ئ��ەو  راگەیاند،  شانازییەوە  بە 

چیمان  ئاماژەكانی  تیرۆر  ك��ردەوەی  لە 

پێدەڵێن؟ ئایا ئاماژەكان ئەوەمان پێدەڵێت، 

»ئەوان  یان  بەهێزبوون،  گروپانە  ئەو  كە 

بكەن«  جیهاد  بتەقێننەوەو  خۆیان  ئامادەن 

مەسەلەی جیهاد و خۆ تەقاندنەوە لە كوێوە 

سەرچاوە دەگرێت؟ ئەم تەوژمە بەرباڵوەی 

دەكرێت  كردیان،  ئەوان  كە  ماوەیەی  ئەم 

بڵێین ئەمانە ئیمكانیات و توانایەكی تازەیان 

یان  پەیداكردووە،  ناوچەكەدا  ئەوروپاو  لە 

هۆكاری تری هەیە ؟ 

سۆران سێوكانی: سەرەتا دەبێت بزانین كە 

داعش بۆچی دروست دەبێت، ئێمە زۆرجار 

جەخت لەسەر ئەوە دەكەینەوە، كە رۆحی 

قسەیە  ئەم  دەكات،  دروست  داعش  دینە 

راستییەكە  هەموو  بەاڵم  راستە،  بەشێكی 

راستییەكە  دیكەی  بەشێكی  چونكە  نییە، 

ناهاوسەنگی  ل��ە  ج��ۆرێ��ك  ك��ە  ئ��ەوەی��ە، 

ل��ە ژی��ان��ی ئ��ەم س��ەردەم��ەدا ه��ەی��ە، بەو 

ئاژاوەی  پڕ  هەژارو  خۆرهەاڵتێكی  مانایەی 

پڕ  ئەوروپایەكی  بە  بەرامبەر  قەیران،  پڕ 

یۆتۆپیایەك  ئازادی.  دیموكراسی،  خۆشی، 

دەبینێت.  پێوە  خەوی  رۆژهەاڵتی  ئینسانی 

زۆرجار ئیهمالكردنی كەنارەكان لە مێژوودا 

بووەتە هۆی تەقینەوەی سەنتەریش. 

لە  ئیسالم  ك��ە  كاتێك  ب��دە،  س��ەرن��ج  ت��ۆ 

جزیرەی عەرەبدا دروست دەبێت، تەنانەت 

كە  حاریسە(  كوڕی  )موسەنای  كە  كاتێك 

چەند  سنورەكان  لەسەر  عێراق،  بۆ  دێن 

هەندێك  دەڵێت  )كیسرا(  دەكەن،  شەڕێك 

گەنم و ئاردییان بۆ بەرن،  لەوانەیە برسیان 

و  دروستبووە  قومبەلەیەك  نازانێت  بێت، 

تەقیوەتەوە، مەسەلە ئارد، گەنم و نان نییە. 

كە  تەقینەوەیە،  ئەم  سەیردەكەیت،  بۆیە 

)بێزەنتی،  لەوكاتەدا  بەهێزەكەی  بەرامبەرە 

واتە  وەریدەگرن،  سادەیی  بە  زۆر  فارس( 

بۆنموونە  ناتەقنەوە.  بەڕوویدا  بەتوندی 

و  موسڵمانەكان  لەنێوان  شەڕدا  یەكەم  لە 

بێزەنتییەكان  دەگێڕنەوە  كە  بێزەنتییەكان، 

بە  موسڵمانەكانیش  بوون،  هەزار   120000

بەاڵم  بوون،  كەس    9000_7000 نزیكەی 

بۆ؟  ئەمە  دەشكێت،  بێزەنتی  لەشكری 

كورتی  بە  ئاسانە،  هۆكارەكەی  ئەمەش 

نییە،  هیچیان  ئ���ەوان  چونكە  دەیڵێم، 

دەڵێت:  خەلدون(  )ئیبن  وەكو  بیدۆڕێنن. 

»ئەوان لە بەداوەوە هاتوون«، چونكە ئەو 

كەسەی كە لە بەداوەوە هاتووە، واتە زۆر 

توندوتیژو بەهێزە )عەنیفە(. 

مرۆڤی ناو شار، یان  مرۆڤی ناو مەدەنییەت 

بە سروشتی مرۆڤێكی ناسكە، مرۆڤێكە توانی 

مرۆڤی توندوتیژی نییە. بۆیە سەیر دەكەیت، 

لەشكری  ئیسالم  لەشكری  ئاسانی  بە  زۆر 

بشكێنێت.  یەككاتدا  لە  فارس  و  بێزەنت 

كە  دینیەیە  رۆحە  ئەو  ل��ەوەی  جیا  ئەوە 

پارەی  ئەوەتا  یان  واتە  دروستبووە،  بۆیان 

دەكوژرێت،  ئەوەتا  یان  دەستدەكەوێت، 

چونكە گەر نەكوژرا، پارەو، يان كەنیزەكی 

حۆریی   ئەوە  كوژرا  گەر  دەستدەكەوێت، 

بەهەشت.  دەچێتە  دەستدەكەوێت،  جوانی 

دەك��ات،  ش��ەڕ  هەردوكیان  بۆ  ئ��ەو  وات��ە 

چونكە گەر سەرنج بدەیت لە ئیسالمدا، لە 

شەریعەتدا لە شەڕدا پارە بۆ حكومەت نییە، 

واتە غەنیمەت 5/1 بۆ حكومەتە،  واتە 5/4 بۆ 

شەڕكەرەكانە. بەنموونە 100 ژن دەگیرێت، 

شەڕكەرەكاندا  بەسەر  راستەوخۆ  ژن   80

دابەشدەكرێت، بەبێ گەڕانەوە بۆ حكومەت 

و مەركەزی خۆیان، هەروەها بۆ مەسەلەی 

پارەش ئەوان هیچیان نییە، جیا لەوەی كە 

هەر كەس بە دەستی خۆی بۆ خۆی پەیدای 

شتەكان  ت��ەواوی  زارو  و  زەوی  دەك��ات، 

بەوجۆرە دابەشدەكرێت.

بە  كە  باسكرد،  ئەوە  بۆ  پێشەكییەم  ئەم 

ئێستا  وەك��و  ك��ەن��ارەك��ان،  پەراوێزخستی 

دنیای ئیسالم، بەرامبەر بە سەنتەرێكی زۆر 

بەهێزو ژیانێكی پڕ خۆشی، بە بەراورد بە 

توند  لە  جۆرێك  پەراوێزخراوەوە  ئێمەی 

لە  جیا  دەدەی  سەرنج  تۆ  هەیە،  رق  و 

ئیسالمیش رقیان لە ئەوروپایە. ئەوانەی كە 

لێرەشەوە دەچنە ئەوروپا زۆرجار مەسەلەی 

ئیرەیی و حەسودیی بردنە، بەاڵم بەرگێكی 

كەس  زۆر  ئێمە  دەكرێت.  بەریدا  بە  دینی 

دەناسین كە لێرە، وەكو دەوترێت كەسێكی 

روانگەی  لە  ل��ەوێ  كەچی  ب��ووە،  دنیایی 

دینییەوە بۆتە كەسێكی توند، ئەگەرنا، كابرا 

لەدایكبووە  فەرەنسا  لە  پشتی  چوار  سێ، 

بیرمان  دەبێت  ئەمە  دەكات،  تەقینەوە  كە 

بخاتەوە كە مەسەلە تەنیا دین نییە، بەڵكو 

شەڕێكی  لە  بریتییە  كە  هەیە،  تر  شتێكی 

بەغەدر  خۆی  ئەم  كە  شەڕێك  كولتوری، 

لێكراو دەزانێت. 

)مەجموعە  كتێبی  ل��ە  بەننا،  ح��ەس��ەن 

فەرەنسا  باسی  كە  ش��ی(،  من  وەسائیقی 

فەرەنسادا  لەگەڵ  »ئێمە  دەڵێت:  دەكات، 

دەبێت،  رۆژێك  هەیە،  قوڵمان  حسابێكی 

قسەكەی  خۆ  بكەینەوە«،  لێ  تۆڵەی  كە 

ئەو  مەبەستی  لەوكاتەدا  بەننا(  )حەسەن 

مەبەستم  من  بەاڵم  نەبووە،  تەقینەوەیە 

چونكە  هەیە،  رۆحەیان  ئەو  ئەوان  لەوەیە 

یەكەم:  )ح��ەزارەت��ە(،  شارستانیەتە  ئ��ەو 

شەڕی  دووەم:  پەرستەكانە،  خاچ  شەڕی 
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دەوڵەتی  رووخاندنی  سێیەم:  ئیمپریالیزمە، 

ئیستیعماركردنی  بە  چ��وارەم:  خەالفەتە، 

ئەوە  ئێمەش  دەبێت  خۆ  ناوچەیەیە،  ئەم 

فریشتە  فەرەنسا  بەریتانیاو  كە  بزانین 

نەبوون كە لێرەبوون، بەڵكو بە كردار ئەوان 

كە  راستییە  ئ��ەوە  بەڵێ  داگیركەربوون، 

كوشتووە،  خەڵكیان  زوڵمیانكردووە،  ئەوان 

يان  سوریا،  لە  نموونە  بۆ  كراوە،  بەرگری 

لە جەزائیر كە پێیدەڵێن واڵتی یەك ملیۆن 

شەهید، ئەمانە بۆتە هۆكارێك كە جۆرێك 

لە رق بەرامبەر بە ئەوروپا دروست ببێت، 

ئیسالمییەكان  مەسەلەیەش  ئەم  بۆ  بێگومان 

زۆتر كاریان لەسەر ئەوە كردووە، واتە رق 

بەرامبەر هەموو شتێك كە ئیسالمی نەبێت، 

رەهەندە  هەم  رەهەند،  دوو  لەسەر  واتە 

دینییەكە، كە كابرا وادەزانێت جیهاد دەكات، 

هەم رەهەندە رۆحانییەكە كە هەستدەكات، 

ئەمە،  سەرمایەی  خێرو  پەراوێزخراوە،  ئەم 

زۆرتر  ئەمە  بەاڵم كەسێكیتر دەیخوات، كە 

هەروەها  دەكەنەوە،  باڵوی  ئیسالمییەكان 

كافر  واتە  كافران،  و  كوفر  واڵتی  ئەوێش 

بكوژە، خۆ گەر كوژرایت دەچیتە بەهەشت، 

گەر كوژرا ئەوە خێری دەگات.

ئەوان  ئەو هەژموونەی         •      

چەند  لەو  بەتایبەتی  ك��ردووە،  پەیدایان 

زۆرێكمان  رەنگە  واتە  رابردوودا،  مانگەی 

پێمانوابووبێت، ئەوان تەنها لە چوارچێوەی 

رەقە، دێرزور، ئەنبارو ئەوانەدا دەمێننەوە، 

ئەوان  كە  زان��ی  كاتێكيان  جیهان  ب��ەاڵم 

دەیانەوێت دەستیان بە لوتكەی شارستانیەت 

و رۆشنگەری مەبەستم )پاریس(ە بگات ؟

سۆران سێوكانی: من جارێك لە )كوردستان 

من  دوای  كرد،  قسەیەم  ئەم  بوو،  نیوز( 

قسەی  هەمان  ئەمەریكی  شیكەرەوەیەكی 

بوو،  دانا  بۆ  وشەیەكی  بەاڵم  كرد،  منی 

گورگە  ت��اك��ەك��ەك��ان«  »گ��ورگ��ە  ئ��ەوی��ش 

نییە،  ئ��ەوە  داع��ش  كێشەی  ب��ەرەاڵك��ان«، 

داعش  چونكە  بووبێت،  رێكخستنی  كە 

رێكخستنی ناوێت. كە كاتی خۆشی لەبارەی 

وتووە،  هەر  ئەوەم  قاعیدەوە  رێكخراوی 

قاعیدە،  ك��ە  وای��ە  ئیمانم  ه��ەر  چونكە 

نییە.  رێكخستن  بە  پێویستی  داع��ش  یان 

دەوێ��ت،  كەسانێكی  چونكە  بۆ؟  ئەمەش 

كینەیە،  و  رق  بەو  بكات،  بارگاوییان  كە 

هەن،  شوێنێكدا  هەموو  لە  ئ��ەوەش  كە 

بەتایبەتی ئینسانی دینی. كاتێك ئەم كەسە 

ئینتەرنێتەوە، یان كتێبەوە بێت،  لە رێگەی 

یاخود هاوڕێیەتییەوە بێت.      

كینەیەك  بە  بارگاویكردن  باشە   •    

و  ئیسالم  و  دەق  س��ەرچ��اوەك��ەی  ك��ە 

ئیلهامەكەیەتی؟

بێگومان  بێگومان،  سێوكانی:  س��ۆران   

تێدایە،  ئەوەیان  بەشی  دەقەكان  ئیسالم، 

دەتوانیت  كە  وایە  دەقێك  هەموو  چونكە 

ئاشتی و رق و كینەشی تێدا هەڵهێنجی.

پێم دەڵێن ماركس لە ژیانیدا باسی كوشتن 

فەلسەفەی  هەموو  خۆ  ك��ردووە،  بڕینی  و 

لەوجۆرە  شتێكی  بخوێنیتەوە،  ماركس 

 _ ماركسیزم  ئەوەشدا  لەگەڵ  نابینیت، 

واتە  خۆیەتی.  ماركس  هەڵقواڵوی  لینینیزم 

ناتوانین بڵێین دەق بەرییە، بەاڵم ناشتوانین 

بڵێین كە 100 % گوناهی ئەو دەقەیە. ئەو 

دەقە بێگوناح نییە، ئەو دەقە دامەزرێنەرە كە 

ماركسیزم و لینینیزمی لەسەر دامەزرێنراوە، 

بەاڵم  هەڵێنجراوە،  ماركسەوە  لە  ه��ەر 

داعش،  بەهەمانشێوە  ك��راوە،  ئایدیالیزە 

ئەو  هەڵقواڵوی  موسلیمین  ئیخوان  قاعیدە، 

دەقە ئیسالمییانەن، بەاڵم هەموو ئیسالمیش 

چۆن  وەك��و  ئیسالمە،  لەو  بەشێكن  نین، 

ئیسالمن،  هەڵقواڵوی  مێژوودا  لە  خەواریج 

هەڵقواڵوی  مەعاوییەش  بەهەمانشێوە 

مەعاوییەو  واقیعبینینی  چونكە  ئیسالمن، 

رەقی  و  لەكوێ  مەعاوییە  پراكماتیزەبوونی 

جیاوازن،  زۆر  خەواریج  تیرۆری  توندی  و 

نییە،  بێگوناح  هەمیشە  دەق  لەبەرئەوە 

سەرەكیش  تاوانباری  بەردەوامیش  ب��ەاڵم 

نییە.

   • كەواتە كارەكتەری ستالین و بەغدادی 

یەكێكیان  چونكە  نییە،  جیاوازییەكی  هیچ 

لە  كۆمۆنیست  حزبی  مانیفێستی  ل��ە 

وەردەگرێت،  ئیلهام  لینینیزم  ماركسیزم، 

دەقەوە  و  حەدیس  لە  بەرامبەرەكەشی 

ئیلهام وەردەگرێت ؟

بەاڵم  ت���ەواوە،  ئ��ەوە  سێوكانی:  س��ۆران   

بۆت  دیكە  بەشێوەیەكی  دەم��ەوێ��ت  من 

دایكی  موسلیمین  ئیخوان  بكەمەوە،  روون 

تەنها  ئیسالمییەكانە،  حەرەكاتە  هەموو 

ب��ەاڵم  ئیسالمییە،  ك��ە  وادەزان��ی��ن  ئێمە 

ئەهللی  ساغ،  ئیسالمی  بەمانایی  وانییە. 

تەنانەت ئەو چوارچێوەی  سوننەو جەماعە. 

دینییەكانی  چەمكە  موسلمین  ئیخوان  كە 

چەمكێكی  قاڵبەكەی  ت��وان��دۆت��ەوە.  تێدا 

لەسەر  ماركس  چۆن  وەك��و  تۆتالیتارییە، 

لەسەر  یان  لینینیزم،  ماركسیزم،  مەزهەبی 

بەننا(  )حەسەن  فاشیزم.  نازیزم،  مەسەلەی 

چوار  بۆ  سێ  )رس��ال(  لە  كتێبەكانیدا  لە 

هیتلەر(  )مۆسۆلۆنینی،  لە  باسی  زیاتر  جار 

باڵیشیاندا  و  ش��ان  بە  تەنانەت  دەك��ات، 

هەڵدەدات، كە دەڵێت: «باوی دیموكراسی 

نەماوە، بەڵكو پێویستمان بەهێزە« . 

)حەسەن  لەنێوان  بكە،  دیقەت  وەرە  جا 

دەعوە  )مزكرات  كتێبەكانی  وات��ە  بەننا( 

وداعی، مەجموعە رسال( كتێبەكەی هیتلەردا 

)كیفاحی( جیاوازی گەورە نابینی، دەتوانرێن 

بوترێت تەنیا وشە دینییەكان الببرێت، ئەوا 

یەك شتە، بۆنموونە ئەمانەن:

كەسێكی  ب��وون��ی  زەع���ام���ەت:  ی��ەك��ەم: 

ك���ارێ���زم���ای���ی،.دووەم: دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی 
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دژایەتی  سێیەم:  لیبراڵیەت.  دیموكراسی، 

كۆمەاڵیەتی،  چینایەتی  و  ژن��ان  مافی 

بێت. شوێندا  ل��ەی��ەك  ه��ەم��وو  دەب��ێ��ت 

ئاشكرایە  ئەوە  جولەكە،  دژایەتی  چوارەم: 

جولەكە،  لەگەڵ  بووە،  )هیتلەر(چۆن  كە 

قسە  بەهەمانجۆر  هەر  بەننا(ش  )حەسەن 

ئیشانەی  ل��ەو  یەكێك  تەنانەت  دەك��ات، 

ماڵە  تەقاندنەوەی  قاهیرەدا  لە  كردیان  كە 

جولەكەكان، كارگە جولەكەكان بوو، كە ئەو 

فەلەستین  بۆ  كۆچ  زیاتر  وایانكرد،  كارانە 

ئەسڵی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە،  مەبەستم  ب��ك��ەن. 

شێوەیەكی  شێوە،  وەكو  سیاسی  ئیسالمی 

كە  رۆژئاوا  موفەكرینی  خۆی  تۆتالیتارییە. 

چەند  دەك��ەن،  شمولی  مەزهەبی  باسی 

خاڵێك دادەنێت.)دژایەتیكردنی دیموكراسی، 

جولەكەیە،  دژایەتی  كارێزمایی،  كەسێتی 

ئایدۆلۆژیایەكی داخراو و حزبێكی داخراوی 

رێكخستنێكی  هەبوونی  سەنتەر،  بەهێزی 

نهێنی بۆ كوشتن و راوەدونانی دوژمنەكانیان، 

كە  سوپا(  میلیشیایەكی  شێوە  هەبوونی 

ئەمانە هەمووی لە ئیخواندا بوونیان هەیە، 

دەڵێت:«  رەمەزان(  )عەبدولعزیم  تەنانەت 

ئیخوانی  كەشافەی   1948 ساڵی  كۆتایی  لە 

بۆیە  ئەمانە  75000 هەزار كەس«،   بوونە 

ئیخوان  سیاسی  ئیسالمی  كە  دەكەم،  باس 

لینینیزم  ماركسیزم،  شێوەیەكی  بناغەیانە، 

شێوەیەكی تۆتالیتارییە، كە رەفتاری كردووە. 

كە  بكە،  ئیسالم  مێژووی  سەیری  تەنانەت 

شێوازە  ئەو  ئیسالمدا  مێژووی  هەموو  لە 

ئایدیالیزمەی دین نییە، جگە لە یەك شوێندا 

)ئیسماعیلییەكان(،  حەرەكەی  لە  نەبێت، 

لە  )ئەلموت(  شاخی  لە  )حەشاشین(  یان 

بەهەمانشێوە  كە  ك��ردووە،  حكومی  ئێران 

تیرۆریش.  هەروەها  نهێنی،  رێكخستنێكی 

فەرەنسا  مەلیكەكانی  لە  یەكێك  بۆنموونە 

كە  ئ��ەوج��ا  دەی��ك��وژێ��ت،  حەشاشییەكان 

دەكوژن،  كەسەكە  كە  شانازییەوە  بەوپەڕی 

كەواتە  بكرێین.  شەهید  با  دەڵێن،  ناڕۆن 

بەاڵم  ئێستا،  تیرۆریستەكانی  ه���ەروەك 

یان  ن��ەب��ووە،  تەقینەوە  ئەوكاتە  دی��ارە 

پێبووە.  رمێكیان  یان  خەنجەر،  و  شمشێر 

)نیزاموالملك(  كە بەهێزترین كەس بووە، 

هەر ئەوان كوشتویانە. 

       •   تۆ وتت ئەوە رۆحی دینە، كە 

رۆحی  لە  مەبەستت  دروستدەكات،  داعش 

دین چییە؟

ئایدۆلۆژیایەك  هیچ  سێوكانی:  س��ۆران 

دینی  رۆحی  نابێت،  دینی  رۆحێكی  بەبێ 

غەیبی،  بەشتێكی  ب��وون  ئیمان  مانای  بە 

نادیار، عاتفی، سۆفی، تەنانەت گەر سەرنج 

بدەیت، فاشیزم بەهەمانشێوەیە، مۆسۆلینی 

»ئێمە  دەڵێت:  وتارەكانیدا  لە  یەكێك  لە 

فاشیزم  »گ��ەر   دەڵێت  تازەین«،  دینێكی 

ئەو  چۆن  نەبێت،  رۆحە  بەو  نەبێت،  دین 

یەكێك  دەب��ێ��ت«،  دروس��ت  تێدا  رۆح��ەی 

لەشوێن كەوتووەكانی كە لە ئێستادا ناوەكانم 

نایەتەوە یاد. كە لە كتێبەكەی )ولیام رایچ( 

لەوشوێن  یەكێك  فاشییە(  )م��ن  ب��ەن��اوی 

دەكات،  مۆسۆلینی  باسی  كە  كەوتووانەی 

دەڵێت: ئەگەر مۆسۆلینی پێغەمبەر نەبێت، 

ناكات«،  هەڵە  مۆسۆلینی  چونكە  چییە؟ 

سەركردەكانی  لە  یەكێك  بەهەمانشێوە 

هەمان  هیتلەر  بە  بەرامبەر  نازییەكان 

بۆ  پێویستە  رۆحە  ئەو  واتە  قسەیكردووە. 

بێگومان  بەومانایە.  شمولی  ئایدۆلۆژیایەكی 

شمولی  ئایدۆلۆژیایەكی  سیاسی،  ئیسالمی 

دەزانن  وا  خەڵك  سۆزدارییە.  تۆتالیتاری 

زانا  ئەو  بەاڵم  زانابووە،  بەننا(  )حەسەن 

نییە.  بیرمەندیش  و  نوێگەر  بگرە  نییە، 

تەنها كابرایەكی بزێوی حەرەكیی بووە، كە 

هەبووە،  بەهێزی  رێكخستنێكی  و  رێكخەر 

هەبووە،  تێدا  سەركردایەتی  سیفەتی  كە 

كابرایەك  سوێندی خوارد، 
وتی:« یەك وێنەم هەیە،
 هی گەنجێتییە
 بە دڵ هەڵمگرتووە،
 كوڕەكەم لە مزگەوت 
پێیانوتووە، كە وێنە حەرامە، 
ئەویش هاتووە ئەو وێنەی 
منی دڕاندووە«
 ئەمە لە كاتێكدا،  كە 
هەرچی بیرەوەری 
گەنجێتیمە لەو وێنەدا بووە. 
ئەمە ئەگەر
 تیرۆر نەبێت، چییە ؟
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بەاڵم نە زانایە، نە بیرمەندە، نە نوێگەرە، 

نە شتێكی نوێی هێناوەتە ئاراوە، بەڵكو تەنها 

كەسێكی رێكخەرە، كە رێكخستنێكی بەهێزی 

هەبووە. تەنانەت كە خوێندكارەكانی باسی 

دەكەن، دەڵێن: «ئەوەندە جوڵەی هەبووە، 

ئێمە  دەیانی وەكو  بە  بەراورد  رۆژێكدا  لە 

ئیشی كردووە«.   

گروپە  ئەو  بپرسم،  ئەگەر  كەواتە    •    

و  داع���ش  بەتایبەتی  تیرۆریستیانە، 

و  بەرهەمهێنەر  رێكاورێك  هاوشێوەكانی 

زادەی واقیعیەتی ئیسالمن ؟

ئەوانە  بێگومان،  بەڵێ،  سێوكانی:  سۆران 

ئەوە  هەمیشە  هەڵدەقوڵێن.  دەق��ەوە  لە 

ئەو  لەگەڵ  من  گرفتی  زۆرجار  كە  دەڵێم، 

بەتایبەتی  تیڤییەكان  لەسەر  كە  كەسانەی 

دیالۆگ دەكەین، یان ئەو قسەیەش كە دێتە 

سەر من ئەوەیە، كە من دەیڵێم، كە داعش 

لەناو  ئیسالمە،  ك��وڕی  بەڵكو  نییە،  زۆڵ 

بەڵێ  سیاسییە.  ئیسالمی  كوڕی  ئیسالمیشدا 

هەڵدەقوڵێت،  دەقەوە  رۆحی  لە  هەمووی 

بەمشێوەیە  ئاوا  هەر  دەقە.  ئەم  ئایا  بەاڵم 

بۆ  نموونەیەكت  من  با  دەكرێت؟  جێبەجێ 

بهێنمەوە، تا زیاتر بابەتەكە روون بكەمەوە.

هەیە،  قورئاندا  لە  كە  جیهاد،  مەسەلەی   

بەاڵم پرسیار ئەوەیە كە كێ جیهاد دەكات؟ 

كێ  یان  كردن؟  جیهاد  رایدەگەیەنێت  كێ 

بۆی هەیە، چەكی بەدەستەوە بێت؟ ئەمانە

مەزهەبی  هەموو  لە  پرسیارن،  هەمووی 

شیعەش  تەنانەت  جەماعە،  سوننەو  ئەهلی 

پێیانوایە چەك تەنها لەژێر دەستی سوڵتەدایە، 

خۆ ئەمە هەمان قسەی )ماكس ڤیبەر(یشە، 

بەاڵم یەكەم كەس كە چەكی لەژێر سوڵتەدا 

)حەسەن  گروپ  دەستی  دایە  و  دەرهێنان 

نهێنیدا  رێكخستنی  لەكاتی  ئەمە  بەننا(یە، 

مەسەلەی  دەكات،  گەشە  كە  ئەوكاتەی  تا 

كە  داعش  ئەمڕۆی  دەگاتە  تا  چەكداری، 

نەبۆتە  لەپڕێكدا  داع��ش  وات��ە  دەیبینین. 

كە  بچوكە،  ئاگری  پزیسكی  داعش  كوڕێ. 

ئەو  سوتاندووە.  دنیای  هەموو  ئێستا  ئاوا 

لە  دەیكاتەوە،  بەننا(  )حەسەن  پزیسكە 

لە  نهێنی  رێكخستنی  كە  كاتەوە،  یەكەم 

ساڵی  لە  كاتێك  تا  دەكاتەوە،   1941 ساڵی 

میسر  وەزیرانی  سەرۆك  )نوقراسی(   1948

)ئەحمەد  كاتێك   1946 ساڵی  لە  دەكوژن، 

بەبێ  دواتر  دەكوژن،  راوێژكار  قازنداری( 

ئەوەی كە بەبێ مۆڵەتی حكومەتی میسری 

دەیانەوێت  دەك��ەن،  شەڕ  فەلەستیندا  لە 

دەرهێنانی  واتە  سوریا.  بۆ  بنێرن  شەڕكەر 

تەنها  ئەمەش  سوڵتە.  دەستی  لە  چ��ەك 

لەبەرئەوەی كە سوڵتە، سوڵتەیەكی شەرعی 

چەكداریەتی  بۆ  نییە،  مەرج  نییە،  دینی 

مەزهەبەكان  هەموو  بكەین.  پێ  پرسی 

تەنانەت  سوڵتەدایە،  دەستی  لە  چ��ەك 

جیهادیش نابێت بەبێ مۆڵەتی ئیمام بكرێت، 

هەرچەندە ئەمە شتێكی باشە، بەاڵم ئەمڕۆ 

ئەمە وانییە.

دینن،  حەاڵڵی  كوڕی  ئەمانە  وتت  تۆ   •  

راب���ردوودا،  مانگی  دوو  لە  لەكاتێكدا 

رۆڵ��ەی  ئەمانە  نوسیویەتی  نوسەرێك 

ئەمانە  مادەم  پێیوایە  فەرەنسین،  كولتوری 

باوانیان لە فەرەنسا لە دایكبووە، لەبەرئەوە 

فەرەنسی  بیری  و  ئایدیا  خاوەنی  ئەمانە 

بكەین  حساب  ئەوانە  ناكرێت  واتە  بوون، 

لەسەر ئەوەی كە ئەمانە هەڵگری كولتوری 

تاچەند  تۆ  ئیسالمن،  دەقەكانی  و  حەدیس 

لەگەڵ ئەم بۆچوونەدایت؟

سۆران سێوكانی: بڕواموایە ئەوە جۆرێكە لە 

دەبینم،  كەس  هەندێك  بەخۆكردن،  گاڵتە 

هەم لە تەفسیری ئیسالم، هەم لە تەفسیری 

یان  دەكەن،  بەخۆیان  گاڵتە  یان  داعشدا، 

لەوانەیە گاڵتە بە خەڵك بكەن، واتە مانایی 

هەموان  فەرەنسی؟  كولتوری  كوڕی  چییە، 

دەزانین كە كولتوری فەرەنسی لە شۆڕشی 

فەرەنساوە دیارە، كە بریتییە لە دیموكراسی 

الئیكێكی  تەنانەت  كرانەوە.  و  لیبڕاڵی  و 

توندڕەون. ئەمە لەناو چوارچێوەی دەقێكی 

گرفتەكە  خۆ  دەك��رێ��ن،  پ���ەروەردە  توند 

دەبێت؟  دروست  چییەوە  لە  تیرۆر  چییە؟ 

كاتێك تیرۆریست بەو ئەقڵیەتە ئایدۆلۆژییە 

توندە داخراوەوە كە بارگراوی و پەروەردە 

دەكرێت، بەتایبەتی لە ئەوروپا و فەرەنسادا 

پێكدادانێكی زۆر قورس لەگەڵ واقیعیەتێكی 

زۆر جیاواز لەگەڵ ئەو قسانەدا. هەرلەوێ 

واقیعیت  نموونەیەكی  وایە.  لێرەش  وانییە، 

سەلەفی،  بە  بووە  كوڕێك  بكەم،  باس  بۆ 

خوشكەكەیەتی  لەشی  هەرچی  سۆندە  بە 

كاتێكدا  لە  ئەمە  كردۆتەوە،  مۆری  و  شین 

بەاڵم  بەسەرن،  لەچك  خوشكەكانیشی  كە 

نیقاب بكەن،  لێدەكات، كە دەبێت  داوایان 

ژن  دەبێت  وتوویەتی  لەتیف  مەال  چونكە 

نیقاب بكات.

ژیان لەم واقیعەدا، لەناو ئەو خەیاڵەی كە 

مەال لەتیفێك بۆی دروست دەكات، لەگەڵ 

جۆرێك  هەیە،  كە  كراوەیەی  واقیعە  ئەو 

ئەم  كە  دەك��ات،  دروس��ت  رێككەوت  لە 

دروستدەكات.  تیرۆر  خۆی  بۆ  رێككەوتە 

راستە كوڕی كولتوری فەرەنسییە كە لەوێدا 

بارگاوی  دێیت  كە  كاتێك  ب��ەاڵم  ژی��اون، 

داخ��راو،  زۆر  بارگاوییەكی  بە  دەكەیت 

بەرامبەر بە ژینگەیەكی زۆركراوە، بێگومان 

پێكدادانێكی زۆر قورس دەبێت، لە حاڵەتێكی 

ه��اروه��اج��ی  ه��ەڵ��وەس��ت��ەو  نەفسییەوە، 

تیرۆر  ئەمە  بڕواموایە كە  دروست دەبێت، 

خوارد  سوێندی  كابرایەك   دروستدەكات، 

گەنجێتییە  هی  هەیە،  وێنەم  «یەك  وتی: 

بە دڵ هەڵمگرتووە، كوڕەكەم لە مزگەوت 

ئەویش  ح��ەرام��ە،  وێنە  كە  پێیانوتووە، 

هاتووە ئەو وێنەی منی دڕاندووە« ئەمە لە 
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گەنجێتیمە  بیرەوەری  هەرچی  كە  كاتێكدا، 

لەو وێنەدا بووە. ئەمە ئەگەر تیرۆر نەبێت، 

چییە؟ خۆ تیرۆر تەنها كوشتن نییە، ئەوەی 

كە من باسمكرد تیرۆری نەرم ئەمەیە، كە 

تیرۆری  چۆن  دەبێت.  دروست  ئەمە  چۆن 

كەسایەتی دەكرێت؟ خۆ هەندێكجار گوێمان 

دەیانەوێت  خەڵكانێك  كە  دەبێت،  لێی 

دژ  چونكە  ب��ۆ؟  ئ��ەم��ە  ب��ك��وژن،  خ��ۆی��ان 

واقیعەدا  ئەو  لەگەڵ  دروستبووە،  بەیەكی 

بۆ  پێوتووە،  شتیان  ئەوەندە  هەڵناكات، 

بێت،  ئ��ەوا  دەبێت  ئافرەت  كە  نموونە 

ئیسالم دەبێت حاكم بێت، كە لە واقیعێكدا 

ئەو  قسانەو  ئەو  فەرەنسا،  لە  وەكو  دەژی 

جیا  ئ��ەوە  ت��ەواو.  یەكناگرێتەوە  واقیعە 

ئەمانە  كە  وتراوە  پێی  لەوالشەوە  لەوەی 

تەنانەت  حەاڵڵكراوە.  خوێنیان  و  كافرن 

كەسێك،  «ئەگەر  دەڵێت:  تەیمییە(  )ئیبن 

لە دارلئیسالمەوە، بچێتە دارلكوفر، ئەوكاتە 

دارلئیسالم و دارلكوفر دەگۆڕین، لەوێ ژن 

بدزێت و بیهێنێت، ئەوا كەنیزەكی خۆیەتی 

و حەقی خۆیەتی وەكو ژنی خۆی مامەڵەی 

خۆی،  ژن��ی  ن��ەك  بگرە  بكات،  لەگەڵدا 

چونكە ژن مافی هەیە، بەاڵم كەنیزەك هیچ 

مافێكی نییە. ئەمڕۆ لەگەڵیدا دەبێت، دواتر 

عەقڵیەتە  ئەو  واتە  دەیفرۆشێت«.  سبەینێ 

تۆ  دەكات.  تەیمییە( حوكمی  )ئیبن  تائێستا 

سەرنج دەدەیت، كە )ئیبن تەیمییە( حوكم 

دەكات.

    • چۆن ؟

سۆران سێوكانی: لەبەرئەوەی تائێستا فتواكانی 

دەجوڵێنێت،  خەڵك  كە  تەیمییە(  )ئیبن 

بووم،  موسڵ  زانكۆی  لە   1985 ساڵی  لە 

هاوڕێیەكم هەبوو، سوری بوو، ئیخوان بوو، 

دەكرد،  سوری  حكومەتی  جەهالەتی  باسی 

ئەمنی  فەرمانگەی  س��ۆران،  »ك��اك  وت��ی: 

سوری فەرمانێكی دەركرد، )الحی قبزو علی 

ئیبن تیمیە او حی او میتا(« كە ئەم قسەیەی 

بە فەخرو شانازییەوە دەكرد، ئەوە دەزانی 

كە  تەیمییەیە  ئیبن  ئەو  واتە  چی؟  واتایی 

ئەو  بەسەریاندا،  حاكمە  و  موفتی  ئێستاش 

فتوایانە ئێستاش كارو ئیشی خۆیان دەكەن، 

چونكە مانایی تێدا نییە، هەر قسەیەك كرا، 

بوترێت ئیبن تەیمییە.

كوردستانیش  لە  تەیمییە،  ئیبن   •    

یەكگرتوو،  رێگەی  لە  زیندووە،  فكرەكانی 

كۆمەڵ و هێزە ئیسالمییەكانەوە ؟

بەتایبەت  ب��ەڵ��ێ،  سێوكانی:  س���ۆران   

كە  دەزان��ی��ت،  وا  تۆ  بۆ  سەلەفییەكان، 

كێشە  نین،  سەلەفی  كۆمەڵ  یەكگرتوو، 

نەخەڵەتێنێت،  هەڵمان  توێكڵە  ئەو  ئەوەیە 

دەرەوە  لە  كە  جوانەی  شێوازە  ئەو  یان 

چوارچێوەیە  ئەو  تەنها  چونكە  دەیبینین، 

ریشە  كورتەكەو  شەڕواڵە  لەجیاتی  گۆڕاوە، 

لەپێدایەو  پانتۆڵێكیان  ئێستا  درێ��ژەك��ە، 

ئەوانەی  مەگەر  نەگۆڕاوە،  زیاتریش  لەوە 

دەستیان  و  دەس���ەاڵت���ەوە  چ��ون��ەت��ە  ك��ە 

گەیشتۆتە پارەو شت گۆڕا بێت، هەرچەندە 

گۆڕابێتن.  ن��اخ��ەوە  لە  كە  پێشموانییە، 

دەچنەوە  بوونێك  توڕە  بە  ئەوانە  هەموو 

سەر ئەسڵەكەیان .

ئێستاش  ب����ووم،  ی��ەك��گ��رت��وو  خ���ۆم  م��ن 

راب��ردوودا  لەماوەی  برادەرمن،  زۆرێكیان 

دەیانوت:  الم،  بۆ  هاتبوون  كەسێك  چەند 

تەنانەت  دەزانێت«،  كافر  بە  تۆ  »زۆركەس 

یەكگرتوو، سەلەفیەكان و كۆمەڵیش دەڵێن: 

»سۆران سێوكانی بێ باوەڕە«، واتە لەمەدا 

یەكگرتوو، سەلەفی جیاوازییان چییە .

   •  ئەگەر یەكگرتووی ئیسالمی، كۆمەڵی 

ئیستیفزاز  ئیسالمی  بزوتنەوەی  ئیسالمی، 

واتە  دەبێت،  چۆن  واقیعیەتیان  بكەیت، 

هەیانە  ئێستا  كە  رووكەشەی،  شێوەو  ئەو 

بە ماسك داپۆشراوە چی لێدێت؟

سۆران سێوكانی: دەتوانین كۆمەڵێك جیاوازی 

عەقیدی  لەرووی  تەنها  یەكگرتوو  بكەین، 

ئایدۆلۆژییەوە ئەو قسەیە دەكەن، بەاڵم  و 

هەر  بزوتنەوە  بتكوژێت،  لەوانەیە  كۆمەڵ 

بڕواموایە  بۆ كوشتن، چونكە  ئامادەیە  زۆر 

ئێستاش بزوتنەوە دەسەاڵتی هەبێت ئامادەیە 

 سۆران سێوكاىن
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 1995 ساڵی  لە  لەبیرمە  بكوژێت،  من 

یەك  لەسەر  كوشتنیاندام،  فتوای  بزوتنەوە 

ئەوەم  باسی  نوێ  كوردستانی  لە  كە  وتار 

كردبوو، كە ئیسالمییەكان نابێت چەكداربن، 

دژی  هەر  ژیانم  درێژایی  بە  من  چونكە 

چەك بووم. ئێستاش كە گۆڕان دەڵێت هێز 

دروست دەكەم، هەر دژی ئەوەشم، چونكە 

چەك كە كەوتە دەست هەموو كەسێكەوە 

ماڵ كاولی دروستدەكات، ئەوەشمان بینیوەو 

ئەزمونمان لەگەڵیدا هەبووە.

كە  كردبوو،  میسرم  ئیسالمییەكانی  باسی 

ئیسالمییەكانی  پێویستە  كە  داناوە،  چەكیان 

كوردستانیش چەكدابنێن، لەسەر ئەمە فتوای 

بەڕێوەبەری  ئەوكاتە  تەنانەت  كوشتنیاندام، 

تەلەڤیزیۆنی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 

ئیسالمی  یەكگرتووی  ئەگەر  بۆیە  ب��ووم. 

لەوانەیە قسەیەك  بكەیت،  توڕە  كوردستان 

لەم  بۆنموونە  ناتكوژێت.  ب��ەاڵم  بكات، 

توڕەكرد،  یەكگرتووم  برادەرێكی  رۆژانەیە 

وتی: «بەڕاستی داعش تەنها یەك پیاوەتییان 

فەرەنسایان  ئ���ەوەی   تەنها  ك����ردووە، 

بكوشتایە«  كەسیان   500 بریا  باشكردووە، 

منیش وتم: «ئاخر بۆ كاكە«، وتی : «لەبەر 

ئینقیالبەكەی  لە  هەبووە،  دەستیان  ئەوەی 

میسردا، كە مورسییان لە دەسەاڵت البرد« .

نییە،  راس��ت  ئ��ەوە  بڵێین   دەكرێت   •   

خەڵكی  لەسەر  كە  مەترسییەك  تەنها  كە 

هەرێمی كوردستان، ئەزموونی دیموكراسی، 

ل��ە م��وس��ڵ و رەق��ەی��ە، ب���ەاڵم گ��ەر بەو 

مەترسییانە  ئەو  نەخێر   بێت،  تۆ  قسانەی 

لە شارەكانی هەرێمی كوردستانیشدا هەیەو 

نزیكن لێمانەوە ؟  

ئەوانەی موسڵ  پێموانییە،  سۆران سێوكانی: 

بەڵكو  مەترسیداربن،  ئێمە  لەسەر  رەقە  و 

ئەوانەی  چونكە  مەترسین،  ئێرە  ئەوانەی 

چونكە  ب��ن؟  مەترسی  بۆ  رەق��ە  و  موسڵ 

خاكی  تر،  جارێكی  ناتوانن  ئەوانە  پێموایە 

و  خەڵك  لەبەرئەوەی  ببڕێت،  كوردستان 

نێودەوڵەتییەكان  هێزە  كوردییەكان،  هێزە 

ئەوەیان قبوڵ نییە، بەاڵم ئەوەی كە مەترسییە 

بۆ  سیاسییە  ئیسالمی  یان  سەلەفییەكانن، 

من  مەبەستی  عەقڵیەتە.  ئەو  دروستكردنی 

كەسایەتی  كە  ئەمەیە،  ن��ەرم،  تیرۆری  لە 

فكرە،  كۆمەڵێك  بە  دەكات،  بارگاوی  تاك 

كە خۆی رادەستی هەموو فكرەیەكی ئەوەی 

كە داعش دەیەوێت دەكات. بەهەمانشێوەش 

كۆمەڵگە  كاتێكە كە  والێدەكەن،  كۆمەڵگەش 

و  خ��واو  ب��ەن��اوی  كە  بێت  ئاسایی  ل��ەالی 

جیهادەوە خەڵك سەرببڕێت و قسە نەكات، 

تیرۆر،  ب��ۆ   ئامادەیە  كۆمەڵگەكە  ئ��ەوە 

ئامادەیە بۆ قبوڵكردنی ئەو تیرۆریستانە.        

هێزە  لەسەر  بۆچوونە  ئەو  زۆرج��ار   •   

كە  دروستبووە،  كوردستان  ئیسالمییەكانی 

هەڵوێستێكی شەرمنانەیان هەیە، بە تایبەت 

پێتوایە  داعش،  رووداوەكانی  سەرەتای  لە 

واقیعیەتی  شەرمنانەیە  هەڵوێستە  ئەو 

خۆیانە،  ئایدۆلۆژی  فكرو  بیركردنەوەوەی 

رۆحیەكەیە،  پەیوەندییە  باستكرد  تۆ  وەك 

یان مەبەستێكی دیكەی لە پشتەوە هەبووە 

؟    

سۆران سێوكانی: گۆڕان و یەكێتی جیاوازییان 

لەالیەك  هەیە،  جیاوازییان  بێگومان  چییە؟ 

بەاڵم  پارتی،  یەكێتی،  گ��ۆڕان،  كێبڕكێیانە 

ئایا گۆڕان و یەكێتی لە هەمان سەرچاوەوە 

نین، خاوەنی یەك جۆرو شێواز لە زۆربەی 

شتەكاندا نین. 

جیاوازییان  موسلمین  ئیخوان  داعش،  بۆیە 

نموونە  ب��ە  ئ��ەم��ە  زۆرج���اری���ش  ن��ی��ی��ە، 

دەه��ێ��ن��م��ەوە، ك��ە داع��ش دەی��ەوێ��ت بە 

فڕۆكە بچێت بۆ بەغداد، ئیخوان موسلمین 

واتە  بچێت.  ك��ەر  س��واری  بە  دەی��ەوێ��ت 

بەاڵم  هەیە،  جیاوازی  رۆیشتنەكە  شێوازی 

ئیخوان موسلیمین
 دایكی هەموو حەرەكاتە 

ئیسالمییەكانە، 
ئەو چوارچێوەی كە 
ئیخوان موسلمین 

چەمكە دینییەكانی تێدا 
تواندۆتەوە.  قاڵبەكەی 
چەمكێكی تۆتالیتارییە
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كە هەردووكیان گەشتنە ئەوێ چی دەكەن، 

ئەمە مەسەلەكەیە. ئێمە مورسیمان بینی لە 

دەسەاڵتدا، كە بەراستی بیری لەوە نەبوو كە 

خەریكی  هەر  بەڵكو  بكات،  چاك  ئابووری 

ئیخوانی دەوڵەت،  بوو، كە  كۆمەڵێك شت 

مورسی  دەوروب��ەری  لە  كە  ئەوانەی  یان 

بوون كێ بوون؟ با ئەم پرسیارە لە خۆمان 

خۆمان  ناكات  پێویست  ئەوكاتە  بكەین، 

پشتیوانانی  بوون  كێ  بكەین،  ماندوو  زۆر 

رۆشنبیرو  ك��راوەو  خەڵكانی  ئایا  مورسی، 

سەلەفیەكان  بەڵكو  نەخێر،  بوون.  عەلمانی 

و تیرۆریستە كۆنەكان بوون، دوو راوێژكاری 

مورسی لە بكوژەكانی ئەنوەرسادات بوون، 

بوون،  زینداندا  لە  ساڵ  سی  لە  زیاتر  كە 

بە  كردنی  دواتر  ئازادیكردن،  مورسی  كە 

راوێژكاری خۆی، یان )موحەمەد زەواهیری( 

لەگەڵ مورسییدا  زەواهیری(  )ئەیمەن  برای 

بوو.     

ئیسالمیانەی  هێزە  ئەم  بۆچی  ئەی    •   

كوردستان و بەشێك لە هێزە ئیسالمیەكانی 

كە  دەك��ەن،  ئەوە  بانگەشەی  ناوچەكەش 

تریشەوە  لەالیەكی  نییە،  ئیسالم  داعش 

دەوترێت كە عەرەبستانی سعودييە ئیسالم 

نییە، یان قاعیدە ئیسالم نییە، ئێران ئیسالم 

ئەم  یاخود  نییە،  ئیسالم  توركیا  نییە، 

گروپانە ئیسالمی نین، ئەی كێ ئیسالمە ؟

هەمیشە  منیش  راستە،  سێوكانی:  سۆران 

ئەو پرسیارە دەكەم، ئەگەر داعش نەبێت، 

ئێران،  سعودییە،  تاڵیبان،  قاعیدە،  ئەگەر 

كێ  ئەی  نەبێت.  ئیسالم  س��ودان  توركیا، 

ئیسالمە؟ یان خەڵكی ئێستا كەسی موسڵمان 

نوێنەری  كەس  كە  جیالەوەی  ئەوە  نییە؟ 

ئیسالم نییە؟

ئەوە جۆرە باڵندەیەك هەیە، كە دەوترێت 

ئەو باڵندەیە شتێكی زۆر تایبەت و ناوازەو 

جوانە، بەاڵم كەس نایبنێت، جا سودی چییە؟ 

ئیسالمە  ئەو  بۆیە  چی.  من  بە  ئەوە  جا 

جوانەی كە باسی دەكەیت، كە 1400 ساڵە بۆ 

بوونی نییە؟ لە وەاڵمدا گوێمان لەوە دەبێت 

نەكردووە.  جێبەجێی  كەس  ئێستا  تا  كە 

بەڵكو  ناوێت،  جوانمان  دینی  ئێمە  ئاخر 

ئێمە مرۆڤی جوانمان دەوێت. بۆنموونە لە 

ئینجیلدا هاتووە، دەڵێت: «داری ترێ دڕك 

ناگرێت، وەكو چۆن دڕك ترێ ناگرێت«.

تاڵیبان  و  داع��ش  ئیسالم  ك��ەوات��ە   •   

بەرهەمدەهێنێت ؟

سۆران سێوكانی: بەداخەوە كە دەتوانین وا 

بڵێین، هەرچەندە كولتوری ئێمە كولتورێكی 

چونكە  دەربچین،  لێی  كە  ناتوانین  دینییە، 

من هەمیشە ئەوە دەڵێم كە ئێمە بەبێ دین 

دین  لە  خوێندنەوەیەش  بەم  كرێت،  نامان 

تریش  شتێكی  دەبێت  بۆیە  كرێت.  نامان 

چوارچێوەی  ئەو  بچێتە  دین  واتە  هەبێت. 

كە بریتییە لەوەی كە پەیوەندی من و سەرو 

بۆیە  نەبێت.  تێدا  نێوانی  واتە  خۆمەوەیە، 

)حەسەن  كە  نییە،  ئ��ەوە  دین  بڕواموایە 

بەننا( باسی دەكات، كە دین 

    •  بۆچی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا 

سۆسیالیستی  بلۆكی  شكستی  دوای  لە 

بە  یاخود  لینینیزم،  و  ماركیسزم  و 

فكری  نەوەدەكانەوە،  دوای  لە  تایبەتی 

رادیكاڵ  ئیسالمی  و  سیاسی  ئیسالمی 

لەكۆی  دەك��ات،  گەشە  فێندەمێنتاڵ  و 

رۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەتی  ناوچەكەو 

من  دەڵێیت  تۆ  لەكاتێكدا  ناوەڕاست؟ 

پێویستم بە دینێكە، بەاڵم دەرئەنجام ئەم 

دینەی لێ بەرهەمهاتووە، ئەو فاكتەرانە 

و  گەشەكردن  ئەو  لەپشت  كە  چین، 

یان  سیاسی،  ئیسالمی  خێرایەی  تەوژمە 

فێندەمێنتاڵەوەیە،  و  رادیكاڵ  ئیسالمی 

بەر  خستۆتە  جیهانی  سەرتاسەری  كە 

مەترسییەكی گەورەوە ؟  

بەشێكیاندا  لە  خ��ۆی  سێوكانی:  س��ۆران 

پرسیارەكەت وەاڵمی كەمی تێدایە، چونكە 

شكستی عەلمانییەكان، ماركسیزم، شكستی 

نەیانتوانی  بەڕاستی  كە  نەتەوەییەكان، 

كە  بكەن،  پێشكەش  جوان  نموونەیەكی 

چونكە  نین،  ئ��ەوە  ئەوانیش  بێگومان 

كولتورییەكەوە  دینییە  رۆحە  لە  ئەوانیش 

عەبدولناسر(  )جەمال  نموونە  بۆ  هاتوون. 

رێكخستنی  لە  عەبدولناسر   جەمال  كێیە؟ 

 1952 ساڵی  ئینقالبی  ب��ووە.  ئیخواندا 

عەبدولناسر،  )جەمال  ئیخوانە،  دەستی 

رێكخستنی  لە  ئەمانە  ئ��ەن��وەرس��ادات، 

ئیخوان  مێژووی  ب��وون.  ئیخواندا  نهێنی 

ب��خ��وێ��ن��ەرەوە. راس��ت��ە )ف��وئ��اد زەك��ەری��ا 

لە  كۆمەڵێك  بوو،  لەگەڵدا  محێدینیان( 

جەمال  ب��ەاڵم  تێدابوو،  ماركسییەكانیش 

عەبدولناسر پیاوێكی بێ دین نەبووە، بگرە 

تا مردنیش نوێژی دەكرد.

واتە مەبەستم ئەوەیە كە ئەو دیكتاتۆرانەش 

و  ع��ەل��م��ان��ی  دەڵ��ێ��ی��ن  پ��ێ��ی��ان  ئێمە  ك��ە 

رۆحەوە هەڵدەقوڵێت،  لەو  نەتەوەیی هەر 

)عەبدولسەالم عارف( ئیخوان بووە، چونكە 

چونكە  ب��وون،  ئیخوان  هەمووی  ئەمانە 

نەتەوەیی  فكرەی  عەبدولناسر(  )جەمال 

نەبووە.

ئیخوان  لەسەر  جەخت  ئەوەندە  بۆ    •  

بۆ  دەبەیتەوە  قسەكان  هەموو  دەكەیت، 

واقیعی  زادەی  ئەمانە  كە  ئ��ەوەی  سەر 

ئیخوانن، پێتوایە ئیخوان رەگ و ریشەیەكی 

هێندە قوڵ و كاریگەری هەیە ؟

سۆران سێوكانی: تائێستا  فكرەی )حەسەن 

ب��ەن��ن��ا، س��ەی��د ق��وت��ب( ح��ك��وم دەك���ات، 

تەنانەت )زەرقاوی( كە لە عێراق كوژا، لە 

)سەید  قسەكانی  جار  زۆرب��ەی  قسەكانیدا 

روون  ئ��ەوەش  كە  دەهێنایەوە،  قوتب(ی 

لەسەركردەكانی  یەكێك  )زەرق��اوی(  بوو، 
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قاعیدە بوو، یان )عەبدوڵاڵ عیزام( هەمیشە 

قسەكانی )سەید قوتب(ی دەهێنایەوەو خۆی 

بە باشترین خوێندكارەكانی دادەنا. بڕوابكە 

من پێم سەیرە كە پێمدەوترێت بۆ ئەوەندە 

باسی ئیخوان دەكەیت، بەاڵم ئەوە ئیخوانە 

كە دەڵێت ئێستا نزیكەی 100000000 ملیۆن 

كەسمان هەیە، باشە ئەمە موبالەغەیە، تۆ 

بڵێ 5000000  كەسیان هەیە، ئێستا نەك 

چەمكەكانی  بەڵكو  جەماعە،  وەكو  ئیخوان 

سیاسی  ئیسالمی  چەمكەكانی  ئیخوان، 

كە  چەمكەی  ئ��ەم  ی��ان  ب��اڵوب��ۆت��ەوە،  كە 

باڵوبۆتەوە لەسەر تێگەیشتنی دین هەمووی 

چەمكی ئیخوانییە كە باڵوبۆتەوە، بۆنموونە 

ئەمە  گشتگیرییە،  دینێكی  ئیسالم  ك��ە 

چەمكێكی ئیخوانییە، یان جیهاد و خەالفەت 

كردۆتەوە،  باڵویان  ئیخوانییەو  چەمكێكی 

بەم  ئیسالمی  حزبی  رێكخستنی  یاخود 

واتە  ك��ردۆت��ەوە،  ب��اڵوی  ئیخوان  شێوەیە 

كە  وادەزانێت،  خەڵك  لەمەدایە  گرفتەكە 

ئیخوان  نەخێر  لە حزبێك،  بریتییە  ئیخوان 

حزب نییە، بەڵكو ئیخوان بۆتە چەمكێك، 

تێگەیشتنێكی نوێ بۆ دین، بۆنموونە كابرا 

دەزان��ی  وا  دانیشتووە،  مزگەوتێكدا  لە 

قسە  ئیخوانییەكان  چەمكە  بە  كە  خەتیبە، 

دەكات، خۆی گرفتەكە لەمەدایە، كە باسی 

تێگەیشتن  هەمان  بە  دەكات،  بۆ  جیهادت 

بۆت باس دەكات.

دەوترێت  كە  راستە،  پرسیارە  ئەو   •     

بە  و  نوێ  دەموچاوی  بە  هەمیشە  ئیسالم 

واتە  دەكاتەوە،  تازە  خۆی  نوێ،  فكرێكی 

بەرەی  قاعیدە،  تاڵیبان،  بۆ  ئیخوانەوە  لە 

نوسرە و داعش ؟

ئیسالمی  لەسەر  كە  من  سێوكانی:  سۆران 

نوێ  چەمكانە  ئەو  دەك��ەم،  قسە  سیاسی 

مەفاهیمانە  ئ��ەو  بەڵكو  ن��ەب��وون��ەت��ەوە، 

جێگۆڕكێیان پێكراوە، ئەگەر نا هەمان ئەو 

بەننا،  حەسەن  قوتب،  )سەید  كە  قسانەن 

مەودودی( دەیكات، واتە كۆمەڵێك بنەمای 

گرنگ لەناو ئیخواندا هەیە، كە )مەودودی(

ش لە پاكستان، هندستان بووە، ئەو چەمكانە 

نا  ئەگەر  دەگ��ۆڕدرێ��ت،  بەرگیان  رۆژان��ە 

كۆتایانەدا  لەم  هەرچەندە  هەمانشێوازن. 

دیموكراسیەت  لە  باس  موسلمین  ئیخوان 

ئەو  بەاڵم  دەك��رد،  ئەوانەى  و  ئ��ازادی  و 

كۆتایین  لە  دەك��ات،  باسی  كە  شێوازەش 

كرد،  دەری��ان   2004 ساڵی  كە  بەیانیاندا 

میسر(،  فی  السالح  من  )موبادرە  بەناوی 

پێیەتی  بروایان  كە  دیموكراسیەتەی  ئەو 

دیموكراسییەت  بۆ  خوێندنەوە  خۆ  چییە، 

هەموو  ك��ە  راستییە  ئ��ەوە  ج��ۆرەه��ای��ە. 

ستالین  دیموكراسی.  دەنێت  ناوی  كەس 

دیموكراسییەتی مەركەزی هەبوو، هەروەها 

وش��ەی  وات��ە  ه��ەی��ە،  گ��ەل  دیموكراسی 

دیموكراسییەت بۆتە یاری، پرسیاریان لێبكە 

دەڵێن، بڕوامان بە دیموكراسی هەیە، بەاڵم 

نییە،  واتایی  قسەیە  ئەم  نا،  لیبڕاڵیەت  بە 

لەیەك  لیبڕاڵیەت  و  دیموكراسیەت  چونكە 

جیاناكرێنەوە.

ئەوە  مەركەزیەتیش،  دیموكراسییەتی   

بۆیە  تر،  بەرگێكی  بە  دیكتاتۆریەتە  هەر 

نەبووە،  كۆن  ئیخوان  لەمەدایە  پرسیارەكە 

رۆژانە تازە دەبێتەوەو دێتەوە بەردەمان.     

دەبنەوە،  تازە  رۆژان��ە  كە  لەوشتانەی 

یەكەم  دەزان��ی  ئیسالم،  و  عەلمانیەت 

كەس كە پشتی ئومەتی ئیسالمی كرد بە 

دوو كەرتەوە فكری ئیخوانین، كە ئەمە 

ئەوانە  ئیسالمین،  ئەمەش  و  عەلمانین 

دژی خواو پێخەمبەرن، ئەمان موسڵمانن، 

ئیسالمین، هەموو  ئەمان  كافرن،  ئەوان 

ئەمانە لە ئیخوانەوە دروست دەبێت، یان 

مامۆستایەكی دینی سەر بە هیچ حزبێك 

نییە، لە مزگەوتێكدا وتار دەدات، كەچی 

ئەی  بەاڵم  كوفرە،  عەلمانیەت  دەڵێت، 

ئەوەیە  پرسیارەكە  چییە؟  حكومەتەكەی 

واتە  بێت،  عەلمانی  حكومەتەكە  كە 

كافر  كە  ئەوەی  ئەی  كافرە.  حكومەتە 

بوو، دەبێت چی لێبكرێت؟ ئەوا دەبێت 

مانایی  ئەمە  دەزانی  راپەریت.  لە دژی 

دروستكرد،  تیرۆرت  واتا  ئەمە  چییە، 

كۆمەڵگە  بۆ  خوێندنەوەیە  ئەم  چونكە 

ئیخوانەوە.  لە  لەكوێوە سەرهەڵدەدات؟ 

لەوانەشە كابرا پێی بڵێیت تۆ ئیخوانیت 

لێت توڕە ببێت، بەاڵم ئەو عەقڵیەتە لە 

وێوە دروستبووە، كە كاتێك عەلمانیەت 

دەبێت،  شەهید  پێشمەرگەیەك  كوفرە، 

بێت،  ئەوان  قسەیەی  ئەو  بەپێی  ئەوا 

ئەوكاتە  كەواتە  كوژاوە؟  كوفرا  پێناو  لە 

ئەمە  دەكات؟  راستە  )د.عەبدوللەتیف( 

هەڵەیەی  و  سەقەت  خوێندنەوە  بەو 

كە لە ئیخوانەوە، تائێستا هاتووە. بۆیە 

پشتیوانی  یەكگرتوو  تەنها  بڕواموایە 

ئیخوانی  هەموو  بەڵكو  ناكات،  داعش 

جیهان بەجۆرێك لە جۆرەكان هاوكاری 

داعش دەكات، وەكو چۆن وەختی خۆی 

كە ئێمە هەموومان پێشمەرگە نەبووین، 

بەاڵم هەموومان لە رۆحەوە پێشمەرگە 

پێشمەرگە  ل��ەگ��ەڵ  دڵ  ب��ە  ب��ووی��ن، 

دابووین.

ئیسالمی  زانایانی  یەكێتی  بدە،  سەرنج  تۆ 

جیهانی كە یەكێتییەكی ئیخوانییە. بەیاننامەی 

دەرنەكرد، نە بۆ ئەوەی )شارل هیبدۆ(، نە 

ئەمە  پاریس،  تیرۆریستییەكانی  كردەوە  بۆ 

بۆ؟         

 • كەواتە، دیموكراسی لە ئیسالمدا جێگەی 

نابێتەوە ؟

سیاسییدا  ئیسالمی  لە  سێوكانی:  س��ۆران 

نەخێر، واتە ئیسالم وەك ئایدۆلۆژیا، بەاڵم 

كولتورێكی  وەك  دینێك،  وەك  ئیسالم 
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ئاساییە،  ئ���ەوە  ئیسالمی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 

ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا وەك��و زۆرب��ەی 

ماركسیشەوە،  بە  دەیڵێن،  فەیلەسوفان 

باسی ئیستبدادی مرۆڤی رۆژهەاڵتی كراوە. 

بۆ  مەكدۆنی(  )ئەسكەندەری  بۆنموونە 

نموونەكەی  كە  دەیكوژێت؟  كێ  ك��وژرا، 

كاتێك  رۆژهەاڵتییە،  مرۆڤی  لەسەر  من، 

خەڵك  رۆژه��ەاڵت،  دێتە  ئەسكەندەر  كە 

مرۆڤەوە  و  سەرو  كەسێتییەكی  وەكو  لێرە 

پەرستن.  دەی  تەنانەت  دەك��ەن،  سەیری 

لەخۆی  مەكدۆنی(  )ئەسكەندەری  بۆیە 

ئەوروپا،  بۆ  دەچنەوە  كە  دەبێت،  بایی 

بیپەرستێت،  خەڵك  دەیەوێت  ئەسكەندەر 

پەرستنی  فێری  ئ��ەوروپ��ی  مرۆڤی  ب��ەاڵم 

كەسێتی نەبووە، لەبەر ئەوە ژەهر خواردی 

دەكەن.

لەالیەكی ترەوە سەرنجتداوە، كە لە هەموو 

نییە،  پێخەمبەرێك  ئ��ەوروپ��ادا  م��ێ��ژووی 

ئەوروپادا  مێژووی  لە  دین  یەك  تەنانەت 

لەم  پێغەمبەرەكانە  هەرچی  وات��ە  نییە، 

رۆژهەاڵتەدان، بە تایبەتی تر لە رۆژهەاڵتی 

لەم  ئاسمانییەكان  دینە  واتە  ناوەڕاست. 

رۆژهەاڵتیشدا  لە  تەنانەت  ناوچانەدایە، 

كەچی  كۆنفۆشیۆس(ییە،  و  )بوزی  دینەكان 

ئەمە  بۆیە  هەیە،  فەیلەسوف  ئەوروپادا  لە 

ئێرە  بخوێنرێتەوە.  دەبێت  دیاردەیەكە 

ئەوروپاش هەمیشە  بووە،  ئیستبداد  شوێنی 

شوێنی عەقڵ بوو، زۆر كەس لەوانەیە بڵێن 

مەسیحین،  زۆریان  ئەوان  نییە،  ئەوە  ئەی 

بەاڵم ئەو مەسیحیەتەش ئێمە بۆمان بردوون 

و توشمان كردوون، چونكە مەسیحیەت هی 

فەلەستینە، خۆهی ئەوروپا نییە.

ئارەزووی  مرۆڤی رۆژهەاڵتی، مرۆڤێكە كە 

عبودییەت قبوڵ دەكات، كە ئەو سروشتە لە 

رۆژهەاڵتدا ماركس، نیچەش باسی دەكات.

ئ��اوا  ئ���ەو ق��س��ەی��ە  ب��اش��ە گ���ەر    •  

لە  ئاسمانییەكان  دینە  كە  لێكبدرێتەوە، 

عەرەبەوە  نیمچەدورگەی  و  فەڵەستین 

بەرهەمدێت، ئەم ئیستبدادو تیرۆرو رەشە 

پێچەوانەشەوە  بە  بەرهەمدێنێت،  كوژییە 

لەسەردەمی  سوقراتەوە،  و  ئەفاڵتوون  لە 

یۆنانی كۆنەوە، تا دەگات بە فەیلەسوفانی 

رابردوو، تا دەگات بە ئێستاش عەقڵ مەنتیق 

رێكاورێك  ئەوا  كەواتە  بەرهەمدێنێت؟ 

راستە كە ئەمە دینە بۆتە هۆكار ؟

سۆران سێوكانی: ئاخر باشتێكیش بڵێین، ئایا 

نەهاتووە؟  بەرهەم  تیرۆر  ئەوروپاشدا  لە 

نازیزم، فاشیزم، ماركسیزم لە كوێدا بەرهەم 

بەرهەم  ئەوروپادا  لە  ئەمانە  ئەی  دێت؟ 

بەرهەم  ئ��ەوروپ��ادا  لە  ئەمانەش  نایەت؟ 

بخوێنیتەوە،  چین  واڵتی  مێژووی  گەر  دێت، 

ماودا  لەسەردەمی  كەس  هەزار  دەیان  ئەوا 

پۆلپۆت،  لە  كەمبۆدیا،  لە  ی��ان  ك���وژراون، 

نییە،  ئایدۆلۆژیا  یەك  مۆركی  تیرۆر  كەواتە 

ئایدۆلۆژیایەكی  هەموو  بڵێین  دەتوانین  بۆیە 

دەچێت،  تیرۆر  ب��ەرەو  شمولی  تۆتالیتاری 

كە  نەبێت،  خۆی  نییە،  قبوڵ  كەسی  چونكە 

 چه ند چه كدارێىك تريۆريستى داعش
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و  نەبوو، هەرخۆی حەقیقەت  قبوڵ  كەسیشی 

تاكە راستی، تاكە تەفسیرە هەموو شتێك بوو. 

ئەوا بێگومان تیرۆریست دەردەچێت.  

    •  ئەو هێاڵنە چین، كە دەكرێت داعش 

جیابكاتەوە لە هەندێك گروپی ئیسالمی؟ واتە 

كە  هەیە،  هێڵێك  خەتێك،  ئەوەیە  مەبەستم 

داعش؟  لە  جیابكاتەوە  ئیسالمی  گروپی  فاڵنە 

كوڕی  هەموویان  وتت  تۆ  ئەوەی  وەك  یان 

حەاڵڵی ئەو كولتورەن؟      

داعش  لەوانەیە  هێڵە  ئەو  سێوكانی:  سۆران   

توندتربێت. واتە بە توندی ئیش دەكات. ئەوە 

پ��ەردە  بێ  و  بەڕاستی  زۆر  كە  ل��ەوەی  جیا 

كاری خۆی دەكات. روونتر بڵێم شێوەی خۆی 

كابرایەك  بۆنموونە  دەردەخ���ات.  بەڕاستی 

دەكات،  بۆخۆی  دەمامكێك  دەچێت  گەڕبووە، 

ئەو  ب��ەاڵم  جوانە،  كە  وابزانرێت  لەوانەیە 

حەقیقەتی  ئەوە  دەڵێت  ناكات،  دەمامكەكە 

جیاوازییەكەی  تەنها  هەم.  كە  ئەوەم  خۆمە، 

لەوەدایە كە داعش دەمامك ناكات.  

   • پێتوایە ئیسالمی سیاسی لە كوردستاندا بە 

دەسەاڵت بگات ؟

م��ەودای  لە  پێموانییە،  سێوكانی:  س��ۆران   

بە  بتوانێت،  سیاسی  ئیسالمی  ب��ی��ن��دراودا، 

ئێمەدا  كۆمەڵگەی  لە  چونكە  بگات،  دەسەاڵت 

دەرفەت بۆ دینداری هەیە، بەاڵم دەرفەت بۆ 

ئیسالمی سیاسی نییە.

   • بۆ زەمینەیەكی لەبار هەیە، وەكو هەژاری 

و نەداری، فەسادو گەندەڵی ؟

كۆمەڵە  ئ��ەوان��ە  راس��ت��ە  سێوكانی:  س��ۆران 

هۆكارێكن، بەاڵم ئیسالمی سیاسی لە عەرەبدا، 

ئێمە  گرفتی  بەاڵم  شوناسێك،  ناسنامەو  بۆتە 

گرفتی  ئێمە  گرفتی  بەڵكو  نییە،  دینی  گرفتی 

نەتەوەوە دەبینین،  بە  ئێمە خەون  نەتەوەییە. 

خەون بە ئابوورییەكی باشەوە دەبینن.

نەوەدەكاندا  لە  هەبوون  هێز  هەندێك 

كرد،  گەشەیان  خەڵكەوە  هەژاری  بەهۆی 

دارای��ی��ەوە  قەیرانی  بەهۆی  هەرچەندە 

ئەو  ئێستا  ب��ەاڵم  هەیە،  بوونی  ه��ەژاری 

هەژارییە، بەوشێوەیە نییە.بۆیە من بڕواموایە 

هەڵبژاردنەكاندا  لە  ئەمجارە  ئیسالمییەكان، 

ناگەنە 15 % بە هەموویانەوە.        

تۆ  لە  كەوای  چین،  پێوەرانە  ئەو   •     

كردووە، بگەیتە ئەو بڕوایە؟

هەڵەی  سیاسەتی  یەكەم:  سێوكانی:  سۆران 

خۆیان، كە نەیانتوانیووە. ببنە بەدیل، بەڵكو 

یەكگرتوو،  واتە  كەوتەن،  شوێن  هەمیشە 

كۆمەڵ، یان لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان بوو، 

یان لەگەڵ پارتیدا بوون.

راستەقینەی  رووی  داع���ش  دووەم: 

چونكە  دەرخ��س��ت،  سیاسی  ئیسالمی 

ئێمەی  ن��ە  ئ���ەوەی ك��ە داع��ش ك���ردی، 

بوون،  بیرمەندان  نە  بووین،  رۆشنبیران 

نە هیچ كەسێك بوو، كە رووی ئیسالمی 

تر  ساڵی  سەد  چونكە  هەڵماڵی،  سیاسی 

گوێی  ك��ەس  بكردایە  قسانەم  ئ��ەو  من 

ساڵ  چەندین  من  بۆنموونە  لێنەدەگرتم، 

ك��ردووە،  كەنیزەكم  باسی  لەمەوپێش 

پێم:  وتویانە  لێنەگرتووم،  گوێی  كەس 

لە  چۆن  دەكەیت،  خورافیات  باسی  »تۆ 

داعش  بەاڵم  هەیە!؟«،  وا  شتی  ئیسالمدا 

خەڵك  رەنگە  كە  كرد؟  چی  شەنگالدا  لە 

ئیسالمدا  لە  ئەوە  بڵێن  ئێستاش  هەبێت، 

لە  وا  شتی  چونكە  كوفرە،  ئەوە  نەبێت 

لەناو  كەنیزەك  خۆ  بەاڵم  نییە،  ئیسالمدا 

حەقیقەتەكانیان  بەاڵم  هەن،  دەقەكانیشدا 

لە خەڵكی شاردۆتەوە.

  • تۆ سیستمێكی سیكۆالرت قبوڵە ؟

سۆران سێوكانی: بێگومان، قبوڵمە. 

نییە،  پارادۆكس  قبوڵكردنی سیكۆالر،    •  

لەگەڵ ئیسالمدا ؟

ئیسالمم  باسی  لێرەدا  سۆران سێوكانی: من 

كرۆكی  عەلمانیەت  پێموابێت  نەكردووە، 

دین دەپارێزێت، واتە علمانیەت دین پارێزە، 

لە ئەوروپادا فەیلەسوف 
هەیە، 

بۆیە ئەمە دیاردەیەكە 
دەبێت بخوێنرێتەوە.

 ئێرە شوێنی ئیستبداد 
بووە، ئەوروپاش هەمیشە 

شوێنی عەقڵ بوو،
 زۆر كەس لەوانەیە بڵێن 

ئەی ئەوە نییە، ئەوان 
زۆریان مەسیحین،

 بەاڵم ئەو مەسیحیەتەش 
ئێمە بۆمان بردوون و 

توشمان كردوون، 
چونكە مەسیحیەت هی 

فەلەستینە، خۆهی ئەوروپا 
نییە
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ئینسان پارێزە، دین پارێزە؟ كاتێك كە دنیا 

عەلمانیەت بوو، ئەو كاتە خەڵك لەبەر خوا 

نوێژ دەكات، بەاڵم ئێستا زۆر كەس هەن، 

لەبەر خەڵك نوێژ دەكەن. واتە كاتێك بووە 

ئەوا  كراو،  ئیجبار  كۆمەاڵیەتی  دیاردەیەكی 

دەكات، هیچی  دروست  مونافیق  كۆمەڵێك 

دیكە. كەچی لە كۆمەڵگەی سیكۆالردا كەس 

مونافیق نییە، چونكە خەڵك ئازادە.  

ئ��ەم  ب��ۆ  ئ��ەرك��ی رۆش��ن��ب��ی��ران،   •    

مەسەلەیەچییە؟

رۆشنبیران  ئەركی  سێوكانی:  س��ۆران 

بناسێت،  خەڵك  رۆح��ی  كە  ئ��ەوەی��ە، 

گەل  رۆح��ی  چونكە  گرفتە،  ئ���ەوەش 

ئەوەشدا  لەگەڵ  هەرچەندە  ناناسین. 

كە  بێت،  پۆپۆلیست  رۆشنبیر  كە  نیم 

دوای خەڵك بكەوێت، یان خەڵك دوای 

بكەوێت، بەاڵم دەبێت بەشێوەیەك قسە 

چونكە  بگات،  تێی  خەڵك  كە  بكات، 

دەك��ەن،  قسە  كە  رۆشنبیران  زۆرج��ار 

كاتێك  بۆنموونە  ناگات،  تێیان  خەڵك 

زۆر  خەڵكی  دەكات،  قسە  رۆشنبیر  كە 

خەڵك  كێشەی  چونكە  تێناگەن،  لێی 

)پۆپۆلیست(  زاراوەی  بۆنموونە  ئەوەیە، 

ئەگەر لە 80 % خەڵك زانی ئەو وشەیە 

مەبەستم  لێبكە.  گلەیم  چییە؟  مانایی 

تێگەیشتنی  بۆ  شتەكان  فەلسەفاندنی  لە 

خەڵك زەحمەتە.

ئیسالمییەكان  سەركردە  لە  یەكێك   •    

دەڵێت پێویستە خوێندنەوەیەكی دیكە، یان 

بكرێت  دین  بۆ  كوردییانە  خوێندنەوەیەكی 

؟

سۆران سێوكانی: من لەو سەردەمەدا بڕوام 

زۆر  بۆخۆی  قسەكە  راستە  بۆ؟  نییە،  پێی 

نایەتەوە،  واقیعدا  لەگەڵ  ب��ەاڵم  جوانە، 

میدیادا،  سۆشیال  ل��ەس��ەردەم��ە  چونكە 

زانیاریدا  و  دیجیتاڵ  تەكنەلۆجیاو  كرانەوەو 

یان  بخەیتەوە،  دوور  خ��ۆت   ناتوانیت 

بشاریتەوە.

جاران ئەم دێ بۆ ئەو دێ ئەگەر بمانویستایە 

بۆ  دەن���ارد  كەسێكمان  ج��ەژن��ە،  بزانین، 

گوندێكی گەورەتر تا بزانین بەیانی جەژنە، 

یاخود نا؟ بەاڵم ئێستا بە كلیكێك دەزانیت 

هەموو  كە  جەژنە،  كەی  نیوزلەندەدا  لە 

جیهان بووە، بە یەك پارچە، واتە ناكرێت 

جیابكەنەوە  خۆیان  ناتوانن  ئیسالمییەكان 

چونكە  سعودییە،  میسر،  ئیسالمییەكانی  لە 

هەموو دەڕژێتە ناو ئێمەوە. بۆنموونە لێرە 

زانستە  كوردییەوە،  بەجلی  لەتیف   مەال 

پێدەڵێتەوە.   سعودییەكەت 

بۆ  حزبی  هەیە،  بەوە  پێویستی  دین   •   

دروست بكرێت ؟

هەرگیز  چونكە  نەخێر،  سێوكانی:  سۆران 

نە حزب  بە حزبە،  پێویستی  ئایدۆلۆژیا  نە 

حزب  بەڵكو  ئایدۆلۆژیایە،  بە  پێویستی 

خەباتێكی  بۆ  بێت  میكانیزمێك  دەبێت 

بوو،  ئایدۆلۆژیا  كە حزب  مەدەنی، چونكە 

ئایدۆلۆژیایەكی  سەپاندنی  دەبێتە  ئ��ەوا 

دیاریكراو بە سەر كۆمەڵگەدا.

تارماییەكی  و  مەترسی  بە  هەست   •   

مەترسیداری ئیسالمی سیاسی لە كوردستاندا 

بكەین ؟

 س����ۆران س��ێ��وك��ان��ی: ب���ە گ��ش��ت��ی لە 

بكەین،  بۆ  حسابی  دەبێت  كوردستاندا 

بكەین،  ئایندەى  بۆ  حساب  دەبێت  بەاڵم 

زەمینەیەك  كە  نەهێڵێین،  زەمینەسازییەك 

لە  سیاسی  ئیسالمی  ب��ۆ  ببێت  دروس���ت 

نەبین،  ئاگادار  ئەگەر  بۆیە  كوردستاندا. 

فەوزا  یەك  چونكە  هەیە،  مەترسی  بەڵێ. 

خۆمان بەدەستی  خۆمان  ئەوا   ،  رووبدات 

زەمینەیان بۆ دەرخسێنین .

پرۆفایل:

سێوكانی. سۆران   _

لەدایكبووە.  1965 ساڵی  لە   _

زانستی  كۆلێژی   1987 لەساڵی   _

. كردووە  تەواو 

سیاسییەكان  زانستە  لە  ماستەری   _

كردووە. تەواو 

ئیسالمی  ی��ەك��گ��رت��ووی  ل��ەن��او   _

بڕیوە،  پلەی  چەندین  كوردستاندا 

سەركردایەتی،  بگاتە  ئەوەی   تا  

قبوڵ  پۆستەی   ئەو    دواتر  بەاڵم 

نەكردووە.

 2000-1997 س���اڵ���ی  ل���ە   _

ب���ەڕێ���وەب���ەری ت��ەل��ەڤ��ی��زی��ۆن��ی 

كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 

بووە.
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كورد و ئيسالم

ئامه د سلێمان

تایبەت بە کوردستان دیپلۆماتیك
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راستینەی  ل��ە  گومانمان  كاتێك  هیچ 

ك��اری��گ��ەری��ەك��ان��ی ئ��ای��ی��ن ن���ەب���ووە، لە 

ئ��اڕاس��ت��ەك��ردن��ی م����رۆڤ ل���ەگ���ەڵ بە 

و  نەتەوە  دروستبوونی  و  كۆمەڵگەبوون 

چینە جیاوازەكانی نێو كۆمەڵگە مرۆییەكان، 

الیەنی  ئایین  چۆن  وەك  دەزانین  ئەوەش 

كۆمەڵگەدا  ئاڕاستەكردنی  لە  پۆزەتیڤی 

نێگەتیڤیشی  الیەنی  هەمانشێوە  بە  هەیە، 

هەیە.

بۆ  ئامرازێك  وەك��و  ئایین،  كاتەی  ئ��ەو 

سڕینەوەی  بەكاردەهێنرێت،  چەوساندنەوە 

هەموو ئەو گەل و نەتەوانەی ناچنە ژێرباری 

نوێنەرایەتی  سەڵتەنەتخوازیەیەی  چینە  ئەو 

ئایینمان  نێگەتیڤی  الیەنی  دەكەن،  ئایین 

روونتر بۆ دەردەكەوێت.

ئاینی  ن��ەت��ەوەی ك��وردی��ش،  ب��ۆ   دی���ارە 

دەستی  كاریگەرەی  چەكە  ئ��ەو  ئیسالم 

لە  مێژوو  درێژایی  بە  كە  دوژمنانیەتی، 

مەزهەبگەرایی  تەریقەتگەرایی،  ژێرناوی 

زاراوە  و  چەمك  ب��ە  و  پ��ەردەپ��ۆش��ك��را 

یەكسانی،  داپ��ەروەری،  جۆراوجۆرەكانی 

ك��ورد  میللەتی  خ���ودا،  خۆشەویستی 

و  دەخەڵەتێنرێت  گشتی  بەشێوەیەكی 

بە  كورد  چەوسانەوەی  دەچەوسێنرێتەوە، 

شێكی لە بێئاگایی پالن و پیالنی داگیركەراندا، 

بەكرێگیراوی  چینی  وەك  شێكی  ب��ە 

نێو  لە  ئیسالم  ئاینی  دەسەاڵتخوازەكانی 

پاراستنی  بۆ  فارسەكان  و  تورك  عەرەب، 

سەڵتەنەتخوازی  خێڵەكی،  دەسەاڵتێكی 

بنەماڵەیی ئەو چەسانەوەیەی میللەتی كورد 

بە ئەنجام دەگەیەنرێت.

هەموو ئەو گۆڕانكاریانەی بەسەر عەرەبدا 

داگیركارییەكانی  پرۆسەی  دوای  لە  هاتن، 

)فتوحات(  ناوی  لەژێر  ئیسالمی  عەرەبی 

گۆڕانكاری  خ��وادا،  پێناوی  لە  جیهاد  و 

بە  عەرەب  كرانەوەی  بۆ  هەم  خراپبوون، 

ئاڕاستەی دیموكراتیەت، هەمیش خراپبوون 

ئەو  وەرگرتنی  ن��اع��ەرەب��ی،  گەالنی  بۆ 

چینی  كە  دەركەوت،  ئەوكاتە  ئاڕاستەیەش 

سەروی بنەماڵەی خێڵەكان، ئاینی ئیسالمیان 

و  سەڵتەنەت  بە  گەیشتن  ئامرازی  كردە 

جێگرتنەوەی  مافی  كاتێك  نەتەوەپەرستی، 

عەرەبی  بۆ  تەنها  قۆرخكرا،  پەیامبەر 

سەقیفەدا  كۆبوونەوەكەی  لە  قوڕەیشی 

لەوەش  ئەنسارەكاندا،  و  موهاجیر  لەنێوان 

ملمالنێیە  ئ��ەو  ن��وێ��ك��ردن��ەوەی  خراپتر 

پێش  ل��ە  ك��ە  خێڵەكیەیی،  ب��ن��ەم��اڵ��ەی 

ئیسالمدا لەنێو نەوەكانی )قصی بن كالب(

پەیامبەردا  پێنجەمی  باپیرەگەورەی  ی 

ئاین  بە  سیاسی  دەسەاڵتی  لەسەر  هەبوو، 

پەردەپۆشكراو، كە خۆی لە دەستگرتن بە 

سەر كەعبەی مەككەدا دەبینییەوە.

سەری  دواتر  كە  بنەماڵەییە،  ملمالنێ  ئەو 

كێشا بۆ ملمالنێی ئەمەوییەكان و خەالفەتی 

مەزهەبی  بە  ب��وو  دوات��ر  وەك  عەلی، 

گروپی  جیابوونەوەی  ه��ەروەه��ا  شیعە، 

ملمالنێی  ئەویش  دوای  و  خەواریجەكان 

تادەگاتە  ئەمەوییەكان،  و  عەباسییەكان 

كۆتایهات،  بەوە  عوسمانییەكان  خەالفەتی 

كە هەر نەتەوە و بنەماڵە و گەلێك، دواتر 

و  مفت  ئایدیۆلۆژیایەكی  وەك  ئیسالم 

وەك  تر،  گەالنی  چەوساندنەوەی  ئامرازی 

ئەوەی عەرەب، فارس، توركەكان سودیان 

ئیمپراتۆریەتێكی  دروستكردنی  بۆ  لێبینی 

بە  دوات��ری��ش  س��ەف��ەوی،  و  عوسمانی 

چەندین دەوڵەتی ئێستای جیهانی ئیسالمی 

عەرەبیەكان  واڵتە  ئێران،  توركیا،  وەك 

كۆتایی پێهات، لەو نێوەندەشدا كورد وەك 

نەتەوەیەكی موسوڵمان بە دەست بەتاڵی و 

تا  كە  گەورە،  بێشومار  زیانێكی  و  زەرەر 

هەنوكەیش بەردەوامە لێی هاتۆتە دەرەوە، 

مەزهەبێكی  نەبوونی  هۆكارێكیش  تاكە 

بەرگریكردن  توانایی  كە  رەسەنە،  كوردی 

بكات،  ئیسالمبوونی  پێش  كولتوری  لە 

وەكو ئامرازێكیش بۆ بەرگریكردن لە خۆی 

و  رەوت  هەر  بەرامبەر  لە  بەكاریبێنێت 

هێزێكی دەمامكدراو بە ئاینی ئیسالم.

ئەوەی من لەم نوسینەدا لێم كۆڵیوەتەوە، 

كاریگەرییەكانی هەموو مەزهەب و رەوتە 

ئاینییەكانە، بە تایبەت ئیسالم لەسەر كێشە 

كاریگەر  نەتەوایەتیەكانمان، وەك چەكێكی 

نەتەوە  داگیركەری  دەستی  بەهێزی  و 

بۆ  فارس  و  تورك  عەرەب،  ئیسالمیەكانی 

كورد،  كۆیلەكردنی  بە  و  چەوساندنەوە 

خۆنوسین  چ��ارەی  مافی  بە  نەگەیەشتن 

ئاستی  لەسەر  ت��ەواو  سەربەخۆییەكی  و 

ناوخۆیی و نێودەوڵەتی.

و  یەكسانی  ه��ەڵ��گ��ری  ئیسالم  ئ��ەگ��ەر 

سڕینەوەی  كۆمەاڵیەتی،  دادپ����ەروەری 

بێت،  نەتەوەیی  و  چینایەتی  ج��ی��اوازی 

مێژوو  درێژایی  بە  ئاینی  پیاوانی  وەك 

تێبینیمان  )وێ��ڕای  دەك��ەن  بۆ  بانگەشەی 

وانییە(،  كە  پڕوپاگەندەیە،  ئەم  لەسەر 

ئەوا هیچ كات موسوڵمانە عەرەب، تورك 

مەبەستیان  ی��ەك  پلەی  بە  فارسەكان  و 

سەلەفیەت،  رەوتەكانی  دروستكردنی  لە 

ئەو  چەسپاندنی  مەزهەبەكان،  تەریقەت، 

دروشمانە نەبووە، كە وەك زاراوە مناڵ و 

گەنجەكانمانی پێ فریودەدەن.

ئیسالمیەكان  رەوت��ە  و  گ��روپ  و  رێباز 

وەك  ئیسالمی،  واڵت��ان��ی  زۆرب����ەی  ل��ە 

دامەزراوەیەكی میللی خزمەت بە نەتەوە، 

فەرهەنگ، زمان و كولتوری خۆیان دەكەن، 

كەچی بۆ نەتەوەی كورد هەموو مەزهەب 

وەك  ئیسالمیەكان،  گروپە  و  رەوت  و 

سەربەخۆیی  دژی  لە  كاریگەر  چەكێكی 

ب��وون  دام������ەزراوە  ب��ە  و  ن���ەت���ەوە  و 

پێویست  ئەركێكی  بۆیە  بەكاردەهێنرێت. 
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توێژە  و  گرنگی سەرشانی هەموو چین  و 

جدی  هەنگاوی  كە  پارتەكانە،  و  جیاواز 

پێداچوونەوەی  و  داڕشتنەوە  لە  بهاوێژن 

بۆ  م��ەزه��ەب��ی��ی��ەك��ان،  و  ئایینی  ئ��ەرك��ە 

ساختەكار  هێزێكی  هەر  بەرپەرچدانەوەی 

ئیسالمی  دەمامكدراوی  بەكرێگیراوی  و 

واڵتانی عەرەبی، تورك و فارسەكان، تاكو 

دەستی  چەكی  و  ئامراز  وەك  ئاین  چیتر 

دوژمنانی كورد، كاریگەری نەمێنێت لەسەر 

و  ماف  بە  گەیشتن  خەباتی  و  تێكۆشان 

ئازادییەكانی تاك و سەربەخۆی كورد.

یەكێك لەو هۆكارە سەرەكیانەی، كە بۆتە 

مافەكانی  پێشێلكردنی  و  هۆی چەوسانەوە 

هەروەها  نەتەوەكان،  و  گەل  لە  زۆرێك 

پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ بە گشتی ئەو 

دروشمە بریقەدارانەن، كە باس لە یەكسانی 

تاكەكان و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی دەكەن، 

بێ  بە  مرۆڤەكان  نێوان  لە  ئاین  ناوی  بە 

جیاوازی رەگەز و نەتەوە و گەل و ...هتد 

لە ژێر تەئویل و تەفسیری هەندێك دەقی 

ئایینی، كە لە بنەمادا هیچ پەیوەندییەكی بە 

ناوەڕۆكی ئەم دروشمە بریقەدارانەوە نییە، 

ئەگەر ئەم دەقە ئایینیانە بخەینەوە سیاقی 

مێژووی  لە  خۆی  كولتوری  كات،  زەمەن، 

كاتێك  ئیسالمدا،  ئاینی  سەرهەڵدانی 

جیهانییە  ئاینێكی  ئیسالم  ئاینی  دەوترێت 

لە  ناكات  جیاوازی  كە  ئەوەی،  مانای  بە 

جیهاندا،  لە  گەلێك  نەتەوەو  هیچ  نێوان 

بەڵكو رەحمەتە بۆ هەموو جیهان، ئەوە لە 

مێژووی ئیسالمدا هیچ كاتێك ئەو دروشمە 

ئازادی  و  ئاین  ئازادی  بۆ  دی،  نەهاتۆتە 

بەهەمانشێوە  هەر  بیروڕاش  تاكەكەس، 

داگیركراوەكانی  نەتەوە  لە  زۆرێ��ك  بۆ 

پرسیاریش  ئیسالمی.  فتوحاتی  سەردەمی 

هەر  وەك  ك��وردی��ش،  ئاخۆ  كە  ئەوەیە 

فارس  و  ت��ورك  و  ع��ەرەب  نەتەوەیەكی 

وەك  ئایین،  نەیتوانیوە  بۆچی  تایبەتی  بە 

بەكاربهێنێت  ئامرازێك  ئایدیۆلۆژیاو  هەر 

سەربەخۆی  قەوارەیەكی  دروستكردنی  بۆ 

نەتەوەیی؟.

پێشوازیكردنی كورد لە ئاینی ئیسالم نەیەك 

بەرگری  و  شەڕ  بێ  بە  نە  ب��ووە،  پارچە 

وەك هەندێك نوسەری ئیسالمی تواوە لە 

یان  عەرەبی،  كولتوری  و  دابونەریت  نێو 

كوردستان،  و  كورد  مێژووی  لە  نەشارەزا 

بۆ نموونە سەلەفیەكان، كە لەمینبەرەكانی 

گاوان  لەڕێی  گوایە  باسیدەكەن،  مزگەوت 

الی  ب��ۆ  س��ەردان��ی��ك��ردن��ی  دوای  ن��اوێ��ك 

و  ئیسالم  بۆتە  كورد  ئیسالم،  پەیامبەری 

تەركی ئاینی پێشوتری كردووە، لە كاتێكدا 

ئەم بۆچوونە پشت ئەستور نییە، بە هیچ 

ئیسالمی  رەسەنی  مێژووی  سەرچاوەیەكی 

و نا ئیسالمی، بەڵكو لە كتێبی شەرەفخانی 

بەدلیسی بێ هیچ ئاماژەیەك بەڕیوایەتێكی 

ئەمجۆرە  دی���ارە  ب��اس��ك��راوە،  ناواقیعی 

بۆچوونە لە عەقڵی كەسێك  بەرهەمدێت، 

ئیسالمیدا  كولتوری  لەنێو  توانەوەی  كە 

میرنشینێك،  سەڵتەنەتی  بەرژەوەندی  بۆ 

ی���ان س����ەرۆك خ��ێ��ڵ و ب��ن��ەم��اڵ��ەی��ەك��دا 

خزمەتكردنە  ئەوپەڕی  ئەمەش  وت��راوە. 

هەڵوەشاندنی  بۆ  ك��ورد  نەیارەكانی  بە 

یەكڕیزی و یەكێتی نەتەوەیی گەلی كورد، 

لە  پڕە  ئیسالمی  مێژووی  روون��ە  چونكە 

و  بەرگری  و  بەرهەڵستكاری  باسكردنی 

زەردەشتیەكان،  ئایینیە  زانا  بەرخودانی 

ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  بنەماڵەكان  ل��ە  زۆرێ���ك 

فەتحكاریەكانی  بە  ناسراو  داگیركاریەكانی 

ئیمپراتۆریەتی ئیسالمی عەرەبی، ئەگەرچی 

پەیڕەوكارانی ئاینی زەردەشتی و زاناكانیان 

لە  هەر  زەحمەتهاتوون،  چەندین  توشی 

سوتاندنی  تا  بیگرە  كۆمەڵكوژییەكانەوە 

پەرستگاو پەرتوكەكان، بەاڵم دەستبەرداری 

چونكە ئیسالمییەتی عەرەب 
و تورك گرەو لەسەر دەسەاڵتی 

سیاسی و پادشایەتی 
سەڵتەنەت دەكات، بە 

پێچەوانەی تەسەوف، كە گرنگی 
بە خودا ناسی تاك بە تەنها 
دەدات لەرێگەی رۆحانییەتەوە،

 كە ئەمجۆرە لە رێبازی 
ئیسالم لە ئەنجامی نەبوونی 

پەناگەیەك بۆ خۆدەربازكردن لە 
توانەوەی 

كولتوری هەزاران ساڵی دێرین 
پەیڕەوكرا لەالیەن دانیشتوانی 
ناوچە دەشتاییەكانی كوردستان
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نەبوون.  خۆیان  كۆنی  نەریتی  و  كولتور 

پەسەندكردنی  عەلەویەتیش  چۆن  وەك 

لەگەڵ  گونجانیان  ئاستی  تا  ئیسالمیان، 

وەرگرتووە،  ئەدەبیان  و  زمان  و  كولتور 

هەندێك یاسا و داب و نەرەیتی ئیسالمیان 

گونجانیان  ی��اخ��ود  نزیكییان،  ل��ەگ��ەڵ 

خۆیان  نەریتی  و  داب  و  كولتور  لەگەڵ 

وەرگرتووە و لە زۆر هەڵوێستی نەتەوەیی 

و كولتوریشدا، تا ئەوپەڕی جیاوازی لەگەڵ 

كولتوری ئیسالمی عەرەبی و سەلەفیەكانی 

ك��ردووە.  خۆیان  لە  بەرگرییان  ئەمڕۆ 

هەروەك چۆن لەنێو بەشێكیتری كوردان دا 

تایبەت  بە  گەرییەكانیان،  سۆفی  تەریقەتە 

بۆ  پەسەندكردووە،  ناوچە دەشتاییەكان  لە 

خۆپاراستن لە توانەوەیان لەنێو ئیسالمیەتی 

عەرەبی، چونكە وەك دەزانین دانیشتوانی 

وەك  شاخەكانیان  شاخاوییەكان،  ناوچە 

پ��ەن��اگ��ەی��ەك��ی ب��ەرگ��ری ل��ەخ��ۆك��ردن و 

بەرخودان هەڵبژاردووە، بەاڵم دەشتاییەكان 

خەڵكانی  ئەڵتەرناتیڤە،  ئەو  لەبەرنەبوونی 

شێوەیەكی  بە  ناچار  شاخاوییەكان  ناوچە 

كە  پەسەندكردووە،  ئیسالمیان  ئاینی  تر 

نزیكایەتی  چونكە  سۆفیگەریەتییە،  ئەویش 

لەگەڵ پەیامە رۆحییەكانی ئاینی زەردەشتی 

و  زمان  و  كولتور  پاراستنی  بۆ  هەیە،  دا 

نەتەوە لە توانەوەیان لەنێو زمان و كولتوری 

دەشتەكیانەی عەرەبی لە الیەك، هەروەها 

كۆمەاڵیەتی  دابونەریتی  لە  بەرگریكردن 

خەلیفەی  هەندێك  هەربۆیەشە  كۆمەڵگە، 

دژە  بە  سۆفیگەریەتییان  زۆرجار  ئیسالمی 

لەبەرئەوەی  تەنها  وێناكردووە،  ئیسالم 

ئیسالمێكی دیموكراسییە لەوەی ئیسالمێكی 

و  سەڵتەنەت  و  دەس���ەاڵت  پ��اوان��خ��وازی 

نەتەوەیەكی  بە  تایبەت  بەرژەوەندخوازی 

دیاریكراوبێت. چونكە ئیسالمییەتی عەرەب 

و تورك گرە و لەسەر دەسەاڵتی سیاسی و 

پادشایەتی سەڵتەنەت دەكات بە پێچەوانەی 

تاك  ناسی  خودا  بە  گرنگی  كە  تەسەوف، 

رۆحانییەتەوە،  لەرێگەی  دەدات  تەنها  بە 

كە ئەمجۆرە لە رێبازی ئیسالم لە ئەنجامی 

لە  خۆدەربازكردن  بۆ  پەناگەیەك  نەبوونی 

دێرین  ساڵی  هەزاران  كولتوری  توانەوەی 

ناوچە  دانیشتوانی  الی��ەن  لە  پەیڕەوكرا 

كوردستان. دەشتاییەكانی 

دوالیزمەی  باسمانكرد هەڵوێستێكی  ئەمەی 

بە  ئەوەیتریشیان  م��ێ��ژوودا،  لە  ك��وردە 

بنەماڵەی  س���ەرووی  چینی  پێچەوانەی 

زمان،  كولتور،  لە  بەرگریكردن  خێڵەكی 

هەڵبژاردوە  خۆی  كوردانەی  فەرهەنگی 

خۆیداوە،  بە  بەردەوامی  و  شاخەكان  لە 

نزیك  و  گونجاو  رێبازێكی  پاڵ  چۆتە  یان 

رێبازی  كە  خۆی،  كوردانەی  كولتوری  لە 

رەوتە  ئەو  باسی  ئێمە  لێرەدا  تەسەوفە، 

باسەكە،  درێژی  لەبەر  درێژی  بە  ناكەین 

ئامانجی  ب��ە  ئێمە  قسەكردنی  بەڵكو 

بەرگریكردن لە كولتور و فەرهەنگی پێش 

هەزاران  مێژووی  لە  كوردە  ئیسالمبوونی 

بەهای  پێگەو  تێیدا  كە  خۆیدا،  ساڵەی 

مرۆڤ زیاتر لەبەرچاودەگرێت، بە بەراورد 

و  ع��ەرەب��ی  ئیسالمی  ك��ول��ت��وری  ل��ەگ��ەڵ 

تورك، كە ئەمڕۆ هەندێك گروپی سەلەفی 

وەك  كوردستان،  لە  جیهادی  و  مەدخەلی 

كاریان  عەرەب  و  تورك  نەتەوەی  داشی 

ئیسالمێكی  پ��ەردەی  ژێ��ر  لە  پێدەكرێت 

رەسەن و راست. هەربۆیە تا نزیكدەبینەوە 

زیاتر  ك��ورد،  ئیسالمبوونی  سەرەتای  لە 

و  ژی��ان  پێكەوە  فەرهەنگی  و  خەسڵەت 

بەهێزتر  و  پتەوتر  كوردان  نێو  ئاشتیانەی 

كۆمەڵگەی  ل��ە  ئاین  چونكە  دەبینین، 

كاریگەرییەكانی  تەعریبكراو،  پێش  كوردی 

الوازترە،  و  كەمتر  كورد  كولتوری  لەسەر 

نوسەرو  زۆرێك  لە  لەئێستادا  هەربۆیەشە 

ئیسالمییەكی  گوێبیستی  كوردی،  رۆشنبیری 

دەبین،  باوباپیرانمان  كۆنی  ك��وردان��ەی 

شێوەكاری،  م��وزی��ك،  هونەرەكانی  كە 

تێكەاڵوی ژن و پیاو، كولتوری هەرەوەزی 

هەروەها  پیاو،  و  ژن  نێوان  الدێكانی 

مێ  نێرو  نێوان  هاوبەشەكانی  پەیوەندیە 

و  تەكییە  زۆری  بەشێكی  حەرامنەكراون، 

ئاینییەكانیان  پیاوە  مزگەوتەكان،  و  خانەقا 

پێش  كوردی  كولتوری  بە  زۆریان  گرنگی 

بەرهەمە  ه��ەم��وو  داوە،  ئیسالمبوون 

ئایینیانە  سەنتەرە  ئ��ەو  نێو  جوانەكانی 

بەرهەمیانهێناوە، هەم  ئاینی هەم  كەسانی 

ژێر  لە  كردووە،  كەسانیتریشیان  پاڵپشتی 

ئیسالمبوون،  پێش  كولتوری  كاریگەری 

گونجاوییان  بەڕادەی  ئیسالمبوونیان  چونكە 

لەگەڵ كولتوری خۆیان هەڵبژاردووە.

ل��ە ئ��ێ��س��ت��ادا ئ����ەوەی ك��ە گ��رن��گ��ە بۆ 

سیاسییە  هاوكێشە  ل��ە  ك���ورد،  ئێمەی 

گۆڕانكاری  هەڵگری  كە  نێودەوڵەتییەكاندا، 

گەورەن لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەوەیە، 

ئیسالمی  جۆراوجۆرەكانی  گروپە  ئایا  كە 

رەوتی  وەك  چ  سیاسی،  پارتی  وەك  چ 

جیهادی  و  مەدخەلی  بە  كە  سەلەفی، 

لە  كە  ئەوەن،  ئاگاداری  تاچەند  ناسراون، 

داگیركەرەكانی  واڵتە  بە  خزمەت  بنەمادا 

ئایا  ئاییندا؟  چەتری  ژێر  لە  دەكەن  كورد 

چەندێك  ئیسالمییەكان  سیاسییە  هێزە 

ئاگاداری ئەوەن، كە واڵتە ئیسالمییەكان و 

بەكاردێنن،  ئایین  چەندێك  خۆرئاواییەكان 

خۆیان  واڵتەكانی  و  دەوڵەت  خزمەتی  لە 

لەهەمانكاتدا؟  كوردیش  بەنەتەوەی  دژ  و 

ئیسالمییەكانی  تێكۆشانی  و  خەبات  ئایا 

رێبازێكی  چ��ەت��ری  ژێ��ر  ل��ە  ك��وردس��ت��ان 

یان  توركانە،  یان  عەرەبییانە،  سوننەی 

یەكڕیزی  و  یەكێتی  بە  خزمەت  شیعە 

پێچەوانەوە؟  بە  یان  دەكات،  كورد  گەلی 
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ئیسالمیەتی  بە  ب��رەودان  خۆبەستنەوەو 

وەرگرتنی  عەرەب،  سەلەفیانەی  سوننەی 

الیەن  لە  مادییەكان  و  سەربازی  یارمەتییە 

كوردستان،  لە  ئیسالمی  گروپی  هەندێك 

لە  هەڵنەگرتووە  خیانەتكاری  رەهەندێكی 

بەرامبەر هەستی نەتەوایەتی كورد؟ 

بە  پێویستمان  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمی  بۆ 

خەباتی  و  ئیسالمی  مێژووی  خوێندنەوەی 

پێویستمان  كوردستان  لە  هەیە،  ك��ورد 

سیاسییە  ملمالنێ  ئەو  خوێندنەوەی  بە 

الی��ەك،  ل��ە  ه��ەی��ە  ئیسالم  نێوخۆییەی 

واڵتانی  ملمالنێی  و  سیاسەت  هەروەها 

عەرەبی  دوورگ���ەی  نیمچە  دەوروب���ەری 

س��ەرەت��ای  ل��ە  ك��ە  الیەكیتر،  ل��ە  ه��ەی��ە 

ئیمپراتۆریەتی  داگیركاریەكانی  فەتحكارییە 

تا دەگاتە ئەمڕۆمان  عەرەبی ئیسالمییەوە، 

بە تایبەت لەگەڵ نەتەوەیەكی داگیركراوی 

نەتەوەی  و  گەل  وەك  زیاتری  ساڵ   1400

كورد.

خودا  پەرستنی  كە  نییە،  تێدا  گومانی 

كەسیدا  تاكە  ئ���ازادی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە 

وەك  گونجاوترە  و  بەسودتر  هەمیشە 

ئامرازێكی  وەكو  بەكاربهێنرێت،  ئ��ەوەی 

ئایدۆلیژیكردنی  ب��ە  و  پ��ەی��ڕەوك��ردن 

مێژووی  بە  چاو  كاتێك  بەاڵم  دەس��ەاڵت، 

دا  ناوین  رۆژهەالتی  سامییەكانی  ئایینە 

نییە،  كەسێك  داخ��ەوە  بە  دەخشێنین، 

سیاسی  ئایدیۆلۆژیایەكی  وەك  ئاینی  كە 

ئامانجدار بۆ بەرژەوەندی نەتەوەكەی خۆی 

بەكارنەهێنابێت� كاتێك سەیری مێژووی ئاینی 

ئیبراهیم  حەزرەتی  دەكەین،  یەهودیەت 

ستەمی  لە  جولەكەكان  رزگاركردنی  بۆ 

سەركەوتنی  سەرەتای  وەك  ئاشوریەكان، 

بە  پێویستی  مێژوودا  لە  شۆڕشێك  هەر 

هەیە،  نەتەوەكەی  یەكێتی  و  یەكخستن 

چیتر  دروش��م��ی  ل��ەژێ��ر  پێناوەشدا  ل��ەم 

لەسەردەمی  كە  خواوەند،  نابێتە  مرۆڤ 

خ��وداوەن��د،  پادشایەتی  سیستمی  ئ��ەودا 

سۆمەری  راهیبە  زەقورەی  داهێنراوی  كە 

جارێكی  ب��وو،  ئاشورییەكان  و  بابلی  و 

بۆ  بەرزكردەوە  زەوی  لەسەر  خودای  تر 

نەتەوەكەی  هەنگاوەشی  ب��ەم  ئاسمان، 

خوداوەندەكانی  پادشا  لەقوربانی  خۆی 

نەتەوەی  یەكێتی  و  رزگاركرد  س��ەرزەوی 

پێعەمبەرەكانی  ئەویش  دوای  بەدەستهێنا. 

تر بە هەمانشێوەی ئاینی هەنگاویان ناوە، 

گەلێك، كە گەلی  نەتەوەیەك و  لە الیەن 

پەیامبەری  یەعقوبە.  بەنی  یان  ئیسرائیل، 

بە وێنە سوپاى ئيسالم له كاىت فتوحاتدا
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ئاینی  رێچكەی  هەمان  لەسەر  ئیسالمیش 

و پێغەمبەرایەتی ئیبراهیم رۆیشتووە دوای 

ئەوەی، كە فرە پەرستی وەك فرە كوێخای 

بۆ  كێشا،  عەرەبدا  نەتەوەی  بەسەر  باڵی 

ئیمپراتۆریەتی  هەردوو  رووبەڕوبوونەوەی 

پێشتر  بێزەنتینییەكان، كە  ساسانی و رۆمە 

تیرە و خێڵە عەرەبەكان بەردەوام لە نێوان 

هەردوو بەرداشی، ئەم دوو ئیمپراتۆریەتە 

قوربانی،  ببوونە  جیهان  زلهێزەی  ئایینیە 

بنەماڵەكان  و  تیرە  و  خێڵ  یەكێتی  چونكە 

هەر  سەركەوتنی  خەسڵەتی  یەكەمین 

شۆڕشێكە، تا ئەم چركەساتەی نەتەوەكانی 

پێویستیان  زۆر  كە  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی 

سەردەمی  عەرەبی  بۆ  تایبەت  بە  پێیەتی 

سەرهەڵدانی  پێش  ئیسالم،  كۆمەڵگەی 

خێڵ  تیرەو  هەمیشە  كە  ئیسالمیش،  ئاینی 

داردەستی  یان  خێڵەكییەكان،  بنەماڵە  و 

ساسانییەكان بوون، یان رۆمەكان، هەروەك 

دەگاتە  تا  حیرە  و  كیندە  میرنشینەكانی 

غەساسینەیە.  كە  عەرەبی  میرنشینی  دوا 

هەژموون  ئاینیش  كە  دەشزانین،  وەك 

دانیشتوانی  ب��ەس��ەر  كاریگەریەكانی  و 

هەنوكەیش  تا  زۆرە،  هێندە  رۆژهەاڵتدا 

زۆرێك لە شۆڕش و بەرخودانەكان لە ژێر 

بەڕێوەدەچن،  ئاینی  ئایدیۆلۆژیای  چەتری 

و  بەرخودان  هەموو  لەبەرامبەر  هەربۆیە 

داگیركەرە  مێژوودا،  لە  كورد  شۆڕشەكانی 

وەك  ئاین  عەرەبەكان،  و  فارس  ت��ورك، 

كورد  چەوسانەوەی  بۆ  كوشندە  چەكێكی 

بەكاردەهێنن. 

هەندێك  راوبۆچوونی  لە  زۆر  بەشێكی 

نوسەر و مێژوونوسان، پیاوانی ئاینی ئیسالم 

ئیمپراتۆریەتی  فەتحكاریەكانی  ئەنجامی 

ل��ەس��ەردەم��ی  ك��ە  ع��ەرەب��ی،  ئیسالمی 

دەستیپێكرد  ئیسالمی  دووەم��ی  خەلیفەی 

داگیركاری،  نەك  بووە،  گەالن  رزگاری  بۆ 

ئەم  بناوانی  و  بنج  دەچینە  كاتێك  بەاڵم 

مێژووە و پێشینەی ئەم ئاینە پێچەوانەكەی 

جەختی  دەقەكان  وەك  چونكە  راسترە، 

دەكوژرێن،  یان  بێباوەڕان،  لێدەكەنەوە 

خاوەن  الیەكیتریش  لە  دەبن،  ئیسالم  یان 

و  جولەكە  وەكو  ئاسمانییەكانی،  پەرتوكە 

مەسیحییەكان )جزیە( دەدەن، هێشتنەوەی 

لێی  ئامانج  ئایینانە  ئ��ەو  شوێنكەوتەی 

ئیمپراتۆریەتە  ئ��ەو  ئابوری  پتەوكردنی 

عەرەبیەیە، كە لە پاڵ ئەم ئایینە دامەزراوە، 

نەك دژایەتیكردنی شرك و بێباوەڕەكان بە 

لەژێر  كورد  روونیشە  وەك  ئیسالم،  ئاینی 

موسوڵمان  سەختدا،  شەڕێكی  و  فشار 

هەندێك  وەك  ئارەزومەندانە  نەك  بوون 

مێژووی  لە  بێئاگا  ئیسالمی  نوسەرۆكەی 

ئیسالمیش  فتوحاتی  ت��ەن��ان��ەت  ك���ورد، 

باسی دەك���ەن، ك��ە ب��ە ب��ێ ش��ەڕ ك��ورد 

وەهاشدا  حاڵەتێكی  لە  موسوڵمانبووە، 

ئایینە  ئ��ەم  سیاسیانەی  الیەنی  دەبێت 

كێشەی  بەڕاستییەكانی  تاوەكو  بخوێنینەوە، 

وەك  بگەین.  كورد  ئاینی   و  نەتەوایەتی 

لە الیەن  كە  ئیسالمدا هاتووە  مێژووی  لە 

مێژوونوسە دیارەكانی ئیسالم نوسراوەتەوە، 

خەالفەتی  ماوەی  لە  تەنها  تەبەری  لەوانە 

چواردەجار  ك��ورد  ئەمەویدا  و  راشیدین 

راپەرین، بەرخودانی دژ بە فەرمانڕەوایەتی 

ئیسالمی ئەنجامداوە، جگە لەوەی دەیان و 

عەباسییەكان  لەسەردەمی  راپەڕینی  سەدان 

ب��ەاڵم  ئ��ەن��ج��ام��داوە،  عوسمانییەكان  و 

پرسیاریش  كۆمەڵكوژكراوە،  هەر  دواجار 

سەرنەكەوتن،  شۆڕشەكان  بۆچی  ئەوەیە 

لە كاتێكدا زۆرێك لە شۆڕشەكان لە الیەن 

بە  ئەو كەسایەتیانە هەڵگیرساوە، كە سەر 

ئاینی ئیسالم بوون و دوای ئیسالمبوونیان، 

خەالفەتە  ستەمی  بە  دژ  شۆڕشییانكردووە 

من  ب��ڕوای  بە  یەكەكان.  دوای  لە  یەك 

ل��ە ه��ۆك��ارە ه��ەرە س��ەرەك��ی و  یەكێك 

سیستمی  بەردەوامی  مانەوە،  گرنگەكان 

كوردی  كۆمەڵگەی  لە  خێڵەكییە  و  بنەماڵە 

و  شۆڕش  بنەڕەتی  یەكەیەكی  قەبیلە  دا، 

یەكەیەكی  وەك  كوردییە،  میرنشینەكانی 

گرنگی  بنەماو  بە  ئاشنانین  كە  سیاسی، 

رووخانی  دوای  و  ك��وردی  دەوڵەتێكی 

كورد  ساسانی،  و  میدیا  ئیمپراتۆریەتی 

گەورە  لێكهەڵوەشانەوەیەكی  دووچ��اری 

بەردەوام  هەڵوەشانەوەیەش  ئەم  هاتووە، 

بۆتە هۆی ناكۆكی و شەڕی ناوخۆ بۆ كورد.

بەرلەوەی بێینە سەرباسی لێكهەڵوەشانەوەی 

چەند  بۆ  پارچەبوونی،  پارچە  و  ك��ورد 

تیرە و خێڵ و بنەماڵە دەبێت بزانین، كە 

بە  ساسانی  ئیمپراتۆریەتی  ئەژماركردنی 

سەروەتێكی فارسی، ئەوپەڕی چەواشەكارییە 

ب��ەرام��ب��ەر م��ێ��ژووی ن��ەت��ەوەی ك��ورد، 

ئاینی  و  ك��وردی  زمانی  ئیمپراتۆریەتێك 

پایتەختەكەیشی  بێت،  زەردەشتی  رەسمی 

شارێكی كوردی بێت و دامەزرێنەرەكەیشی 

بۆچی  بابان( هەر كوردبێت،  )ئەردەشێری 

بەڵكو  بێت؟!  فارسەكان  موڵكی  دەبێت 

شارستانیەتەی  ئەو  زێدەتری  و  راستیەكەی 

ئ��ێ��ران ب���ەر ك���ورد دەك���ەوێ���ت، وەك 

ئەم  نیشتیمانی  و  نەتەوەیی  سەروەتێكی 

ساسانییەكان  و  كورد  مێژووی  بۆ  تێبینەم 

ئەو  وردی  خوێندنەوەیەكی  ئەنجامی  لە 

گرنگە  داهاتودا  لە  كە  دەربڕیوە،  مێژووە 

گرنگی  لێكۆڵینەوەی  كورد  مێژوونوسانی 

كورد  دابڕینی  چونكە  بكەن،  ب��ارەوە  لە 

ئاشكرایە،  ئیمپراتۆریەتە زۆر روون و  لەم 

لە  پشتە  لە  سیاسی  مەبەستێكی  تەنها  كە 

الیەن مێژوونوسە عەرەبەكان و فارسەكان، 

بێهێزكردن  بۆ  عەرەبەكان  مێژوونوسە 

و پ��ەرت��ەوازەك��ردن��ی گ��ەالن��ی ئ��ێ��ران بە 

ئێران،  كولتوری  لەنێو  كورد  جیاكردنەوەی 
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عەرەبەكان  رەچەڵەكی  بۆسەر  گێڕانەوەیان 

بۆ  فارسەكانیش  ئەنجامگەیاندووە،  بە 

ئەو  خاوەنی  خۆكردنە  و  دەوڵەمەندكردن 

ئاڕاستەی  بە  مێژوویان  ئیمپراتۆریەتە، 

داخەوە  بە  نوسیوەتەوە،  خۆیان  ویستی 

نوسەرە  و  ك��ورد  مێژوونوسی  هەندێك 

ئیسالمیەكانیش، لە ئێستادا لەژێر كاریگەری 

ئاینی ئیسالمی هەمان رایان هەیە، بە بێ 

وەك  راس��ت،  و  زانستی  لۆژیكێكی  هیچ 

و  زمان  و  كولتور  كاریگەری  ئەمانە  دیارە 

بەرژەوەندی  بۆ  ئاینیان  و  ناوچەگەریەتی 

تاك و بنەماڵەیان لەسەرە، كە ئەم نوسینە 

جێباسی ئەم بابەتە مێژووییە نییە.

داگ��ی��رك��اری��ی��ە  ی���ان  ف��ەت��ح��ك��اری  دوای 

عەرەبەكان  موسوڵمانە  وێرانكەرەكانی 

و  تایبەتی  ب��ە  ك���وردان،  خاكی  ب��ۆس��ەر 

و  بنەماڵە  لە  زۆرێك  بەگشتی،  گەالنیتر 

لەنێو  كە  ناچاركرد،  كوردەكانیان  خێڵە 

عەرەبیدا  كولتور  ئیسالمییەكی  دەسەاڵتی 

ئەمەوییەكان  خەالفەتی  چونكە  بتوێنەوە، 

بەهێزی  ئەرستۆكراتیەتی  لە  بوو  جۆرێك 

و  داپڵۆسین  هیچ  لە  سڵیان  كە  عەرەبی، 

گەشەپێدانی  بۆ  ن��ەدەك��ردەوە،  ستەمێك 

قوڕەیشی  عەرەبی  بنەماڵەیی  سیستەمێكی 

بنەماڵەیی  سیستمی  فۆرمی  هەمان  بە 

ئیسالم،  سەرهەڵدانی  پێش  خێڵەكی  و 

لە  ئەوجۆرە  مێژوودا  لە  روونیشە  وەك 

بە  گرنگی  تەنها  حكومڕانی  سیستەمی 

كە  دەدات،  س��ەروو  بنەماڵەیی  چینێكی 

ناسراوە  پادشا  یان  سەڵتەنەت،  چینی  بە 

فەرمانڕەوایەتیدا،  سیاسی  سیستمی  لەنێو 

كولتوری  لە  بەرگرییەك  هەرجۆرە  بۆیە 

كە  ئیسالمی،  ئاینی  ل��ە  جیا  ئایینێك 

تایبەت  بە  وەرگرت  عەرەبیانەی  فۆرمێكی 

لە سەردەمی ئەمەوییەكان بە دڕەندەترین 

وێرانكاری  تووشی  بەرگریكاران  شێوە 

دەكران، تۆمەتی بتپەرستی و ئاگر پەرستی 

كۆمەڵكوژی  دەدرای��ەپ��اڵ.  موشریكیان  و 

یوسفی  ح��ەج��اج��ی  الی���ەن  ل��ە  ك����وردان 

سەقەفی و شەڕەكانی سەرەتای هێرشەكانی 

خاكی  بۆسەر  ئیسالمی  دووەمی  خەلیفەی 

كوردان، دوو نمونەی بەهێزو ئاشكرای ئەو 

ستەمكارییەن.

دوای هەموو ئەو داگیركاری و ستەمكاریەی 

كورد  هەڵوێستی  ه��ات،  ك��ورددا  بەسەر 

و  ئ��ێ��ران  گ��ەالن��ی  ن��ەت��ەوەی��ت��ری  زۆر  و 

ناوچەكانیتریش توشی دوالیزمیەكی سەخت 

كە  نوخبەیەك  دوالیزمییەدا  لەم  ببوون، 

نەریتی  لەنێو  پێكدەهێنا  سەرویان  چینی 

هەر  ب���وون،  ب��ن��ەم��اڵ��ەك��ان  و  خێڵەكی 

بەرژەوەندییە  پاراستنی  لەپێناوی  زوو 

تایبەتییەكان و پاراستنی سەڵتەنەتی خۆیان 

لەنێو خێڵدا چوونە پاڵ سەردارە نوێكانیان، 

ا  ئیسالمیان  دەسەاڵتی  سەروی  چینی  كە 

لەنێو خەالفەتی ئیسالمیدا پێكدەهێنا، وەكو 

خەلیفە  خوار  دارودەستەكەی  و  خەلیفە 

تواندەوە،  خۆیان  ئاستە  ئەو  تا  ئەمانە، 

رەچەڵەكی  گۆڕینی  هەوڵی  هەندێكیان  كە 

وەك  ئیتر  نەتەوەكەیاندا،  لەنێو  خۆشیاندا 

چینی  خزمەتكردنی  كەوتنە  بەكرێگیراو 

خۆی  كە  ئیسالم،  دەس��ەاڵت��ی  س���ەرووی 

دارودەستەكەی  و  خەلیفە  سەڵتەنەتی  لە 

س��ەردەم��ی  ت��ای��ب��ەت  ب��ە   . دەبینییەوە 

ئەمەوییەكان. خەالفەتی 

 ئەم دەستە بەكرێگیراوەی نێو زۆرێك لە 

ب��ەردەوام  لەنێویاندا،  كوردیش  و  گەالن 

نێو  تایبەتییەكانی  بەرژەوەندییە  لە  بیری 

بەو  گەیشتووە  تا  ك��ردۆت��ەوە،  بنەماڵە 

بە  ببن  و  بتوێنێتەوە  خۆی  تەواو  ئاستەی 

عەرەبێكی عەیار تەواو، هەر ئەمەشە وای 

لە هەندێك نوسەر و مێژوونوسانی عەرەب 

رەچەڵەكدا  لە  ك��ورد  بڵێن  كە  ك��ردووە، 

عەرەبن  یان  عەدنانییەكان،  سەر  ئەچنەوە 

لە  زۆرێ��ك  توانەوەی  دی��ارە  بنەچەدا  لە 

ئیسالمی،  خەالفەتی  بەكرێگیراوەكانی 

یەكەم  بووە،  ئامانجدا  دوو  تەنها  لەپێناو 

سیاسی  دەس��ەاڵت��ی  دەستخستنی  بە  بۆ 

دیاریكراوی  سنورێكی  سەڵتەنەتخوازی 

سیستەمی  پێی  ب��ە  دووەم  خێڵەكی، 

خەلیفە،  ببێتە  ناتوانێت  كەسێك  خەالفەت 

ئەگەر عەرەب یان قوڕەیشی نەبێت، بۆیە 

لەسەردەمی  نەتەوەیی  رەچەڵەكی  گۆڕینی 

خەالفەتی ئەمەوی و عەباسیەكاندا وایكرد، 

كە زۆرێك لە سەردار و بنەماڵەكان لەپێناوی 

رەچەڵەكی  خێڵەكیان  دەسەاڵتی  پاراستنی 

هەندێكیشیان  عەرەب،  بە  بگۆڕن  خۆیان 

بەكرێگیراوی  بوونە  بەگ(   – )موالی  وەك 

سەڵتەنتخوازییەی  سیاسییە  دەسەاڵتە  ئەو 

عەرەبەكان و توركە عوسمانییەكان.

هەندێك  بەكرێگیراویەتی  لە  ئەوجۆرە 

خیانەتی  ئەوپەڕی  كە  خێڵ،  و  بنەماڵە 

لە  ك��وردان  كە  كاتێكدا،  لە  نیشتیمانییە 

بنەمادا گرێدراوی هەزاران ساڵی كولتورێكی 

ئێرانییە،  گەالنی  كولتوری  وەك  ت��ری، 

سەرچاوەكەی كولتور، زمان، فەرهەنگی و 

فەلسەفەی زەردەشتییە، وەك جەمسەرێكی 

زۆر جیاواز لە كولتوری گەالنی رۆژهەاڵت، 

كە سەربە ئایینە سامیەكانی وەك یەهودی 

و ئیسالمین. 

چەكەیە،  ئەو  هەمیشە  ئاین  وتمان  وەك 

نەتەوە  داگیركردنی  تواندنەوە،  بۆ  كە 

لە  چۆن  وەك  بەكارهاتووە،  گەالنیتر  و 

گروپی  دروستكردنی  رابردوشدا،  ئێستاو 

رەوتی  هەم  گشتی،  بە  ئیسالمی  سەلەفی 

كە  میانڕەوەكان،  هەمیش  و  جیهادییەكان 

ئێستادا  لە  ناسراون،  مەدخەلییەكان  بە 

دوبارەكردنەوەی هەمان ئەو مێژووەیە، كە 

چەكێك  وەك  ئێستا  لە  بەر  ساڵ  سەدان 
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ئەبو  كوشتنی  بەكارهاتووە،  كورد  بە  دژ 

ئاگر  تۆمەتی  بە  خوراسانی  موسلیمی 

لە  ب��وو  یەكێك  كاتێكدا  ل��ە  پ��ەرس��ت��ی، 

و  عەباسی  خەالفەتی  دام��ەزرێ��ن��ەران��ی 

ئیسالمی،  گ��ەورەی  هەرە  سەركردەیەكی 

دابدات  ئومەویەكان  بە  چۆك  توانی  كە 

تادەگاتە  ل��ەوك��ات��ەوە  بیانڕوخێنێت،  و 

تۆمەتی  ی��ان  عوسمانی،  خەالفەتی  دوا 

هەڵگەڕاوە دراوەتەپاڵ شۆڕشگێڕەكان، یان 

نەتەوەكانی  و  تر  ئایینەكانی  شەڕی  توشی 

هەروەك  خەالفەتكراوە،  ژێردەستەی  تری 

ك��وش��ت��ن��ی ئ��ەرم��ەن��ەك��ان ل��ەس��ەردەم��ی 

ئیسالم،  ئاینی  ب��ەن��اوی  عوسمانییەكان 

كوردی  بەگی  و  ئاغا  هەندێك  الیەن  لە 

كرێگرتەی عوسمانیەكان، یان دروستكردنی 

و  فارسەكان  لێدانی  بۆ  حەمیدییە  سوپای 

روسەكان، سەدان نمونەیتری لەمچەشنە لە 

الیەن  لە  ئێستادا  لە  كە  هەن،  مێژوودا 

دوبارە  فارسەكانیش  عەرەبەكان،  تورك، 

دەكرێتەوە، سەیریش لەوەدایە كە هەرگیز 

ئەو بنەماڵە و خێڵ و میرنشینانە، دواجار 

بە  یان  بەكرێگیراوەتییە،  و  توانەوە  ئەو 

تاكو  كەچی  ن��ەش��ك��اوەت��ەوە،  بۆ  ق��ازان��ج 

درێژە  گروپ  و  حزب  هەندێك  ئەمڕۆش 

بۆ  دەدەن  بەكرێگیراوی  لە  بەمجۆرە 

جیابوونەوەی  عەرەبەكان.  و  توركەكان 

ئەم چینە لە بنەماڵە خێڵەكی و هەندێجار 

سیاسییەكان،  و  ئ��ای��ن��ی  كەسایەتییە 

لەسەر  دەورووب��ەری��ان  و  منداڵەكانیان 

پ���ەروەردە  ع��ەرەب��ی  كولتوری  و  زم��ان 

لە  هەندێك  ئەمڕۆ  ئەوەی  وەك  دەكەن، 

تواونەتەوە  تەواو  كوردستان  سەلەفییەكانی 

و  عەرەبی  كولتوری  دابونەریت،  لەنێو 

بەردەوام لە رێگەی تەكنەلۆژیای راگەیاندن 

ئیسالمكردنێكی  بە  تەعریبكردن،  هەولی 

دەدەن،  ك��وردی  كولتوری  سەلەفیانەی 

پارچەی  هەندێك  لە  زۆریش  ئاستێكی  تا 

بەو  كۆمەڵگە  توانیویانە  ك��وردس��ت��ان 

ئاینی  هەڵسوكەوتی  لە  ببەن،  ئاڕاستەیەدا 

و الس��ای��ك��ردن��ەوەی ك��ول��ت��وری ع��ەرەب��ی 

بۆ  گ��ەڕان��ەوە  و  سوننەت  ن��اوی  ل��ەژێ��ر 

گوفتاری  و  هەڵسوكەوت  كە  سەلەفییەت، 

و  هاوەڵەكان  و  پەیامبەر  عەرەبیانەی 

كە  كاتێكدا  لە  ئەمە  دەگرێتەوە.  تابعین 

هەلومەرجێكی  لە  ئیسالم  ئاینی  دەقەكانی 

نیمچە  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

زۆر  كە  هەڵتۆقیوە،  عەرەبی  دوورگ��ەی 

كوردی،  فەرهەنگی  كولتورو  بە  جیاوازە 

سیاسی  رەهەندە  كە  ئەوەی  وێڕای  ئەمە 

مێژووی  دەق��ان��ە،  ئ��ەم  مێژووییەكانی  و 

ف��ارس،  ع���ەرەب،  دووری  ملمالنێیەكی 

كە  لەخۆدا هەڵگرتووە،  كوردیان  و  تورك 

عەرەب  وەكو  نەتەوەیەكی  ئاڕاستەی  بە 

نوسراونەتەوە، توركەكان و فارسەكانیش بە 

هەڵگری  بونەتە  خۆیان  گونجاوی  فیقهێكی 

ئەم ئایینە، كەچی كورد بەردەوام لە فیقهی 

دەبێتەوە،  نزیكتر  و  نزیك  عەرەبی سونی 

فیقهو  دروستكردنی  لە  بیر  ئەوەی  لەبری 

توانای  كە  بكەنەوە،  كوردی  مەزهەبێكی 

پاراستن و بەرەوپێشبردنی كولتورو زمان و 

فەرهەنگی كوردی هەبێت، بۆ هەنگاو نان 

سیاسی  قەوارەیەكی  دامەزراندنی  بەرەو 

سەربەخۆ.

و  ئیسالمی  ئایدیۆلۆژیای  لە  باس  كاتێك 

سەڵتەنەتی ئیسالمی دەكەین، دەبێت ئەوە 

بزانین كە دروستبوون و سەرهەڵدانی ئەم 

ئایینە لە یەكەم چركەساتیدا بنەمای سیاسی 

لەكتێبی  رەسافی  معروف  وەك  هەیە، 

ل��ەت��ەوەرەی  دا  المحمدیە(  )الشخصیە 

ئاینی  دروستكردنی  لە  )محمد(  مەبەستی 

ئیسالمدا باسیدەكات، بە پاڵپشتی سەرچاوەی 

هەرە كۆن و بەهێزی مێژووی ئیسالم، كە 

دەخوازین، كورد 
وەك نەتەوەیەكی بە 
موسوڵمانكراو لەكوێی 
هاوكێشە سیاسی و 
ئاینیەكان دابووە، تاكو 
ئەمڕۆمان
 كە توانای بەكارهێنانی 
ئەو ئایینەی نەبووە، وەكو 
ئامرازێك بۆ گەیشتن 
بە مافە سەرەكی و 
رەواكانی، بەهۆی هەموو 
ئەو كەسایەتییە ئایینی و 
بنەماڵەییانەی، كە بڕیار 
بە دەست و هێزی سەرەكی 
ئەم گەلە ستەم لێكراوەبوون
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لە سیرەی ئیب هیشام و حەلەبیەدا هاتوون 

سەرەكی  مەبەستی  كە  دەڵ��ێ��ت:  پێمان 

و  ئیمپراتۆریەت  دروستكردنی  ئایینە  ئەو 

قەوارەیەكی سیاسییە بۆ نەتەوەی عەرەب، 

لەناوبردنی  و  یەكتاپەرستی  تەنها  نەك 

لەژێر  كۆكردنەوەیان  بەاڵم  موشریكەكان، 

یەكخستن  لێی  مەبەست  )ئیسالمدا(،  ئااڵی 

عەرەبە،  نەتەوەی  یەكێتی  پێكهێنانی  و 

جیاوەزەكانی  بنەماڵە  و  تیرە  هەموو  بە 

كە  ئەوەیە،  هەرەبەهێزیش  نمونەیەكی 

وەك  پ��ەروەران��ی  ئایین  لە  )ب��اج(  بۆچی 

وەردەگ��رێ��ت؟  مەسیحیەكان  و  یەهودی 

ئەگەر مەبەست و ئامانجی رزگاری مرۆڤە لە 

دۆزەخ؟ ئایا مەبەست لەم باجە پتەوكردنی 

نییە؟  عەرەبییە  ئیمپراتۆریەتە  ئەم  ئابوری 

شۆڕشێكی  هەموو  بنەمای  دەزانین  وەك 

لەپاڵ  بەهێزە  ئابورییەكی  و  سەركەوت 

داخوازیەكانی  و  پ��ەی��ام  رەن��گ��دان��ەوەی 

باس  چۆن  وەك  ئاینەكەدا؟  لەنێو  مرۆڤ 

جەنگ،  دەستكەوتەكانی  حەاڵڵكردنی  لە 

دەقەكان،  لەنێو  دەكات  سەبایا  و  كەنیزە 

دەشتەكیانەی  كولتوری  بە  گونجاوە  كە 

عەرەبی حەاڵڵكردنی ئەمانەی باسمانكرد بۆ 

بەهێزكردنی سوپایەكی سەربازییە  هاندان، 

بۆ داگیركردنی واڵتانی دەورووبەری نیمچە 

دوورگەی عەرەبی.

كە  ئەنجامەی،  ئ��ەو  دەگ��ەی��ن��ە  ل��ێ��رەوە 

راستەوخۆ  پەیامبەر  مردنی  دوای  بۆچی 

ئەنسارییەكان  نێوان،  دەكەوێتە  كێشە 

و م��وه��اج��ی��رەك��ان ل��ەس��ەر دەس��ەاڵت��ی 

دواج��ار  كە  ئاین،  بە  گۆشكراو  سیاسی 

كۆتایهات،  ئەنسارەكان  ملكەچكردنی  بە 

هەموو دەسەاڵتێكی رەها بۆ قوڕەیشییەكان 

دەستەبەركرا، لە یەكەم كۆبوونەوەی بەنی 

خەلیفەكان،  هەموو  دواشیدا  بە  سەقیفەدا 

تادەگاتە دوا خەلیفەی عەباسی هەر عەرەبی 

سیستمی  لە  ئەوجۆرە  دەب��ن،  قوڕەیشی 

حكومڕانی ئەوەمان پێدەڵێت، كە لە بنەمادا 

سەرهەڵدانی ئەم ئایینە، هەڵگری رەهەندی 

سیاسی دونیاییە بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت، 

تری  سیاسی  ئایدیۆلۆژیایەكی  هەر  وەك 

نمونەش  باشترین  م��ێ��ژوودا،  لە  جیهان 

ئیمپراتۆریەتی  ناوخۆی  هەڵگیرسانی شەڕی 

ئیسالمییە، لە نێوان هاوەڵ و كەسە هەرە 

شەڕی  بە  كە  پەیامبەر،  خودی  نزیكەكانی 

بە وێنە هێزى عوسامنييه كان له  مه يداىن جه نگدا
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لە  كەس  هەزاران  تێیدا  ناسراوە،  صفیین 

هاوەڵ و پێشەنگەكانی ئەم ئایینە كوژران، 

دواجار بە بەرەی شیعە و سوننەی ئەمڕۆ 

بە  شەڕكردن  لە  بەردەوامیشن  كۆتایهات، 

كوردیش  هەنوكە  تا  ئایینەوە،  ئەم  ناوی 

جەمسەرە  دوو  ئەم  باجی  نێوەندەدا  لەم 

لەنێوان  دابەشبوونی  بە  دەدات،  ئایینیە 

و  سوننی  یان  ئێرانی،  و  عەرەبی  بەرەی 

شیعی.

ن��اوخ��ۆی  ش���ەڕی  و  ملمالنێ  یەكەمین 

بووە  كە  ئیسالمی عەرەبی،  ئیمپراتۆریەتی 

عەرەبەكان  خێڵە  یەكێتی  هەڵوەشانەوەی 

شەڕی )صفیین( بوو لەنێوان تیرەكانی خێڵی 

قوڕەیشی، یان نەوەكانی )قصی بن كالب(

خەالفەتی  یەكەمی  دەسەاڵتی  لەسەر  ی 

ئەبی  كوڕی  عەلی  نێوان  لە  كە  ئیسالمی، 

تاڵیب و موعاوییە رویدا، كە دواجار بووە 

معاویە  دەسەاڵتخوازی  چینی  سەركەوتنی 

ئەمەوییەكانی  خەالفەتی  و  سەڵتەنەت  و  

بە  الیەكیتریشەوە  ل��ە  دروس��ت��ب��وو،  ل��ێ 

كەناوی  تر،  چینێكی  ش��ەڕەوە  ئەم  هۆی 

لێنرا لە عەلی عەلی كوڕی  خەواریجەكانی 

ئەبی تاڵیب جیابوونەوە، ئەو چینەش دواتر 

بەرگریكارانی  و  یاخیبوان  رەوتی  بە  بوون 

رەوتی شیعەی وەك  دواتر  ئێران،  گەالنی 

كە  لێهاتۆتەكایەوە،  عەلی  پ��اڵ  خۆدانە 

پەتی  رێبازێكی  شیعەگەریەتی  بنەمادا  لە 

خاك،  لە  بەرگریكردن  بۆ  ئێرانییەكانە 

دەركردنی  بۆ  خۆیان،  كولتوری  و  زمان 

لەژێر  داگیركراویان  خاكی  لە  عەرەبەكان 

مەبەستیشمان  ئیسالمیدا.  فتوحاتی  ناوی 

لە  كە  ئەوەیە،  مێژووییە  كورتە  باسە  لەم 

سەردەمی سەرهەڵدانی ئیسالمەوە، تاوەكو 

رەوت  هەموو  مێژوو،  درێژایی  بە  ئەمڕۆ 

ئەو  بەرهەمی  ئیسالمییەكان  رێبازە  و 

ناو و  ژێر  لە  كە  رەوتە سەرەكییەن،  سێ 

ناوەڕۆكی جیاوازەوە دەركەوتوون، رێگایان 

شەڕی  و  خوێناوی  پێكدادانێكی  لەبەردەم 

ناوخۆ و نێوانی نەتەوە و گەالن كردۆتەوە، 

توێژینەوەیە  لەم  پێكدادانەشدا  ئەم  لەنێو 

بە  نەتەوەیەكی  وەك  كورد  دەخوازین، 

و  سیاسی  هاوكێشە  لەكوێی  موسوڵمانكراو 

ئاینیەكان دابووە، تاكو ئەمڕۆمان كە توانای 

وەكو  نەبووە،  ئایینەی  ئەو  بەكارهێنانی 

ئامرازێك بۆ گەیشتن بە مافە سەرەكی و 

رەواكانی، بە هۆی هەموو ئەو كەسایەتییە 

بە  بڕیار  كە  بنەماڵەییانەی،  و  ئایینی 

ئەم گەلە ستەم  دەست و هێزی سەرەكی 

لێكراوەبوون.

لە بنەمادا ئەگەر چی هەندێك دەقی ئایینی 

دەسەاڵتی  تێپەڕاندنی  لە  جەخت  ئیسالم، 

خێڵەكی و بنەماڵەیی دەكەنەوە، وەك ئەو 

فەرمودەیەی كە دەڵێت )جیاوازی لەنێوانی 

عەرەبێك و عەجەمێك نییە(، بەاڵم لە رووی 

سیاسی  تاكتیكێكی  جگەلە  پراكتیكییەوە، 

شتێكی تر بۆ قۆرخكردن، داگیركردنی خاك، 

ناعەرەبەوە  ئەوانی  كولتوری  نیشتیمان، 

هیچیتر نییە، چونكە مێژوو لەبەرامبەر ئەو 

دەقگەلێكی  بەهەمانشێوە  فەرموودەیەدا، 

پێدەبەخشێت،  دژیشمان  و  پێچەوانە  تری 

خەلیفەیەكی  بەبوونی  رێگەنەدان  هەروەك 

ناقورەیشی،  سەختر  لەوەش  و  ناعەرەبی 

دانانی  كۆبوونەوەی  یەكەمین  لە  وەك 

جێنشینێك لە شوێنی محەمەدی پەیامبەری 

ئیسالمی، لەنێوان هەردوو الیەنی عەرەبی 

كاتێك  موهاجیرەكان،  و  ئەنسارەكان 

كوڕی  سەعدی  بە  بەیعەتیاندا  ئەنسارەكان 

رێگریكردن  بۆ  صدیق  ئەبوبەكری  عەبادە، 

فەرمودەیەكی  بە  ئاماژەی  ئەنسارەكان  لە 

پێغەمبەردا، كە وتویەتی )االئمە من قریش( 

قورەیشبن،  لە  دەبێت  پێشەوایان  وات��ا 

خەتاب  ك���وڕی  ع��وم��ەری  ل���ەوەش  جگە 

عەرەبەكان لەمیانی ئیسالمەتییەوە 
بەهۆی فەتحكارییە 
داگیركاریەكانیان، تا ئەوپەڕی 
فرانبوون و داگیركردنی ئەوروپا 
رۆیشتوون، هەر بە هەمانشێوە 
توركەكانیش بۆ دابینكردنی 
شوێنی نیشتەجێبوونی 
هەمیشەییان، روویانكردە زەوی و 
خاكی هەم عەرەبەكان، هەمیش 
رۆمە بیزەنتینییەكان، كوردیش لەم 
نێوەندە جگە لە گۆڕەپانی ملمالنێی 
شەڕەكان و ماڵوێرانی بەهۆی 
دابەشبوونی لەنێوان عەرەب، 
فارس، توركەكان 
بە دەستبەتاڵی لێی هاتۆتە دەرەوە. 
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خۆسەپاندنی  بۆ  پێغەمبەرایەتی  رەگ��ەزی 

كۆبونەوەكەی  ل��ە  زی��ادك��رد،  قوڕەیشی 

پێغەمبەر  م��ادام  بەومانایەی  سەقیفەدا 

دەبێت  جێگرەكەیشی  ئەوا  قوڕەیشیبووە 

ناقوڕەیشی  قورەیشیبێت، عەرەب كەسێكی 

زۆر  ناكات،  پەسەند  رابەرایەتیكردن  بۆ 

ریوایەتی تر هەن، كە پێداگری قوڕەیشییەكان 

تێدەگەین  لێرە  دەكات.  خەالفەت  لەسەر 

و  خێڵەكی  عەقڵی  تێپەڕاندنی  بابەتی  كە 

بنەماڵەیی بۆ قۆرخكردنی دەسەاڵتی سیاسی 

ئاینی، نەیتوانیووە رۆڵی دیموكراتیانە و  و 

فەراهەمكردنی ئازادیەكانی ئەویتر بگێڕێت، 

كاتێك كە دەوترێت ئوممەی ئیسالم چەمكی 

)ئوممە( مانای دەسەاڵتێكی نەتەوە پەرستی 

لە  مەبەستبووە،  عەرەبیانەی  شۆڤینی 

فەرمانڕەوایەتی  سەدەی  چەندین  مێژووی 

گەالن  پێكەوەژیانی  ئاستی  نەك  ئیسالمدا، 

و  ن��ەت��ەوەی��ی  رەگ���ەزی  ج��ی��اوازی  بەبێ 

پێناوەشدا هیچ كاتێك  گەالنی جیاواز، لەم 

داگیركارە عەرەب و توركەكان درێخییان لە 

چەوساندنەوەی گەالنی نا ئیسالم نەكردووە، 

ئابوری  قایمكردنی دەسەاڵتی سیاسی و  بۆ 

سیاسیانە  جۆراوجۆری  فشاری  رێگەی  لە 

سەندنی  نموونە  بۆ  ئاینی،  باكگراوندی  بە 

پاراستنی  ناوی  بە  باج و خەراج،  و  جزیە 

جگە  نائیسالمی،  تری  نەتەوەكانی  و  ئایین 

گیرفانی  پڕكردنی  بۆ  پووچ  پاساوێكی  لە 

خەالفەتی  نێو  خ��وازەك��ان��ی  سەڵتەنەت 

بەهەمانشێوە  مەوالییەكانیان.  و  ئیسالمی 

بە  یاخیبوان،  و  راپەڕین  سەركوتكردنی 

دڕەندانەترین شێوە لە ناوچە جیاوەزەكانی 

داگیركراوی سەردەمانی فەتحكاری، خراوەتە 

چەمكی  هەندێك  نابەجێی  تۆمەتی  ژێر 

ئاینی بارگاوی بەڕەهەندی سیاسی قۆرخكار 

وەك چەمكی )مورتد – هەڵگەڕاوە، كافر، 

موشریك، زەندیق، ئاگرپەرست و ....هتد( 

چەمك گەلێكن بۆ پاساودانی رشتنی خوێن 

شۆڤێنیانە،  پەرستییەكی  نەتەوە  پێناوی  لە 

لە  زۆرێك  پادشایانەی  سەڵتەنەتخوازیەكی 

ئەبو  كوشتنی  سەردارەكانیان.  خەلیفەو 

بە  بنەماڵەی  الیەن  لە  خوراسان  موسلمی 

تۆمەتی ئاگرپەرستی، یان زەردەشتییەت لە 

پەیوەندی  هیچ  زەردەشتی  ئاینی  كاتێكدا 

نییە، ئەمە لە كاتێكدا  بە ئاگر پەرستییەوە 

شۆڕشگێرە  ئەو  خۆراسانی  موسلیمی  ئەبو 

ئەمەویەكانی  دەسەاڵتی  كە  یاخیبوەبوو، 

تەختی  روخاندو عەباسییەكانی هێنایە سەر 

خەالفەت، سەركوتكردنی هەزاران راپەڕین 

مێژووی  هەمانشێوە  هەربە  یاخیبوانیتر  و 

كە  دەردەخ����ات،  بۆ  ئ��ەوەم��ان  ئیسالمی 

كەسە  و  بنەماڵە  دەست  بە  ئیسالم  ئاینی 

نزیكەكانییان وەك ئامرازێكی سەركوتكردنی 

نەتەوە و گەالنیتری نائیسالمی و ناعەرەبی 

گرنگی  لێرە  بۆیە  بەكارهاتووە،  بەردەوام 

رێبازێكی نوێی ئاینی ئیسالمی كوردیانە بۆ 

پێویسترە  زیاتر  كاتێك  هەموو  لە  كورد، 

ئایینەی  ئەوكاولكارییە  لەژێر  رزگاربوون  بۆ 

مێژوو،  بەدرێژای  هاتووە  دا  بەسەركورد 

بەڕێبەرایەتی  فارسەكان  چۆن  ه��ەروەك 

و  زوڵم  لە  خۆیان  توانییان  ئیسماعیل  شا 

توركەكان  و  عەرەب  ستەمی  و  داگیركاری 

رزگاربكەن، ببنە خاوەنی كیانێكی نەتەوەیی 

توانەوە  لە  خۆشیان  كولتوری  و  خۆیان 

شیعەگەریەتی،  مەزهەبی  بەهۆی  بپارێزن 

بەئەندازەی  توركەكانیش  بەهەمانشێوە 

رووی  لە  ئیسالم،  ئاینی  لەگەڵ  گونجانیان 

وەرگرت  ئیسالمیان  نەریتەوە  و  كولتوری 

بە  كە  هەڵبژارد،  حەنەفییان  رێبازی  و 

مەزهەبەكانی  لەگەڵ  عەقاڵنیترە  ب��ەراورد 

چونكە  حەنبەلی،  مالكی،  شافعی،  تری 

ع��ەرەب��ی  خەلیفە  ك��ە  ب����ەوەدەدا  رێ��گ��ە 

قورەیشی نەبێت، قورئان و دەقەكانیتریش 

وەربگێڕدرێنە سەر زمانیتر، ئەو هەنگاوەش 

دەرگا لەسەر چەندین جۆریتری نوێبونەوەی 

ریفۆرمی ئاینی دەكاتەوە، كە ئێرە جێباسی 

گرنگی  تەنها  مەبەستم  بەڵكو  ئەوەنییە، 

توانای  كە  كوردییە،  نوێی  ئاینی  رێبازێكی 

و  نەریت  و  كولتور  پاراستنی  و  گونجان 

مافی خۆ حكومڕانیكردنی خۆی هەبێت.

هەر سەبارەت بە چەمكی ئومەتی ئیسالم 

گورزێكی  نەتەوەكان،  و  گەل  زۆرێك  بۆ 

كە  رەواكانیان،  مافە  لە  ب��ووە  كوشندە 

یەك  تەنها  لەژێر  بەركەوتووە،  كوردیشی 

بەرنامەو سیستەمێكی حكومڕانی، كە مافی 

بپارێزێت، بەاڵم كاتێك  هەمووان وەكیەك 

ئەو تیۆرە وەردەگێڕینە سەر كردار، لە هیچ 

ئاینەدا،  ئەم  مێژووی  قۆناغێكی  و  زەمەن 

دەبینین  وەك  نییە،  جێبەجێكردن  قابیلی 

تیرەكانی  و  خێڵ  و  مەدینە  جولەكەكانی 

پاساوی  بە  چۆن  عەرەبی،  جەزیرەی  تری 

نەتەوەیی  سیاسی،  س��زای  ج��ۆراوج��ۆر، 

دەدەرێن و شاربەدەر، یان ملكەچ دەكرێن. 

بۆیە لە رووی پراكتیكییەوە ناتوانرێت ئاینی 

و  سیاسی  ئایدیۆلۆژیایەكی  وەك  ئیسالم، 

ئاڕاستەبكرێت،  ئوممە  چەمكی  بە  ئاینی 

پێچەوانەكەی  ئایینە  ئەم  مێژووی  بەڵكو 

هەربۆ  وانەبێت  ئەمە  سەلماندووە،  بۆمان 

یەهودیەتشدا  لە  بەڵكو  وابێت،  ئیسالم 

تر  ئەوانی  و  یەهودیە  سەرەكی  میللەتی 

حكومڕانیدان،  و  دەس��ەاڵت  لەپەراوێزی 

رزگاربوونی  بنەمای  بە  پەیوەستە  ئەمەش 

ئاشورییەكان  خودی جولەكەكان لە ستەمی 

لە مێژوودا، ئەوكاتەی كە بە دڕەندانەترین 

ش��ێ��وە خ��ێ��ڵ و ت��ی��رە ع��ی��ب��ران��ی��ی��ەك��ان 

دەك��ران،  كۆیلە  بە  و  دەچەوسێنرانەوە 

یەكخستنی تیرە و هۆزو خێڵە عیبرانییەكانیش 

لەژێر  ئیبراهیمەوە  حەزرەتی  الی��ەن  لە 

خوداوەند،  نابێتە  چیتر  مرۆڤ،  دروشمی 
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سیستەمی  لە  جۆرە  ئەو  بۆ  بوو  وەاڵمێك 

بە  خ��وداوەن��د،  پادشایەتی  حكومڕانی 

درێژایی مێژووی حكومڕانیەتی سۆمەری و 

لەو  لێرە  ئاشوریەكان.  تادەگاتە  بابلییەكان 

تێدەگەین،  سەرەكییە  كێشە  ئەو  راستییەی 

سیاسی  دەسەاڵتێكی  وەك  ئایین  چۆن  كە 

رزگ��اری  بنەمای  ك��راوەت��ە  ئایدیۆلۆژی، 

زۆرێك لە نەتەوە و گەالنی ژێردەستی بێ 

بەخۆیان، هەر  تایبەت  پێغەمبەری  و  ئاین 

مێژووی  درێژایی  بە  كە  هۆكارەشە  ئەم 

هەمیشە  ئیسالمدا،  لەپێش  عەرەبەكان 

دەوڵەتە شار و هەوڵەكان بۆ دروستكردنی 

خێڵ  بەهێزی  یەكگرتووی  ئیمپراتۆریەتێكی 

شكستی  هەمیشە  ه��ۆزەك��ان  و  تیرە  و 

دەوڵەتەشاری  نموونەی  لە  خ���واردووە، 

چونكە  ....ه��ت��د  و  غەساسینە  كیندە، 

عەرەبییانە  رێبازێكی  و  ئایین  وابەستەی 

ئێرانییەكان  ئاینی  سەربە  بەڵكو  نەبوون، 

بوون، یان رۆمە مەسیحییەكان، تێگەیشتن 

تایبەتی  گرنگی  چۆن  وەك  مێژووە  لەم 

خۆی هەبووە پەیامبەری ئیسالم بۆ رزگاری 

نەتەوەی عەرەب بەهەمان ئەندازە، بەڵكو 

زیاتریش گرنگی هەیە بۆ ئێستای نەتەوەی 

فارسەكانیش  الی  چۆن  ه��ەروەك  ك��ورد، 

كە  ئایینی،  نوێی  رێبازێكی  داهێنانی  بە 

بۆ  هەبووە  خۆی  تایبەتی  گرنگی  شیعەیە 

وەك  عەرەبەكان  دەس��ت  لە  رزگ��ارب��وون 

باسمانكرد.  پێشتریش 

لە  هەریەكە  لەگەڵ  كورد،  پەیوەندیەكانی 

ئاینی  بنەمایی  لەسەر  تورك،  و  عەرەب 

ئیسالم، دوای فەتحكاریەكانی ئیمپراتۆریەتی 

بەجۆرێك  خۆی  شێوەی  عەرەبی  ئیسالمی 

موسوڵمانێك،  وەك  چ  ك��ورد  كە  گ��رت، 

بە  ب��واردا  زۆر  لە  نەتەوەیەك  وەك  چ 

تایبەت بە دەستهێنانی مافی سەربەخۆبوون 

زەرەرمەندی یەكەمین، گەورەترین میللەت 

رۆژهەاڵتی  لە  موسوڵمانە  ن��ەت��ەوەی  و 

نەبوونی  تەنها  هۆكارەكەیشی  ناوەڕاست، 

ب��ووە،  بەخۆی  تایبەت  ئاینی  رێبازێكی 

وەك هەریەكە لە شیعەگەری فارسەكان و 

سودوەرگرتنی  عەرەبەكان،  گەرایی  سوننی 

و  حەنەفییە  مەزهەبی  لە  توركەكانیش 

الوازی عەباسییەكان، بە هۆی نغرۆبوونیان 

لەنێو ئەوپەڕی گەندەڵی ئابوری و سەربازی 

زیاتریان  گرنگیدانی  بە  سەڵتەنەتخوازی،  و 

س��ەدەك��ان��ی  پ��ادش��ای��ەت��ی  سیستەمی  ب��ە 

رەوت  سەركوتكردتنی  لەپاڵ  رابوردویان، 

و  فەلسەفییەكان  و  فكری   بزوتنەوە  و 

گەڕانەوە بۆ سەلیفیگەرایی حەنبەلی. 

س���ود وەرگ��رت��ن��ی ت���ورك ل��ە س��ەرب��ازە 

سوڵتانەكانی  لەنێو  جەنگاوەرەكانیاندا، 

چه ند چه كدارێىك گروپى تريۆريستى داعش
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ئیسالمدا،  چ��ەت��ری  ل��ەژێ��ر  ع��ەب��اس��ی��دا 

بۆ  م��ەزن��ی  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتێكی 

عەباسییەكان  كاتێك  ئ��اواك��رد،  توركەكان 

پشتیان  خۆیان  مانەوەی  بۆ  ناچاریدا  لە 

ب��ە س��ەرب��ازە ت��ورك��ەك��ان دەب��ەس��ت، ئەو 

توركەكان  شكایەوە،  هەڵە  بە  تێڕوانینەیان 

خانەدانە  و  بنەماڵە  ئەو  هۆی  بە  توانییان 

توركانە خەالفەتی عەباسی بڕوخێنن، كەچی 

بەپێچەوانەی  كوردەكان  خانەدانە  و  بنەماڵە 

توركەكان، نەك هەر توانای خۆدەربازكردنیان 

چەمك  لەژێر  بەشێوەیەك  بەڵكو  نەبوو، 

توانەوە،  عەرەبیانە  ئیسالمی  كولتوری  و 

و  ژێردەستبوون  باجەكەی  ئەمڕۆ  تاوەكو 

هەیە.  كورد  بۆ  بەردەوامی  چەوسانەوەی  

تورك،  كولتوری  لەنێوان  كورد  دابەشبوونی 

بەشێوەیەك كەوتەوە، كە  فارس  عەرەب و 

رووی  لە  كاریگەری هەرماوە  ئێستا  تاوەكو 

و  خێڵ  یەكێتی  و  یەكڕیزی  هەڵوەشانەوەی 

عەرەبەكان  لەمالشەوە  هۆزەكان.  و  تیرە 

لەمیانی ئیسالمەتییەوە بە هۆی فەتحكارییە 

و  فرانبوون  ئەوپەڕی  تا  داگیركاریەكانیان، 

بە  هەر  رۆیشتوون،  ئەوروپا  داگیركردنی 

دابینكردنی  بۆ  توركەكانیش  هەمانشێوە 

هەمیشەییان،  نیشتەجێبوونی  شوێنی 

روویانكردە زەوی و خاكی هەم عەرەبەكان، 

هەمیش رۆمە بیزەنتینییەكان، كوردیش لەم 

نێوەندە جگە لە گۆڕەپانی ملمالنێی شەڕەكان 

لەنێوان  دابەشبوونی  بەهۆی  ماڵوێرانی  و 

دەستبەتاڵی  بە  توركەكان  فارس،  عەرەب، 

ئایینییە  پیاوە  ئەگەر  هاتۆتەدەرەوە.  لێی 

كوردەكان لەو سەردەمەدا موسوڵمانبوونێكی 

سوننی مەزهەبی، تا ئاستی توانەوەی لەنێو 

پەسەند  ئیسالمی سوننیدا  كولتوری عەرەبی 

خێڵەكانیش  س��ەرۆك  و  بنەماڵە  نەكردایە، 

نەبونایەتە  كۆمەڵگە  س��ەرووی  چینی  وەك 

ژێردەستەی  گەلێكی  هەرگیز  بەكرێگیراو، 

ئ��ەگ��ەرچ��ی  ن��ەدەب��ووی��ن،  ئ��ەم��ڕۆ  وەك 

لەبەرامبەر چینی سەروی كرێگرتەی عەرەبە 

خ��وارو،  چینی  توركەكان  و  سوننیەكان 

و  داوە  بەخۆی  ب��ەردەوام��ی  ئەوپەڕی  تا 

پەنایی  لە  بەرخودانێكی مەزنیشی كردووە، 

بە  تەریقەتەكان  و  سۆفیگەریەتی  رێبازی 

گشتی، بەاڵم ئەم رێچكەیە وەك ئامرازێكی 

نەتەوەیی هەرگیز ناتوانێت كورد بگەیەنێتە 

توانایی  كە  كاتێك  بنەڕەتییەكانی،  مافە 

ئەوتۆی  یەكگرتووی  هێزێكی  ئاواكردنی 

بنەماڵەی  و  خێڵەكی  سیستەمی  نەبێت 

و  عەرەبەكان  لە  هەریەك  كە  تێپەڕێنێت، 

و  بە خێڵ  گرنگیان  ئەوپەڕی  تا  توركەكان، 

بنەماڵەكان دەداو ناویان لێنان )موالی ، بەگ 

و بەگلەر( كە تائەوپەڕی سودیان لێبینی بۆ 

لەبەریەكهەڵوەشاندنەوەی كورد لە جوگرافیای 

خاكی كوردستان. كاتێك هێرش و پەالمارە 

یەك لە دوای یەكەكان لە قۆناغە مێژووییەكان 

خاكی  و  نیشتیمان  لە  كورد  دەخوێنینەوە، 

خۆیدا نەیتوانیوە بەر بەهێزە وێرانكارییەكانی 

رۆمەكان و توركەكان و عەرەبەكان لە الیەك 

تاكە  بگرێت،  الیەكیتر  لە  فارسەكانیش  و 

نەبوونی  لەبەریەكهەڵوەشانەوەش  هۆكاری 

ئایینی مەزهەب كوردیانەیە،  سەركردەیەكی 

لە بەرامبەر هەریەك لە مەزهەبە سوننییەكان 

میرنشین،  كردە  كوردی  كە  شیعەكاندا،  و 

بچووك  پ��ەرت��ەوازەی  بنەماڵەیی  خێڵ، 

سنوری  پارستنی  لە  جگە  ئەوتۆ،  بچووكی 

سەڵتەنەت  و  خێڵەكی  بەرژەوەندیەكانی 

خوازی هیچیتریان لەدەستنەدەهات.

ئەمڕۆش كاتێك سەیری فتواو وتاری سیاسی، 

ئاینی سەلەفییەكان و ئیسالمییە پەڕگیرەكان 

دەكەین، تا ئەوپەڕی دژایەتی هەر هێزێكی 

كوردستان  چوارپارچەی  هەر  لە  شۆڕشگێڕ 

هێزێك  لەبەرئەوەی  تەنها  ئەمەش  دەكەن، 

فیقهێكی  شەریعەتی  پیادەكردنی  بۆ  نین 

ئایینی  وتاری  لە  ئەمجۆرە  سوننی  ئیسالمی 

كوردی،  ئیسالمی  سیاسی  پارتی  و  گروپ 

ئاینی  پێگەیەكی  خ��اوەن  كەسایەتی  ی��ان 

دووب��ارەك��ردن��ەوەی  ئیسالمی  جیهانی  لە 

لە  كە  خیانەتكارانەیە،  مێژووە  ئەو  هەمان 

ئاینی  سەركردەی  و  پیاو  هەندێك  الیەن 

لەم  نموونەی  ئەنجامدراوە.  مێژوودا  لە 

لە مێژوودا زۆرە، كاتێك كوردێكی  چەشنە 

ئیسالمی بەوپەڕی توانایەوە پشتگیری خۆی، 

ئیسالمییە  عەرەبییە  واڵتە  و  ئاردۆگان  بۆ 

لە  بێدەنگیشە  رادەگەیەنێت،  سوننیەكان 

رۆڵی  هەمان  ك��وردان،  كۆمەڵكوژی  ئاست 

كورد  ئایینیەكانی  پیاوە  زاناو  لە  هەندێك 

دەبینێت، لەسەردەمی میرنشینەكانی سۆران، 

مێژووەش  ئەو  پێش  زۆر  تەنانەت  بادینان، 

میرنشینی  ئایینیەكانی  پیاوە  چ��ۆن  وەك 

سۆران، پاڵپشتی خۆیان بۆ نامەكەی رەشید 

شكستیخوارد  كاتێك  دووپاتكردەوە،  پاشا 

زەبری  بە  سۆان  میرنشینی  رووخاندنی  لە 

سەربازی لە ساڵی 1833، ناچار پەنای بردە بەر 

فرتوفێڵی ئاینی، نامەیەكی بۆ میر محەمەدی 

وەكو  لێكرد،  داوای  و  نارد  س��ۆران  میری 

موسوڵمانێكی راستەقینە خوێنی موسوڵمانان 

نەڕێژێت. ئەمجۆرە لەبەكارهێنانی ئایین بۆ 

سەركوتكردنی كورد بەردەوام وەك چەكێكی 

كاریگەر لەالیەن عەرەب، تورك، فارسەكان 

ئاینی  گروپی  ئەوەتا  ی��ان  بەكارهاتووە، 

سەلەفی پەڕگیران بۆ تەكفیكردنی سەركردە 

پاڵپشتی  ی��ان  دروس��ت��ك��ردووە،  ك��وردەك��ان 

سۆزداری پیاوە ئایینیەكانی كوردیان بۆ ئاینی 

ئیسالم مسۆگەركردووە، دروستكردنی جوند 

نێو  دەچنە  الله،  حزب  ئەنسارو  االس��الم، 

لەسەدە  كورد،  كۆمەڵكوژی  خانەی  هەمان 

جیاوازەكانی قۆناغی رزگاریخوازی كورد، لە 

رزگاری  بۆ  خەبات  ساڵەی  سەدان  مێژووی 

سەربەخۆی كوردستان.
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لە ئەنفالدا، كولتوری جەلالد و كولتوری 

قوربانی یەكرتی تەواو دەكەن،  هەردووكیان 

لەسەر بێ نرخكردنی ئینسان و بێ نرخكردنی 

ژیان دروستبوون

بەختیار عەلی :

دیدار: سه يوان عومه ر _ توركیا 
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بە  چییە؟  ئەنفال  تۆوە  دیدی  لە   •      

ئەنفال  بەعسەوە  دیدی  لە  تۆ  تێگەیشتنی 

چییە؟

 بەختیار عەلی: هەڵبەت ئەنفال رووداوێك 

نییە، یەك رەهەندی هەبێت، یان رووداوێكی 

یەك دیو بێت، روداویك بێت بتوانین لە یەك 

شیبكەینەوە،  الیەنەكانی  هەموو  روانگەوە 

هەمیشە زیاد لە روانینێكمان هەیە، زیاد لە 

روانگەیەكەوە تەماشای ئەنفال بكەین، بەس 

دوو روانگەی زۆر سەرەكی بۆ ئەنفال هەیە، 

دووەمیان   قوربانی،  روان��گ��ەی  یەكەمیان 

روانگەی جەالد خۆی، واتە روانگەی ئەوانەی 

كە  ئەوانەی  هاتووە،  بەسەردا  جینۆسایدیان 

دروستكەری  یان  قوربانی،  هۆی  بوونەتە 

هەڵبەت  روئیایە  دوو  ئەم  جینۆسایدەكان. 

جیاواز  بەشێوەیەكی  و  یەك  لە  جیاوازن 

تەماشای ئەم كارەساتە دەكەن، بەاڵم پرسیاری 

گەورە لە شوێنێكی تردایە، كە ئایا قوربانی 

جەالد  دروستكردنی  لە  رۆڵی  چەندە  خۆی 

جینۆساییدا؟  دروستكردنی  لە  بینیووە،  دا 

لە  جەالد  بۆ  لەوەی  بیركردنەوەی  دواجار 

لە مرۆڤەكان  لە ساتەكاندا مرۆڤێك  ساتێك 

لە  بیری  سیتسمەكاندا  لە  سیستمێك  لە 

رەگەزی،  پاككردنەوەی  یاخود  جینۆساید، 

رەگ��ەزی(  )پاكتاوی  پێیدەڵێن  ئ��ەوەی  یان 

پرسیاری  دوو  هەردوكیان  دەگرێتەبەر.. 

زۆر سەختن، چونكە پێویستیمان بە زیاد لە 

رێگایەك بۆ پشكنینی هەیە.

 یەكەم دەبێت تێ بگەین كە قوربانی تەنیا 

دەگاتە  تا  مرۆڤ  نییە.  ئاسایی  قوربانییەكی 

قوربانی  بە  ببێت  ئەوەی  بۆ  شوێنەی  ئەو 

رووداوێك  ئەمە  بڕیوە.  درێژی  رێگەیەكی 

رێگەدا  لە  تۆ  ماشێن  رووداوی  وەك  نییە، 

لە  م��ێ��ژووی��ەك��ە  ئ��ەم��ە  هاتبێت.  ت��وش��ت 

مێژوویەكی دوورو درێژدا تۆ هاتووی رۆڵی 

ئەوەیە  پرسیارەكە  وەرگرتووە.  قوربانیت 

ك���ردووە بە  ت��ۆی  م��ێ��ژووە چییە كە  ئ��ەم 

قوربانی ریشە سایكۆلۆژییەكانی چین، ریشە 

ساسییەكانی  ریشە  چین،  كۆمەاڵیەتییەكانی 

چین، یان لە كوێدا دەقیق تۆ لەوە كەوتوویت 

مەرگ  كە  دۆخێك  گەیشتوویتە  بیت،  هێز 

دۆستی كە قوربانی بوون قبوڵ بكەیت.

       • لە كوێدا؟

بەختیار عەلی: ئەمە پرسیارێكە هەم دەبێت 

و  دینی  مێژووی  بپشكنین،  بۆ  كولتوری 

سەقافی خۆمان بپشكنین، لە كوێدایە مرۆڤی 

كورد دەگاتە ئەو خاڵە الوازە، كە مرۆڤێك 

بەرگری  نییە،  حزبێك  موئەسەساتێك 

بكات،  لێ  بەرگری  نییە  هێزی  بكات،  لێ 

الواز  مرۆڤی  الوازییە  ئەم  هەموو  لەناو 

دێتەبەرهەم، مرۆڤێك كە ئامادەیە بمرێت، 

مرۆڤێك كە لە دواجاردا چێژ لە مردنی خۆی 

هاتووە.  كوێوە  لە  چێژە  ئەم  وەردەگرێت، 

دەربارەی  كردووە  ئیشم  زۆر  من  هەڵبەت 

مەرگ دۆستی، كە مەرگ دۆستی لە مێژووی 

كورد دا لە كوێوەیە، یان ریشەكانی لە دیندا 

لە كوێدایە، یان ریشەكانی لە سایكۆلۆژیدا لە 

كوێدایە، ئەم مرۆڤە چۆن بچوك دەبێتەوە. 

ئەوە  پێش  قوربانی  دەبێ�تە  مرۆڤەی  ئەو 

مێژوویەكی  بچووكی،  لە  هەیە  مێژوویەكی 

بە  دەبێت  وا  ئ��ەوەی  الوازی،  لە  هەیە 

كارەكتەری پلە دوو، یاخود سەنتەری  ژیان 

لەوە  وە  بەجێدەهێڵێت،  پەراوێزەكانی  بۆ 

دەكەوێ  كە مرۆڤێك بێت كەوا ژیانی نرخێكی 

هەبێت هەم بۆ خۆی، هەم الی ئەوانی تر. 

بێ  لە  شتەكان  هەموو  سەرەتا  سەرەتای 

نرخبوونی نرخی ئینسان، لە بێ نرخبوونی 

لە  پرسیارەكە  پێدەكات،  دەس��ت  ژیانەوە 

كوێدایە كەوا كولتورێك دروست دەبێت، كە 

نموونە  بۆ  نرخە.  بێ  تەواو  ئینسان  تێیدا 

بوونی  بەرجەستە  لە  جگە  چییە؟  داع��ش 

هەمان  درێژكراوەی  ئینسان؟  بوونی  بێنرخ 

دەبینین  قوربانییەك  ئەنفالدا  لە  كولتورە. 

جەالدێك  یان  نازانێت،  خۆی  ژیانی  نرخی 

دەبینین ئەویش نرخی ژیانی ئەو نازانێت، لە 

دوو حاڵەتی دژبەیەكدا نین، كولتوری جەالد 

تەواو دەكەن،  یەكتری  قوربانی  كولتوری  و 

هەردووكیان لەسەر بێ نرخكردنی ئینسان و 

بێ نرخكردنی ژیان دروستبوون.

لەو  من  بەبڕوای  ئینسان  نرخكردنی  بێ 

ساتەوە دەست پێدەكات، كە تێیدا ریشە هەرە 

مرۆڤ  كە  ئەوەیە  گەورەكەی  هەرە  دیینە 

لەبەردەم هێزێكی زۆر لەخۆی گەورەتردا كە 

هێزێكی ئیالهی و هێزی ئاسمانیدا بچووك 

تێڕوانینی خۆی دەربارەی پرسی  بەختیار عەلی نوسەر و رۆماننوسی دیاری كورد، دید و 
تایبەتەدا  رۆژنامەوانییە  گفتوگۆ  لەم  كورد  كۆمەڵكوژی  و  ئەنفاكردن  و  جینۆساید 
دەخاتەڕوو، دواتر باسی رەگ و ریشەكانی دروستبوونی كردەی ئەنفال لە زاكیرەی عەرەبدا 

دەكات، دەیبەستێتەوە بە مێژووی ئیسالم و دەرهاویشتەكانییەوە.
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ئامادە  ئینسان  كە  لەوساتەوە  دەبێتەوە، 

دەبێت یەكەمین قوربانی بەشەری پێشكەش 

هێزێكی  لەپێناوی  خوادا،  پێناوی  لە  بكات، 

لەخۆی گەورەتردا لە پێناوی موقەدەسێكدا، 

موقەدەست  قیمەتی  وەختێك  موبارەكێكدا. 

لە  دەبێت  سەنتراڵتر  یان  دەبێت،  گەورەتر 

هەرەسی  یەكەمین  ئالێرەدا  ژی��ان،  نرخی 

ئەنفال  بۆیە  دێتەپێشەوە.  ئینسان  مانای 

موقەدەس  لە  شێوەكان  لە  بەشێوەیەك 

موقەدەس  شوێنێكدا  هەر  لە  نابێتەوە،  جیا 

یان  ئاینی بێت،  هەبوو، گەر موقەدەسێكی 

سیاسی، یان كولتوری بێت.

        •  ئەگەری ئەنفال چیيە؟

بەختیار عەلی: ئەگەری لەناوبردنی ئینسانەكان 

هەڵەبەتە  موقەدەساتە.  ئەم  لەپێناو  هەیە، 

دەیبینم،  من  قوربانییەوە  دیدی  لە  ئەمە 

ئەوە بێگومان لە جەالدەوە بەشێوەیەكی ترە 

هەڵبەتە. 

   • وتم لە دییدی تۆوە ئینجا لە دیدی 

بەعسەوە؟

بەختیار عەلی: لە دیدی بەعسەوە، هەڵبەتە 

بەعس بزاوتێكە كە تێكەڵەیەكە لە ناسیۆنالیزمی 

واتە  ستالینی،  كولتوری  و  دین  و  عەرەبی 

میكسێكە، تێكەڵەیەكە، كۆالژێكە لە هەموو 

ئایدۆلۆژیایەكی  بەعسیزم  ئایدۆلۆژیاكان، 

خاسی بەخۆی نییە، هەموو ئەم ئایدۆلۆژیانە 

ئایدۆلۆژیانە  ئەم  بژین.  بتوانین  ئەوەیە  بۆ 

ترساون، من پێیاندەڵێم ئایدۆلۆژیای ترساو، 

ئایدۆلۆژیانەی ترسیان لە نەمان هەیە،  ئەو 

ناتوانن بە تەنیا لەسەر قاچی خۆیان بوەستن. 

ئایدۆلۆژیای بەعسی لە رۆژێكدا  بۆ نموونە 

سۆسیالیستییە، لە رۆژێكدا ناسیۆنالیستییە، لە 

الیەكی ترەوە با دەداتەوە بەالی دین دا.

ئایدۆلۆژیای  ترساوانە  ئایدۆلۆژیا  ئەمجۆرە 

و  ه��ەڵ��ق��واڵو  چونكە  ش��ەڕەن��گ��ێ��زی��ش��ن، 

شوناسی  ترساون،  شوناسێكی  دەرئەنجامی 

عەرەبی بە درێژایی سەدەی بیست بەرامبەر 

ترسێكی  دەرەك���ی  هێزێكی  ه��ەم��وو  ب��ە 

پرۆسەی  بە  بەرامبەر  واتە  هەیە،  قوڵیان 

هێزی  هاتنی  بەرامبەر  و  مۆدێرنیزەكردن 

رۆژئاوا، لە هەموو پڕۆسەكان ترسێكی زۆر 

زۆر گەورەی هەیە.

شەڕانگێز  هێزێكی  بە  دەیكات  ترسە  ئەم 

سنورەكانی  پاككردنەوەی  لە  ب��ەردەوام  كە 

كە  دەك��ات  هەست  ب���ەردەوام  خۆیدایە، 

دەبێت  كە  هەیە،  نوقسانی  جەستەیەكی 

هەیە،  نوقسانی  پارچەیەكی  بكرێت،  تەواو 

هەستە  ئەم  بخرێتەسەری.  زی��ادە  دەبێت 

وەكو  كورد  كە  دەنێت،  بەعسەوە  بە  پاڵ 

هەڕەشەیەك ببینێت بۆ سەربوونی خۆی، ئەم 

ترسێكی  نییە،  خە یاڵی  ترسێكی  تەنیا  ترسە 

راستەقینەیە لەبوونی هەموو ئەو میللەتانەدا 

كە بوونیان بونێكی ترساوە، خۆیان لەبەردەم 

لەبەردەم  دەبیننەوە،  هەڕەشەیەدا  ئ��ەو 

ناسیۆنالیستی  گەورەتردا،  لەخۆیان  هێزێكی 

عەرەبی لە ساتێكدا خۆی الواز دەبینێت لە 

بەردەم مۆدێرنیزەدا، لەبەردەم خۆرئاوادا، بۆ 

نموونە لەبەردەم  ئەو هێرشە گەورە فیكرییە 

سەری،  دەكرێتە  كە  ئێرانیەی  رۆژهەاڵتییە 

ئایدۆلۆژیایەكی   زۆر  وادەك��ات  ترسە  ئەم 

ئەنفال  ببێت.  دروس��ت  لێ  شەڕانگێزی 

بە  شەڕەنگێزییەكەیە  گەیشتنی  نیشانەی 

پاكتاوی  بڵێین  واتە  خۆی،  پلەی  ترین  بااڵ 

رەگەزی، پاككردنەوەی دەورووبەر.

بەردەوامە  ترسی  فاشیزیم  چییە؟  فاشیزم   

لە ویدی، بەردەوام تۆ لە حاڵەتێكی فۆبیادا 

بەردەوام  ئەوانی دی،  بە  بەرامبەر  دەژیت 

لە ترسێكی قوڵدا دەژی، كە ئەگەر تۆ ئەو 

دەكوژێت،  تۆ  ئەو  بەرامبەردا  لە  نەكوژی 

ئەم یاسایە دەبێت بە یاسای سەرەكی كە یا 

لەم  دەكوژی،  تۆ من  یان  دەكوژم،  تۆ  من 

گەمەدا مەساحەیەك نامێنێتەوە بۆ تۆلێرانس، 

داعش چییە؟
جگە لە بەرجەستە 

بوونی بێنرخ بوونی 
ئینسان؟ درێژكراوەی 

هەمان كولتورە.
لە ئەنفالدا قوربانییەك 
دەبینین نرخی ژیانی 

خۆی نازانێت، یان 
جەالدێك دەبینین

 ئەویش نرخی ژیانی 
ئەو نازانێت
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بۆ لێبوردەیی و پێكەوە ژیان، یاسای پێكەوە 

ژیان وجودی نامێنیت، كە یان تۆ دەبیت بە 

من، یان من دەبم بە تۆ، یان ئەم شوێنەی 

كۆیلەی  تۆ  منەو  خاكی  لێدەژیت  تۆی  كە 

تێیدا، دەوری عەبد دەبینیت و من دەوری 

ئەمە  پێچەوانەوە،  بە  یان  دەبینم،  سەید 

یاسای سەرەكییە لە فاشیزمدا یان لەو جۆرە 

خۆرهەاڵتدا  لە  گشتی  بە  كە  سیستمانەی 

وادەكات  سیستمە  جۆرە  ئەم  دەستە.  بااڵ 

سیاسەت، جگە لە جینۆساید هیچیتر بەرهەم 

چەندە  راستیدا  لە  ئەنفال  بۆیە  نەهێنێت، 

چەندە  بەعسە،  ستراكچەری  بەرهەمی 

كە  ئایدۆلۆجیستەیە  پێكهاتە  ئەو  بەرهەمی 

بەعس دروستیكرد، لە هەمانكاتتدا بەرهەمی 

كایەی  خودی  بەرهەمی  سیاسەتە،  خودی 

دەكات  ئیش  رۆژهەاڵتدا  لە  كە  سیاسەت 

جینۆساید بەرهەمدەهێنێت، بۆیە مەسەلەكە 

ئەگەر بە تەواوەتی بچینە سەر ئەنفال رەنگە 

بە تەواوەتی لێی تێ نەگەین، دەبێت ئەنفال 

لە چوارچێوەی مێژووی خۆرهەاڵت ببینین، 

بۆ  جەنگەكاندا،  سەرجەم  چوارچێوەی  لە 

نموونە جەنگی عێراق و ئێران خۆی چییە، 

بێجگە لە جینۆسایدێك و قڕانێكی گەورەی 

یەكتر، یان بۆ نموونە جەنگی لوبنان چییە، 

ئەنفال  گەورە.  ناوخۆیی  قڕانێكی  لە  جگە 

هەموو  لە  جیاواز  هەیە  خۆی  تایبەتمەندی 

تێگەیشت  بۆ  دواج��ار  بەاڵم  رووداوەك���ان، 

كایەی  تێبگەین  كە  ب��ەوەی  پێویستیمان  و 

سیاسی لە رۆژهەاڵت بەوەیا كە لە كۆمەڵێك 

من  یان  كە  دروستبووە،  ترسناك  شوناسی 

یان تۆ بەم مەنتقە ئیش دەكات، بەردەوام 

بەرهەمهێنەری جینۆسایدە، ئەوە تا ئەمڕۆش 

بەشێوەی  ب��ەاڵم  مەنتقە،  ئەو  ب��ەردەوام��ە 

جۆراوجۆر.

    • میتۆد و فەلسەفەو فیكری بەعس بۆ 

ئەنفال كام جیهان بۆ ئێمە وێنا دەكات، چ 

جیهانیك بۆ ئێمە پیشان دەدات، لە روئیای 

بەعسەوە؟ 

تێكەڵێكی  بەختیار عەلی: بەعس وەكو وتم 

ئایدۆلۆژییە، بەعس لەو حزبانە دروستبووە، 

كە  نییە،  موشەخەسی  ئایدۆلۆژیایەكی  كە 

ئەمە نمونەی دەوڵەتی خۆهەاڵتییە، دەوڵەتی 

خۆرهەاڵتی خۆی مەكینەیەكی  سەربەخۆیە، 

كە  بڵێم  وات��ە  خ��ۆی��دای��ە،  ل��ەن��او  غایەتی 

بە  دەبێت  خۆی  بەعس  دەوڵەتی  غایەتی 

غایەت، واتە ئیش بۆ ناسیۆنالیستی عەرەبی 

بۆ  ئیش  ناكات،  ئیسالم  بۆ  ئیش  ناكات، 

ئایدۆلۆژیاكان هەموو  ناكات،  ئایدۆلۆژیایەك 

دیكۆرن، هەمیشە كایەیەكی كاتین، هەمیشە 

لە  وێستگەیەكن  وەختین،  بچوكی  قاڵبێكی 

وێستگەكانی مێژوو كە رەنگە بچێتە ناویەوە 

بهێڵێت،  بەجێی  بمینێتەوەو  ماوەیەك  و 

لە  ئەساسییە  دواج���ار  ك��ە  ئ���ەوەی  ب��ەاڵم 

مەنتقی بەعسدا مانەوەی دەسەاڵتی موتڵەقی 

خۆیەتی )دەسەاڵتی رەها(. ئەنفال بەرهەمی 

ئەو خواستەیە بۆ بیناكردنی دەسەاڵتی رەها 

بەربەستێك  هیچ  كە  شێوەدا  رەهاترین  لە 

تەماحی  نەبینێتەوە،  خۆیدا  ب��ەردەم  لە 

بگاتە  كە  ئەوەیە  چییە،  رەه��ا  دەسەاڵتی 

پلەیەك لە كۆنتڕۆڵی كۆمەڵگە بگاتە پلەیەك 

چه ند روفاتێىك پريۆزى ئه نفالكراوان  _ چەمچەماڵ 
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لە تواندنەوەی ئەو یەكە كۆمەاڵیەتییەی كە 

زاڵە بەسەریدا، یان دەسەاڵتی خۆی ئەزموون 

بە پلەكەی دەكات، كە بە هیچ شێوەیەك لە 

شێوەكانی بەرەنگاری لەبەرامبەر ئەم هێزەدا 

خودایی،  دەسەاڵتی  واتە  نەمێنێت،  بوونی 

لەسەرەوەی  كە  شتێك  ئیالهی،  دەسەاڵتی 

دەسەاڵتی  ئەمەیە  بەشەرەوە،  دەسەاڵتی 

چییە؟  دیكتاتۆری  دەسەاڵتی  دیكتاتۆری. 

دیكتاتۆر  كە  ئەوەیە  دیكتاتۆری  دەسەاڵتی 

محاوەلە دەكات، لە قودرەتیدا الساییی ئەو 

قودرەتی  دەڵێن  پێی  كە  بكات،  قودرەتە 

خودایی، قودرەتێك كە لە دەسەاڵتی بەشەر 

دەربچێت، چونكە لە دەسەاڵتی بەشەردا، بۆ 

تۆ  لە  نمونە سنورێك هەیە دەسەاڵتی من 

جیا دەكاتەوە، تائێرە دەسەاڵتی منە، تا ئەوێ 

دەسەاڵتی تۆیە، ئەمە قەڵەمڕەو و هەرێمی 

تۆیە.  هەرێمی  و  قەڵەمڕەو  ئ��ەوە  منە، 

سنوری، یان شێوەی دەسەاڵتی ئینسانی لەسەر 

مەسافە  هێشتنەوەی  لەسەر  دابەشكردن، 

بەاڵم دەسەاڵتی  یەكدا دروستبووە،  لەنێوان 

رەها بە پێچەوانەوە لەسەرچی دروستبووە، 

لە  بەشێكی  هەمیشە  تۆ  كە  ئەوەیە  لەسەر 

من، لەو ساتەدا یان دەمریت، یان دەبیت بە 

من، واتە لەم معادەلەیەوە ئەو جیهان بینیە 

سەر هەڵدەدات، كە تێیدا جگە لە دەسەاڵت 

خۆی، جگە لە مەنتقی خۆی هیچ مەنقێكی 

نییە،  تەفسیركردنی  هەم  بۆ  تر  ئەقاڵنی 

تردا  ئەوانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بۆ  هەم 

بەعس  من  تەسەوری  بە  نامێتەوە،  بۆنیان 

ئەو  نوێنەری  جگەلەوەی  یەكەم  پلەی  بە 

كولتورە دێرینەی دنیای خۆرهەاڵتە كولتوری 

قڕانكردن، كوشتن، شەڕی بەردەوام، جیهان 

وەكو كایەیەك وێنا دەكات كە شوێنی شەڕی 

مەنتقی  یانی  ه��ەم��ووان،  دژی  هەمووانە 

دنیایەكدا  لە  بكەی  هەست  تۆ  كە  ئەوەی 

هەموو  لەنێوان  جەنگە  شوێنی  كە  دەژیت 

شوناسەكاندا، هیچ شوناسێك نییە بە جۆرێك 

لەجۆرەكان لە دەرەوەی ئەم مەنتقە، بەعس 

لەگەڵ  بووە هەر  لە جەنگێكی هەمیشەیدا 

كورد دا نا بەتەنها، بەڵكو لەگەڵ ناسیونالیستە 

لەگەڵ  هەمووشیانەوە  پێشی  عەرەبەكاندا، 

واتە  بووە،  لەجەنگدا  عەرەبیدا  كۆمەڵگەی 

كە  دەبینێت  وا  خۆی  ب��ەردەوام  شوناسێك 

سەنتەری هەموو جەنگەكانەوە هەموو جەنگە 

گەورەكانی مێژوو ئەم دەیكات، سەركەوتنی 

مێژوو  كە  لۆژیكەیە  ئەو  سەركەوتنی  ئەم 

دەبات بەڕێوە. نوێنەرایەتیكردنی مێژوو خاڵی 

سەرەكییە لە كولتوری دیكتاتۆریدا، دیكتاتۆر 

خۆی  تەنیا  بە  نوێنەری  ئەو  دەزانێ�ت  وا 

نییە، بەڵكو نوێنەری ئیرادەیەكی مێژووی لە 

خۆی گەورەتر، نوێنەری ئیرادەی نەتەوەیە، 

نوێنەری ئیرادەی گۆڕانكارییە، نوێنەری ئەو 

داهاتووی  رەم��زی  دێ��ت،  كە  پاشەڕۆژەیە 

نەتەوەیە، بەعس هەموو ئەو شتانەی تێدابوو، 

كە  ئایدۆلۆژیایەی  لەو  بوو  بریتی  بەعس 

لەیەككاتدا تەماشا دەكات خۆی بە نوێنەری 

بە  خۆی  دەزانێت،  عەرەب  نەتەوەی  هەم 

نوێنەری ئیسالم دەزانێت، خۆیی بە نوێنەری 

مۆدێرنەی عەرەبی دەزانێت، هەم خۆی بە 

نوێنەری رابردووی عەرەب دەزانێت، خۆی 

بە خاڵی پرد دەزانێ�ت لەنێوان مێژوویەكی 

مێژویەكی  و  ئیسالمی  عەرەبی  بەشكۆی 

بەشكۆ كە لە داهاتوودا دێت. ئەم تەوەهمە 

بنیاتنراوە،  لەسەر  بەعسی  كە  فاشستیانە 

هەر  دوژمنێك  هەر  كە  زەمینەن  هەموو 

رێگرێك كە دێتە بەردەمت، تۆ بەناوی ئەو 

هێزەوە  ئەو  ناوی  بە  مێژووییەوە،  ئیرادە 

كە تۆ نوێنەرایەتی دەكەیت، ئەو هێزەی كە 

مێژوو،  رۆحی  نەتەوە،  رۆحی  دەڵێت  پێی 

رۆحی مۆدێرنە، ئەوەی كە بەعس خۆی پێی 

نەمرە  پەیامە  ئەو  خالیدە(،  )رسالە  دەڵێت 

ئەو  بەناوی  دەبات،  ناوی  بەعس خۆی  كە 

ئەنفال نیشانەی گەیشتنی 
شەڕەنگێزییەكەیە بە 

بااڵترین پلەی خۆی، واتە 
بڵێین پاكتاوی رەگەزی، 
پاككردنەوەی دەورووبەر، 
فاشیزم چییە، فاشیزیم 

ترسی بەردەوامە لە ویدی، 
بەردەوام تۆ لە حاڵەتێكی 

فۆبیادا دەژیت بەرامبەر بە 
ئەوانی دی، بەردەوام لە 

ترسێكی قوڵدا دەژی، كە 
ئەگەر تۆ ئەو نەكوژی لە 

بەرامبەردا ئەو تۆ دەكوژێت



145  ژمارە )14-15( نیسانی  2016

)رسالە خالیدە(ەوە تۆ ئەو شەرعیەتە دەدەی 

بە خۆت كە هەركەسێك، هەر بەربەستێك 

لەبەردەم ئەم پەیامە نەمرییەدا بوەستێتەوە، 

تۆ دەتوانی قڕانی بكەیت و لەناوی ببەیت، 

ئایدۆلۆژیاو  و  ناو  تەماشای  ئەگەر  لێرەوە 

بكەی  بەعس  سیاسی  فیكری  و  موفرەدات 

دەدۆزیتەوە،  تێدا  ئەنفالی  بەئاسانی  زۆر 

بچوكی  بەرجەستەی  زۆر  بەشێكی  ئەنفال 

نێوكۆی تێڕوانینی بەعسە.

كەنداودا  جەنگی  لە  بكەین  تەماشا   ئەگەر 

دەگێڕێتەوە"كە  ئەفسەرەكانی  لە  یەكێك 

سەدام حسێن پێیوابووە، كە ئەمان بێگومان 

ئەوان  هێزی  لەبەرئەوەی  س��ەردەك��ەون، 

هێزی  نییە،  لەگەڵدا  تەكنەلۆژیای  راستە 

الوازترە،  ئەمەریكا  بە  بەرامبەر  سەربازییان 

ئەو چەكانەیان نییە كە هاوپەیمانان هەیانە، 

پێیوابووە  گەورانەدا   جیاوازییە  ئەم  لەپاڵ 

گرنگە  ئەوە  ئەمانە هەموو خاڵی الوەكین، 

تەسەور  وا   ئەو   كێدایە"  لەگەڵ  خوا  كە 

دەكات، كە ئەم نوێنەری خوایە، ئەو جەنگە 

ئەمڕۆش  ئێستا  ئیالهیە، ئەوەی كە  جەنگی 

دەیبینینەوە هەمان مەنتقی بەعسە كە ئێمە 

تر.  بە فۆرمێكی  لەنێویدا دەژینەوە  خۆمان 

بەشێكی  ئەنفال  بكەین  تەماشا  ئەگەر  بۆیە 

ئەو  جیهان،  بۆ  بەعسە  تێڕوانینی  سروشتی 

تێپەڕین  بەبێ  هەتە  كە  نەمرەی  پەیامە 

بەسەر الشەی ئەوانی تردا نەبێت نایەتەدی، 

مومكین نییە، تۆ بتوانیت بڵێی من نوێنەری 

رابردووەوە،  شكۆی  بەهەموو  نەتەوەیەكم 

نەتەوەو  رۆحی  نوێنەری  و  داهاتوو  شكۆی 

نوێنەری ئەوەی كە دێت و لەدایك دەبێت، 

پێشوو،  پێغەمبەرەكانی  وەچ��ەی  نوێنەری 

پێغەمبەری ئەوانەن كە لە داهاتوودا لەدایك 

دەبن، بەاڵم ئەمە بۆ جەنگی گەورە دەگەڕێت 

ناكرێت،  گ��ەورە  جەنگی  بێ  و  ب��ەردەوام 

جەنگی گەوەرەش بەبێ قڕانكردنی گەورەش 

زۆر  بەشێكی  ئەنفال  من  بەبڕوای  ناكرێت، 

سروشتی ئایدۆلۆژیای بەعس بووە.

   • ئەنجامدانی ئەنفال و كۆمەڵكوژی كورد 

مێژوو،  بە  پەیوەندی  بەعسەوە  لەالیەن 

كولتور،  یاخود  هەیە،  ئیسالمەوە  كولتوری 

مێژوو، ئایدۆلۆژیای بەعس خۆیەتی؟

ئێستادا  لە  ئیسالم  پێموایە  عەلی:  بەختیار 

بێت،  هەمانشت  ب��ەردەوام  نییە  شوناسێك 

پێش  ساڵ  سەد  ئیسالمی  ئەمڕۆ  ئیسالمی 

ئیسالم  ئەندەنوسیا،  لە  ئیسالم  نییە،  ئێستا 

لە مەغریب یەك ئیسالم نییە، ئیسالم شتێكە 

ئیش  مێژوودا  چوارچێوەی  لەنێو  هەمیشە 

لەنێو  مێژووییدا،  فەزایەكی  لەناو  دەكات، 

فەزایەكی كۆمەاڵیەتی شارستانی دیاریكراودا 

ئیسالم  نییە  ب���ڕوام  م��ن  دەك���ات،  ئیش 

شوێنێك  ه��ەر  لە  هەبێت،  جەوهەرێكی 

ئەمڕۆ  تا  دایكبووە  لە  كە  محەمەدەوە  لە 

هەمانشت بێت، ئیسالم بەرگی جیاواز جیاواز 

دەیگرێتەبەر  داعشەوە  لە  دەك��ات،  لەبەر 

شێخەكانی  لە  مالیزی،  مۆدیلی  ت��اوەك��و 

بنالدن،  تاوەكو  دوبەیەوە  لە  ك��ەن��داوەوە 

ئیسالم وەك فەیلەسوفێكی ژیژاك پێی دەڵێت 

بەتاڵە(. دەاللەتی بەتاڵ چییە؟  )دەاللەتێكی 

بۆ نموونە سەمفۆنیای نۆیەمی بیتهۆڤن، تۆ 

بەكاریبهێنی  كەرەستەیەك  وەك  دەتوانی 

دەتوانی  ئیرۆتیكی،  رۆمانسی  فلیمێكی  بۆ 

بەكاریبهێنی وەكو رەمزێكی شۆڕشگێڕانە، لە 

چین سەمفۆنیای نۆهەمیان بەكاردەهێنا، بۆ 

ئەوەی بیبەستنەوە بە مێژووی كۆمۆنیزم و 

خەباتی چینایەتییەوە، واتە هەركەسەو هەر 

تایبەتی  مانایەكی  شوێنێك  هەر  كولتورو 

بەم وشەیە دەدات، وەك وشەی ئازادی كە 

ئازادی  من  الی  هەیە،  بەتاڵی  دەاللەتێكی 

شتێكە، الی تۆ شتێكە، الی ئەو شتێكە، الی 

دەدەینێ،  تایبەتی  مانایەكی  یەكەمان  هەر 

خۆی لە بنەڕەتدا وشەكە مانایەكی دیاریكراوی 

نییە، بەڵكو پەیوەستە بە منەوە لەم شوێنە و 

لەم دەقەیە تەعریفی بكەم كە ئازادی چییە، 

جیایە  ئازادی  بۆ  من  تەعریفەی  ئەم  بەاڵم 

لەو تەعریفەی هۆمۆسێكسواڵێك لە ئەوروپا، 

ئەڤیندا،  سجنی  لە  زیندانییەك  تەعریفی 

كە  ژنێك  ئازادی الی  تەعریفی  لە  جیاوازە 

لە نیویۆركدا دەژی، لەبەرئەوە پێیدەوترێت 

دەاللەتی بەتاڵ، ئیسالمیش دەاللەتی بەتاڵە. 

ئیسالم الی دایكم شتێكە، الی مەالیەك لە 

كە  گەنج  كوڕێكی  الی  شتێكە،  ئەفغانسان 

رەنگە ئەمڕۆكە فیزیا بخوێنێ�ت جیاوازە.

ئیسالمی  ئەنفالدا  لە  بەعس   •       

بەكارهێنا، بۆ ؟

البەیت  ئیسالم  دەتوانیت  عەلی:  بەختیار 

نموونە  بۆ  چینایەتییە،  خەباتێكی  بڵێت  و 

جینۆساید  هەمان  ستالینییەكان  ماركسە 

دەكەن،  مێژوودا  لە  قڕان  هەمان  دەكەن، 

لێبنێن  ئیسالمی  ناوی  ئەوەی  بری  لە  بەاڵم 

وا  مێژووییە،  پێویستیەكی  ئەمە  پێیدەڵێن 

دژی  لە  شەڕەكاندا  لە  دەك��ات  پێویست 

بورژوازییەت، لە دژی چینی سەرمایەدار ئەم 

هێزە كۆمەاڵیەتییانە، ئەم چینە كۆمەاڵیەتییانە 

قڕان بكەین، لەبەرئەوەی سەرهەڵدانی خۆری 

مێیژووی تازە پێویستی بەهێزی تازە هەیە، 

لێرەوە  تازەیەن،  هێزی  ئەو  نوێنەری  ئێمە 

بەعس دەتوانێت بێ ئیسالم، ئەگەر ناویشی 

نەنێت ئەنفال، ئەنفال هەر روویدەدا، لەمە 

دڵنیابە ئەگەر نەشگەڕایەتەوە بۆ ئایەتەكانی 

ئیسالم، ئەنفال هەر روویدەدا.

        •  بۆ ئیسالمی بەستنەوە بە ئەنفال؟

بەختیار عەلی: چونكە لەناو كولتورێكدا ئیش 

دەكات، كە تێیدا ئیسالم بەشێكە لە زاكیرەی 

قەناعەت  ك��ە  خ��ەڵ��ك،  جەمعی  دەس��ت��ە 

قبوڵترە،  گونجاوترو  بەهانەیەیە  بەم  هێنان 

لەبەرئەوەی تۆ شان دەبەستی بە كولتورێكی 

كە  مێژووی  یادەوەرییەكی  بە  و  مێژووی 
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خۆی ئەم بەهانەیەی قبوڵە، كە پێشتر چەند 

جارێك لە مێژووی ئەم مۆدێلەی بینیوەتەوە 

بووەتەوە  ئاسایی  نۆرماڵیزەو  تێپەڕیوەو  و 

ئیسالم  ئایا  ئەوەیە،  پرسیارەكە  بەاڵم  بۆی، 

بێبەشە؟ ئیسالم بێبەرییە؟ بێگومان نە. 

     • بۆ ؟

لەم  ئیسالم  لەبەرئەوەی  عەلی:  بەختیار 

دەژین،  تێیدا  ئێمە  كە  مێژوویەی  ساتەدا  

بەعس  ئیسالمێكە  مۆدێرنەوە،  ناو  چۆتە 

ئامێرێكی  ناو  چۆتە  واتە  پێدەكات،  ئیشی 

ترەوە، چووەتە ناو فەزایەكی ترەوە. 

• ئیسالم یاساكانی خۆی نەگۆڕە، ئەمە چۆن؟

بەختیار عەلی: ئیسالمی نەگۆڕ بوونی نییە، 

ئیسالم  ئەگەر  نەبێت،  تێكستا  لە  تەنیا 

داعش  ئێستا  كە  ئ��ەوەی  نەگۆڕبوویایە، 

ئێستا  پێش  ساڵ  دووسەد  دەبوایە  دەیكات 

سلێمانی  دێنمەوە،  بۆ  نموونەیەكت  بوایە، 

گەڕەكی  دوو  بوو،  گ��ەڕەك  چوار  هەموو 

گەورەی تێدا بوو، ناویان گاوران و جولەكان 

بوو، هەر دوو گەڕەكەكە ئێستاش بە ناوەكانی 

و  دیان  لە  پڕبوون  كە  ماونەتەوە،  خۆیان 

لەگەڵ جو، سەدان ساڵ لە سلێمانیدا ژیاون، 

لە ناوچەی ئێمەدا ژیاون، بۆ ئەوكاتە ئیسالم 

هەبوو،  ئیسالم  ئەوكاتەش  هەڵبەت  نەبوو؟ 

ئەی بۆچی ئەوكاتە قڕانی جوو نەكرا، بۆچی 

بەناوی ئیسالمەوە ئەنفال نەكرا، لەبەرئەوەی 

تێگەشتنێكی  مێژوویەدا  قۆناغە  لەو  ئیسالم 

تری بۆ هەبووە.

  • تۆ پێتوایە ئیسالم بۆ پێشەوە رۆشتووە، 

یان تێكەڵ بە مۆدێرنە بووە؟

پێشەوە،  بۆ  نە  ئیسالم  نا  عەلی:  بەختیار 

بەكاری  تۆ  ئیسالم  نایەت.  دواوە  بۆ  نە 

دەهێنیت، من بەكاری دێنم و هەر یەكەمان 

پێناسەی خۆی پێدەدات، ئیسالم لە ساتێكی 

دیاریكراودا فۆڕمێكی دیاریكراوی خۆی هەیە، 

نموونە  بۆ  نییە،  ئەبەدی  فۆڕمە  ئەم  بەاڵم 

ئیسالمی ئەزهەر لەم ساتەدا ئیسالمی داعش 

نییە، بەاڵم تێكستەكە هەمان تێكستە، واتە 

دوو خوێندنەوەی جیاوازی بۆ دەكرێت، زیاد 

تێكست  هەمان  تەماشای  گۆشەیەكەوە  لە 

دەكەی، بەاڵم پرسیارەكە ئەوەیە كە كاتێك 

بە  دێڕ  كامە  دەخوێنیتەوە،  تێكستێك  تۆ 

گرنگ لەناو ئەم تێكستەدا دادەنێیت، ئیسالم 

لە  زیاد  قابیلی  ئایەتەكانی  دینێكە كە  خۆی 

تەفسیرێكن. ئیسالم زادەی ساتێكی مێژووی 

ئەمڕۆوە  مەنتفی  لە  ناتوانین  دیاریكراوە، 

حوكم بەسەر تێكستێكدا بدەین، كە هەزارو 

ئێمە  نوسراوە.  ئێستا  پێش  ساڵ  چوارسەد 

چوارسەد  هەزارو  كە  تێكستەی  ئەو  ئەمڕۆ 

و  دەیهێنین  ن��وس��راوە  ئێستا  پێش  س��اڵ 

دەیخوێنینەوە كۆمەڵێك ناكۆكی تێدا دەبینین 

نەیانبینبێت، وەكو چۆن  ئەوكاتە  كە رەنگە 

زۆر لە روانینی ئێمە بێ ناكۆكی و كۆنكرێتی 

بیست  بۆ  پانزە  رەنگە  ب��ەاڵم  دەنوێنێت، 

ساڵی تر زۆر ناكۆك دەركەون، لە روانگەی 

بۆنموونە  ناكۆكی،  لە  پڕدەبێت  ئەوانەوە 

گوتاری ماركسیستی لە سی ساڵ پێش ئێستا 

هەڵەیە،  بڵێیت  پێی  تۆ  نەبوو  ئەوە  قابیلی 

كە كۆمەڵگە بەسەر چەوساوەو چەوسێنەردا 

خۆیدا  خەباتی  لە  چەوساوە  دابەشكراوە، 

خۆی  بسڕێتەوەو  چەوسێنەر  چینی  پێویستە 

دەس��ەاڵت  س��ەردەس��ت،  چینی  ب��ە  ببێت 

دیكتاتۆریەتی  ل��ێ��رەوە  دەس��ت،  بگرێ�تە 

بوو  وتارێك  ئەمە  دابمەزرێنێت،  پڕۆلیتاریا 

بۆ ئەو خەڵكە رۆشنبیرانەی كە لە چلەكان 

بۆ  كە  ئەمڕۆ  وەكو  دەژی��ان،  پەنجاكاندا  و 

ئێمە مایەی پێكەنینە، مایەی پێكەینن نەبوو، 

پەنجا  دوای  بەاڵم  بوو،  جیدی  خیتابێكی 

مێژووی  ج��واڵن��ەوەی  بە  ساڵ  شەست  بۆ 

ك��ردووە،  ون  خۆی  جەوهەری  وت��ارە  ئەم 

نییە،  وتارە جەوهەرێكی  ئەم  ئێستا  كەواتە 

قۆناغ، سەردەم، كولتور، تێڕوانینی ئێمە لەم 

وەختێك قیمەتی موقەدەست 
گەورەتر دەبێت، یان سەنتراڵتر 

دەبێت لە نرخی ژیان،
 ئالێرەدا یەكەمین هەرەسی 
مانای ئینسان دێتەپێشەوە. 
بۆیە ئەنفال بەشێوەیەك لە 
شێوەكان لە موقەدەس جیا 
نابێتەوە، لە هەر شوێنێكدا 

موقەدەس هەبوو، گەر 
موقەدەسێكی ئاینی بێت، یان 

سیاسی، یان كولتوری بێت
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ئیسالمیش  دەدەینێ.  مانایەی  ئەو  دەقەیدا 

هەموو  وەك��و  دەشێت،  كە  هەمانشێوەیە 

تێكستێكی تر بێشومار مانای هەبێت. ئیسالم 

كە  تر  تێكستێكی  هەر  وەكو  نییە،  جیاواز 

هەیە. مەسەلەن وەكو ئەوە وایە بڵێیت كە 

یەك  مەحوی  هەیە.  مانای  یەك  مەحوی 

قەسیدەیەكی  كاتێك  مەحوی  نییە،  مانای 

مانایەكی  خۆیدا  لەسەردەمی  نوسیووە، 

دیاركراوی هەبووە.

    • تۆ دەڵێیت گەر یەك مانای هەبوایە 

ئەو هەموو تەفسیرە بۆ قورئان نەدەكرا؟

هەموو  ئەو  لەوەی  جگە  عەلی:  بەختیار   

قورئان خۆی  نەدەكرا،  قورئان  بۆ  تەفسیرە 

تێكستە، هەموو تێكستێكیش زیاد لە مانایەك 

هەڵدەگرێ�ت، لێرەوە قابیلی تەفسیری جیاواز 

جیاوازە. قورئان خۆی تێكستە.

    •  قورئان تێكستێكی بەشەرییە؟

ئاڕاستەوە،  ئەو  نەچینە  با  عەلی:  بەختیار 

چونكە كێشەی زۆر تێدەكەوێت، با بڵێین كە 

قورئان تێكستێكی ئیالهییە، بەاڵم كێ بەكاری 

ناهێنێت،  بەكاری  خۆی  خودا  دەهێنێت؟ 

بەڵكو ئێمەی بەشەر بەكاری دەهێنین، ئەگەر 

دەنوسرا،  قورئان  تەفسیری  یەك  وانەبوایە 

دەهێنین،  كۆنەوە  لە  تەفسیر  سەد  نەك 

قورئان  كە  بەشەرین،  ئێمەی  ئەوە  لەبەر 

بەكاردەهێنین. ئەمە پرسیارە سەرەكییەكەیە.

تەئویلی  ك��ەوات��ە  ه��ەی��ە،  تێكست  م���ادام 

جیاواز هەیە، مادامە تەئویلی جیاواز هەیە، 

مانای  جیاوازدا  جیاواز  قۆناغی  لە  كەواتە 

كێشەی  سەنتراڵ.  مانای  بە  دەبێت  جیاواز 

سەرەكی سەردەمی ئێمە و بەعس بە گشتی 

ئیسالمدا  لە  سەنتراڵ  مانای  كە  ئەوەیە، 

دەبێت بە مانایەكی توندوتیژ، رەتكردنەوەی 

رەگ��ەزە  لە  یەكێك  بە  دەبێت  دی  ئ��ەوی 

كۆمەاڵیەتییەكان    هێزە  كە  سەرەكییەكانی 

لە ئیسالم دەریدەهێنن و بەكاری دەهێنن، 

حاڵەتی  لە  كوردێك  وەكو  من  چۆن  وەكو 

بێهێزیدا پێویستم بەوەیە كە ئیسالم قوەتێكی 

تۆلێرانسی تێدا بێت، بۆ ئەوەی من لەگەڵ 

تەعامول  لێبووردەییەدا  ئەو  تۆلێرانسە،  ئەو 

بكەم.

ترساوی  شوناسی  لە  بەرگری  كە  عەرەبێك 

خۆی دەكات، پێویستی بەو رۆحە جەنگاوەرە 

شەڕكەرەی ناو ئیسالم هەیە، لێرەوە ئەوەی 

من دەمەوێت بیشارمەوە، ئەو خیتابەی من 

دەمەوێت بێدەنگی بكەم، ئەو دەیهێنێتەوەو 

دواجار  بۆیە  سەرەكی،  خیتابی  بە  دەیكات 

بۆ  ت��ر،  دی��ارەی��ەك��ی  وەك��و ه��ەر  ئیسالم، 

داعش  یان  بهێنێت،  بەكاری  بەعس  نموونە 

بەكاری  ئێران  سوریاو  بهێنێت،  بەكاری 

مێژووی  سیاقی  لە  یەكەو  هەر  بهێنێت، 

خۆیدا لەگەڵ ئایدۆلۆژیایەكدا موتوربە بووە. 

بە  خۆی  ئیسالم  بگەین  تێ  ئەمە  دەبێت 

خۆی  ناسیۆنالیزم  چۆن  وەكو  نایەت،  تەنیا 

دەبێت  موتوربە  هەمیشە  نایەت،  تەنیا  بە 

لەگەڵ ئایدۆلۆژیایەكی تردا، موتوربە دەبێت 

دەبێت  موتوربە  ت��ردا،  فیكرێكی  لەگەڵ 

لەگەڵ پێویستیەكانی ساتێكی مێژوویی تردا . 

شتێك نییە بەناوی ئەوەی كە ئەمە ئیسالمە 

زیندووبۆتەوەو بە تەنیا ئیش دەكات، ئەمە 

ئیسالمەو ئەمەی دروستكرد، ئەمە مەنتقێكە 

نییە  سەد لە سەد الی من رەفزمەو قبوڵم 

لەوە  باس  كە  قبوڵمە  بەوە  تەنیا  لەگەڵیدا، 

سیاسی،  ژینگەیەكی   لە  ئیسالم  بكەین  

لە  دیاریكراودا،  ئایدۆلۆژی  كۆمەاڵیەتی، 

بەشێویەكی  دیاریكراودا  مێژووی  ساتێكی 

دیاریكراو كار دەكات، هەروەها لە ساتێكی 

ترداو لە فەزایەكی كولتوری كۆمەاڵیەتی تردا 

بە شێوەیەكی تر كاردەكات، هەمان تێكست 

لەبەرئەوەی  كاردەكات،  تر  بەشێوەیەكی 

ئەمە  بڵێین  نییە،  ئیسالم  بۆ  جەوهەرمان 

جەوهەرەكەیەتی، تا بیپارێزین. ئەوە داعشە 

ئەوە  دەك��ات،  ئیسالم  جەوهەری  لە  باس 

هێزە زۆر زۆر فەندەمەنتاڵەكانە كە باس لە 

بوونی ئەو جەوهەرە دەكەن، ئێمە دەبێت 

باس لەو جەوهەرە نەكەین.

    • بۆ لە بۆرما، لە عێراق، شەرعیەت 

سەربڕین،  كوشتن،  بۆ  ئیسالمەوە  لە 

وەردەگیرێت، بۆ ئەنفالكردن؟

وەر  ئیسالمەوە  لە  تەنیا  بە  بەختیار عەلی: 

نەگیراوە، بۆ نموونە ئەم شتانەی كە داعش 

حەفتاكاندا  لە  چەپەكان  هێزە  دەیكات، 

كەمبۆدیا  لە  پۆڵكۆد  كە  ئەوەی  دەیانكرد، 

هەشت  كەمبۆدیا  دەی��وت  پۆڵپۆت  ك��ردی، 

ئەو  دەك��وژم،  ملیۆنی  چ��وار  من  ملیۆنە، 

لە  كۆمۆنیزم،   بە  دەبن  تریش  چوارەكەی 

پەنجاو  نزیكەی  دووەم��دا  جیهانی  جەنگی 

نازییەكان  دەستی  بە  ك��ەس  ملیۆن  پێنج 

ئەمانە  نییە،  ئیسالم  ئەمە  دەك��وژرێ��ت، 

من  بەبڕوای  ئەوە  لەبەر  ترن.  ئایدۆلۆژیای 

كە  ئەوەن،  هەڵگری  ئایدۆلۆژیاكان  هەموو 

بەرگری  ئەمە  توندوتیژ،  ئایدۆلۆژیای  ببنە 

ئەو  روونكردنەوی  بەڵكو  ئیسالم،  لە  نییە 

شەڕانگێزی  رۆحی  كە  مێژووییەیە  راستییە 

تایبەت نییە بە یەك ئایدۆلۆژی، وەك چۆن 

تایبەت نییە بە یەك دین، ئەوەی مەسیحیەت 

كردوویەتی لە مێژووی خۆیدا هیچ وەخت 

كەمتر نییە لە ئیسالم. بۆچی ئەوەمان لە بیر 

بچێت، بۆ نموونە فەرەنسییەكان لە جەزائیر 

لە ماوەی كەمتر لە چەند ساڵێك دا ملیۆنێك 

بە  گازو  بە  هەزاریان  س��ەدان  جەزائیری، 

سوتان كوشتووە. ئەمانە بەشێكن لە مێژووی 

مێژووی  ناشرینی  بەشێكی  و  بەشەریەت 

بەشەریەتن. بەهیچ شێوەیەك ئیسالم خاڵی 

شەڕانگێزی  ئەگەری  دینێكە  ل��ەوە،  نییە 

تێدایە، ئەم ئەگەر لە مەسیحیەتیشدا هەیە، 

فیكری  لەناو  هەیە،  ناسیۆنالیزمیشدا  لە 

شوێنی  لە  لیبراڵەكانیش  هەیە،  چەپیشدا 
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ئەمەریكا  ئایا  نموونە  بۆ  كردویانە،  دیكەدا 

كە  نەبوو،  فیدراڵ  دیموكراتی  دەوڵەتێكی 

دەسوتاند،  ئینسانی  ملیۆنەها  ڤێتنام  لە 

وەكو دەڵێت، خوێنی ئەوان ئاوە یان چییە! 

حیسابی بۆ نەكەین.

بەاڵم مەس���ەلەكە لێ���رەدا ئەوەیە كە ئێمە 

ئێس���تا لە كاتێكی مێژوودا دەژین زۆر ئەم 

وتارە دڕە وەحشییە بەناوی ئیسالمەوە ئیش 

دەكات، قودرەتی هەیە، بۆ ئەوەی دەست 

بگرێت بەسەر تەفسیرێكیی دیاریكراودا بۆ 

دی���ن و ئەمە بخاتە ناو جیهانی مێژووەوە. 

پرس���یارەكە لێ���رەدا ئەوەیە ك���ە بۆ ئەم 

وت���ارە لەناو مێ���ژوودا زاڵ دەبێت، ئەمە 

ل���ە چییەوە هات���ووە. ئەمەیانە كە دەبێت 

بخوێنینەوە،  كۆمەڵگ���ەكان  قوڵی  بوونیاتی 

نەك ئیس���الم خ���ۆی. تۆ ئیس���الم تائێوارە 

بخوێنیت���ەوە تێناگ���ەی بۆچی جینۆس���اید 

دێ���ت،  ب���ۆ  تەفس���یرێكت   . روودەدات 

ب���ۆ نموونە لە ئیس���المدا وت���راوە خەڵك 

بكوژن، باش���ە ئۆكەی، بەاڵم ئەم تەفسیرە 

ب���ە درێژایی مێژوو هەبووە. خۆ ئیس���الم 

زادەی ئەم���ڕۆ نییە، ئ���ەی بۆچی پێتدەڵێم 

حەفتاكان لە س���لێمانی جولەكەكانیان قڕان 

نەكردووە، خۆ بە حس���ابی ئەوەبێت لەو 

سەردەمەدا كوشتنی یەهود و نەسارا جیهاد 

ب���ووە. بەو مەنتقە بێت، بۆ نەیان كرد؟ بۆ 

بە هەزاران س���اڵ كورد، ئیسالم، جولەكە، 

مەس���یحی ل���ەم ناوچەی ئێم���ە بەیەكەوە 

ژی���اون و ئەمە رووین���ەدا؟ كەواتە ئەوەی 

ئێس���تا دەیبینین ش���ازە لە مێ���ژووداو نا 

گه ڕان و جياكردنه وه ى روفاىت پريۆزى ئه نفالكراوه كان
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نۆڕماڵە. ئەمەیە كە ئێستا وامان لێدەكات، 

ب���ۆ ئەوەی تێی بگەین بە تەنیا پێویس���ت 

نیی���ە، كە بگەڕێینەوە بۆ خودی ئیس���الم، 

چونكە هەمیش���ە ئەو پرسیارە هەیە، كە 

بۆ س���ەد ساڵ لەمەو پێش ئەمە رووینەدا، 

ب���ۆ ئەوكاتەی من ل���ە دایكب���ووم ئەمە 

رووینەدا لە س���اڵی حەفتاو هەش���تادا من 

گەنج بووم، بۆ ئەم تێگەیش���تنە بۆ ئیسالم 

نەب���وون، كەوای���ە ئەم تێگەیش���تنەی كە 

ئەمڕۆ بۆ ئیس���الم هەیە زادەی سیاسەتە، 

زادەی كۆمەڵگ���ەی ئەمڕۆمانە، زادەی ئەو 

ناكۆكییەیە كە ئەم���ڕۆ تێیدا دەژین، نەك 

ش���تێكی ئەزەلی بێ�ت و شاردرا بێ�تەوەو 

ئێستا دەركەوتبێت. ئەم تەفسیرە بەبڕوای 

م���ن زۆر هەڵەیەو زۆر ترس���ناكە، هەمان 

تەفس���یرە كە داعش بۆ ئیس���الم دەیكات، 

چونكە داعشیش وا دەڵێت، دەڵێت ئیسالم 

جەوهەرێك���ی هەیە، ئەوەی ئێمە ئیش���ی 

پێدەكەی���ن، هەموو ئیس���المەكانی تر كە 

دەیكەن خۆ فرۆش���ن و خائینن، لە ئیسالم 

تێنەگەیش���توون، ئێستا كاتی ئەوە هاتووە 

ئیس���المی راس���تەقینە كە شمش���ێرەكەی 

ئێمەیە بێتەوە س���ەر هێز.

      • دەتەوێ���ت بڵێی كە ئیس���الم یەك 

ئایدۆلۆژی���او ی���ەك پەیڕەوی ئیس���المی 

دیاریكراوی نیی���ە، ئەی بۆ حزبی كۆمەڵ، 

یەكگرتوو هەیە، یان بۆ داعش، س���ەلەفی 

هەیە؟

بەختی���ار عەلی: دەمەوێت بڵێم ئیس���الم 

دیاردەیەكی مێژووییە، لە ناو مێژوودایە، 

لە ن���او مۆدێرنەدایە، بووە بە مێژوویەك 

لەم كۆمەڵگەیانە، بۆ ئەوەی تێی بگەین، 

بەر لەوەی بچین ئیسالم خۆی بخوێنینەوە، 

پێویس���تمان بەوەیە فەزای سیاسی خۆمان 

بخوێنینەوە، ف���ەزای كۆمەاڵیەتی خۆمان 

بخوێنینەوە، ئەو بونیادەو موشكیلەكانی ناو 

ئەو بونیادە بخوێنینەوە، ئەمەیە تێزەكەی 

م���ن، من غەڵەتەكە لەوێدا دەبینم واز لە 

خوێندنەوەی مێ���ژوو، كۆمەڵگە و كولتور 

بهێنی و هاتووی راس���تەوخۆ بازتداوە و 

دەتەوێت لە رێگەی خوێندنەوەی تێكستی 

قورئانییەوە لەمە تێ بگەیت، لەمەش تێ 

ناگەیت، ئەمەش خەلەلێكی زۆر گەورەیە. 

زووە بەدیلی ئەمە لە خوێندنەوەدا ئەوەیە 

بڕۆی چی بخوێنیت���ەوە، بڕۆی كولتوری 

بونی���ادی كۆمەاڵیەت���ی بخوێنیتەوە، یان 

بونیادی ئەقڵی ئ���ەو مرۆڤانە بخوێنیەوە، 

ئەو بونی���ادە ئایدۆلۆژییە بخوێنیتەوە كە 

ئیس���الم جارێكی تر چووەتە ناوی، یاخود 

ئ���ەم پەیوەندییە ئایۆلۆژیان���ە بخوێنەوە 

كە ئیس���الم چووەتە ناو نەس���یجیانەوە، 

ب���ۆ نموون���ە پەیوەن���دی ئیس���الم ب���ە 

ناس���یۆنالیزمەوە، پەیوەندی ئیس���الم بە 

فیكری چەپ���ەوە، ب���ە لیبراڵیزمەوە، بە 

ئەخالق���ی كۆمەاڵیەتیی���ەوە، بە ئەخالقی 

نوێوە، بە تەكنەلۆژیاوە، هەموو تەوەری 

نوێن. تۆ لەبری ئەوەی تەنیا بگەڕێیتەوە 

بۆ تێكس���تی قورئانی دنیایەك كایەی تر 

هەیە، پێویستە بیخەیتە كار، بۆ ئەوەی لە 

دیاردەكە تێ بگەیت.

 تێكس���تی قورئانی ب���ە تەنیا بەس نییە، بۆ 

ئەوەی تۆ تێبگەی كە چی روودەدات، ئەمە 

ئاسان كردەوەی كێش���ەكانە، بۆ ئەوی لەم 

سوككردنەوەو ئاس���انكردنەوە زۆر ئاسانانە 

مندااڵنەیە تێپەڕین، پێوستە بچین پێ بخەینە 

ناوزانس���تەوە، پێوستە ئەو بازە بدەین، لەم 

تەفسیرە زۆر سادەیە كە بە تەنیا دەگەڕێتەوە 

بۆ تێكستی قورئانی، بگەڕێینەوە بۆ بونیادی 

ئەقڵ���ی، ئایدۆل���ۆژی، كۆمەاڵیەت���ی، ئەو 

مێژووەی كە لە دوو س���ەد ساڵی رابردوودا 

 لەم واڵتە مێژوویەكی دروستكردووەو ئێمەی

گەیاندوەتە ئەمڕۆ.

پرۆفایل:

سەرەتایی  خوێندنی  لەوێ  هەر  دایکبووە،  لە  سلێمانی  لە   _

ناوەندی   « لە  دواتر  تەواوکردووە،  قوتابخانەى شێخ سەالم  لە 

هەڵکەوت«  ئامادەیی   « لە  ئامادەییشی  و  خوێندوێتی  ئەزمڕ« 

تەواوکردووە،.

بەشی  زانستی  کۆلێژی  لە  هەولێر  و  سلێمانی  زانکۆی  لە   _

جیۆلۆجی خوێندکاربووە، لەساڵی ١٩٨٣ دا لە خۆپیشاندانی زانکۆدا 

بریندار دەبێت و زانکۆ جێدەهێڵێت.

_ لە ساڵی ١٩٨٣ � ەوە تەواو خۆی بۆ کاری ئەدەبی تەرخان 

دەکات، لەو ساڵەدا قەسیدەی نیشتیمان دەنوسێت، کە کۆنترین 

بەرهەمی باڵوکراوەی نوسەرەو نۆ ساڵ دواتر بۆ یەکەمجار لە 

دیوانی » گوناه و کەرنەڤاڵ« دا چاپدەکرێت. 

_ لە سااڵنی هەشتادا نوسەر کۆمەڵێک قەسیدەی درێژ دەنوسێت، 

لەوانە » شار«، » گوناه« ، »کەرنەڤاڵ« و چەندانی تر، دەستنوسی 

ئەو  بۆ  هەر  یش  دووەم«  تاقانەی  »مەرگی  رۆمانی  یەکەمی 

سەردەمە دەگەڕێتەوە .

بە  بە دوو بەش  یەکەمین وتاری  دا  پاییزی ساڵی ١٩٨٩  لە   _

رۆژنامەی  لە  دا  بێدەنگی«  پەراوێزی  لە  »قسەکردن  ناونیشانی 

»پاشکۆی عێراق«دا باڵودەبێتەوە .

_ لە رۆژانی سەرەتای راپەڕیندا، لەگەڵ کۆمەڵێک نوسەری تردا 

ژمارە یەکی ” گۆڤاری ئازادی” دەردەکەن، کە دواتر پێنج ژمارەی 

لێ باڵودەبێتەوە .

_ لە ساڵی ١٩٩٢ دا یەکەمین کۆمەڵە شیعری بە جۆرێکی ئێجگار 

سادەو سەرەتایی و بە تیراژێکی کەم چاپدەکرێت .

لە  سیمینار  کۆڕو  چەندەها   ١٩٩٤ تا   ١٩٩٢ سااڵنی  لەنێوان   _

ئیشی  پاڵ  لە  ئیشەکانی  دەکات،  پێشکەش  سلێمانی  و  هەولێر 

کۆمەڵێک نوسەرو رۆشنبیری تردا، وەک سەرەتای سەرهەڵدانی 

جۆرە تێڕوانینێکی دی بۆ ئەدەب و کۆمەڵگا سەیردەکرێن .

_ دوای سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆ لە ئەیلولی ١٩٩٤ دا کوردستان 

بەجێدەهێڵێت، روو دەکاتە سوریا، پاش نۆ مانگ ژیان لە دیمەشق 

دەگاتە ئەڵمانیا و، تاساڵی  ١٩٩٩ لە فرانکفۆرت نیشتەجێ دەبێت . 

_ لەو ماوەیەدا لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی دیکەدا دەبێتە یەکێک 

لە دامەزرێنەرانی گۆڤاری رەهەند، لە ساڵی )١٩٩٨( یشدا رۆمانی 

» ئێوارەی پەروانە« دەنوسێت.

 _ لەساڵی ١٩٩٩ وە لە شاری کۆڵن نیشتەجێ دەبێت.

_ یەكێكە لە نوسەرە بەناوبانگەكانی كورد.

_چه ندين چاپ و باڵوكراوه ى به رهه مى  جۆراوجۆرى هه يه .
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ئیسامعیل بێشكچی :

كوردەكان واز لە خزمەتكردنی توركەكان، 

فارسەكان، عەرەبەكان بهێنن

 بیر لەخۆیان بكەنەوە، ئەوا باسی 

ئەنفال دەگۆڕێت

ديدار: سه يوان عومه ر _ توركیا

ئیسماعیل بێشكچی نوسەری گەورەی تورك، لەم گفتوگۆ و دیدارە تایبەتە رۆژنامەوانییەدا، 
دیدو بیرو بۆچوونی خۆی لەسەر پرسی ئەنفال و جینۆسایدی كورد دەخاتەڕوو، دەڵێت: «لە 
سایەی ئەنفال هەموو جیهان كوردی كوردستانی ناسی، كوردەكان دەبێت بەدوای دەوڵەتی 

سەربەخۆدا بگەڕێن، هەڵوێستیان بەرانبەر بە جینۆسایدكردن و ئەنفالكردنیان هەبێت«
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        •   ل���ە دیدی تۆوە )ئەنفال(چییە؟ 

ئەی بە تێگەیشتنی تۆ.. لە دیدی بەعسەوە 

)ئەنفال، قڕكردن، سڕینەوە( چییە؟

ئیسماعیل بێش���كچی: ئەنفال بۆ لەناوبردنی 

كورد لەرێگەی سیخوڕ و پۆلیسی دەوڵەت و 

دادگاو بەندكردنەوەبوو، بەعس كوردس���تانی 

بەن���اوی ماڵی جەن���گ ناون���اوە، پەالماری 

كوردستانیداو هەموو ماڵ و سامانی لەنێوان 

عەرەبەكاندا دابەش���كرد، كارەكان لە س���اڵی 

پێك���رد و ترس���ناكترین و  1983 دەس���تی 

ژەهراویترین گازی بەكارهێنا.

لەنێوان س���ااڵنی 1983 _ 1988 جینۆس���اید 

ئەنجامدرا، ئەنفال و هەڵەبجە بە یەكەوەن. 

هەڵەبجە تەواوكەری ئەنفالە، بەاڵم پێش���تر 

كات و ش���وێنی دیاری نەكراب���وو، بەبڕوای 

من بیركردنەوەی كوردس���تان، بیركردنەوەی 

مێژووی، كۆمەاڵیەت���ی نەبوو، خزمەتكردنی 

عەرەب، فارس و تورك هێش���تا پێشتربوو، 

ئەگ���ەر ك���وردەكان واز ل���ە خزمەتكردنی 

توركەكان، فارس���ەكان، عەرەب���ەكان بهێنن 

بی���ر لە خۆیان بكەنەوە ئەوا باس���ی ئەنفال 

دەگۆڕێت. 

           • میت���ۆدی فەلس���ەفە و فیكری 

بەعس بۆ ئەنف���ال كام جیهان بۆ ئێمە وێنا 

دەكەن، چیمان پیشاندەدەن ؟

ئیس���ماعیل بێشكچی:  لەو ماوەیەدا میتۆدی 

فەلسەفە نییە، بەعس لە رێگەی سیخوڕەكانی 

خۆی هێرش���ی دەكردە س���ەر كوردەكان بۆ 

لەناوبردنی كورد، ئەو سەروەت و سامانەی 

كە لە كورد بۆی دەمایەوە لە بەینی دەوڵەتی 

عەرەبیدا  دابەشی دەكرد.  

      •  ئایا پەالمار  و هێرش���ی ئەنفال بۆ 

سەر كورد لە الیەن بەعسەوە پەیوەندی بە 

مێژووی عەرب و ئیسالمەوە هەیە؟                 

 ئیسماعیل بێش���كچی: بیركردنەوەی بەعس 

بوو، یان رژێمی بەعس���ی س���ەدام حوسێن 

هێرش���ی بۆ س���ەر ك���وردەكان ب���ە ناوی 

ئەنفالكرد، ئەنفال لە س���ورەتی هەش���تەمی 

قورئانی پیرۆزدا غەنیمەتی هێرشی ئەنفالە. 

          •  خوێناویتری���ن و لوتكەتری���ن 

كردەی وەحشیگەری لە دوای جەنگی جیهانی 

دووەمەوە بەعس ئەنجامیدا، ئایا لەو تاوانە 

گەورەیەدا تەنها بەعس و حكومەتی عێراقی 

ئەوكات كردی؟یان واڵت و رژێم و نەتەوەی 

تر بەشداربوون؟

ئیسماعیل بێش���كچی: كوردستان دەوڵەتێكی 

پارچ���ە پارچەو بەش بەش���ە، واتە میللەتی 

ك���وردی میللەتێكی پارچە ب���ووە، ئەنجامی 

ئەم���ە ئەوەیە ئ���ەو ماوەیە ك���وردەكان بێ 

هاوڕێ جێهێشت و دوژمنەكانی زیاد دەكات، 

تەنها عەرەبەكان نەبوون، بەڵكو توركەكان و 

فارسەكانیش هەڵوێستیان بەرامبەر كوردستان 

نەب���وو. ل���ە 16_3 _ 1988جینۆس���ایدی 

ئیسالمی  كۆنفرانسی  ئەنجامدا،  هەڵەبجەیان 

لە هەمان مێژوودا لە كوەێتیش كۆبوونەوەیان 

هەبوو. ئەوكاتە لە كۆنفرانسی ئیسالمی 53 

دەوڵەت هەبوو، ك���ە تا ئەمڕۆ ئەو ژمارەیە 

بووەت���ە 57 ، كۆنفرانس���ی ئیس���المی هیچ 

بەجینۆسایدی هەڵەبجە  بەرامبەر  هەڵوێستی 

نەبوو، لەم جینۆس���ایدەدا خۆیان لە نەزانین 

و نەبیس���تندا، بیركردنەوەدا خۆی پێویستە 

بگەنە ئەنجامێك لێرەدا شتێكی گرنگ هەیە 

ئەمەوێ ئام���اژەی پێبكەم لە س���اڵی 1920 

دابەش���بوونی كوردس���تان و میللەتی كورد 

بەچوار پارچە ئەمە ئ���ەوە دەگەیەنێت، كە 

كوردەكان الوازیەكیان هەیە، بەرامبەر هێزی 

لە ساڵی 1920 
دابەشبوونی كوردستان و 
میللەتی كورد بەچوار 
پارچە 
ئەمە ئەوە دەگەیەنێت،
 كە كوردەكان الوازیەكیان 
هەیە، بەرامبەر هێزی 
دوژمنان ئەوان لە الوازیە 
سوودیان بینیووە. بۆیە 
بەئارەزووی خۆیان 
دابەشی دەكەن، دەبێت 
ئاگاداری ئەو الوازییە بین 
كە لە ناو كورد دایە
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دوژمنان ئەوان لە الوازیە سوودیان بینیووە. 

بۆیە بەئارەزووی خۆیان دابەش���ی دەكەن، 

دەبێت ئاگاداری ئەو الوازییە بین كە لە ناو 

كورد دایە.         

    •  هەڵوێس���تی حكومەتە ئیس���المی و 

عەرەب���ەكان لە رابردوودا لەس���ەر دۆزی 

كوردو پڕۆسەی ئەنفال زۆرالوازە، بۆ ؟ 

ئیسماعیل بێشكچی: ئێران، توركیا، سوریا، چ 

كاتێك بۆیان رەخساوە هێرشی لەم جۆرەیان 

بۆ س���ەر كوردس���تان ئەنجام���داوە. بەالی 

عەرەبەوە كورد هەمیشە ترس بووە.

      *  بۆ پرۆس���ەی ئەنفال بە بێدەنگی 

ئەنجامدراو بە بێدەنگی تێپەڕی ؟

  ئیسماعیل بێش���كچی: ب���ە هۆی باڵوبوون 

و دابەش���بوونی كوردەكان، ك���وردەكان بێ 

دۆس���ت مانەوەو  دوژمنەكانی زیاتر بوون، 

ئەوانەی حەز لە كورد ناكەن دەیانەوێت ئەو 

هێرشانەی كوردەكان بزانن، بۆئەوە ترساندن 

ئەنجامدەدەن، بەاڵم لە الیەن كەسانی دیكە 

نەزانرێت، بۆ نموونە لە الیەن جیهانەوە، لە 

الیەن رێخراوی مافی مرۆڤ .

        •  بەبڕوای تۆ بەرنامە، یان پۆلێنكاری، 

یان پۆڵێن لە ئەنفال و كۆمەڵكوژیدا هەبووە؟ 

ئەگەر ئەنفال نەكرایەتە بەدیل و جێگرەوە 

بۆ ئەنفال الی سەدام چی بوو ؟

ئیس���ماعیل بێش���كچی:  بەعس بۆ ئەنفال 

ئەم���ەش  داڕش���تبوو  وردی  پرۆگرامێك���ی 

پرۆگرامێكی بە مەبەست بوو، بۆ لەناوبردنی 

كوردو كوردستان، هەر ئەنفالی دەكرد.

           •  ل���ە دوای راپەڕینەوە، دەیان 

تەن بەڵگە نامەی بەڵگە نەویس���ت لەسەر 

تاوانەكانی ئەنفال و هەڵەبجە دەستكەوتن، 

بەشی زۆری  ئەو بەڵگە نامانە گەیەنراونەتە 

لەس���ەركراوە،  لێكۆڵینەوەش���یان  رۆژئاوا، 

كەچی ئەو لێكۆڵینەوانە س���ەرەڕای ئەوەی 

ساغیش���كراونەتەوە، هێشتا وەكو پێویست 

دادگا  نەدراونەت���ە  باڵونەكراونەت���ەوەو 

نێودەوڵەت���ی، دەزگاكانی یاس���ایی، مرۆی 

جیهانی... بۆ خەفەك���راوە؟ ئەگەر دەتوانی 

وەاڵمەكانت ببەستە بە مەسەلەی كۆیتەوە ؟

ئیسماعیل بێش����كچی : ئەو واڵتانەی كە حەز 

ل����ە ك����وردو كوردس����تان ناكەن، ب����ۆ گۆڕینی 

مۆنۆمێنتى ئه نفال - چه مچه ماڵ



153  ژمارە )14-15( نیسانی  2016

ئەو جینۆس����ایدەی ك����ە بۆ ك����وردەكان كرا 

هەرچییەكي����ان لە دەس����ت ه����ات كردیان، 

كوردەكانیان لە ژێر فش����ار دادەنا ئەو زوڵم و 

ستەمانەی كە لە كوردەكان كرا هەموو لەالیەن 

دەوڵەتە ئیس����المییەكانەوە ب����وو، لە مانگی 

سێی 1989 كۆبوونەوەو كۆنفرانسی دەوڵەتی 

ئیس����المی لە كوەیت بەسترا، لەم كۆنفرانسە 

ئەو جینۆس����ایدەی كە لە كوردس����تان روویدا 

باس نەك����را، هەروەكو ئەوەی كە هیچ رووی 

نەداوەو دەبێت لە بیركرێت، لەم بارەدا دیارە 

كە )سەدام حس����ین( چەند بە ئارامی دەژی، 

چونكە دەیزانی كە هیچ دەوڵەتی ئیسالمی لەم 

بارەیەوە رەخنەی لێناگرێت .

    •   ل���ە  ئەنجامدان���ی ئەنفالكردن و 

كۆمەڵكوژی كورد، كورد چی دەستكەوت ؟

ئیسماعیل بێشكچی: لە سایەی ئەنفال هەموو 

جیهان كوردی كوردستانی ناسی، كوردەكان 

دەبێت بەدوای دەوڵەتی سەربەخۆ بگەڕێن 

هەڵوێستییان بەرانبەر بە جینۆسایدكردن و 

بووە  ئەنفال  ئەنفالكردنی���ان هەبێت،ئینجا 

ه���ۆی ئەوەی كە كوردەكان بەش���ێوەیەكی 

ج���وان یەكتری���ان گرت���ووە، لەبەرانب���ەر 

كۆمەڵكوژی كە بەس���ەر ك���وردەكان كرا لە 

هی���چ جێیەك���ی دونیا بە ج���واب نەهاتن 

دەبێت  لەبەر ئ���ەم هۆكارانە بیربكرێتەوە، 

كە كوردەكان و یەهودیەكان خۆپیشاندانیان 

لە دژی )س���ەدام حوس���ێن(  كرد، ئێس���تا 

كۆمەڵكوژیەك���ەی ئەنفال بۆتە ئەرش���یف، 

بەاڵم هەركاتێك بەغداد هەلی بۆ رەخساو 

زانی كوردی هەرێم الوازەو بەالواز تەماشای 

كرد، ئەگ���ەر لەس���ەر هەربابەتێك لەگەڵ 

كۆمەڵكوژی  دیسان  رێكنەكەوتن  كوردەكان 

لەوانەیە بەسەركوردەكان بكات.

     •   یادكردن���ەوەی ئەنفال  س���ااڵنە 

تەنها ل���ە رۆژێكدا  بەس���ە،  بۆ ئەوەی 

خەمی ئەنفال لەبیر نەكرێت؟ حكومەت و 

دەسەاڵتی كوردی چیتری لە دەست دێت، 

بۆ ئەوەی سااڵنە یادەكان بەرزتر رابگرێت 

؟

ئیس���ماعیل بێش���كچی: گرن���گ ئەوەی���ە 

و  مێ���ژوو  بیركرن���ەوەی  ك���وردەكان 

بیركردنەوەی كۆمەڵگەیان هەیە، كوردەكان 

دەبێت پەیوەندی نێودەوڵەتییان هەبێت لە 

پەیوەندی نێودەوڵەت���ی بوونی بدۆزیتەوە، 

بوونی دە هەزار، یان پانزە هەزار ناسنامە، 

وەكو دەوڵەت لەئۆلۆمپیادەكان خۆی تەمسیل 

دەكات، ل���ە دەوڵەتی ناوەن���دی بوونی 50 

ملیۆن زیاتر ناسنامە لە الی خەڵكی عەرەب، 

فارس، ت���ورك نزیكبوون���ەوەی قەبوڵكرد، 

لە س���ێدارەدانی س���ەدام لەترسی ئەوەبوو، 

كە سەدام قس���ە نەكات، باسی ئەوكەسانە 

نەكات، كە لە گەڵ���ی بوون لە ئەنجامدانی 

ئەم كۆمەڵكوژییە ئەگەر قسەی كردایە ئەوا 

ئاش���كرا دەبوو كێ ئەم ماددە ژەهراویەیەی 

پێفرۆشتووە، پرسی بەكێ كردووە و دەیتوانی 

باسی بكات و كام دەوڵەت یارمەتی داوە.

     •  دوای ئەنف���ال پێویس���تە كورد بیر 

لەچی بكاتەوە ؟

ئیسماعیل بێشكچی:  لەبەرئەوەی كوردەكان 

دەوڵەت���ی خۆیان نییە، ل���ە ئۆڵۆمپیاتەكان 

بەش���داری ناكەن، بەاڵم ئ���ەو دەوڵەتانەی 

كە ل���ە ئۆڵۆمپیاتەكان بەش���داری دەكەن، 

دە ه���ەزار، یان پانزە هەزار ناس���نامەیان 

هەی���ە، بۆچی بەس كوردی تیانییە، بۆ ئەم 

سیستمە هەیە، تۆ لەم بارەیەوە بیر لەچی  

دەكەیەوە.

پرۆفایل:

_ ئیسماعیل بێشكچی .

_ لە ساڵی 1939 لە توركیا دایكبووە.

_ چەندینجار زیندانی كراوە، لەالیەن 

مەسەلەی  لەسەر  توركیاوە،  دەوڵەتی 

كورد .

_ پشتیوانی لە دەوڵەتی سەربەخۆی 

كوردستان دەكات .

بەناوبانگەكانی  كتێبە  لە  یەكێك   _

كوردستان كۆڵۆنیالیزمی نێودەوڵەتییە.

_ لە ئێستادا لە توركیا دەژی .

كتێبە،   40 خاوەنی  ئێستا  هەتا   _

مەسەلەی  سەر  لە  كتێبەكانی  زۆرب��ەی 

كوردە.



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 154

گۆڕی بە كۆمەڵ 
وەك بەشێك لە ناسنامەی كورد

ساالر مه حمود - ئه ندامى په رله مانى كوردستان

تايبه ت به  كوردستان ديپلۆماتيك

لە هەرێمی كوردس���تاندا هێش���تا یاسایەكی 

بەركار نییە، بۆ كاروباری گۆڕە بەكۆمەڵەكان. 

پەرلەمانی كوردستان، بۆ ئەو پرسە دەبوو بە 

یاسایەكی تایبەت، مامەڵەی لەگەڵ ئەم پرسە 

گرنگەدا بكردایە، بەاڵم تا ئەم س���اتەوەختە 

هی���چ پرۆژە یاس���ایەكی تایب���ەت نییە، كە 

حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان بەپێی ئەو 

یاس���ایە كاری لەس���ەر بكات، بۆ پشكنین و 

دۆزینەوە و هەڵدانەوەی گۆڕە بەكۆمەڵەكان. 

دی���ارە لە هەرێم���ی كوردس���تاندا چەندین 

گۆڕی بەكۆم���ەڵ ناوەناوە دەدۆزرێنەوە، لە 

نموونەی گۆڕەكانی هەڵەبجەی شەهید، كە 

لەم س���ااڵنەی دوایدا دۆزران���ەوە، یان ئەو 

گۆڕانەی لەناوچەی خانەقین و دوزخورماتوو 

دۆزران���ەوە. ئ���ەم گۆڕان���ە ل���ە ئەنجامی 

تاوانەكان���ی رژێم���ی بەعس لە كوردس���تان 

ئەنجامدراون و هەیە. ئەمەش پەیوەندی بە 

زاكیرەی گشتییەوە هەیە، بۆ قوربانیەكان و 

مێژووی قوربانیدانی گەل بەگش���تی. كورد 

یادەوەریەكی كاڵ و كرچی لەگەڵ رابردووی 

خۆیدا هەی���ە، ئەمەش بەپێ���ی خوێندنەوە 
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زانس���تیەكان وایكردووە مێ���ژووی تاوان و 

قوربانیدان لەسەردەمێك بۆ سەردەمێكی تر 

دوبارە دەبێتەوە. یادەوەری كورد لەگەڵ تاوانە 

گەورەكاندا زوو زوو كاڵ دەبێتەوە. نەبوونی 

هۆش���یاریی گش���تی بۆ بابەت���ی هێنانەوەی 

ئێس���ك و پروسكی قوربانیەكانی شااڵوەكانی 

ئەنفال و بارزانیەكان و ش���ااڵوەكانی تر، لە 

بیابانەكانی باش���وری عیراقدا بەشی زۆری بۆ 

ئەم زاكیرە گشتیەكاڵەی كۆمەڵی كوردەواریی 

دەگەڕێتەوە. 

لە عیراقدا یاس���ایەكی تایبەت بە پاراس���تنی 

گۆڕە بە كۆمەڵەكان هەیە، یاسای ژمارە )5(ی 

ساڵی 2006 دەركراوە، ساڵی 2014 هەمواری 

یەكەمی بۆكراوە. بەناوی )یاس���ای پاراستنی 

گ���ۆڕە بەكۆمەڵەكان(. لەم یاس���ایەدا بەپێی 

مادەی )دوو( بڕگەی یەكەم، مادەی )س���ێ ( 

بڕگەی یەكەم، مادەی )شەش( وەزارەتی مافی 

مرۆڤی عیراقی بەرپرس���یاركراوە. بە پرسی 

گەڕان و پشكنین و دۆزینەوەو هەڵدانەوەی 

)جهات  بەه���اوكاری  بەكۆمەڵ���ەكان.  گۆڕە 

المختص���ە(، بەاڵم ل���ە وردكردنەوەیدا باس 

لەهەرێمی كوردس���تان بە گشتی، وەزارەتی 

كاروباری ش���ەهیدان و ئەنفالكراوان دوورو 

نزیك نەكراوە. هەمواركردنەوەی یاس���اكەش 

مەبەس���تی س���ەرەكی لێی ك���ە لەهۆكاری 

دەرچوونی یاساكەدا هاتووە، بۆ دروستكردنی 

دائیرەی كاروباری گۆڕە بە كۆمەڵەكانە لەناو 

وەزارەتی مافی مرۆڤی عیراقی.

یاس���ای گۆڕە بەكۆمەڵەكان ب���ۆ بەدیهێنانی 

چەند ئامانجێك دانراوە. دیارە هەر یاسایەك 

كە دەردەچێت )االس���باب الموجب( هۆكاری 

دەرچوون���ی هەیە. لە یاس���ای ژمارە )5(دا، 

لەهۆكاری دەرچوونی یاساكەدا پێنج ئامانجی 

گرن���گ دیاری ك���راوە، ب���ە ریزكردنی ئەو 

ئامانجانە دەردەكەوێت تاچەند كار لەس���ەر 

ئەم كەیسە كراوە؟. ئامانجەكان بریتین لە:

1. ئاس���انكاری ب���ۆ گەڕان ب���ەدوای گۆڕە بە 

كۆمەڵەكان ئەوانەی رژێمی لەناوچوو كردوونی.

ب���ۆ  ئێسكوپروس���كەكان  2.گەڕان���ەوەی 

بە رێورەس���می شایستە  كەس���وكارەكانیان، 

بەقوربانیيەكان.

3. رێكخس���تن و هەڵدان���ەوەی گ���ۆڕە بە 

كۆمەڵ���ەكان، بەپێ���ی حوكم و پرەنس���یپە 

مرۆڤایەتی���ەكان و پاراس���تنیان لە تێكچون و 

شێواندن كاری نارێك.

4. ناسینی ناس���نامەی قوربانیانی گۆڕەكان و 

پاراستنی تایبەتمەندیان.

5. پارێ���زگاری لەس���ەر بەڵگ���ەی ت���اوان، 

پێشكەش���كردنی ب���ەدادگا ب���ۆ ئاس���انكاری 

دیاریكردنی بەرپرسیارێتی قانونی لەبەرامبەر 

تاوانی جینۆسایددا، هەروەها ژێر خاك كردنی 

ئەو هەموو مرۆڤانە بەشێوەی ناشەرعی.

لەپ���اڵ ئ���ەم ئامانجانەدا دەبینی���ن چەندین 

ئامانجی گرنگیتر لەم یاسایەدا فەرامۆشكراون 

بەتایبەت���ی ئەوەی ئەم باس���ە زۆر بەگرنگی 

دەزانێ���ت بابەت���ی هەوڵدانە بۆ ناس���اندنی 

نێودەوڵەتی���دا،  ئاس���تی  ل���ە  تاوانەكان���ە 

گواس���تنەوەی وێنەو ئاستی ئەو تاوانانەیە بۆ 

ناوەندە جیهانیەكان.

هەر هەوڵێك بۆ بەكەم سەیركردنی تاوانەكان 

و ئاس���تی قوربانیەكان بەپێی یاسا. بەتایبەتی 

تاوانی كۆمەڵكوژیی و جینۆس���اید، هەروەها 

س���وكایەتیكردن، یان كەم بایەخ تەماشاكردنی 

هەس���تی كەس���وكاری قوربانیان. وەك ئەو 

رێوشوێنە یاساییانەی كە هەن، بۆ هەر كەس 

و واڵت و الیەنێك جینۆسایدی جولەكە بەكەم 

بگرێت، یان گومان  لەسەر گەورەیی تاوانەكە 

دروست بكات.  

 جینۆسایدی كورد، لە بیابانەكانی ناوەڕاست 

و خ���وارووی عیراق���ن.  قوربانیانی ناو ئەو 

گۆڕانە ئەو خەڵكە سڤیلەن كە لە شااڵوەكانی 

6-9-1988و  ب���ۆ   1988-2-22 ئەنف���ال 

بێسەروشوێنكردنی بارزانیيەكان.

لە هەرێمی 

كوردستاندا هێشتا 

یاسایەكی بەركار 

نییە، بۆ پشكنین و 

دۆزینەوەو  هەڵدانەوەی 

گۆڕە بەكۆمەڵەكان
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باڵوکراوەینوێیدەزگایئایدیا
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مهلهىفتايبهتبه

حزبهبچوكهكان

حزبە بچووکەکان بارگرانین، یان 
پێویستییەکی سیاسی کۆمەڵگەی کوردستانن؟
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- حزبى پێشكه وتنخوازى ديموكراتى كوردستان-عيراق

- پارتی نەتەوەیی كوردستان

- ته ڤگه ری ئازادی كۆمه ڵگای كوردستان

- بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوری

- حزبی شیوعی كوردستان

- بزاڤی چاكسازی گەشە

- بزوتنەوەی ئاشتيخوازانی كوردستان

بهشىيهكهم

سازدانى : سه روه ت تۆفيق
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پێشه كى
كولتوری،  ئابووری،  گەشەكردنە  لەپاڵ  نوێدا  لەجیهانی 
سیاسی  گەشەكردنی  ئاستی  كۆمەاڵیەتییەكاندا  فكری، 
بەرەو جێگیركردنی سیستەمە گونجاوەكان بۆ بەڕێوەبردن 
و ئیدارەدانی كۆمەڵگە هەنگاودەنێت، دوای دەیان ساڵ لە 
تێگەیشتنی چەمكەكانی پێكەوە ژیان و بەدیهێنانی ئاشتی 
پۆست  مۆدێرنەو  لیبراڵیەت،  دیموكراسی،  كۆمەاڵیەتی، 
بۆ  ملمالنێدان  لە  حزبەكان  و  جیهان  هێشتا  مۆدرێنیتە، 
نێوان  پەیوەندی  لە  نوێ  رێگەیەكی  دۆزینەوەی  چۆنیەتی 

دەسەاڵت و هاوواڵتی، یان بۆ گەیشتنە دەسەاڵت.
واڵتێك  حزبەكانی  ژمارەی  زۆری  گەر  سەروبەندەدا،  لەم 
دەاللەت لە پێشكەوتن و جێگیربوونی بنەماكانی دیموكراسی 
بكات، ئەوا پێچەوانەكەشی راستە، كە زۆربوونی حزبەكان 
كۆمەڵگەو  رێكخستی  حزبایەتی،  راستەقینەكەی  مانای 
گەشەكردنی نەگرێتەوە، بگرە لە خۆنەگونجاندن لەگەڵ 
بارگرانی  وەكو  دەژین،  تێیدا  كە  كاتەی  و  سەردەم  ئەو 
چونكە  بكرێت،  بۆ  خوێندنەوەی  كۆمەڵگەوە  بەسەر 
ناكرێت بەدەیان حزب هەبن، كەچی نەتوانن بۆ جارێكیش 
تائێستا  یان  بەدەستبهێنن،  پەرلەمانی  كورسییەكی 
جەماوەری  ئاستی  تا  نەكردبێت،  هەڵبژاردنیان  بەشداری 
حزب و كادرەكانیان تاقی بكاتەوە، یان النیكەم بزانێت كە 
پەیامەكانی تاچەند كاریگەرن، یان ئەو باسەی ئەوان جێی خۆی 
كردۆتەوە لە كۆمەڵگەدا بەشێوەیەك لە شێوەكان، راستە 
دەنگهێنانی زۆر پێوەر نییە، بۆ كاری حزبایەتی و جەماوەری، 
بەاڵم ئەوەش راستە هەموو حزبێك بۆ ئامانجی خزمەتكردن 
تا  تێدەكۆشێت،  ئایدیایەك  هاوواڵتییان،  نیشتمان،  بە 
دەسەاڵت،  مومارەسەی  دەسەاڵت،  بگاتە  رێگەیەوە  لە 
سیاسی  هەلومەرجە  لەگەڵ  خۆی  پەیڕەوەكانی  بەرنامە، 
بگونجێنێت.  كۆمەڵگەدا  كولتورییەكانی  كۆمەاڵیەتی،  و 
بۆیە حزب، ئەو ئامڕازەيە كە چەندان بەرژەوەندی هاوبەش 
ئامانجە  ئاراستەی  جیاواز  ئایدیای  فكرو  بۆچوون،  لەبیرو 
هاوبەشەكان دەكات، لەو پێناوەشدا هەوڵی هەمەالیەنە بە 

مەبەستی سەركەوتن دەدات.
حزبە گەورەكان، بەو حزبانە دەوترێت كە توانای ئەوەیان 
هەیە، خەڵك و جەماوەرێكی زۆر لە بەرنامە، كارو ئەجێندای 
حزبەكەیان كۆبكەنەوە، یان بەرنامە و ستراتیژیان توانایی 
ئابوری،  فكری،  بەرژەوەندییە  زۆرترین  لەگەڵ  گونجاندنی 
كۆمەاڵیەتی، سیاسییەكان هەیە، كە لەو رێگەیەوە دەتوانن 
هەڵبژاردنەكاندا  واتە  دیموكراسییەكاندا،  سیستمە  لە 
دەنگێكی زۆری هاوواڵتیان بەدەستهێنن، دواجار لەو رێگەیەوە 
بەپێی ئیستحقاقی خۆیان لە هەڵبژاردندا لە حكومەتدا جێی 

خۆیان دەكەنەوە، لە الیەكی ترەوە حزبە بچوكەكان، كە 
بوونیان  لە سیستمە دیموكراسییەكاندا  تەنها  بێگومان 
سەیر  دیموكراسی  بنەماكانی  لە  یەكێك  وەكو  هەیە، 
دەكرێت، ئەو حزبانەن كە ژمارەی كورسی لە هەڵبژاردنەكاندا، 
یان بەدەستی ناهێنن، یاخود یەك بۆ دوو كورسی دەتوانن لە 

پەرلەمان مسۆگەر بكەن.
گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك( وەك ئەركێكی پیشەیی، 
لەم فایلە تایبەتەدا تەنها مەبەستی سەرەكی لەم كارو 
مەلەفە ئەوەیە، كە وەك بابەتێكی رۆژنامەوانی دەمانەوێت 
لە دیدیدی خۆیانەوە، وەاڵمی پرسیارەكان بدرێنەوە. لەوانە 
كە هۆكار چییە، ئەو حزبە بچوكانە ناتوانن بە كورسییەكیش 
ئایا حزبێك كە بچوك  بگەنە پەرلەمانی كوردستان؟ یان  
كۆمەڵگەوە  بەسەر  كاریگەرییەكانی  و  رۆڵ  واتە  بێت، 
كەم بێت، دەتوانێت لەكاتی ناكۆكی ملمالنێ ناوخۆییەكاندا 
رۆڵیان زیاتر بێت؟ یاخود ئایا ئەو هێزانە ئەوەندەی كە بیر لە 
ملمالنێی ناوخۆیی و جیاوازییەكان دەكەنەوە، ئەوەندە بیر لە 
یەكڕیزی و یەكگرتنەوە لەگەڵ هاوبیرو نزیكایەتی ئایدیاكانی 
سەنگیان  و  رۆڵ  ئاخۆ  بكردایەتەوە،  دیكەیان  الیەنەكانی 
هەڵبژاردنەكاندا  لە  كە  هێزانەی  ئەو  یان  نەدەبوو؟  زیاتر 
ناتوانن دەنگی پێویست بهێنن، ئایا پێویست نییە، كە لە 
فۆڕم و شێوەیەكی مۆدێرندا خۆیان نوێ بكەنەوە، یاخود 
ترەوە  الیەكی  لە  بگرنەبەر؟  حزبایەتی  تری  شێوازێكی 
یەكێك لە كێشە هەرە سەرەكییەكان بۆ زیادبوونی ژمارەی 
حزبەكان، ئەوەیە كە لە ئینشیعاب و ئینشیقاقەوە دروست 
دەگرێت،  لێرەوە سەرچاوە  جەوهەری  پرسیاری  جا  دەبن، 
پێكەوە  و  یەكبوون  كە  بێت  نەیانتوانی  هێزانەی  ئەو 
بوون رۆڵ و نەخشیان باشتر بێت، لەكاتی دوولەت بوون 
و جیابوونەوەدا چیان پێدەكرێت؟ یان بۆ ئەو هێزانەی كە 
نزیكن لەیەكەوە، لە ئایدیا، بیروبۆچوون و دنیابینینیانەوە 
بگرە  هاوپەیمانێتی،  پێكهێنانی  یان  بەرەیەك،  هەوڵی  بۆ 
یاخود  زۆرتربێت؟  كاریگەرییان  تا  ناكەنەوە،  یەكگرتنیش 
رەخنەیەك هەیە كە ئەویش لە زۆری ژمارەی حزبەكانەوە 
دەكرێت، كە گوایە هەندێك لەو هێزانە بە حزبی سێبەر ناو 
دەهێنرێن، ئەمە هۆی چییە؟ یاخود هۆكار چییە، كە ئەو 
هێزانە كەمترین كات لە پرسە چارەنوسسازەكاندا پرس و 
راوێژیان پێدەكرێت، ئەمانەو چەندان پرسیاری تر ئاراستەی 
زۆرێك لە هێزو الیەنە سیاسییەكان كردووە، هەریەكەیان 
لە چوارچێوەی بەرنامەو ستراتیژی رابردوو، ئێستادا پالنیان 

بۆ داهاتوو، وەاڵمی پرسیارەكانی ئێمەیان داوەتەوە.
ئەم فایلە. پرس و خواستە لەگەڵ هەموو هێزە سیاسییانەی 
كە پێیان دەوترێت )حزبی بچوك(، یان كەم جەماوەر، هەموو 
ئەو هێزانە بەشداری ئەم فایلە دەكەن و بەش بەش باڵو 

دەكرێتەوە.
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_ حزبی پێش���كەوتنخوازی دیموكراتی كوردستان _ عيراق، حزبێكی نەتەوەیی 

راستڕەو، میانڕەوی پێشكەوتنخوازی دیموكراتییە.

_ ل���ە س���اڵی )1999(دا لەگ���ەڵ كۆمەڵێك خەڵك���ی رۆش���نبیر و خەباتگێڕو 

نیشتیمانپەروەر بیرۆكەی دامەزراندنی حزبيان هاتۆتەكایەوە. 

_ لە ساڵی )2000( بە ئاشكرا دامەزراندنی حزبيان راگەیاندن.

_ لە ساڵی )2002( نیمچە كۆنگرەی حزبيان بەست.

_ لە ساڵی )2005(دا توانیيان مۆڵەتی حزب بەدەستبهێنن.

_  لە )2014/11/4( حزبەكەیان كۆنگرەی خۆی بەستووە، بە ئامادەبوونی )142( 

ئەندام و نوێنەرانی پارێزگاو دادگای گش���تی س���لێمانی، ئێس���تا حزب لە كارو 

چاالكییەكانی خۆی بەردەوامەو خاوەنی )2( بارەگان لە ش���ارەكانی كەركوك و 

سلێمانی.

 _ س���كرتێری حزبی پێش���كەوتنخوازی دیموكراتیخوازی كوردس���تان _ عيراق

)قادر شوانی(يە .

حزبىپێشكهوتنخوازى
ديموكراتىكوردستان-عيراق
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ئەوكاتەیكەحكومەتیبنكەفراوانیاندروستكرد،
گۆڕانیەكەمكاریبڕینیبودجەیحزببوو

قادر شوانی
سكرتێری حزبی پێشكەوتنخوازی دیموكراتیخوازی كوردستان:
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    •   رۆڵ و كاریگەری حزبی پێشكەوتنخوازی 

دیموكراتیخواز لەنێو كۆمەڵگەی كوردیدا چییە؟

قادر ش���وانی: ئەو حزبانەی كە لە كوردستاندا 

ه���ەن، لەو چوارچێوەیەش���دا ئێم���ەش رۆڵی 

ئ���ەم بە گوێ���رەی قەبارەو قورس���ایی خۆیان 

كاریگەرییان لە س���احەی سیاس���ی كوردستاندا 

هەی���ە، حزبی ئێمە لە هەم���وو رووداوەكاندا 

هەڵوێس���ت و پڕۆژەو وتەی خۆمان هەبووە، 

تەنان���ەت مەكتەبی سیاس���ی هەموو حزبەكان 

و دەس���ەاڵتمان وت���ووەو ب���ە حكومەتم���ان 

راگەیاندووە، لەگەڵ ئەوەش���دا پڕۆژەی خۆمان 

خستۆتە بەردەمیان، واتەی ئەوەی كە لە زهن 

و ستراتیژی حزبی پێشكەوتنخوازە ئەوانەمان 

پێشكەش���كردووە، بەاڵم تا چ رادەیەك ئەوان 

وەك خ���ۆی وەریانگرتووە، ئەوا باش���ترە ئەو 

پرسیارە لەوان بكەیت. 

پێش���كەوتنخوازی  حزب���ی  وەك  ئێم���ە 

دیموكراتیخواز، لە س���اڵی 1999 كە دروس���ت 

بووین ئەو س���ەردەمە، س���ەردەمی كۆچكردن 

بوو، كە زۆرێك لە گەنجی كۆمەڵگە رێنمایمان 

كردن و قسەمان بۆكردن و دڵمان داونەتەوە، 

تەنانەت زۆرێك لە جەماوەرەكەش���مان كە بێ 

تاق���ەت و دڵ تەنگ بوون، ئێم���ە ئەوەی لە 

دەس���تمان هاتبێت بۆ رێنمایی و قس���ەی باش 

درێخیمان نەكردووە، تەنانەت زۆرێك هەبوون 

ك���ە كادری ئێمەش نەبوون، ب���ەاڵم دواتر لە 

هەڵوێس���تە باش���ەكانی ئێمەی روانیوەو دواتر 

بۆتە بووەتە ئەندامی ئێمە. دواتر حزبی ئێمە 

لە هەموو بوارەكان���دا خەباتێكی مەدەنیانەی 

سەردەمی كردووە، واتە لە بوارەكانی سیاسی، 

ئابووری، كۆمەاڵیەتیدا توانیومانە قسەی خۆمان  

و رۆڵی خۆمانمان هەبێت . 

     • رەخنەیەك هەیە كە بەردەوام دەكرێت، 

دەوترێت ئەم حزبە بچوكانە سەڕەرای ئەوەی 

ك���ە دەورو نەخش���یان وەكو پێویس���ت لە 

كۆمەڵگەدا نییە، دەستەواژەی حزبی سێبەر بۆ 

ئەم حزبانە بەكاردەهێنرێت ؟  

ق����ادر ش����وانی: ه���ۆكار زۆرە، گ���ەر وەك  

قەبارەیەك���ی سیاس���ی بچ���وك بهێنیت���ەوە، 

راستە، وەكو ئەوەی قس���ەو قسەڵۆك دەڵێن 

و هەندێكج���ار گوێمان لێی دەبێت دەوترێت، 

ئەمان���ە وەك���و دوكانێكی سیاس���ی وان، كە 

ئەم���ەش لەوانەیە هەندێك لە رۆش���نبیرەكان 

وانەڵێن، چونكە ئاس���تی تێگەیش���تنیان بەرزە 

بۆ تێگەیش���تن، یەكێك لەو هۆكارانە ئەوەیە 

كە ئەو پرس���یارە ئاڕاستەی دەسەاڵت بكرێت، 

بوترێ���ت هۆكار چییە،كە لە س���اڵی 1992 لە 

پەرلەمانی كوردس���تاندا كە بڕیار لەسەر یاسای 

ح���زب دراوە،  كە وتراوە هەموو حزبێك كە 

بوو بەخاوەنی مۆڵەتی یاسایی دەبێت هاوكاری 

پێ بدرێت، ئەی لە ساڵی 1992 كوا هاوكاری 

ئ���ەم حزبانە، بۆی���ە لێ���رەوە دەردەكەوێت، 

ئەم حزبان���ە ناچار بۆ مان���ەوەی خۆیان، بۆ 

گەش���ەكردنی خۆی���ان كە ئ���ەم ملمالنێیەیان 

بەردەوام بێت، واتە ناچاریت دەبێت بێدەنگ 

بین، ناچارین لە هەڵبژاردنەكان وەكو پێویست 

نەچینە پێشەوە، چونكە ئەمڕۆ بارە داراییەكە، 

گەر نەبوو ئەوا خەڵكت نابێت، واتە ئەو كاتە 

وردە وردە كۆمەڵگەش لێت دورد دەكەوێتەوە. 

بەومانای���ەی كە دەزگایەكی راگەیاندن نەبێت، 

كە رۆژنامەو گۆڤ���ارو تەلەڤزیۆنێكت نەبێت، 

ناتوانرێت خەڵك وەك پێویس���ت پەیامەكانت 

وەربگرێت، یاخود باشتر بچینە ناو خەڵكەوە. 

بۆیە پرس���یار ئاڕاستەی ئەوان بكرێت گرنگترو 

پێویس���ت ترە، كە بۆ بەوجۆرە مامەڵە لەگەڵ 

ئەو حزبانەدا   دەكەن.

لەالیەكی ت���رەوە لەو حزبانەی كە ئێس���تا لە 

ساحەی سیاسی كوردستاندا هەن، سەرنج بدەین 

دەبینی���ن تەنها ئەو الیەنانە دیارن، چونكە ئەو 

الیەنانە الیەنی داراییان باشە، ئەو حزبانەی تر 

كە دیارنین الیەنی داراییان باش نییە  . 

گۆڕان، یەكەم كاری
 بڕینی بودجەی حزب 
بوو، چونكە ئەم حزبە 
بچوكانە، بودجەیەكی 
بچوكیان هەبوو، بەاڵم 

ئەوان هاتن
 ئەوەشیان بڕی
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  • داهاتووی حزبی پێش���كەوتنخوازی 

دیموكراتیخ���وازو حزبە هاوش���ێوەكانی 

خۆتان چۆن دەبینیت ؟

قادر شوانی: ئێمە بەهیوایەكی گەشەوە بۆ 

داهاتوو دەڕوانی���ن، چونكە بەهیواین كە 

رۆژێك لە رۆژان دەسەاڵتێكی دیموكراسی 

و دادپەروەر، بەمانا راستەقینەكەیان بێتە 

دەس���ەاڵتەوە، كە بتوانێت هموو الیەن و 

جومگەكانی دەس���ەاڵت و هەموو حزب و 

دەزگاكان بتوانێت، وەكو یەك و بەگوێرەی 

قەب���ارەو رۆڵ و هاوكاری، تەنانەت وەكو 

مافێك مافی خۆی پێبدرێت، جێبەجێكردنی 

دیموكراسی لە دەس���ەاڵتدا بێتەدی، واتە 

ئێم���ە بەوهیوای���ە دەڕوانی���ن، نەك ئەم 

دەس���ەاڵتە ك���ە هەندێك ش���ت بۆ خۆی 

بە ح���ەاڵڵ بزانێت، بۆ بەرامبەرەكەش���ی 

بەپێچەوانەوە بە حەرام بزانێت. بۆیە ئێمە 

لەس���ەر گیرفان و ئابوون���ەی ئەندامانمان 

توانیومانە بەردەوام بین.  

•   خەمی گەش���ەكردن و پێش���كەوتنی 

حزبی لەالی هەندێك بۆتە پلەو پۆست، 

ئەوە تا چەند راستە ؟

قادر ش���وانی: من وای نابین���م، چونكە 

پێموایە پلەوپایە لەالی حزبی بچوك بەو 

ئەندازەی���ە نییە، كە خەڵ���ك ئەمڕۆ بەو 

ج���ۆرەی بۆ بكات، كە باس���ی دەكەیت، 

بەرای من ئەم حزبە بچوكانە ئەو داراییە 

بەهێزەیان نییە، تا خەڵك ملمالنێ لەسەر 

سكرتێری بكرێت، ئەوەش بەهۆی ئەوەی 

كە لە حزبی بچوكدا هیچ ئیمتیازێك نییە.

•   ئ���ەم حزبانە لەالی���ەن كۆمەڵگەوە 

غەدری���ان لێدەكرێت، ی���ان ئەم حزبانە 

خۆیان غەدر لە خۆیان دەكەن ؟

قادر ش���وانی: ئەو غەدرەی كە دەكرێت، 

دەكرێت،  دەسەاڵتەوە  لەالیەن  هەندێكجار 

كە ناهێڵن ئەم حزبانە گەورە ببن، الیەكی 

ترەوە ئەو غ���ەدرەی كە لەالیەن خەڵكەوە 

دەكرێ���ت، ئەوەیە كە وا ن���اوو ناوتۆرەو 

قس���ەی ناش���رینیان بۆ هەڵدەبەس���ترێت، 

ئەگەر نا ئەوەی كە دەوترێت راس���ت نییە، 

ئ���ەو ئیمتیازو پارەو داراییان نییە، كە ئەوا 

باس دەكرێ���ت، بۆیە بەرای م���ن دەبوایە 

دەسەاڵت، باش���تر گوێی بۆ بگرتینایە،نەك 

ئەو كاتەی ك���ە حكومەت���ی بنكەفراوانیان 

دروس���تكرد، گ���ۆڕان یەك���ەم كاری بڕینی 

بودجەی ح���زب بوو، چونك���ە ئەم حزبە 

بچوكان���ە، بودجەیەكی بچوكی���ان هەبوو، 

ب���ەاڵم ئەوان هاتن ئەوەش���یان بڕی. بۆیە 

لەبری ئەوە، بریا گوێیان لێبگرتینایە، وەك 

ئێوە لێیان بپرس���ینایە ه���ۆكار چییە، كە وا 

ئەم حزبانە لە ش���وێنی خۆیان دەمێننەوەو 

گەش���ە ناكەن، ئەوكات���ە ئێمە بۆمان روون 

دەكردنەوە، ئەوكاتە بڕیاریان بایە لەس���ەر 

ئ���ەم حزبانە، ن���ەك لەیەك هەن���گاوەوە 

بودجەی حزبە بچوكەكان ببڕن، هەرچەندە 

ئەوەندە كەم بوو ئەو بودجەیە كە بەش���ی 

بارەگاك���ەی نەدەك���رد.

•  ئێوە بۆ ه���ەوڵ نایەن كە لەبەرەكدا 

هێ���زە نزیكەكانی هاوش���ێوەی خۆتان، 

یاخود نزیكی فكرتان كۆببنەوە تا رۆڵ و 

كاریگەریتان باشتربێت ؟ 

قادر ش���وانی: ئێمە كاتی خۆی  بە پێنج 

حزبی سیاس���ییەوە بەرەیەكم���ان بەناوی 

)ب���ەرەی كاری دیموكراتی( دروس���تكرد، 

بەاڵم ئەو بەرەیەش ماوەیەك بوو، چونكە 

بەرە دەبێ���ت ئی���دارەی بەردەوامی پێ 

بدەی، واتە گ���ەر ئیمكانیاتی بارەگایەك، 

ی���ان راگەیاندنێكت نەبوو، ئەوا دەنگمان 

بەك���وێ دەگات، بۆیە ناچار ماوەیەكی تر 

كپ دەبێت، بۆی���ە ئەمڕۆ حزب دەبێت 

هاوكاری و پشتیوانییەكی دارایی هەبێت، 

ئەگەرنا ئەوا سەركەوتوو نابێت.  

پرۆفایل:

_ قادر حەمید س���ەعید، ناسراو بە 

)قادر ش���وانی(.

1962 ل���ە ش���اری  _ ل���ە س���اڵی 

كەرك���وك ل���ە    دایكب���ووە.

 1985  _  1984 س���اڵی  ل���ە   _

پەیمان���گای تەكنیك���ی _ كەركوكی 

تەواوك���ردووە.

لە  پێش���مەرگایەتی  _ سێ س���اڵ  

شۆڕش���ی نوێدا كردووە. 

_ ل���ە ئێس���تا س���كرتێری حزب���ی 

دیموكراتیخوازی  پێش���كەوتنخوازی 

كوردس���تانە.
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پارتی نەتەوەیی
كوردستان

_ پارتی نەتەوەیی كوردس���تان ل���ە 1995/3/21، وەك پارتێكی ناسیۆنالیس���تی 

میانڕەوی مۆراڵی و مرۆڤایەتی لەناو هەناوی كۆمەڵگەی كوردەواری دامەزراوە.

_ ئامانجی بنەڕەتی بریتییە لە دروس���تبوونی دەوڵەتێكی بەهێزی كوردس���تان 

و بونیاتنانی كوردس���تانێكی س���ەربەخۆ و دیموكرات و دادپەروەرو چەسپاندنی 

بنەماكانی گەشەكردنی مرۆیی، پێشكەوتنی ئابووری، پیشەسازی و زانستی .

_ پارتی نەتەوەیی كوردس���تان لە مێژووی خۆیدا یەك پلنیۆم و دوو كۆنفرانس 

و چوار كۆنگرەی گشتی بەستووە .

_ لە رووی هەیكەل���ی رێكخراوەییەوە تۆكمەیەو خاوەنی هەموو ئۆرگانەكانی 

خۆیەتی و سكرتێرو جێگری سكرتێر، مەكتەبی سیاسی، ئەنجومەنی سەركردایەتی، 

س���تافی ئۆرگانەكانی پارتەكەيان بەشێوازی دیموكراسیانە و بەگوێرەی پەیڕەوی 

ناوخۆ هەڵبژێردراون .

_ لە رووی یاس���اییەوە پارتی نەتەوەیی كوردستان، لە ساڵی 2000ەوە، بووەتە 

خاوەنی مۆڵەتی كاركردن و ئێستاش بارەگای سەرەكی لە  شاری سلێمانییە .

_ )جەبار میرزا رۆس���تەمی( س���كرتێری پارتی نەتەوەیی كوردس���تانە، كە لە 

كۆنگرەی چوارەم هەڵبژێردراوە.
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گەنجیئێستاخواستوویستیزۆروخێرایە،
ئەوخواستانەبەحزبەبچوكەكانپڕناكرێتەوە

جەبار میرزا رۆستەمی
سكرتێری پارتی نەتەوەیی كوردستان:
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  • رۆڵ و كاریگ����ەری پارت����ی نەتەوەیی 

كوردستان لە كۆمەڵگەی كوردیدا چییە؟

جەبار میرزا: پارتی نەتەوەیی كوردستان، كە 

سەرەتایی دامەزراندنی لە ساڵی 1995 بووە، 

بە دوو قۆناغ ئێمە كاری سیاسییمان دەست 

پێكردووە، سەرەتایی قۆناغی یەكەم، قۆناغی 

بونیادنان���ی ئایدۆلۆژی ب���ووە، واتە قۆناغی 

بونیاتنانی فكری بووە، بە تایبەتی لە س���اڵی 

1995، س���ەرەتای نەوەدەكان بڵێین و نەڵێن 

لەناو خەڵكانی بیری نەتەوەیی، جۆرێك لە  

چاوگ و دەم���اری كوردایەتی زۆرباڵوبوو، 

مرۆڤ پێویستی بە ناسیۆنالیستی ئینسانییە. 

ئێمەش لەس���ەر ئەو بنەمایە پێمانوابوو كە 

لەن���او كوردیش���دا هەڵەیەكی گ���ەورە كرا 

لە س���ەردەمی ش���اخ و لەدوای سەردەمی 

ش���اخیش، واتە لەس���ەردەمی ئازادی و لە 

قۆناغی نیشتمانیدا پێویستبوو، كە كورد بەو 

ئاراس���تەیە بڕوات، بۆ ئەوەی كە كاریگەری 

خ���ۆی هەبێ���ت، بۆی���ە لەوب���ارەوە ئێمە 

پێمانوابوو كە هەم���وو الیەنە نەتەوەییەكان 

ئەو كارە بكەن، ئێمە وەكو پارتی نەتەوەیی 

كوردس���تان، یەكەم كارم���ان هەر لە یەكەم 

قۆناغی دروس���تبوونمانەوەو دوای چەندین 

كۆنگرە هەوڵماندا بە ئاراس���تەی بونیادنانی 

فكری و گەش���ەی رۆشنبیری نەتەوەیی بەم 

ئاڕاستەیەی بەرین، بۆیە زیاتر سەرنجمان لەو 

قۆناغەدا ئەوەبوو، هەروەها كاریگەریشمان 

دەتوانم بڵێم بەڕاس���تی هەب���وو، ئێمە لە 

س���ەرەتاوە رۆژنامەیەكم���ان هەبوو بەناوی 

)نامەی زام���وا( و چەندین پانێڵمان هەبوو، 

ئ���ەو س���ەردەمە راگەیان���دن  هەرچەن���د 

بەمج���ۆرەی ئێس���تا گەش���ەی نەكردب���وو، 

وات���ە زیاتر چەند رۆژنام���ەو تەلەڤزیۆنێكی 

دیاری كراو هەب���وو، لەبەرئەوە زیاتر كۆڕو 

كۆبوون���ەوەوی ناو هۆڵ���ەكان هەبوو، كە 

ئێمە لەو كۆڕو كۆبوونەوانەدا رۆڵی خۆمان 

هەبوو، هەروەها لەگ���ەڵ خەڵكی نوخبەو 

پەیوەندیمان  ناوەن���دە جۆراوجۆرەكانی���ش 

هەبوو لەس���ەر ئەو مەسەلەو فكرانە،  بۆیە 

ل���ە ئەنجامی دیالۆگ و ئ���ەم جۆرە گفتوگۆ 

كراوەی���ە، توانیمان بەراس���تی ئەو فكرەی 

خۆمان بە تەواوەتی بگەیەنین، بیسەڵمێنین 

كە راس���تە، تەنانەت زۆرێك لە چەپەكانیش 

پشتیوانی ئەو بارودۆخەیان دەكرد.

دوای  دووەم���ان،  قۆناغ���ی  كاریگ���ەری 

ئەوەی كە گەش���ەی ئاب���ووری  لە هەرێمی 

دیموكراسییەت  دروس���تبوو،  كوردس���تاندا 

هاتەپێش و مەس���ەلەی هەڵبژاردن لە س���ێ 

حزب���ی بۆ فرە حزبی رۆیش���ت، ئەوە ئێمە 

بە چەند شێوازێك بەش���داریمان كرد، لەو 

پرۆسە مەدەنیيەدا، بەتایبەت لە هەڵبژاردنی 

شارەوانییەكان و خوێندكاران و الواندا، ئێمە 

لیستی تایبەتی خۆمانمان هەبوو، هەرچەند 

ئەوكاتە وەكو سەرەتای كاری حزبایەتی ئێمە 

بوو، واتە س���ەرنجمان كەمتر لەالی گەشەی 

جەماوەری نەبوو، بەڵكو سەرنجمان لەسەر 

خۆبونیاتنانی رێكخستنی نوخبەوی بوو، بۆیە 

لە راستیدا ئاستی جەماوەری ئێمە الواز بوو، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لەو هەڵبژاردنەدا، لە 

ئاس���تی پێوس���تی خۆمان بۆ ئەو سەردەمە 

تاڕادەیەك رازیبووین. 

        •    س����ەرەڕای ئ����ەوە قۆن����اغ 

و گەشەس����ەندنانەی ئێوە كە باستان كرد، 

بەاڵم لە ئێس����تادا نەك تەنها كورسییەكی 

پەرلەمانتان نییە، بگرە ناوتان لە ریزی حزبە 

هەر بچووكەكان دەبینرێت و دەبیسترێت، 

ئ����ەوەی كە  لەبەرئەوەی دوای  ئەم����ەش 

هاوپەیمانێتیش لەگەڵ چەند الیەنێكی نزیك 

لە بیرو بۆچ����وون و دنیابینی یەكترییەوە، 

كەچی هەر ناتوانن بگەنە ئەوەی كورسییەك 

بەدەستبهێنن، كەواتە خەڵك ناحەقی نییە، 

گەر وەك����و بارگرانییەك لەم حزبە بچوكانە 

بەسەر كۆمەڵگەوە بڕوانێت، چونكە زۆرێك 

لەمانە موچەو بودجەیان لەالیان حكومەتەوە 

هەیە؟

جەب����ار میرزا: لە دەوری یی���رو بۆچوون و 

ئایدۆلۆژیا جیاوازەكان زۆر زۆر سروش���تییە 

كە حزبی جیاوازیش هەبێت، بەاڵم پرسیاری 

ئەوەی كە هۆكارچییە ئ���ەم حزبانە ناتوانن 

بچنە پەرلەمان، یان بەرنامەو كاریان بۆ ئایندە 

چییە؟ دیارە كوردستان لە قۆناغێكەوە چۆتە 

قۆناغێكی دیكە، ئەوەی كە من باس���مكرد 

لە پێش���وودا حزبی ئێمە ه���ەر ئەوەندەی 

دەتوانی لە قۆناغی یەكەمدا بكات، بەاڵم لە 

قۆناغی دووەم���دا، كە حزبی دیكە هاتن و 

دیموكراسییەت بوو بە واقیع، واتە دەنگدان 

بووب���ە مەرك���ەزی كاركردن���ی حزبەكان، 

هەڵبژاردن بوو بە تێڕوانینی خەڵك بۆ هێزو 

حزبەكان، واتە لە دیموكراسی و فرە حزبی 

گ���ۆردرا، بۆ ئەوەی ئەو حزبانەی كە دەنگ 

و كورس���ی دێنن، دەبنە هێزو ژمارە. واتە 

واقیع ئەوەیە ك���ە كۆمەڵێك حزب دەتوانن 

دەنگ بهێن���ن و كۆمەڵێكی دیك���ە ناتوانن 

دەنگ بهێنن. 

 ئەمەش تێزی ئایدۆلۆژی و مادی لە قۆناغێك 

ل���ە قۆناغەكاندا كاریگەرە بەم مەس���ەلەیە، 

بۆنموونە دەبینین گەش���ەی كۆمەڵگە لەالی 

ئێمە پابەندە بە گەشەی دیموكراسی، ئەمەش 

لەرووی س���ایكۆلۆژی دەنگدانەوە بەشێوەی 

میكانیزم���ی  پابەندك���را ب���ە دوو خاڵەوە: 

یەكەم، خاڵێكی مێژووییە، واتە ئەو حزبانەی 

كە لەس���ەردەمی ش���اخ بوون، ب���ۆ نموونە 

پارتی لە شۆڕش���ی گواڵن، یەكێتی لە شۆڕی 

نوێ، گۆڕان ب���ەو میكانیزم���ە تازەیەی كە 

لەشۆڕشیشدا بەشداربووە، تەنانەت هەندێك 

لە حزبە ئیس���المییەكانیش ك���ە باگراوەندی 

فكریی���ان هەبووە، واتە لێ���رەدا باگراوندی 

مێژووی و فكری پانتاییەكی زۆری جەماوەر 

داگیردەكەن، بۆیە ئاساییە كە یەكێتی، پارتی، 

گ���ۆڕان، كۆمەڵ، یەكگرتوو  كە رێچكەیەكی 

مێژووی بەهێزیان ل���ە كۆمەڵگەدا هەیە، لە 

هەر قۆناغێك لە قۆناغەكان دەنگی پێویستی 

خۆی���ان بهێنن، گ���ەر هەڵەی گەورەش���یان 

كردبێ���ت، بەاڵم حزبە بچوك���ەكان بە تێزی 

نوێ���وە هاتوون، بۆنموونە تێزی میانڕەوی و 

ناس���یۆنالیزم، تەڤگەرایی، مۆدێرن، لەوانەیە 

ئەوان���ە نەتوان���ن دەنگی پێویس���ت بهێنن، 
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چونكە ئەوان ئەو مێژووەیان نییە، واتە ئەوان 

لەو رێچكە مێژووییەوە كەمیان هەیە، بۆیە 

ناتوانن پانتایی جەماوەر داگیربكەن، ئەوە جیا 

لە رێچكە مادیەكەش، چونكە هەتا حزبێكی 

گ���ەورە خاوەن بەرژەوەن���دی زۆری هەیە، 

ئەوە جیالەوەی كە گەنجی ئێس���تا خواست 

و ویس���تی زۆرو خێرایەو پێوستی رۆژانەی 

زۆرە، واتە ئەو خواستانە بە حزبە بچوكەكان 

پڕناكرێت���ەوە، تا حزبە گ���ەورەكان هەبێت. 

لێرەوە دەردەكەوێت ك���ە حزبە بچوكەكان 

ئەو دوو كەموكوڕییەی���ان هەیە، واتە هەتا 

ئەو جەمسەرە بەهێزانە هەبن، گەنج كەمتر 

روودەكاتە حزبە بچووكەكان، بەاڵم ئەوەش 

ئەوە ناگەیەنێك ك���ە دەبێت ئەوانە هەبن، 

ئەوجا ئەو حزبانەش هەبن، لەبەرئەوەی لە 

كۆمەڵگەدا قۆناغێك دێت پێویس���ت بەشەن 

و كەوی ئایدۆلۆژی و فكری و بوونی حزبی 

بچ���ووك بچووك هەیە، چونكە لە قۆناغێك 

لە قۆناغەكان ئەمانە س���یاغە دەبنەوە، بۆیە 

قۆناغێك دێتە پێشەوە كە حزبە بچوكەكانی 

وەكو ئێمە ناچار دەكات، كە ئەوانەی لەرووی 

فك���ری و ئایدۆلۆژییەوە نزی���ك دەكاتەوە، 

كە ناچارمان دەكات ل���ە قۆناغەكانی ئایندە 

لەشێوەی گروپ و لیستی هاوبەش، واتە ئەو 

قۆناغە هاتووە، چونكە ئێوە ئاش���كرابوو كە 

ئێمەومانان نە لە رووە مێژوویەكەوە، نە لە 

رووە مادییەكەوە نەمانتوانی سود وەربگرین، 

تەنانەت سودیشمان لەو بارودۆخە سیاسییە 

نەكردووە كە هاتۆتە پێشەوە، بەو ماناییەی 

كە نەمانتوانیوە بچینە ناو ئەو درزو كەلێنانەی 

كە حزبە گەورەكان دروستیان كردووە، واتە 

مادام ئەوانەمان نەتوانیووە، ئەوا ئێمەو حزبە 

بچوكەكانی هاوش���ێوەی ئێمە لەبەردەم دوو 

ئەگەرداین، یان دەبێ���ت بتوانین كۆمەڵێك 

حزب لە دەوری یەكتر كۆببینەوە، یاخود لە 

دەوری حزبە گەورەكان كۆببینەوە، تابتوانین 

لە چوارچێوەی لیستێكدا بچینە پەرلەمانەوە. 

هەرچەندە ئەمە قورس���ە، بۆ قۆناغی ئایندە 

قورس���تریش دەبێت. بڕواشموایە ئەوەی كە 

لەم خولە كورسی بەدەستهێناوە زۆر قورسە 

جارێكی دیكە كورسیەكەی بەدەستبهێنێتەوە.

•   روئی����او دنیابین����ی پارت����ی نەتەوەیی 

كوردستان لەسەر مەلەسە )نەتەوایەتییەكان، 

ژنان، مافی مرۆڤ، دیموكراسی، كۆمەڵگەی 

مەدەنی، ...( چییە، ی����ان جیاوازیتان لەو 

مەسەالنەدا لەگەڵ حزبەكانی دیكەدا چییە ؟

جەبار میرزا: ئێمە وەكو حزبێكی نەتەوایەتی 

100 % پابەندین بە بنەما كۆمەاڵیەتییەكانی 

خەڵكی كوردس���تان، تێڕوانینی ئێمە بۆ ژنان 

بەمش���ێوەیە، واتە باوەڕمانوایە كە ئەرك و 

مافی هەر ئینس���انێك، ج���ا ژن، یان پیاو، 

یاخود منداڵ بێت، پێویس���تە لەچوارچێوەی 

كەس���ێتی  و  تایبەتمەن���دی  و  خاڵبەن���دی 

خ���ۆی، هەروەها بەپێی ئ���ەو كۆمەڵگایەی 

كە چەند خواس���ت هەیە لەس���ەر جومگە 

كۆمەاڵیەتی، فكری، سیاسی و ئابوورییەكان 

ئ���ەرك و مافی خ���ۆی هەبێ���ت، دەتوانم 

بڵێم ئەم تێڕوانینە خەریكە دەبێتە ش���تێكی 

گش���تگیر لەنێوان حزب���ەكان واڵتاندا، بەاڵم 

خاڵ���ی بااڵو س���تراتیژی بۆ ئاف���رەت یەكە، 

ب���ەاڵم رێڕەو رێچكەیان جی���اوازە، ئەوەش 

پەیوەندی بە گەش���ەی ئابووری و ش���وێنی 

جوگرافی و رۆش���نبیری كۆمەڵگەوە هەیە، 

كە رێ���ڕەوەكان جیاوازبێت، تەنانەت ئێمەو 

حزب���ە گەورەكانی���ش هەمووم���ان پێكەوە 

بڕوامانوایە، كە ل���ە 100 %مافی مرۆڤ لە 

كۆمەڵگەدا هەبێت و بچەس���پێت، هەروەها 

لەسەر مەس���ەلەی ژینگە، مافی ژنان، مافی 

منداڵ، مافی پیاو هەم���وو بەرێك و پێكی  

لە كۆمەڵگەدا هەبێ���ت، چونكە هەموومان 

بەرژەوەندیم���ان لەوەدایە، ك���ە ئەو مافانە 

دەستەبەر بكرێن.

•   ئ����ەو هەم����وو حزب����ە نەتەوەییانەی 

هاوش����ێوەی ئێوە هەیە، ه����ۆكاری یەك 

نەگرتنت����ان بۆچی دەگەڕێنیت����ەوە؟ یاخود 

بۆچ����ی حزیەكەی ئێوە بە بەراورد بە حزبە 

نەتەوەییەكانی دیكە پاشەكشەی كردووە ؟

جەب����ار میرزا: زۆرجار ئەم پرس���یارە وەك 

حزبە بچوكەكانی 
هاوشێوەی ئێمە 
لەبەردەم دوو ئەگەرداین، 
یان دەبێت بتوانین 
كۆمەڵێك حزب لە دەوری 
یەكتر كۆببینەوە، یاخود 
لەدەوری حزبە گەورەكان 
كۆببینەوە، تابتوانین لە 
چوارچێوەی لیستێكدا 
بچینە پەرلەمانەوە
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رەخن���ەو توانج لێمانكراوە، س���ەبارەت بە 

پرسیاری یەكەم، زۆرپێمان دەوترا ئەوە پارتی 

نەتەوەییە، ئەوە كۆمەڵەی نەتەوەییە، یاخود 

ئەوە بزوتن���ەوەی نەتەوەییە، ئەمە بۆ نابنە 

یەك حزب، ئێمەش پرسیارمان كرد، وتمان

 باشە خۆ لە دنیای ماركسیدا، كە مانیفێستی

 حزبی كۆمۆنیس���ت دەخوێنیت���ەوە نابێت 

دوو حزب���ی ش���یوعی لەی���ەك كۆمەڵگەدا 

هەبێت، ی���ان لە حزبە ئیسالمییەكانیش���دا 

یەك خ���وا، یەك قورئان، ی���ەك پێخەمبەر 

هەی���ە. بۆ ئەم الیەنانەیان هەیە. بۆیە ئێمە 

وەاڵمم���ان دانەوە، وتمان ی���ەك ئایدۆلۆژیا 

چەندی���ن رێ���ڕەوی هەی���ە، ئەم���ەش بۆ 

نەتەوەیی، ماركسی، ئیس���الم راستە، بۆیە 

ئەم رێڕەوانەیە ك���ەوا دەكات حزبی هەمە 

چەش���ن هەبێت، لەناو چەپ و ئیسالمیدا.        

پرس���یاری دووەم، ك���ە ئایا بۆ ئ���ەم حزبە 

نەتەوەییان���ە گەورەناب���ن، ج���اران حزب���ی 

)پاس���ۆك( یەكێك لە فكرە نەتەوەییەكان و 

تاڕادەیەكی���ش  لەناو خەڵكدا خۆشەویس���ت 

بوو، بەاڵم هەمیشە دەیانوت: »بە مەنجەڵێك 

یاپراخ تێر دەخۆن«، مەبەس���تم ئەوەیە ئەو 

قسەیە لە س���ەردەمی شاخیشدا كراوە، بۆیە 

من دەڵێم ئەمە پرسیارێكی زۆر جەوهەرییە، 

كە ب���ۆ حزبە نەتەوەییەكان بەو جۆرەن؟ من 

دەیگەڕێنمەوە بۆ ئەم خااڵنە، واتە بارودۆخە 

مێژوویی و س���ەربازییەكەیە كە كراوە، بەو 

مانای���ەی كە خەڵك حەزی بە حەماس���ەتە، 

لە قۆناغی رزگاری نیش���تمانی پێویس���تی بە 

شۆڕشێكی گەورە هەبووە، بەاڵم خاڵێكی زۆر 

گرنگ ئەوەیە، كە حزبە نەتەوەییەكان خاوەنی 

شۆڕش نەبوون، تەنها لە چوارچێوەی بەشێكی 

ئایدۆلۆژی و فك���ری ماونەتەوە، كە ئەمەش 

پانتاییەكی تەسك لە خەڵكی رۆشنبیری فكری 

نەتەوەیی وەردەگرێت، بەاڵم چەند حزبێك 

بزوتنەوەیەكی چەكداری، سیاس���ی  خاوەنی 

و كۆمەاڵیەت���ی بەرفراوانترب���وون. بۆیە زۆر 

ئاساییە كە جەماوەری گەورەیان هەبێت. 

       • زۆرێ����ك دەڵێن ئەم حزبانە حزبی 

س����ێبەرن، گەر دەنگ بدەم، دەچم دەنگ 

بە حزبە سەرەكییەكە دەدەم، ئیدی بۆچی 

دەنگ بدەم بە حزبێكی سێبەر؟ ئەم قسانە 

هۆكاری چیین؟

 جەبار می���رزا: هەموو حزب���ە بچوكەكان، 

ئابوورییەكی  لەبەرئەوەی نەیانتوانیوە خاوەن 

باش���ی خۆمانبین، بۆیە هەمیش���ە هاوكاری 

و بودجەم���ان ل���ە حكوم���ەت وەرگرتووە، 

حكومەتیش كێ بووە، دوو حزبی ئەساس���ی 

و گرنگ���ن، لەكاتی دوو ئیدارەیش���دا ئەوەی 

كە كەوتبوویە ئەو الیی���ەوە ئەوا ئۆتۆماتیك 

لەو الیەنەوە نزیكبووە، ئەمەی كە من باسی 

دەكەم قس���ەیەكی واقیعیانەیە، بۆیە بۆ پارە 

وەرگرتنی حزبەكانیش هەروابووە، بەاڵم ئەم 

حزبانە هەموو حزبی س���ەربەخۆن، بۆنموونە 

گ���ەر ئێمە حزبی س���ێبەرین، ب���ۆ كادرێكی 

وەك من و چەندان���ی وەك من لەناو حزبە 

گەورەكەدا بێت باشترنییە، یان گەر بابەتەكە 

ماددە بێت، یان من و هاوش���ێوەكانی من لە 

حزبەكانی دیكە، گەر لەناو حزبەكانی دیكەدا 

بێت، ئەوا شانس���ی زیاتری نابێت بۆ چوونە 

نێو پەرلەمانەوە، یان شانس���ی ئەوەم نابێت 

لەرووی مادی و دارایی، میدیاییەوە گەش���ەی 

زیات���ر بكەین، بۆیە ئەم خاڵە لە ئەساس���ەوە 

پڕوپاگەندەیەك���ی گەورەی���ە ل���ە دژی حزبە 

بچوكەكان، ئ���ەوەش تێدەگەی���ن لە هەموو 

كۆمەڵگەیەدا دژە دیموكراسی هەر هەیە، كە 

حزب نەبێت. بۆی���ە بڕواموایە لەبری ئەوەی 

پێیان بوترێت سێبەر، ئەوا دیالۆگێكی واقییان 

ب���ۆ س���ازبكرێت، گفتۆگۆیەكی تێروتەس���ەل 

بكرێت، لەس���ەر ئەوەی ئەم حزبانە سێبەرن، 

ی���ان ئەوهۆكارانە چین كە بۆتە بەربەس���ت 

لە بەردەم  گەش���ەكردنی ئەو حزبانەدا، گەر 

رەوایە ئەوا با حكومەت بە یاس���ا چارەسەری 

ئەو كێشەیە بكات، بۆنموونە با زەمینەیەكی 

ماددی وەكو حزب���ە گەورەكان بۆ ئێمەش لە 

باربێت  .

پرۆفایل:

_ جەبار میزا رۆس���تەمی.

لە چوارقوڕنە   1969 س���اڵی  لە   _

ل���ە دایكب���ووە.

_ بڕوانام���ەی بەكالۆریۆس���ی ل���ە 

زانس���تە سیاس���ییەكان ل���ە زانكۆی 

س���لێمانی بەدەس���تهێناوە .

پارت���ی  گش���تی  س���كرتێری   _

نەتەوەیی كوردس���تانە.
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_ ته ڤگه ری ئازادی كۆمه ڵگای كوردس���تان: بزوتنه وه یه كی سیاسی كۆمه اڵیه تییه . خاوه ن 

جیهانبینی رێكخستنی سه ربه خۆی خۆیه تی و سیسته می كۆنفیدراڵی دیموكراتی كۆمه ڵگا 

به بنچینه  وه رده گرێت .

_ له  17.10.2014  یه كه مین كۆنگره ی دامه زراندنی خۆی له  س���لێمانی س���ازداو خۆی 

راگه یاند.

_ ته ڤگه ری ئازادی جڤاتێكی گش���تی هه یه،  له  151 ئه ندام پێكهاتووه  ، ئۆرگانی هه ره  

بااڵی بڕیاردانی ته ڤگه ره  و باوه ڕی به  سیسته می هاوسه رۆكایه تی هه یه ، هاوسه رۆكانیش 

سێ جێگریان هه یه . س���ه ركردایه تییه كه ی له شێوه ی ده سته ی به ڕێوه به رێتییه  و له  )15( 

كه س پێكدێت، رێژە ی به ش���داری هه ردوو  ره گه ز له  هه موو ئاس���ته كاندا له  40 % و 

رێژە ی گه نجانیش له  50 %  .

_  ته ڤگ���ه ری ئازادی له بری په یڕە و و به رنام���ه  په یماننامه یه كی هه یه ، به گوێره ی ئه و 

په یماننامه یه  دوو ساڵ جارێك كۆنگره ی گشتی خۆی به ڕێوه   ده بات . 

_ له م ماوه یه دا له  ئاستی هه رێمه كاندا كۆنفرانسه  هه رێمییه كانی خۆی به ڕێوه بردووه  .

_ له  هه موو ش���ارو شارۆچكه كانی باشوری كوردستان و واڵتانی ئه وروپادا كاروچاالكی 

رێكخستنی، سیاسی، دیپلۆماسی و كۆمه اڵیه تی  هه یه   .

ته ڤگه ری ئازادی 
كۆمه ڵگای كوردستان
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خۆمانبەرۆژیروناكدەبینینو
هەمیشەشویستومانەچاوروونیبەخەڵكبدەین

 موحەمەد عەول 
هاوسەرۆكی تەڤگەری ئازادی كوردستان:
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  • رۆڵ و كاریگەری تەڤگەری ئازادی لەنێو 

كۆمەڵگەی كوردیدا چییە ؟

قوڵمان  شرۆڤەیەكی  دوای  عەول:  موحەمەد 

هەڵسەنگاندمان  ك��وردس��ت��ان،  ب��اش��وری  بۆ 

لەسەر رەوشی خەڵكی و دەسەاڵت و پێگەی 

رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی لە باشوری 

باشوری  لە  كەسایەتی  رەوش��ی  كوردستان، 

كوردستان گەیشتینە ئەو باوەڕەی بەشێوەیەكی 

سیستمێكی  بە  پێویستی  ئێستا  سیستماتیك 

دیموكرایك هەیە. واتە پێویستی بەوە هەیە، 

بكرێتەوەو  ك��ارا  ك��وردی  تاكی  تر  جارێكی 

رۆڵی پێ بدرێت و وشیاری پێ بدرێت. بۆیە 

بەشێوەیەكی  چۆن  چوارچێوەیەدا،  لەو  ئێمە 

سیستماتیك كار لەسەر تاكی كوردی كراوە، كە 

بێ رۆڵ كراوەو وشیارو كولتوری لێشێوێنراوە، 

یان لە رێگەی دەزگاكانی راگەیاندنەوە كەوتۆتە 

بە  رێگەی  لە  ی��ان  چەواشەكارییەوە،  ژێ��ر 

بازاڕكردنی هەرێمی كوردستان لەالیەن واڵتانی 

دەمانەوێت  ئێمە  كوردستانەوە.  داگیركەری 

تەڤگەری  وەكو  سیستماتیك،  بەشێوەیەكی 

ئازادی و وەك رێكخستنێكی سیاسی جڤاكی، 

تاكی  بە  تاك  ئەركی  بە  سیاسەت  ئێمە  كە 

كۆمەڵگە دەبینین، چونكە سیاسەتی راستەقینە 

رۆڵی لە ئاڕاستەكردنی كۆمەڵگەدا هەیە، بەو 

رەنگە رێكخستنێكی سیاسی جڤاكی دەمانەوێت 

باشوری  لەسەر  كار  سیستەم  بەشێوەیەكی 

كوردستان بكەین .

وەكو  حزبانە،  ئەم  خەڵك  لە  زۆرێ��ك   •   

بارگرانی بەسەر كۆمەڵگەوە سەیر دەكەن ؟

 موحەمەد عەول: ئێمەش دەڵێین گەر حزبێك لە 

خزمەتی خەڵكدا نەبێت، بەاڵم لە قوتی دەنگی 

خەڵك بۆ بەرژەوەندی حزبی خۆی وەربگرێت، 

ئەوا ئەمە بارگران نییە، ئەگەر حزبێك پانتاییەكی 

ناشتوانێت  گرتووە،  كوردستان  باشوری  لە 

كۆمەڵگەی  خزمەتی  پانتاییە  ئەو  گوێرەی  بە 

و  دیموكراسی  خزمەتی  كوردستان،  باشوری 

ئەمەش  دوبارە  بكات،  نەتەوەییەكە  مەسەلە 

لە  جیاواز  راستیدا  لە  ب��ەاڵم  نییە،  بارگران 

هەموو ئەو مەسەالنە نە بەدجە وەردەگرین، 

نە ئەركیشین بەسەر خەڵكەوە، چونكە كادرو 

ئەندامی ئێمە خۆبەخشانە كاردەكەن، هەرچی 

ئەو كارو چاالكییەش كە دەیكەین، بە هاریكاری 

لەبەر  دەدەی��ن،  ئەنجامی  خۆمان  كۆمەكی  و 

دەكرێت  تر  شوێنێكی  هەر  لە  جیاواز  ئەوە 

بڵێین، نەك هەر بارگرانینی نین، بەڵكو ئێمە 

جێی ئومێدو هیواین بۆ خەڵك.

   •  رەخنەیەكی تر كە تازە نییە، ئەوەیە 

سەیری  سێبەر  وەك��و  زۆرج��ار  خەڵك  كە 

هەندێك لەو حزبانە دەكات، هۆكاری بۆچی 

دەگەڕێنیتەوە ؟

موحەمەد عەول: پێموابێت خەڵك هەڵە ناكات، 

راستی  ئەوا  بكات،  واتە خەڵك كێ خزمەتی 

لەگەڵدا دەڕوات، شۆڕشە یەك لەدوای یەكەكان 

حزبی  ئێستا  راستە،  بۆیە  ئ��ەوەن.  شاهیدی 

سێبەر هەیە.

لە باشوری كوردستان نزیك بە چل حزب هەیە، 

ئەم حزبانە وەكو پێویست نەیانتوانیوە، لەگەڵ 

ستراتیژیەتێكی  كوردستان  باشوری  رەوش��ی 

رۆشنیان هەبێت، یاخود چاو روونی بدەن، یان 

كێشەكانی باشوری كوردستان یەكالیی بكەنەوە، 

یاخود ببنە جێی ئومێدو هیوای خەڵك، بەاڵم 

و  هیچ حزب  سێبەری  بە  خۆمان  نەك  ئێمە 

دەسەاڵتێك نابینین، بەڵكو ئێمە خۆمان بەرۆژی 

روناك دەبینین و هەمیشەش ویستومانە چاو 

ئێمە  حاڵەتەدا  لەم  بدەین،  بەخەڵك  روونی 

رۆژین، مەشخەڵی روناك كەرەوەین .

كار  ئۆجەالن  فكری  بە  ئێمە  ترەوە  لەالیەكی 

دەیكەین، وەك زۆر هێزی ترى سیاسی وزەی 

رێكخراوی كۆمەڵگەی مەدەنی، كە دەتوانم بڵێم 

زیاتر لە )200( رێكخستن و رێكخراو هەبێت، 

كار  ئۆجەالن  رێبەر  فەلسەفەی  فكرو  بە  كە 

دەكات، ئەمەش تاوان نییە، بۆنموونە چەندین 

ئێمە نەك خۆمان بە 
سێبەری هیچ حزب و 
دەسەاڵتێك نابینین، 
بەڵكو ئێمە خۆمان 
بەرۆژی روناك دەبینین و 
هەمیشەش ویستومانە 
چاو روونی بەخەڵك 
بدەین
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بەاڵم  هەیە،  چەپی  فكری  كە  هەیە،  حزب 

هیچیشیان سێبەری هیچیان نییە، یان چەندین 

حزب هەیە، كە فكری ئیسالمی هەیە، كەچی 

لەبەر  نییە،  دیكەیان  ئەوەی  هیچیان سێبەری 

ئەوە بۆ ئێمەش ئاساییە كە بە فكری ئۆجەالن 

كار بكەین، چونكە رێبەر ئۆجەالن بیرمەندێكە 

كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی  فەلسەفەی  لەبواری 

سەربازی، مێژوویدا. بیرمەندێكە لەو ئاستەدایە 

كە خوێندنەوەكانی بۆ كۆمەڵگە، پێشبینییەكانی 

خۆی  جێگەی  كۆمەڵگە  بۆ  رێنماییەكانی   و 

لە  ئێمە  بنەمایە  ئەو  لەسەر  بۆیە  گرتووە. 

كە  رێگەیەی  نەخشە  ئەو  كوردستان  باشوری 

كۆمەڵگە  پرسەكانی  چارەسەری  بۆ  ئۆجەالن 

دیموكراسی،  پرسی  چارەسەری  بۆ  دەیكات، 

و  گەنج  ژن،  رەگ��ەزی  ن��ەژادی،  نەتەوەیی، 

توێژەكانی كۆمەڵگە دەیكات،  هەموو چین و 

شیكارییەكانی لە جێگەی خۆیدا دەیانبینین، بۆیە 

ئێمە ئەو فەلسەفەی تێكۆشانەمان وەرگرتووە، 

بەاڵم سێبەری هیچ الیەك نین.

    •  بەبڕوای تۆ خۆشویستنی كورسی و پلەو 

پایە وایكردووە، كە ئەم رێژە زۆرە لە حزبی 

بچوك هەبن، یان ئەم ئینشیقاق و ئینشیعابانە 

كە  دەكرێت،  ئەوەندە  بۆ  بچوكدا  حزبی  لە 

حزبەكانیان ئەوەندەی تر بچوكتر دەبن، لەوەی 

كە هەبووە ؟

موحەمەد عەول: یەكێك لە هۆكارەكان كاریگەری 

كوردستان  باشوری  لە  دەس��ەاڵت  حزبەكانی 

بووە، واتە بۆ شەرعییەتدان بۆ كارەكانی خۆیان 

بوونەتە  دروستكردووە،  تریان  حزبی  زۆرجار 

لە  هەروەها  خۆیان،  بڕیارەكانی  پارسەنگی 

باشوری كوردستان حزب بووە بە پیشە، واتە 

زۆركەس لە پەنا حزب و حزبووندا دەژین،  واتە 

هەم وەكو پارسەنگ، هەم بۆ ئەو كەسانەی كە 

لە حزبەكانی دەسەاڵتەوە هاتوونەتە دەرەوە، 

جارێكی تر بەهی حزبەوە دەژین. بۆیە ئێمە 

دەبینین لە هەموو ئەو كێشانەی كە لە باشوری 

لەو  هەڵوێست  كەمترین  هەیە،  كوردستاندا 

خۆیانی  پرسی  بە  لەوانە  دەبینین،  حزبانەوە 

نەبینن.

  •  بەبڕوای تۆ داهاتووی حزبە بچوكەكان 

دەگاتە كوێ ؟

موحەمەد عەول: ئێمە داهاتووی خۆمان لەگەڵ 

چونكە  دەكەین،  سەیر  جیاواز  حزبانەدا  ئەو 

ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە فەلسەفەیەكی تێكۆشان، 

و  خەبات  لەگەڵ  بەهێز،  ئایدۆلۆژیایەكی 

تێكۆشانی ئێمە ئاوێتەی یەك بووە، بۆیە هەمیشە 

هەبێت،  خوێندنەوەمان  ئێمە  كە  دەكات،  وا 

تێكۆشانەكانمان  بە  بەردەوامی  كۆمەڵگە.  بۆ 

تا  بكەین،  بەرخۆدانی  رۆژ  بە  رۆژ  بدەین. 

ئەو تێكۆشانەمان بگەیەنینە سەركەوتن، بەاڵم 

لەسەر  ترەوە  لە حزبەكانی  لەالیەن هەندێك 

گەر  بۆیە  وەس��ت��اوە،  ب��ەرژەوەن��دی  بودجەو 

ئەوا   نەمێنێت  تر  تاماوەیەكی  بودجەكەیان 

ئەگەری زۆرە زۆرێك لەو حزبانە بپوكێنەوە.

لەالیەكی ترەوە ئێمە لەسەر سیستەمی كۆمەڵگە 

بڕیارمانداوە، كە لەسەر خەتی خۆمان تێكۆشان 

خۆمان  خەڵكی  لەگەڵ  ئەوە  لەبەر  بكەین، 

دانەبڕاوین، بۆیە هەتا خەڵكی ئێمە هەبێت، 

ئەو كێشانە بەردەوام بێت، ئەوا خەڵكی ئێمە 

بەرفرە دەبێت و دەچینە پێشەوە، رەنگە لەالی 

حزبەكاتر بەوشێوەیە نەبێت. واتە ئەوەندە لە 

خەمی خەڵكدا نەبن، بگرە چاوەڕێی حزبەكانی 

تر سەروەن، تا لە پاڵ ئەواندا جێگە بۆخیان 

بكەنەوە.

خاڵێكی تر ئێمە روانینمان بۆ دەسەاڵت، وەكو 

هەندێك حزب نییە، چونكە هەندێك لەوانە 

ئێمە دەخوازین  بەاڵم  بۆ دەسەاڵت دەڕوانن، 

سیستەمی بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە لەبەر رۆشنایی 

بۆیە  بەڕێوەبچێت.  دیموكراتی  سیستەمێكی 

بەڕێوەبردنی  بۆ  هەبێت  خواستی  خەڵك  تا 

سەركەوتن  ب��ەرەو  ئێمە  ئەوا  دیموكراسیانە 

دەچین.

 پرۆفایل:

_  موحەم���ەد عەول موحەم���ەد .

_ لەس���اڵی 1965 ل���ە قەرەداغ _ 

س���لێمانی لەدایكبووە.

ئامادەی���ی  قۆناغ���ی  خوێندن���ی   _

تەواوك���ردووە.

شۆڕشی  پێش���مەرگەی  ماوەیەك   _

ن���وێ  ب���ووە .

_ لە س���اڵی 1986 زیندانی كراوە، 

لێبوردنی گشتی  تا س���اڵی1988 بەر 

كەوت���ووە.

_ لە ساڵی 2002 پارتی چارەسەریان 

لە باش���ور دامەزراندووە.

_ دوای دوانزە ساڵ لە دامەزراندنی 

لە  بەش���ێك  چارەس���ەری،  پارت���ی 

دەدەن  بڕیار  چارەسەری  ئەندامانی 

بچن���ە  ناو تەڤگەری ئازادیی���ەوە .

كۆنگ���رەی   2014-10-17 ل���ە   _

دامەزاندن���ی تەڤگ���ەری ئازادیی���ان 

گول،  )موحەمەد  دواتر  بەس���تووە. 

خاتوو ش���یالن( وەكو هاوس���ەرۆكی 

تەڤگەری ئازادی هەڵبژێ���ردراون .
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_  بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوری لە 12 نیسانی 1979 دامەزراوە، لە دوای چەند كۆبوونەوەیەكی 

نهێنی لە كەركوك و موسڵ، لە دواییدا لە بەغدا لە كۆنفرانسێكی گشتی نهێنی راگەیەندرا .

_  بزوتنەوەی دیموكراتی ئاش���وری، ئەڵقەیەكە لەو زنجی���رە دوورو درێژەی خەباتی نەتەوەی 

ئاشوری لە پێناو مافەكانی .

_ بزوتنەوەی دیموكراتی ئاش���وری، لە دوو روانگەوە خەباتی كردووە، ئەوانیش نیش���تمانی و 

نەتەوەیی .

_  بزوتنەوەی ئاش���وری لە 15 ی نیسانی 1982 بڕیاری خەباتی چەكداری داوەو، پەیوەندی بە 

الیەنەكانی ئۆپۆزسیۆنی عێراقی و كوردستانی ئەوكاتەوە كرد، لە شاخدا دژی دیكتاتۆریەت .

_ بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوری، یەكێك بووە لە ئەندامە دامەزرێنەرەكانی بەرەی كوردستانی.

_ بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوری، شان بەشانی گشت الیەنەكان لە راپەرینی ئازاری ساڵی 1991 

بەشداری كردووە .

_  بەشداری لە یەكەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی هەرێمی كوردستانی كردووە، بەو پێنج كورسیيەی 

كەوا وەك كۆتا بۆ نەتەوە بچوكەكان دیاری كرابوون، توانی چوار لەو كورسیانە بەدەست بێنێت.

_ لە یەكەم كابینەی حكومەتی هەرێمی كورس���تان بە یەك وەزارەت بەشداربووە، هەروەها لە 

گشت كابینەكانی تر بەشداری كردووە.

_ یەكێكە لەو الیەنانەی كە دامەزرێنەرانی یەكەم پەرلەمان، یەكەم كابینەی حكومەتی هەرێمی 

كوردستان بوون.

بزوتنەوەی
دیموكراتی ئاشوری
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لەپێكەوەژیانیئاینیهیچكێشەیەكماننییە،
بەاڵملەالیەنیسیاسییەوەكێشەمانهەیە

 ئیدریس میرزا
ئەندامی سەركردایەتی بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوری:
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  • رۆڵ و كاریگەری بزوتنەوەی دیموكراتی 

لەنێو كۆمەڵگەی كوردیدا چییە؟ ئاشوری 

پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  بۆ  میرزا:  ئیدریس 

ك��ەم��ێ��ك دەچ����م����ەوە ب���ۆ راب������ردوو، 

ساڵی  لە  ئاشوری  دیموكراتی  بزوتنەوەی 

خەباتی  ب��ەش��داری  دام�����ەزراوە،   1979

هەرێمی  حزبەكانی  ل��ەگ��ەڵ  چ��ەك��داری 

هەروەها  ك��ردووە،  شاخ  لە  كوردستانی 

ئەندامانی  لە  بووە  1988یەكێك  ساڵی  لە 

دامەزرێنەری بەرەی كوردستانی، دواتر لە 

هەرێمی   پەرلەمانی  هەڵبژاردنەكانی  یەكەم 

كۆی  لە  كە  كردووە،  بەشداری  كوردستان 

كۆتای پێنج كورسی توانیمان چوار كورسی 

وەزارەتێك  بە  جگەلەوانە  بەدەستبهێنین، 

هەرێمی  حكومەتی  كابینەی  یەكەم  لە 

بەشداربووین.  كوردستان 

دەورو كاریگەری ئێمە تەنها لەنێو كۆمەڵگەی 

كۆمەڵگەی  لە  بێڵم  دەتوانم  نییە،  كوردیدا 

كە  ئ��ەوەی  بەهۆی  ئ��ەوەش  كوردستانی، 

پێكهاتەیەكی  نەتەوەو  چەند  كوردستان 

سەرەكی  ئامانجی  بۆیە  دەژی،  لەنێودا 

لەگەڵ  بەشداربین  كە  ئ��ەوەب��ووە،  ئێمە 

زەمانەت  و  دابینكردن  الیەنەكان،  هەموو 

كردنی دیموكراسیەت بوو، بۆ بەرژەوەندی 

لە دیموكراسییەتدا خۆی  بااڵی خەڵك، كە 

دیكەش  ئامانجەكانی  هەروەها  ببینێتەوە، 

كە دەتوانم بڵێم تایبەت بوون بە نەتەوەی 

ئەوكاتە  ئاشوری،  نەتەوەی  وەك  خۆمان، 

كە ئێمەش داوای چەند مافێكمان كردووە، 

پێكهاتەیەك  وەك  بەشداربین،  ئێمەش  كە 

كوردستانی،  كۆمەڵگەی  پێكهاتەكانی  لە 

بگەین،  خۆمان  مافەكانی  بە  بتوانین  تا 

رۆشنبیری،  زم��ان،  مافی  لە  مەبەستم 

سیاسی و ئیدارییە، ... هتد . 

لە  رێكخستنەكانمان  كە  بڵێم  توانیمان 

رزگ��اری  تاپێش  دەستپێبكات،  زاخ���ۆوە، 

كردنی عێراق لە هەولێرو دهۆك و سلێمانی 

رێكخستنەكانمان  ئێستادا  لە  بەاڵم  بووین، 

هەیە. رێكخستنمان  بەسرەش  تاكو 

لە  توانیومانە  كە  كۆمەڵگەیەكین  لە  بۆیە 

زۆر روانگەوە كاریگەریمان هەبێت لەسەر 

و  ئایین  لەنێوان  كە  ژیانەی  پێكەوە  ئەو 

كوردستاندا  هەرێمی  لە  كە  نەتەوەیی 

هەبووە  كاریگەریمان  ه��ەوەه��ا  هەیە، 

لەسەر ئەوەی كە ئێمە بەشێكی سەرەكی و 

گرنگین لەم كۆمەڵگەیە، چونكە دواڕۆژمان 

ئ��ەوەی��ە ك��ە ه��ەم��ووم��ان ل��ە خ��ۆش��ی و 

بە  هەروەها  دەژی��ن،  پێكەوە  ناخۆشیدا 

كۆمەڵگەیەك  بتوانین  الیەكەوە  هەموو 

كێشەیەكی  هیچ  ك��ەوا  بكەین،  دروس��ت 

لەسەر  خراپ  كاریگەری  تا  نەبێت،  ئایینی 

پێكەوە ژیانی ئاینی و نەتەوەیی و پێكەوە 

ژیان لە هەرێمی كوردستان دروست بكات، 

زۆرباشمان  پەیوەندییەكی  ترەوە  لەالیەكی 

باشبووە،  زۆر  الیەنەكاندا  هەموو  لەگەڵ 

پێناو  لە  ئیسالمین  یان  عەلمانین،  گەر  جا 

ئاشتیانەدا.  ژیانی  پێكەوە 

كاریگەرییەی  و  رۆڵ  ئەو  سەرەڕای   •   

لە  ئ��اش��وری  دیموكراتی  ب��زوت��ن��ەوەی 

بەدیهێنانی  ئاشتیانەو  ژیانی  پێكەوە 

توانیوتانە  ئێستا   ئێوە  بەاڵم  دیموكراسی، 

پەرلەمانی  لە  كەمتان  كورسییەكی  چەند 

هەندێكجار  تەنانەت  هەبێت،  كوردستاندا 

وا لێكدەدرێتەوە، كە ئەو كورسییە دیارییە 

و  دۆستایەتی  وێنەیەكی  تاكو   ئێوە،  بۆ 

پێكەوە ژیان لەنێوان هێزەكاندا ؟

هیچ  بە  كورسییانە  ئەو  میرزا:  ئیدریس 

قبوڵی  ئێمە  ك��ەوا  نییە،  دی��اری  جۆرێك 

كات  هیچ  سیاسین،  حزبی  ئێمە  بكەین، 

و ساتێك نەبووە كە دەست درێژ بكەین، 

یان  زیاتر،  كورسییەك  كە  الیەنێك  بۆ 

پرۆسەی  سەرەتای  وەربگرین،  وەزارەتێك 

وەك  ئێمە  بۆ  كورسی  پێنج  هەڵبژاردن 

ئێمە  ئ��ەوەی  ل��ەب��ەر  دابینكرا،  ن��ەت��ەوە 

دیكەی  نەتەوەكانی  لە  راستە  ب��ەژم��ارە 

ب��ەاڵم  كەمترین،  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی 

كۆتا؟  ك��راوەت��ە  بۆچی  كورسییانە  ئ��ەو 

گەر  نەخورێت،  مافمان  كە  لەبەرئەوەی 

ناتوانین  بین،  گشتی  كۆبوونەوەی  داخلی 

ه��ەزار  پێنج  و  بیست  ه���ەزارو  سی  بە 

ئەوە  بۆ  كۆتاكە  واتە  بهێنین،  كورسییەك 

دەنگی  و  پەرلەمان  بگەینە  ئێمە  كە  بوو 

كۆتا  كورسی  پێنج  واتە  بگەیەنین،  خۆمان 

بڵێیت  گەر  ب��ەاڵم  ئێمەیە،  نەتەوەی  بۆ 

یان  الیەنێك،  سێبەری  لەژێر  كورسییە  ئەو 

هەڵەیە،  زۆر  ئەوە  بێت،  دیكە  الیەنێكی 

تۆمەتانە  ل��ەو  گوێمان  زۆر  هەرچەندە 

ئێمە  بەاڵم  دەوترێت،  پێمان  كە  دەبێت، 

خاوەنی  ئێستا  تاكو  ل��ەس��ەرەت��اوە  ه��ەر 

بە  بووین،  خۆمان  سەربەخۆیی  ئیرادەو 

نە  نەبەستراوینەتەوە،  الیەنێكەوە  هیچ 

دەنگی  بەڵكو  نزیك،  لە  نە  دوورو  لە 

وەرگرتووە،  خۆمانمان  خەڵكی  تەواوەتی 

پێنج  لەو  نییە،  الیەنێك  هیچ  هاوكاری  بە 

دانراوە،  ئێمە  نەتەوەی  بۆ  كە  كورسییەی 

دیموكراتی  )بزوتنەوەی  بەر  كورسی  دوو 

لیستی  لەوانەیە  بەاڵم  كەوتووە،  ئاشوری( 

دەنگی  كە  كرابێت،  هاوكاری  ترهەبێت 

پەرلەمان. زۆری هێناوەو گەیشتۆتە 
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چۆن  ئاشوری  دیموكراتی  بزوتنەوەی   •   

)نەتەواییەتەكان،  مەسەلە  دەڕوانێتە 

كۆمەڵگەی  م��رۆڤ،  مافی  دیموكراسی، 

مەدەنی، ...( واتە جیاوازی دنیابینی ئێوە، 

حزب  وەك  دیكەدا   الیەنەكانی  لەگەڵ 

لەسەر  یان  چیدایە،  لە  مەسەالنەدا  لەو 

راتان  ئێوە  سیكۆالر  سیستەمی  مەسەلەی 

چییە ؟

الیەنێك  چەند  ئەمە  م��ی��رزا:  ئیدریس 

چەسپاندنی  یەكەمیان،  لەخۆدەگرێت. 

لە  بەگشتی،  واڵت���دا  ل��ەو  دیموكراسی 

رێگە  بەتایبەتی  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی 

دەدات هەر نەتەوەیەك هەرچەند ژمارەی 

لە  خۆی  قەبارەی  بە  بەشداربێت  بێت، 

كە  ل��ەوەی  ئەوەجیا  سیاسیدا،  پرۆسەی 

گونجان  پێكەوە  هەوڵی  هەمیشە  ئێمە 

ئەو  دەدەین،  دیموكراسی  چەسپاندنی  و 

پێوەری  دیموكراسییەش  چەسپاندنەی 

هەیە. لە الیەكی ترەوە جیاوازیمان لەگەڵ 

تایبەتمەندێتی  ئێمە  دیكەدا  الیەنەكانی 

كار  پێویستە  كە  هەیە،  نەتەوەیەتیشمان 

بۆ ئەوەش بكەین.

ژن��ان  ب��ۆ  روانینمان  دی��ك��ەوە  لەالیەكی 

خۆی  رێوشوێنی  ئاینێك  هەر  كە  ئەوەیە، 

هەیە، كە چۆن مامەڵە لەگەڵ ژنان دەكات، 

جگە  دینییە،  تایبەتمەندییەكی  ئەوە  واتە 

لەوەی كە لەرووی سیاسییەوە بڕوانینە ئەو  

مەسەلەیە.

ب��ۆ م��ەس��ەل��ەی ج��ی��اك��ردن��ەوەی دی��ن لە 

كێشەی  ئەوا  )سكۆالر(  سیستمی  دەوڵەت، 

نوسینەوەی  رەشنوسی  كاتی  لە  گەورەمان 

دەستوردا هەبووە، جا لەرووی سیاسییەوە 

ب��ێ��ت، ی��اخ��ود ل����ەرووی ی��اس��ای ب��اری 

الیەنەكان  زۆرب���ەی  بێت،  كەسێتییەوە 

لەگەڵ  كە  بۆیان،  رێزم  ئەوپەڕی  لەگەڵ 

و  گفتۆگۆ  بابەتانەمان  ئەو  زۆرالیەنیش 

دەبێت  ئێمە  كە  لەسەركردووە،  دیالۆگمان 

روونە  ئ��ەوەش  كە  هەبێت،  دەستورمان 

بێت،  ئاینی  دەستورێكی  دەبێت  یاخود 

هەتاكو  بەاڵم  بێت،  سكۆالر  دەبێت  یان 

دەستورێكی  نەگەیشتونەتە  بەداخەوە  ێستا 

بابەتەكانی  دەگەینە  كە  چونكە  سیكۆالر، 

الیەنەكان  ئەوا  ئاینەوە،  بە  پەیوەندیدار 

فشار دەكەن، كە بێت شەریعەتی ئیسالمی 

پەیڕەو بكرێت، ئەگەر شەریعەتی ئیسالمی 

تایبەتمەندی  پێویستە  بكرێت،  پەیڕەو 

كوردستان  هەرێمی  دیكەی  ئاینەكانی  بۆ 

دەوڵەتێكی  تائێستا  ئێمە  چونكە  هەبێت، 

بۆ  گۆڕا  دەستورمان  گەر  بۆیە  عەلمانین، 

دەوڵەتەكەشمان  ئەوا  ئیسالمی  دەستورێكی 

لەگەڵ  ئیسالمی،  دەوڵەتێكی  دەبێتە 

ئەوپەڕی رێزمان بۆ ئاینی ئیسالم، كە زۆر 

پێكەوە  نەوەدەكاندا  لە  هەبووە،  كێشە 

بەیانی  بە  ئیسالمییەكان  الیەنە  لەگەڵ 

هاوبەش و كاری هاوبەش نەمان هێشتووە 

كردووە،  كۆنتڕۆڵمان  زوو  پەرەبسەنێت، 

پێكەوە  ئ��ەو  ل��ەگ��ەڵ  ب����ەردەوام  ئێمە 

ژیانەداین.

  • ئێوە  پێكەوە ژیانی هەموو نەتەوەو 

چۆن  كوردستان  هەرێمی  لە  ئایینەكان 

هەڵدەسەنگێنن؟

ژیانی  پێكەوە  لە  بەراستی  میرزا:  ئیدریس 

هەموو  نییە،  كێشەیەكمان  هیچ  ئاینی 

خۆیان  ئاینی  مەراسیمی  كەنیسەكانمان 

كە  ئێستا  هەتا  ئەنجامدەدەن،  ئاسایی  زۆر 

ئەمنیەتمان  و  ئاسایش  هەبێت،  بۆنەیەكمان 

ئێمە  هەر بڕیارێك
 كەوا لەگەڵ 

بەرژەوەندی گشتی 
بێت، بێ دوو دڵی 
لەگەڵیدا   بووین، 

هەرشتێكیش لەگەڵ 
بەرژەوەندی گشتی 
نەبووە، ئەوا  ئێمە  
لەگەڵیدا  نەبووین
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بۆنە  پەیڕەوكردنی  لە  وات��ە  پ��ارێ��زراوە، 

لەالیەنی  بەاڵم  نییە،  كێشەمان  ئاینییەكان 

هەتا  چونكە  هەیە،  كێشەمان  سیاسییەوە 

بەدەست  خۆمان  مافەكانی  لە  زۆر  ئێستا 

كابینەی هەشتی  لە  ئێستا  بڕوانە  نەهێناوە، 

حكومەتی هەرێمی كوردستان، ئایا وەزیرێك 

لە  ك��ەوا  هەیە،  ئێمە  ن��ەت��ەوەی  ب��ەن��اوی 

كابینەی هەشتی حكومەتی هەرێمدا نوێنەری 

نەخێر  بێگمان  ئەوا  بێت؟  ئێمە  نەتەوەی 

وەزیرەكانیشدا  دانانی  لەكاتی  بۆیە  نییە، 

بڕواموایە هەندێك پێوەر هەیە، كە ئەویش 

یاخود  لیستە،  یەكەم  كێ  كە  هەڵبژاردنە 

كە كام الیەنە زیاتری دەنگی هێناوە، كەوا 

دەبێت ئەو بەشداری كابینەكە بێت .

بەاڵم  هێزەكانی  دیكەی  هەرێمی   •  

ئەوە  گلەیی  هەندێكجار  ك��وردس��ت��ان، 

لەئێوە  دەكەن، كە گەر  هەر  وەزیرێك، 

یان هەر شتێكتان هەبێت، ئەوا حزبەكەی 

ئێوە وەكو الیەنی دیكە سەیرتان دەكەن، 

لەوانەیە  سەربەخۆ،  الیەنێكی  وەك  نەك 

لە  كە  بێت،  ئەوە   هۆكارەكەی  ئەمەش 

زۆر بڕیاری سیاسیدا تەمسیلی الیەنێك لە 

الیەنەكان   بكەن ؟

باس  بۆت  نموونە  بە  میرزا:  ئیدریس   

دەكەم، تا بزانیت كە هەڵوێستمان چۆنە، 

كوردستان،  پەرلەمانی  یەكەمی  دەورەی 

 50 كە  ئەوەی  گەیشتنە  لەوكاتەدا  كەوا 

% بە 50 % بەپێی رێكەوتنی نێوانیان بۆ 

ئەو كاتە  ئێمە  هەر الیەنێك دیاری كرا، 

چوار  ئەو  كە  هەبوو،  كورسیمان  چوار 

كورسییە كاریگەری خۆی هەبووە، لەسەر 

بمانویستایە  گەر  خۆ  بڕیارەكان،  گشت 

لەگەڵ الیەنێكدا بین، ئەوا زۆر بەئاسانی 

هەرچەندە  بيكەین،  دەمانتوانی  ئ��ەوە 

ئێمە  بەاڵم  دراوە،  لەگەڵدا  هەوڵیشمان 

هەر  ئێمە  بۆیە  ن��ەك��ردووە،  ئ��ەوەم��ان 

بڕیارێك كەوا لەگەڵ بەرژەوەندی گشتی 

بووین،  لەگەڵیدا  دڵ��ی  دوو  بێ  بێت، 

گشتی  بەرژەوەندی  لەگەڵ  هەرشتێكیش 

نەبووە، ئەوا  ئێمە  لەگەڵیدا  نەبووین.

دوو  ك��ە  ئ��ەوك��ات��ەی  دی��ك��ە  نمونەیەكی 

ئیدارەی لە هەرێمی كوردستان دروستبوو، 

ك��ێ ش��ەرع��ی��ەت��ی پ��ەرل��ەم��ان��ی پ��اراس��ت 

تائەوكاتەی كە دوبارە هەڵبژاردن كرایەوە، 

دیموكراتی  بزوتنەوەی  وەك  ئێمە  لیستی 

چەندێك  مایەوە.  پەرلەماندا  لە  ئاشوری 

بردۆتە  كەنیسەمان  كورسی  هەوڵمانداوە 

ئەندامەكان  هەموو  ئ��ەوەی  بۆ  مزگەوت 

دوبارە  كۆببنەوەو  الیەن  بێ  شوێنێكی  لە 

تا  بكەنەوە،  درێ��ژ  پەرلەمانی  دەورەی 

پەرلەمانمان  نەدات،  لەدەست  شەرعیەت 

دووەمی  دەورەی  كاتی  تاكو  پاراستووە، 

لە  جیالەوەی  ئ��ەوە  ه��ات��ووە،  پەرلەمان 

ناوخۆدا  شەڕی  لەكاتی  ئاشتی  لیژنەكانی 

ئێمە  واتە  هەبووین،  هەردووالدا  لەنێوان 

خۆمان  بڕیارەكانی  سەربەخۆی  ب��ەردەوام 

خۆمان  ك��اری��گ��ەری  دەورو  پ��اراس��ت��ووە، 

بەشێوەیەكی ئیجابی  و  باش بووە.

ئاشوری  دیموكراتی  بزوتنەوەی  هەڵوێستی 

هیچ الیەنێك لەو الیەنانە كاریگەری لەسەر 

ئەوە  هەبێت  بڕیارێكمان  هەر  نییە،  ئێمە 

خۆمانە.  سەركردایەتی  بڕیاری 

پرۆفایل:

_  ئیدریس میرزا مەلیل .

_لە س���اڵی 1967 لە شاری هەولێر _ 

دیانا لە دایكبووە.

_ بڕوانامەی دیبلۆم���ی لە پەیمانگای 

مەركەزی هەولێر بەدەستهێناوە. 

_ بەرپرس���ی لقی هەولێ���رو ئەندامی 

س���ەركردایەتی بزوتنەوەی دیموكراتی 

ئاشورییە. 
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_  حزبی ش���یوعی كوردستان، لە ساڵی )1945( و لە یەكەمین كۆنگرەی حزبی شیوعی عێراقدا، 

بەرەچاوكردنی تایبەتمەندێتی نەتەوەیی و جوگرافی و مێژوویی، لقی كورد- كوردس���تانی حزبی 

شیوعی عێراق پێكهێنراوە .

_  لە ئایاری )1966(دا لقی كوردستان یەكەمین كۆنفرانسی خۆی بەستووە  .

 _ دواتر لە س���ێیەمین كۆنفرانس���ی حزبياندا لە كانونی یەكەم���ی )1967( ناوی رێكخراوەكەيان 

گۆڕاوە  بۆ )رێكخراوی هەرێمی كوردستانی حزبی شیوعی عێراق( .

_  لە ئایاری )1969(دا كۆنگرەی یەكەمی خۆی بەستووە ، بەرنامەیەكی نیشتمانی  و دیموكراسی 

داناو باڵوی كردەوە. لەوكاتەوە رێكخراوی هەرێمی كوردس���تانی حزبی ش���یوعی ناوێكی دیاری 

خەباتی نیشتمانی و چینایەتی كوردستان بووە .

_  رێكخراوی هەرێمی كوردستان دووەمین كۆنگرەی خۆی لە )1993/6/30( دا بەستووە .

 _ حزبی ش���یوعی كوردس���تان، یەكێتییەك���ی ئارەزوومەندانەی ئەو تێكۆش���ەرانەیە، كە هزری 

ماركسیزم رێ نیشاندەریانە .

_ حزبی شیوعی، رێكخس���تن  و ژیانی نێوخۆیی ، چاالكییەكانی حزبيان لەسەر بنەمای ناوەندێتی 

دیموكراسی بەڕێوە دەچێت، كە كۆمیتەی ناوەندیی حزب، بااڵترین دەستەی جێبەجێكردنە. 

_ حزبی ش���یوعی، لەساڵی 1992 بەش���داری یەكەمین هەڵبژاردنی پەرلەمانی كردووە، نەیتوانی 

بەربەستی 7 % ببڕێت.

حزبی شیوعی كوردستان
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حزبیشیوعیئامادەنەبووە،
لەگەڵهێزەئیمپریالیستییەكانیجیهانیپەیوەندیگرێبدات

 هەندرێن ئەحمەد 
ئەندامی سەركردایەتی حزبی شیوعی كوردستان:
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لە  شیوعی  حزبی  كاریگەری  و  رۆڵ   •

كۆمەڵگەی كوردستاندا چییە ؟

هەندرێن ئەحمەد : حزبی شیوعی سەرەڕای 

كاری  خەبات،  و  س��ەروەری  پر  مێژوویەكی 

زۆری لەسەر كۆمەڵگەی كوردستان و عێراقیش 

هەبووە، چونكە حزبی شیوعی كوردستان و 

حزبی شیوعی عێراق مێژوویەكی هاوبەش و 

سەیری  گەر  بێگومان  هەیە،  درێژیان  دورو 

مێژووی كوردستان و عێراق بكەین، دەبینین 

لە شۆڕشی 14 تەموز لە عێراق كە گۆڕانكاری 

یاسا  چەندین  بوو،  حكومڕانی  سیستمی  لە 

دەرچوو لە ژێر كاریگەری حزبی شیوعی. ئەم 

داكۆكیكردن  چوارچێوەی  لە  خەباتە  درێژەی 

كاریگەری  كوردستانیشدا  خەڵكی  مافی  لە 

ساڵی  لە  مێژوویەكانی  قۆناغە  لە  هەبووە، 

1944 _1945 دواتر لە 1970 هەر كاریگەری 

هەبووە.

درێژەی  دورو  مێژووە  ئەو  س��ەرەڕای   •  

شیوعی  حزبی  بەاڵم  باستكرد،  بەكورتی  كە 

ئەو رۆڵ و كاریگەرییەی جارانی لە ئێستادا 

پەرلەمانی كوردستاندا  لە  بۆنموونە  نەماوە، 

كورسییەك  تەنها  بەدەستهێنانی  بە  تەنها  بە 

بەشداری پەرلەمان دەكات، ئەم پاشەكشەیە 

بۆچی دەگەڕێنیتەوە ؟

هەندرێن ئەحمەد: ئێمە بەو جۆرە تەماشایی 

مەسەلەكە ناكەین، مادام ئەمڕۆ هەڵبژاردن و 

سندوقی هەڵبژاردن، یان تێكۆشانی مەدەنیمان 

هەیە، دیارە لەسەر ئەو بنەمایەیە .

ئایا  كە  ئەوەیە،  سەرەكی  پرسیاری  ب��ەاڵم 

بنچینەی  بنەماو  لەسەر  كوردستان  خەڵكی 

بەرنامە دەنگ دەدات، تا ئێمە دەستنیشانی 

یان  ب��ووە،  خراپ  بەرنامەكەی  كە  بكەین، 

خەڵك لەسەر بنەمایەكی دیكە دەنگ دەدەن.

دەكەین،  مەسەلەكە  تەماشايی  وا  ئێمە  بۆیە 

كە ئەوەی ئێستا لە كوردستان دەگوزەرێت، 

پرسیارە،  ئەو  راستە  گواستنەوە،  قۆناغی 

شیوعی  حزبی  رووبەڕوی  گرنگە  پرسیارێكی 

كوردستانی دەبێتەوە، یان رووبەرووی حزبە 

كاریگەرییان  ئایا  كە  دەبێتەوە،  شیوعییەكان 

چەندە؟ بۆچی دەبێت لە دوای ئەو هەموو 

تواناو  پێویست  وەكو  تێكۆشانە،  و  خەبات 

هێزیان نەبێت؟ جگە لەوانە كۆمەڵێك هۆكاری 

گرنگتر هەن، لەوانە: 

یەكەم، لە كۆمەڵگەی كوردستانی تێكۆشان تێیدا 

زۆر زەحمەتە. دووەم، ئەو هێزە سیاسییانەی 

كە لە هەرێمی كودستانن بەتایبەت حزبەكانی 

پارتی و یەكێتی كە لە سااڵنی نەوەدەكانەوە 

هەموو  گرتەدەست،  دەسەاڵتیان  جڵەوی 

شتێكیان بەكارهێنا، لە پارەو پۆست و پلەوە، 

بۆ ئەوەی كە خەڵكی لەچوارچێوەی ویستی 

و  گەشە  ئەو  سێیەمیان،  كۆببنەوە،  ئەواندا 

بلۆكی  روخاندنی  سیاسی،  ئیسالمی  نمایەی 

بەاڵم  هەیە،  خۆی  كاریگەری  سۆسیالیستی 

شیوعی  حزبی  ئایا  كە  ئەوەیە،  پرسیارەكە 

پێویستە لە كۆمەڵگەدا ؟ ئەوا بێگومان، بەڵێ.

خۆ گەر تەنها لە روانگەی كورسییەوە تەماشای 

ئەمڕۆ  ئەزمونی  ئ��ەوا  بكەین،  مەسەلەكە 

وەك  كە  حزبە،  پێنج  ئەو  كە  پێماندەڵێت، 

مامەڵەیان  كورسی  ئەنجامی  لە  هاوپەیمان 

ئەنجامەكەی  ئ��ەوە  ئێستا  فەرموو  دەك��رد، 

مامەڵە  پێكەوە  ناتوانن  كە  ئەوەی  گەیشتە 

لەگەڵ یەكتردا بكەن. واتە لێرەدا مەسەلەكە 

هێزێكی  مەسەلەكە  بەڵكو  نییە،  كورسی 

سیاسی و هێزێكی فكرییە، بەاڵم لەبەرئەوەی 

واڵتانی  لە  ئامادەنەبووە،  شیوعی  حزبی  كە 

واڵتان  لە  یان  ببەستێت،  پەیوەندی  ئیقلیمی 

دروشمە  حسابی  لەسەر  وەربگرێت،  پ��ارە 

نیشتمانی و چینایەتییەكان، ئەوا حزبی شیوعی 

چینایەتیەكەی  دروشمە  لە  واز  ئامادەنەبووە 

خۆی و ئااڵكەی و خەباتەكەی خۆی بهێنێت، 

ئەوەش كاریگەری هەیە، كە ئامادە نەبووە، 

جیهانی  ئیمپریالیستییەكانی  هێزە  لەگەڵ 

خەڵكێكیش  ئەگەر  گرێبدات،  پەیوەندی 

ئ��ەوا  ك��ۆن��ە،  زاراوان����ە  ئ��ەو  ك��ە  پێیوابێت 

فەرموو  ئەوەتا  نییە،  كۆن  پێمانوایە،  ئێمە 

سەرمایەداری جیهانی كاریگەری هەیە، چونكە 

وەربگرین  پارە  كە  نەبووین،  ئامادە  ئێمە 

لەسەر حساب و بەرژەوەندییەكانی نیشتمان.

 • رەخنەیەكیش كە لە چەند ساڵی رابردوودا 

شیوعی  حزبی  كە  دەكرێت،  ئێوە  ئاڕاستەی 

مامەڵە  هەندێكجار  پاشكۆ  وەكو  كوردستان، 

دەكات ؟ 

هەندرێن ئەحمەد: ئێمە پێمانوایە، كە ئەوە 

دیاریكراومان  و  روون  سیاسەتێكی  ئێمەین 

چوارچێوەی  لە  سیاسیەتەش  ئ��ەو  هەیە، 

فكریمان  پەیڕەوێكی  كە  دەكەین،  فكرێكدا 

ئەم  دەكەین،  مامەڵە  ئ��ەوە  بەپێی  هەیە، 

ئەمانە  كە  پێیانوایە  رەنگە خەڵكانێك  قسانە 

پێمانوایە  ئێمە  بەاڵم  بن،  كتێب  ناو  قسەی 

ئەمە  دەرەوەی  لە  گەر  راستییەكەیە،  ئەمە 

ئەزمەو  ئەو  فەرموو  ئەوا  بكرایە،  مامەڵە 

هەرێمی  سیاسییەكانی  هێزە  تەنگەژانەی 

ئەرزشێكی  كە  ئەوەیە  ئەنجامی  كوردستان، 

فكری و بنەچەیەكی فكرییان نییە، كە كاری 

لەسەر بكەن. بۆیە ئێمە پێمانوایە قۆناغەكە بە 

بە خەڵكی  قۆناغێكی گواستنەوەیە سەبارەت 

كوردستان. ئەم قۆناغەش پێویستی بەیەكڕیزی 

نیشتمانی هەیە، ئەم قۆناغە پێویستی بەیەك 

وتاری  هێزە سیاسییەكان هەیە. ئەم قۆناغە 

پێویستی بەوەیە كە گەشە ونمایی دیموكراسی 

بەرەو پێشەوە بچێت، هەروەها ئەم قۆناغە 

پێویستی بەوە هەیە، كە قۆرغكاری نەمێنێت، 

پارتی،  ئەم قسانە دەكەین، رەنگە  ئێمە  كە 

یەكێتی، گۆڕان حزبەكانی دیكەش دەگرێتەوە، 

چونكە پێنج حزبی سیاسی هاتن لەچوارچێوەی 

پۆسەتەكان هاوپەیمانێتییان كرد.

حزبی شیوعی روئیای و دنیابینینێكی هەیە، 

كە  بكرێت،  سەیر  خۆی  وەك��و  دەبێت  كە 
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كە  كوردستانە،  شیوعی  حزبی  روئیای  ئەوە 

لە چین نزیكدەبێتەوە، یان لەگەڵ كێ نزیك 

شیوعی  حزبی  ناسنامەی  ئ��ەوە  دەبێتەوە، 

ناكرێت،  دیاری  بەكەس  ئەوەش  كوردستانە، 

تەنها بەحزبی شیوعی خۆی و هەڵوێستەكانیدا 

دیاری دەكرێت. جا من حەقم بەسەر كەسەوە 

نییە، كە بیانەوێت كوردستان دابەش بكەن، 

بۆ رەش و سپی، یان كوردستان دابەش بكەن 

بۆ دووبەرە.  

  • بۆ لەكاتی خۆیدا ئەم قسانەتان نەكردووە 

؟

ه��ەن��درێ��ن ئ��ەح��م��ەد: ك��ردوم��ان��ە، ب��ەاڵم 

كوردستان،  میدیاكانی  لە  زۆرێك  بەداخەوە 

بە  نیین،  سەربەخۆ  هیچیان  ئ��ەوەی  لەبەر 

و   كاردەكەن  سیاسی  بیروباوەڕی  ئاڕاستەی 

ئەو  خۆیدا  لەكاتی  ئەگەرنا  بیردەكەنەوە، 

بەیاننامەمان  تەنانەت  ك��ردووە،  قسانەمان 

ئەو  وتومانە  دەرك����ردووە،  ل��ەوب��ارەی��ەوە 

هەڵبژاردنە هەڵبژاردنی راستەقینە نییە، ئەو 

خەلەل  دەكرێت،  پەیڕەو  كە  دیموكراسییەی 

بڕواموایە  تەنانەت  هەیە.  تێدا  هەڵەی  و 

دەنگی  رادەگەیەندرێت،  كە  دەنگانەی  ئەو 

راستەقینە نییە. ئێمە ئەو قسانەمان كردووە، 

دیارە كە خەڵك گوێ ناگرێت و پێیوایە حزبی 

ئێمە  نەخێر  ئەوا  نەكردبێت.  شیوعی قسەی 

لەكات و شوێنی خۆی قسەمان كردووە، بەاڵم 

خەڵكێك  لەبەرئەوەی  ئێمە،  قسانەی  ئەم 

دابەش  دوو  ب��ەرەی  ی��ەك،  ب��ەرەی  بەسەر 

خەڵك  كە  ئەوەی  بۆ  هۆكارە،  ئەوە  بووە، 

گوێ نەگرێت.

  • روئیای ئێوە لەسەر مەسەلەی )نەتەوایەتی، 

كۆمەڵگەی مەدەنی، ژنان، دیموكراسی، ... ( 

چییە؟ یان ئێوە جیاوازیتان لەگەڵ حزبەكانی 

دیكەدا چییە ؟

لەو  ئێمە  ج��ی��اوازی  ئەحمەد:  هەندرێن 

مەسەالنەدا، جیاوازییەكی زۆر زۆر گەورەیە، 

ئێمە  چونكە  تر،  حزبەكانی  بە  ب��ەراورد  بە 

و  كوردستان  لە  مەسەالنەمان  ئەو  مێژووی 

مەسەلەی  مێژووی  دام��ەزران��دووە،  عێراق 

پیاو،  و  ژن  یەكسانی  دیموكراسییەت، 

مێژووی  تەنانەت  م��ەدەن��ی،  كۆمەڵگەی 

دروستبوونی حزبایەتی و مێژووی دروستبوونی 

حزبایەتی راستەقینە.

بە  ب���ەراورد  بە  ئێوە  كە  هۆكارچییە،   •

پاشەكشەتان  سیاسی  ئیسالمی  هێزەكانی 

كردووە ؟

گەر  یەكەم،  پێموابێت،  ئەحمەد:  هەندرێن 

هەڵبژاردنێكی راست و دروست ببێت، ئەوا 

حزبی شیوعی لەو دەنگانە زیاتردەهێنێت.

یان كە  ناكەین،  ئێمە كە نەشونما   دووەم، 

ئەوە  دراوی��ن،  چوارچێوە  لە  بەشێوەیەك 

بەاڵم  بنێین،  پێدا  دان��ی  دەبێت  راستییەو 

لەچوارچێوەی حزبی شیوعی  كار  كە  ئەوەی 

بكات، ئەوا كارێكی ئاسان نییە، چونكە گەر 

ئەندامی حزبی شیوعی كوردستان بیت، واتە 

بكەیت،  مەدەنی  دەوڵەتی  داوای  دەبێت 

لە  دین،  دەستوەردانی  رەتكردنەوەی  داوای 

لە  ئەمەش  بكەیت،  حكومڕانیدا  و  سیاسەت 

زەحمەتە.  كەمێك  كوردستانیدا  كۆمەڵگەی 

تەنانەت زۆرێك لەوانەی كە بەناو رۆشنبیری 

مەدەنین، ناوێرن ئەم قسانە بەراستی بكەن، 

لە كاتێكدا كادرانی حزبی شیوعی كوردستان 

باجی ئەوە دەدەن.

سێیەم، ئەندامی حزبی شیوعی نەخۆی، نەبرا، 

نە خوشكی، نە باوك، نە ژنت، نە منداڵت، 

حكومەت  دام���ەزراوەی  لە  پۆستێك  كەس 

بۆ  قۆرخكراون،  ئەوانە  چونكە  وەرناگرێت، 

لەگەڵ  كورسی  مامەڵەی  كە  حزبانەی  ئەو 

یەكتردا دەكەن.

شیوعی  حزبی  ئەندامی  كە  ئەوەی  چوارەم، 

بێت، ئەوا دەبێت بە پارەی خۆی حزبایەتی 

بكات، نەك سەیارە پارەو شوقەی پێبدرێت. 

هێزێك، یان 
دوو هێزی سیاسی 
لە كۆبوونەوە پێنج 
قۆڵییەكان،
 كردییانە مەرج كە 
دەبێت، حزبی شیوعی 
بەهیچ شێوەیەك 
بەشداری نەكات،
 جا بە هەر
 بیانوییەك بێت
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بۆیە ئەم حاڵەتە سەرەڕای ئەوەی كە هۆكاری 

روخاندنی  رەهەندی  هەیە،  نێودەوڵەتی 

داناوە،  خۆی  كاریگەری  سۆسیالیستی  بلۆكی 

ئەمەریكاو  یارمەتی  و  هاوكاری  هەروەها 

واڵتانی رۆژئاوا بۆ ئیسالمی سیاسی و واڵتانی 

كەنداو، كە دواجار ئیسالمییەكانی كوردستانیش 

كە  ل��ەوەی  جیا  ئ��ەوە  بینیوە،  لێ  سودیان 

پارتی و یەكێتی خۆیان هاوكاری ئەو ئیسالمە 

هەندێكجار  ی��ان  ك���ردووە،  میانڕەوانەیان 

بە  جا  دەك��رێ��ت،  سەلەفییەكان  ه��اوك��اری 

ئەمانەش  بێت.  ئاشكرا  بە  یان  بێت،  نهێنی 

وادەكات، كە ساحەكە بۆ شیوعییەكان ئاسان 

دەبێت،  زەحمەت  زۆر  بگرە  ناكرێت،  وااڵ 

كە هەموو كەس بتوانێت ببێت، بە ئەندامی 

حزبی شیوعی كوردستان.

ئێوەش  هاوكارییەكی  هیچ  بڕواتوایە   •    

نەكرابێت ؟

حزبی  كە  پ��ارەی  ئەو  ئەحمەد:  هەندرێن 

بەناوی  وەریدەگرێت،  كوردستان  شیوعی 

هەرێمی  حزبەكانی  ه��ەم��وو  ب��ۆ  ب��ودج��ە 

پارەیە  كەمترین  پێشموابێت  كە  كوردستانە، 

وەریدەگرێت.  كوردستان  شیوعی  حزبی 

ساڵی رابردووش یەك دینارمان لە حكومەتی 

هەرێمی كوردستانەوە وەرنەگرتووە. 

پ��رس��ە  ل���ە  ب���ۆ ك��ەم��ت��ری��ن ك����ات    •

ئایا  دەبینرێت،  ئێوە  چارەنوسسازەكاندا، 

راوێژ  نەكردن و پرس و  بانگێشت  هۆكاری 

بە هێزەكانی دیكە، بەتایبەتی حزبی شیوعی 

كوردستان بۆچی دەگەڕێنەوە؟

چوونی  لەدوای  پێموایە  ئەحمەد:  هەندرێن 

هێزەكانی ئۆپۆزسیۆن بۆ ناو دەسەاڵت، وتمان 

گەر لە قۆرخكاری دوو حزبیەوە بۆ پێنج حزبی 

ئەو  ناكەن،  قازانج  چونكە  مەیگۆڕن،  ئەوە 

الیەنانەی كە رازی بوون كە پێنج ال پێكەوە 

كرد،  قسەمان  ئەوكاتە  ئێمە  ئەوا  دابنیشن، 

پێمانوت ئەمە هەڵەیە، چونكە ئەو بارودۆخە 

ئێمە  قسەكەی  دواجار  دەگرێتەوە،  خۆشتان 

لەسەر  گرتەوە،  خۆشیانی  چونكە  دەرچوو، 

كە  پۆست،  دابەشكردنی  و  كورسی  بنەمای 

بەناوهێنانی زۆرینەو كەمینە ملمالنێی توندی 

عەقڵیەتێكی  عەقڵیەتە،  ئەم  یەكتربكەن. 

كە  نییە،  ئەقڵیەتێك  وات��ە  قۆرخكارییە. 

واقیعیەتی كوردستانی تێدا بخوێندرێتەوە.

یان  پەیوەندی،  كاتێك  ئێمە  دووەم،  خاڵی 

نییە،  ئیقلیمییەوە  سیاسیەتی  بە  پابەندیمان 

نیشتمانییەوە  سیاسەتی  بە  پابەندیمان  واتە 

دەناسن،  باش  شیوعی  حزبی  چونكە  هەیە، 

كە لەگەڵ ئەو جۆرە پەیوەەندییانەدا نییە. 

كە  ئەوكاتەی   2003 ساڵی  سێیەم:  خاڵی 

حزبی  چونكە  داگیركرد،  عێراقی  ئەمەریكا 

ئەوا  بوو،  سیاسی  ساحەی  لەسەر  شیوعی 

ئەو كاتە لە )ئەنجومەنی حكوم(  بەناچاری 

ئەمەریكا  ئ��ەگ��ەرن��ا  پێكرد،  ب��ەش��داری��ی��ان 

پشتیوانی  و  هاوكاری  تائێستا  لەوكاتەوە 

رێكخراوەكانی  سیاسییەكان،  هێزە  هەموو 

كۆمەڵگەی مەدەنی، ژنان، گەنجان و الوانی 

حزبی  نەكردنی  هاوكاری  جگەلە  ك��ردووە، 

كە  لەوباوەڕەوەی  ئەمەش  نەبێت،  شیوعی 

سیستەمی  و  رۆژئاوا  ئەمەریكاو  ئێستاش  تا 

بۆ  مەترسی  بە  شیوعی  حزبی  سەرمایەداری 

سەرخۆیان دەزانن.

ب��ەش��داری  ك��ە  ئێمە  چ�����وارەم،  خ��اڵ��ی   

هەرچەندە  پێناكرێت،  كۆبوونەوەكانمان 

هێزێك  بەداخەوە  بەاڵم  كرد،  داوام��ان  كە 

پێنج  كۆبوونەوە  لە  سیاسی  هێزی  دوو  یان 

حزبی  دەبێت  كە  مەرج  كردییانە  قۆڵییەكان 

شیوعی بەهیچ شێوەیەك بەشداری نەكات، جا 

بە هەر بیانوییەك بێت. بۆیە بەمشێوەیە ئێمە 

بەاڵم  كۆبوونەوانەداین،  ئەو  دەرەوەی  لە 

ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە ئێمە لە دەرەوەی 

ساحەی سیاسی بین، بەڵكو ئێمە وجودمان بە 

كردار لە ساحەكەدا ماوە.

پرۆفایل:

_ هەندرێ����ن ئەحم����ەد .

_ لە ساڵی 1970 لە هەولێر لە دایكبووە 

.

_ كۆلێ����ژی زانس����تە سیاس����ییەكانی لە 

زانكۆی سەاڵحەدین تەواوكردووە .

رۆژنامەنوسانی  سەندیكای  سكرتێری   _

كوردستانە .

_ لە ئێستاشدا بەرێوەبەری تەلەڤیزیۆنی 

)رێگا(یە .

_ ئەندامی سەركردایەتی حزبی شیوعی 

كوردستانە . 
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_ بزاڤی چاكسازی و گەشە، حزبێكی سیاسی گشتگیرە لە 2013/11/30 لە شاری هەولێر لەالیەن كۆمەڵێك كەسایەتی كوردستان 

لە ناوەوەو دەرەوەی كوردستان دامەزراوە، لەسەر بنەمای هاوواڵتیبوون.

_ بزاڤی چاكسازی و گەشە، لەپێناو هەڵسان بەكاری بزاڤی و چاالكی سیاسی دامەزراوە، بەپێی بەرنامەو پەیڕەوی ناوخۆی، 

لە چوارچێوەی گرێبەستە نێودەوڵەتییەكان، جاڕنامەی گەردوونی مافی مرۆڤ، رێكەوتننامەی ئەوروپی بۆ مافەكانی مرۆڤ، 

پەیوەندیان بە  قانونانەی لە كوردستان دەرچوون و  یاساو  یاساكانی هەڵبژاردن، ئەو  یاسای حزبە سیاسیەكانی كوردستان، 

دامەزراندنی حزبی سیاسییەوە هەیە.

_ ناوی بزاڤی چاكسازی و گەشە:

ناوی بزاڤ بە كوردی: )بزاڤی چاكسازی و گەشە( .

  . )RDM( :كورتكراوەكەی 

_ ئامانجە سەرەكی یەكانی بزاڤی چاكسازی و گەشە:

گەلی  بۆ  دەزانێ   ئیداری هەنوكەی  دەستكەوتێكی  بە  فیدراڵی هەیە،  بە سیستەمی  بڕوای  گەشە،  و  بزاڤی چاكسازی   *

كوردستان.

* بزاڤی چاكسازی و گەشە، بەرگری لە میللەتی كورد و خاكی كوردستان دەكات، لە هەوڵی یەكپارچەیی بوونی خاكی 

كوردستانە،

 كە ئەم مافە زەوتكراوە بەدەست بێنێت، سەرەتاش لە هەرێمی كوردستانەوە دەستپێدەكات .  

* بزاڤی چاكسازی و گەشە، بڕوایوایە خەڵكی دەبێت خاوەن ئەو مافە مرۆیانەبن، كە خوای گەورە پێی بەخشیون، لەزەتی 

لێبكەن، وەك: بیروباوەڕی جیاواز، هزرو زمان، رەگەزو دیدوبۆچوون، ژیان بە گوزەران، هەر لە قۆناغی لەدایكبوونییەوە، 

تاكو مردن. بڕوایوایە ئەم جیاوازیانە هۆكارنین بۆ دابڕدابڕی و ناكۆكی، بەڵكو دەوڵەمەندییە بۆ واڵت، بەهۆیانەوە رۆشنبیری 

گەل زیاتر دەبێت .

* بزاڤی چاكسازی و گەشە، هەموو جۆرە تەمیزێك، كە لەگەڵ بنەماكانی كۆمەڵگەی مەدەنی ناگونجێت لەبواری پەیوەندییەكانی 

تاك بە دەوڵەتەوە رەتدەكاتەوە. دەوڵەت و حوكم بەو دامودەزگا خزمەتگوزاریە ئەكتیڤە سەیر دەكات، كە تاكەكانی كۆمەڵگە 

دایانمەزراندووە، لە پێناو خزمەتی تاكەكان .

بزاڤی چاكسازی گەشە
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هیچبڕەپارەیەكنەلەحكومەت،

نەلەهیچدامودەزگایەكیحزبییەوەوەرناگرین

 د. موحەمەد بازیانی
سكرتێری بزاڤی چاكسازی گەشە:
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بزاڤی چاكسازی  كلریگەری  و  •  رۆڵ    

و گەشە لەنێو كۆمەڵگەی كوردیدا چییە ؟

د. موحەمەد بازیانی: لە راستیدا ئەنجامی 

ئەزموونی چل و پێنج ساڵ لەناو سیاسەت 

كە  ئێستا،  تاكو   1970 ساڵی  لە  كواڵندا، 

كوردستان  قوتابیانی  بە  سەر  لەسەرەتادا 

بووم، چونكە ئەوكاتە تەنها حزبێك پارتی 

دیموكراتی كوردستان بوو، كە حاكم بوو، 

وەختەوە  ساتە  ل��ەو  وات��ە  ئ��ازار،   11 تا 

ئێستا  ت��اك��و  سیاسەتمان  م��وم��ارەس��ەی 

كردووە. بەپێی ئەوماوەیە گەشتومەتە ئەو 

بنەماو  لەسەر  حزبێك  هەر  كە  ب��اوەڕەی 

یان  دانەمەزرێت،  بوون  هاواڵتی  ئەساسی 

بە باگراوندێكی ئایدیاییەوە دروست بێت، 

یاخود  لیبراڵی،  یان  دیموكراسی،  چ  جا 

ماركسی، یان ئیسالمی بێت، ناتوانێت ئەو 

خزمەتە فراوانە بكات، كە لەسەر ئەساسی 

هاوواڵتی بوون   نەبێت.

 ئێمە كە ئێستا ئەم حزبەمان دامەزراندووە، 

وەك وتم پاش ئەو هەموو ئەزموونەی خۆم 

پێویستە  كە  ئەنجامەی،  ئەو  گەیشتومەتە 

لەناوەوە  خۆم،  وەك  كەسایەتی  كۆمەڵێك 

بزاڤی  حزبی  واتە  دامەزرێنین،  دەرەوە  و 

چاكسازی و گەشە لەسەر ئەساس و بنەمای 

هاوواڵتی  واتە  دامەزرێت.  بوون  هاواڵتی 

میحوەری ئەو حزبە بێت، نەك بەرژەوەندی 

لە  حزب  تێكەڵكردنی  بازرگانی،  و  حزبی 

و  بازرگانییەكان  دامودەزگاكانی  هەموو 

كوردستانی  لە  تایبەت  بە  قۆرەخكردنی، 

باشوردا. بۆیە بوونی ئەو حزبەی ئێمە یەكێكە 

لە پێویست بوونەكان، گەر ئەمڕۆش نەبێت، 

ئەوا ئێمە بیرۆكەكەمان پێشكەشكردووە، كە 

بەبێ  كوردستاندا  لە  هاوواڵتییەك  هەموو 

دەتوانێت  مەزهەبی  بیروبۆچوونی  جیاوازی 

و  رۆڵ  جێگەو  ئێمەدا  حزبەی  ئەو  لەنێو 

كاریگەری خۆی   هە بێت.

چاودێران  و  خەڵك  لە  هەندێك    •   

بارگرانی  وەك  حزبانە  ئەم  كە  پێیانوایە 

دەك��رێ��ن،  سەیر  كۆمەڵگەوە  ب��ەس��ەر 

حزبانە  ل��ەم  زۆرێ��ك  ك��ە   بەومانایەی 

هەیە،  حكومەتەوە   لەالیەن  بودجەیان 

ئەو   بچوكانە  لەم حزبە  زۆرێك  لەكاتێكدا 

لەنێو  گەورەیەیان  كاریگەرییە  و  رۆڵ 

پێویست  وەك  كوردستاندا  كۆمەڵگەی 

نییە، ئایا خوێندنەوەی تۆ بۆ ئەم بۆچونە 

بەبارگرانی  خۆتان  حزبەكەی  ئایا  چییە، 

دەبینی بەسەر كۆمەڵگەوە ؟   

حزبی  بەنیسبەت  بازیانی:  موحەمەد  د. 

خۆماندا  پڕۆگرامی  پ��ەی��ڕەو  لە  ئێمە، 

ئاماژەمان بۆ ئەوە كردووە، كە هیچ بڕە 

هیچ  لە  نە  حكومەت،  لە  نە  پارەیەك 

وەرناگرین،  حزبییەوە  دامودەزگایەكی 

بنەمایی  كە  وایە  هەموومان  بڕیای  واتە 

وەك  مەزراندووە،  دامان  كە  حزبە،  ئەم 

ئیسترادە بۆ ئەو لیستەی كە دامانمەزراند، 

واتە لیستی چاكسازی و گەشە، كە چووینە 

كە  بڵێم  دەتوانم  هەڵبژاردنەكانەوە،  ناو 

كورسییەكیشمان هێنا، بەاڵم لەبەر ئەوەی 

بووین،  لیستێك  تەنها  نەبووین،  حزب 

دروست  كەسایەتی  لە37  لیستەكەمان  كە 

ببوو. بۆیە ئەو زوڵمە گەورەیەیان لێمان 

لەوەدا،  خۆشمان  تانەی  تەنانەت  كرد، 

نەدرایینەوە،  وەاڵم  پێویست  وەكو  بەاڵم 

نزیكەی  كە  كاریگەربوو،  پێگەمان  واتە 

بۆیە  هێنابوو.  دەنگمان  ه��ەزار  بیست 

خودی  بە  تەواوەتیمان  سیقەی  ئێمە 

جیاوازە  ئێمەش  حزبی  هەیە،  خۆمان 

زۆر  بارەگای  كە  حزبانەی  ئەو  لەگەڵ 

دادەنێن، چونكە هەر ماڵێك لە ماڵەكانی 

ئێمە.  ح��زب��ەی  و  ب���زاڤ  ئ��ەن��دام��ان��ی 

ئێمە  كە  نییە،  ئەوە  واتە  ئێمە.  بارەگای 

هەبێت،  زۆر  پارەیەكی  بە  پێویستمان 

هەڵوێستی ئێمە ئەوە نییە،
 كە سێبەری كەسێك، 

یان الیەنێك بین، یان بۆ 
بەرژەوەندی الیەنێك قسەو 

كاربكەین، 
ئێمە بۆ بەرژەوەندی 

هاوواڵتی قسە دەكەین، واتە 
چ شتێك لە مەسڵەحەت و 
بەرژەوەندی هاواڵتیدا بێت، 

ئێمە ئەوا قسە دەكەین
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بارگرانییەك بن  یان  كە خەرجی دەكەن، 

حزبی  كوردستانەوە،  كۆمەڵگەی  بەسەر 

بۆ  ك��ەوا  وەخ��ت��ەش  ساتە  ئ��ەم  تا  ئێمە 

دوو ساڵ دەچێت، هەوڵی ئەوە دەدەین 

یاسای  بەپێی  كە  پێبدەن،  مۆڵەتمان  كە 

رێكەوتنی  كە   1992 ساڵی  حزبەكانی 

لە  رۆژ   45 دوای  ك��ە  ل��ەس��ەرك��راوە، 

داوای مۆڵەت كردن، دەبێت بە حزبێكی 

یاسایە  ئ��ەو  بەپێی  ئێمە  بۆیە  یاسای، 

رەسمین، بۆیە تا ئەم ساتەوەختە دەستی 

ساتە  ئەم  تا  واتە  پێدەكەن،  بەدەستیمان 

پێنەدراوە.  مۆڵەتەكەمان  بەرەسمی 

  • هەندێكجار ئەم حزبانە، وەكو سێبەر 

سەیر دەكرێن، تاڕادەی ئەوەی دەڵێن بڕیار 

ئەوەبێت كە دەنگ بدەم بە الیەنێك، كە 

نەدەين  دەنگ  بۆچی  ئەی  بێت،  سێبەر 

بە حزبە سەرەكییەكە، كە هەندێكجار ئەم 

دەكەن،  وێنە  وا  خۆیان  بچوكانە  حزبە 

زۆرجار  بۆنموونە  سێبەربن،  حزبی  كە 

لەسەر  دەكەنەوە  جەخت    ئەوەندەی 

گەورەكان،  حزبە  ی  راسپاردە  و  پێشنیار 

ئەوەندە رەخنەو پێشنیار ناكەن، ئەوە جیا 

لەوەی كە هەندێكجار بەهەڵویستەكانیاندا 

خۆیان پێ حزبی سێبەرە ؟

حزبی  وانییە،  نا  بازیانی:  موحەمەد  د. 

بنەڕەتدا  لە  ئێمە  حزبی  وانییە،  ئێمە 

تەماشایی  گەر  بۆیە  پڕۆژەیە.  خاوەنی 

ئەوە  ئێمە  ئەوا هەڵوێستی  بكەیت،  ئێمە 

الیەنێك  یان  كەسێك،  سێبەری  كە  نییە، 

الیەنێك  ب���ەرژەوەن���دی  ب��ۆ  ی��ان  ب��ی��ن، 

بەرژەوەندی  بۆ  ئێمە  كاربكەین،  قسەو 

هاوواڵتی قسە دەكەین، واتە چ شتێك لە 

مەسڵەحەت و بەرژەوەندی هاواڵتیدا بێت، 

ئێمە ئەوا قسە دەكەین، لە وتارەكانماندا 

ئاژانسی  یان  پەیجەكانماندا،  رۆژنامەو  لە 

بكەین  تەماشا  بكەین،  گەشە  هەواڵی 

ئەوا تەنانەت هەندێك بابەت و بۆچوون 

هەیە تەوافوق و نزیكایەتی لەگەڵ یەكێتی 

هەندێك  دەك��ات،  كوردستان  نیشتمانی 

لەگەڵ  نزیكایەتی  و  تەوافوق  تریش  شتی 

و  بابەت  هەندێك  یاخود  دەكات،  گۆڕان 

لەگەڵ  نزیكایەتی  تەوافوق  تر  بۆچوونی 

دەك��ات،  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 

ئەوە  دووپاتی  بۆچوونانە  بیرو  ئەو  بۆیە 

حزبی  بەڵكو  سێبەرنین،  كە  دەكاتەوە، 

بچوكی سێبەریش هەر وردە وردە گەورە 

وجودی  هەبووە هەر  یان حزب  دەبێت، 

نەبووە، كەچی حزبێكی گەورە دەرچووە، 

یان حزبێكی وەكو دادوگەشەپێدان ئەوەندە 

ئێستادا  لە  كە  بووە،  دروست  كە  نابێت 

حزبێكی  ی��ان  هەیە،  كورسی  زۆرت��ری��ن 

كوردستان.  ب��اش��وری  ل��ە  گ���ۆڕان  وەك��و 

گەر  گەورەیە  هەڵەیەكی  بڕواموایە  بۆیە 

هەموو حزبێكی بچوك بە سێبەر بزانرێت. 

ئەوەش لەسەر میدیایە كە پێویستە هەموو 

و  نەزانێت  سێبەر  بە  بچوك  حزبێكی 

راستی بكاتەوە.

  • رەخنەیەكی تر كە لەم حزبە  بچوكانە 

دەگیرێت، دەوترێت كە ئەم حزبە بچوكانە 

ئینشیقاقەكانیاندا  و  ئینشیعاب  بە   زیاتر 

دیارە كە زۆرێك لە كەسە دیارەكانی ئەو 

پۆست  پایەو  پلەو  بۆ  لەوانەیە  حزبانە 

زۆرجار ئەم حزبانە دادەمەزرێن، كە هەم 

حزبە كەی خۆیان بچوك دەكەنەوە، هەم 

دروست  بچوكی  بە  خۆشیان  حزبەكەی 

دەكەن،  ئەم  رەخنەیە  تاچەند جدییە ؟

نییە،  مەرج  ئەوە  بازیانی:  موحەمەد  د. 

كە ه��ەم��ووی وەك��و ی��ەك واب��ێ��ت، هەر 

ئێمە  دەگیرێت،  و  رەخنەیەكە  كە  ئەوەیە 

رێگایەكە  چونكە  هەیە.  بەرەخنە  بڕوامان 

بۆ باشتركردن و بەرەو پێشچوون.    

پرۆفایل:

_ د.محەم���ەد بازیان���ی .
1953 ل���ە ش���اری  _ ل���ە س���اڵی 

كەرك���وك  ل���ە  دایكب���ووە .
ناوەندی  س���ەرەتایی،  خوێندنی   _
و ئامادەی���ی ل���ە ش���اری كەركوك 

تەواوك���ردووە.
كۆلێ���ژی   1976 س���اڵی  ل���ە   _
س���لێمانی  زانكۆی  ل���ە  كش���توكاڵی 

تەواوك���ردووە .
لە پیشەس���ازی  بااڵیی  _ دبلۆم���ی 
گەش���ەكردنی  بەدواداچ���وون،  و 

كش���توكاڵ تەواوكردووە .
_ لە لەندەن ماس���تەری لە زانستی 
سیاس���ەت، لەسەر داهاتووی الیەنە 
كوردس���تاندا  ل���ە  ئیس���المییەكان 

تەواوك���ردووە . 
یاس���ای  لەس���ەر  دكتۆراك���ەی   _
نێودەوڵەتیی���ە، ه���ەر ل���ە لەندەن 

ت���ەواوی ك���ردووە .
كشتوكاڵ  وەزیری   1996 ساڵی  _لە 
و ئاودێ���ری حكومەت���ی هەرێم���ی 

كوردس���تان بووە .
_ پێش���تر ئەندامی مەكتەبی سیاسی 
بزوتن���ەوەی ئیس���المی كوردس���تان 

بووە.
_ ل���ە ئێس���تادا س���كرتێری بزاڤی 

چاكس���ازی گەش���ەیە.. 
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_ بزوتنەوەی ئاش���تیخوازانی كوردس���تان، لە س���اڵی 2000 دامەزراوە . 

_ لە كۆبونەوەیەكی فراواندا دەس���تەیەكی ئامادەكاری هەڵبژاردنی ئەندامانی س���ەركردایەتیيان دیاری 

كرد، دواتر س���كرتێرو ئەندامانی س���ەركردایەتی و مەكتەبی سیاسی بە هەڵبژاردن دەستی بەكارەكانی 

ك���ردووە .

_ لە 2001/1/28 لە كابینەی س���لێمانی بە فەرمی مۆڵەتيان وەرگرتووە .

_  بارەگای س���ەرەكيیان لە ش���اری كەركوكە .

_ پەیوەندییەكی چاالكيان لەگەڵ الیەنە سیاسییەكاندا لە سنوری كەركوك و تەواوی ناوچەكاندا هەیە، 

بەش���داری بەرچاومان هەیە، بەتایبەتی بۆ یەكریزی حزبە سیاس���ییەكانی كەركوك لەس���ەر پێداگریيان 

بۆ دروس���تكردنی بەرەیەكی كوردی لەش���اری كەركوك بەرەیەكيان پێكهێنا، چەن���د كۆبوونەوەیەكيان 

كرد، لەس���ەر ئاستی كەس���ی یەكەم ئەو ناوچەیە حزبيان بۆ بەدیهێنانی ئاواتی لە مێژینەی گەلی كورد 

پش���تگیری پێداگری دەكات، بۆ  دروس���تكردنی دەوراتی س���ەربەخۆی كوردس���تان.

_ دروش���می حزبييان بریتیيە:

_ ئاش���تی، ئازادی و نوێخوازی .

_ لە ماوەی كاركردندا یەك كۆنگرەیان بەس���تووە .

_  س���كرتێری حزب عەلی محەمەد عبدالكریم ناس���راو بە )ش���ێخ عەلی( .

بزوتنەوەی
ئاشتيخوازانی كوردستان
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ئێمەرۆڵیئاشتیانەمانبینیووە

شێخ عەلی
سكرتێری بزوتنەوەی ئاشتيخوازانی كوردستان:
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بزوتنەوەی  كاریگەری  و  رۆڵ   •   

لەنێو  ك��وردس��ت��ان  ئاشتیخوازانی 

كۆمەڵگەی كوردیدا چییە ؟

ئاشتیخوازانی  بزوتنەوەی  عەلی:  شێخ 

كوردستانییە،  هێزێكی  كوردستان، 

و  ئ��ارام��ی  فەراهەمكردنی  ب��ۆ  ك��ار 

خۆشگوزەرانی  و  سیاسی  سەقامگیری 

دەكات،  كوردستان  هەرێمی  خەڵكی 

بزوتنەوەی  ئەم  چاالكی  كارو  بەشێكی 

سیاسییەكان  پەیوەندییە  زیاتر  ئێمە 

بۆ  الیەنەكاندایە،  و  ح��زب  لەگەڵ 

ئایندەی  كارنامەی  بتوانین  كە  ئەوەی 

تەندروست  بەشێوەی  كوردستانە  ئەم 

كاتەكانی  لە  ئێمە  بۆیە  دارێ��ژی��ن، 

زیاتر  سەردانەكانماندا،  و  پەيوەندی 

بە  خ��زم��ەت��ك��ردن��ە  ئێمە  مەبەستی 

بەوەی  سەبارەت  نیشتمانی،  رەوتی 

كارو چالكیمان  چەندێك  ئێمە  ئایا  كە 

كردووە، یاخود چیمان كردووە، ئێمە 

پێشووتر  لەسەردەمانی  توانیومانە 

پۆزەتیڤ  و  ب��اش  دەورێ��ك��ی  و  رۆڵ 

كێشەو  لەكاتی  بۆنموونە  بگێڕین، 

و  خەڵك  هاوكاری  نەهامەتییەكاندا 

 17 لە  بۆنموونە  بین،  هاوواڵتیان 

شوباتدا لە شاری سلێمانی كە نەهامەتی 

كردبوو،  سلێمانی  ش��اری  لە  رووی 

پێكەوە  حزبێك  چەند  ئێمەو  توانیمان 

كارمان كرد، یان سەردانی و دیدارمان 

دەكرد، تا خەڵكی ئەم شارە ئەوەندە 

توشی قەیران و ئەزمە نەبێتەوە، واتە 

هەروەها  بینیووە،  ئاشتیانەمان  رۆڵی 

بەشداریمان  هەڵبژاردنەكاندا  لە  ئێمە 

هاوپەیمانی  وەك  ب��ەاڵم  ك���ردووە، 

بەشداربووین،  دیكەدا  الیەنی  لەگەڵ 

لەالیەكی ترەوە پەیوەندی دۆستانەمان 

ئێمە  لەگەڵ الیەنەكانی دیكەدا هەیە. 

خۆمان  ئەركی  خۆمان  سەنگی  بەپێی 

رادەپەڕێنین.

گوێتان  زۆرجار  كە  رەخنەیەك   •   

وەكو  بچوكەكان  كە  ئەوەیە  لێبووە، 

واتە  دەناسێنێت،  زیاتر  سێبەر  حزبی 

ئەو هۆكارانە چین كە ئێوە بە سێبەر 

ناودەبرێن، یان تاچەند ئەم رەخنەیە، 

؟ رەخنەیەكی جدیيە 

ل��ەو  گ��وێ��م��ان  ئ��ێ��م��ە  ع��ەل��ی:  شێخ 

ئێمە  ح��زب��ی  ب���ەاڵم  ب���ووە،  ق��س��ان��ە 

بەكاردەهێنێت،  تر  دەستەواژەیەكی 

دەڵێین )حزبی خاوەن پارەو حزبی بێ 

پارە(،  لە راستیدا حەقیقەتێك هەیە، 

كونسوڵگەرییەكاندا  لەگەڵ  زۆرجار  كە 

پرسیاری  لە  ك���ردووە،  قسانەم  ئ��ەم 

هەڵبژاردنەكان  بەشداری  بۆ  ئ��ەوەی 

كەسێك  هەر  دەڵێین  ئێمەش  ناكەین؟ 

پێنج  كەمەوە،  بەالیەنی  بكەین،  كاند 

دەوێت.  دۆالری  دەفتەری  شەش  بۆ 

واتە گەر بیست هەڤاڵی خۆمان كاندی 

بكەم، ئەوا نزیكەی سەد دفتەر زیاتری 

دەوێت، لەالیەكی ترەوە راگەیاندنێكی 

تەنانەت  ئێمە  بۆیە  پێویستە.  باشی 

ئەوە  بۆ  ئەمەش  نییە،  رادیۆیەكیشمان 

بودجەیەكی  ئێمە  كە  دەگەڕێتەوە، 

دیاری كراومان، لە حكومەتی هەرێمی 

كوردستان نەبووە، واتە ئەوە پرسیارە 

ئەوتۆمان  ئیمكانیاتێكی  ئێمە  ك��ە 

چی  دەتوانین  نەبێت،  لەبەردەستدا 

بكەین، بۆیە گەر ئەمانەش نەبێت ئەوا 

دەتوانین لە رێگەی هاوپەیمانێتیەكەوە 

بگەیەنین. خۆمان  دەنگی 

ئێمە تەنانەت
 رادیۆیەكیشمان نییە،

 ئەمەش بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە

 كە ئێمە بودجەیەكی 
دیاریكراومان، 

لە حكومەتی هەرێمی 
كوردستان نەبووە، واتە ئەوە

پرسیارە كە ئێمە 
ئیمكانیاتێكی ئەوتۆمان 

لەبەردەستدا نەبێت
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حزبانە،  ئەم  خەڵك  هەندێكجار   •   

كۆمەڵگەوە  بەسەر  بارگرانی  وەك 

حزب  كە  بەومانایەی  سەیردەكات، 

نەیتوانیوە  بۆجارێكیش  تائێستا  هەیە 

كوردستان  پەرلەمانی  كورسییەكی 

بەدەستبهێت، بودجەی لە حوكمەتیش 

وەردەگرێت ؟

خ��ۆم��ان  وەك���و  ئێمە  ع��ەل��ی:  شێخ 

كراومان  دی��اری  بودجەیكی  تائێستا 

ژێرخانی  تا  ن��ەب��ووە،  حكومەتدا  لە 

ساڵی  لە  بونیادبنێین،  پێ  خۆمانی 

لیستی سەربەخۆ  لەگەڵ  ئەوكاتە   2005

توانیشمان  كرد،  هەڵبژاردنمان  بەشدار 

بۆ  ب��ەدەس��ت��ب��ه��ێ��ن��ی��ن،  ك��ورس��ی��ەك 

هەڵبژاردنەكانی دیكە لەگەڵ )ی.ن.ك( 

ئەو  راستە  ت��رەوە  لەالیەكی  بووین. 

كە  كە  الی��ەن،  هەندێك  بۆ  قسەیە 

نەیتوانیوە  تائێستاش  هەیە،  بودجەیان 

لەوانەیە  ج��ەم��اوەرەوە.  ن��او  بچێتە 

هەندێك  بۆ  قسەیە  ئەو  ت��اڕادەی��ەك 

راست بێت، نەك بۆ تەواوی هێزەكان.

  • روئیاو دنیابینی  حزبی ئێوە لەسەر 

چییە،  چارەنوسسازەكان  مەسەلە 

بەتایبەتی مەسەلەی سەربەخۆی ؟

هەموو  ئاواتی  پێموایە  عەلی:  شێخ 

رۆژێ��ك  كە  ئ��ەوەی��ە،  ك��ورد  تاكێكی 

كورسی  خاوەن  كوردستان  رۆژان  لە 

بێت،  نەتەوەیەكگرتووەكان  لە  خۆی 

واڵتانی  ریزی  لە  ئااڵكەی  هەروەها 

پێموایە  ب��ەاڵم  بشەكێتەوە،  جیهاندا 

بە  وات���ە  ئێستا  ب���ارودۆخ���ەی  ب��ەو 

موچەییە،  بێ  و  نەبوونی  و  برسێتی 

پێموایە دەرگای توركیاو سوریاو ئێران 

ناتوانرێت  بەكورتی  ئەوا  لێدابخرێت، 

ئاوا بگرین. بارودۆخێكی  بەرگەی 

 • نەتانتوانیوە كورسییەكی پەرلەمانی 

داهاتووی  ئایندەو  ئایا  بەدەستبهێنن، 

حزبەكەتان چۆن دەبێت ؟

الیەنەكان  گەر  پێموابێت  عەلی:  شێخ 

حزبە  ل��ە  دورب��ك��ەون��ەوە  ك��ەم��ێ��ك 

ئیسالمییەكان، یان لەگەڵ ئەم حزبانەدا 

ئەوا  بكەن،  نزیكبوونەوەیەك  بتوانن 

كە  ئەوەی  دەتوانین  ئێمەش  ئەوكاتە 

كە  پێشنیارانەی  ئەو  یاخود  هەمانە، 

رابردوودا  ماوەی  لە  ئەوەی  هەمانەو 

بەالغێكی  پ��ێ��ك��ەوە  ح���زب  چ����وار 

ه��اوب��ەش��م��ان دەرك���رد ك��ارات��رب��ی��ن، 

ئەو  بگیرێت،  ئێمەش  لە  گوێ  واتە 

لە  بریتیبوون  بەالغەكە  حزبانەی 

پێشكەوتنخوازی  )حزبی  حزبەكانی 

دی��م��وك��رات��ی��خ��وازان��ی ك��وردس��ت��ان، 

كوردستان،  ئاشتیخوازانی  بزوتنەوەی 

رزگاری  بزوتنەوەی  نەتەوەیی،  پارتی 

لە  ئێمە  كوردستان(بویین،  دیموكراتی 

كە  ك��ردووە،  داوام��ان  پێشنیارەكەدا 

بارودۆخە  لەم  دەرچوون  بۆ  دەكرێت 

باسمان  ك��ە  ه��ەی��ە  ش��ت  ه��ەن��دێ��ك 

ناڕەحەتیانە  كێشەو  ل��ەم  ك���ردووە، 

دەربچین، بەاڵم بەداخەوە ئەم حزبانە 

بەاڵم  پێیە،  پێشنیاریان  پ��رۆژەو  كە 

گوێیان لێ ناگیرێت، بۆیە هەمیشە ئەوە 

برەخسێت  بۆ  دەرفتمان  گەر  دەڵێین 

و  باش  بۆچوونی  بیرو  دەتوانین   ئەوا 

هەبێت.  چاكمان 

پرۆفایل:

_ عەلی محەمەد عەبدولكەریم. ناس���راو 

بە )شێخ عەلی( .

_لە ساڵی  1964 لە دایكبووە .

_ دەرچ���ووی حوجرەكانی كوردس���تانە، 

واتە خوێندنی ئیسالمی تەواوكردووە . 

_ ماوەیەك مامۆستای شۆڕشی نوێ بووە.

_ س���كرتێری  بزوتنەوەی ئاشتیخوازانی 

كوردستانە.
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 گازی سروشتی هەرێمی كوردستان 
 لەهاوكێشە نێودەوڵەتیەكاندا

ئامادهكردنى:د.غالبمحهمهد

سهرۆكىليژنهىپيشهسازىووزهىسامانهسروشتيهكانىئهنجومهنىپارێزگاىسلێمانى

وتاری کوردی
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گازی سروشتی چییە؟

لە پێكهاتووە، گازێكە سروشتی گ��ازی

)م��اددە كاربۆنەكان هایدرۆ تێكەڵەیەكی

تا 2( قواڵیی ژێر لە كاربۆنەكان(، هایدرۆ

پێیدەوترێت 3,500(مەتریژێرزەویدایە،

پێكهاتەكەشی زۆرب��ەی )فۆسیلی(، وزەی

بریتییەلەگازی)میسان(،هەروەهابەشێكی

كەملەپێكهاتەكەیچەندگازێكیتریوەك

)ئیسان،پرۆپان،بیوتانوپێنتان(.

پێناسە لەو جگە ئەمڕۆدا لەجیهانی گاز

هەیە، دیكەی بایەخی كۆمەڵێك زانستییە،

چونكە دەكرێت، بۆ دیكەی لێكدانەوەی

سیاسی، چەكێكی ب��ە ب��ووە ئ��ەم��ڕۆگ��از

ئابووری داهاتی سەرچاوەی ئ��ەوەی پێش

بێتبۆواڵتان،ئەوواڵتانەیگازیانهەیە

نەیارەكانیانبەووزەیەچاوبەستوبێدەنگ

زۆر پێویستی ئەمڕۆش جیهانی ك��ردووە،

كە وزەیگاز، تایبەت بە هەیە، وزە بە

لە هەیە، شیاوی و باش كوالێتی چەندین

روویبەركارهێنانەوەكەلەبەشەكانیئەم

توێژینەوەیەداباسیلێوەدەكەین.

 گاز لە پێكهاتەی وزەی جیهاندا

قۆناغێك چەند مرۆڤایەتیدا مێژووی لە

تێپەڕیكردووە،بەتایبەتلەروویوزەوە،

بەردینەوە قۆناغی لە ئێمە لەسەرەتادا

سەرەتایی قۆناغێكی كە دەستپێدەكەین،

بووەووزەیەكیئەوتۆیتێدانەبووە،دوای

ئەوسەردەمەمرۆڤدرەختیبەكارهێناوە،

بیر ئەوەشمان خۆی، رۆژان��ەی ژیانی بۆ

نەچێتلەدێرزەمانەوەنەوتهەبووە،بۆ

چەندبابەتێكبەكارهاتووە،وەكبابلییەكان

تر شێوازێكی چەند و روناكی )بیناو بۆ

فیرعەونییەكان دواتریش هێناوە( بەكاریان

وەك )زەردەشتیەكانیش، )مۆمیاكردن(، بۆ

زۆر لە دواتریش هێناوە(، بەكاریان ئاگر

ئاو بەشێوەی ن��ەوت جیهاندا شوێنێكی

لە )گەرمیان وەك هەبووە، زەوی لەسەر

لە ئێرانیش سنوری لە خانەقین، ناوچەی

بۆیەكەمجار سلێمان(، )مەسجد ناوچەی

ویالیەتی ل��ە )1859( ل��ەس��اڵ��ی ن���ەوت

دۆزراوەت����ەوە، ئەمەریكا پەنسیلڤانیای

لەساڵی ناوەڕاستیش لەسنوریرۆژهەاڵتی

)1889(لەواڵتیئێراننەوتدۆزراوەتەوە،

بەاڵمئەونەوتەتەنهادوومانگبەردەوام

ب��ووە،دوات��روشكیك��ردووە،دوات��رلە

لە گەرمیان لەن��اوچ��ەی )1901( ساڵی

خانەقین قەزای سەربە چیاسورخی گوندی

دۆزراوەتەوە.

پەرەسەندنی قۆناغەكانی دەتوانین كەواتە

وزەبەمشێوەیەدیاریبكەین:

یەكەم:سەدەی)19(سەدەیخەڵوزبووە،

واڵتانەوە، لەالیەن بەكارهاتووە وزە وەك

و ئاو گواستنەوەی كارگەو بۆ تایبەت بە

دەتوانین كە بەكارهاتووە، شەمەندەفەریش

وزەی )% 100( نزیكەی ئەوكاتە بڵێین

جیهاندالەسەركانەكانیخەڵوزبووە.

سەدەی كۆتایی و )20( س��ەدەی دووەم:

مرۆڤەكان و بەرهەمدێت ن��ەوت ،)19(

گرنگی قۆناغێكی ئەوەش دەبن، ئاشنا پێی

وزەدا، بەرهەمهێنانی لە بووە پەرەسەندن

دواییكەتوانرالەالیەنچەندئەندازیارێكەوە

جیابكرێتەوە، بەرهەمەكانی و بپاڵێورێت

بێت، سەرەتایش بەشێوەیەكی ئەگەرچی

گرنگینەوتبەكورتیبەوەرووندەبێتەوە

واڵتە جیهانیەكاندا، جەنگە هەموو لە كە

زلهێزەكانهەمیشەهەڵپەیئەوشوێنانەیان

كردووە،كەلەروویوزەوەدەوڵەمەندە،بە

تایبەتنەوت.

نەوت شارەزایانی ،)21( س��ەدەی سێیەم: 

بە سەدەیە ئەم وزەش، گشتی بە و گاز

س��ەدەی)گ��از(ن��اوزەددەك��ەن،ئەگەرچی

بە ب��ەاڵم هەبووە، بوونی پێشتریشگاز

دەستكورتی و دەرهێنان لە ئاڵۆزی هۆی

باش بەشێوەیەكی نەتوانراوە تەكنەلۆجیاوە

ئێستا بەاڵم بكرێت، لەگەڵدا هەڵسوكەوتی

تەكنەلۆجیادەستیبەزۆركەلەبەردەگات

گیرنابێت، دەست لە سروشتیشی وگازی

لەبەرئەوەیئەوسەدەیەكلیلەكەیدەكەوێتە

دەستئەوواڵتانەیخاوەنیزۆرترینگازی

واڵتانە ئەو فشاری هەربۆیە سروشتین.

لەروویسیاسیوئابووریەوەبەرزدەبێتەوەو

لەئاستیجیهانیشدازیاتردەستكراوەدەبن.

شوێنی  گازی سروشتی لە ئاستی وزەی 

جیهان لەم ساتە وەختەدا

لەئاستیجیهاندارۆژانەبەملیارەهادۆالر

لەبەكاربردنوبەرهەمهێنانیوزەداخەرج

ل��ەس��ەرەوە وزەش جۆرەكانی دەك��رێ��ت،

باسمانلەهەندێكیانكرد،كەلەچوارچێوەی

توێژینەوەكەیئێمەداجێگەیاندەبێتەوە.

لە وزەی��ە ئەو بڕی رۆژان��ە و ئەگەربێت

جیهاندابەكاردەبرێت،دابەشبكەینبۆسەر

جۆرەكانیوزە،ئەوەبەمشێوەیەدەبێت.

یەكەم:)35,8%(یئەووزەیەبەكاردەبرێت

بریتییەلەنەوت.

دووەم:)28,4%(یبریتییەلەخەڵوز.

سێیەم:)23,7%(بریتییەلەگازیسروشتی.

چوارەم:)5,8%(بریتییەلەوزەیئەتۆم.

پێنجەم:)6,3%(بریتییەلەكۆیجۆرەكانی

تریوزە.

كەواتەبڕیئەووزەیەكەبەكاردەهێنرێت،

%(ی 87,9( ب��ڕی زانستییەوە ل���ەرووی

خۆی كە )فۆسیلی( وزەی پێیدەوترێت،

11,1( گازوخەڵوز، نەوت، لە دەبینێتەوە

وزە. تری جۆرەكانی لە بریتییە %(یشی

هەرچەندەلەریزبەندەكەداگازیسروشتی
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سێیەمی لەئاستی بەكاربردنەوە ل��ەرووی

وتمان پێشتریش وەك ب��ەاڵم جیهاندایە،

بەشێوەیەكی سروشتی ئەمڕۆگ��ازی
لە رەنگە لێدراوەتەوەو ئاوڕی گرنگ
داهاتویەكینزیكداخواستلەسەرئەو

وزەیەچەندبەرامبەرببێتەوە.


ئامارێكیساڵی پێی بە بڵێین ئەوەش
ئەو ب��اوك��راوەت��ەوە، ك��ە )2013(
بەكاردەهێنرێت، جیهاندا لە گ��ازەی

بەمشێوەیەیە:
أ.)31,13%(بۆكارەبا.

ب.)34,05%(بۆپیشەسازی.
و م����ااڵن ب���ۆ )% 18,82( ج.

پێداویستیەكانیرۆژانەیانبەكاردێت.
د.)12,56%(بۆبازرگانیبەكاردێت.

ه.)3,44%(بۆگواستنەوەبەكاردێت.

یەدەگی  گاز لەسەر ئاستی جیهان

ئاستی لەسەر سروشتی یەدەگیگ��ازی

بڵێین دەتوانین جیاوازە، نەوت لە دنیا

دابەشبوونی رووی لە دادپەروەرانەترە

ی��ەدەگ��یگاز چونكە ج��وگ��راف��ی��ی��ەوە،

دابەشبووەبەسەرچەندینواڵتیجیاوازدا،

لە مەترسێجاگ��از ترلیۆن )187( ب��ڕی

هەمووجیهانداهەیە،كەبەشێكیزۆری

یان ن��اوەڕاس��ت، رۆژه��ەاڵت��ی دەكەوێتە

واڵتانی دەكەوێتە زۆری تر مانایەكی بە

وایكردووە ئ��ەوەش ئاسیاوە، كیشوەری

ئ��ەوروپ��او واڵت��ان��ی رووی دی��س��ان��ەوە

رۆژهەاڵت بەرەو  جارێكیتر ئەمەریكاش

چونكە الن��ەب��ەن، لەسەر چ��اوی و بێت

وزەیە، بە كەپێویستی ئەوروپایە ئەوە

كارگە بەگەرخستی رۆژان���ەو ژیانی بۆ

گەورەكانیبەرهەمهێنان،لەبەرئەوەی)65

%(ئەوگازەیبەرهەمدێتلەرۆژهەاڵتی

و دەچێت ئ��ەوروپ��ا ب��ەرەو ن��اوەڕاس��ت

ئەوروپاش دەهێنن،خودی بەكاری ئەوان

تر )22(ساڵی تا رێژەگازەیتێیدایە ئەو

دەتوانێتبەشێكلەپێداویستیەكانیخۆی

یەكجاری بە ئەوەی دوای بكات، دابین

وەك دەهێنێت، روژه���ەاڵت ب��ۆ هانا

ناوەڕاست رۆژهەاڵتی دەڵێن: شارەزایان

دەتوانێت)200(ساڵیدیكەگازیئەوروپا

ئەوروپا وایكردووە ئەوەش بكات، دابین

و بێت رۆژه���ەاڵت لە چ��اوی هەمیشە

دەست لە سەرچاوەیەكی وەك بیەوێت

وزەیە ئەو كۆنتڕۆڵی بمێنێتەوەو نەچوو

بكات،كەبۆئەوروپاتامیژیاندەدات.

یەدەگی  گازی سروشتی لە جیهاندا 

دابەشبووە بەسەر چەند واڵتێكدا:

یەكەم: روسیا)44,38(

دووەم: ئێران)29,61(

سێیەم:  

قەتەر)25,37(

توركمانستان:)8,1(

سعودییە:)7,9(

ئیمارات:)6,43(

هەرێمیكوردستان:)5,7(

جەزائر:)4,2(

میسر:)2,19(

نەرویج:)2,05(

تێبینی1: ئەوواڵتانەیكەیەدەگیانكەمتربووە

لەورێژەیەئێمەدیاریماننەكردووە.

گازی زۆری رێژەیەكی عێراق تێبینی2: 

نەگەڕانی هۆی بە بەاڵم تێدایە، سروشتی

یەكالیی رێژەیە ئەو تائێستاش كۆمپانیاكان

هەرێمی رێ���ژەیگ���ازی ن��ەك��راوەت��ەوە،

وەزارەت��ی راپۆرتی پێی بە كوردستانیش

سامانەسروشتیەكاندیاریكراوە.

سنوری هەرێمی كوردستاندا،
 جگە لەنەوت بڕێكی باش 
 گازی سروشتی هەیە، كە بە 
پێی ئاماری وەزارەتی سامانە 
سروشتیەكان
 بە )5,7( ترلیۆن مەتر سێجا 
خەمڵێنراوە، 
ئەوەش لە رووی ریزبەندییەوە 
هەرێمی كوردستان دەكات، 
بە هەشتەم واڵت لە ئاستی 
وزەی  گازدا و رێژەكەشی زیاتر 
لە )3 %( هەموو رێژەی  گازی 
جیهاندا دەكات
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چۆنێتی گواستنەوەی  گازی سروشتی

گواستنەوەیگازجیاوازەلەنەوت،چونكە

ناگوازرێتەوە، ئاسان بەشێوەیەكی گ��از

بۆنمونەناتوانیتگازبەتەنكەربگوازیتەوە.

گواستنەوەكەیبەچەندشێوەیەكەلەوانەش:

دوای��ی )پ��ای��پ(، لولە بەرێگەی ی��ەك��ەم:

پێویستە،شیرین دەرهێنانیگازیسروشتی

مادەیەكی چەند تر واتایەكی بە بكرێت.

نایترۆجین )گۆگرد، وەك لێدەردەهێنرێت

بۆڕیەوە رێگەی لە ئ��ەوە دوای ئ��او(، و

دەگوازرێتەوە.رێژەی)90%(گازبەمشێوەیە

لەجیهاندادەكرێت.

لەزۆرێكلەواڵتاندابەهۆیدواكەوتووی

لەروویتەكنەلۆجیاوەناتواننباشسودلە

عێراق واڵتی نموونە بۆ ببینن، گازەكەیان

بەشێكیگازی نەوتدا دەرهێنانی لەكاتی

دەرەوە، دێتە نەوتەكەدا لەگەڵ سروشتی

شیرینكردن تەكنەلۆجیای ل��ەب��ەرئ��ەوەی

ئەو بۆیە نییە، گواستنەوەی ب��ۆڕی و

لێنابینرێت س��ودی و دەسوتێنریت گ��ازە

دوو زیانی سااڵنە عێراق بەوهۆیەشەوە

ملیاردۆالردەكات.

دووەم:

Liquefied Natural(( ئێن،جی ئێڵ، ا.

Gas:ئەورێگەیەشبریتییەلەگۆڕینیگازی

شلبۆدۆخیشلی،پاشانبەرێگەیباخیرە

ئەو دەگوازرێتەوە، ئ��اوەوە رێگەی لە و

واڵتانەیلەمشێوەیەسودوەردەگرن،بریتین

لەواڵتانیسەردەریا،وەكباشوریئاسیاو

باشوریئەوروپا.

ب.هەندێكجارگازەكەخۆیلەدۆخیشلی

بە دەبێت پەستان كەمێك تەنها بە دایە،

)L,P,G جی پی، )ئێڵ، وەك شل گازی

Liquefied Petroleum(( واتە ئەویش كە

كە شل، پێیدەوترێتگازی ئ��ەوەش Gas

پێكهاتەكەیلە)پرۆپانوبیوتان(پێكدێت،

بە ئۆتۆمۆبێلیش و م��ااڵن لەگ��ازی زیاتر

دەنێردرێتە بەهەمانشێوە دواتر كاردێت،

دەرەوە.

خاڵە باشەكانی  گازی سروشتی

1.باشترینجۆریوزەیەلەروویكوالێتیو

هەرزانییەوەبۆسوتەمەنیوگەرمكردنەوەی

مااڵن.

2.بنچینەیگازیسەرەتاییەبۆگشتكارگە

كیمیاویەكان.

دەت��وان��رێ��ت گ��ون��ج��او بەشێوەیەكی .3

كارەبا بەرهەمهێنانی بۆ وزە، لەوێستگەی

بەكاربهێنرێت.

4.باشترینجۆریوزەیفۆسیلیەكەژینگە

لەئەنجامیسوتانیداپیسنابێت،واتەگازی

ژەهراویوژینگەپیسكەرلەبەرهەمهێنانیدا

زۆربەكەمیدەردەچێتوئەوەشكاریگەری

لەسەرژینگەنابێت.

پااڵوگه يه ىك گاز 
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 گازی سروشتی لە عێراق

سەرچاوەكانیگازیسروشتیلەعێراقسێ

سەرچاوەیسەرەكین:

بە نەوتدا بەرهەمهێنانی لەگەڵ یەكەم:

تەریبلەوێستگەكانیپااڵوتنینەوتیخاو

associated gas( یان گاز(، )ئەسۆشەیتت

.)field

non_(دووەم: لەكێڵگەكانیگازیسروشتی

.)associatedgas

located under oil( ئ��ازاد گازی سێیەم:

.)field

عێراق سروشتی یگازی )% 70( رێ��ژەی

ئ��ەوگ��ازەی��ەك��ەل��ەگ��ەڵن��ەوت��یخ��اودا

پێیدەوترێت كەواتە بەرهەمدەهێنرێت،

باكوری لە ئەوگ��ازەش المصاحب(، )گاز

عێراقەلەكێڵگەكانیكەركوك)خورمەڵەو

باشوریعێراق لەگەڵ بایحەسەن(هەیە،

باشور، و باكور )رومەیلەی كێڵگەكانی لە

كێڵگەیزوبێر(،هەروەهابەرێژەی)%20(

واڵتی لە سروشتی گازی سامانی گشت ی

عێراقبەشێوەیكیبەرباولەباشورتاباكور

لەزۆربەیپارێزگاكاندانزیكەی)10(كێڵگەی

كە گرتووە، لەخۆ سروشتی مەزنیگازی

ئەوگازەشلەجۆریدووەمیگازەكەلە

ناوچەكانی وەك لێوەكرد، باسمان سەرەوە

دیالە، پارێزگای لە جیراپیكا( )مەنسوریە،

چەمچەماڵ ئەنبار، پارێزگای لە )عەكاز(

كۆرمۆر و سلێمانی پارێزگای لە میران

پارێزگای لە )سیبا( كەركوك، لەپارێزگای

بەسرە.بەرێژەی)10%(پێیدەوترێتگازی

ژێر لە كە ئ��ازادە، ئەویشگ��ازی )ك��ەپ(

كێڵگەنەوتییەخاوەكاندایە.

بەرهەمی عێراقهەوڵیداوە ،)2010( ساڵی

ب��ڕەك��ەی ب��ك��ات، گ���ازیس��روش��ت��یزۆر

هەر سێجا، پێ ملیۆن )900( بگەیەنێتە

لەكۆمپانیاكانی داوای مەبەستەش ئەو بۆ

پەرەپێدانی مەبەستی بە ك��ردووە، جیهان

ئەنبار، پارێزگای لە گ��ەورە كێلگەی سێ

بەسرەودیالە،كەلەنێوانخۆیاندالەسەر

واڵتی بۆئەوەی رێكبكەون، نرخ كەمترین

عێراقكێڵگەكانبداتەدەستییان،هەرچەندە

تائەمساتەوەختەشعێراقتەنهابەرێژەی

وزەی س��ەر ك��ردووەت��ە تەركیزی )% 4(

لەسەر تەركیزی )% 96( سروشتی گ��ازی

دوای لە لەبەرئەوەی ئەویش بووە، نەوت

نەیتوانیووە پێشوەوە رژێمی رووخ��ان��ی

تەنانەت ك��ەرەس��ت��ە، و ئامێر ل��ەرووی

رووی لە بچێت بەرەوپێشچوون پالنیشەوە

بەرهەمهێنانیگازیسروشتییەوە.

 گازی سروشتی لەهەرێمی كوردستان

لە جگە كوردستاندا، هەرێمی سنوری لە

نەوتبڕێكیباشگازیسروشتیهەیە،كە

بەپێیئاماریوەزارەتیسامانەسروشتیەكان

خەمڵێنراوە، سێجا مەتر ترلیۆن )5,7( بە

هەرێمی ریزبەندییەوە رووی لە ئ��ەوەش

لە واڵت هەشتەم بە دەك��ات، كوردستان

لە زیاتر رێژەكەشی و وزەیگازدا ئاستی

)3%(هەموورێژەیگازیجیهاندادەكات.

هەرێمی لە سروشتی سەرچاوەكانیگازی

لەو عێراق هەمانشێوەی بە كوردستانیشدا،

كە دەك��ەون، دەس��ت سەرچاوەیەوە سێ

باسكراونلەبەشیسەرەوەدا.

لەو زۆر رێژەیەكی كوردستان هەرێمی

واڵتانی الیەن لە پێیدەدرێت كە گرنگییەی

وزەیەكی هەبوونی بۆ دەگەڕێتەوە دنیاوە

باشلەسنورەكەیدابەتایبەتنەوت،بەاڵم

ئەم كە وایە شارەزایان رای وتمان وەك

دەبێت، سروشتی س��ەدەیگازی سەدەیە

وەك كوردستان هەرێمی هەمیشە بۆیە

وزە جیهانی ناو درەوشاوەی ئەستێرەیەكی

كەسانێكی ئەگەر )هەڵبەت دەمێنێتەوە،

سروشتی گازی بكەن(، رێبەرێتیمان شارەزا

ك���ردووە، جیهان كۆمپانیاكانی ل��ە وای

واڵتانی زیاتربێت، هەرێم بۆ بایەخیان

هەرێمیان ئاسایشی هەنوكە زلهێزیش

بەالوەگرنگە،خۆئەگەروەكئێستاچەند

كەسێكیدیاریكراونەخەشەیرێكەوتنەكان

بێت نوێنەرمان حزبێك تەنها بكێشنەوەو

ئەو سنوری لە ب��ەرژەوەن��دی��ەك��ەش ئ��ەوە

حزبەناچێتەدەرەوەودواترئێمەگرەوەكە

كارتە ئەو نەوت هاوشێوەی دەدۆڕێنین،

سروشتییە، كەگازی دەدۆڕێنین گرنگەش

ئێمەدەتوانینلەرێگەیگازیسروشتییەوە

بهێنینە دنیا گەورەكانی كۆمپانیا سەرجەم

هەرێمیكوردستانوبایەخیواڵتەكانیشیان

رابكێشین، ئارامیهەرێمدا پاراستنی بەالی

س��ەرچ��اوەی دەت��وان��ێ��ت سروشتی گ��ازی

بە ئێمەبێت دیپلۆماسی پەیوەندییەكی

شێوەیەكنەمانكاتبەخزمەتكاریواڵتێك

بەڵكودۆستی لێنەڕەنجێنێت، وكەسیشمان

بەخۆشگوزەرانی وخۆشمان بین هەموان

بەسیاسەتێكی تەنها ئ��ەوەش بمێنینەوە،

حەكیمانەدەكرێت.

سروشتی بەرهەمهێنانیگازی كۆمپانیاكانی

لەهەرێمیكوردستانداتائێستادەستبەكار

نەبوون،تەنهاكۆمپانیایەككەلەكوردستان

كاربكاتكۆمپانیایداناگازە.

 دانا  گاز

گازدا لەكەرتی وەبەرهێنان كۆمپانیایەكە

دەكات،پێكهاتووەلەسێكۆمپانیاییگەورە

)دانا،هیاللوگرێسنتپترۆلیۆم(،لەسێ

واڵتیگرنگیجیهانلەبواریبەرهەمهێنانی

گازداكە)عێراق،هەرێمیكوردستان،میسر

وئیمارات(كاردەكەن.

وە )2007( س��اڵ��ی ل��ە كۆمپانیایە ئ��ەم

گرێبەستیلەگەڵحكومەتیهەرێمكردووە،

نییە، روون چین بنەماكانی گرێبەستەكەش
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گرێبەستەكە لێوەدەكرێت باسی ئ��ەوەی

نەوەك كۆمپانیاكەیە، بەرژەوەندی لە زیاتر

حكومەتی ه��ەروەه��ا هەرێم، حكومەتی

هەرێمیكوردستانزیاترلە)57(گرێبەستی

وەزارەت��ی سایتی وێب لە بەاڵم ك��ردووە،

سامانسروشتیەكان)41(گرێبەستهەیەو

)16(یاندیارنییە،یەكێكلەوانەشگرێبەستی

داناگازە.

بەپێیراپۆرتێكیخودیكۆمپانیایداناگاز

)2013( ئازاری مانگی لە )شاریقە( لە كە

دوای ك��ردووە، لەوە باسی باوكراوەتەوە

بلۆكی لە توانی )دان��اگ��از( مانگ )16(

و دەربهێنێت سروشتی گ��ازی ك��ۆرم��ۆر،

)174( توانی هەروەها بهێنێت، بەرهەمی

بنكەی ب��ۆ راكێشێت ب���ۆڕی كیلۆمەتر

بەرهەمهێنانیكارەباكە)24(تۆرباینە،)دانا

كارەبایی بەرهەمهێنانی بۆ توانیویەتی گاز(

سلێمانی(گاز و )هەولێر پارێزگای هەردوو

بۆ دان��اوە پااڵوگەشی دوو بكات، دابین

پااڵوتنوبەرهەمهێنانیگازیسروشی.

لەدواییساڵی)2009(داكێشەكانینێوان

سروشتیەكان سامانە وەزی��ری دان��اگ��ازو

پەرە پێنەدراوە رێگەیان پێكردووە، دەستی

بەئاستیبەرهەمهێنانیانبدەن.

حكومەتی نێوان كێشەی ،)2013( ساڵی

هەرێموداناگازدەچێتەدادگاوئەوكاتیش

دۆالری ملیۆن )100( هەرێم حكومەتی

شەڕی پێش وات��ە دۆڕان��د، كۆمپانیاكە بە

كێشەیە ئەو دواتریش كێشەكانی، داعشو

مانگی چەند م��اوەی لە ب��ەردەوام��ب��ووە،

دیسانەوە كە بوویەوە روون راب���ردوودا

ملیار )2( نزیكەی گ��از( )دان��ا كۆمپانیای

دۆالریلەحكومەتیهەرێمبردوەتەوە،لە

رێگەیسكااڵیەكیتریئەوكۆمپانیایەوەلە

حكومەتیهەرێم.

هەربەپێیئەوراپۆرتەشهاوتای)79(ملیۆن

بەرمیلینەوتلەمانگیتشرینی)2008(تا

ئازاری)2013(بەرهەمهێنراوە،كەگەیشتن

بەرێژەیبەرهەمهێنانیهاوتای)88(هەزار

بە ئ��ەوەش رۆژدا، لەیەك نەوت بەرمیل

گەرمیان سنوری كۆرمۆری بلۆكی لە تەنها

ئەگەر رێژەیەش ئەو كەواتە )چەمچەماڵ(،

بەگازیسروشتیبپێورێتدەبێتەهاوتایەكی

)340(ملیۆنپێسێجایگازبەشێوەیەكی

چڕكراو شلی گازی هەزار )15( و رۆژانە

كۆی كەواتە رۆژانە، هەربەشێوەی ئەویش

سێجا پێ ملیار )175( بەرهەمەكە گشتی

لەگازی بەرمیل ملیۆن )16,5( و گاز لە

كۆمپانیاكەوە الیەن لە شلەكانی و چڕكراو

بە دەستیكردووە وەتەی لە بەرهەمهاتووە

یەكەمی تشرینی مانگی لە بەرهەمهێنان

)2008(وە.

ئەورێژەیەلەبەرهەمهێناندەبوایەتائێستا

)24(سەعاتكارەبایی هیچنەبێتگرەوی

ئەگەر بكردایە، هەرێم هاواڵتیانی بۆ

هەرێم هاواڵتیانی بە خۆشبەختییەكەش

رەوانەبینراوە،گرنگیئەوهەرێمەلەوێدا

سەرجەم ن��اوی بە و سروشتییە سامانی

هەموانە خاوەنەكەی بەاڵم هاواڵتیانەوەیە،

ئەوەقسەیەكیترە.

بلۆكەكانی  گازی هەرێمی كوردستان

یەكەم: بلۆكی چەمچەماڵ

باسەڕە رووباری سەر تا بچوكەوە زێی لە

لەسەر چەمچەماڵ شاری و درێژدەبێتەوە

ئەمبلۆكەیە،رووبەرەكەی)1169(كیلۆمەتر

دووجایە،جگەلەنەوتكێڵگەیەكیگەورەی

)80( نزیكەی درێژیەكەی كە تێدایە گازی

كیلۆمەتروپانیپترلە)10(كیلۆمەترە،بڕی

)2,07(تریلیۆنمەترسێجاگازیتێدایە.

دووەم: بلۆكی میران

لەتاسلوجەوەدەستپێدەكاتودرێژاییرێگەی

دوكانسلێمانیوبەشێكلەناحیەیئاغجەلەرە

چەمی سەیرانگای و بازیان شارۆچكەی و

رێزاندەگرێتەوە،رووبەرەكەشی)11015(كم

لۆگۆى  دانا  غاز
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دووجایە،دووكێڵگەیگەورەیتێدایە)میران

رۆژهەاڵتكەبڕی)1(ملیاربەرمیلنەوتی

تێدایە(،هەروەهادەستكراوەبەلێدانیبیرێك

تێدا.)میرانرۆژئاوا(،بەپێیراپۆرتیسامانە

سروشتییەكانئەمبلۆكە)57(ملیۆنبەرمیل

)7,4( تێدایە. شل(ی )گ��ازی كۆندێنسەیت

ترلیۆنپێیسێجاگازیسروشتیتێدایە،كە

ئەوەشرێژەیەكیزۆرەوبەیەكێكلەكێڵگە

زیاتر گەورەكانیهەمووعێراقودەتوانێت

لە)50(ساڵگازیسروشتیبداتەتوركیاو

بەشێكلەپێداویستییەكانیپڕبكاتەوە.

سێیەم: بلۆكی كۆرمۆر

بە سەر قادركەرەمی ناحیەی دەكەوێتە

رووب��ەرەك��ەی و چەمچەماڵەوە ق���ەزای

لە زیاتر بڕی دووجایە، كیلۆمەتر )510(

تێدایە، گازی سێجا مەتر تریلیۆن )1,8(

ملیار یەك بڕی ئۆیڵ كریسنت و داناگاز

پێی بە وەگ��ەڕخ��س��ت��ووە، تێدا دۆالری���ان

هیاللو نەفت كۆمپانای هەردوو راپۆرتی

دەستیان )2008( ساڵی لە سەرەتا گاز دانا

)15000( رۆژانە كردووە، بەرهەمهێنان بە

نەوت )پێكهاتەی كۆندێنسەیتیشل بەرمیل

رێژەكەیان پاشان بەرهەمهێناوە، گاز(یان و

لە بەرمیل 70000 بۆ ب��ەرزك��ردوەت��ەوە

)330( بەرهەمهێنانی س��ەرەڕای رۆژێكدا،

ملێونپێسێجاگازلەرۆژێكدا.

چوارەم: بلۆكی كوردەمیر

قەزای باكوری سەنگاو ناحیەی خ��وارووی

كەالردەگرێتەوە،تاسەررووباریسیروان

ورووبەرەكەی)620(كیلۆمەتردووجایە،بە

)4.129( بڕی كاپیتاڵ سكۆتیا راپۆرتی پێی

كە تێدایە، یەدەگی نەوتی بەرمیل ملیار

زیاترەلەیەدەگیهەریەكلەمیسروگانا،

لەگوندیكوردەمیربیرلێدراوەوپشكی)40

%(یدراوەتەویسترۆنزاگرۆسیكەنەدیو

)40%(یپشكیتالیسمانئینەرجیو)20

%(یكیپكۆ.لەمبلۆكە)65(ملیۆنبەرمیل

كۆندێنسەیتبوونیهەیەونزیكەی)1,2(

ترلیۆنپێسێجاگازیسروشتیتیدایە.

پێنجەم: بلۆكی تۆپخانە

كۆندێنسەیتی رێژەیەكگاز تۆپخانە بلۆكی

تێدایەولەساڵی)2011(بیرێكیتێدالێدراوە

پێ ملیۆن )7,45( بڕی تاقیكردنەوەو بۆ

لێدەرهێنراوە، گازی رۆژدا لەیەك سێجار

كۆندێنسەیتی بەرمیل )1606( هەروەها

بە یەدەگەكەی تائیستا بەاڵم لێوەرگیراوە،

دیاریكراوینەسەلمێنراوە.

هەرێم، سروشتی گ��ازی بلۆكەكانی تێكڕایی

روونیدەكەینەوەلەسنوریپارێزگایسلێمانی

وگەرمیانسەرەڕایبوونیبڕێكیزۆرلەنەوتی

خاولەگازیسروشتیدادەوڵەمەندنونزیكەی

كوردستان هەرێمی %(گازی 80 تا % 70(

هەرچەندە تەنانەت سنورەوە، ئەم دەكەوێتە

كارەبا بەرهەمهێنانی بۆ كوردستان لە گاز

دەرهێنرابێت،یانهەرشتێكیتربەكارهێنرابێت،

ئەوەگازیئەمسنورەبووە،كەواتەسەرجەم

نەك رێكەوتنەكانیحكومەتیهەرێم و بەڵێن

تەنهالەگازدا،بەڵكولەوزەیهەرێملەسەر

حسابیسنوریگەرمیانوسلێمانییەبەرێژەی

ئەوەش رێككەوتنەكان، ی )% 80( قورسایی

بەبێ كوردستان هەرێمی هەموان الی روونە

ئامانجێكی و ك��ردووە نەوتی هەناردەی پالن

روونینەتەوەییلەپشتەوەنەبووە.

بە چۆنێتی و سروشتی گازی بۆ باشتروایە

بازاركردنیپالنهەبێتوكەسانیشارەزاو

دواتریش هەبێت، رۆڵیان ئ��ەزم��وون بە

رێكەوتنەكان پشتی س��ەرەك��ی ئامانجی

رەزال���ەت ل��ە و ب��ن ه��ەرێ��م دانیشتوانی

دوای��ی دیسانەوە ن��ەك ببێت، رزگ��اری��ان

زەمەنێكلەهەناردەكردنیوزەیهەرێملە

گازونەوتبێنەوەسەرهەمانرەوشیپێشوو

دەستەوسانبین.

عێراق لە  كاتی دەرهێنانی 
نەوتدا بەشێكی  گازی 
سروشتی لەگەڵ نەوتەكەدا 
دێتە دەرەوە، لەبەرئەوەی 
تەكنەلۆجیای شیرینكردن 
و بۆڕی گواستنەوەی نییە، 
بۆیە ئەو  گازە دەسوتێنریت 
و سودی لێنابینرێت 
بەوهۆیەشەوە عێراق سااڵنە 
زیانی دوو ملیار دۆالر دەكات
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رۆڵی واڵتان لە بەرهەمهێنانی

گازی هەرێمدا

وزە ئ��ەم��ڕۆ وت��وم��ان��ە پێشتریش وەك

ئ��ەوەن��دە سیاسییە چەكێكی ئ��ەوەن��دەی

دروستكردنی بۆ واڵتان نییە، ئابوری رۆڵی

پەیوەندیدیپلۆماسیوهەڵگیرسانیشەڕو

الوازكردنیبەرامبەركەیان،یاننەیارەكانیان

كوردستان هەرێمی هەنوكە بەكاریدەهێنن،

كەوتووەبەینیبەرداشتیواڵتانەوەلەرووی

بەرهەمهێنانیوزەوە.

رۆڵی روسیا لە وزەی هەرێمدا

و روسیا لەنێوان كێشەكان روودان��ی پێش

ئۆكرانیاداروسیانزیكەی)70%(ئەوگازەی

هەناردەیدەكردلەرێگەیئۆكرانیاوەبوو

بۆواڵتانیئەوروپا،پاشترلەساڵی)2006(

روسیاو نێوانی كەوتە كێشە دوات���ری و

ئۆكرانیا ئەوەی لەسەر تایبەت بە ئۆكرانیا،

ناوخۆی بۆ ئەوگازەی )نرخی دەیویست

كەم روسیاوە لەالیەن دەهێنێت، بەكاری

پشكەی )ئەو دووەمیش خاڵی بكرێتەوە(

گواستنەوەی هۆی بە دیاریكرد، كەبۆی

گازەكەوەدەبوایەروسیازیادیبكردایە(ئەو

و )2009( ساڵی تا كێشا درێ��ژەی كێشەیە

دواتركێشەكانقوڵتربوونەوە،ئەوەبووهەم

ئەوروپاوهەمروسیاشبەدوایئەڵتەرناتیڤدا

لە خۆی روسیاگازی بۆئەوەی دەگ��ەڕان،

رێگەیەكیترەوەبۆئەوروپابنێرێت،نەوەك

رۆژێ��ك و ب��ۆی كێشە بە ببێت ئۆكرانیا

ئەوروپاكڕیارەكانیلەدەستیدەربێنێت.

هەموو دەك��ردەوە لەوە بیری ئەوروپاش

ئەو نەبێت،چونكە لەسەرروسیا سەرنجی

لەگەڵ كێشەكانی بەهۆی روسیا دەترسا

ئۆكرانیانەتوانێتپێداویستیەكانیانلەگازی

سروشتیپڕبكاتەوە،لەئەنجامیئەوەشسێ

پڕۆژەلەجیهاندادروستبووبریتیبوونلە:

نابۆكۆ(:  ب��ۆری  )پ��ڕۆژە ی  نابۆكۆ  یەكەم: 

پڕۆژەكەدروستكردنیبۆڕیە،بۆوەرگرتنی

گ��ازیواڵت��ان��یرۆژه��ەاڵت��ین��اوەڕاس��تو

و توركیا خاكی ناو بۆ ناوەڕاست ئاسیای

دواتریشلەوێوەبۆواڵتینەمساولەوێشەوە

هەناردەیئەوروپادەكرێت.

)س��اوت  بۆڕیەكانی  پ���ڕۆژەی  دووەم: 

بۆ بۆڕیەكە دروستكردنی پڕۆژی ستریم(:

رێگەی لە سروشتی گازی هەناردەكردنی

دەریاییرەشەوەلەواڵتیروسیاوەراستەوخۆ

بۆ لەوێشەوە و بولگاریا واڵتی دەگەیەنێتە

لێیی ئەوروپا هەموو دواتریش و ئیتاڵیا

سودمەنددەبن.

ستریم(:  )نۆرز  بۆڕیەكانی  پڕۆژە ی  سێیەم: 

ئەوەشپڕۆژەیناردنیگازیسروشتییەلە

واڵتیروسیاوەلەرێگەیدەریاییبەڵتیكەوە

ئەڵمانیا خاكی كەنارەكانی بۆ راستەوخۆ

ئەوروپا هەموو بۆ لەوێوە دوات��ری��ش و

دەگوازرێتەوە.

ئەوەشبوترێتئەوروپالەروویبەرهەمی

نین سروشتی گازی خاوەنی سروشتییەوە

پڕكردنەوەی بۆ روسیایە، لە چاویان و

پااڵوگه يه ىك نه وت له  عێراق
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بۆ گازیسروشتی لە رۆژانەیان پێداویستی

بەگەڕخستنیكارگە،تەنانەتبەسەربردنی

ژیانیرۆژانەش،هەربۆیەروسیاسااڵنەبڕی

سروشتی گازی سێجا مەتری ملیار )160(

هەناردەیئەوروپادەكات.

بۆ باسمانكرد، كە پڕۆژەیە سێ ئەو كۆی

جیهاندا لە سروشتی گ��ازی گواستنەوەی

بوونیهەیە،دوانیانلەخزمەتیروسیادایە

ستریم(ە، سۆرس و ستریم )نۆرز ئەویش

چونكەلەمدووپڕۆژەیەداروسیاتەنهائەو

رێگەیەدەگۆڕێتگازەكەیلێوەدەگوازێتەوە

وەكخۆی كڕیارەكانی و ئۆكرانیایە ك��ە

دەمێنێتەوە،بەاڵمهەرچیپڕۆژەینابۆكۆیە

زیاتردەستیئەوروپاوتوركیایتێدازاڵەو

چونكە بەشدایە، هەردوو بەرژەوەندی لە

دەگۆڕێت وزەك��ەی س��ەرچ��اوەی ئ��ەوروپ��ا

تردا واڵتێكی چەند رووی بە دەستی و

دەكرێتەوەكەئێرانوكوردستانوقەتەرە،

دابینكردنی بەسەرچاوەی توركیاشدەبێت

پێداویستییەكانی و ئەوروپا سروشتی گازی

ئەگەر دەك���ات، دابین خۆیشی ن��اوخ��ۆی

هەموان رونبكرێتەوە واڵت��ان هەڵوێستی

لە ئێران سیاسیەوە رووی لە ش���ارەزان

روسیاوەنزیكە،وەكلەواڵتانیئەوروپاو

توركیا،كەواتەئێراننایەوێتبەشداریئەو

پڕۆژەیەبێتوروسیاشلەماوەیرابردودا

بەدەیانچەكیپێشكەوتویداوەبەئێران،

زیاتر بۆ تەنانەتخودیسەرۆكیروسیاش

راب��ەری سەردانی لەئێران نزیكبوونەوە

شۆرشیكردووە.

نەبێت رازی روسیا تا بڵێین، دەبێت بۆیە

لەسەرپڕۆژەكەوبەرژەوەندیتێدانەبێت

ئیرانگازیسروشتیخۆیلەوێوەهەناردەی

ناتوانێت قەتەریش واڵتی ناكات، دەرەوە

توركیا بنێرێتە گازەكەی رێگەیەك بەهیچ

رەوشی هەنوكەش و نەبێت سوریا تەنها

ئەگەر تەنانەت خراپە، زۆر سوریا ئەمنی

سەرۆكی ئەسەد( )بەشار نەبێت، خراپیش

سوریارازینابێت،چونكەئەویشدیسانەوە

لەروسیاوئێرانەوەنزیكترە،وەكلەتوركیا

وئەوروپا،دواتردەبێتگازیقەتەربچێتە

ئەوكات سوریا( و ئوردن دواتر )سعودیە،

دەگاتەتوركیاوئەوەشرێگەیەكیئەستەمە.

لەروویەكیترەوەكاتێكجەوهەریهەرێمی

كوردستانلەئاستیجیهاندارووندەبێ�تەوە،

وزەی س��ەرچ��اوەی وەك ئ��ەوروپ��ا كاتێك

بەرژەوەندیەكانی بكات، سەیری خ��ۆی

كوردستاندا وزەی لەگەڵ هاوتابێتەوە

ئەوكاتەشكوردستانلەئێستاشزیاتردەبێتە

پێدەدرێت، زیاتری بایەخی و سەرنج جێی

بەاڵموەكئاماژەمانپێداپڕۆسەكەئەوەندە

ئاساننییە،نابێتكوردستانببێتەالیەنگرو

بەدیلیواڵتیدیكەلەهەناردەكردنیگازدا،

بەكورتیدەبێتكوردستانبەكارنەهێنرێت

ترنەكات، كەسی بەرژەوەندی خزمەتی و

س��ەرب��ەخ��ۆی سیاسەتی ب��ۆخ��ۆی بەڵكو

لە كوردستان هەرێمی ئێستاش هەبێت،

رێكەوتنی حكومەتەكەوە سەرۆكی رێگەی

لەگەڵتوركیاكردووە،ئەوەشبەبێئاگایی

سیاسیەكانیش الی��ەن��ە تەنانەت خ��ەڵ��ك،

سیاسیەكانی پلەدارو شاندەكەشی هەموو

ئەوەش بوون، كوردستان دیموكراتی پارتی

رەنگە هەرێم گازی ئایندەی پێماندەڵێت

رێگەی لە نەبێت كەمتر لەنەوت شتێكی

حزبییەوە و كەسی و تایبەت بەرژەوەندی

بەڕێوەدەبرێت.

ئێران

لە جیهانە واڵتانی دووەمین ئێران واڵتی

یەدەگیگازداكەبڕی)32(ترلیۆنمەتری

سێجاگازیهەیە،ئێرانزۆبەیئەوگازەی

وەك ناوەڕاستی ئاسیای واڵتانی هەناردەی

ئێران
 لەسەر گازی هەرێمی 
كوردستان بۆچوونی هەیە،
 پێی باشە هەرێمی كوردستان 
بڕێك لە  هەناردەی 
گازەكەی لە  رێگەی واڵتەكەی
 ئەوەوە بێت، بۆئەوەی هەم 
لە رووی سیاسیەوە دڵنیابێت و
 هەم لە رووی ئابوریشەوە
 سودمەند بێت
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سعودیە، توركیا، كوێت، پاكستان، )چین،

هتد(دەكات،ئەوەشوادەردەكەوێتلەبەر

كێشە نەیەوێت و روسیابێت دڵی راگرتنی

بكەوێتەنێوانیان.

كوردستان هەرێمی گ��ازی لەسەر ئێران

هەرێمی ب��اش��ە پێی ه��ەی��ە، ب��ۆچ��وون��ی

كوردستانبڕێكلەهەناردەیگازەكەیلە

بۆئەوەی بێت، ئ��ەوەوە واڵتەكەی رێگەی

هەملەروویسیاسیەوەدڵنیابێتوهەملە

روویئابووریشەوەسودمەندبێت.

گازكەی بیەوێت كاتێك كوردستانیش

لە یەكێك ب��ك��ات، دەرەوە ه��ەن��اردەی

رێگەكانیئێرانە،بۆئەوەیبگاتەتوركیاو

لەوێشەوەبۆئەوروپا.

هەموو باشتروایە سیاسیشەوە رووی لە

ئەوەی بۆ نەبن، واڵتێك تەنها رێگەكان

گرفتی هەمان توشی ئێمە لەئایندەدا

روسیاوئۆكرانیانەبینەوە،بۆیەباشترەلە

جیاتیئەوەییەكپشتوپەناتهەبێت

هەمەجۆربن جیاواز چەند پاراستنت، بۆ

توركیا هەم و ئێران هەم واتە باشترە،

رێگەیگواستنەوەیوزەیهەرێمبن.

توركیا

واڵتیتوركیابۆرۆژانەپێویستیبەبڕێكی

سااڵنە كە هەیە، سروشتی گ��ازی زۆری

گازی سێجا مەتر ملیار )50( بە پێویستی

لە )%95( رێژەیەش لەو هەیە، سروشتی

دەرەوەدەهێنێت،روسیابڕی)60%(دابین

ئێران سێجایی مەتر ملیار )8,9( دەكات،

سێجایی مەتر ملیار )6,1( دەكات، دابینی

ئازەربایجاندابینیدەكات.

هۆی ب��ە دەی��ەوێ��ت توركیا ل��هئێستادا

چەند روسیادا لەگەڵ كێشە دروستبوونی

س��ەرچ��اوەی��ەك��یدی��ك��ەب��دۆزێ��ت��ەوە،بۆ

كە خ��ۆی، سروشتی دابینكردنیگ��ازی

هەرێمی ئەڵتەرناتیڤی باشترین و نزیكترین

كوردستانە.هەربۆیەتوركیالەئێستاداچاوی

لەسەرهەرێمەونایەوێتئەوسەرچاوەیەبۆ

وزەیخۆیلەدەستبدات.

هەرێمیكوردستانلەئێستادابەتەواوەتی

پارتێكی توركیادایەو هەژموونی لەژێر

سیاسی)پارتیدیموكراتیكوردستان(،وەك

تەواوەتی بە وای��ە، توركیا دەستەڕاستی

بۆیە واڵتەیە، ئەو سیاسەتەكانی هاوڕایی

ئەوەندەیتوركیاسودمەنددەبێتلەوزەی

هەرێمیكوردستان،نیوئەوەندەهاواڵتیانی

هەرێمئاگاداروسودمەندنین.

بەكورتی

دێرینییەوە مێژووی لە كوردستان هەرێمی

تائەمڕۆرەنگەهیچكاتئەوەندەیئێستا

و گرنگی واڵتان و نەبوبێت لەسەر چاوی

لە بێت، نەزانی هەرێمەیان ئەم بایەخی

الیەكیدیكەشەوەلەئاستیسیاسیدارەنگە

ئێستا ئ��ەوەن��دەی هەبووبێت ك��ات ك��ەم

نەتەوەیدا نێو لەئاستی هەڵوێستەكانمان

بەهێزبووبێت.

لەگەڵئەوەشدائەمڕۆئەمهەرێمەرێڕەوی

دیاریكراوی بە تەنهاو بە سیاسەتەكەی

كوردستانەوە دیموكراتی پارتی الیەن لە

دەنوسرێتەوەودەستیلەگیرفانیخەڵكی

میللەتەكەدایە، مامناوەندی و خەباتگێڕ

ب��ەرژەوەن��دی پێناو لە حزبە ئ��ەو نابێت

خۆیدابەڵیننامەی)50(ساڵیلەگەڵتوركیا

بكات،لەسەرحسابینەوتوگازیبلۆكی

میران،سنوریسلێمانی،بەاڵملەوالشەوەلە

خزمەتگوزاریوپێدانیپشكیهاواڵتیاندابە

تەنانەت بێت، كەمتەرخەم رابردووی قەد

و چاوكراوەبن دەبێت هاواڵتیانیش خودی

سیاسی بەرژەوەندی لەپێناو نەدەن رێگە

لەسامانی پشكیان دی��اری��ك��راو حزبێكی

ف��رۆش ه���ەرزان هەرێمە ئ��ەم سروشتی

بكرێت.

ئەگەرنەوتبەالڕێیدابردبین،ئەواباشترە

دەبێت واتە بێت، نیشاندەرمان رێگە گاز

كارەبایی پێدانی گ��رەوی هەرێم گ��ازی

و بەنزین و سپی نەوتی و )24(سەعاتی

هەرێمی بۆ بێت دیكە خزمەتگوزارییەكانی

رێگەی پێویستە سەرەتا واتە كوردستان،

كێشەكانمان كەمكردنەوەی و خۆشبەختی

ئێمە مەزنی هەنگاوی دواتریش و بێت

بێتبەرەوسەربەخۆیوبنیادنانیواڵتێكی

سەربەخۆلەروویسیاسیوئابووریشەوە.

سەرچاوەكان: 

1. هەرێمی كوردستان پڕۆژە كانی گازی سروشتی، 

دكتۆر قەیوان سیوەیلی.

2. نەوتی خاو و كانزا سروشتییەكان لە هەرێمی 

كوردستان،دكتۆر قەیوان سیوەیلی.

3.  راپۆرتی سااڵنەی كۆمپانیایی دانا  گاز شارقە 

/ئازاری 2013.

سامانە  وەزارەت���ی  نەخشەی  و  راپ��ۆرت    .4

سروشتیەكان لەسەر وزەی  گازی هەرێم.

5.  راپۆرتی ویسترۆن زاگرۆسی كەنەدی لەسەر 

یەدەگی بلوكی كوردە میر و بلۆكی گەرمیان.

6. راپۆرتی كۆمیت گروپ لەسەر یەدەگی نەوتی 

چەند بلۆكێك.

سبیردا،ی. ن،  الگاز،  و  الپترۆل  ابار  حفر   .7

صۆلۆفیۆف.

8.  الغزات الصناعیە،دكتۆر ئەنوەر عبدالواحد.
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1.800.875.5029 www.NEED.org
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) 50 ( ئینشیقاق لەناو حزبەكانی

باشور ، باكور و رۆژهەاڵتی كوردستان روویداوە

ئهنوهرحسێن)بازگر(
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فاكتەرەكانی لە ب��اس كە ك��ات هەموو

دەكرێت، كورد شۆڕشەكانی شكستهێنانی

خیانەتی ناوخۆییەكان فاكتەرە لە یەكێك

شێخ عەشیرەتو ی��ان س��ەرك��ردەی��ەك،

ئەو لەشكستی بەشێك بە مەالیەك، و

شۆڕشەدەزانین.

لە)مەالیخەتێ(وەتادەگاتەخیانەتلە

)خانیلەپزێرێن(،خیانەتلە)شەریف

پ��اش��ا(ل��ەك��ۆن��گ��رەیپ��اری��سل��ەالی��ەن

تادەگاتە ب��اك��ورەوە، كوردەكانی خێڵە

مەحمود، شێخ شكاك، سمكۆی شۆڕشی

شۆڕشەكانیئاگریداغ.

ئەوەشیكەلەهەمووكەسباشترپەنجە

سیاسیەكانی مەترسیانە، ئەم دەخاتەسەر

خۆشیان ئەوەیە گرفتەكە بەاڵم ك��وردە،

سەرەكی فاكتەری هەڵەدەكەنو هەمان

شكستیشۆڕشن،بەاڵمرەنگەمیكانیزمو

میتۆدیگرفتەكانجۆرێكیتربێت.

واتامەرجنییە،ئەمجارەسەرۆكیخێڵێك

سەركردەیەكی ئەمجارە بەڵكو بێت،

سیاسی،یانسكرتێریحزبێكە،یانباڵێكە

لەناوحزبدا.

هەقە، لەسەر ئەو كە ئەوەی بەبیانووی

دەدات بەخۆی رێگە خوراوە، مافی یان

خیانەتلەحزبوگەلوئایدۆلۆژیاكەشی

بكات.

لە ئینشیقاق لێكجیابوونەوەو مۆدێلی

شتێكی كوردیدا، حزبی تازەی مێژووی

دروستبوونی لە بەتایبەتی نییە، ن��وێ

ئێرانو كوردستانی دیموكراتی حزبی

عێراقەوە كوردستانی دیموكراتی پارتی

دەستپێدەكات،تادەگاتەئێستا.

كۆماری روخانی دوای ئەوكاتو هەر

مهابادوگیانلەدەستدانی)قازیمحەمەد(،

ملمالنێینێوان)قاسملۆوئەحمەدتۆفیق(

توفیق ئەحمەد قاسملۆ،  دروستدەبێت،

بەوەدەناسێنێكەلەژێركاریگەریپارتی

)قاسملۆ( هەربۆیە مستەفادایە، مەال و

الی بۆ چووم »جارێك دەڵێت: ئەوكات

پێشوازی بەساردی زۆر بەاڵم بارزانی،

بۆ )م.س(چوو وەفدێكی دواتر لێكردم،

بیانبینێ ئامادەنەبوو بارزانی بەاڵم الی،

دانیشتن ب��ارزان��ی ئیدریس ل��ەگ��ەڵ و

هەبوو، ئ��ەوەی��ان مەرجی ئەوانیش و

كۆنتڕۆڵی لەژێر تۆفیق( )ئەحمەد وەكو

دەڵێت:«قبوڵمان قاسملۆ، بن«، پارتیدا

كادرو دەیان لەوكاتانەدا تەنانەت نەكرد،

لەالیەن دیموكراتی حزبی س��ەرك��ردەی

تیرۆركران، شۆڕشەوە و تۆفیق ئەحمەد

هەر دران��ەوە، شا رژێمی تحویلی یان

ئەوكاتچەندجارجیابوونەوەوبزوتنەوەی

جیاوازجیاوازلەئەحمەدتۆفیقوحزبی

دیموكراتیكوردستانجیابوونەوە«.

عێراقیش كوردستانی دیموكراتی پارتی

مەكتەبی باڵی جیابوونەوەی پاش )پارتی(

جەالل، مام ئەحمەدو ئیبراهیم سیاسی،

بەهۆی دەب��ێ��ت، كێشە هەمان توشی

نەبوونیدیموكراسیلەپارتیدا.

ب����ەاڵمئ���ەمم��ۆدێ��ل��یئ��ی��ن��ش��ی��ق��اقو

ناكرێت كوردیدا، لەحزبی جیابوونەوەیە

بنچینەییەكانی فاكتەرە مرۆڤ وابەئاسانی

ئەم ئایا بەومانایەی بكات، دەستنیشان

جیابوونەوانەفاكتەریسیاسیوئایدۆلۆژی

تاڕادەیەك لەپشتەوەیە؟كەئەمجۆرەیان

بەوپێیەی هەڵدەگرێت، مەسەلەكە راستی

فاكتەریسیاسیوئایدۆلۆژیمانایەكبە

زیندوێتیحزبودیالۆگدەدات.

بەسەر زاڵ��ە فیكر دۆخ���ەدا، ل��ەم وات��ا

)كۆنتڕۆڵی  بابەتی لە تری فاكتەرەكانی

دەس�����ەاڵت،ت���رسل��ەك��ارێ��زم��اب��وون��ی

بەسەرداگرتنی دەس��ت س��ەرك��ردەی��ەك،

ك��ادرو پەراوێزخستنی ح��زب، داه��ات��ی

ه��ەڵ��س��وڕاویچ��االكوگ��ەن��ج(ك��ەبە

لە فاكتەرە چ��وار ئ��ەم م��ن، قەناعەتی

كێشەو بۆ سەرەكین هۆكاری ئێستادا

جیابوونەوەو ئینشیقاقو ملمالنێیو

كێشەوگیروگرفت،نەكمەسەلەیفكیرو

ئایدۆلۆژیا.

سازمانو الی مۆدێلە ئ��ەم لەكاتێكدا،

هەشتاكان سااڵنی تا چەپەكان، گروپە

پێدەكراو كاری نەوەدەكان ناوەڕاستی و

لەسەر ناكۆكییەكان كێشەو هەستدەكرا،

مەسەلەیفیكریوئایدۆلۆژیبوو.

تر، مۆدێلەكەی ل���ەزووەوە ه��ەر ب��ەاڵم

لەناوحزبەناسیۆنالیستومەزهەبیەكاندا

دژوارە ت��اڵو مۆدێلە ئ��ەم ب��اوب��ووە،

دەبێت، ب��ەردەوام كوردیدا حزبی لەناو

نیشتمانی یەكێتی ك��ە ئ��ەوك��ات��ەش ت��ا

كوردستاندروستدەبێت،دواتربزوتنەوەی

بەحزبی دەبێت دواتر كە سیۆسیالیستی

دواتر )حسك(، كوردستان سۆسیالیستی

)پ��اس��ۆك( ك���ورد سۆسیالیستی پ��ارت��ی

حزبی دوات��ری��ش لێجیادەبێتەوەو ی

حزبی لە كوردستان، زەحمەتكێشانی

جارێكی جیادەبێتەوەو سۆسیالیست

مەال بەسەركردایەتی ش��ۆڕش، ئااڵی تر

هەر جیادەبێتەوە، یەكێتی لە بەختیار

سامی كوردستان گەلی پارتی ئەوكاتەش

جیادەبێتەوە، پارتی لە عەبدولڕەحمان

زۆر بەشێكی ئ��ەوەی��ە گرفتەكە ب��ەاڵم

ش��ەڕو ب��ە یەكسەر جیابونەوایە ل��ەم

ئ��اژاوە چ��ەكو دەستدانە تەقەكردنو

راستییەی ئەو ئەمەش دەستپێدەكات،

سەرەوەدەسەلمێنێتكەفیكروئایدۆلۆژیا

غائب ئینشیقاقانەدا، لەم  لەهەندێك

كارێزماییبوونو سیاسیو مەسەلە بووەو

شەخسیو ملمالنێی كێشەو داراییەكانو

خێزانیەكانرۆڵیكارایانهەبووە،چونكە
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كێشەكاندا بەسەر فیكر زاڵبوونی لەكاتی

دیالۆگ گفتوگۆو بۆ پەنا بەپێچەوانەوە

بەاڵم لەیەكدان، شەڕو نەك دەبردرێت،

ناكرێت ش��ۆڕش ئ��ااڵی جیابوونەوەی لە

بڵێنفكروئایدۆلۆژیاغائببوو.

مۆدێلە ئەم خەریكە ئێستا بەداخەوە -

و باو دەبێتە چەپەكانیشدا حزبە لەناو

دەستبردنبۆچەك،گەرقسەئەوەبێت،

لە ئینشیقاقە جیابوونەوەو لە ئەمجۆرە

شاخداو سەردەمی لە باشور كوردستانی

ب��ووە، ل��ەپ��ش��ت��ەوە تایبەتی ف��اك��ت��ەری

راپەڕینیش لەپاش مەسەلەیە ئەو كەچی

لە فۆرمێكیتر، بە ب��ەاڵم ب��ەردەوام��ە،

شەڕی لە جگە رۆژهەاڵتیش، كوردستانی

چ��ەن��دس��اڵ��ەیك��ۆم��ەڵ��ەودی��م��وك��رات،

حزبی دەستی لەسەر مۆدێلە ئەم بەاڵم

دیموكراتیكوردستانیئێراندروستدەبێت،

دیموكراتی حزبی بەجیابوونەوەی ئەویش

شۆڕشگێڕ، رێبەرایەتی ئێران- كوردستانی

بەسەركردایەتیجەلیلگادانی.

بەشەڕو جیابوونەوەیە، ئەم سەرەتاكانی

چاپكراوەكانی گەر دەستپێدەكات، لێكدان

چەند كە دەزانی بخوێنیتەوە ه��ەردووال

پێشمەرگەیئازاوشۆڕشیگێڕلەهەردووال

شەهیدكرانوناویانبەجاشوبەكرێگیراو

وخۆفرۆشدەستەبەندی...هاتووە.

شۆڕشگێریش، رێبەرایەتی ئەوكات هەر

ب��ەوە قاسملۆیان عەبدولڕەحمان د.

كۆنترۆڵی دیكتاتۆرەو كە تاوانباركرد،

مەجالی ك��ردووەو كاروبارەكانی هەموو

پێكەوەژیاننەماوە،گادانیلەیاداشتەكانی

چونكە جیابووینەوە، بۆیە دەڵێ» خۆیدا

قاسملۆتاكڕەوبوو،دەیویستخۆیهەموو

شتبێت،بۆیەبڕیاریجیابوونەوەمانداو

حزبێكیتازەماندروستكرد«.

ئەگەرچیجیابوونەوەكەبەفیعلیروویداو

هەردووالكەوتنەشەڕییەكتریوچەندین

لەیەكتری ئازایان فەرماندەی پێشمەرگەو

هەر جیابوونەوەكە بەاڵم كرد، شەهید

كوردستانی دیموكراتی حزبی ناوی لەژێر

ئێراندابوو،وەكوچۆنساڵی)2007(یش

حزبی یەخەی تر جیابونەوەیەكی دیسان

گرت، ئێرانی كوردستانی دیموكراتی

بەهەمان درێ��ژەدان ن��او، هەمان لەژێر

دروستكردنی و پێشوو كۆنگرەكانی

دیموكراتی حزبی بەناوی نوێ حزبێكی

عەبدوڵا سەركردایەتی بە كوردستان

سەركردەكانی بەهاوەڵی حەسەنزادەو

لەوانە شۆڕشگێڕ، رێبەرایەتی پێشووی

حوسێن رستگارو حەسەن گادانی، جەلیل

مەدەنی.پاشچەندینقسەوباسلەسەر

ئەوبابەتە،تائێستاهیچكامیانئەویدی

قبوڵناكات،لەیەكدووساڵیرابردووشدا،

مستەفا لەنێوان دانیشتن گەڕی چەندین

رووی��داوە، عەزیزی خالیدی و هیجری

بەاڵم ه��ەردووك��ی��ان، یەكگرتنەوەی بۆ

لەسەركردایەتی بەشێك بووە، ئاكام بێ

حزبیدیموكراتیكوردستاندەڵێن:»چۆن

باڵی كاتێك روودەدات، یەكگرتنەوە

مستەفاهیجریئێمەبەهاوڕێیانیپێشوو

ناودەباتوحزبەكەبەرەسمیناناسێت«

لەوەاڵمدا،مستەفاهیجریدەڵێت«ئەوانە

هاوڕێیانیپێشوونولەحزبرۆیشتوونو

دەگەڕێنەوەناوحزب«.

ئەو پێیانوایە سیاسی چاودێرانی ب��ەاڵم

دەس��ەاڵتو پلەو هێندەی ئینشیقاقانە

هێندە ب���وون، شەخسی ب��ەرژەوەن��دی

فیكرو مەسەلەی بە نییە، پەیوەست

نیشتمانیو نەتەوەییو مافە ئایدۆلۆژیاو

ئازادییەكان.

باكوریش كوردستانی لە مۆدێلە ئ��ەم

دروستبوونی پێش بەتایبەتی دەبینرێت،

)پەكەكە(، كوردستان كرێكارانی پارتی

چەندگروپیبچوكلەحزبیسۆسیالیستی

ب���اك���وروپ��ارت��یدی��م��وك��رات��یب��اك��ور

جیابوونەوە،لەسااڵنیكۆتاییهەشتەكان

كارێزمابوونی بەهۆی نەوەدەكانیش و

تر گروپی چەند ئۆجەالنەوە، عەبدوڵا

)پەكەكە( كوردستان كرێكارانی پاتی لە

مۆدێلەكانی لەكاتێكدا ج��ی��اب��وون��ەوە،

زۆر كوردستاندا بەشەی لەم جیابوونەوە

جیاوازترە.

پەكەكەپێیوابوو،نەدەبێتگروپێككە

باكور، دیموكراتی پارتی وەكو ئەو پێش

حزبیسیۆسیالیستیباكوریكەمالبورقای،

نەئەوانەشكەدواترجیابوونەوە،نابێت

سیاسیو چاالكی كارو پێبدرێت رێگەیان

خەباتیچەكداریلەشاخبكەن.

كوردستان كرێكارانی پارتی كاركردنی

وایكرد، مۆدێلە ئەم لەسەر )پەكەكە(

)پەكەكە( كوردستان كرێكارانی پارتی كە

بكەوێتەپاكتاویگشتحزبوگروپەكانی

گۆڕەپانەكە  ناچاركرد هەموویانی ترو

كوردستان كرێكارانی پارتی بۆ جێبێهێڵن

ئەو ه��ەر ئ��ەوروپ��او بچنە )پ��ەك��ەك��ە(و

كرێكارانی پارتی وایكرد،كە بوو خاڵەش

گەورەترین ببێتە )پەكەكە( كوردستان

بگرە باكورو لە سیاسی چەكدارو هێزی

دیسپلین ئەو پاڵ لە كوردستانیش، لە

بانگەشەی ك��ە ك��ارك��ردن��ەی ف��ۆرم��ی و

كوردستانیبوونودەوڵەتیكوردیدەكرد،

ئەگەرچی حزبانەی، لەو یەكێكە پەكەكە

رووی���داوە، تێیدا ئینشیقاقی زۆرت��ری��ن

بەو هەبووە، كاریگەری كەمترین بەاڵم

پێیەیهەرزووسەركوتیكردنورێگەی

فیزیكی بەشێوەیەكی پەرەبگرنو نەداوە

بێت،یانناچاریكردننەبنەخاوەنیهێزو

پێشمەرگە.
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كرێكارانی پارتی كە فۆرمیش باشترین

رێگا گرتویەتەبەر )پەكەكە( كوردستان

چونكە ش��اخ، بەچونە ب��ووە، نەدانیان

بەشێك ب��اك��ورو كوردستانی زۆرب���ەی

لەشوێنەسنورییەكانیباشورورۆژهەاڵتیش

لەژێركۆنترۆڵیهێزیگەریالیزەبەالحی

كاریگەری دایە،خاوەنیهێزێكی پەكەكە

تر هێزێكی لەهیچ دەستیشی گەورەیەو

كە شار لە یان شاخ، لە چ نەپاراستووە

بۆیە دانەبووبێت، ئەو كۆنتڕۆڵی لەژێر

)پەكەكە( ناو ئینشیقاقەكانی جیابونەوەو

وەكو كاریگەربوون، بێ الوازبوو، هێندە

ئۆجەالنی عوسمان نەتەوەیی، پالتفۆرمی

برایعەبدوڵائۆجەالن،یەكێتینەتەوەیی

دیموكراتیكوردستانعوسمانجەعفەری،

)كەمال سوریا ك��وردی ویفاقی پارتی

لە)پەكەكە( س��ااڵن��ەدا ل��ەم كە شاهین(

جیابوونەوەكانی س��ەرەڕای، جیابوونەوە

بۆتانوساكیكوچەندهەوڵیتر.

بەاڵمپارتیكرێكارانیكوردستان)پەكەكە(

هەرزووبەشێكلەوانەیپەراوێزخست،

شاهین، ك��ەم��ال یەڵماز، )ك��ان��ی وەك

راكردنی هەروەها ئوجەالن،( عوسمانی

دواتر پارتیو ناو بۆ ساكیك( )شەمدین

بەتوركیا. تەسلیمكردنەوەی

ئەجێندای بەسەر گەر بەداخەوە كە •

پڕیەتی بگەڕێن، كوردیدا حزبی مێژووی

لەشەڕوكوشتاروئینشیقاقوجیابوونەوەو

كوشتنوداخستنیدەرگاكانیدیالۆگ،كە

لەمێژوویسیاسیدنیاداهێندەی رەنگە

ئینشعاب ئینشیقاقو ك���وردی ح��زب��ی

كوردی حزبی بەوپێیەی رووینەدابێت،

بڕوات، ئاڵوگۆڕەكانی لەگەڵ نەیتوانیووە

سەركردەكانی ل��ە زۆرێ���ك ئ��ەگ��ەرچ��ی

ئەم پێیانوایە جیابوەوە، ئینشیقاقو باڵی

بەو پۆزەتیڤە هەندێكجار ئینشیقاقانە

دەلیلەیهەوڵێكبووەبۆپراكتیزەكردنی

دیموكراسیوفەزایئازاد.

خۆرەنگەئەمبۆچوونەراستیتێدابێت،

بەمەرجێككێشەكانلەرێگەیدیالۆگەوە

ببرێتەبەر پەنا نەك بكرێت، چارەسەر

راگەیاندنی و سوكایەتی تیرۆرو شەڕو

چەواشەوسڕینەوەیئەویتر.

فاكتەرێك گ��ەر ئینشیقاق ب��ەداخ��ەوە

بیروبۆچوونی قبوڵنەكردنی بۆ بووبێت

لە رێ��گ��رت��ن س���ەرك���ردەیح��زب��ێ��كو

دیكتاتۆریەتیسەركردەیەك،كەدەیەوێت

هەمووبڕیارەكانیخۆیبسەپێنێتوگوێ

لەسەركردایەتیو)م.س(،یانخوارەوە

نەگرێت.

لەباڵی نەیتوانیووە مۆدێلە ئ��ەم ب��ەاڵم

بتوانێت سەرۆك سكرتێرو ئینشیقاقیشدا

زۆردیموكراتوپلۆرالبووبێتوهەوڵی

لە گوێی و دابێت دەستەجەمعی بڕیاری

بەداخەوە گرتبێت، خۆی سەركردایەتی

لەناو ویستویەتی یەكەم كەسی هەمیشە

بێتو حزبدا،هەمووشتێكهەرخۆی

ئەم بۆیە سەركردایەتی، بۆ نەگەڕێتەوە

فاكتەرەناتوانێتقەناعەتپێكەربێت،كە

دیموكراسی بۆخوڵقاندنی جیابوونەوەكان

وتێكشكاندنیدیكتاتۆریبووە.

بەهاری لە راپەڕین پاش دەبینی بۆیە •

)1991(ئەممۆدێلەلەئینشیقاقبەردەوامە،

لەژێر كوردستان شیوعی حزبی جیالەوەی

دێتەدەرەوە، عێراقی باڵیحزبیشیوعی

شێخانیو شوان سەربەخۆی كاری پارتی

كوردستانی دیموكراتی كاری پارتی دواتر

)ئەبوحیكمەت(لەحزبیشیوعیوحزبی

جیادەبێتەوە، باشور - كوردستان شیوعی

بزوتنەوەی پارتییەوە، ناو دەچنە دواتر

زەنگەنە  عەبدولخالق كوردستانی میللی

ناو لەزەحمەتكێشانجیادەبێتەوەدەچێتە

بەشێك لە سەركردایەتی 
حزبی دیموكراتی كوردستان 

دەڵێن: »چۆن یەكگرتنەوە 
روودەدات، كاتێك باڵی 

مستەفا هیجری
 ئێمە بە هاوڕێیانی پێشوو 

ناو دەبات و حزبەكە 
بەرەسمی ناناسێت« 

لەوەاڵمدا، مستەفا هیجری 
دەڵێت« ئەوانە هاوڕێیانی 

پێشوون و لە حزب 
رۆیشتوون و دەگەڕێنەوە

 ناو حزب
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پارتییەوە،رەوتینیشتمانیبەسەركردایەتی

زەحمەتكێشانی حزبی لە ئ��اوات حەمە

قادرعەزیزجیادەبێتەوە،پاشاندەچێتەناو

حزبیسۆسیالیستیدیموكراتیكوردستانو

جگە ئەمە یەكێتییەوە، ناو دەچنە دواتر

دیموكراتی نەتەوەیی یەكێتی دوو لەوەی

پارتی )pkk(و دروستكراوی كە كوردستان

دیموكراسیخوازان دوو جیادەبنەوەو دەبن

نەتەوەیی كۆمەڵەی لە دوو جیادەبێتەوە،

كورددروستدەبێت،دووپارێزگارانلەنێوان

نەجاتی زەی��دو سورچیو ئاغای عومەر

دیموكراتی پارێزگارانی پارتی كوڕییەوە

كوردستان پارێزگارانی پارتی كوردستانو

بەپارتی سەر هەرالیەكیان دروستدەبنو

دروستبوونی تادەگاتە دەب��ن، یەكێتی و

دواتر عێراق، كرێكاری كۆمۆنیستی حزبی

حزبی بونیادنانی بزوتنەوەی جیابوونەوەی

حزبی دروستكردنی پاشان كۆمۆنیست،

پاشانیش كوردستان، كرێكاری كۆمۆنیستی

بچوك. گ��روپ��ی چ��ەن��د ج��ی��اب��وون��ەوەی

بەمشێوەیەدوایراپەڕینكێرڤیئینشیقاق

هەڵكشان رووەو باشور )كوردستانی لە

چوار ئەو هەمان فاكتەرەكانیش دەچێت،

دیاردەیە ئەم ب��ەاڵم پێشووە، فاكتەری

ناسیۆنالیستەكان چەپە حزبە بە تەنها بە

ن��اوەس��ت��ێ��ت،ب��ەڵ��ك��ول���ەن���اوح��زب��ە

بزوتنەوەی سەرهەڵدەدات. ئیسالمەكانیش

ئیسالمی،مەالعوسمانعەبدولعەزیزپاش

روداوەكان رەوتی لەگەڵ ناتوانێت ئەوەی

بارودۆخی بۆ ورد خوێندنەوەی بڕواتو

نفوزو قەبارەو بكات، كوردستان سیاسی

دەكەوێتە لێتێكدەچێت، خۆی جوگرافیای

كۆنتڕۆڵی یەكێتیو لەگەڵ ش���ەڕەوە،

تێدا ئیسالمی حوكمی دەكات، ناوچەیەك

ئیسالم یاساكانی بەپێی جێگیردەكات،

ئ��ێ��رانه��اوك��اریزۆری دەج��وڵ��ێ��ت��ەوە،

كۆپیەكی وردە وردە دەك��ات، بزوتنەوە

قاعیدەوتاڵيبانیلێدەردەچێت،سەرئەنجام

رابەرەكەیاندەستگیردەكرێتوئەمحزبە

ناوخۆییەكانیان كێشە دەكەوێتو لەگەشە

پەرەدەگرێت.

ئیدارەو ئەمیرو راب��ەرو كە بەتایبەتی

مالییەدەكەوێتەدەستبنەماڵەیمامۆستا

عەبدولعەزیزو عەلی مەال عوسمان، مەال

سەرەتاكانیناڕەزاییلەالیەنمەالكرێكارو

دوو ئەم دەستپێدەكات، باپیرەوە عەلی

رێبەری ئیسالمییە،وەكودوو كەسایەتییە

باڵیناڕازییناوبزوتنەوەدەكەونەچنینی

بزوتنەوەی سەرئەنجام ئینشیقاق، پالنی

سدیق م���ەال )ن���ەه���زە(ی راپ��ەڕی��ن��ی

دروستدەكات،تادواترعەلیباپیركۆمەڵی

كرێكاریش مەال دروستدەكات، ئیسالمی

هێزی تیرۆریستو ئیسالم(ی )ئەنسار

دوویسۆرانوگروپیتەوحیدوئەنسارو

كوردستان مجاهدینی كۆمەڵەی سوننە،

دایك بزوتنەوەی لە تر گروپی چەند و

جیادەبنەوە،ئیترئەمهێزانەدەبنەحزبی

پەراوێز بۆخۆی بزوتنەوە یەكو پلە

وەك ك��ە ئێستا دەگ��ات ت��ا دەخ��رێ��ت،

سەیردەكرێت، بچوك ئیسالمی گروپێكی

كۆنگرەی دوای ئێستا ه��ەر جیالەوەی

كۆمەڵیئیسالمیلە2015باڵێكئەگەری

ئینشیقاق رەنگە هەیە، جیابوونەوەیان

فۆڕمی بڕیارو لەگەڵ چونكە رووب��دات،

حزبیودەسەاڵتەكانیعەلیباپیردانین.

زادەی ئیسالمی یەكگرتووی هەرچەندە

ئێستا هەر هێزێكە بەاڵم نییە، بزوتنەوە

گەشەیكردووە، تێیدا ئینشیقاق مەیلی

دەی��ان��ەوێ��ت ری��ف��ۆرم باڵی بەتایبەتی

جیابوونەوە و هەنگاوبنێن لەمبارەوە

لەناویەكگرتوویئیسالمیدائەگەرێكیزۆر

نزیكە،بەاڵممیكانیزموفۆرمیكاركردنی

لەپێناو تاكتیكانەیە هێندە گروپە ئەم

بووبنە پێدەچێت دورت��ردا، ستراتیژێكی

مەسەلەی لە باش ئەزمونێكی خاوەنی

ئینشعابەوە. بەئینشیقاقو پەیوەست

ئیسالمیەكان گروپە ئ��ەوەی س���ەرەڕای

جیابوونەوە، و ل��ەپ��ەرت��ب��وون تائێستا

ئیسالمیەكانی گروپە وات��ا ب��ەردەوام��ن،

واقیعی زادەی بەوپێیەی كوردستانیش

سیاسیومێژوویكۆمەڵگایكوردستانن،

جیاوازنینلەحزبیچەپوناسیۆنالیستی

كوردی،خۆسەیرنییەگەربڵێینزۆربەی

فاكتەری س���ەرەڕای ئینشیقاقانە ئ��ەم

لەپشت، دەرەكیش فاكتەری ناوخۆیی،

ئینشیقاقەكانەوەیە.

سێ پەكەكە پ��ارت��یو یەكێتیو گ��ەر

رێكخراوبن،بۆدنەدانیئەمئینشیقاقانەو

هاوكاری جیابووەكانو حزبە هاوكاری

مادیومەعنەویوسەربازی،كەخاڵێكە

فاكتەری بەاڵم لێبكرێت، نكوڵی ناكرێت

وەك هەیە، گەورەتریان رۆڵی دەرەكی

واڵتانیئێران،توركیا،سوریا،عێراقرۆڵی

هەبوو، ئینشیقاقانەدا لەم چاویان بەو

هەبووە گەورەی رۆڵی ئێران بۆنموونە

هاوكاری و ئیسالمییەكان لەئینشیقاقی

ئێران بەوپێیەی كردون، زەوەندی زۆرو

بەرژەوەندی تاوەكو مەزهەب، وەك چ

سیاسی،چوەكوهاوكاریمادیسەرەكی

ئیسالمی ح��زب��ی گ��روپ��یو چ��ەن��دی��ن

توانیویەتیكاریگەریگەورەیهەبێت.

لە ئیسالمی كۆمەڵی ك��ە ئ��ەوك��ات��ەش

ئیسالم ئەنسارو جیادەبێتەوە، بزوتنەوە

هەرسێ كە ئەوكاتەی یان جیادەبێتەوە،

الیاندەكەونەشەڕەوە،لەگەڵ)ی.ن.ك(

هاوكاری لە كاتێكدا هەموو لە ئێران

ئیسالمیەكاندرێخینەكردووە.

كۆمەڵی ك��ە ش��ارێ��ت��ەوە، ناشی ئ��ێ��ران
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باپیركە ئیسالمیلەكوردستانیوعەلی

لەبزوتنەوەجیابوونەوە،باشتریندۆستی

ئەوانەلەكوردستانیعێراق.

كە نەوەستاوە، بەوە بەتەنها خۆ ئێران،

تەنهادەستیلەمئینشیقاقانەیكوردستانی

باشورو ل��ە بێگومان هەبێت، ع��ێ��راق

رۆڵی ناوچەكەش ع��ێ��راقو ن��اوەڕاس��ت��ی

لە رۆڵی زۆرترین ئێران بەاڵم هەبووە،

ئینشیقاقیحزبیكوردیداهەبووە.

چەندین یارمەتی جگەلەوەی توركیا،

رێكخراویسیاسیدەدات،بەاڵمدەستیشی

لەوئینشیقاقانەداهەیە،كەلەكوردستانی

جیابوونەوەی وەكو روودەدات، عێراق

چەندگروپلەحزبەتوركمانوئاشوریو

ئیسالمیانەیكەلەژێركۆنترۆڵیحكومەتی

هەرێمدان.

سەرەتای یارمەتیدەری وەكو سعودیە،

یەكگرتویئیسالمی،تائێستانەگەیشتونەتە

كەسانێك ه��اوك��اری كە قەناعەتی ئ��ەو

ئاسان رەنگە ویستی، گەر بەاڵم بكات،

بێت،ئینشیقاقلەناویەكگرتوویئیسالمیدا

دروستبكات.

هەرچیعێراقە،پێشتررۆڵیگەورەیلە

مەكتەبی باڵی پارتیو جیابوونەوەكانی

جارەی هەر كە بەوەی هەبوو، سیاسی

پشتیوانیالیەكیدەكرد.

لە ئینشیقاق ت����ازەدا، ل��ەدەوران��ی •

بەشێوەیەكی خ��ۆره��ەاڵت كوردستانی

پارتی جیالەوەی پەرەدەگرێت، بەرباو

بەسەركردایەتی ك��وردس��ت��ان یەكسانی

ئەمیریقازیلەحزبیدیموكراتوپارتی

باوەجانی عارف كوردستانی سەربەستی

ل��ەح��زب��یدی��م��وك��راتج��ی��ادەب��ن��ەوەو

كوردستان سەربەخۆیی پارتی دواتریش

دروستدەبێت.

كوردستانیش ئیسالمی خەباتی سازمانی

برای جەاللی، مەال شێخ بەرێبەرایەتی

شێخعزدینحوسێنی،باڵێكیتریبەناوی

كوردستان شۆڕشگێڕی خەباتی سازمانی

عەباسی خ���دری م��ەال ب��ەرێ��ب��ەرای��ەت��ی

چوارتا ل��ە م��اوەی��ەك لێجادەبێتەوەو

ساتەش ئەم واتا نێوانیان، شەڕدەكەوێتە

دووسازمانیخەباتهەیە،كەیەكێكیان

شۆڕشگێڕ، ناسیۆنالیستو ب��ە خ��ۆی

قەومی  ئیسالمیو بە خۆی ئەویتریش

دەزانێتكەبابەشێخ،كوڕیمامۆستامەال

مجاهدینی لەالیەن سكرتێریەتیو جەالل

خەلقەوەپشتگیریدەكرێت.

شۆڕشگێڕانی یەكێتی جگەلەوەی ئەمە

حوسێن رێبەرایەتی بە ئێران كوردستانی

حزبەكەیان ناوی گۆڕینی پاش یەزدانپەنا

ب��ەپ��ارت��یئ���ازادیك��وردس��ت��ان)پ���اك(و

محەمەد قازی كوڕی قازی، عەلی بوونی

یەكێتی تر جارێكی س���ەرۆك، دەبێتە
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بەڕێبەرایەتی كوردستان شۆڕشگێڕان

یەزدانپانا سمكۆی كوڕەكەی و ئامینەخان

جیادەبنەوە، یەزدانپەنا حوسێن باڵی لە

كوردستانی جیابونەوەی تازەترین بەاڵم

حزبی ج��ی��اب��ون��ەوەك��ان��ی خ���ۆره���ەاڵت

دیموكراتیكوردستانئێرانییە.

جیابوونەوە، و ئینشیقاق چەندینجار پاش

حزبی )2007( س��اڵ��ی س��ەرئ��ەن��ج��ام

بەرێبەرایەتی ك��وردس��ت��ان دیموكراتی

عەبدوڵاحەسەنزادەلەحزبیدیموكراتی

هیجری مستەقا ئێرانی، كوردستانی

جیادەبێتەوە.

هەرچەندەفاكتەرەكانزۆرن،بەاڵمچەند

هیجری پێیوایە دیموكرات حزبی لەوانە

دەیەوێتسەنتڕاڵیحزببەدەستیخۆیی

والیەنگرانیمهابادوبۆكانەوەبێتوپنتە

)دارای��ی، لەبابەتی حزبی سەرەكیەكانی

لەژێر رێكخستن( پەیوەندیو پێشمەرگە،

دەسەاڵتودۆستەنزیكەكانیخۆیدابێتو

فیكرو نەیارانی پەراوێزخستنی هەوڵی

هیجری بەاڵم دەدات، بیروبۆچونەكانی

ئابووری بەرژەوەندی فاكتەر تاكە پێیوایە

وشەخسییەوهیچیتر.

دیموكرات، ئەمجارەی جیابوونەوەی

باڵی ئەگەرچی لەپێشوو، ج��ی��اوازت��رە

تۆمەتبار )ی.ن.ك( هیجری مستەفا

بەاڵم حەسەنزادە، هاوكاری بە دەكەن،

كە ناشارنەوە ئەوە زادەش حەسەن باڵی

هیجرییە، باڵی سەرەكی هاوكاری پارتی

دەیویست پارتی وایلێهاتبوو تەنانەت

)یەكێتی( دیموكرات نزیكەكەی دۆستە

لەحزبیدیموكرات،بكاتەدوژمن،بۆیە

ئێمەنامانەوێتدەستبەرداریدۆستایەتیو

هاوكارییەكێتیبین.

بەاڵمیەكێكلەبەرپرسەكانیباڵیمامۆستا

لەگەڵ خۆ دەڵێت، حەسەنزادە عەبدوڵا

هەردووالمان یارمەتی یەكێتی ئەوەشدا،

باڵی یارمەتی تەنها پارتی بەاڵم دەدات،

هیجریدەدات.

گەرهێزێك بێگومانجیابوونەوەیحزب

پێشكەش م��ادی هاوكاری دەوڵەتێك و

نەكات،زۆرزەحمەتە.بۆیەهەرحزبێكی

ك���وردی،ی��اندەرەك���یك��ەدەی��ەوێ��ت

وردی حساباتی پێشتر بكات ئینشیقاق

سەرچاوەی دابینكردنی بە دەكات، خۆی

داراییوپاڵپشتیسیاسی.

بۆیەئێستادەكرێتبڵێینیەكێتیوپارتی

لە هەیە سەرەكییان رۆڵ��ی پەكەكە، و

الیانەی ئەو بۆ بودجە پارەو دابینكردنی

كەئینشیقاقدەكەن.

•بەاڵملەمبەشەیكوردستانلەسەرەتای

گ��ەورەك��ەی حزبە دوو ن��ەوەدەك��ان��ەوە

ك��وردس��ت��ان��یخ���ۆره���ەاڵت)ك��ۆم��ەڵ��ەو

ئینشیقاق گەورەترین توشی دیموكرات(

دەبن.

دەستی لەسەر )1990( ساڵی بەتایبەتی

ئازەرین ئیرەجی حیكمەتو مەنسوری

تەقوایی حەمید و مودەڕیس كۆرشی و

كوردستان-حزب )سازمانی مقدم رەزا و

توشی كۆمەڵە( _ ئێران كۆمۆنیست

ئیشعابێكیزۆرگەورەدەبێت ئینشیقاقو

كادیرو سەركردەی )% 60( لە زیاتر و

دەك��ەون، دوای كۆمەڵە پێشمەرگەی
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ناوەندی كۆمیتەی ئەندامی )24( لەكۆی

)ئیبراهیم ئەوانیش كە كەس )4( تەنها

فاروق موهتەدی، عەبدوڵا عەلیزادە،

لەگەڵ شافیعی( محەمەد بابەمیری،

مەنسورحیكمەتناڕۆن.

دروستكردنی مەنسورو رۆیشتنی لەگەڵ

ك��رێ��ك��اری( كۆمۆنیزمی )ب��زوت��ن��ەوەی

كۆمەڵەتوشیگەورەترینكێشەیسیاسی

دەبێتەوە،لەمێژوویدورستبوونیخۆیدا.

مۆدێرنی چەپی باڵی وەكو حزبە، ئەم

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەیك��وردس��ت��ان��یئ��ێ��رانخۆی

ناساندووەوهەمیشەلەكێشەوملمالنێیەكی

دیموكرات لەگەڵحزبی بەردەوامدابووە،

كەوەكباڵیناسیۆنالیستیكوردستانالی

كۆمەڵەناسراوە....

بەمشێوەیەلەپاشجیابوونەوەیمەنسوری

رك��اب��ەری، وەك���و ك��ۆم��ەڵ��ە حیكمەت،

نەمایەوە، س��ەردەم��ەدا لەو دیموكرات

مەسەلەیە، بەو بوو خۆشحاڵ دیموكرات

جەلیل باڵەكەی ئەوەی دوای تایبەتی بە

دایك، ناوحزبی جارێكیترچووە گادانی

دیموكراتیعەبدوڵاحەسەنزادە،بەاڵملە

تر جارێكی كۆمەڵە )2003-1990( ساڵی

نابات زۆر كەچی بەهێزدەكاتەوە، خۆی

كێشەوقەیرانینێوانئیبراهیمعەلیزادەو

س��ەره��ەڵ��دەدات، موهتەدی عەبدوڵا

نەزەری سیاسیو فیكرو خیالفی بەهۆی

مەسەلەی لەسەر جیاواز تێڕوانینی و

هاتنەدەری كۆمەڵەو بوونی كوردستانی

عەبدوڵا لەالیەن كۆمۆنیست لەحزبی

سەرەكیو باسێكی دەبێتە موهتەدییەوە

ساڵی لە زۆر هەوڵی چەند پاش دواجار

موهتەدی عەبدوڵا جیادەبێتەوە 2000

زەحمەتكێشانی شۆڕشگێڕی )كۆمەڵەی

ئێران(دروستدەكات،جارێكی كوردستانی

تركۆمەڵەرووبەڕوویئینشیقاقدەبێتەوە.

كێشەو ت��ر جارێكی ئ���ەوەی ت��ادەگ��ات��ە

ناكۆكیەكانینێوانكۆمەڵەیزەحمەتكێشان

لەنێوانباڵیزۆرینەیعەبدوڵایموهتەدی

عومەرئێلخانیزادە )ری��ف��ۆرم(ی باڵی و

ئەوەی دەگاتە موهتەدییە، ئامۆزای كە

هەردووالجیاببنەوە،جارێكیتركۆمەڵەی

رووب��ەڕووی زەحمەتكێشان شۆڕشگێڕی

ئینشیقاقببێتەوە،بەتایبەتیپاشبەستنی

كۆنگرەی)12(لەالیەنباڵیموهتەدیەوە،

هەرپاشچەندمانگلەكۆنگرەیدوانزە

بەشداریكۆنگرە ئێلخانیزادە باڵیعومەر

زەحمەتكێشانی كۆمەڵەی دواتر ناكەن،

كەعبی رەزا لەگەڵ ئێران، كوردستانی

ناسری وەك خەڵكانی دروستدەكەنو

دێنە  رەح��ی��م��ی جەمیلەی ح��س��ام��ی،

كەناڵی خاوەنی دەبنە زوو هەر پاڵیان.

باڵی ئیمكانیات، و ئاسمانی تەلەڤزیۆنی

موهتەدییەكێتیبەهاوكاریئیلخانیزادە

دەزانن.

جیابوونەوەی ئینشیقاقانە، لەو یەكێكیتر

دەفتەری ئەندامی كۆنەپۆشی عەبدوڵای

)2008(و س��اڵ��ی ك��ۆم��ەڵ��ەی��ە، سیاسی

دروس��ت��ك��ردن��یرێ��ك��خ��راوێ��ك��یت��رە،

شۆڕشگێڕان-رەوتی »كۆمەڵەی بەناوی

یەكگرتنەوە«

پژاكەوە لەالیەن هەرچەندە كۆنەپۆشی

یارمەتیدەدرا،بەاڵمگروپێكیزۆربچوكەو

باس ئەگەرچی بێت، بەردەوام نەیتوانی

هاوكاری ئەمەریكاش كە دەكرێت، لەوە

كردووە.

بەاڵمتازەترینجیابوونەوە،جیابوونەوەی،

لە قەدیمی كادیرانی لە كەسە چەندین

كۆمۆنیستی حزبە كوردستان- )سازمانی

رەوتی دروستكردنی ئێران-كۆمەڵە(و

سوسیالیستی )رەوت��ی بەناوی ریفۆرم

ك��ۆم��ەڵ��ە(،ب��ەرێ��ب��ەرای��ەت��یس��اع��دی

پەكەكە یەكێكە لەو 
حزبانەی، ئەگەرچی زۆرترین 
ئینشیقاقی تێیدا روویداوە، 

بەاڵم كەمترین كاریگەری 
هەبووە،

 بەو پێیەی هەر زوو 
سەركوتی كردن  و 

رێگەی نەداوە پەرەبگرن و 
بەشێوەیەكی فیزیكی بێت، 

یان ناچاریكردن 
نەبنە خاوەنی هێز و 

پێشمەرگە. 
باشترین فۆرمیش كە 

پارتی كرێكارانی كوردستان 
)پەكەكە( گرتویەتەبەر رێگا 

نەدانیان بووە، بە چوونە شاخ
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جەعفەری حسامی، مینەی وەتەندۆست،

ئێلخانیزادە،شوعەیبزەكەریایی.

وەكوخۆیاندەڵێنفاكتەریسەرەكیئەو

ئینشیقاقە،ئەوەیەكەئێمەنامانەوێتلەژێر

ناویحزبیكۆمۆنیستیئێرانداكاربكەینو

حزبێكی بكەینە، كۆمەڵە دەمانەوێت

لە یەكجاری بە بۆیە ئێران، كوردستانی

حزبیكۆمۆنیستدێنەدەرەوەوئێستالە

هەوڵیدروستكردنیكۆمەڵەیسێهەمدان،

لەئێستاداوپاشجیابوونەوەیچەندكەس

شۆڕشگێرو كۆمەڵەی لەسەركردایەتی

ناونا خۆیان جیابوونەوەو زەحمەتكێشان

كۆمەڵەیشۆڕشگێر-رەوتیساغكردنەوە

شافیعی، محەمەدی سەركردایەتی بە

محەمەدیمهتدی،جەعفەریئیڵخانیزادەو

چەندكەسایەتیتر.

الیەنی هەرسێ ئێستادا لە ئەگەرچی

ك��ۆم��ەڵ��ەیزەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان،رەوت���ی

شۆڕشگێڕ، كۆمەڵەی و سۆسیالیست

هێشتا ب��ەاڵم یەكگرتنەوەن، بەنیازی

ئینشیقاق راب��ردووی متمانەییەكانی بێ

لەسەر نێگەتیڤ كاریگەری نەیتوانیووە

رەوتییەكگرتنەوەكەهەڵبگرێت.

بەاڵم كەمینەن، گروپە ئەم هەرچەندە

زۆرینەیدامەزرێنەرانوكادیرانیقەدیمی

واتا لەگەڵدایە، كۆمەڵەیان دانیشتووی

دەیانەوێتكۆمەڵەیتازەدروستبكەن.

كە دەكەن، ئەوە لەسەر قسە لەكاتێكدا

كاتیخۆیكۆمەڵە،بۆیەجیابووەوەتابێتە

جگە نەكرا، ئەوەش كوردستانی حزبێكی

لەمەسەلەكانیدەسەاڵتومادییەكان.

گروپێكی وەكو كۆمەڵە، بەمشێوەیە *

چەپتائەمساتەشرووبەڕوویئینشیقاق

لەناو سەرچاوەیەك چەند كە دەبێتەوە،

یەكێتی كە دەك��ەن، لەوە باس كۆمەڵە

ئێستاشدا پێشوو لەجیابوونەوەی دەستی

ه��ەی��ە،ب��ەه��ۆین��زی��ك��یس��ەاڵح��ەدی��ن

حزبەو ئ��ەم لەمێژینەی موهتەدییەوە

ئەم چوارساڵی دەورەی دوو سكرتێری

حزبیعەبدوڵایحەسەنزادەساڵی)2006(

حزبیدیموكراتیكوردستانئێرانلەباڵی

هیجری جیادەكاتەوەو هیجری مستەفا

پرەنسیپەكانی لە بەالدان تۆمەتباردەكات

داراییەكان، پێشمەرگە، كۆنتڕۆڵی حزبو

ئەگەرچی ناوچەگەرایی، پەیوەندییەكانو

تۆمەتبار یەكێتی هیجری مستەفا باڵی

باڵی بەهەمان حەسەنزادە باڵی دەكەن،

رێبەرایەتیشۆڕشگێڕی)گادانیوحەسەن

دەزان���ن، م��ەدەن��ی( حوسێن رستگارو

پێیانوایەهەماندەستەوتاقمن.

مۆدێلی چۆنێكبێت هەرچی ب��ەاڵم *

لە خۆرهەاڵت كوردستانی لە ئینشیقاق

سەردەستیدیموكراتوكۆمەڵەمۆدێلێكی

نوێوزۆرتروگەورەتربەخۆیەوەدەبینێت،

باكوریش، كوردستانی لە دیارەدەیە ئەم

پاشئاڵۆگوڕەكانیكوردستانیباشورلەناو

پارتیكرێكارانیكوردستان)پەكەكە(زیاد

واڵتپارێزی )پارتی جارێك بەوەی بێت،

عوسمان ب��ەڕێ��ب��ەرای��ەت��ی ك��وردس��ت��ان(

ئوجەالنیبرایعەبدوڵائوجەالنویەڵمازو

بۆتانوكەمالشاهیندروستدەبێت،بەاڵم

دواترعوسمانئوجەالنلەوانجیادەبێتەوە

)پالتفۆرمینەتەوەییكورد(دروستدەكات

دەكوژرێت، سلێمانی لە یەڵماز كاتی و

لەبەرئەوەی دەڵ��ێ��ت: ئ��ووك، سەبری

دەستیلەگەڵموخابەراتیئەڵمانیاتێكەاڵو

عەبدوڵا  دەستگیركردنی لەكاتی كردبوو

كەمال لەگەڵ هەبوو، دەستی ئوجەالندا

دەكوژێن، هەردووكیان )pkk( شاهین

بۆتان بۆ میرات وەكو واڵتپارێز پارتی

عوسمانو تائێستاش كە دەمێنێتەوە،

بۆتانلەكۆیەدادەنیشین،هەرچیكەمال
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ویفاقی بزوتنەوەی ئەوەی پاش شاهینە،

تیرۆر دروس��ت��دەك��ات، س��وری��ا ك���وردی

دەكرێت.

كوردەكانی لە هەندێك ل��ەوەی جگە

)یەكێتی جیادەبنەوە )pkk( لە ئێران

دیموكراتیكوردستانیئێران(پێكدەهێننو

ئەم سكرتێری وەكو جەعفەری عوسمانی

جیالەمانە دەستنیشاندەكرێت، حزبە

تر حزبی پارچەكە چوار هەر لە )pkk(

دروس��ت��دەك��ات،وەك��و)پ��ژاك(وك��ۆدار

كوردستان، رۆژه��ەاڵت��ی كوردستانی لە

خ��ۆرئ��اوا دیموكراتی یەكێتی )پ��ارت��ی

دیموكراتی چارەسەری )پارتی ) PYD(

كوردستان(لەكوردستانیباشورولێدوانی

جیابووەكانی باڵە سەركردەی سكرتێرو

ئەوحزبانەپێیانوایەباڵیزۆرینەوحاكم،

بڕیارەكانی سەپاندنی هەوڵی هەمیشە

كەناڵەكانی گ��ش��ت دەدەن، خ��ۆی��ان

دەرەوەو پێشمەرگە، دارایی، راگەیاندن،

كۆنتڕۆڵدەكەن، خۆیان بۆ پەیوەندییەكان

خزموكەسەنزیكەكانیخۆیانالیەنگرانی

دیكتاتۆرانە دادەنیشێتو لێ خۆیانی

رەفتاردەكەن،بۆیەناچارپەنادەبرێتەبەر

جیابوونەوە،بەاڵمهەرچیباڵیزۆرینەیە

واپ��ێ��ن��اس��ەیدەك���ەن،ك��ەب��اڵ��ەك��ەیتر

نایەوێتگوێڕایەڵیباڵیزۆرینەبێتوبە

دەستێوەردانیدەرەكیهاندەدرێن.

كێشەو س��اڵ چەندین پ��اش سەرئەنجام

ئایدیای ملمالنێوبوونیچەندینباڵو

نیشتمانی یەكێتی لەناو جیاواز جیاواز

نەوشیروان سەرئەنجام ك��وردس��ت��ان��دا.

)م.س(و لە ك��ەس چەندین مستەفاو

-2008( ساڵی لە یەكێتی سەركردایەتی

2009(وردەوردەلەیەكێتیجیادەبنەوە،

هەڵبژاردنەكانی ل��ە ب���ەوەی ت��ادەگ��ات

بەجیا مستەفا، نەوشیروان )2009/7/25(

دروستبكات، )گ��ۆڕان( بەناوی لیستێك

كورسی )111( ل��ەك��ۆی ك��ورس��ی )25(

ئ��ەوەش بەدەستبهێنێت، پ��ەرل��ەم��ان

گەورەبێت جیابوونەوەیەكی سەرەتای

لەناویەكێتیدا.

باڵی  ناونابوو خۆیان پیشتر هەرچەندە

بەاڵم گۆڕان، بە كردییان دواتر ریفۆرم،

لەئەسڵداجیابوونەوەكەروویداوە.

كوردستانە، دیموكراتی پارتی هەرچی

ئەگەرچیجیابوونەوەیرەسمیلەئێستادا

وازهێنانی ب��ەاڵم رووی���ن���ەداوە، تێیدا

ئەو ب��ەس��ەرەت��ای��ەك��ی نامیق ج��ەوه��ەر

هەنگاوەدادەنرا.

سەرەڕایبوونیكێشەوملمالنێیلەنێوان

كە بارزانی مەسرور بارزانیو نێچرڤان

تازەی ئینشیقاقی ببێتەهۆی دوورنییە

ئایندە،لەناوپارتیدا.

تر جارێكی )2009(دا ساڵی لە پێشتریش

بەشێكیزۆرلەكادرانوسەركردایەتیو

مەكتەبیسیاسیلەحزبیزەحمەتكێشانی

قادرعەزیزجیابوونەوە،كەلە)بەهمەن

حوسێن،بەڵێینعەبدوڵاوسەعدخالید(،

كوردستانیان زەحمەتكێشانی حزبی دواتر

بۆخۆیان حزبەكەیان ن��اوی دام��ەزران��دو

بردوحزبیئایندەیانبۆئەوانجێهێشت،

بێگومانهەردووالیەكێتیوپارتیفاكتەری

سەرەكیپشتئەمجیابوونەوەبوون.

•گوماننییە،لەوەیكە)یەكێتی،پارتی،

راستەوخۆ، دیموكرات( كۆمەڵە، پەكەكە،

یانناڕاستەخۆلەپشتبەشێكیزۆریئەو

بەو بوون، جیابوونەوانەنو )ئینشیقاق(

دەلیلەی:

دایك حزب وەك��و دەیانەوێت یەكەم:

خۆیانبناسێنن.

بۆ كۆپیەك پارچەیەك لەهەر دووەم:

خۆیاندورستبكەن،كەلەڕوویفیكریو

ئایدۆلۆژیوسیاسی،وەكوئەوانوابێت.

سێهەم:رۆڵییەكێتیوپارتیوپەكەكە،

ئابووریەكی خاوەنی كە هێز سێ وەكو

هاوكاری هەركامیان وادەك��ەن گ��ەورەن،

ئەگەرنا بكات، بەهێزیان الیەكییانو

جیادەبنەوەچۆن مانگ دوو كە گروپێك

رۆژنامە ئاسمانیو رادی��ۆی دەتوانێت

بەاڵم دابینبكات، خەرجیەكانی دابنێتو

شتانە ئ��ەم پ��ارت��ی یەكێتیو تائێستا

ئەوەیە، پرسیارەكە بەاڵم رەتدەكەنەوە،

خۆیان پەكەكە پارتیو یەكێتیو ئایا

جارێكی كە مەترسیەدان، ئەوە لەكوێی

جیابوونەوە ئینشیقاقو رووب��ەڕوی تر

چاوەڕوان مەحاڵو كارێكی یان ببنەوە،

بۆ الیەن سێ هەر لەكاتێكدا نەكراوە؟

گیروگرفتی كێشەو كۆمەڵێك خ��ۆی��ان

ناوخۆیانهەیە...!

ئایائینشیقاق،جیالەمدەستەناوخۆیانە،

ئێران،سوریا، دەستیواڵتەكانی)توركیا،

تێدایە ئیسرائیل( ئەمەریكا، ع��ێ��راق،

لەرێگەو یان راستەوخۆ، بەشێوەیەكی

یان دۆستەكانیانەوە... كوردییە هێزە

لەرێگەیهەوڵیموخابەراتینهێنەیەوە.

ئینشیقاقو لەگەڵ چارەنوسی كورد ئایا

بەردەوامدایە لێكترازانی و جیابوونەوە

وەرگرێت مێژوو لە پەند نایەوێت هەرگیز

پلەو دوای هەمیشە یان یەكگرتووبێت، و

دەسەاڵتوپارەوكارێزماییبوونكەوتووەو

گیانیلێبوردنویەكترقبوڵكردنینییە؟

ئایاكێنئەوحزبوسەركردانەیوەاڵمی

مێژوووداهاتوودەدەنەوە؟

یان گرفتە؟ دواج���ار ئینشیقاق، ئ��ای��ا

پرۆسەیەكیسادەوئاساییە؟

* توێژينه وه ى دوورو درێژى نوسه ره ،  

له  ئاينده دا باڵو ده كرێته وه .
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 ال مەركەزیەت بە یاسا
 بۆ ئایندەی باشوری كوردستان

سامانسنجاوى

تايبهتبهكوردستانديپلۆماتيك
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سلێمانی، ب��ۆ ئ��ۆت��ۆن��ۆم��ی پ��ێ��ش��ت��ر،

و رەه��ەن��دەك��ان بۆ خوێندنەوە بەبێ

سیاسی، ه��ەم��ەالی��ەن��ەی، لێكدانەوەی

ئاسایشی ئ���اب���ووری، ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،

بابەتی ه��ەل��وم��ەرج��ی و ن��ەت��ەوەی��ی

مەبەستی بە تەنها كوردستان، لەباشوری

ئۆتۆنۆمی جەماوەری، پێگەی و سیاسی

ئەم سلێمانیشدا لەناو باسەوە، دەخرایە

چڕكرابۆوەو پارێزگا لەسەنتەری باسە

بۆ سەرئەنجامەكەی كە دەورووژێ��ن��درا،

هەڵمەتیهەڵبژاردنەكانبوو،بۆیەدوای

ئۆتۆنۆمی بەخواستی كۆتایی هەڵبژاردن،

هێندرا.

بێت، راستەقینەش خواستێكی گ��ەر

باشوری گەر كوردستان، هەرێمی نەك

واڵتێكی بەرانبەر بخەینە كوردستانیش

یەكگرتووەكانی واڵت��ە یان چین، وەك

یان هەرێمێك، نزیك ب��ە ئەمەریكا

لە كە ناكات، واڵتانە ئەم ویالیەتێكی

ویالیەتە ب��ە الم��ەرك��ەزی��ەت ئەمەریكا

فراوانەكە دەوڵ��ەت��ە ن��او فراوانەكانی

پەیڕەوكراوە،لەهەرێمیكوردستانیشدا،

ئیدارەی یاسا بێ كاتی بەشێوەیەكی

پێكهێندراوەو ناوچەكان لە سەربەخۆ

لە زیاتر هێنانی دەنگ بۆ ئۆتۆنۆمیش

بۆ؟ ب��اس��ەوە، بخرێتە هەڵبژاردنەكان

هەرێمی لەناو ئۆتۆنۆمی، داواك��ردن��ی

ئێستا بۆهاونەتەوە،كەهەتا كوردستان

عیراق دەوڵ��ەت��ی لەگەڵ هەرێمە ئ��ەو

یەكالنەكردۆتەوە، سیاسییەكانی كێشە

سنورەكانیشیبەداگیركەردەورەدراوە،

دەسەاڵتی پارێزگاكان ئۆتۆنۆمی ئایا

كوردستان هەرێمی سەربازی سیاسی،

چونكە ناكاتەوە؟ كەم عیراقدا لەبەرانبەر

دەكرێت رێكەوتن، بەپێی ئۆتۆنۆمیدا لە

س��ەرب��ازی، ج��وگ��راف��ی، سیاسی، مافی

هتد، رۆشنبیری كۆمەاڵیەتی، ئابووری،

دامودەزگا لە مەودادا دوور لە ئەمەش

كایەوە، دەهێنێتە جیاوازی هاوشێوەكان

هەبێت، پۆزەتیفی الیەنی هەرچەند

لەرووی گەورەی نێگەتیفی الیەنی بەاڵم

سیاسیوئاسایشینەتەوەیی،بۆباشوری

لەناو ئۆتۆنۆمی بۆیە هەیە. كوردستان

كارتێكی هاونەتەوە بۆ هەرێمەدا ئەو

سواووسوتاوە.

ئەم ناوبەندی لەسەروبەندو ئێستاش،

بەسەر كە ئابووریەی و دارای��ی ب��ارە

ماوەیەكە هێنراوە، كوردستاندا هەرێمی

جۆرە چ دەكرێت، المەركەزیەت باسی

نایەكسانی ئایا پێویستە؟ المەركەزیەتێك،

پارێزگاكان لەنێوان هاوسەنگی نا و

لە هاوسەنگی ن��ا ك��ە پ��ەی��ڕەوك��راوە؟

دەسەاڵت هەیە؟ دەسەاڵتدا بەڕێوەبردنی

پەیڕەو نیشتیمانی ب���ەرژەوەن���دی ل��ە

ناكرێت؟دەسەاڵتبەیەكسانیبۆپارێزگا،

بەڵكو دابەشناكرێت؟ شارۆچكەكان شارو

تاكوتەنهایی بە دەس��ەاڵت بكرێت هەتا

ل���ەخ��زم��ەت��ین���اوچ���ەیدەس���ەاڵت���ی

بەو ئەمەش بەكاردەهێندرێت، حزبی

هاوكێشەیەیباشوباشتریمنوخراپ

وخراپتریتۆ،جائەوتۆیەش،ناوچەكەی

كاولكاری، وێ��ران��ی، و قوربانی چەند

ئەنفالوكیمیابارانی..دیبێت!

كوردستان هەرێمی المەركەزیەت ئایا

ب����ەرەول��ێ��ك��ت��رازاندەب����ات؟ی���انبە

دەسەاڵتی بەهێزبوونی بە پێچەوانەوە

دەسەاڵتی خۆجێیەكان، و كارگێڕی یەكە

گشتییەكان بەڕێوەبەرایەتییە و وەزارەت

دیموكراسی سیستمی چەسپاندنی لە

كوردستان، باشوری لە دەكات، بەهێزتر

و كارگێڕی المەركەزیەتی بە پێویستمان

داراییلەسەربنەمایسیاسیوجوگرافی

المەركەزیەتی كارگێڕی 
و دارایی مافێكی رەوای 
پارێزگاو شارەكانە، نابێ 

بە مەرامی سیاسی 
تێكەڵ بە المەركەزیەتی 

سیاسی و سەربازی، 
المەركەزیەتی جوگرافی، 
كۆمەاڵیەتی، نەتەوەیی، 
ئاینی، بكرێت، چونكە 

ئەجندای المەركەزیەتی 
كارگێڕی و دارایی، 
مافێكی رەوای هەر 

پارێزگایەكە، لە 
ناهاوسەنگیدا بەدەستی 

بهێنێت 
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نییە،بەڵكوبەوئامانجەیالمەركەزیەت،

دابەشكردنیەتی دەسەاڵتەو گواستنەوەی

یەكە و ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی��ەك��ان ب��ەس��ەر

كارگێڕیەكانیخوارەوە.

مافێكی دارایی و كارگێڕی المەركەزیەتی

رەوایپارێزگاوشارەكانە،نابێبەمەرامی

سیاسی المەركەزیەتی بە تێكەڵ سیاسی

جوگرافی، المەركەزیەتی سەربازی، و

كۆمەاڵیەتی،نەتەوەییوئاینی،بكرێت،

چونكەئەجندایالمەركەزیەتیكارگێڕیو

دارایی،مافێكیرەوایهەرپارێزگایەكە،

لەناهاوسەنگیدابەدەستیبهێنێت؟

دەبێبپرسینحكومەتیبچوكراوە،لەپێناو

لەنێوان هاوسەنگی، راس��ت��ك��ردن��ەوەی

بەڕێوەبردندا دەسەاڵتی و پارێزگاكان

ئەگەر هەرێمدایە؟ حكومەتی لەگەڵ

بەڕێوبەری و پ��ارێ��زگ��اك��ان دەس��ەاڵت��ی

سێكتەر بە سێكتەر شارۆچكەكان، شارو

ل��ەس��ەرەوەب��ۆخ����وارەوە،ت��ادەگ��ات��ە

گوندەكان،بەیاسارێكبخرێت،وەزیرێك،

بە وەزارەتەكەی لە گشتی بەڕێوبەرێكی

لێوەربگیرێتەوە،كە ئەودەسەاڵتەی یاسا

بەهۆیبەرژەوەندیحزبەكەی،دەسەاڵتی

یان بەڕێوبەرایەتیەك، بۆ كێشە نەبێت

لە ه��اوواڵت��ی��ەك، ی��ان فەرمانبەرێك،

بەدەر یان دروستبكات، تر پارێزگایەكی

چەندین دوای رێنمای بەپێی یاسا لە

مانگنوسراویفەرمیوبابەت،خواستی

هەر ی��ان رەتبكاتەوە، گشتی و ت��اك

وەاڵمیشینەبێت،لەچاوەڕوانیگۆدۆدا

بهێڵدرێتەوە.

پارێزگاكان، دەسەاڵتی یاسا بە ئەگەر

دەسەاڵتیبەڕێوبەریشاروشارۆچكەكان،

)سامانە وەزارەت���ەك���ان س��ەرج��ەم ل��ە

پ���ەروەردە، كشتوكاڵ، سروشتییەكان،

كارەبا، ش��ارەوان��ی، ئاسایش، ن��اوخ��ۆ،

ئەوسا بكرێت، دیاری گەشتوگوزار..هتد(

نایەكسانی.. ناهاوسەنگی، ویستی چەند

هەبێت،یاساهێزدەبەخشێتەدەسەاڵتی

دیموكراسیوپێشیدەخات.

دەب��ێ��تل��ەه��ەم��وورەه��ەن��دەك��ان��ەوە

پ��ۆزەت��ی��ف��ەك��ان��ی و نێگەتیف الی��ەن��ە

بكۆڵدرێتەوە، پارێزگاكان المەركەزیەتی

ئەكادیمی دەزگا و زانكۆ ئاستی لەسەر

زانستی خوێندنەوەی روناكبیریەكان، و

ببەسترێت، بۆ كۆنفرانسی سیمینارو و

بۆ دەسەاڵتەكەی و بەڕێوبردن چونكە

دۆخی پێویستیشە نییە، مانگێك رۆژو

كە پارێزگاكان، لە ناوچەكان ئیدارەی

كۆتایی قائیمقامیەت، نە پارێزگایەو نە

و گەرمیان بۆ چ��ارەس��ەر پێبهێندرێت،

كۆیە رانیە، بۆ چ��ارەس��ەر گەرمەسێر،

تەنها نابێت بدۆزرێتەوە، ق��ەاڵدزێ، و

ئیداری ل��ەرووی كۆمەاڵیەتی، ل��ەرووی

گەرمیان سیاسی بڕیاری بە ببیندرێت،

كەالرو دابڕێندراوە، كەركوك لە ساڵەها

دابڕێندران، حەمرین دەشتی لە كفریش،

بەاڵملەئێستاداكەالرلەناوچەكەیدابۆتە

باوەشی ئابووری، بەرفراوانی ناوەندێكی

ناكرێت، كردۆتەوە، گەرمیان بۆ تەواوی

ه��ەرچ��اوەڕێ��یم���اددەی١٤٠ب��ێ��ت،بۆ

ئەوەیلەگەڵناوچەرزگاربووەكانبخرێنە

شارێكی كە خانەقین كارگێڕی. یەكەیەكی

مێژووییورۆشنبیریوشارستانیباشوری

لەنێوان سنوری قواڵیی بەاڵم كوردستانە،

عیراقوئێرانكەمە،سنورەكەیتاخوار

ل��ەرووی درێ��ژی��دای��ە، ل��ەب��اری مەندەلی

بە ب��ەراورد بە گەشەكردندا و ئابووری

كەالریئێستارۆڵیكەمتردەبێت،ئەگەر

بمانەوێتخانەقینوناوچەكانیلەهەموو

بەهێزتربن، ئایندە ئێستاو بۆ رووەك��ان

دەبێتگەرمیانوگەرمەسێردەستلەمالنی

دۆستایەتی ئامانج بە دەبێت یەكتربن،

نێوانشارەنزیكەكانپتەوتربكرێت.

شارەكانی شاریشەوە مێژوویی ل��ەرووی

ئاكرێ، زاخۆ، ئامێدی، رواندوز، كۆیە،

زیاتریان بایەخی دەبێت كفری خانەقین،

و ئابووری ل��ەرووی چونكە پێبدرێت،

پارێزگاكانیان، لەبەرانبەر گەشەكردندا،

شارانە، ئ��ەم شارستانی شانی لەسەر

لە گ��ەورەی��ان گ��ەش��ەی پارێزگاكانیان

)رواندوزییەك كردووە رووەكان هەموو

دەك��ات، هەولێر دی��ان��او سەیری چ��ۆن

چۆن ئامێدییەك و زاخ��ۆی��ی ه���ەروا

هەولێر..( بۆ كۆیەش ده��ۆك، سەیری

بەڕێوبەرێك، واژۆی بۆ ناكات پێویست

بۆئیشوكارێكیسانا،خەڵكیئەمشارانە

بچنەسەنتەریپارێزگاكانیان،بۆیەدەبێت

بەیاساهاوسەنگیپەیڕەوبكرێت.

پێویستەهەربڕیارویاسایەكبۆپارێزگاو

شارۆچكەكان شارو كارگێڕیەكانی یەكە

ئایندەی بەرژەوەندی لە دەردەچێت، كە

شارو لەگەڵ بێت، كوردستاندا باشوری

شارۆچكەكانیپارچەكانیتریكوردستانیش

نەخولقێنێت، جیاوازی نەبێت، ناكۆك

چونكەگەركوردستانیگەورەوەربگرین،

ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان،ل����ەروویش��ێ��وەزارو

تەنانەت خزمایەتی و هۆز جلوبەرگ،

باكوربەرەوباشور،یانلە نەریتیش،لە

باشوربەرەوباكورگۆڕانكاریبەسەردێت،

لە ئاسۆییدا ل���ەرووی ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە

و گۆڕانكاری رۆژئ���اوا، بۆ رۆژه���ەاڵت

جیاوازیەكانكەمنوبەكەمیرویانداوە.

یاسا بە پێویستە، چەند المەركەزیەت

لەپێشدا پێویستە ئەوەندەش رێكبخرێت،

ئەنجام بۆ ئەكادیمی وردی لێكۆڵینەوەی

بدرێت،لەبەرژەوەندیبااڵیگەلەكەماندا

بێت.
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بێستونسابوراوايى-مامۆستاىزانكۆ

تايبهتبهكوردستانديپلۆماتيك

هەندێك راستی دەربارەی 
ئایینی ئێزدیاتی
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وتەیەك كە پێویستە بیڵێم...

كوردەواریدا كۆمەڵگەی لە هەیە كەس كەم

ئایینێكی ئێزدیاتی ئایینی كە نەزانێت، ئەوە

پوختیكوردییەولەهەناویباوەڕەئایینییە

هاتووە، كوردستانەوە خەڵكی مێژووییەكانی

كەچیمەخابنهێشتازۆبەمانخۆمانبەوەوە

ماندونەكردووەكەمێكدەربارەیئەوئایینە

كوردییەزانیاریوداتاپەیدابكەین،یانبەدوای

سەرچاوەیپێویستدابگەڕێینبۆشارەزابوون

وتێگەیشتنلێی.

منلێرەدائەوەندەیمەبەستمئەوەیەلەرووی

مێژووییودەوڵەمەندكردنیزانیارییەكانمانەوە

هێندە شارەزابین، ئایینە لەو هەوڵبدەین

عەقیدەی و ئایین وەك��و نییە، مەبەستم

باوەڕهێنبەخودا.لێیبكۆڵینەوە،چونكەئەو

ئایینەبەهۆیخەسڵەتیتایبەتیكوردبوونییەوە

پڕ مێژووی و میللی ویژدانی لە بەشێكە

گەنجینەیەكی و كوردستان گەلی س��ەروەری

ئاشتی و مرۆڤدۆستی دەقی لە دەوڵەمەندە

شانازی و بەرەنگاری گیانی و پەرەستی

نەتەوەیی.جومگەیلێكدژیشلێرەدائەوەیە

كەژێردەستەییچەوسانەوەیمێژووییلەسەر

گەلەكەمانوهێرشیداگیركەرەبێگانەكانو

دوژمنبەمرۆڤایەتیلەسەدانساڵیبەرلە

ئێستاوەهەندێكبیروباوەڕوعەقیدەیئایینی

میللیماندا بەسەرمیزاجی نامۆی وكولتوری

سەپاندووە.رۆژگاریشكردوویەتیبەواقعێك

پەسەندكراوەو میللی ئاستی لەسەر كە

خۆماڵیكردنبەسەریداهاتووەووردەوردە

جێگەیكولتوریرەسەنیخۆمانیگرتووەتەوە،

ئیترلەومیانەیەداكولتوریبێگانەمانكردووە

بەهیخۆمان،عەقیدەئایینییەكانیئەوانمان

خۆمانمان ئایینەكانی و ك��ردووە تەقدیس

شەیتانئامێزكردووە.

ئایینییە ب��اوەڕە لەو یەكێكە ئێزدی ئایینی

كوردییەرەسەنانەیلەمێژوویدووریخۆیدا،

تاكوئێستالەسەركوردبوونوجیاوازبوونلە

ئایینەكانیتربەردەوامكەوتووەتەبەرشااڵوی

و گیان و ماڵ حەاڵڵكردنی بە پاكتاوكردن،

تابلۆكەیدزیۆتركردووە ئەوەی نامووسیان.

لە بووە، موسڵمانەكانیش كوردە بەشداری

هەندێجومگەیمێژووییلەوتاوانكاریانەدا.

ئەوەیخاڵیلێكدژیشلێرەدادورستدەكات،

ئەوەیەبەشێكیهەرەزۆریگەلیكورد،تاكو

ناكەن، پەسەند كوردییەكان ئایینە ئێستاش

بەشێك وەكو بگرە نازانن، خۆیانی بەهی

لەكولتوریمیللەتەكەشمانتەمەشایناكەن،

بەڵكوئایینیتریبێگانەبەكوردبەدیاری

خواوەنددەزاننوئایینەكوردیەكانیخۆمان

بەعەقیدەیدژەخوداتەماشادەكەن.

كە ئ����ەوەی ب��ەه��ۆی ئ��ێ��زدی��ات��ی ئایینی

رێگەی لە نەیتوانیوە داخراوەو بەسەرخۆیدا

ب��اوەڕە راستییەكانی خۆیەوە پێشەواكانی

خەڵكی بە و باوبكاتەوە خۆی ئایینیەكەی

بووەتە بگەیەنێت، نیشتمانەكەمانی ناو تری

زەمینەیەكیگونجاو،بۆئەوەیجۆرەهاناوو

ناتۆرەوسیفەتیدزێویبەسەرداببڕدرێت،

بخرێتە هەیە ناشرینی خ��راپ��ەو هەرچی

لە كە هۆیانەش، ئەو هەموو لەگەڵ پاڵی،

مێژوودابوونەتەهۆیپاساویقەاڵچۆكردنیان،

جوانی، ئامادەنەبوون ئێزدییەكان كەچی

دینەكەی ناو خوداپەرەستی مرۆڤپەروەری،

بەو و بدركێنن نائێزدی كەسانی بۆ خۆیان

تایبەت بە كوردستان، خەڵكی هۆیەشەوە

باوەڕە لە نەیانتوانیوە كوردەكان موسوڵمانە

جوانەكانیئەمئایینەكوردییەتێبگەنورێزی

جوگرافیەكانی ناوچە هەرچەندە لێبگرن،

نیشتەجێبوونیانزۆرنزیكیشبووبێتلەوانیتر،

كارەساتی باشوریكوردستان. لە تایبەتی بە

2014/8/3كەبەفەرمانی73هەمینناونراوە

بەرانبەرئێزدیەكانولەالیەندەوڵەتیئیسالمی

)داعش(ەوەئەنجامدراولەئەنجامداچەندین

هەزارئێزدیبوونەقوربانیوچەندینهەزار

كۆیلە، و كەنیزەك كرانە ژنیشیان و كچ

دەیانهەزاریشیانئاوارەوسەرگەردانیناوچە

بوون، كوردستان هەرێمی موسوڵمانەكانی

كاریگەریئەرێنیراستەقینەیهەبوولەسەر

و ئێزدییەكان باوەڕی لە خەڵك تێگەیشتنی

دەربارەی خراپەكان قەناعەتە كاڵبوونەوەی

ئایینیئێزدیاتی.

ئێزدی، یان یەزیدی؟

هۆیەكانی لە یەكێك پێیانوایە ئێزدییەكان

ناوزڕاندنیدینەكەیانلەوەوەهاتووە،كەبە

عەرەبەكاندا لەناو ئەنقەست بە یان هەڵە،

لەوە ئامانجیش ناودەبرێن، )یەزیدی( بە

گێڕانەوەیبناغەیئەوئایینەیەبۆسەریەزیدی

كوڕیمعاویەیە،كەبەناوزڕاوترینخەلیفەی

موسوڵماناندێ�تەژماردن،بەهۆیسەربڕینی

حسێنیكوڕیئیمامیعەلی،كوشتنیچەندین

كچی كردنی كەنیزەك بە و حسێن ب��رای

بنەماڵەی بە وسوكایەتیكردن عەلی ئیمامی

پێغەمبەریئیسالم.

ئێزدییەكانحاشالەوناوەدەكەنوزۆربەتوندی

ناوی پێیانوایە ئ��ەوان دەوەستنەوە. دژی

دینەكەیان)ئێزدیاتی(یەوپەیڕەوانیدینەكەشی

)ئێزی(یەو ناویخودا )ئێزدی(نودەڵێن،

ئێمەشخەڵكانێكیخوداپەرستین،وشەكەلەم

كاتەدادەبێ�ە)ئێزدی(،واتەخوداپەرست.

یەكێكلەبەیتەكانیدینیئێزدیاتیدەڵێت:

)سوڵتانئێزیبخۆپادشایە

هەزاروئێكناڤلخۆنایە

ناڤێمەزنهەرخودایە...(..

پیتی بەبێ )EZI )ئێزی وشەی لێرەدا واتە

)د(واتەخودا...بەوقەوڵ)بەیت(ەپیرۆزەدا

دەردەكەوێت،كەئێزدیەكان:

1.ناویانیەزیدینییە،بەڵكوئێزدییە.

)ئێزی( بە ئ��ەوان خوای و خواپەرستن .2

ناوی )ئێزد( بە زۆرج��اری��ش ن��اودەب��رێ��ت،
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)ئێزەت( وش��ەی لە ئ��ەوەش كە دەهێنن.

)گیانە مانای بە كە نزیكە، ئاڤێستاوە ی

ئاسمانییەكان(دێت.

شەیتان، یان تاوسی مەلەك؟

حەوت گ��ەورە خ��وای ئێزدی ئایینی بەپێی

هەریەكەیان كە هەیە، )مالئكە(ی مەلەك

لێپرسراوەبۆكارێك،سەرۆكمەالیكەتەكانیش

ناوی)تاوسیمەلەك(ە.

حەوتیان بەهەر جارێكیان گ��ەورە خ��وای

نابێتلەمنزیاترسوجدەبۆكەس دەڵێت:

فەرمانی لە دەدەن پەیمان ئەوانیش ببەن،

ساڵ هەزار چەندین پاش دەرنەچن، خودا

ئادەم بۆیە بكاتەوە، تاقییان دەیەوێت خودا

مەالیكەتەكان بە دەك��ات، دروس��ت قوڕ لە

بۆ سوجدەی هەمووتان دەبێت دەڵێ�ت:

ئادەم، بۆ دەبەن سوجدە هەموویان بەرن.

خوا ناكات. كارە ئەو مەلەك تاوسی تەنها

بۆ نەبرد سوجدەت بۆچی دەپرسێت لێی

خودای دەڵێت: وەاڵمدا لە ئەویش ئادەم؟،

گەورە،تۆهەزارانساڵپێشئێستاپێتوتین

لە جگە ببەن شتێ هیچ بۆ سوجدە نابێ

ئەوەم بیرەو لە تۆم فەرمانەكەی خۆم،من

جێبەجێكردووە.ئیترخوایگەورەلەئەنجامدا

خۆی وەكیلی دەیكاتە و دەك��ات پاداشتی

ئەو قیامەت. دنیاو كاروبارەكانی هەموو بۆ

الی لە Mythological میسۆلۆجییە باوەڕە

هەمووئێزدیەئیماندارەكانبەدینەكەیانبە

قوڵیچەسپیوە،هەروەكوچۆنمەسیحیەكان

هەر جیاناكەنەوە، یەكتری لە خودا عیساو

بەوجۆرەشتاوسیمەلەكوخودالەدینی

بەپێی جیاناكرێنەوە. یەكتری لە ئێزدیاتیدا

هەندێكلەئایینەكانیوەكوئیسالموجولەكە

وكریستیان)تاوسیمەلەك(هەمان)ئیبلیس(

یشەیتانەولەفەرمانیخوادەرچووەوخوا

بەنەفرەتیكردووە.

رەتدەكەنەوەو وتەیە ئەو ئێزدیەكان لێرەدا

چۆن دەڵێن: دەدەن��ەوەو گونجاو وەاڵمێكی

ببات، ئادەم بۆ سوجدە مەالیكەت دەبێت

و دوایخواو لە پلە مرۆڤەوچەندین كە

مەالیكەتەكانەوەیە؟

شێخ ئادی نوێكەرەوەی ئایینی ئێزدیاتی

لە كۆچی 467ی یان 465 ساڵی ئادی شێخ

دایكبووە،لەهۆزیتیراهیشەمسانیبووەو

بەنازناوی)شێخالعارفینشرفالدینابوالفچ(

ناسراوە.لەبەرئەوەشكەلەشاملەدایكبووە

نازناوێكیتریهەبووەبەناوی)شێخادیشامی

زۆر عەشیرەتەكەیان هەكاریی(. شەمسانی

گەورەبووە،لەوسەردەمەدانزیكەی)650(

خێزانبوون،كەلەنێوانناوچەكانی)زۆزان(و

دەورووبەریموسڵپیشەیانكاریكۆچەریی

بووە.شوێنینیشتەجێیبنەڕەتیشیانناوچەی

شێخانیسەربەدەڤەریدهۆكیئێستاوخاكی

كە ئەوەیە، جێگیر ب��ووە. )الش( پیرۆزی

پێیانوایەناوبراوكەسایەتیەكیبەدەرلەئاسایی

سكی لە هێشتا پێیانوایە ئ��ەوان هەبووە.

دایكیدابووە،كەتوانیویەتیوەاڵمیساوی

دوای لە یەكسەر هەر بداتەوە، پیاوچاكان

خاوەنی ك��ردووەو قسەی دایكبوونیشی لە

چەندەهاموعجیزەبووە،وەكوچاككردنەوەی

نابینایانونەخۆیكوشندەوبگرەتوانیویەتی

بارانیشببارێنێتو....هتد..

بەپێیهەندێكسەرچاوەیمێژوویشێخئادی

لە11یتەمموزیرۆژهەاڵتیبەرانبەرساڵی

)505(یكۆچیبەخۆیودەیانپشتیوانییەوە

بە دەس��ت��ی��ك��ردووە و الل��ش گەیشتووەتە

كە ئەوەشدا لەگەڵ ئایینەكەی، پەرەپێدانی

هاوزەمانی ئایینەكەیان پێیانوایە ئێزدیەكان

ئایینیموساوپاشانیشئایینیعیسابووە،بەاڵم

لە ئەوان لەالی ئادی هێزیكەسایەتیشێخ

هێزیئەوانكەمترنەبووە.

)555(یكۆچیشێخادیكۆچیدوایی ساڵی

دەكاتولەپەرستگەیاللشدەنێژرێت،ئێستا

كارەساتی 2014/8/3 كە 
بە فەرمانی 73هەمین 

ناونراوە بەرانبەر 
ئێزدیەكان و لەالیەن 
دەوڵەتی ئیسالمی 

)داعش(ەوە ئەنجامدرا، لە 
ئەنجامدا چەندین هەزار 

ئێزدی بوونە قوربانی 
و چەندین هەزار كچ و 

ژنیشیان كرانە كەنیزەك 
و كۆیلە،كاریگەری ئەرێنی 
راستەقینەی هەبوو لەسەر 

تێگەیشتنی خەڵك لە 
باوەڕی ئێزدییەكان
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بووەتەجێنزرگەیباوەڕدارانیئایینیئێزدی

لەجیهاندا.

ژمارەی ئێزدیەكان بە پێی هەندێك سەرچاوە:

1.كوردستانیگەورە)1.000.000-750.000(

كەس.

2.ئەڵمانیا)سەروو150.000(هەزاركەس.

3.روسیا)45000(هەزاركەس.

4.ئەرمینیا)70000(هەزاركەس.

5.جۆرجیا)25000(هەزاركەس.

6.هۆڵەندا)5400(هەزاركەس.

7.سوید)4200(هەزاركەس.

8.كازاخستان)50.000(هەزاركەس.

9.ئازربایجان)20.000(هەزاركەس.

ریزبەندی چینایەتی و پلەی ئایینی ئێزدیخان 

)ئێزدیەواری(:-

لەمئایینەداكۆمەڵگەیئێزدیدەكرێنبەچەند

بۆماوەیەكی كە یەكتری، لە جیاواز چینێكی

لە هاوسەرگیریی مێژوویی دوورودرێ���ژی

دەرەوەیچینەكانقەدەغەوبگرەحەرامیش

ئەو خۆیدا لەناو چینەو هەر بەڵكو ب��وو،

چینەكانیش پلەبەندی ئەنجامدەدا. پرۆسەیە

تاكوئێستابەمجۆرەیخوارەوەیە:-

لە چ��ی��ن��ەن ئ���ەو ش��ێ��خ: چینی  ی��ەك��ەم/ 

مەالیكەتەكانەوەنزیكن.

دووەم/ چینی پیر: دەچنەوەسەریەكێكلە

هاوەاڵنیشێخادیی.

زۆری هەرە زۆرب��ەی مرید: چینی  سێیەم/ 

ئێزدیەكانلەمچینەن.

پلە ئایینیەكانی ئێزدیخانیش بەمجۆرەیە:

یەكەم/ فەقیر:بەرزترینپلەیئاینییە.

دەتوانن لەبەر ئەوانەی ق��ەووال: دووەم/ 

سرودەئایینیەكانودەقەپیرۆزەكانبۆخەڵك

بڵێنەوە.

سێیەم/ عەرراف:ئەوانەنكەپەرستگایاللش

روحی توانای كە واناسراون خزمەتدەكەن،

بەرزیانهەیە.

مەزهەب  سێ  دا  ئێزدی  ئایینی  لە  تێبینی/ 

)ئایینزا(ی سەرەكی هەیە كە ئەمانەن:

1.شەمسانی.

2.ئادانی.

3.قاتانی.

ناكۆكی م��ێ��ژوودا لە مەزهەبە سێ ئ��ەو 

ژمارەیەكی و نێوان كەوتووەتە خوێناوییان

زۆریكوردیئێزدییانلەیەكتریكوشتووە:-

-ساڵی1425یزایینیهەرسێمەزهەبەكە

بەرپاكرد خۆیاندا لەناو گەورەیان شەڕێكی

لەسەربابەتیپۆرستیمیرنشینیئێزدیخان.

و قاتانی مەزهەبی هەردوو 1497 ساڵی -

و نێوانیان كەوتە خوێناوی ناكۆیەكی ئادانی

بەدەیانئێزدیبوونەقوربانی.

ئێزدیەكان قەاڵچۆكردنی هەڵمەتەكانی

)فەرمانەكانیعوسمانییەكان(:

لەمێژوویئێزدیەكاندا72فەرمانیجینۆساید

كە دواترینیشیان ئەنجامدراوە، دژی��ان لە

لەناوبردنیان، هەڵمەتی یەمین 73 دەبێتە

رۆژی كە بوو كاولكارییە و داگیركاری ئەو

2014/8/3دەوڵەتیخەالفەتیئیسالمی)داعش(

بەسەرئێزدیەكاندائەنجامیدا.

فەرمانانە ف��ەت��واو ل��ەو هەندێك ل��ێ��رەدا

دیاریدەكەین:-

سەدەی لە حەنبەل بن ئەحمەد فەتوای -

نۆیەمدا،كوشتنوبەكۆیلەكردنیپیاوانوبە

كەنیزەكردنیكچانوژنانیئێزدی.

-فەتوایئەبیلەیسیسەمەرقەندی،فەتوای

فەتوای العمادی، فەتوای و ئەلمەسعودی

عەبدوڵائەلریتەكی.لەسەدەیدوانزەهەمی

زایینیدا.

ساڵی عوسمانی پاشای حەسەن هەڵمەتی -

.1715

ساڵی عوسمانی پاشای ئەحمەد هەڵمەتی -

.1733

هەڵمەتیسلێمانپاشا1752.

هەڵمەتینادرشایئەفشاری1732_1743.

1560 ل��ە عوسمانییەكان هەڵمەتەكانی

تاكو تااڵنكارانە دڕندانەو زۆر دەستپێكرد،

ساڵی1894بەردەوامبووە.

كتێبی پیرۆزی ئێزدیان

1.  مەسحە فاڕەش، یان مەسحەفی رۆژ:

ئایینی نوسراوی س��ەرچ��اوەی سەرەكیترین

گ���ەردوون، دروستبوونی باسی ئێزدییە.

ئاسمان،زەمین،ئادەم،حەوا،گەورەییخودا،

مەالیكەت،تاوسیمەلەكوئامۆژگاریەكانبە

چاكە،خێرودووركەوتنەوەلەخراپەیتێدایە.

2. جلوە:

ئەمكتێبەشزۆرالیئێزدیەكانپیرۆزە.زیاتر

لەتەوراتنزیكە.ئەمیشباسیدروستبوونی

گەردوونوئاسمانوزەمینومرۆڤدەكات،

بەاڵمزیاترئامۆژگاریورێنوێنییەبۆكاریخێر

وپەنابردنبۆئاشتیوبرایەتیوپێكەوە

ژیان.

سوودیان باسە ئ��ەم بۆ سەرچاوانەی ئ��ەو

لێوەرگیراوە:

الیزیدیە، ملك گ��اووس اللیدی، درور، .1

الگبعەاالولی،دار اللەبگرس. ترجمەرزق

الوراقللنشرالحدودە.بیروت،لبنان،2008.

2.فرحان،عەنانزیان،الكرداالیزیدیونفی

دراسات مركز منشورات كوردستان. اقلیم

العراق، كوردستان السلیمانیە، االستراتیجیە،

.2004

3.حبیب،كاظم،االیزیدیەدیانەتقاومنوائب

الحلمە-لندن، درا االول��ی، الطبعە الزمان،

2003

4.شنگالی،خیری،االیزدیەومصحفرۆژ

اقلیم السلیمانیە، االولی. الطبعە المقدس.

كوردستان-العراق،2002.

مركز یصدرها ،17 العدد اللش، مجلە .5

اللش،دهوك،كوردستان-العراق،2002.
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)70(س���اڵلەمەوب���ەر،یادێك���یمێژوویی

دامەزراندن���یكۆم���اریكوردس���تانە،ك���ە

پایتەختەك���ەیمەهاب���ادەل���ەرۆژهەاڵت���ی

كوردستاندا.هەمووساڵێك،نەتەوەیكورد،

بەتایبەتیهێزەكانیرۆژهەاڵتیكوردس���تانو

رەوەندیك���وردیتاراوگە،ئاهەنگیگرنگی

یادەكەدەگێڕن.مننامەوێلەمبیرەوەرییەدا،

ئ���ەوەیوت���راوە،دووپاتبكەم���ەوە.الم

مەبەستە،چوارراستیكەمترلەسەرنوسراو،

یانهەربایەخپێنەدراو،باسبكەم:

یەكەمیان:گەلیكوردس���تان،دوایكۆماری

ناسیونالیستی-كەمالیس���تیتوركیا،دووەمین

گەلیرۆژهەاڵتیناوەڕاس���تە،لەسەردەستی

ش���ەهیدپێش���ەواوهاوەڵەكان���یلەحزب���ی

دیموكرات���یكوردس���تاندا،لەهەلومەرج���ی

جەنگیجیهاندا،كۆماریانكردەئەلتەرناتیڤی

رژێمیپاش���ایەتی.ئەمەشخ���ۆیلەخۆیدا،

دەیس���ەلمێنێكەكورد،ب���ەچرەهەندێكی

لەسیستەمی بیری سیاس���ی-كۆمەاڵیەتییەوە،

تەنانەت سیاس���یكۆماریخوازی،كردۆتەوە،

یەكزیندانیسیاسیشلەكۆمارەكەدانەبووە!

دووەم:لەكۆم���اردا،كەتەنه���ا)10(مانگی

خایاندووە،بایەخیزۆردراوەبەپەروەردەی

كوردەواری،بۆئ���ەمئامانجەش،ژنانرۆڵی

كاریگەری���انپێ���دراوە.هەربۆی���ە،بەش���ی

بەرچاویكۆمسیۆنیبااڵیداڕشتنیفەلسەفەی

پەروەردەیكۆمار،ژنبون.

س���ێيەم: یەكەمینگەلویەكەمینئەزمونی

حوكمڕانیلەڕۆژهەاڵتیناوەڕاستداولەواڵتانی

ناوچەكەدا،كەبەڕەس���میوئازادانەش،مافی

خوێندن���یبەجولەك���ەداوە،بەزمانیخۆیان

بخوێن���نوخوێندن���گابكەن���ەوە،كۆم���اری

كوردستانبووە.كەهەتائێستاشدوای)70(

س���اڵ،لەهیچواڵتێكیرۆژهەاڵتیناوەڕاستدا

)جگ���ەلەئیس���رائیلخۆی(ماف���یخوێندن

بەجولەكەنەدراوە.

چ���وارەم:بایەخ���دانبەئ���ەدەبوهونەر..

ه���ەرلەگۆڤاریهونەریوئەدەبیمنااڵنەوە،

هەت���اهەڵكش���اوتر؛جگەل���ەوەی)هەژارو

ش���یعریانخوێندۆتەوە، موكریان���ی( هێمن

لەكاتیراگەیاندنیكۆماردا،چەندینس���رود

دەستوبرد،سازدراوونولەورۆژەیرێبەنداندا

پێشكەشیشكراوون،لەوانە:

1.سرودیقوتابخانەیكوردستان.

2.سرودیقوتابخانەیپەروانەیكچان.

3.سرودیخاتووویلمەسیادیان.

4.خاتووخەدیجەحەیدەری.

5.سرودیقوتابخانەیگەالوێژ.

6.سرودیقوتابخانەیسەعادەت.

7.س���رودیئەحم���ەدیئیلخان���یزادەو

محەمەدیقازی.

س���رودەكانكێنوس���یونی؟كێئ���اوازیبۆ

دان���اوون؟چ���ۆنپێشكەش���كراون؟هەموو

نادیارن؟

هەقوای���ەتوێ���ژەران،فری���ایدۆزینەوەیان

بكەون.

و  كۆماری مەهاباد 
پەروەردەو هونەر گرنگی 

قادروريا_ئهندامىدهفتهرىسياسى)حدك(
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 عومه ر شێخ موس سیاسەتمەدار

 نەسرین عەبدوڵاڵ فەرماندەو وتەبێژی هێزەكانی )یەپەژە(

د.عەباس وەلی مامۆستای زانكۆ لە توركیا
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سياسه مته دار 

عومه ر شێخ موس:

دیدار:سهههند

پرسی سەربەخۆیی كوردستان

 بە كارێكی جدی نابینم و بە 

تاكتیكی حزبی دەزانم



221  ژمارە )14-15( نیسانی  2016

عومەر شێخ موس سیاسەتمەداری ناوداری گەلی كورد، لە دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری )كوردستان 
سیاسییەكانی  الیەنە  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ  دەكات،  رێگایەنە  لەو  باس  دیپلۆماتیك(دا 
هەرێمی كوردستان، دواتر باسی بارودۆخ و هەلومەرجەكانی كوردستانی رۆژئاوا، باشور، باكور و 
رۆژهەاڵت دەكات، لە الیەكی ترەوە باس لە رۆڵ و كاریگەرییەكانی جەنابی )مام جەالل( دەكات 
لە پرۆسەی سیاسی عێراق بە گشتی و كوردستان بە تایبەتی، لەسەر پرسی سەربەخۆیی دەڵێت: 
»ئەو باسە بە كارێكی جدی نابینم و بە تاكتیكی حزبی دەزانم، بە شێوەیەكی »پۆپۆلیستانە«، بۆ 
راكێشانی هەستی جەماوەریی كوردستانە، داپۆشینی كەم و كوڕییەكانی دەسەاڵتە. هەرچەندە 
كۆمەڵگە،  ئامادەگی  و  پشتیوانی  رۆژ  بە  رۆژ  هەرچەندە  كوردستانە،  خەڵكی  رەوای  خواستێكی 
تایبەتی كە عێراق و سوریا رۆژ بە رۆژ بەرەو  تەنانەت رای گشتی جیهانی بۆی زیاتر دەبێت. بە 
و  ئامادەكاری  بە  پێویستی  وا  هەنگاوێكی  بەاڵم  دەچن،  لەتبوون  و  الواز  و  »فاشیل«  دەوڵەتی 

بەرنامەیەكی ورد و داڕێژرا و هەیە«.

قەیران  دەی��ان  بە  ناوچەكە  لەكاتێكدا   •

دەوڵەتی  نێو  و  ناوچەیی  ملمالنێی  و 

لەو  بەشێكە  ك��وردی��ش  تێپەڕدەبێت، 

دروستی  سیاسەتی  دەبێت  هاوكێشانە، 

نیشتمانی  كورد چی بێت، بۆ دەستكەوتی 

و نەتەوەیی؟

پێویستە من، ب��ەرای م��وس: عومەرشێخ 

)وەك��و كوردستانییەكان هێزە ه��ەم��وو

لەسەر سیاسی تری ئەكتەرەكانی هەموو

بەرژەوەندییەكانیگەلو لە بیر ساحەكە(

هەروەها بكەنەوە، خۆیان نیشتمانەكەی

بەرنامەیەكییەكگرتوویسیاسیبەیەكەوە

بتواننگەورەترینسود بۆئەوەی دابڕێژن،

چونكە وەرگ��رن، مێژووییە دەرفەتە لەم

ئێستا هەتا یەكەمەوە، جیهانی شەڕی لە

كوردستان گەلی بۆ وا دەرفەتی چەندین

ب��ەداخ��ەوە، زۆر ب���ەاڵم دروس��ت��ب��ووە،

دەستیداوە، لە كوردی سیاسی بزوتنەوەی

لە بزوتنەوەكە سەركردایەتی لەبەرئەوەی

زلهێزانی یان نەبووە، ك��ارەك��ەدا ئاستی

كۆمەڵگەیجیهانیرێگەیلێگرتوون.

•  لە باشوری كوردستان، هێزە سیاسییەكان 

یەكگرتوو تەبانین لە ئاستی ئەو ئاڵوگۆڕانە، 

ك��ورد  گەلی  لەچارەنوسی  بیر  بۆچی 

ناكەنەوە، بۆ هەنگاونان بۆ دەستبەركردنی 

مافەكان و سودوەرگرتن لەو قەیرانانە؟

نەك ب��ەداخ��ەوە، زۆر موس: عومەرشێخ 

بەڵكو ك��وردس��ت��ان، ب��اش��وری ل��ە تەنها

لەبەشەكانیتریكوردستانیش،بزوتنەوەكەو

دەسەاڵت لە بیر هەر سەركردایەتییەكەی

خۆیان حزبەكانی بەرژەوەندییەكانی و

گیروگرفتی توشی هەروەها دەك��ەن��ەوە،

لە یان بوونەتەوە، خۆیان ریزەكانی ناو

ئەنجامیالوازیوناكۆكییەكانداكەوتوونەتە

ناوچەكە،لەجیاتی ژێركاریگەریواڵتانی

یەكتر بۆچوونەكانی و رێكبكەون ئەوەی

قبوڵبكەن،چونكەلەیەكتریقبوڵكردنەوە

دواجاردەبووبەفاكتەریبەهێزبوونیانبۆ

رۆڵێكیكاریگەرترلەنێورووداوەكان.

•  زوو زوو باس لە دروستكردنی دەوڵەتی 

كوردی دەكرێت، پێتوایە ئاماژەیەكی روون 

پێتوایە  حزبییە؟  تاكتیكی  تەنها  یان  هەیە، 

هەڵوێستی واڵتانی زلهێز یارمەتیدەرە؟

سەربەخۆیی پرسی م��وس: شێخ  عومەر 

بە و نابینم جدی كارێكی بە كوردستان

بەشێوەیەكی دەزان���م، حزبی تاكتیكی

پۆپۆلیستانە،بۆراكێشانیهەستیجەماوەریی

كەموكورییەكانی داپۆشینی كوردستانە،

رەوای خواستێكی هەرچەندە دەسەاڵتە.

خەڵكیكوردستانە،هەرچەندەرۆژبەرۆژ

تەنانەت كۆمەڵگە، ئامادەگی و پشتیوانی

بە دەبێت، زیاتر بۆی جیهانی گشتی رای

بەرۆژ رۆژ سوریا و عێراق كە تایبەتی

بەرەودەوڵەتی»فاشیل«والوازولەتبوون

بە پێویستی وا هەنگاوێكی بەاڵم دەچن،

داڕێژراو وردو بەرنامەیەكی و ئامادەكاری

و یەكڕیزی بە پێویستی هەروەها هەیە،

لەنێوان پتەویی و پێكەوەیی هاوكارییەكی

ئەوەی لەبەر هەیە، كوردستان هێزەكانی

چەند ناوچەكە واڵتانی كە دەزانین باش

دەچنەوە. وادا پڕۆژەیەكی بەگژ بەتوندی

هەتا ئ��اگ��ادارب��م، لێی من ئ��ەوەی بۆیە

لەو پشتیوانی جیهان زلهێزێكی هیچ ئێستا

ئایندەدا پرۆژەیەنەكردووە.دوورنییەلە

رەوشی ئەگەر بگۆڕدرێت، هەڵوێستیان

ناوچەكەبەتەواویتێكبچێت،بەاڵمئێستا

هیچنیشانەیوانابینم.

•  لە هەرێمی كوردستاندا، ملمالنێی هێزە 

بایكۆتی  رادەی  گەیشتۆتە  سیاسییەكان 

یەكتر، بە تایبەتی پارتی و گۆڕان، دەبێت 

هەڵوێستی )ی.ن.ك( چی بێت، كە خۆشت 

ئەم  پێشووی  سەركردەكانی  لە  یەكێكی 

شۆڕشە؟

عومەرشێخ موس:چارەسەركردنیكێشەكانی

زۆر باشور كوردستانی هێزەكانی نێوان

سياسه مته دار 

عومه ر شێخ موس:
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ئاسانە،ئەگەرنییەتیرێكەوتنهەبێت،لە

جیاتیئەوەیگفتوگۆیماراسۆنیبكرێت،

لە رۆژدا 4 _ 3 م��اوەی لە دەتوانرێت

بگەن. ئەنجام بە چڕدا گفتوگۆی رێگای

برادەرانی بە پێشكەش میكانیزمێكم خۆم

یەكێتیكردووە.ئەویشئەمەیە:

كۆكردنەوەی چەتری بە ببێت یەكێتی .1

ببێتبەالیەنێكی هەمووالیەنەكان،نەك

سەرەكیلەكێشەكاندا.

2.تەركیزكردنلەسەربۆچوونوچارەسەری

و گەل دەنگی بۆ گەڕانەوە دیموكراتیانەو

جەماوەرلەرێگایهەڵبژاردنوپەرلەمان.

لە سیاسی رەوش��ی ئ��ارام��ك��ردن��ەوەی .3

شەڕی راوەستانی رێگای لە كوردستان

بۆ خۆشكردن زەمینە ب��ۆ راگ��ەی��ان��دن،

گفتوگۆینهێنیوتەوافق.

بێالیەن سیاسی وتارێكی  بەكارهێنانی .4

ومەنتیقیانە،تەركیزكردنلەسەرناوەڕۆكی

كێشەكان. راستەقینەی

و تەنازوالت مساومەو بۆ ئامادەگی .5

بەكارهێنانی لەجیاتی یەكتری، قبوڵكردنی

الیەنیدەرەكیلەسەرحیسابیالیەنەكانیتر.

وردی، بە كێشەكان دەستنیشانكردنی .6

ئەگەر)10(كێشەبێت،دابەشبكرێت،بۆ

سێتەوەر:

ا. كێشەكانیئاسان.

ب.كێشەكانیئاڵۆزتر.

ج.كێشەكانیهەرەئاڵۆز.

گفتوگۆ بۆ رۆژ )2-1( هەرتەوەرێك بۆ

پێویستە بكرێت. ت��ەرخ��ان ل��ەس��ەری��ان

نهێنی و میدیاكان لە دوور گفتوگۆكان

بن.پاشتەواوبوونیهەرتەوەرێكئیمزا

بكرێت،یانكێشەكەبەالوەبنرێت،دواتر

دووەم ت��ەوەری لەسەر گفتوگۆ دەبێت

بكرێت...هتد،هەروەهازۆرگرنگە،رێگە

بەهیچالیەنیدەرەكینەدرێتپەیوەندی

هەبێتبەگفتوگۆكانجا)بێگانە،یانكورد

بێت(.

7.پێویستەیەكێتیهەمووقورساییخۆی

بەكاربێنێت،كەرێككەوتنلەبەرژەوەندی

دۆڕاو كەس هیچ الیەنەكاندایەو هەموو

نابێتلەمجۆرەسازانورێككەوتنە.

8.بێگومانزۆرگرنگەیەكێتییەكدەنگ

بۆ رێكبخات، خۆی ناوماڵی خێرا و بێت

ئەوەیرۆڵێكیكاریگەرترببینێت.

9.زۆرروونەكەوەفدەكانیگفتوگۆلەسەر

دەسەاڵت بڕیارو خاوەن دەبێ كێشەكان

بن،نەكهەرهەموورۆژێكرابكەن،بۆ

سەركردایەتیومەكتەبیسیاسیخۆیان،بۆ

رەزامەندییوەرگرتن.

ئینسانی  نا  باكور، قەتڵ و عامێكی  لە    •

و  ك��وردەك��ان  دژی  توركیاوە،  لەالیەن 

ئەو  ئاكامی  دەچێت،  بەڕێوە  )هەدەپە(  

رەوشە بە كوێ دەگات؟

لە مێژوویی ئەزموونی موس: عومەرشێخ 

و فەلەستین ئەفەریقا، باشوری ئیرلەندا،

زۆرشوێنیتر،وانیشاندەدات،كەشەڕو

چ��ارەس��ەری دەت��وان��ن ج��ار ك��ەم ناكۆكی

حكومەتی ئەنجامدا لە وابكەن، كێشەی

كە دەبن مەجبور هەر پەكەكە، توركیاو

بەرن، ئاشتی پرۆسەی و گفتوگۆ بۆ پەنا

چ��یل��ەش��ەڕەك��ان��یپ��ێ��ش��وودا،چ��یهی

ئێستا،زیانێكیگەورەبەبەرژەوەندیەكانی

هەردووالیهێناوە،بۆیەچاوەڕێدەكرێت

ئاشتی و بوەستێت ش��ەڕ پ��رۆس��ەی ك��ە

گشتی رای فشاری لەژێر دەستپێبكاتەوە،

كوردوتوركوجیهانیش.

پەكەكە   توركیاو  نێوان  ئاشتی  پرۆسەی    •

پێتوایە  ئارادایە،  لە  هاتووەو شەڕ  كۆتايی 

باشورو  هاوشێوەی  باكوریش  دەكرێت 

رۆژئاوا خۆسەری دیموكراسی رابگەیەنێت، 

وەكو  پەكەكە،  لەسەر  تۆ  هەڵوێستی 

پێویستە هەموو هێزە 
كوردستانییەكان بیر لە  
بەرژەوەندییەكانی گەل و 

نیشتمانەكەی خۆیان بكەنەوە، 
بەرنامەیەكی یەكگرتووی 

سیاسی بە یەكەوە دابڕێژن، 
بۆئەوەی بتوانن گەورەترین 
سود لەم دەرفەتە مێژووییە 
وەرگرن، چونكە لە شەڕی 

جیهانی یەكەمەوە، هەتا ئێستا 
چەندین دەرفەتی وا بۆ گەلی 
كوردستان دروستبووە، بەاڵم 

بەداخەوە، بزوتنەوەی سیاسی 
كوردی لە دەستیداوە
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پارتێكی شۆڕشگێری باكور چییە؟

ئەو ب��اوەڕن��اك��ەم م��وس: شێخ  ع��وم��ەر 

كوردستانی لە رۆژئاوا، باشورو ئەزمونەی

باكوررووبدات.هەرچەندە)پەكەكە(زۆر

لەكۆتایی نییە دوور دەدات. بۆ هەوڵی

لە جۆرێك ئاشتی و گفتوگۆ  پڕۆسەی

ئۆتۆنۆمی،یانالمەركەزیەتلەكوردستانی

باكوردامەزرێت.ئەزمونیرۆژئاواشهێشتا

زۆری مەترسی نەچەسپاوەو ت��ەواوی بە

لەسەرە،تەنانەتجارێئایندەیدیارنییە.

خۆم هەڵوێستی شوێندا زۆر لە زۆرجارو

كە )پەكەكە( بە بەرامبەر دیاریكردووە

دیموكراتی دژی تۆتالیتارو رێكخراوێكی

دەناسم،بەقەناعەتیمنگەلیكوردستان

بەرەوكارەساتدەبات،ناتوانێتسەركەوتن

بەدەستبهێنێت،ئەگەربۆچوونەفیكرییو

سیاسیەكانیخۆینەگۆڕێت.

جاران  لە  پارتی  پەكەكەو  پەیوەندی    •

زیاتر توندبۆتەوە، جگەلەوە كە مێژووەكەی 

هۆكاری ئابووری و نفوز و دەستێوەردانی 

سەرەكی  هۆكاری  ئێران  توركیاو  واڵتانی 

نییە؟

عومەر شێخ موس:ئەمناكۆكیانەیئێستای

و كاتین م��ن، ب��ەرای پەكەكە، و پارتی

هەردووالیە هاوپەیمانێتی بەریەككەوتنی

پارتی دەرەك��ی. الیەنی هەندێك لەگەڵ

و ئێران لەگەڵ پەكەكە توركیا، لەگەڵ

جەماوەرییە پێگەی لەسەر عێراق، سوریاو

لەباكورورۆژئاوا،بەاڵملەئەنجامدائەم

دووهێزەزۆرپراگماتینوزۆربەئاسانی

رێكدەكەونەوە.مێژوویپەیوەندیەكانیشیان

هەرئەوەنیشاندەدات.

سەربەخۆ  كانتۆنەكانی  رۆژئ���اوا  لە    •

لەژێر  هێشتا  ب��ەاڵم  هەیە،  وج��ودی��ان 

حكومەتی  ئەسەدو  گەڕانەوەی  مەترسی 

یان  دیموكراتین،  كانتۆنانە  ئەم  توركیادان، 

حكوم  پەیەدە  تاكڕەوی  دەوترێت،  وەكو 

دەكات؟

دام��ەزران��دن��ی بیری م��وس: عومەرشێخ 

بەتایبەتی ب��اش��ە، بیرێكی كانتۆنەكان

ناوچەكە ت��ری گ��ەالن��ی نوێنەرانی ك��ە

بەبێ ب��ەداخ��ەوە ب��ەاڵم ب��ەش��دارن، تێیدا

پەیەدە تاكڕەوی دام��ەزراون، هەڵبژاردن

دۆستەكانیان تەنها دی���ارە، پێیانەوە

ناكۆكییەكی بۆیە دەكرێن. نوێنەرایەتی

كورد نیشتمانی ئەنجومەنی لەگەڵ توند

لەسوریا)ENKS(دروستبووە،بەاڵملەم

رۆژانەخەریكیپێداچوونەوەن،رەخنەلە

بۆچوونەكانیپێشوویاندەگرنبەوجۆرەی

خەلیل(. )ئ��اڵ��دار یەكەمیان لێپرسراوی

لەسەرە زۆریان مەترسی هێشتا بێگومان

عومهرشێخموسوجهناىبمامجهاللوپۆلێكپێشمهرگه
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توركیاو رژێمەكانی و داع��ش ل��ەالی��ەن

یەكگرتنەوەی بە پێویستییان بۆیە سوریا،

ناوریزەكانیگەلیكوردلەسوریاهەیە،

هەروەهاوازلەبۆچوونیتاكڕەویخۆیان

بهێنن.

نێوان  ملمالنێی  دەكرێت،  چ��اوەڕوان    •

)پەیەدە و ئەنەكەسە( بگاتە شەڕو پێكدادان، 

یان دەرفەتی دیالۆگ و دانوستان هەیە؟

شەڕی تاڵی ئەزموونی موس:  عومەرشێخ 

هێزە كوردستان، بەشەكانی لە كوژی برا

مەترسییە لەو سوریای كوردستانییەكانی

الیەنەكان هەموو بۆیە وش��ی��ارك��ردووە.

پرۆسەیەكی لە رێگە ه��ەوڵ��دەدەن زۆر

وابگرن.هەرچەندەهەندێهێزیدەرەكی

باوەڕموایە بۆیە دەدەن. بۆ هەوڵی زۆر

رێگەی سوریا كوردستانی هێزەكانی كە

گفتوگۆودانوستانهەڵدەبژێرن.هەوڵێكی

بۆ خۆشكردن زەمینە بۆ ت��ازەش، زۆری

پرۆسەیەكیوالەئارادایە.

هێزی  دوو  پێشمەرگە  و  شەڕڤانان    •

دەكرێت  بوون،  داعش  شەڕی  كاریگەری 

بۆ  دەبێت  گ��ەورەی  دەستكەوتی  بڵێین 

بۆ  بەكارهێندراون  تەنها  یان  كورد،  گەلی 

دژایەتی داعش؟

دەسكەوتی ئێستا هەتا موس: شێخ  عومەر 

بەاڵم بووە، كورد گەلی بۆ گەورەی زۆر

نەچێت بیرمان لە راستییە ئ��ەو دەبێت

واڵتی هەندێك ب��ەرژەوەن��دی ئێستا كە:

ب��ەرژەوەن��دی لەگەڵ جیهانی كۆمەڵگەی

گەلیكوردستانیەكیانگرتووە،بەاڵمهیچ

بۆیە وابێت. رۆژیش لەدوا نییە، گرەنتی

دەبێتسەركردایەتیبزوتنەوەسیاسییەكانی

كوردستانزۆروریابنوخۆیانئامادەبكەن،

لە هەڵوێستییان گۆڕینی ئ��ەگ��ەری ب��ۆ

ئایندەدا،ئەویشلەرێگەیخۆبەهێزكردن

وپاراستنییەكگرتووییریزەكانیان.

•  پەكەكە هەژموونی لە باكور، رۆژئاواو 

یان  خۆسەپێنییە،  ئەمە  هەیە،  رۆژهەاڵت 

واقیعی هێزێكی كوردستانییە؟

عومەر شێخ موس:پێگەیپەكەكەلەباكور

رۆژه��ەاڵت لە بەاڵم ئاساییە، رۆژئ��اوا و

و سیاسی بۆشایی ئەنجامی لە باشور، و

بەشانە، لەم سیاسییەكانە هێزە فیكری

ناتوانن و الوازن زۆر هێشتا باشور لە

بكەن، پارتی گۆڕان، یەكێتی، مونافەسەی

ناو زۆری ناڕازیبوونی هەبوونی لەگەڵ

پچڕ و لەتبوون ل��ەرۆژه��ەاڵت، جەماوەر

كۆمەڵەكان و دیموكراتەكان پچڕبوونی

لەو نفوز كە خۆشكردوون، بۆ زەمینەی

بەشەپەیدابكەن،بەاڵمهەندێكنزیكییان

لەئێرانبۆتەهۆیكەمیپشتوانیكردنیان.

)باشورو لە نازانم بەخۆسەپاندنی بۆیە

بەڵكو ك��وردس��ت��ان��ی��ش، رۆژه������ەاڵت(ی

بەقۆستنەوەیهەلودەرفەتدەزانم،لە

باكورورۆژئاواخۆسەپاندنێكیزۆربەهێزە

لەبەرمەرجیمەوزوعیلەودووبەشە.

•  هێزەكانی رۆژهەاڵت كۆمەڵە و دیموكرات 

لە  پێویستیان  وەك  نەخشێكی  و  دەور 

بۆ  بكەن،  چی  دەبێت  نییە،  رۆژه��ەاڵت 

وازهێنان لە ژیانی ئۆردوگانشینی؟

پرسەم ئ��ەم زۆرج��ار م��وس:  عومەرشێخ 

كوردستان رۆژهەاڵتی هێزەكانی لەگەڵ

و روون زۆر هەنگاوەكان باسكردووە.

دیارن.دەبێتكۆمەڵەكانودیموكراتەكان

یەكبگرنەوە،دواتربەرەیەكلەنێوانخۆیان

وهێزەكانیتردروستبكەن،هەروەهازۆر

بزوتنەوە  لەگەڵ خۆیان پەیوەندی گرنگە

جەماوەرییەكەیناوەوەیواڵتبەهێزبكەن،

بەهێزكردنی لەسەر بەردەوامبێت هەر

واڵت، ناوەوەی لە خۆیان رێكخستنەكانی

بەهێزی راهێنان و مەشق بەردەوامی بە

حكومەتی توركیاو پەكەكە،
 هەر مەجبور دەبن كە پەنا

 بۆ گفتوگۆ و پرۆسەی 
ئاشتی بەرن، چی لە 

شەڕەكانی پێشوودا، چی 
هی ئێستا، زیانێكی 

گەورە بە بەرژەوەندیەكانی 
هەردووالی هێناوە، بۆیە 

چاوەڕێ دەكرێت كە 
پرۆسەی شەڕ بوەستێت 
و ئاشتی دەستپێبكاتەوە، 
لەژێر فشاری رای گشتی 
كوردو تورك و جیهانیش.
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پێشمەرگەیخۆیانبۆكاتیپێویستیبكەن.

و  هەرێم  حكومەتی  پەیوەندییەكانی    •

پێتوایە  دەبێت،  خراپتر  تادێت  بەغدا، 

)مام  جەنابی  غائبوونی  سەرەكی  هۆكاری 

جەالل(ە، یان چارەسەر چییە؟

عومەرشێخ موس:بێگومان،نەبوونیجەنابی

زیانێكیگەورەی بەغداد، لە )مامجەالل(

قورسایی و بۆچوون گرنگی و رۆڵ بە

هەرچەندە گەیاندووە، بەغداد لە كورد

هەوڵ زۆر مەعسوم(یش )د.فوئاد  كاك

بۆچاككردنیپەیوەندییەكاندەدات.بەرای

بوو، تێكدەرانە زۆر مالیكی رۆڵ��ی من

لە گەورەی زۆر هەڵەی هەرێمیش بەاڵم

پەیوەندیەكانیخۆیلەگەڵبەغدادكرد.

سەركردایەتی دەبێت من، ب��ەرای بۆیە

گفتوگۆ رێگای و بن واقیعی زۆر هەرێم

هەڵبژێرن، بەغداد لەگەڵ رێككەوتن و

ناڕاستی گفتی  ه��ەن��دێ��ك ب��ە ب���اوەڕ

زۆر نەكەن. ناوچەكە واڵتانی هەندێك

دیارەكەكوردستانئێستاناتوانێترێگەی

عێراق لە جیابوونەوە و سەربەخۆیی

بگرێتەبەر،لەبەرنەبوونیهێزیسەربازی

داعش پەالماردانی ئەزموونی ئابووری. و

هەریەك نیشاندەدات كوردستان، سەر بۆ

ب��ەدوو دەتوانێت دراوس���ێ واڵت��ان��ی لە

دەبابە(، فڕۆكە، )تۆپ، سەربازی فرقەی

ماوەیەكی لە كوردستان رەوشی دەتوانن

كە ئێستا بۆیە بكەن. شپرزە كەمدا زۆر

زۆر پشتیوانییەكی الوازەو عێراق رەوشی

پێویستە هەیە، كوردستان خەڵكی بۆ

رێگەی كوردستان هەرێمی حكومەتی

حكومەتی لەگەڵ رێككەوتن و گفتوگۆ

هەڵبژێرێت. عێراق

سیاسەت  ل��ە  زۆرە  م��اوەی��ەك��ی    •

نیت،  نیگەران  ئایا  دووركەوتویتەتەوە، 

حزبایەتی  و  سیاسەت  تێزەی  بەم  باوەڕت 

نییە؟

لە راس��ت��ی��دا، ل��ە م��وس: عومەرشێخ 

بەاڵم نەكەوتوومەتەوە، دوور سیاسەت

دووركەوتوومەتەوە، حزبی سیاسەتی لە

ئ��ەوی��شل���ەب���ەرئ���ەوەیب����اوەڕمب��ەو

كەسایەتی وەكو ئێستا نەماوە، فۆڕمە

خۆم رای س��ەرب��ەخ��ۆ روناكبیرێكی و

هێزو زۆرجار لەهەمانكاتدا دەردەب��ڕم،

عومهرشێخموسوئيسامعيلبێشكچى
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لەگەڵ راوێ���ژم سیاسی سەركردایەتی

یارمەتییان بەخۆشحاڵییەوە دەك���ەن،

ئۆپۆزسیۆنی لەناو ماوەیەك بۆ دەدەم،

لەوەش وازم ب��ەاڵم چاالكبووم، سوریا

پەیدابووە، ال باوەڕێكم بەگشتی هێنا،

)وەك��و ئێمەش الی ل��ە پێویستە ك��ە

ئەوروپا(پاشتەمەنێكیدیاریكراو)وەكو

خەڵكخۆی حەقە ئیتر ساڵ(، 70_65

نوسین، خەریكی بكات، خانەنیشین

لە دانبێت م��وح��ازەرە وان��ەو خوێندن،

خزمەتی دەتوانن بەمشێوەیە زانكۆكان،

هەر ئ��ەوەی لەجیاتی بكەن، گەورەتر

بزوتنەوەكانی و بمێنن دەسەاڵت لەسەر

لە بكەن،رێگە خۆیانتوشیقۆرخكردن

بگرن. گەشەكردنی

نزیكترین  ل��ە  ب���ووی  یەكێك  ت��ۆ    •

ئێستا  جەالل(،  )مام  جەنابی  دۆستەكانی 

پێوە  جەالل(ی  )مام  جەنابی  بێ  یەكێتی 

دیارە، هۆكارەكانی چین بۆ یەكخستنەوەی 

ریزەكان، دەبێت چی بكات؟

وەاڵم��ەك��ان��ی ل��ە م��وس: شێخ  ع��وم��ەر 

كردووە، میكانیزمێكم باسی س��ەرەوەدا

نێوان كێشەكانی چ��ارەس��ەرك��ردن��ی بۆ

ب��ەرای ع��ێ��راق. ك��وردس��ت��ان هێزەكانی

ناو كێشەكانی بۆ میكانیزم هەمان من

چارەسەركردنی بۆ بەكاردێت، یەكێتیش

هەندێك كە هەیە لەوە ئاگام كێشەكان.

رێككەوتن بۆ دەكرێن، جدی گفتوگۆی

پاراستنی بۆ ك��ارك��ردن، یەكەوە بە و

یەكێتیوریزەكانیناویەكێتی.دواترین

هێزی پشتیوانیكردنی بۆ كۆبوونەوە

ئامادەبوونی بە كوردستان پێشمەرگەی

مەال كاك هێرۆخان، كۆسرەت، )ك��اك

زۆر هەنگاوێكی تر( هەڤااڵنی بەختیار،

باشبوو.

• ئایندەی كورد چۆن دەبینیت؟

گەشبینم زۆر ئێستا موس: شێخ  عومەر 

ئەم لەبەر كوردستان و كورد ئایندەی بە

هۆیانە:

گەلی نەمانی و مان لەسەر مەترسی أ.

كەمتر زۆر فەرهەنگەكەی و زمان كورد،

بووە،بەبەراوردلەگەڵمێژوویرابردووی

نزیك.

بەشەكانی هەموو خەڵكی ژم��ارەی ب.

ملیۆن )40( چ��ل ل��ە ئێستا ك��وردس��ت��ان

كەس زەحمەتە زۆر بۆیە زیاترە، كەس

پیالنیشی ئەگەر بەرێت، لەناوی بتوانێت

بۆدابڕێژێت.

ج.گەلیكوردوواڵتیكوردستانبووەتە

جیۆسیاسی و ستراتیژی گرنگی فاكتەرێكی

لەرۆژهەاڵتیناوەڕاستدا.هەمووالیەنەكان

بكەن، بۆ تایبەتییان حیسابی مەجبورن

فەرامۆشیان جاران وەكو ناتوانن هەروەها

بكەن.

رایگشتی ئێستاكۆمەڵگەیجیهانیو د.

پشتیوانی بەهێز بەشێوازێكی زۆر جیهانی

كوردستان گەلی داخوازییەكانی و ماف لە

بەبەراوردلەگەڵجاراندەكات.

ه.ئێستالەكوردستانیباشور،هەرێمێكی

رۆژئ��اواش كوردستانی لە هەیە، فیدراڵ

دروستكراون، ئۆتۆنۆم كانتۆنێكی چەند

دەرفەتی كەموكوڕییەكان، هەموو لەگەڵ

لە نییە دوور زۆرە. گ��ەش��ەك��ردن��ی��ان

هەندێك رۆژهەاڵتیش باكورو كوردستانی

كورددا گەلی بەرژەوەندی لە گۆڕانكاری

بێنەكایەوە.

واڵت زۆر و جیهانی گشتی رای و.

دەوڵەتی دروستبوونی پێویستی لە باس

ب��ەوم��اف��ە دان و دەك����ەن ك��وردس��ت��ان

پۆزەتیڤ ئ��ای��ن��دەی��ەك��ی ب��ۆی��ە دەن��ێ��ن،

بۆكورددەبینم.

پرۆفايل:

_عومەرشێخموس.

_ساڵی1942لەشارۆچكەیعامودەلەكوردستانیرۆژئاوا

»سوریا«لەدایكبووە.

_لە1962/2/7چۆتەئەوروپا،تەنیا20ساڵلەسوریاژیاوە.

_لەمانگیكانونییەكەمی1978تامانگیتەمووزی1979،

ئابی مانگی تا 1980 مانگیشوباتی لە پاشان یەكەمینجار،

1981لەشاخپێشمەرگەیشۆڕشینوێبووە.

_ساڵی1958بۆتەئەندامیپارتیدیموكراتیكوردستانلە

سوریا.

فەرعی« لیژنەی « ئەندامی بۆتە 1961 - 1959 ساڵی _

خوێندكارانهیهەمانحزبلەحەلەب.

كۆمیتەی ئەندامی ئینگلتەرا لە 1966-1963 ساڵی _

بەڕێوەبەریگشتیكۆمەڵەیخوێندكارانی_كوردلەئەوروپا

كۆمەڵەی ئینگلتەرای لقی سكرتێری هەمانكاتدا لە بووە،

خوێندكارانیكوردلەئەوروپابووە.

_ساڵی1963_1966ئەندامیكۆمیتەیئەوروپایرێكخراوی

لێپرسراوی ب��وو، عیراق كوردستانی دیموكراتی پارتی

رێكخستنیئینگلتەراشبووە.

_ساڵی1966وازیلەكاریحزبیهێناوە.

_ساڵی1970وساڵی1974بووەبەسكرتێریلقیسویدی

كۆمەڵەیخوێندكارانیكوردلەئەوروپا.

_ساڵی1972لەزانكۆیستۆكهۆڵم،بڕوانامەیماجستێری

یەكێتیی و چین نێوان سنوری كێشەی لەسەر وەرگرتووە،

سۆڤیەت.

دامەزرێنەری دەستەی ئەندامی بە بووە 1975 ساڵی _

كۆمیتەی لە بووە ئەندام كوردستان، نیشتمانیی یەكێتی

یەكێتی یارمەتیدەری لێپرسراوی دەرەوەو پەیوەندییەكانی

خوێندكارانی كۆمەڵەی بۆ ب��ووە، كوردستان نیشتمانی

كوردستانلەدەرەوەیواڵت«.

رێكخراوی دامەزرێنەری و لێپرسراو 1977-1976 ساڵی _

هەروەها بووە، ئەمەریكا لە كوردستان نیشتمانی یەكێتیی

نوێنەرییەكێتییشبووەهەرلەوێ.

_لەكۆبوونەوەكانیكۆمیتەیسەركردایەتییەكێتینیشتمانی

»كوردستانی ناوزەنگ لە 1979-1978 ساڵی كوردستان

عیراق«بووە،بەئەندامیكۆمیتەیسەركردایەتی،لێپرسراوی

پەیوەندییەكانیدەرەوەییەكێتینیشتمانیكوردستان،بەاڵم

لەدەرەوەزۆرنەماوەتەوە،بۆبن.

یەكێتی سەركردایەتی كۆمیتەی كۆبوونەوەكانی لە _

نیشتمانیكوردستانلەساڵی1980دابەئەندامیمەكتەبی

ئەندامی نیوێك و ساڵ ماوەی بۆ هەڵبژێردراوە، سیاسی

دەستەیكارگێڕیمەكتەبیسیاسیبووە،لەكوردستانهەتا

مانگیئابیساڵی1981تاساڵی1986هەرئەندامیمەكتەبی

سیاسیوبەرپرسیپەیوەندییەكانیدەرەوەبووە.

_لەمانگینیسانیساڵی1986وازیلەیەكێتینیشتمانی

دوور مەیدانەكە لە ت��ەواوی بە بەاڵم هێناوە، كوردستان

نەكەوتۆتەوە،بەڵكوبەردەوامبووەلەكۆكردنەوەیكۆمەك

بزوتنەوەی بۆ زانستی و سیاسی و مرۆیی یارمەتی و

كوردایەتیلەتەواویپارچەكانیكوردستاندا.
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دیدار:سامانياروهيس_كەالر

ژنانی )YPJ( هێزێكی سەربازییە كە 

تەواوی میللەتانی كورد، عەرەب، 

رسیانی و ئاشوری تێدایە

 نەرسین عەبدوڵاڵ

  فەرماندەو وتەبێژی هێزەكانی )یەپەژە(:
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•  س���ەرەتا لەوە دەس���ت پ���ێ دەكەین، 

دروس���تبوونی یەكینەكانی پاراس���تنی ژنان 

)یەپەژە(، بۆچی ؟ 

نەس���رین عەبدوڵاڵ:وەاڵمێكیزۆرس���ادە،

بەاڵمپڕلەگوزارش���توتێگەیشتنیخێرو

بەپەلەتدەدەمەوە،هیچشۆڕش���ێك،یان

راپەڕینێكبەبێبەش���داریژنسەرناگرێت،

لەهەم���ووقۆناغەكان���یراپەڕین»نهێنی،

س���ەربازی،فیك���ری،ئاب���ووری«،هەرگیز

پێچەوان���ەی )موس���تەحیلە(نموونەیەكی

وتەكانیم���نلەجیهانداهەبێ���ت،هەموو

ئەمان���ەلێكۆڵینەوەم���انلەس���ەركردووە،

بۆیەفەلس���ەفەیەكیئاس���انە،ئەویشژنان

دەتواننخۆیانبەرگریلەخاكوخۆیانو

نەتەوەكەیانبكەن.

•  كەوات���ە پێش���تر بەتایب���ەت لەكات���ی 

دروستبوونی ئاڵۆزییەكانی سوریا ئێوە پالنی 

لەوشێوەیەتان هەبوو؟ 

نەس���رین عەبدوڵاڵ:پێشئەوەیس���وریاش

دووچ���اریئاڵ���ۆزیببێت،ئێم���ەهەموو

هەیكەلەكەمانداناب���وو،هەروەهادەتوانم

بڵێملەمەیانداپارتیكرێكارانیكوردس���تان

»PKK«زۆرهاوكارم���انب���وون،تاوەك���و

ئاڵۆزب���وو،هێزەكانمان س���وریا بارودۆخی

رێكخران���ەوە،دوات���رلەچەن���دكەمپێكی

سەربازیدانزیكەیشەشهەزارژنراهێنانیان

پێك���را،تاكوبەتەواویئامادەكران،لە12-

4-2013بەش���ێوەیەكیرەس���می)یەپەژە(

دامەزراوهاتینەمەیدانیبەرخودان.

•  ئ���ەوكات رۆڵی ئێ���وە چۆن دەركەوت، 

لەس���ەر  گەورەتان  كاریگەریەكی  پێتانوایە 

ناوچەكە هەبووبێت ؟ 

نەسرین عەبدوڵاڵ:ئێمەلەناوواقیعیخەڵكی

رۆژئاوادادەژیاین،چلەهێرشەكانیبەرەی

نوس���ڕەوئەحرارش���اموگروپەئیسالمییە

توندڕەوەكان���یت���ر،چل���ەوزوڵم���ەیلە

س���نورەكانەوەتوركیالێدەكرێ���ن،چدواتر

ك���ەداع���شه���اتوهێرش���یهێنابۆ

ناوچەكانم���ان،ژیانیخەڵك���یلەرۆژئاوای

كوردس���تانساتبەس���اتپێكهاتبوولەمان،

یاننەمان،چونكەبەردەوامهێرشهەبوو،

بەچەكیقورس،جەنگیدەروونیهەبوو،

پیادەكردنیئایدۆلۆژیایەكیئیسالمیانەیتازە

داهێنراویدەس���تیبەغدادیوهاوڕێكانی

لەمەیدانەك���ەهەبوو،بەاڵمك���ە)یەپەگە(

ودواتر)یەپەژە(هات،هەس���تینیشتمان

پەروەریومرۆڤایەتیوبەرگریكردنلەخود

وەكت���اك،دوات���ركۆمەڵگەدروس���تبوو،

ئەم���ەزۆرگرنگبوو،ئێم���ەشوەكژنانی

)یەپەژە(هاتینەمەیدانەك���ە،كەلەوكاتەدا

دووجۆربوو،سیاسیوسەربازی،بێگومان

بەپێ���یمیكانیزمێكیبەرنامەب���ۆداڕێژراو

دابەشبووینبەس���ەرناوچەكانیخۆرئاواداو

ژمارەیەك���یزۆرفەرمان���دەیگ���ەورەلە

ژنانی)یەپ���ەژە(سەرپەرش���تیگەورەترین

شەڕەچارەنوس���ەكانیانكرد،وەككۆبانێ،

سەرێكانی،گرێسپی،تەلتەمر،قەرەقوزاك

وچەندینشەڕیدیكە،لەئێستاشداشۆڕش

بەردەوامەونابێتبووەستینتاكوكۆتاییو

ئازادیتەواوەتیخاكیكوردستانیرۆژئاوا.

• ژمارەی هێزەكانی یەپەژە لەناو یەكینەكانی 

پاراستنی گەل لەرۆژئاوا چەندە؟ 

نەسرین عەبدوڵاڵ:لەئێستادا40%هێزەكانی

یەكینەكان���یپارس���تنلەژنان���ی)یەپەژە(

پێكدێت،كەبەهەم���انرێژەشفەرماندەی

سەربازیبااڵمانلەسەركردایەتییەكینەكانی

پاراستنهەیە.

•  پێتوای���ە داهاتووی ئێوە وەك هێزەكانی 

یەپ���ەژە، ل���ە رۆژئاوای كوردس���تان هەر 

نەسرین عەبدوڵاڵ فەرماندەو وتەبێژی هێزەكانی )یەپەژە( لە رۆژئاوای كوردستان، لە دیدارێكی 
تایبەتی گۆڤاری )كوردستان دیپلۆماتیك(دا باس لە گرنگی و بەشداری ژنان لە شۆڕشەكانی رۆژئاوای 
كوردستاندا دەكات،  لەالیەكی ترەوە باسی بەرخۆدان و بەرگرییە قارەمانييەكان دەكات، كە لە 
كانتۆنی كۆبانێ لە بەرامبەر گروپی تیرۆریستی داعش بەرپایان كردووە،  لەوبارەیەوە دەڵێت:« 
گوندەكاندا  لە  بۆیە  بوو،  پڕچەك  لەهەمانكاتیشدا  زۆربوو،  هێزەكەی  داعش  نەچێت  لەبیرمان 
ئەگەر بەردەوام بووینایە لە شەڕ ئەوە ژمارەیەكی زۆر زیانی گیانی و ماددیمان دەدا، بۆیە هەرزوو 
چۆڵكران، كە هاتنە كۆبانێ هەرچیيەك بۆمب و گوللــەیان هەبوو بەسەر كۆبانێدا باراندیان، بەاڵم 
تاكتیك و خۆڕاگری شەڕڤانان هێشتا لە لوتكەدابوو، شەڕی كۆاڵن بە كۆاڵن و نەبەردی ئەفسانەی 
لەناو كۆاڵنەكانی ئەو شارە تۆمار دەكرا، هەر رۆژێك 10 - 20 تیرۆرست دەكوژران، كە زۆرینەیان 

بیانی بوون، داعش نائومێد بوو لەوەی دەست بەسەر تەواوی شارەكەدا بگرێت«
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دەمێنێت���ەوە؟  قورس���ایتان  بەمش���ێوەیە 

كاریگەریەكانتان لەرووی سەربازی، سیاسی، 

فك���ری و رێگەكان���ی تری گەش���ەپێدانی 

رۆژئاوای كوردستان بەردەوام دەبێت؟ 

نەس���رین عەبدوڵاڵ:مننەمدەویستبچمە

س���ەرئەوخاڵە،بەاڵمبابەوردیش���تێكت

بۆباسبكەم،لەكۆتایی���دادەگەینەئەوەی

كاریگەریەكانمانچۆن���نوچۆنبەردەوام

دەبن؟لەدوایساڵی2013ەوەژنانی)یەپەژە(

لەهەمووشەڕەكاندالەریزیپێشەوەبوونو

شەهیدێكیزۆرمانهەیە،ئەمەنەكتەنها

قس���ەیمنە،وەكوتەبێژ،یانفەرماندەی

گشتی،بەڵكوجیهانچلەڕوویراگەیاندن،

بەوش���ێوەیە نێودەوڵەتی ی���انسیاس���ەتی

تەماش���ایژنانیكورددەك���ەن،لەالیەكی

تریش���ەوەل���ەروویئایدۆلۆژی���ایتایبەتی

هەڵگرتووە، ئامانجێكم���ان ئێمە خۆمانەوە

خزمەتكردنەبەگەلەكەم���انوپارچەیەكی

كوردس���تان،كەئێمەلەناوواقیعەكەیداین،

هەرچەندتاكوئێس���تاش���ۆڕشبەردەوامە،

بەاڵمئێمەبۆئایندەس���ازینیشتمانەكەمان

ش���ۆڕشدەكەین،دەمانەوێ���ترۆڵەكانمان

تەنها بیرش���تنەچێتش���ۆڕش بپارێزین،

چەكوتێكش���كاندنیدوژمننییە،لەدوای

ش���ۆڕشدوژمن���یمەترس���یدارترهەی���ە،

نێوانخودیالیەنەكانی ناتەبایی گەندەڵی،

رۆژئاوا،كەئەگەریەكگرتوونەبینهەموو

ش���تێكلەگەڵهیچیەكساندەكەین،ژنانی

)یەپ���ەژە(هێزێكیس���ەربازیبونیادنراوی

یاس���اینلەرۆژئاوایكوردستانكەتەواوی

میللەتانیكورد،عەرەب،سریانیوئاشوری

تێدایە،بەرگریلەنیش���تمانەكەیاندەكەن،

ل���ەدوایس���ەركەوتنییەكجارەك���ەیل���ە

روانگەیتێڕامانیفكریش���ەوەبەشداردەبن

ل���ەگەش���ەپێدانینیش���تمانەكەیان،یاخود

رۆژئاوایكوردس���تان.

•  ئەجیندای داعش لە هێرش���كردنە سەر 

رۆژئاوای كوردستان چییە؟ بۆچی بەوشێوەیە 

كردنە ئامانجی شارەكانی رۆژئاوای كوردستان 

لە مەبەستە سەرەكیەكانیەتی؟ 

نەسرین عەبدوڵاڵ: ئەوەروونەبەالیهەموو

جیهان���ەوە،ك���ەداعشچەن���دئامانجێكی

هەیە،یەكەمیانسیاس���ییە،دووەمئاینییە،

ك���ەئەوەباكگراوندەك���ەیوانییە،تەنهابۆ

سەرنجڕاكێشانوشەرعیەتدانەبەكردەوە

قێزەونەكانیان،یەكێك���یترلەئامانجەكانی

ژنان���ە،چونكەس���ەلماندویەتیكەدەچێتە

ه���ەرناوچەی���ەكپێ���شهەمووش���تێك

دەس���تبۆئازادیوماف،تەنانەتخودی

ژن���اندەبات،دوات���روێرانكردنیژێرخانی

ئاب���ووریودروس���تكردنیكاولكاری،وەك

دیارەك���وردلەناوچەكەدابەردەوامیەكێك

بووەلەمەبەس���تەكانیگروپەتیرۆرستو

دیكتاتۆرەكان،ئەوەدیوێكیتریبابەتەكەیە،

بەاڵملەبیرتنەچێتلەكاتیدروس���تبوونی

قەیرانەكانیرۆژئاوادا،كوردتوانیهەرزوو

بەش���ێكیزۆریخاكەكەیقوتاربكات،هەر

ئەمەشوایكردكەتوركیارێگریبكات،لەو

مەبەستەوئەوەبەمەترسیەكیگەورەلەسەر

خۆیبزانێ���ت،بۆیەپێمانوای���ەئامانجێكی

گەورەلەپش���تهێرش���ەكانیداعشەوەیە،

جگەلەوخااڵنەیكەپێش���ترباس���مكرد،ئەو

ئامانجەشنێودەوڵەتیی���ەوتوركیادەیەوێت

لەورێگەیەوەرێگریبكاتلەگەش���ەكردنی

ك���وردەكانوكۆنتڕۆڵك���ردنوئازادكردنی

ت���ەواویناوچەكانیرۆژئ���اوا،بەتایبەتلە

هێرش���ەكانیداعشبۆس���ەركۆبانێئەوە

بەڕوونیدەركەوت.

• لەوكاتەی داعش هێرش���یكردە سەركۆبانێ 

لەوپەڕی هێزی خۆیدا بوو، بەاڵم تێكشكا، 

پێتوایە ئەوە چ هۆكارێكی لەپشتەوە بوو ؟ 

نەسرین عەبدوڵاڵ: داعشلەسوریاوعێراق

هێرش���یدەكردەس���ەرهەرناوچەیەكبە

ئاس���انیكۆنتڕۆڵیدەكرد،مەترس���ییەكانی

چەن���دئەوەن���دەگەورەت���ردەبوون���ەوە،

هەربۆی���ەوەكوت���مهەمووش���تێكیبۆ

لۆگۆىيهپهژە
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فەراهەمكراكەزیات���رلەحەوتهەزاربۆ

ن���ۆهەزارتیرۆریس���تیخ���ۆیكۆكردەوە،

كەلەئامادەترینتیرۆریس���تەكانیبوونبۆ

هێرشكردنەس���ەركۆبانێ،ئەوكاتەدۆخەكە

زۆرناهەموارب���وو،هی���چدەرفەتێكنەبوو

بۆخەڵكیكۆبانێوش���ەڕڤانان،تەنهائەوە

نەبێتخەڵك���ەمەدەنیەكەببرێنەدەرەوەی

ش���ارەكە،لەالیەكیتریشەوەتوركیارێگەی

نەدەدا،كەهەموویانلەس���ەرسنوربوون،

ئەوبەشەكەمەیشەڕڤانانكەنزیكەی500

كەسدەبوون،لەتواناوبیركردنەوەیهیچ

كەسێكدانەبووبەرگریوخۆڕاگریئەوژمارە

كەمەشەڕڤانەبتواننئەولەشكرەگەورەیەی

داعشتێكبشكێنن،بەاڵمهەمووچیرۆكەكان

بوونبەڕاس���تی،كۆبانێئەفسانەش���یكرد

بەڕاستی،داعشلەماوەیكەمترلە10رۆژ

زیاترلە300گوندیكۆنتڕۆڵكرد،هەرچەند

بەرگ���ریهەب���وو،ب���ەاڵمتاكتیكیجەنگ

ئەوەبوووزەكانبەهەدەرنەچنوبۆناوەندی

كۆبانێكۆبكرێنەوە،لەبیرماننەچێتداعش

هێزەكەیزۆربوو،لەهەمانكاتیش���داپڕچەك

ب���وو،بۆیەلەگوندەكان���دائەگەربەردەوام

بووینایەلەشەڕئەوەژمارەیەكیزۆرزیانی

گیان���یوماددیماندەدا،بۆی���ەهەرزوو

چۆڵكران،كەهاتنەكۆبانێهەرچیەكبۆمب

وگولل��ەیانهەبووبەسەركۆبانێداباراندیان،

بەاڵمتاكتیكوخۆڕاگریشەڕڤانانهێشتالە

لوتكەدابوو،شەڕیكۆاڵنبەكۆاڵنونەبەردی

ئەفسانەیلەناوكۆاڵنەكانیئەوشارەتۆمار

دەك���را،هەررۆژێك10بۆ20تیرۆرس���ت

دەك���وژران،ك���ەزۆرینەیانبیان���یبوون،

داعشنائومێدبوولەوەیدەس���تبەس���ەر

تەواویش���ارەكەدابگرێت،بەتایبەتكاتێك

هێزەكانیپێش���مەرگەوفڕۆكەجەنگیەكانی

بەهێزتر پش���تیوانییەكی بوونە هاوپەیمانان

خەونیداعشوهاوپەیمانەكانیلەگۆڕنران

ودەیانوسەدانوبگرەهەزارانتیرۆرست

كوژران،جبەخانەكانیانسوتێنران،وەاڵمێك

درانەوەكەلەكۆبانێوە،تاكوجەلەوالزیانی

پێگەیاندن.

•  رۆڵی ژنانی ش���ەڕڤانان لەسەر كەوتنی 

كۆبانێ���دا، بەتایب���ەت كە باس���ی چەندین 

رووداوی گ���ەورەی پ���ڕ ل���ە قارەمانیەتی 

دەكرێ���ت، وەك ئارین مێ���ركان و نالین 

عەفرین و چەندین كەسی تر؟ 

نەسرین عەبدوڵاڵ: بێگومانبەشێكیگەورەی

شەڕڤانانەوە ژنە لەالیەن س���ەركەوتنەكان

بەدەستهاتوون،كەژنانیهەرچوارپارچەی

یەكێك لەخۆگرتبوو،دەزانی كوردس���تانی

لەسەركەوتنەمەعنەویەكانیتریشۆڕشی

رۆژئاواوبەرخۆدان���یكۆبانێخۆیلەوەدا

دەبینێتەوەكەكوردانیتەواویپارچەكانی

كوردس���تانتیایدابەش���داربوونبەژنانو

پیاوانەوە،ئەوەسەربەرزیەكیزۆرگەورەو

بەنرخەپێویستەبنوس���رێتەوەوكاریتری

لەقۆناغەكانیداهاتوویمێژوودالەس���ەر

بكرێت،بەشێوەیەكژنانیكوردلەكۆبانێ

زیانیانبەداعشگەیاندبوو،س���ەركردەكانی

داعشبەڵێنیانبەتیرۆرس���تەكانیاندابوو،

كەهەركەس���ێكیانژن���ەكوردێكبەدیل

بگرێت،ئەوەگەورەترینخەاڵتیدەدەنێ،

لەیەكێكلەشەڕەكانداقەناسبەدەستێكی

یەپەژەهێندەتیرۆرستیداعشیكوشتبوو،

لەترس���ان داعش تیرۆرس���تەكانی تەواوی

نەیاندەزان���یچیبك���ەن،س���ەركردەكانیان

ب���ەدرۆوەدەیانوتئەوەفاڵنەژنیقەناس

بۆئ���ەوەیورەی بەدەس���تمانكوش���ت،

چەكدارەكانیانبەرزبكەنەوە،داس���تانەكەی

مێ���ركانجیهان���یهەژان���د،ئایدۆلۆژیای

پاراس���تنینیش���تمانوگیانیهاوڕێكانت

دروش���مەكانی گەورەترین ل���ە یەكێك���ە

ژنانیش���ەڕڤانییەپەژە،ئارینمێركانلە

شەڕڤانان كە نزیكەی 
500 كەس دەبوون، لە 

تواناو بیركردنەوەی هیچ 
كەسێكدا نەبوو بەرگری 

و خۆڕاگری ئەو ژمارە 
كەمە شەڕڤانە بتوانن 
ئەو لەشكرە گەورەیەی 
داعش تێكبشكێنن، 

بەاڵم هەموو چیرۆكەكان 
بوون بەڕاستی، كۆبانێ 

ئەفسانەشی كرد 
بەڕاستی
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دواس���اتەكانیش���ەڕەكەداكەژیانیدەیان

كەسلەهاوڕێكانیلەمەترسیدابوونبەڵێنی

پاراس���تنیپێدانوخۆیبەتیرۆرستاندالە

مش���تەنورتەقاندەوەوزیات���رلە25،یان

ك���وژرانو50یتری���انبریندارب���وون،

ئ���ەوەچیتردەرفەتینەترس���انیلەداعش

قێزەونترین بیردەكردەوە وایان سەندەوە،

مردنبەدەستیژنانیش���ەڕڤانە،چەندان

كاریقارەمانان���ەیتر،ك���ەدڵیدەوێت

باس���یبكات،مێژوویەك���یدەوێتوەك

ئەفسانەتۆماریبكات،دوپاتیدەكەمەوە

هیچشۆڕشێكبەبێژنسەركەوتوونابێت

ئەمەهەمووراپەڕینوشۆڕشەمێژوویەكان

بەباشیباسیدەكەنوسەلماندویانە.

• لەس���ەروبەندی بەرخودانی كۆبانێ گەلی 

كورد ل���ە رۆژئ���اوادا ل���ە دۆخێكی زۆر 

ناهەمواردابوو، ل���ەو ماوەیەدا چ الیەنێك 

زیاتر پشتیوانتان بوو؟ 

نەس���رین عەبدوڵ���اڵ:حەزدەك���ەملێرەوە

ئەوراس���تیيەئاش���كرابكەم،كەگەورەترین

پش���تیوانیئێمەخودیگەل���یكوردبوولە

ه���ەرچوارپارچەیكوردس���تان،پەیتاپەیتا

خەڵكلەتەواویپارچەكانیكوردس���تانەوە

دەهات���ەری���زیش���ەڕڤانانوخۆی���انبۆ

رووبەڕووبوونەوەیداعشتەیاردەكرد،كە

ئەوەگەورەترینپشتیوانیوهاوكاریبووبۆ

ئێمە،كوردیهەرچوارپارچەیكوردس���تان

بەیەكەوەلەبەرەكانیپێشەوەیجەنگبوون،

بەرگریانلەپارچەیەكیكوردس���تاندەكرد،

بەه���ۆینزیكیئێمەل���ەهێزەكانیگەریال،

دەتوانمبڵێمئەزمونێكیسەركەوتویگەریال

لەرۆژئاوابینراوئەوانیشرۆڵێكیبەرچاویان

هەبوولەوس���ەركەوتنە،لەالیەكیتریشەوە

الیەنێك���یباش���وریكوردس���تانلەبەرپلەو

ش���وێنەكەمناتوانمناویبڵێمزۆرهاوكارمان

بوونوئەركیكوردایەتیخۆیانبەدیهێنا.

•  توركیا تاوانبارتان دەكات بەوەی كە ئێوە 

باڵێكن لە پەكەكە؟ 

نەسرین عەبدوڵاڵ:توركیابەهەمووشێوەیەك

تاوانبارماندەكات،ئەگەرئەوبیانووەش���ی

نەبێت،ئەواندروشمیانهەبووەلەمێژوودا

ل���ەبەرامبەركورد،ئیت���ربەالیانەوەگرنگ

نییە،نزیكبینلەپەكەكەیاندوژمنیبین،

چونكەبەرژەوەندیتوركی���الەوەدایەئێمە

لەرۆژئاوایسوریادەسەاڵتماننەبێت،بۆیە

ئەوبیان���ووەالوازەیدۆزیوەتەوە،لەوانەیە

ئێمەرێب���ازیئاپۆمانهەڵبژاردبێت،چونكە

بەڕاستیشۆڕشگێڕانیكوردیرۆژئاوابەئاپۆ

دەرئەنجامیجێبەجێكردنی كاریگەرن،هەر

پەیامەكانیئەوەسیستمیسیاسیوسەربازی

وكۆمەاڵیەتیبەڕێوەدەبرێت،بۆیەبەنسبەت

توركیاوەئەوەروونەبەهەمووش���ێوەیەك

دژایەتیدەكات،ئەوەبەالیئێمەوەشتێكی

ئاساییە.

نهرسينعهبدوڵاڵوئاسياعهبدوڵاڵلهگهڵسهرۆكهۆالند-لهكۆشىكئهليزێلهپاريس
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•  باس لە كارەس���اتی شەنگال بكەین، كە  

بەشێك لە هێزەكانی ئێوە هاتنە ناوچەكە، 

چ رۆڵێكیان هەبوو؟ 

نەس���رین عەبدوڵاڵ:كارەس���اتیش���ەنگال

گەورەترینتاوانیداعش���ەكەدەرحەقبە

ئێزیديەكان���یكردبێت،ك���ەچەندینتاوانی

قێ���زەونونامرۆڤانەیلەژێرن���اویئاینی

ئیس���المئەنجامدا،كەزیاترلەپێنجهەزار

كوردیئێزیدیرفێندراونكەزۆرینەیانژن

وكچن،لەگەڵئاوارەبوونیس���ەدانهەزار

خەڵكیسڤیل،شیكردنەوەوهەڵسەنگاندنی

ئەوكارەس���اتەزۆرئەس���تەم،بەاڵمهەڵەو

چۆڵكردن���یئ���ەوش���ارەلەالی���ەنهێزە

چەكدارەكانكەبۆپاراستنیدانرابووجێگەی

پرسیاریزۆرە.كەمننامەوێتباسیئەوە

بكەم،چونكەپێش���ترهیچئامادەسازیەكبۆ

مەترسیەكانیداعشنەكرابوو.

پێش���ترجۆرێ���كلەزانیاریم���انهەبووكە

ش���ەنگالودەوروبەریلەمەترس���یدایە،

داع���شدەیەوێتلەورێگەیەوەفش���اریش

بەتوركیاوە خ���ۆی رۆژئ���اواو بخاتەس���ەر

بنوس���ێنێت،كەئ���ەوەبۆئێم���ەزیانێكی

هێزێك���ی دەب���وو،هەربۆی���ە گ���ەورەی

گ���ەورەیش���ەڕڤانمانرەوان���ەیناوچەكە

كرد،ل���ەوێلەگەڵهێزەكان���یمەڵبەندی

یەكێت���ییەكیانگرتووزیات���رلەچەندین

سەعاتێكرووبەڕوویتیرۆرستانبوونەوەو

رێگریانلەپێشڕەویەكانیانكرد،بۆئەوەی

هەرچەند بهێن���ن، بەدی مەبەس���تەكانیان

لەتەلحەمیس���ەوەئ���ەوانرێگەیەكیانبۆ

گواس���تنەوەیتیرۆرس���تونەوتیعێراق

بۆس���وریاودوات���ربازرگانیك���ردنپێیەوە

هێزەی ئ���ەو بەهەرحاڵ دروس���تكردبوو،

ئێمەتوانیان130هەزارئاوارەیش���ەنگال

ببەن���ەناوخاكیرۆژئاواول���ەگەورەترین

زۆر ئ���ەوەی بیانپارێ���زن، كۆمەڵك���وژی

گرنگب���ووش���ەڕڤانانزووفریاكەوتنو

بەرگریەكەی���انلەكاتیخۆی���دابوو،ئەگینا

كارەس���اتیزۆرگەورەتردەقەوما.

•  هێزەكانتان لە ش���ەنگال دەكش���ێننەوە، 

گەر داواتان لێبكرێت بكشێننەوە، لەكاتێكدا 

شەنگال ئازاد كراوە؟ 

نەس���رین عەبدوڵاڵ:ئێمەلەسەرهەستكردن

بەبەرپرس���یاریەتینیش���تمانی،نەتەوەیی،

مرۆی���یهاتووینبۆهاوكاریوپاراس���تنی

براوخوش���كەئێزیدیەكانمان،لەسەرداواو

فش���اریهیچالیەنێكشەنگالچۆڵناكەینو

لەناوچەكەناڕۆین،تاكوبەتەواویدركبە

لەناوچوونیتەواویمەترسییەكانلەسەرئەو

ش���ارەنەكەین،هەروەهاهێزێكیگەورەو

بەهێزیبەرگریلەبراوخوشكەئێزیدیەكان

دروستنەكەین،بۆئەوەیبەرگریلەخۆیان

بكەن،ئەوەبۆچوون���یئێمەیە،چونكەكە

هاتینەناوچەك���ەلەگەڵئەندامانیالیەنێكی

ترتەنه���اهێزبووینكەچووینەپێش���ەوەو

بەرگریمانلەئاوارەوخەڵكەستەمدیدەكەی

ش���ەنگالكرد،ئەمەبۆموزایدەنییە،ئەوە

راستیەكیمێژوویەوەوكەسنكۆڵیلێناكات.

•  ئەگەر بچمە س���ەر چەند پرس���یارێكی 

وەك   چەن���دە؟  موچەك���ەت  تایبەت���ی، 

فەرماندەی گشتی هێزەكانی یەپەژە؟ 

نەسرین عەبدوڵاڵ: موچەمنییە،چونكەمن

بۆپاداش���تبەرگریلەنیشتمانەكەمناكەم،

نیش���تمانوگەلەكەمزۆرل���ەموچەوپارە

گەورەت���رن،چونكەبیرمل���ەوەكردوەتەوە

لەوانەیەرۆژێكیشبێتش���ەهیدببم،موچە

لەژیانیشۆڕش���ێگڕیداشتێكیزۆربێمانایە.

س���ەركەوتنوئازادیگەلەكەمگەورەترین

داه���اتوموچەیە.ئەوەیم���ندەژێنێت

لەئێستاوداهاتووداخۆشەویستینیشتمانو

گەلەكەمە،كەزۆرلەوش���تانەگەورەترەتۆ

باسیلێوەدەكەیت.

پرۆفایل:

_نەسرینعەبدوڵاڵ.

_لهساڵى1979لهناوچەی

دێركلەكانتۆنیجەزیرەدايكبووه.

_هەرلەسەرەتایالوێتیەوەخۆی

بەكاریرێكخستن،سیاسی،سەربازیەوە

خەریكردووە.

_لەسوریابەشیچاپەمەنی

پەیمانگایسوریایبۆراگەیاندن

خوێندووە،دواتردەستیلەخوێندنی

هەڵگرتووە.

_یەكێكلەدامەزرێنەرانیهێزی

پاراستنیژنلەرۆژئاوا.

_لەئێستادافەرماندەووتەبێژی

هێزەكانی)یەپەژە(یە.
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دیدار:نازانئوێزجان

لەتوركییەوە:حەسەنقازی

بە مەحوكردن و لەناوبردنی 

هەموو شت دیموكراسی 

دانامەزرێت

د.عەباس وەلی

مامۆستاى زانكۆ له  توركيا:
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لە باشوری رۆژهەاڵتی توركیا شەڕێك هەیە. نەشمانەوێ بزانین هەموو رۆژێ لەوێ مندااڵن، ژنان 
و خەڵكی مەدەنی دەمرن. دە هەزار سەرباز، خەندەقەكان، ئەو ئینسانەنانە لە زێدو واری خۆیان 
 ، كاپیتالیسم«  لە  بەر  »ئێرانی  وەك  كتێبێ  نوسەری  لە  ئەوانەمان  روودەدات؟  چ  دەردەكەون. 
»رەچەڵەكی ناسیۆنالیسمی كورد« پرسی كە چوار ساڵ بەڕێوەبەری زانكۆی )كوردستان( بووە لە 
هەولێر و لەسەر ناسێنەی نەتەوەیی، مۆدێڕنیتە و نەتەوە بێ دەوڵەتەكان، تێگەیشتنی مۆدێڕنی 
كردووە.  لێكۆڵینەوەی  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  و  مێژوویی  كۆمەڵناسیی  كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی 

پڕۆفێسۆر دكتور عەباس وەلی لە بەشی كۆمەڵناسیی زانكۆی بۆغازیچی لە توركیا كار دەكات .

سەربازەوە  ه��ەزار  دە  بە  حكومەت   •

ناوچەكە،  س��ەر  ك��ردووەت��ە  هێرشی 

پێكهەڵپڕژانەكان و مردنەكان زۆر جیدین. 

چ دەقەومێت؟

عەباس وەلی:بەبۆچوونیمنچەندین

پێڤاژۆلەپڕوەرێكەوتوونوهەمووشیان

هۆیجیاوازیانهەیە.هۆییەكەمئەوەیە،

رۆژه��ەاڵت ب��اش��وری لە حكومەتە ئ��ەم

سیاسەتی بەر بردووەتەوە پەنای دیسان

بە حكومەت واتە ئیستیقرار. و هێمنی

دەكات، كایە نەریتی ناسیۆنالیستی كارتی

و بنچینەیی یاسا گۆڕینی لەپێناو ئەگەر

ئەوەی نەخشەی سەرۆكایەتیدا سیستمی

ریفڕاندۆم، بۆ بكات ئامادە خۆی هەبێ

ئەوپشتیوانییەناسیۆنالیستییەبۆحكومەت

روانگەیەكی لە هەیە، زۆری گرنگییەكی

حكومەتی من بۆچوونی بە دیكەشەوە

ئاشكرا، زۆر ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ئ��اك��ەپ��ە،

توركیا رۆژهەاڵتی باشوری لە ئینسانەكان

لە ئ���ەوەی ب��ەر ل��ە ه��ەر دەدات، س��زا

داوە. هەدەپە بە دەنگیان هەڵبژاردندا

بەكاری توركیا ئێستا توندوتیژییەی ئەو

تا كە شارانەیە ل��ەو رووی دەهێنێت،

ئاستێكیبەرزدەنگیاندابەهەدەپە،وەكو

هۆیەكی نوسەیبین. و دیاربەكر جەزیرە،

دەوڵەتیش، توندوتیژییەی ئەو دیكەی

لە حكومەت ناسەركەوتووی ستراتیژیی

سوریایە،یانبێستراتیژیبوونیلەوێدایە.

بوونیحكومەتلەسنوریسوریایەزۆرە

الوازە.بەدوایهاتنیروسەكانبۆسوریا،

گشتپالنەكانیتوركیالەناوچەسەروبن

ناوچەی سازكردنی فكری وێنە بۆ بوو،

لەسەر ن��راو ب��ەالوە ت��ەواوی بە تامپۆن

كە شوێنانەیدا لەو بەتایبەتی الچوو، مێز

ئیمكانی دان، )پەیەدە( كۆنتڕۆڵی لەژێر

راستەوڕاست بتوانێت توركیا كە ئەوەی

ك��اری��ان ب��ە داب��ن��ێ��ت، ل��ەس��ەر شوێنیان

بهێنێت،یانكۆنتڕۆڵیانبكات،لەگۆڕێدا

لە دەیانەوێت ئەوە لەبەر جا نەماوە،

كەمترین تەنانەت رۆژه��ەاڵت، باشوری

دروستبوونی بۆ هەوڵدان كەمترین بیرو

سوریا لە ئ��ەوەی شێوەی پێكهاتەیەكی

سازبووەبكوژن.دەیانەوێملبەخەڵك

كەچكەن.توركیابۆئەوەیبتوانێسوریا

نەماوە، شانسێكی هیچ بكات كۆنتڕۆڵ

ئۆپراسیۆنی ئەگەر دیكەوە الیەكی لە

بكات، پێ دەس��ت موسڵ ئ��ازادك��ردن��ی

دەورێ��ك لێرەدا )پ��ەی��ەدە( و )پەكەكە(

واتە باكور، لەگەڵ پەیوەندیگرتن بگێڕن،

گرنگ و ئاسان زۆر توركیا كوردەكانی

ئەمەریكاو كە ئەوەی بەتایبەتی دەبێت.

لەالیەكی هەن، حیسابەدا لەو ئەوروپاش

لیبڕاڵدا لەهەندێكچاپەمەنی دیكەشەوە

بەشێوەیەك حكومەتیش كە خوێندمەوە

دەست شەڕە ئەم بووە ئ��ەوەی ویستی

دەوری )پەكەكە(ش ئاشكرایە بكات. پێ

واتە پێكردنەدا. دەست شەڕ لەو هەیە

بەپێیحكومەتجواڵنەوە،وەكحكومەت

دەیەویستهەڵسوكەوتیانكرد،بوونبە

شەڕەی ئەم بەاڵم شەڕە، لەو پارچەیەك

ئەمجارەشەڕێكیزۆرجیاوازە.

١٩٩٠كانی  سااڵنی  بە  هەن  وا  هی    •

هەن  تریشەوە  لەالیەكی  دەشوبهێنن، 

چۆنی  ئێوە  خراپترە.  كاتەش  لەو  دەڵێن 

دەبینن؟

عەباس وەلی:نەخێروەكسااڵنینەوەدەكان
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ساڵ دوو شەڕەكانی بە تەنانەت ناچێت،

لەمەوبەریشناچێت،لەشەڕیسەروبەندی

دوو شەڕكردنی شێوەی ئێستادا، لە بەر

هێزلەبەرانبەریەكتریدابوو،بەاڵمئێستا

پەكەكە گ��ۆڕێ��دان. لە تایبەتی ئامانجی

خۆسەری فكری بنەمای لەسەر جارە ئەم

دژی بە حكومەتیش شەڕ. نێو هاتە را

بەزەییانە بێ زۆر خۆسەری راگەیاندنی

خۆسەری راگەیاندنی چونكە هێرشیكرد،

بەمانایەكبریتیدەبوولەدوپاتكردنەوەی

دی��ارە س��وری��ا، لە پ��ەی��ەدە سەركەوتنی

ئ��ەگ��ەرس��ەرب��ك��ەوێ��ت،ل��ەس��وری��اهیچ

دەوڵەت توركیا لە بەاڵم نییە، دەوڵەت

دیكە بەدیهاتنیشێوەیەكی دواجار هەیە.

لە دیكە بەشێكی لە بەڕێوەبەریی لە

لەبەر ناكات، قەبوڵ جۆر بەهیچ واڵتدا

سیاسەتە سەر گەڕایەوە حكومەت ئەوە

یەك دەوڵ��ەت، یەك ئەمنییەتییەكانی،

شەڕی ئەوە واتە نەتەوە. یەكێتی زمان،

دامەزراندن،یاندانەمەزراندنیشێوەیەك

هەمانكاتدا لە نوێیە، بەڕێوەبەریی لە

ئەوەشەڕیئەوەیەكەكێلەرۆژهەاڵتی

نێوەڕاستداكاریگەریدەبێتوكێنایبێت.

جابەباوەڕیمنلەبەرئەوهۆیانەئەو

بەدژی نێوخۆیو شەڕەشێوەیشەڕێكی

واتە گرت. بەخۆیەوە مەدەنی خەڵكی

كوردەكاندا شارە لە ئێستا كە شتەی ئەو

لەوێن كە ئەوانە تەنیا حكومەت هەیە.

سزانادات،لەهەمانكاتدادەیەوێتلەوێ

شێوەی ه��ەرج��ۆرە بەدیهاتنی ئ��ەگ��ەری

بەڕێوەبەریشلەریشەدەربكێشێت.

كە  بێت  شەڕێك  ئەوە  دەك��رێ  ئایا    •

الیەك بیباتەوە؟  

عەباس وەلی:لەكورتخایەنداحكومەت

دەستیان ئیدی چونكە بیباتەوە، پێدەچێ

ق��ورس. چ��ەك��ی بەكارهێنانی ب��ە ك��رد

دەردەپەڕێنن. شارەكان لە ئینسانەكان

ئینسانكردنی ب��ێ س��ی��اس��ەت��ی ئ����ەوە

ئەگەری لەوێ شێوەیەش بەو ناوچەكەیە.

دەب��ەن. لەناو خۆسەرییەك ه��ەرج��ۆرە

حكومەتپێیوایەلەكورتخایەندادەتوانێت

بە سەر هێز ئەوپەڕی بەكارهێنانی بە

ئەگەری ی��ان دانەوێنێت، ئینسانەكان

بەاڵم ناوبەرێت، لە خۆسەری سازبوونی

لەدرێژخایەنداگۆڕیخۆیهەڵدەكۆڵێت،

جارێكی دەبێ حكومەت ئەوە لەبەر جا

لەگەڵ بكاتەوە دیالۆگ لە روو دیكە

كوردەكان.هەمووكەسبانگەوازیدەكات

ئایا بەاڵم مێز، دەوری بۆ گەڕانەوە بۆ

دیسانگەڕانەوەبۆدەوریمێز،كردنەوەی

الپەڕەیەكینوێمومكینە.

)ئەردۆگان( رابردوودا هەفتەی چەند لە

لەقسەكانیداوتی:»هەتاخەندەقەكانپڕ

ناكرێت«. چاوپێكەوتنێك هیچ نەكرێنەوە

ئەوە،بەباوەڕیمنپەیامێكە،بۆپەكەكە

ناردراوە،چونكەهیچنییەتیچاوپێكەوتن

پێشووتریەوە قسەكانی لە موزاكەرە و

نەدەخوێندرایەوە.ئەوەواتەئەگەردەست

دیسان ئ��ەوا هەڵبگرن، خۆسەرییە لەو

چاوپێكەوتنەكان دەستپێكردنەوەی ئەگەری

دەرفەتێكی حكومەت چونكە سازدەبێت،

درێژە بتوانێت ئ��ەوەی بۆ نییە، زۆری

ئیدی چونكە ب���دات، ب��ارودۆخ��ە ب��ەو

بارودۆخەكەوەكسااڵنینەوەدەكاننییە،

كێشەی تەنیا كورد دۆزی نەوەدەكاندا لە

توركیابوو،بەاڵمئێستائیدیخەسڵەتێكی

ئەگەر تەنانەت پەیداكردووە، هەرێمی

هەندێك لە بچین، پێشتریش هەندێك

بارودۆخەكە وەك 
سااڵنی نەوەدەكان نییە، 

لە نەوەدەكاندا دۆزی 
كورد تەنیا كێشەی 

توركیا بوو، بەاڵم ئێستا 
ئیدی خەسڵەتێكی 

هەرێمی پەیدا كردووە، 
تەنانەت ئەگەر هەندێك 

پێشتریش بچین، لە 
هەندێك رووەوە دۆزێكی 

نێونەتەوەییە
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واتە نێونەتەوەییە. دۆزێ��ك��ی رووەوە

كورد دۆزی لەسەر توركیا هەڵوێستی

هەڵوێستی لەسەر دەبێت ك��اردان��ەوەی

روسیاش. تەنانەت ئێران عيڕاق، سوریا،

ئەگەرتوركیابییەوێتببێتبەئەكتەرێك

لەوهەرێمەدا،بەرلەهەمووشتدەبێت

ب��ارودۆخ��یب��اش��وریرۆژه���ەاڵتئ��ارام

كاتەوە.

ك��وردان��ەوە  الیەنی  لە  ئەگەر  باشە   •

تەماشای بكەن چ دەبینن؟

باسی خۆسەرییەی ئ��ەو وەل��ی: عەباس 

لەگەڵ با هاوكات ئەگەر دەك��ەن، لێوە

خەڵك هەموو بەشداریی و سەرهەڵدان

ب��ارودۆخ��ی ل��ە بێت، ب��ەدی دەی��ت��وان��ی

ئاوا هێرشێكی حكومەت بۆیە ئێستادا

ئینسانەكان.حكومەت دەكاتەسەر جیدی

لەجێدائەگەریسەرهەڵدانێكیئەوتۆلە

ناوچانە ئەو ئینسانەكانیش خۆ ناودەبات.

بەجێدەهێڵن.

سور  لە  هەزار،  بیست  نوسەیبین  لە    •

زیاتر لە دە هەزار كەس ئەو شوێنانەیان 

بە  كۆچی  سوپا   پێشتر  جێهێشت.  بە 

ئینسانەكان دەكرد لە زێدی خۆیان، ئێستا 

ئەوە  ئێوە  باوەڕی  بە  دەڕۆن.  بۆ خۆیان 

مانای چییە؟

ع��ەب��اس وەل���ی:ب��ەب����اوەڕیم��نلە

بەتاڵكردنی ئینسان لە درێ��ژخ��ای��ەن��دا،

خۆیان شوێنی لە ئینسانەكان كوردستان،

ئابووری كورد، سیاسەتی بۆ دەرپەڕاندن،

كوردوكولتوریكوردزۆرخراپدەبێت.

زۆری سااڵنی ئەوانە قەرەبووكردنەوەی

پێدەوێت.پێشتریشوتم:بەمەحوكردن

دیموكراسی شت هەموو لەناوبردنی و

ئێستا ب���اوەڕیم��ن، ب��ە دان��ام��ەزرێ��ت.

ستراتێژی بە چاو دیسان پەكەكە دەبێ

بۆ چونكە بخشێنێتەوە، لێداندا خەندەق

پێویستی ئەوتۆ ستراتێژییەكی سەركەوتنی

گەل وچاالكی بەسەرهەڵدانێكیجیدیی

هەیە،دەكرێئینسانەكانلەدڵیخۆیاندا

بكەن، ئەوتۆ ستراتیژییەكی لە پشتیوانی

بەڵكو وات��ە ژیانیان، هۆی لەبەر ب��ەاڵم

ماڵ خێزانەكانیان، منداڵەكانیان، لەبەر

ناچاربن ژیانیان لەبەر یان موڵكیان، و

جێبهێڵن، بە دەژین لێیان ناوچانەی ئەو

ئەوەی بێ حكومەت، كە دەزانن چونكە

كەسهەڵئاوێرێت،هەموانلەنێودەبات.

كە بكەن، دیمەنانە ئ��ەو تەماشایەكی

دێن. ناوچەوە لەو دواییدا رۆژانەی لەو

دیمەنەكانی لەگەڵ ئەوتۆیان جیاوازییەكی

هێرشانەی ئەو ه��ەروەك نییە. غ��ەززە

ئیسرائیلدەچنكەدووپاییزلەوەبەرلە

غەززەكردی.ئەوەلەروویتیۆریشەوە،

بارودۆخێكیلەبارنییە،بۆئەوەیبكرێت

خۆسەریتێدارابگەیێنن.هیوادارمكەسێك

لەورووەوەهۆشداریبدات.

موزاكەرەوە رێگای بە یان »خۆسەری،

یان دیموكراتیكە، پێواژۆیەكی وەدیهێنانی

گەل كە دای��ە سەرهەڵدانێك رێگای بە

رێبەریبكات،ببێتەئاكامیموزاكەرەیەكی

ئەو ئێستا حاڵی لە ئەمن بەاڵم سیاسی،

دەتانەوێت ئەگەر نابینم، بارودۆخە دوو

خۆسەرییەكی توركادا حاكمییەتی نێو لە

بە ئەوە ناتوانن دابمەزرێنن، ناوچەیی

لەگەڵ چەكداری تێكهەڵچوونی رێگای

حكومەتدابمەزرێنن«.

• كێ دەبێ دەنگ بەرز بكاتەوە؟

عەباس وەلی: بەباوەڕیمن،ئەودەنگەی

ئۆجەالنە. ع��ەب��دواڵ دەنگی نییە، كە

خوێندنەوەی دەتوانێت ئۆجەالن عەبدواڵ

بۆ كە خۆسەری فكری مەڕ لە جیاواز

خۆیدایڕشتووەباسبكات.واتەتائێستا

بەاڵم ئ��ەوەیرووی��دارووی��دا، هاتنو

بە چ��او دەبێت حكومەتیش پەكەكەو

گشت بخشێننەوەو ستراتێژییەكانیاندا

حاكمییەتی ناو لە كە خۆسەری چەمكی

پێویستیی دادەمەزرێت، توركیادا سیاسی

بەدیموكراسییەكیگەلهەیە.شەرتێكی

دیكەیئەوەشئەوەیەدەبێلەئەنكەرە

كە هەبێت، دیموكراتیك حكومەتێكی

پێوانەیەكی نییە. ئاوا حاڵیحازرشتێكی

جیدی پشتیوانییەكی هەبوونی دیكەش

گەلە ئەو حازردا حاڵی لە كە كۆمەڵە،

لەالیەنحكومەتەوەلەناودەبردرێت.لە

الیەكیدیكەوەبەباوەڕیمنخۆسەری،

یاخود دیموكراتیك، ئۆتۆنۆمی ی��ان

رێگای بە كە دیموكراتیكە پێواژۆیەكی

دەبێت یان دێ��ت، وەدی م��وزاك��ەرەوە

ئاكامیسەرهەڵدانێكیگەلبێتبەدوای

لە ئەمن ب��ەاڵم سیاسیدا، م��وزاك��ەرەی

حاڵیئێستاداهیچكاملەودووبارودۆخە

توركیادا حاكمییەتی لەنێو ئەگەر نابینم،

ناوچەیی خۆسەرییەكی دەت��ان��ەوێ��ت

داب��م��ەزرێ��ن��ن،ن��اك��رێئ��ەوەب��ەرێگای

حكومەت لەگەڵ چەكداری تێكهەڵچوونی

سنورە بێ حورمەتم ئەمن دابمەزرێنن.

ژیانیان خەباتەدا لەو ئەوانەی گشت بۆ

لەدەستداوە،ماڵوحاڵیانلێتێكچووە،

بەاڵمدەبێدیسانچاوبەوستراتیژیانەدا

بەوە پێویست ئێستا بخشێندرێتەوە.

دەكات،زەمانیئەوەیەكەروولەبواری

بە چاوپێداخشاندنەوە بكرێتەوە. سیاسی

سیاسییانەو پێكهاتە جۆرە ئەو ستراتیژی
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لە هێزەكان، رێكخستنەوەی دیسان بۆ

جێداپێویستیبەنەرمیستراتیژیهەیە،

خوێندنەوەكانی چاولێكردنی بە جێدا لە

خۆسەری هەبوونی كە دەبینین ئۆجەالن

لە بەاڵم دەزانێت، دیوكراسی ئاكامی بە

هەردووالوەهیچروونكرنەوەیئەرێنی

دەوری بە دەكرێ چۆن باشە نابیستین،

مێزەوەدابنیشن؟

ئەم بڵێم. شتێك دەم��ەوێ داخ��ەوە بە

هەرە و جیدی هەرە زەرەری بارودۆخە

لەو دەگەیێنێت. )ه��ەدەپ��ە( ب��ە زۆر

بە حكومەت كە تاكتیكەش ئەو ب��وارەدا

قازانجی بە پێدەچێت دەهێنێت، كاری

دایە: لەوە سەركەوتنەكەشی هەڵسوڕێت.

جارێكیدیكە)هەدەپە(بخاتەوەناوچوار

دیواریئێتنیكی،چونكە)هەدەپە(دەستی

جەغزی لە ب��وون، توركیای بە كردبوو

دەرێ��ت. هاتبووە ئێتنیك پارتییەكی

زیاترلەهەمووشتێك ئەوەشحكومەتی

دەترساند.بەباوەڕیمنحكومەتلەبە

توركیاییبوونی)هەدەپە(زیاتردەترساتا

لەقەندیل.

•  بۆ ؟

ع��ەب��اس وەل����ی:چ��ون��ك��ەب��ەرێ��گ��ای

خەبات هێزێك دژی بە دیموكراتیكدا

لە ی���ەك زەح��م��ەت��ت��رە. زۆر ك����ردن

ئامانجەكانیئەوشەڕەیئێستاشجارێكی

ناو بۆ یە، )هەدەپە( پێوەنانی پاڵ دیكە

چواردیواریكوردی.بەباوەڕیمنئەوە

ئێستادەكرێت،چونكەئەوشەڕەهەموو

ناوخۆیی شەڕێكی نەریتییەكانی شەرتە

پێوەدیارە.ئەوەتەنیاحكومەتنییە،كە

هەمانكاتدا لە دەخات، پێش شەڕە ئەو

جەمسەر جیدی بەشێوەی كۆمەڵگەشی

رۆژهەاڵت لە شتانەی ئەو كرد. بەندی

رۆژئاوای لە ئەوانەی لەگەڵ روودەدەن،

)توركیا(روودەدەنزۆرجیاوازن.ئەو

دەژین، توركیا رۆژئ��اوای لە ئینسانانەی

كە شتانەش بەو ناكەن هەست تەنانەت

لەوانەیە دەدەن. روو رۆژه���ەاڵت لە

دەنگوباسەكانبخوێننەوە،بەاڵمهەستبە

تێكڕوخاندنی مردنەكان، بۆمبەكان،شەڕ،

خانوووماڵەكانناكەن،هەستپێناكەن

دانانیتەرمیمندااڵنلەسەالجانداچییە.

لە جەمسەربەندییە، ئەو من بەباوەڕی

ستراتیژی لە زۆر زەرەرێكی درێژخایەندا

چواردیواری لە دەركەوتن بۆ كوردەكان

دەدات، بوون توركییەیی بە و ئێتنیكی

ب��ەردەوام ریفراندۆم تاكاتی شەڕە ئەم

دەبێت.

)هەدەپە(  دەیەوێت   )ئاكەپە(  وتتان    •

ئەگەر  دەرپەڕێنێت،  سیاسی  لەمەیدانی 

بۆ  كێ  لەگەڵ  ئاوادا  دۆخێكی  لە  وابێت 

دەكات،  كار  كورد  دۆزی  چارەسەركردنی 

لەگەڵ كێ قسە دەكات؟

ئاسایی بەشێوەی راستە، وەلی: عەباس 

حكومەت كە هەبێت هێزێك دەبێت

عەباسوەلی
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چۆن ئەوە بكات. لەگەڵ قسەی بتوانێ

راستەوخۆ دەبێ بەاڵم نازانم، دەبێت

لەگەڵپەكەكەقسەبكەن.وەكرابردوو.

شەڕە ئەو شەڕو بە دەدرێ درێژە دەنا

تاكوئێستا،لەوانەیكەبووە،لەهەموان

بەمەترسیترە،چونكەئەمشەڕەتەنیا

خانووەكان و ماڵەكان روخاندنی شەڕی

ن��ی��ی��ە،ب��ەڵ��ك��ودی��س��اندەب��ێ��ت��ەه��ۆی

رەگەز زۆر كولتورێكی زیندووبوونەوەی

بكەن، شتانە ئەو تەماشایەكی پەرستانە.

كەهێزەتایبەتییەكان،سەربازەكانلەسەر

شارەكانی ی��ان دیاربەكر، دیوارەكانی

توركی »ئ��ەگ��ەر دەی��ان��ن��وس��ن: دی��ك��ەدا

ئیتاعەت نیت تورك ئەگەر بكە، فەخر

مەترسییە. بە زۆر دۆخێكی ئەوە بكە!«

ماوەیەكی لە پێناچێت وا شەڕ راستە

كورتداتەواوبێت.نەئەوەمومكینەكە

خەندەقەكانبەرۆژێكپڕبكرێنەوە،نە

تەواو رۆژێك بە حكومەت هێرشەكانی

دەبێت نەبێت هەر ئەوە لەبەر دەبن،

ئ��ەوەی ب��ۆ هەبێت سیاسی نییەتێكی

بەاڵم پێدانی، كۆتایی بۆ بكرێت، قسە

بۆئەوەشهەردوالپێویستەلەیەككاتدا

رابوەستن.

كۆتایی  بۆ  دەبینن  نییەتێك  هیچ  ئایا   •

هێنان بەو بارودۆخە؟  

شەڕ بۆیە نییە، نەخێر وەل��ی: عەباس 

دەبێت، ب��ەردەوام دیكەش ماوەیەكی بۆ

چونكەحكومەتبۆسیستمیسەرۆكایەتی

بنچینەیی یاسایی مەڕ لە ریفڕاندۆم و

ناسیۆنالیستییە پشتیوانی ئەو بە پێویستی

هەیە.

•  واتە دەتانەوێت بڵێن هەرنەبێ تا كاتی 

ریفراندۆم ئەو شەڕە بەردەوام دەبێت؟

ئەو م��ن بۆچوونی ب��ە وەل��ی: عەباس 

هەڵوێستەتوندەیحكومەت،تائەوكاتەی

روون س��ی��اس��ی سیستمی چ��ل��ۆن��ای��ەت��ی

واتە دەدرێت، لەسەر بڕیاری دەبێتەوەو

یان دەبێت، سەرۆكایەتی سیستمی داخۆ

دەبێت. ب���ەردەوام پارلەمانی سیستمی

گۆڕینی ب��ەرەو رەوت دەردەك��ەوێ��ت وا

زیندووی بە بۆ بێت، سیاسی سیستمی

ناسیۆنالیستەكان، پشتیوانی راگرتنی

شەڕە درێژەدانی بە پێویستی حكومەت

بەدژیكوردەكان.لەوانەیەشەڕیگەرم

تا وێژیاكەوە لەرووی بەاڵم رابوەستێت،

ئەوجێگایەیبییەوێتدرێژەبەبەردەوامی

ئەوەی ئەوان دەدات. كورد دژی وتەی

بەاڵم دەهێنن، بەدەستی دەی��ان��ەوێ��ت

ئەزموون خ��راپ شتی زۆر ئینسانەكان

ئینسانەكان ٢٠١٥ئەوەی دەكەن،لەساڵی

دەركەون ماڵی لە بكرێت قەدەغە لێیان

عەقڵنایبڕێت.

پێڕەوی حكومەت ئێستا سیاسەتەی ئەم

دژی بە یان منی، لەگەڵ یان لێدەكات،

دەبیندرێن دژ بە ئەوانەی ئێستا منی.

لەوە دەبێت ئیدی ب��ەاڵم ك��وردەك��ان��ن،

لەجێدا ك���ورد، دۆزی تێبگەیشترێ:

توركە. دەوڵەتی ستراتیژی مەسەلەیەكی

تورك حكومەتی تاكتیكی مەسەلەیەكی

دەبێت ت��ورك دەوڵەتی بۆیە جا نییە،

هەوڵبداتبۆچارەسەریمەسەلەیكورد،

ناو لە خ��ۆی��ەوە لە دۆزە ئ��ەو چونكە

ناچێت.حكومەتەكاندێنودەڕۆن،بەاڵم

هەمیشە دەوڵەت ستراتیژییەكانی مەسەلە

دەمێننەوە.

پرۆفایل:

_پڕۆفسۆرعەباسوەلی.

خەڵکیرۆژهەاڵتیکوردستانە.

_كەلەبەشیكۆمەڵناسیزانكۆی

بۆغازئیچیوانەدەڵێتەوە.

_ناسنامەینەتەوەیی،مۆدێرنیتەو

نەتەوەیبێدەوڵەت،تێگەیشتنی

مۆدێڕنیسیاسیوكۆمەاڵیەتی،

كۆمەڵناسیمێژووییورۆژهەاڵتی

نێوەڕاستدەكۆڵێتەوە.
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شانزەهەمین كۆنگرەی
 حزبی دیموكراتی كوردستان

هەڵبژاردنەوەی  سكرتێرو
تەواوی كۆمیتەی ناوەندی بۆ خولێكی تر

ئامادەکردنی: کوردستان دیبلۆماتیک

راپۆرت
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كۆمەڵەی  ب��ەڕێ��وەب��ەران��ی  ئ���ەوەی  پ��اش 

كە  بڕیاریاندا  )ژێكاف(  كوردستان  ژیانەوەی 

كۆمەڵەكە هەڵوەشێننەوە، »حزبی دیموكراتی 

 1945 ساڵی  ئابی  15ی  لە  یان  كوردستان« 

شاری  لە  محەممەد«  »قازی  پێشەوایی  بە 

حزبی  ئەزموونی  یەكەم  راگەیاند.  مەهاباد 

بە  كە  ب��وو،  ئ��ەوە  كوردستان  دیموكراتی 

پشتیوانی سۆڤیەت لە ساڵی 1945دا كۆماری 

كوردستانی لە مەهاباد دامەزراند، كە ئەویش 

مانگ   11 دوای  بگرێت،  پێ  ئەوەی  پێش 

كۆمارەكەی،  سەرۆك  روخاو  دارەدارەدا  لە 

لە  هاوڕێیانی  لەگەڵ  محەمەد«  »قازی  واتە 

لە  و  كۆمار  رووخانی  دوای  سێدارەدران. 

لە  دیموكرات  حزبی  پێشەوای  سێدارەدانی 

ساڵی 1946دا، بزوتنەوەی كورد لە رۆژهەاڵت 

سەركردایەتی  و  دەبێت  داڕم���ان  توشی 

حزبی  و  پەرشوباڵودەبن  دیموكرات  حزبی 

رێكخراویی  پێكهاتەی  وەك  دیموكرات، 

بەرچاو، نامێنێت و تەنیا لە ئاستی الیەنگرانی 

كە  قۆناغە  ئەم  دەمێنێت.  خەڵكدا  لەناو 

كەمتر باسكراوە نزیكەی 10 ساڵ دەخایەنێت 

بە  ناسراو  ئیسحاقی«  »عەبدوڵاڵ  دوات��ر  و 

ئەحمەد تۆفيق دێت، لەگەڵ چەند كەسێكی 

دیكە لەژێر باڵی »مستەفا بارزانی«دا بەناوی 

حزبی دیموكراتەوە دەست پێدەكەنەوە.

حزبی دیموكرات، ئەو حزبەی كە زیاتر لە 70 

ساڵە لە خەبات و تێكۆشاندایە، واتە حزبی 

قۆناغی  چەندین  بڕینی  دوای  دیموكرات 

سەخت لە خەباتی پڕ لە قوربانیدانیان، كە 

حزبەكەیان،  دامەزراندنی  لەسەرەتای  هەر 

كوردستان،  كۆماری  دام��ەزران��دن��ی  دوات��ر 

سەرۆكی  سێدارەدانی  لە  و  رووخاندن  تا 

كۆماری كوردستان ئەو حزبە لە پێشەنگترین 

لە  بووە،  سیاسی  حزبی  جەماوەترین  پڕ  و 

رۆژهەاڵتی كوردستان،  هەروەها دەتوانرێت 

بوترێت كە تاكە حزب لەسەر ئاستی گۆڕەپانی 

كە  كوردستان،  پارچەكانی  سەرجەم  سیاسی 

تا ئێستا سێ سكرتێری شەهیدبووبن، حزبی 

)قازی  ئەوانیش  كە  كوردستانە.  دیموكراتی 

محەمەد، د.قاسملۆ، شەرەفكەندی( بوون. 

جیابوونەوە و یەكگرتنەوەكانی

 حزبی دیموكراتی كوردستان ئێران _ 

حدكا

بزوتنەوەی  لە  كە  حزبانەی  لەو  زۆرێ��ك 

هەبووە،  بوونیان  كوردستان  رزگاریخوازی 

توشی ئینیشقاق و ئینشیعاب بووە، بە جۆرێك 

كە لە كۆنگرەكانی )4، 8، 13( رووبەرووی 

لێكترازان بۆتەوە، دواتر وەك یەكگرتنەوە، 

یاخود وەك گەڕانەوەی كەسایەتییەكانی نێو 

ئەم حزبە سیاسییە توانیویانە، كە ریزەكانیان 

سكرتێری  سەردەمی  لە  واتە  یەكبخەنەوە. 

«عەبدوڵاڵ حەسەنزادە«وە  لە ساڵی 1996دا. 

دوایی  سااڵنەی  ئەو  رووداوی  گەورەترین 

ئەوە  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حزبی 

حزبە  ئەو  13ی  كۆنگرەی  دوای  كە  بوو، 

هیجری«دا  سكرتێری«مستەفا  سەردەمی  لە 

رۆژی  كێشە  و  ملمالنێ  ساڵ  چەند  دوای 

حزبە  ئەم   2006 ساڵی  یەكەمی  كانونی   6

بە  هەر  ئێستاش  تا  كە  لەت،  دوو  بە  بوو 

بەناوی  دوو حزبی ماونەتەوە، كە الیەكیان 

ئێران«�ەوە  كوردستانی  دیموكراتی  »حزبی 

دەك��ات،  سكرتێری  هیجری«  »مستەفا 

الیەنەكەی دیكەش بەناوی «حزبی دیموكراتی 

كوردستان«�ەوە »خالیدی عەزیزی« سكرتێری 

جیابوونەوەیە،  ئەو  ل��ەدوای  بۆیە  دەك��ات. 

كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  ه���ەردوو 

بەجیا  كوردستان  دیموكراتی  حزبی  ئێران، 

كۆنگرەكانی )14،15( یان بەستووە. هەربۆیە 

تا نزیكەی 6 ساڵ هیچ  لەكاتی جیابوونەوە 

دوو  ئەو  لەنێوان  فەرمی  پەیوەندییەكی 

لە  تاكو  نەبووە،  الیەنەی حزبی دیموكراتدا 

8-8-2012 یەكەمین دانیشتنی فەرمییان لە 

كونسوڵخانەی فەرەنسا لە هەولێر ئەنجامدرا. 

دوای ئەوە زنجیرەیەك كۆبوونەوەی فەرمی 

و نهێنی بەڕێوەچوون، كە پێكهێنانی شاندی 

دانوساندكاری هاوبەشی لێكەوتەوە.

پرسی یەكگرتنەوەی هەردوو دیموكرات

یەكگرتنەوەی هەردوو دیموكرات لە ماوەی 

وێنهيهكلهكۆنگرهىشانزهيهمى)حدك(-كۆيه
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رابردوودا چەند هەوڵێك بۆ یەكگرتنەوەیان 

نراوە، جا یەكگرتنەوە دەبێت، یان گەڕانەوەی 

هاوڕێیان دەبێت. ئەوە رێككەوتنی نێوانیان 

دەمێننەوە،  خۆیان  وەك  یان  دەزان��ێ��ت، 

وەك ئەگەرێكی بەهێز لە كۆنگرەی )حدكا( 

لەوانەیە ببێتە بابەتێكی سەرەكی نێو كۆنگرە 

بۆ گفتوگۆو دیالۆگ بۆ گەیشتن بە بڕیارێك، 

تا ئەو مەیلە تۆختر بكرێتەوە.

ملمالنێكانی حزبەكانی رۆژهەاڵتی 

كوردستان

 لەسەروبەندی سەرەتایی سااڵنی حەفتاكاندا، 

چەند  دوای  كوردستان  دیموكراتی  حزبی 

رەقیبێكی  قوربانیدان،  و  خەبات  لە  ساڵە 

سەرسەختی جیاواز لە بیروباوەڕو ئایدیا، بە 

فۆڕم و شێوەیەك لە دیسپلینی ئەو سەردەمەی 

كە  كۆمەڵەيە،  ئەویش  دەبێت،  دروست  بۆ 

هەردوو حزب دەیانەوێت قەڵەمڕەوی خۆیان 

بكەن،  بەرفراوانتر  لە هەرێمە جیاوازەكاندا 

تا بەڵكو لە پاشەڕۆژدا كامیان بتوانن شوێنی 

باشتر، زۆرتر و بەرفراوانتری كاریگەرییان لە 

دێرین  حزبی  بۆیە  بەربكەوێت،  رۆژهەاڵت 

ناوخۆییانەدا هەوڵیداوە،  كێشە  لەو  بێوچان 

نەدات، حزبی  لە دەست  تا جەماوەرەكەی 

كاریگەری  زووت��رە  چی  هەوڵیداوە  نوێش 

باشتر دابنێت، جێ پێی خۆی قایمتر بكات، 

كێشانەدا  ئەم  بوونی  لەبەردەم  هەربۆیە 

روویداوە،  لەنێوانیاندا  شەڕی  جار  چەندین 

ب��اوەڕەی  ئەو  گەیشتونەتە  دواج��ار  ب��ەاڵم 

هەردووال  بۆ  زیان  جگەلە  شەڕانە  ئەو  كە 

ترەوە  لەالیەكی  نەگرتووە،  تری  جێگەیەكی 

ب��ەردەوام  كە  كێشانەی،  لەو  تر  یەكێكی 

توشی هەموو هێزە كوردییەكان، بە تایبەت 

بۆتەوە،  كوردستان  رۆژهەاڵتی  هێزەكانی 

ئینشیقاق و ئینیشیعابە، بەجۆرێك لەنێو ئەو 

هێزانەدا زۆرە، كە زۆرجار وەك رەخنەیەكی 

جدی ئاڕاستەی ئەو هێزانەی دەكەن، چونكە 

پایەكانی دیموكراسی، وەك  گەر یەكێك لە 

دروستكردنی  س��ادە  و  سەرەتایی  مافێكی 

چۆنیەتی  و  پێویستبوون  بەاڵم  بێت،  حزب 

گونجاو  بارودۆخی  و  كات  و  دروستكردن 

حزبێكی  كە  ل��ەوەی  گرنگترە  جار  س��ەدان 

الوازی بێ كاریگەر دروست ببێت، بۆیە لەم 

رووب��ەڕووی  رەخنەیەش  ئەو  سەروبەندەدا 

دیموكرات  وەك��و  سەرەكییەكانی  هێزە 

ت��ەواوی  ئایا  كە  دەبێتەوە،  كۆمەڵەش  و 

كۆمەاڵیەتی،  ئابووری،  سیاسی،  بارودۆخی 

بگرە  رۆژه��ەاڵت،  تاكی  دەروون��ی  الیەنی 

بەشەكانی دیكەی كوردستانيان خوێندۆتەوە، 

ئاخۆ  ی��ان  لێكترازانە،  ه��ەم��وو  ئ��ەو  ب��ۆ 

چەندان  كە  الیەنانەی  ئەو  نزیكبوونەوەی 

ساڵ لە سەنگەرێك بۆ هێندە زەحمەت بێت، 

بێت،  ئاسان  رێگایەكی  جیابوونەوە  بەاڵم 

چونكە لە ئێستادا دوو دیموكرات، زیاتر لە 

حزبە  دوو  ئەو  نوێنەرایەتی  كۆمەڵە  چوار 

رابردوو  حەفتاكانی سەدەی  لە  كە  دەكەن، 

لە  هەرچەندە  ملمالنێدابوون،  پەڕی  لەو 

یەكگرتنەوە  بۆ  رابردوودا هەوڵەكان  ماوەی 

لەالیەن هێزەكانەوە دەستی پێكردووە، بەاڵم 

بێ بەرهەم كۆتاییان هاتوو.

كە  ملمالنێیانەی  لەو  تر  یەكێكی  هەروەها 

كوردستانی  سەرەكیانەی  هێزە  ئەم  ئێستا 

رۆژهەاڵت هەیانە، لەگەڵ )پژاك، كۆدارە(، 

بە  خۆیان  ئێستادا  لە  ئەوانیش  چونكە 

رۆژه��ەاڵت   خەڵكی  لە  بەشێك  نوێنەری 

ئەم  ئێستا  تا  كە  ئەوەی  دەزانن، هەروەها 

ناتوانن  كە  ئەوەیە  كۆنەكردۆتەوە  هێزانەی 

پێكەوە دابنیشن، پالنیان بۆ خوێندنەوەكانی 

لە  بەجۆرێك  نەخێر  یان  هەبێت،  ئایندە 

جۆرەكان، یان بە دانیشتن و گفتوگۆ بتوانن، 

باس  دەسەاڵت  ناوەندی  لەگەڵ  كێشەكانیان 

بكەن، یان رێگەكانی ئایندەیان شرۆڤە بكەن.

پەیوەندی هێزو الیەنەكانی باشورو 

دیموكراتەكان

لەنێوان  دێرین  و  مێژووی  پەیوەندییەكی 

باشوری  لە  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 

كوردستان و حزبی دیموكرات لە رۆژهەاڵتی 

كوردستاندا هەبووەو هەیە، ئەم پەیوەندییە 

باشە وای كردووە، كە هێزەكانی دیموكرات 

خالیدعەزیزیومستەفاهیجریوچەندئەندامکۆمیتەیەکیناوەندیهەردوودیموکرات
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لە شاری كۆیەی باشوری كوردستان ئۆردوگا 

نشین ببن.

كۆنگرەی شازدەی حزبی دیموكراتی 

كوردستان

كۆنگرە لەژێر دروشمی »كەڵك وەرگرتن لە 

بۆ  خەبات،  شێوازەكانی  و  بەستێن  هەموو 

گشتگیركردنی گوتای نەتەوەیی لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان، بە پشت بەستن بە یەكگرتن و 

هاوپەیوەندی«

لە رۆژی 6-2 - 2016  كۆنگرەی » 70   

ساڵ تێكۆشان«ی حزبی دیموكراتی كوردستان 

بە ئامادەبوونی نوێنەرانی ژمارەیەك حزب  و 

كەسایەتی  دەیان  كوردستان ،  رێكخراوەكانی 

میوان ، ژمارەیەكی بەرچاو لە ژنان  و پیاوانی 

حزبەكەیان  ریزەكانی  نێو  رابردووی  خاوەن 

تێیدا بەشداربوون، لە شاری كۆیەی باشوری 

كوردستان، دەستی بە كارەكانی كرد.

ئامادەكاری  كۆمیتەی  كاری  راپۆرتی  دواتر   

تیشكی  كە  خوێندرایەوە،   16 كۆنگرەی 

ئامادەكردنی  چۆنیەتی  س��ەر  خستبووە 

ناوەندی و پەسەندكرانی  راپۆراتی كۆمیتەی 

لە پلینۆم. دواتر لە بڕگەیەكی دیكەی كاری 

پوختەیەك  عەزیزی(  )خالید  كۆبوونەوەكەدا 

لە راپۆرتی پێشكەش بە بەشداربووان كرد.

ئاماژەی  ناوبراودا،  قسەكانی  سەرەتای  لە   

و  ح��زب  تێكۆشانی  س��اڵ   70 مێژووی  بە 

كۆنگرەی  بە   16 كۆنگرەی  ناودێركردنی 

دیموكراتی  حزبی  وتی:«  تێكۆشان،  70ساڵ 

ئەمڕۆ،  حزبی  دوێنێ،  حزبی  كوردستان، 

حزبی سبەی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستانە، 

سەرەڕای زۆر كارەسات كە بە سەریهاتووە، 

خۆشەویستی  ئێستاش  دیموكرات  حزبی 

ئ��ەوە  ك��وردس��ت��ان��ە،  خەڵكی  ك��ۆم��ەاڵن��ی 

ئەو  مەنتیقی  سیاسەت،  دروستی  نیشانەی 

درێژەی  لە  ناوبراو  وتاری حزبە«،  و  حزبە 

لە  بەگشتی  كورد  پرسی  لەسەر  قسەكانیدا 

كرد،  قسەی  كوردستان  بەشەكانی  هەموو 

باسی لە سیاسەت و وتاری حزبيان كرد، كە 

دەستوەرنەدان، لە پرسی بەشەكانی دیكەی 

لە  هەركام  حزبەكانی  هاندانی  كوردستان، 

هاوپەیوەندی  و  یەكگرتوویی  بۆ  بەشەكان 

و  چەندی  باسی  هەروەها  كورد،  نێوانیانی 

پەیوەندییەكانی حزب،  و  دیپلۆماسی  چۆنی 

لەگەڵ هێزە كوردییەكان لە هەموو بەشەكانی 

نێونەتەوەییەكان  كوردستان و كۆڕو كۆمەڵە 

كرد.

ئەم حزبە 
لە كۆنگرەكانی )4، 8، 13( 
رووبەروی لێكترازان بۆتەوە،
لەدوای ئەو جیابوونەوەیە، 
هەردوو حزبی دیموكراتی 

كوردستانی ئێران،
 حزبی دیموكراتی 
كوردستان بەجیا 

كۆنگرەكانی )14 ، 15( 
یان بەستووە

وێنهيهكلهكۆنگرهىشانزهيهمى)حدك(-كۆيه
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كۆنگرەدا  ك��اری  دی��ك��ەی  بڕگەیەكی  ل��ە 

پ.د.ك،  )ی.ن.ك،  هێزەكانی  پەیامەكانی 

حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە، كۆمەڵەی 

كۆمەڵەی  ك��وردس��ت��ان،  زەحمەتكێشانی 

كوردستانی  زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی 

ئێران، لەگەڵ نوسەرو رۆژنامەنوس، چاالكی 

سیاسی( خوێندرانەوە .

كۆنگرە لە رۆژی دووەمی كارەكانیدا ، چووە 

سەر پێداچوونەوەی بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆ، 

لە دەستپێكی ئەم بڕگەیەی كاری كۆنگرەدا، 

ئامادەكردن  كۆمیتەی  راسپێردراوی  گروپی 

پەيڕەو،  بەرنامەو  بە  چاوخشاندەوە  بۆ 

شێوازی  لەبارەی  پێویستی  روونكردنەوەی 

بەرنامە و  نێو  ئاڵوگۆڕەكانی  و  خۆیان   كاری 

پەیڕەو، پێشكەشی بەشدارانی كۆنگرە كرد، 

دووەم  رۆژانی  دانیشتنی  چەند  ماوەی  لە 

بەشداربووان  كۆنگرە،  ك��اری  سێیەمی   و 

چاالكانەو  بەشدارییەكی  ب��اس ،  رەوت��ی  لە 

و  بەرنامە  بەشی  بەش  لەسەر  راستەوخۆ 

پێڕەوی نێوخۆی حزب ، ئاڵوگۆڕی پێویستیان 

تێدا ئەنجامداو پەسەندییان كرد.

هەروەها  خۆیدا،  كاری  سێیەمی  رۆژی  لە 

گوێی بۆ راپۆرتی كۆمیسیۆنی پارێزگاری لە 

كۆنگرەی  هەڵبژێردراوی  ناوخۆ،  پەیڕەوی 

هەم  پەیوەندییەدا  لەم  راگ��رت.  پازدەیەم 

هەم  ن��اوب��راو،  كۆمیسیۆنی  ئەندامانی 

سەرنجیان  كۆمەڵێك  كۆنگرە،  بەشدارانی 

ئۆرگانە  گرنگیدانی  پێویستی  ل��ەس��ەر 

ناوخۆ،  پەیڕەوی  بەرەچاوكردنی  حزبییەكان 

هەروەها بایەخدان بە راسپاردەو تێبینییەكانی 

رێبەریی  و  بەرباس   هێنایە  كۆمیسیۆنە  ئەو 

بەرچاوگرتن  و  لە  بۆ  حزبیان  داهاتووی 

درێژەی  لە  ئەركداركرد،  جێبەجێكردنیان، 

ئەندامانی  كۆنگرەدا،  ك��اری  بەشەی  ئەو 

ئەو  ئەندامانی  ب��ە  متمانەیان  دەن��گ��ی 

كۆمیسيۆنە دایەوە ، هەتا كۆنگرەی داهاتوو، 

ئەركی پارێزگاری لە پەیڕەوی نێوخۆیان پێ 

سپاردنەوە.

باشیدا  دەرفەتی  تاڕادەیەك  ماوەو  كۆنگرە، 

بەهێنانە بەرباسی خاڵە بەهێز و الوازەكانی 

لەبوارە جۆراوجۆرەكاندا،  تێكۆشانی حزبيان 

زیاتر  و  ب��اش   رێ��ك��اری  پێشنیاركردنی 

ئەندامانی  حزبی.  كاروباری  بەرەوپێشبردنی 

كۆنگرە زۆر بە راشكاوی لەسەر كەموكوڕی 

 و الوازییەكانی چاالكی  و تێكۆشانی حزبيان، 

هەروەها دەستكەوتەكان  و خاڵە بەهێزەكانی 

رۆڵی  تێكۆشان  و   ، پێشمەرگایەتی  كاری 

خەباتی  پەرەپێدانی  بەستێنی  لە  حزبيان 

تێكۆشانی  لە  ژنان  پێگەی  جێگە و  مەدەنی، 

دام��ەزراوەك��ان��ی  ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی  حزبی  و 

حزبيان، هەروەها كاری حزبيان لە بوارەكانی 

دیپلۆماسییەكان،  پەیوەندییە  رێكخستن، 

رێكخراوە  ماڵی،  دارای���ی  و  راگ��ەی��ان��دن، 

پیشەییەكان، پەروەردە، فێركردن  و.. هتد، 

قسەیان كرد.

لەژێر  كۆنگرە،  بڕیارەكانی  كۆمیسیۆنی 

روناكایی باسەكانی ئەم بڕگەیە  و بڕگەكانی 

تێكۆشان ،  ساڵ   ٧٠ كۆنگرەی  كاری  دیكەی 

گەاڵڵەو  خاڵدا  چەندین  لە  بڕیارنامەیەكی 

چوارەمی  رۆژی  لە  كە  ب��وو،  ئامادەكرد 

كۆنگرەدا، خرایە بەرچاوی  بەشداران و دەنگی 

ریفراندۆم،  رێكاری  لەسەر  كاركردن  بۆدرا. 

وەك یەكێك لە رێكارەكانی چارەسەری پرسی 

جێگەیان  و  لێكدابڕانەكان   ئێران،  لە  كورد 

یەكگرتنەوەی  پرسی  حزبياندا،  مێژووی  لە 

خەبات  و  كردنی  چ��االك  دیموكراتەكان، 

لە  و  واڵت   دەرەوەی  نێوخۆ،  لە  تێكۆشان 

وتاری  بەهێزكردنی  بەستێنەكاندا،  هەموو 

هاوپەیوەندی  یەكگرتن  و  گیانی  نەتەوەیی، 

لە رۆژهەاڵتی كوردستان  و كۆمەڵێك پرس  و 

بابەتی گرنگی دیكە، لە چوارچێوەی بڕیار و 

را و  شازدەیەمدا،  كۆنگرەی  راسپاردەكانی  عەبدوڵاڵحەسەنزادە



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 244

دەنگی كۆنگرەیان بۆ وەرگیرا ، جێبەجێكردن 

رێبەریی  سەرشانی  خرایە  كارپێكردنیان  و 

هەڵبژێردراوی كۆنگرەی شازدەیەم.

سكرتێری  رێبەری  و  هەڵبژاردنی  پرسی 

ئەركە  لەو  دیكە  یەكێكی  حزب،  داهاتووی 

بە  شازدەیەم  كۆنگرەی  كە  بوو،  گرنگانە 

وردی  و بە بایەخپێدانەوە هێنايە بەرباس  و 

داوای  كۆنگرە  لەسەردان.  پێویستی  بڕیاری 

بە  پەیوەندیدار  كۆنفرانسەكانی  زۆرب��ەی 

كۆنگرەی شازدەیەمی بۆ بەردەوامی )خالید 

عەزیز(ی لە پۆستی سكرتێری دا، خستە بەر 

باسی ئەندامان  و بەشدارانی خۆی. كۆنگرەی 

شازدەیەم دەنگی متمانەی دایەوە بە رێبەری 

هەڵبژێردراوی كۆنگرەی پازدەیەم  و مانەوەی 

سكرتێری  دا،  پۆستی  لە  عەزیزی(  )خالیدی 

ئەركی رێبەریكردن  و بەڕێوەبردنی حزبيان، 

هەتا كۆنگرەیەكی دیكەی پێ سپاردەوە.

لەو  كۆمەڵێك  كۆنگرە دا،  چوارەمی  رۆژی  لە 

پەیامانە خوێندرانەوە، كە بە نوێنەرایەتی كۆنگرەو 

بۆ  كۆنگرەوە  پەیامەكانی  كۆمیسیۆنی  لەالیەن 

الیەنە جۆراوجۆرەكان، ئامادەكرابوون  و دەنگی 

كۆنگرەیان  بۆ   وەرگیرا.

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 

دیموکراتی کوردستان

)هەڵبژێردراوی کۆنگرەی 16(:

1. خالید  عەزیزی سکرتێری گشتی

2. مستەفا مەولودی

3. مستەفا شەڵماشی

4. کەماڵ کەریمی 

5. حەسەن قادر زادە

6. عومەر باڵەکی

ئەندامانی   7-1 وری��ا)ن��ەف��ەری  ق��ادر   .7

دەفتەری سیاسییشن(

8. سەعید بەگزادە

9 .کاوە ئاهەنگەری

10. گواڵڵە شەڕەفکەندی

11. کەریم مەهدەوی)سەقزی(

12. برایم زێوەیی

13. رەحمان پیرۆتی

14. نەسرین حەدداد

15. خەدیجە مەعزور

16 .خالید وەنەوشە

17. د.ئاسۆ حەسەنزادە

18. حەسەن شێخانی

19. سۆران نوری

20. کوروش نوسرەتی

21. سمایل شەڕەفی

ئەندامانی جێگری کۆمیتەی ناوەندی

1 .مەولود سوارە

2. برایم چوکەڵی

3. سوهەیال قادری

4. حەسەن حاتەمی

5. حەمەڕەسوڵ کەریمی

6. حەسەن ئەبروزەنی

7. هاشم عەزیزی

چەند تایبەتمەندییەكی كۆنگرەی 16 

)حدك(،  لەوانە:

دوای  )ح��دك(ب��وو،  كۆنگرەی  یەكەم    .1

بوونی بە ئەندامی رەسمی لە ئینتەرناسیۆنال 

سۆسیالیست.

هەلومەرجێكدا  لە  ش��ازدە  كۆنگرەی   .2

توشی  ناوچەكە  و  كوردستان  كە  بەسترا، 

كۆمەڵێك گرفت و قەیران هاتووە، كە باری 

شەڕی  تایبەتی  بە  قورسكردووە،  سەرشانی 

داعش، باری  ئابووری.

3. دوو خولی سكرتێر تاوتوێ كرا، چونكە 

كۆنگرەیە  لەم  دەب��وو  ئەوا  بێت،  بەوپێیە 

خۆی  نەبێت  ب��ۆی  ت��ر  جارێكی  سكرتێر 

دەنگ  زۆرینەی  بە  ب��ەاڵم  هەڵبژرێتەوە، 

زۆرینەی  وەك  هەڵبژێردراوەتەوە.  دوبارە 

كۆنگرەكانی حزبە كوردییەكان. 

بۆ  كۆنگرە،  بەستنی  بوونی  پێویست   .4

ببەسترێت  خۆیدا  لەكاتی  كە  ب��ووە  ئ��ەوە 

هەستیارەدا،  كاتە  ل��ەم  دوان��ەك��ەوێ��ت،  و 

كەمكردنەوەو  بۆ  هەوڵێكە  بێگومان  واتە 

چارەسەری كێشەكانيان.

پێویستی  وەك  یەكگرتنەوە،  پرسی   .5

هەنوكەیی، كە هەردووال تاڕادەیەك هەوڵیان 

بۆ ئەوەداوە لە ماوەی رابردوودا، بەاڵم لەم 

كۆنگرەیەدا دوورە پەرێزی لەو مەسەلەیەدا 

پێوە دیاربوو.  

لە  ئ��اڵ��وگ��ۆڕێ��ك  ئ��ەگ��ەری روودان����ی   .6

كێشە  ئەو  بەهۆی  ناوەراست،  رۆژهەاڵتی 

نێودەوڵەتیانەوە،  و  ئیقلیمی  و  ناوچەی 

بەتایبەتی ئەو رووداوانی كە لە رۆژهەاڵتی 

ئایا  كە  بەومانایەی  روودەدەن.  ناوەڕاستدا 

جێگەو  سنورەكاندا  داڕشتنەوەی  لە  كورد 

پێگەی   دەبێت.

بۆ  تر  مێژوویەكی  دەیەوێت  )ح��دك(   .7

ئەگەر  ی��ان  بنوسێتەوە،  ب��وون  ب���ەردەوام 

بێت،  حزبە  ئەو  كۆنگرەی  دوا  كە  هەیە، 

ت��ەواوی  نێو  گرفتەكانی  كێشەو  بەهۆی 

دیموكراتەكانەوە.

كردنی  پیرۆزبایی  بەیاننامەكانی  بە   .8

نێوان هێزەكانی  كۆنگرە بێت، ئەوا دەبێت 

بەرەو  ت��اڕادەی��ەك  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی 

باشترچوون چووبێت.

بەبێ  )ح���دك(  ن��اوەن��دی  كۆمیتەی   .9

واتە  هەڵبژێردرانەوە،  دوب��ارە  هەڵبژاردن 

سیاسیاندا  دەفتەری  لەنێو  ئاڵۆگۆڕێك  هیچ 

لە  لەوانەیە  تاڕادەیەك  ئەمەش  نەكراوە، 

چاوی  دیكەوە  حزبەكانی  لەالیەن  ئایندەدا 

 لێبكرێت. بەتایبەت لە حاڵەت و بارودۆخە

تایبەتەكانی حزبەكاندا.
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چارەنوسی باڵی ئیساڵحی
 یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان

ئاماده كردنى: موحەمەد هەڵەبجەیی
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سەرەتایەك

ئەو  ك��وردس��ت��ان،  ئیسالمی  یەكگرتووی 

واتە   ،1994-2-6 ساڵی  لە  كە  حزبەی 

كوردستانەوە  باشوری  راپەڕینی  ل��ەدوای 

كەمدا  ماوەیەكی  لە  توانی  دام���ەزراوە، 

ببینێت،  بەخۆیەوە  بەرچاو  گەشەكردنێكی 

كە هێزە ئیسالمییەكانی وەك  بزوتنەوەی 

دوات��ر  تێپەڕاند،  كوردستانی  ئیسالمی 

بزوتنەوەی  لە  جیابوویەوە  كە  كۆمەڵیش 

بەر  نەیتوانی  ه��ەر  كوردستان  ئیسالمی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  پێشەنگییەی  ب��ەم 

بگرێت. واتە وەكو هێزی سێیەم لە باشوری 

كوردستاندا خۆی وێناكرد.

س��ەرەت��ای��ی  ل��ە  ئیسالمییە  ه��ێ��زە  ئ��ەم 

دامەزراندنیەوە، تاكو ئێستا شەش كۆنگرەی 

خەباتی  دەوران���ی  لە  بەستووە،  حزبی 

سیاسیاندا لە كابینە یەك لەدوای یەكەكانی 

بە چەند وەزارەتێك لە حكومەتی هەرێمی 

هەروەها  ك��ردووە،  بەشداری  كوردستاندا 

لە  بینووە،  بوونی  ئۆپۆزسیۆن  دەوران��ی 

ئێستاشدا لە كابینەی حكومەتی بنكە فراوانی 

هەرێمی كوردستاندا بەشدارە.

دواین  لە  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 

هەڵبژاردنی باشوری كوردستان 10 كورسی 

ئەو  ماوەی  لە  بەدەستهێناوە،  پەرلەمانی 

و  ئینشیعاب  توشی  تەمەنیدا  ساڵەی   21

ئینشیقاق نەبووە.

سەرهەڵدانی باڵی ریفۆرم،

پێش باڵی ئیساڵح بوو 

لە كۆنگرەی شەشەمی یەكگرتووی ئیسالمی 

و  ش��ەرم  بێ  ریفۆرم  باڵی  كوردستاندا، 

ترس، بگرە بە دیسپیلین و ئاشكراش خۆیان 

بێدەنگەكەی  س��ەرك��ردە  كە  دەرخ��س��ت، 

)هادی  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 

سەرۆكایەتی  بوترێت  دەتوانرێت  عەلی( 

دەكرد، واتە جیاوازبوون لە باڵی ئیساڵحی 

كە چەند  بارێكدا  لە  ئەوەش  ناسنامە،  بێ 

نەشاردۆتەوە،  ئەوەیان  سەركردەیەكیان 

هەیە،  یەكگرتوودا  لەنێو  جیاواز  رای  كە 

ئەوەیان  مەترسی  هەرگیز  كە  ئەوەی  بێ 

لە  گروپێك  ی��ان  باڵێك،  كە  كردبێت، 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان جیاببنەوە.

 

رووداوەكانی 23ی حوزەیرانی 2015

 2015 حوزەیرانی  ی   23 لە  ئەوەی  دوای 

كوردستان،  پەرلەمانی  دانیشتنی  كاتی  لە 

سەرۆكایەتی  یاسای  هەمواركردنەوەی  بۆ 

ئیسالمی  یەكگرتووی  كوردستان،  هەرێمی 

دوول��ەت  لە  جۆرێك  توشی  كوردستان 

بوون، یان پەرتبوون لە بڕیارەكانیاندا بوون، 

ئەو 10  لە كۆی  ئەوەش دوای ئەوەی كە 

ئەندام پەرلەمانە، پێنج ئەندام پەرلەمانیان 

وەك  ئەمە  پەرلەمانەوە.  هۆڵی  نەچوونە 

لە  گرفت  بوونی  بۆ  ئاشكرا  سەرەتایەكی 

جیالەوەی  ئەوە  خوێندرایەوە،  یەكگرتوودا 

كە دەنگە ناڕازییەكانی یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستانەوە لە كۆنگرەكاندا لەسەر هەندێك 

پرنسیپ و كاری رێكخراوەی حزبی لەنێوان 

یاخود  سەركردەكانیاندا جیاواییان هەبووە، 

لە دوای هەڵبژاردنەكانەوە، بەتایبەت دوای 

دروستبوو،  گۆڕان  بزوتنەوەی  كە  ئەوەی 

سیاسی  شیكەرەوانی  لە  زۆرێ��ك  وەك 

لەو  بەشێك  گ��ۆڕان  بزوتنەوەی  پێیانوایە 

دیارو چاالكەكانی  لە كەسە  هێزو دەنگەی 

چونكە  گرتووە،  سەرچاوەی  یەكگرتووەوە 

بانگەشەی چاكسازیی دەكات،  گۆڕان تەنها 

كاری  تا  نییە،  دیاریكراوی  ئایدۆلۆژیایەكی 

پێشنیاری  بە  زۆرێك  بۆیە  بكات،  لەسەر 

ئەندام پەرلەمان، یان كاندید بۆ پەرلەمانی 

عێراق، یان كوردستان، سەرۆكی پەرلەمان، 

بزوتنەوەیەوە،  ئەو  ناو  دەچنە  وەزیر  یان 

یەكگرتووی ئیسالمی 
كوردستان هەر لەسەرەتاوە 

ئەمەیان رەتكردۆتەوە، 
خۆیان دەڵێن كە شتی 

وا لەنێو یكگرتووی 
ئیسالمییدا نییە، 

چونكە وەك ئاشكرایە 
هیچ كەسێك خۆی 

نەكردووە، بە خاوەنی ئەو 
باڵ و بەیاننامەیە، ئێمە 

بۆخۆشمان هەرگیز لەگەڵ 
دابڕان و جیابوونەوەو 

لێكترازان نین
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ئەمەش بەبڕوای چاودێرانی سیاسی وای لە 

یەكگرتووی ئیسالمی كردووە، كە بەردەوام 

هەوڵی نوێبوونەوە بدات، یان چارەیەك بۆ 

ئەم برینەیان بدۆزنەوە. 

سەرهەڵدانی باڵی ئیساڵحی ناو 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان

لە 6-12-2015 ئەم باڵە لە راگەیاندنەكانەوە، 

باڵوكردەوە،  بەالغێكیان  یان  بەیاننامەیەك، 

ناو  ئیساڵحی  ب��اڵ��ی  وەك  خ��ۆی��ان  ك��ە 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان ناساندووە، 

ب��ەاڵم بێ ئ��ەوەی ن��اوی هیچ ئ��ەن��دام و 

رابگەیەندرێت،  بەرێوەبەری  دەستەیەكی 

جگەلە دانانی تەنها ماڵپەڕێك.

تەنها  ئەوان   كە  هاتووە،  لەبەیاننامەكەدا 

راگەیاندنی  وەك  ئەلیكترۆنییان  سایتێكی 

كارو  ئێستا  دروستكردووە،  خۆیان  فەرمی 

چاالكیان لەو سایتەوە باڵودەكەنەوە.

یەكگرتوو،  كەسانەی  ئەو  لەبەیاننامەكەی 

ناساندووە،  "ئیساڵح"  بەباڵی  خۆیان  كە 

گردبوونەوەیەكی  ئێمە  "ئێستا  كە  هاتووە 

ئامانج   چوارچێوەی  لە  میدیایین  سیاسی  و 

ئیسالمی  یەكگرتووی  ستراتیژییەكانی  و 

كوردستان كاردەكەین، ئامانجمان چاكسازی ، 

راستكرنەوەی چەمكە سیاسی،  كۆمەاڵیەتی  و 

فقهییەكانە بە زمانی برایەتی  و لەچوارچێوەی 

پرس   لەسەر  قسە  بەدادپەروەرانە،  ئازادی 

یەكگرتووی  نێو  هەنوكەییەكانی  بابەتە  و 

ئیسالمی كوردستان  و واڵتەكەمان دەكەین."

نایەوێت  "ئیساڵح  باڵی  بەیاننامەكە  بەپێی 

دروستبكات   رێكخستن  لەنێو  رێكخستن 

یەكگرتوو  ماڵی  پ��ەرت��ەوازی��ی  هەوڵی  و 

بدات، كە ئەو ماڵە هەموومان فرمێسك  و 

خوێنمان بۆ رشتووەو بەشەونخوونی )قلیل 

مستضعفون( بەم رۆژگارە گەیشتووە"

لە  خۆی  ئیساڵح  باڵی  ت��رەوە  الیەكی  لە 

ئەوانیش  دەبینێتەوە،  كۆمیسیۆنێكدا  چەند 

بریتین لە: )كۆمسیۆنی سیاسی، كۆمسیۆنی 

بانگەواز و پەروەردە، كۆمسیۆنی میدیایی، 

و  ح��ك��وم��ەت  و  پ��ەرل��ەم��ان  كۆمسیۆنی 

ئەنجوومەنە خۆجییەكان(.

ه�����ەروەه�����ا ل����ە ب���ەی���ان���ن���ام���ەك���ەدا 

سیاسی  دەستەی  كە  جەختیشكراوەتەوە، 

ناوەندی  بااڵترین  وەك��و  ئیساڵح،  "باڵی 

وەرگرتنی بڕیارو هەڵوێستە، كە لە چەندین 

براو خوشكی دەڤەرە جیاجیاكانی كوردستان  

هەولێری  لە  پێكهاتووە،  ه��ەن��دەران  و 

میدیایی  و  سیاسی   جموجۆڵی  پایتەخت 

بەكارەكانی  دەست   )2015/12/6( رۆژی  لە 

كردووە و خۆی راگەیاندووە."

بەشێك لە دەقی بەیاننامەی راگەیاندنی 

باڵی ئیساڵحی یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستان

دەستەی سیاسی باڵی ئیسالح وەكو بااڵترین 

ناوەندی وەرگرتنی بڕیاڕو هەڵوێستە كە لە 

جیاجیاكانی  دەڤەرە  براو خوشكی  چەندین 

لە  پێكهاتووە،  ه��ەن��دەران  و  كوردستان 

سیاسی  جمووجۆڵی  پایتەخت  هەولێری 

دەستی   )2015/12/6( رۆژی  لە  میدیایی  و 

بەكارەكانی كردووەو خۆی راگەیاندووە.

تەخوین  زمانی  لە  دوورن  رەخنەكانمان   

رەت��ك��ردن��ەوە،  س��ڕی��ن��ەوەو  تەكفیرو  و 

ئاستی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  بۆ  هەوڵەكانمان 

و  ب��ەرگ��رت��ن  و  یەكگرتوو  ج��ەم��اوەری 

وەاڵمدانەوەی هەموو هێرش و پەالماردانێكی 

سیاسی و حزبییە بۆ سەر یەكگرتوو.

www.eslah.( باڵی ئیسالح جگە لەم ماڵپەڕە

بەستراوەكانی  كۆمەاڵیەتیە  تۆڕە  و   )org

و  فەرمی  وتەبێژێكی  هیچ  ماڵپەڕە  بەم 

شاندی دانوستاندن و نوێنەری نییە، بەڵكو 

پرۆفایل:

_ عەبدوڵاڵ حەسەن وەرتێ.

_ لە ساڵی 1973 لەشارۆچكەی وەرتێ 

سەر بە قەزای رەواندوز لە دایكبووە.

كۆلێژی   1999  _  1998 ساڵی  لە   _

ش���ەری���ع���ەی ل���ە زان���ك���ۆی ده���ۆك 

ماستەری   2013 لەساڵی  تەواوكردووە، 

زانكۆی  لە  ئیسالمی  فكری  ل��ەب��واری 

زانكۆی  لە  بەدەستهێناوە،  سەاڵحەدین 

دكتۆراكەی  نامەی  گفتوگۆی  موسڵ 

دەكرێت. 

_ ئەندامی مەكتەبی سیاسی و وتەبێژی 

فەرمی بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستانە.
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پایتەختی  لە  ب��ااڵی  سیاسی  دەستەیەكی 

براكانی  و  خوشك  نوێنەرایەتی  بە  هەرێم 

هەڵوێستەكانی  لە  گ��وزارش��ت  دیكەمان 

ماڵپەڕ  ئەم  رێگەی  لە  دەك��ەن،  باڵە  ئەم 

خۆی  دیدگای  و  هەڵوێست  پەیجەشەوە  و 

بەیان دەكات. 

ئامانج و ستراتیژ

ستراتیژە  و  ئامانج  هەمان  ئێمە  ئامانجی 

شەشەمی  كۆنگرەی  پەسەندكراوەكەی 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستانە و پێمانوایە 

بەدیهێنانی  بۆ  كاركردن  زەمینەی  ئەگەر 

ئەو ئامانجانە بڕەخسێ  یەكگرتوو دەباتەوە 

و  خ��ۆی  ئاسایی  و  تەندروست  حاڵەتی 

مەشقی  س��ەر  نموونەیەكی  دەت��وان��ێ��ت 

ئیسالحخوازیی  و  ئیسالمخوازیی  ك��اری 

ئەجێندای  پڕۆژەو  نابێتە  و  پێشكەشبكات 

هیچ هێزێكی سیاسی. 

باڵی ئیساڵح و پێشمەرگە

هێزی  مەرجی  بێ   پاڵپشتی  ئیسالح  باڵی 

سەنگەری  وەكو  كوردستانە،  پێشمەرگەی 

پاراستنی  لە  كوردستان  گەلی  بەرگریی 

دژی  واڵتە  سیاسی  سەقامگیری  و  ئاسایش 

تووندڕەویی و پەرگیریی ئایینی و نەتەوەیی 

بااڵ  بەها  پاراستنی  لەگەڵ  مەزهەبییە  و 

مرۆیی و ئەخالقییەكانی كۆمەڵگەی كوردییە.

خۆمان  نین  كەس  دوژمنی  و  نەیار  ئێمە 

دەزانین  یەكگرتوو  پرۆژەی  تەواوكەری  بە 

و ئێمە جەستەیەكین لە كاروانی پڕ شكۆی 

لە  سیاسی  ملمالنێی  براكانمان،  و  خوشك 

چەتری  ژێر  لە  و  یاسایی  چوارچێوەیەكی 

دامەزراوە شەرعییەكانی كوردستان دەكەین 

گەلەكەمان  دەستكەوتنەكانی  بە  گەشە  و 

دەدەین.

یەكگرتوو پارسەنگی هێزی ئیقلمی و قەڵغانی 

ئێرانیزم و هیاللی شیعیە  مەددی ئیسالمی 

وشكی  فیكری  بەردەم  بەربەستی  )تشیع(، 

یەكگرتوو  وەهابییە،  و  جیهادی  سەلەفی 

نەتەوەییەو  و  نیشتمانی  فكیری  موتروبەی 

كەسی  بەهەمهێنانی  گ��ەورەی  كارگەیەكی 

موسڵیح و دڵسۆزە.

پێكهاتەو پەیكەری باڵی ئیساڵح 

ئەنجومەنی گشتی باڵی ئیساڵح

1. كۆمسیۆنی سیاسی.

2. كۆمسیۆنی  ئیرشادو پەروەردە.

3. كۆمسیۆنی میدیای.

حكومەت،  پ��ەرل��ەم��ان،  كۆمسیۆنی   .4

ئەنجومەنە خۆجێیەكان.

وەك  دیپلۆماتیك(  )كوردستان  گۆڤاری 

ئەركی پیشەیی رۆژنامەوانی بەدواداچونێكی 

باڵی  لەسەر  تایبەتی  رۆژنامەنوسیانەی، 

ئیساڵحی ناو یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 

لە  ئیسالمییە  هێزە  ئەو  ئایا  كە  كردووە، 

ئەگەری ئینشیعاب و ئینشیقاق نزیكبۆتەوە، 

بەیاننامانە  ئەو  كاتەدا  لەم  بۆ  ئایا  یان 

چاكسازی  باڵی  ئایا  یاخود  باڵودەبێتەوە؟ 

چ  بناسێنێت،  خۆی  بەنهێنی  لەسەرەتاوە 

ئایندەیەك چاوەڕێ دەكات؟ یان ئەگەر ئەم 

بنەرەتییە،  ریفۆرمی  باڵی  لێدانی  بۆ  باڵە 

ئەمە  ئایا  یاخود  چییە؟  مەبەستییان  ئەوا 

دەستێكی  كە  ل��ەوەی  جگە  نییە،  هیچ 

ناوخۆییە، تاوەكو ببێتە كردارێكی خێر، بۆ 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، تا هەموو 

نزیك  یەكتر  دەور  لە  ناڕزاییەكان  الیەنە 

و پەوەندییان باشتربێت؟ یان نەخێر، ئەمە 

دەستی دەرەكییە بۆ لێدان لە یەكگرتووی 

ئیسالمی كوردستان، چونكە لەچەند مانگی 

داهاتوودا وا بڕیارە كۆنگرەی حەوتی خۆی 

لە  پرسیارتر  چەندان  ئەمانەو  ببەستێت؟ 

لەناو یەكگرتووی 
ئیسالمی كوردستاندا،

 هیچ باڵ و گروپێك 
بوونی نییە،

هەندێك گروپ و الیەن 
دەیانەوێت كار لەسەر 

ئەوە بكەن، كە گرفت بۆ 
یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستان دروست 
بكەن و 

 ناوخۆی بشڵەژێنن، 
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گریمانەی ئەم بەالغە نادیارەدا خوێندنەوەی 

بۆ دەكرێت. 

روونكردنەوە  بۆ  دیپلۆماتیك(  )كوردستان 

لە  هەریەك  پرسیارێك،  چەند  لەسەر 

مەكتەبی  ئەندامی  عەبدوڵاڵ(  )موستەفا 

رێكخستنی  مەكتەبی  بەرپرسی  و  سیاسی 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، )ئەبوبەكر 

یەكگرتووی  سەركردایەتی  ئەندامی  عەلی( 

ئیسالمی كوردستان، )دارا سێكانیان( جێگری 

ئیسالمی  یەكگرتووی  سلێمانی  مەڵبەندی 

كوردستانمان دواندووە.

سەبارەت بەو پرسیارەی، كە لە ماوەی 

رابردوودا باڵی ئیسالح لەناو یەكگرتووی 

ئیسالمی كوردستان خۆی راگەیاند، ئایا 

ئەو باڵە لەناو یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستان بوونی هەیە؟

 لە وەاڵمدا )موستەفا عەبدوڵاڵ( ی ئەندامی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  سیاسی  مەكتەبی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  وت��ی:  كوردستان، 

كۆنگرە  ب��ەرەو  كە  لەكاتێكدا  كوردستان 

كۆنگرەی  بەرەو  كاتێك  واتە  دەرۆیشت، 

حەوتی حزب دەڕۆین، هەندێك گروپ و 

الیەن دەیانەوێت كار لەسەر ئەوە بكەن، كە 

گرفت  بۆ یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان 

بشڵەژێنن،  ن��اوخ��ۆی  و  بكەن  دروس���ت 

ب��ۆی��ە ب��ەو ن����اوەوە ئ��ەو م��اڵ��پ��ەرو ئەو 

ئەگەر  باڵودەكرێنەوە.  بەالغانە  بەیاننامەو 

كوردستاندا  ئیسالمی  یەكگرتووی  لەناو  نا 

ئێمە  نییە،  بوونی  گروپێك  و  باڵ  هیچ 

لە  ك��رد،  بەرفراوانمان  كۆبوونەوەیەكی 

مەیدانییەكان  كادیرە  هەموو   2015/12/12

و ئۆرگانە گرنگەكانی یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستان تێیدا بەشداربوون. هیچ كەسێك 

نەبوو، نا ئاشكراش قسەی ئەوە بكات، یان 

ئاگایی  كە  لێبێت،  ئەوەی  بۆنی  قسەكانی 

حسابی  بە  كە  هەیە،  ئیساڵحە  باڵی  لەو 

باوكیان  و  دایك  بێ  ماڵپەرێكی  لە  خۆیان 

دەزگایەكی  لەوانەیە  كە  دروستكردووە، 

غەیرە یەكگرتوو لە پشت ئەوەوە بێت.

پرسیاردا  هەمان  وەاڵم��ی  لە  ه��ەروەه��ا 

سەركردایەتی  ئەندامی  عەلی(  )ئەبوبەكر 

ئەوە  وتی:  كوردستان،  ئیسالمی  یەكگرتوو 

شتێكی جدی نییە، جگە لەوەی مەبەست لەم 

باڵوكراوەو راگەیاندنانە، تەنها سەرقاڵكردنی 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان نەبێت. واتە 

ئەوە پەیوەندی بەناو یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستانەوە نییە.

مەسەلەی ئیساڵح لەناو یەكگرتووی ئیسالمی 

مەترەحە،  جدی  بەشێوەیەكی  كوردستاندا 

گروپ،  و  باڵ  لەچوارچێوەی  نەك  بەاڵم 

لەناو  ئێستا  تا  لەوشێوەیە  شتێكی  چونكە 

بوونی  كوردستاندا  ئیسالمی  یەكگرتووی 

نییە.

سەركردایەتی  ئەندامی  عەلی(  )ئەبوبەكر 

یەكگرتوو ئیسالمی كوردستان، لە ئەگەرى  

یەكگرتووی  لەناو  لەئایندەدا  ئ��ەوەی 

ئیسالمی كوردستاندا  شتێكی وا رووبدات، 

باڵێك،  دەڵێت:  چی؟  روویدا  ئەگەر  یان 

رووی��دا،  ئایندەدا  لە  وا  شتێكی  گەر  یان 

دەبێت  خەڵكێك  ئاشكرا  بەشێوەیەكی  ئەوا 

بەناویەوە قسە بكات، بەاڵم تائێستا بەپێی 

ئیسالمی  یەكگرتووی  لەناو  من  زانیاری 

بەناوی  سەروبندار  شتێكی  كوردستاندا 

نییە،  شتانە  ئەو  و  باڵ  و  ئیساڵح  رەوتی 

ئیدی لە ئایندەدا دروست دەبێت، ئەوە من 

ناتوانم لە قسەی لە بارەی ئایندەوە بكەم .

پرسیارێكی  وەاڵمی  لە  عەبدوڵاڵ  موستەفا 

تری )كوردستان دیپلۆماتیك(دا، ئەو الیەنانە 

كێن كە تۆ دەڵێیت، كە لەوانەیە دەزگایەكی 

واتە  كردبێت،  ئەوەی  یەكگرتوو  غەیرە 

بە  ئێمە  وت��ی:  هەیە؟  كێ  لە  گومانتان 

پرۆفایل:

_ موستەفا عەبدوڵاڵ.

_ لە ساڵی 1968 لە شاری قەاڵدزێ لە 

دایكبووە.

سلێمانی  زانكۆی  لە  یاسای  كۆلێژی   _

تەواو كردووە.

_ ئەندامی مەكتەبی سیاسی و بەرپرسی 

یەكگرتووی  رێكخستنی  مەكتەبی 

ئیسالمی كوردستانە.
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الیەنێكی  هیچ  بۆ  دەس��ت  ك��راوی  دی��اری 

بەدواداچوونی  بەاڵم  راناكێشین،  سیاسی 

بۆمان  ماڵپەڕە،  ئەو  بۆ  كردووە،  وردمان 

دایك  بێ  ماڵپەڕە  ئەو  كە  دەرك��ەوت��ووە، 

یەكگرتووی  كەسێكی  هیچ  واتە  باوكە،  و 

نییە.  پشتی  ل��ە  كوردستانى  ئیسالمی 

چوارچێوەیەوە،  ئەو  دەچێتە  هەر  كەواتە 

لەناو  خاوەنی  نەكاتە  خۆی  كەسێك  مادام 

سەركردەیەك،  كادرێك،  واتە  یەكگرتوودا، 

نەڵێت  یەكگرتوو  رۆشنبیرێكی  گەنجێك، 

من لەناو ئەو باڵەم و لەو خااڵنەدا منیش 

قسەم تێدا كردووە، كەواتە دەلیلی ئەوەیە 

بەیاننامە  ئەو  بیانەوێت  تربن  كەسانی  كە 

ئیسالمی  یەكگرتووی  ناوی  بە  بەالغانە،  و 

لەو  بۆیە  ب��اڵوب��ك��ەن��ەوە.  ك��وردس��ت��ان��ەوە 

قۆناغەی یەكەمدا، پەنجەی تۆمەت بۆ هیچ 

بەاڵم  راناكێشین،  ك��راو  دی��اری  الیەنێكی 

بەجدیش بەدواچوونمان كردووەو دەیكەین.

درێ���ژەی  ل��ە  دیپلۆماتیك  ك��وردس��ت��ان 

بەبڕوای  پرسی،  ئ��ەوەی  پرسیارەكانیدا، 

لەناو  ئینشیعاب  و  ئینشیقاق  ئەگەری  ئێوە 

یەكگرتووی ئسالمی كوردستاندا دوورە، لە 

كاتێكدا كە 10 ئەندام پەرلەمانتان هەیە، لە 

لەسەر  كوردستاندا  پەرلەمانی  كۆبوونەوەی 

سەرۆكایەتی  یاسایی  هەمواركردنەوەی 

ناچێتە  پەرلەمانتان  ئەندام  پێنج  هەرێم، 

ناو هۆڵی كۆبوونەوەوە، یاخود خۆ زۆرجار 

كە  ل��ەوێ  لێرەو  دەكرێتەوە  ب��ەرز  دەن��گ 

لەناو  ئایندەدا  لە  باڵێك  یان  باڵێك هەیە، 

دروست  كوردستاندا  ئیسالمی  یەكگرتووی 

ئیسالح،  باڵی  ناوی  بە  ئەمە  دەكرێت، كە 

یان باڵی ریفۆرمەوە بێت، واتە ئەم جۆرە 

رووداوانە لەناو ئێوەدا نامۆنیین، پێشتریش 

ئیتر بۆچی والێكی  گوێتان لەو شتانەبووە، 

ئێوەوە  لە  رووداوان��ە  ئەم  كە  دەدەن��ەوە 

دوور بێت؟

مەكتەبی  ئەندامی  عەبدوڵاڵ  موستەفا 

كوردستان،  ئیسالمی  یەكگرتووی  سیاسی 

لەناو  لەتبوون  و  باڵ  من  بەبڕوای  وتی: 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستاندا من بۆخۆم 

لەناو  چونكە  دەبینم،  دووری  بە  زۆر 

شارەزایی  كوردستاندا  ئیسالمی  یەكگرتووی 

و  سەركردەكان  بەرامبەر  هەیە،  وردم 

یەكگرتوو،  پێكهاتەی  بە ستراتیژو  بەرامبەر 

جیاواز  خوێندنەوەی  جیاوازو  رای  بەاڵم 

و  بابەت  بۆ  ی��ان  سیاسی،  پرسێكی  بۆ 

ئەوا  یەكگرتوودا  لەناو  مەسەلەیەكی فكری 

شتێكی زۆر سروشتییە، چونكە یەكگرتووی 

ئیسالمی كوردستان، هەمیشە لە چاكسازی، 

لە  تەنانەت  نەترساوە،  خۆنوێكردنەوە  لە 

ئەندازەیەك  تا  خۆیدا  كۆنگرەكانی  هەموو 

و  پڕۆگرام  پەیڕەو  پەیكەرو  دەستكاری 

پێكهاتەی خۆی كردووەو نەترساوە. 

كە  پەرلەمانەكان،  ئەندام  مەسەلەی  بۆ 

پێنجیان چوونە ژوورەوەو پێنجیان نەچوونە 

ژوورەوە، ئەو تایبەتە بۆ پرسێكی سیاسی، كە 

تێڕوانینەكان واببوو، يان ژینگە سیاسییەكان 

مامەڵەیە  جۆرە  ئەو  كە  ئیجباركرد،  وای 

ئەگەرنا  بكرێت،  سیاسییەوە  ل���ەرووی 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان فكرەكەی لە 

دەوری مەنهەجێك و ستراتیژێك كۆبۆتەوە. 

بۆیە من وانابینم كە بە هیچ جۆرێك خەڵكی 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان پەنا بۆ ئەوە 

دروست  ئینشیقاق  یان  باڵ،  كە  بەرێت، 

ئەوەی  یەكگرتوو  كادرانی  چونكە  بكات، 

ویستبێتیان لەناو ئۆرگانەكانی یەكگرتوودا لە 

ئیساڵح و چاكسازی رێگەیان لێ نەگیراوە، 

بە ئازادی ئەوەی پێویست بووە كردوویانە. 

بۆیە پێویست ناكات، كە ئێمە پەنا بەرین 

هەندێك  كە  لەوشێوەیەوە،  حاڵەتێكی  بۆ 

خەڵك ئومێدیەتی.

لێپرسراوی  جێگری  سێكانیانی(  )دارا   

مەسەلەی ئیساڵح
 لەناو یەكگرتووی 

ئیسالمی كوردستاندا 
بەشێوەیەكی جدی 

مەترەحە، بەاڵم نەك 
لەچوارچێوەی باڵ و 
گروپ،  باڵێك، یان 

گەر شتێكی وا لە 
ئایندەدا روویدا، ئەوا 
بەشێوەیەكی ئاشكرا 

خەڵكێك دەبێت 
بەناویەوە قسە بكات
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ئیسالمی  یەكگرتووی  سڵێمانی  مەڵبەندی 

كوردستان كرد، وتی: لە الی ئێمە ئەمجۆرە 

بوونی  دەكەیت،  باسی  تۆ  كە  تاكتیكانەی 

نییە، چونكە ئەم باڵ و ناتەباییانە رۆژێك لە 

رۆژان باس نەكراوە، نە لە مێژووی ئێمەدا 

ئەوە دەبینرێت، نە ئامادەشە ئەو رووداوە.

لەالیەكی تر تۆ دەڵێیت لەوانەیە لەناوخۆتاندا 

بێت، ئەی بۆ گومانی ئەوە نەبین، كە دەستی 

بیەوێت شتێك دروست  دەرەكی بێت، كە 

بكات، چونكە ئێمە بەرەو كۆنگرە دەڕۆین، 

كۆنگرەی  خۆیدا  لەكاتی  دەمانەوێت  كە 

لەوانەیە  هۆكارەكانی  ببەستین.  حەوتەم 

نزیكەوە  لە  ئێمە  بێت،  ئ��ەوە  بەشێكی 

قسەمان  بینیوەو  بادینانمان  ب��رادەران��ی 

لەگەڵدا كردوون، تەنانەت لە الی هەموومان 

پاراستنی یەكگرتووی ناو یەكگرتوو بە هێڵی 

سور دەزانین و دڵسۆزی ئەوانیش لەوەدا لە 

ئێمە زیاتر نەبێت، كەمتر نییە.

بۆ  نەچوونمان  و   چ��وون  لە  تر  خاڵێكی 

كە  ئاساییەبووە،  حاڵەتێكی  ئەوە  پەرلەمان، 

لەگەڵدا  مامەڵەی  رۆژە  ئەو  وەكو  دەبێت 

سیاسیەتێكی  وەك��و  ئ��ەوە  ن��ەك  بكرێت، 

بۆ  چونكە  بكرێت،  سەیر  یەكگرتوو  گشتی 

نەچوونە  ژوورەوەو  چوونە  مەسەلەی  ئەو 

ئەو  ئێمە،  پەرلەمانەكانی  ئەندام  ژوورەوەی 

ئامادەبوونی ئەمەریكا،  بە  رۆژە، شەوەكەی 

دانیشتنە  ئەم  كە  نەتەوەیەكگرتووەكان، 

راگەیاندنەكاندا  لە  ئەوەش  كە  سازنەكرێت، 

ئەمان  ك��ە  بەیانی  ب���ەاڵم  ب��اڵوك��رای��ەوە، 

راگەیەندرا  پڕێكدا  لە  بادینان،  گەڕاونەتەوە 

كە سەعات 8:30 خولەك، سەرۆكی پەرلەمان 

ك��ردووە،  پەرلەمانی  كۆبوونەوەی  داوای 

لەوێ  ئێمە  پەرلەمانانەی  ئەندام  ئەو  ئیدی 

وەكو  شتەكان  ئێمە  دەبێت  بۆیە  نەبوون، 

خۆی هەڵبسەنگێنین.

ئ��ەوەی،   پرسیاری  لە  ت��رەوە،  الیەكی  لە 

دەڵێن،  ئێوە  سەركردایەتی  لە  هەندێك 

پێویستە چاكسازی لەناو یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستاندا بكرێت، تەنانەت لەگەڵ نەمانی 

پاشكۆی ئیسالمین بە یەكگرتووە، ئایا ئەمانە 

كە  سەركردایەتیاندا،  لەنێوان  نین  جیاوازی 

هەر ئەم جیاوازیانە نین، كە دواتر ئیشیعاب 

و ئیشنیقاق دروست دەكەن؟ راستە كە ئێوە 

كە  بەاڵم  حەدیسە،  و  قورئان  بنەماكانتان 

ئێوە جیاوازبن لە جێبەجێكردنی پرنسیپەكانی 

كە  ئەوەی  هۆی  نابێتە  ئەمانە  حزبایەتیدا، 

ئەمجارەش  ئایا  یان  رووبدات؟  جیابوونەوە 

كەسی یەكەم دەگۆڕێت؟

وتی:  عەبدوڵاڵ،  موستەفا  ل��ەوەاڵم��دا، 

كاتێك  راب��ردووی  كۆنگرەی  لە  یەكگرتوو 

لە  گۆڕانكاری  كە  كردەوە،  دەرگایەی  ئەو 

خۆیان  كەس  چوار  بكات،  یەكەمدا  كەسی 

ف��ەرەج(  محەمەد  )مامۆستا  كە  پ��ااڵوت، 

دەنگی زۆرینەی كۆنگرەی بەدەستهێنا، بوو 

ئیسالمی  یەكگرتووی  گشتی  ئەمینداری  بە 

زۆر  پێموابێت  ئەمجارەش  ك��وردس��ت��ان. 

سروشتییە كە چەند كەسێك خۆیان بپاڵێون، 

دواتر ئەوە ئەندامانی كۆنگرە لەسەر ئەوە 

بڕیار دەدەن، چونكە من لە ئێستاوە ناتوانم 

بڵێم كەسی یەكەم دەگۆڕێت، یان ناگۆڕێت.

دواتر )دارا سێكانیانی( یاریدەدەری لێپرسراوی 

مەڵبەندی سێمانی، لەوەاڵمدا دەڵێت: ئەمە 

جیاوازمان  راوبۆچوونی  كە  ئاساییە  زۆر 

بە  بوو  ئەمە  كە  دواج��ار  ب��ەاڵم  هەبێت، 

بڕیاری یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان ئەوا 

هەموومان پێوەی مولزەم دەبین، مەسەلەی 

پاشگری ئیسالمی بمێنێت، یان نەمێنێت ئەوا 

لە كۆنگرەی پێشووتریشدا خرایە دەنگانەوەو 

بڕوایانوابوو  كە  هەبوون  دەنگانەش  ئەو 

لێبكەینەوە،  ئیسالمییە  پ��اش��گ��رە  ئ��ەو 

دەنگی  دەن��گ��دان��ەوە  دەخ��رای��ە  كە  ب��ەاڵم 

بخرێتە  ئەمجارە  گەر  نەهێنا، خۆ  پێویستی 

پرۆفایل:

_ئەبوبەكر علی.

_ لە ساڵی 1965 لە گوندی مالومە، لە 

شارباژێر لە دایكبووە.

ك���ردووە،  ت���ەواو  ی��اس��ای  كۆلێژی   _

ماستەری لە توێژینەوەی ئیسالمییەكان و 

دبلۆمی بااڵی لە فكری سیاسیدا هەیە.

كتێبی  ح��ەڤ��دە  خ��اوەن��ی  تائێستا   _

چاپكراوە.

_ ئ��ەن��دام��ی ب��زوت��ن��ەوەی راپ��رس��ی 

ریفراندۆم بووە، لە باشورى كوردستاندا.

_ لە كابینەی پێنجی حكومەتی هەرێمی 

كوردستاندا وەزیری هەرێم بووە.

سەركردایەتی  ئەندامی  ئێستادا  لە   _

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستانە.
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ئەوا  بهێنێت  پێویست  دەنگی  دەنگدانەوەو 

دەگۆڕدرێت، واتە ئێمە بڕیارەكانی كۆنگرە 

جێبەجێدەكەین، كەواتە ئێمە پابەندبوونمان 

وامان  دیموكراسییەوە  پرەنسیپەكانی  بە 

لێدەكات، كە بڕوامان بەڕای جیاواز هەبێت.

سەبارەت بەوەی، كە ئایا یەكگرتوو بڕوای 

سێكانیانی،  دارا  هەیە؟  دیموكراسی  بە 

دەڵێت: سەد لە سەد ئێمە بڕوای تەواومان 

ئێمەین  ئ��ەوە  هەیە،  دیموكراسییەت  بە 

لەم  دەسەاڵتمان  دەستاودەستكردنی  كە 

واڵتەدا بەنموونەیەكی جوان و سیاسیەتێكی 

مەدەنیانە پێشكەش كرد.

لە وەاڵمی ئەوەی، كە زۆرێك دەڵێن لەوانەیە 

زۆرجار حزب خۆی شتێكی وادروست بكات، 

بۆئەوەی دوبارە كۆببنەوەو لێكتێگەیشتن و 

ئەمەش  زیاتربێت،  لەنێواندا  نزیكایەتیتان 

ئینشیقاق، چونكە  ئەگەری  ترسی  لە  تەنها 

لە ماوەی رابردوودا شپرزەی و یەكڕیزیتان 

دەب��وون،  گ��ەورە  درزەكانی  خەریكبوو، 

لە  فراكسیۆنەكەتان  ئاستی  لە  تایبەت  بە 

پەرلەماندا؟ یاخود لەوانەیە مەبەست لێدانی 

دروستبوونیدا؟  ئەگەری  لە  ریفۆرمە  باڵی 

مەكتەبی  بەرپرسی  عەبدوڵاڵ  مستەفا 

رێكخستنی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، 

دوورە  جۆرێك  هەموو  بە  ئەوە  دەڵێت: 

كوردستانەوە،  ئیسالمی  یەكگرتووی  لە 

چونكە یەكگرتوو ناترسێت لە سەركردەكانی 

ناوی،  جیاوازەكانی  را  لە  ناترسێت  خۆی، 

ئەوەی  بۆ  بكات،  وادروس��ت  حاڵەتێكی  تا 

ناوخۆی،  جیاوازەكانی  را  داچۆراندنی  كە 

چونكە رای جیاواز لە یەكگرتووی ئیسالمی 

فراوانییەوە  سنگ  ئەوپەڕی  بە  كوردستاندا 

دەكات،   خۆی  قسەی  و  لێدەگیرێت  گوێی 

وەكو باسمكرد سەرەتا ئێمە كۆبوونەوەیەكی 

هەموو  تا  كرد،   2015/12/12 لە  فراوانمان 

كادرەكانمان بە ئازادانە دیلۆگی خۆی كرد. 

دنیا  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی  كە 

ستراتیژی  و  روئیای  بێت،  چۆن  بینیەكەی 

ببیەنە  یەكگرتوو  یان  بێت،  چۆن  ئایندەی 

بەرەو چی  تر  تا چوار ساڵی  قۆناغێك،  چ 

ئەو  بۆ  قسەیە  ئەو  لەوانەیە  هەنگاوبنێین. 

حزبانە راست بێت، كە مەودایی بیركردنەوە 

بەرتەسك  ئازادییەكانیان  یان  تەسكە،  تێیدا 

كردۆتەوە، كە ئەندام لەناویدا ناتوانێت بە 

ئازادانە رای خۆی دەرببڕێت. بۆیە پەنا بۆ 

میكانیزمی لەوجۆرە دەبات. 

لە  هەندێك  دیپلۆماتیك:  كوردستان 

شرۆڤەكارانی سیاسی پێیانوایە، كە ئەوانەی 

خۆشویستبێت،  سەاڵحەدینیان  مامۆستا  كە 

ئ��ەم��ج��ۆرە  لەگەڵیابووبێتن  ی��اخ��ود 

ئەوەی  بۆ  دەركردبێت،  بەیاننامانەیان 

سەركردایەتی  سیمبولی  بە  ئەو  هەمیشە 

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان بمێنێتەوە، 

لە  كە  هەوڵەی  لەو  خوێندنەوەش  ئەم 

دەیویست  مامۆستا  راب���ردوودا  م��اوەی 

بیرو  كوردستانيیەكان  ئیسالمییە  هێزە  كە 

بۆچوونیان لەیەك نزیك بكاتەوە؟ 

گومانە،  هەمووی  ئەمانە  سێكانیانی:  دارا 

پێوانییە كە گومانیش بینایی شتێكی تۆكمەی 

لەسەر بكرێت. ئێمە بەهۆی ئەو باكگراوندە 

ئەخالقی و ئیسالمییەی كە هەمانە، دواجار 

بەرپرسیارین لەو قسانەی كە دەیان كەین، 

هەروەها لەالی ئێمە كار لەسەر حەقیقەت 

بە  بەیەكتری  بەرامبەر  ن��ەك  دەك��رێ��ت، 

گومانەوە مامەڵە بكەین.

كە  ئەوەی  پرسیارەی  لە وەاڵمی  براو  ناو 

لەكاتی  نەبەستن،  كۆنگرە  هەیە  ئەگەری 

نین؟  رێك  لەناوخۆتاندا  چونكە  خۆیدا، 

دەنگ  ئێستا  هەتا  دڵنیاییەوە  بە  دەڵێت: 

لەكاتی  كۆنگرە  كە  ل��ەوەدان،  باسەكان  و 

دیاری كراوی خۆیدا بەسترێت، لە ئەگەری 

كۆنگرەدا،  دوانەخستنی  یان  دواخست، 

پاشگری ئیسالمی 
بمێنێت، یان نەمێنێت ئەوا 
لە كۆنگرەی پێشووتریشدا 

خرایە دەنگانەوەو ئەو 
دەنگانەش هەبوون،
 كە بڕوایانوابوو كە 

ئەو پاشگرە ئیسالمییە 
لێبكەینەوە، 

بەاڵم كە دەخرایە دەنگدانەوە 
دەنگی پێویستی نەهێنا، 
خۆ گەر ئەمجارە بخرێتە 

دەنگدانەوە و دەنگی 
پێویست بهێنێت ئەوا 

دەگۆڕدرێت
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بارودۆخی  بە  پەیوەندی  جۆرێك  بەهیچ 

ناوخۆی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستانەوە 

نییە. ئوەندەی كە پەیوەندی بە بارودۆخی 

هەیە،  كوردستانەوە  هەرێمی  ناوخۆی 

بارودۆخی  كە  بڵێم  دەت��وان��م  چونكە  

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان لە هەموو 

كاتێك باشترو چاكترە.

ئەوەی  پرسیاری  وەاڵم��ی  لە  هەروەها 

و  ئینشیقاق  كۆنگرەدا،  بەستنی  لەحاڵەتی 

وتم  وەك  دەڵێت:  روودەدات؟  ئینشیعاب 

بارودۆخی  و  بەناوخۆ  پەیوەندییەكی  هیچ 

نییە.  كوردستانەوە  ئیسالمی  یەكگرتووی 

كە  حزبین  تاكە  كە  بڵێین  دەتوانین  ئێمە 

گەرایمان  شەخس  و  كوتلەبازە  مەسەلەی 

ئەوە  رابردووداشدا  لە  ئەمە  نییە،  لەناودا 

سەركردایەتیدا  ئاستی  لە  كە  سەلماوە 

یان  دانیشتووە،  كە  هەبووە،  خەڵكمان 

وازی هێناوە هیچ گرفتێكی نەبووە.

دیپلۆماتیك  كوردستان  بۆ  بارەیەوە  لەم 

)ب��زوت��ن��ەوەی  وتەبێژی  ب��ە  پ��ەی��وەن��دی 

ئیسالمی( كرد، تا بیرو بۆچوونی ئەوانیش 

ئەویش  وەربگرین،  پرسە  بەم  سەبارەت 

دایكی  حزبی  وەك  كە  ئ��ەوەی  بەهۆی 

ئیسالمییەكانی كوردستان خۆی دەناسێنێت، 

نارەحەتی  ئ��ازارو  توشی  حزبە  ئەم  هەم 

ئینشیقاق و جیابوونەوە بووە.

عەبدوڵاڵ وەرتێ وتەبێژو ئەندامی مەكتەبی 

كوردستان،  ئیسالمی  بزوتنەوەی  سیاسی 

كە  هەیە  ئەگەر  كە  ئ��ەوەی  وەاڵم��ی  لە 

بەو   كوردستان،  ئیسالمی  یەكگرتووی 

باڵەی كە خۆی راگەیاند، لە 6--12 2015 

تووشی ئینشیقاق ببێتەوە، یان نەخێر ئەو 

جۆرە سیناریۆیانە بە بەرنامەی دەرەكی و 

دەڕواننە  ئێوە چۆن  داڕێ��ژراوە،  ناوەكی  

راگەیاندنەكاندا  لە  كە  بەیاننامەیە  ئەو 

باڵوكرایەوە؟ لە وەاڵمدا دەڵێت:" پێمانوایە 

ئیسالمییەكانی  حزبە  هەموو  لەناو  كە 

كۆمەڵ،  یەكگرتوو،  بە  واتە  كوردستاندا، 

داوای  ك��ە  ه��ەی��ە،  خەڵك  ب��زوت��ن��ەوەوە 

چاكسازی  داوای  بەاڵم  دەكات،  چاكسازی 

دوچاری  كە حزبێك خۆی  لەوەی  جیاوازە 

كە  بەهیواین  ئێمە  بۆیە  بكات،  ئینشیقاق 

هەرگیز  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 

توشی ئەو حاڵەتە نەبێت، بگرە ئومێدمانوایە 

هەموو  بە  بتوانن  هەبێت،  كێشە  گ��ەر 

خەڵكانە  ئەو  یان  بكەن،  چ��ارەی  الی��ەك 

رازی  داخوازییەكانیان  بەجێبەجێكردنی 

هیچ  توشی  حزبەكەیان  بۆئەوەی  بكەن، 

دروستكردن  باڵ  جیابوونەوەو  حاڵەتێكی 

هەرجۆرە  بەڕاستی  چونكە  نەبێتەوە، 

هەر  لەنێوان  دوبەرەكییەك  و  لێكترازان 

بێت،  ئیسالمی  گەر  جا  كوردی،  حزبێكی 

یاخود نا ئیسالمی بێت ئەوە لە بەرژەوەندی 

ئێمە  بۆیە  نییە.  ك��وردس��ت��ان��دا  خەڵكی 

بڕوامانوایە دەبێت ماڵەكانمان یەكبخەینەوە، 

نەوەك ماڵی تر دروست بكرێت"

لە وەاڵمی پرسیاری ئێوە ئازاری ئینشیقاقتان 

چەشتووە، پێتانوایە كە ئەمە سەرەتایەكە بۆ 

ئەوەی لەناو یەكگرتووی ئیسالمی كوردستاندا 

ئازارەمان  ئەو  ئێمە  وتی:"نەك  رووبدات؟ 

چەشتووە، بگرە زۆربەی زۆری هێزو الیەنە 

ئازارانەیان  ئەو  كوردستان  سیاسییەكانی 

خۆداگرتن  بە  بڕواموایە  بۆیە  چەشتووە، 

چاكسازییەك  هەموو  بۆ  هەوڵ  دەتوانرێت 

لەنێو حزبەكەی خۆیاندا بدرێت، لەبری ئەوەی 

كە بیر لە دولەت بوون و لێكترازان كردن 

كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی  بكرێتەوە، 

رەتكردۆتەوە،  ئەمەیان  لەسەرەتاوە  هەر 

یكگرتووی  لەنێو  وا  كە شتی  دەڵێن  خۆیان 

ئیسالمییدا نییە، چونكە وەك ئاشكرایە هیچ 

ئەو  خاوەنی  بە  نەكردووە،  خۆی  كەسێك 

باڵ و بەیاننامەیە، ئێمە بۆخۆشمان هەرگیز 

پرۆفایل:

_دارا حەمە ئەمەد.

_ لە ساڵی 1970 لە گوندی سێكانیانی 

سەربەقەزایی دوكان لەدایكبووە.

_ لە ساڵی -1990 1991بەشی بیركاری 

مامۆستایانی  پێگەیاندنی  پەیمانگای 

تەواوكردووە.

بەشی   2010-2009 س���اڵ  ل��ە   _

پەرەوەردە_  كۆلێژی  لە  )دەروونناسی( 

تەواو  بەغدادی  زانكۆی  لە  كەركوك 

كردووە.

لێپرسراوی  یاریدەدەری  ئێستادا  لە   _

مەڵبەندی سلێمانی یەكگرتووی ئیسالمی 

كوردستانە.

لە سەرجەم  نوسینی  وتارو  چەندین   _

باڵوكراوەكاندا هەبووە.
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لەگەڵ دابڕان و جیابوونەوەو لێكترازان نین، 

چ لەناو حزبی ئیسالمیدا بێت، یاخود لەناو 

غێری ئیسالمیدا بێت، چونكە لەم قۆناغەدا 

ئەوە بە نا تەندروست بۆ كوردستان دەزانین"

جەمال حوسێن نوسەر و شارەزا لە ئیسالمی 

كوردستان  پرسیاری  لەوەاڵمی  سیاسی، 

دەڵێت:  پرس  هەمان  لەسەر  دیپلۆماتیك 

رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  حزب  من  "ب��ەڕای 

ناوەڕاست بەشێوەیەكی گشتی، بوونەوەرێكی 

ئاسایی نین، واتە بەشێك نین لە گەشەكردنی 

وشیاری سیاسی و دەرئەنجامی بەرزبوونەوەی 

لە  بۆیە  نییە،  مەدەنی  كۆمەڵگەی  كێرڤی 

بۆیە  ئاساییە،  نا  كاینێكی  حزب  بنەڕەتدا 

یەكگرتووی  بە  ك��وردی  حزبێكی  هەموو 

ئیسالمی كوردستانیشەوە هەمیشە لەبەردەم 

ملمالنێی  كێشەو  و  ئینشیقاق  ئ��ەگ��ەری 

بە  پەیوەندی  كە  ئەوەی  بۆیە  ناوخۆیدان، 

سیاسییەوە  ئیسالمی  ف��ەزای  و  یەكگرتوو 

لێكجیابوونەوەو  و  ئینشیقاق  ه��ەی��ە، 

ناوخۆییەكانیانەوە  ملمالنێ  و  بەریەككەوتن 

بەاڵم  هەیە،  درێ��ژی  دوورو  مێژوویەكی 

ناوی  بازنەیەكدا  لە  ئێستا  ئەمەی  پێموانییە 

یەكگرتووی  لەناو  چاكسازی  باڵی  لێنراوە 

ئیسالمی كوردستان، ئەوە پێموانییە ئەمە بۆ 

ئینشیقاق سەربكێشێت، هەرچەندە ئینشیقاق 

لەناو ئیسالمییەكانی كوردستاندا كە كەمینەن 

گەر لەنێو سەرجەم حزبەكانی تردا بەرێژەی 

ئەوانیش  هەمیشە  بكرێت،  حساب  دەنگ 

لەناو ملمالنێی ناوخۆی و ئینشیقاقدا بوون"

هەروەها جەمال حسێنی نوسەر لە وەاڵمی 

دیپلۆماتیك،  كوردستان  تری  پرسیارێكی 

لەبارەی ئەوەی كە ئەوەندەی ئەم بەیاننامەیە 

لە دەستی دەرەكی دەچێت، ئەوەندە بۆنی 

لێنایەت،  حزبەی  ئەو  ناوخۆی  ملمالنێكانی 

ئەوە  ناكات،  خاوەنداریەتی  كەس  چونكە 

و  ناڕەسمی  ماڵپەڕەكەش  كە  جیالەوەی 

نەناسراوبووە؟ دەڵێت:" من بۆخۆم ئەمجۆرە 

وا  گەر  نییە،  پەسەند  لەال  شیكردنەوانەم 

بیربكرێتەوە كە ئەم بیانەوێت بڵێن، كە ئەم 

حزبانە هیچ عەیب و هەڵەیەكیان نییە، یان 

بەریەك كەوتنی  ناكۆكی و  هیچ ملمالنێ و 

نییە،  راست  ئەمە  ئەوا  نییە،  تێدا  ناوخۆی 

هێزێكی  ه��ەر  وەك  یەكگرتووش  چونكە 

تێدایە  ناكۆكی  و  ملمالنێ  ناوچەكە  دیكەی 

لە  تر،  فۆرمێكی  قەبارەو  بە  بەاڵم  هەیە، 

كاتێكدا  لە  یاخود  بەرز،  یان  نزم  ئاستێكی 

سارد دەبێت، بەاڵم لە كاتێكی دیكەدا گەرم 

لە  تەنانەت  دیكە،  شتێكی  ئەمە  دەبێتەوە 

ئیسالمی  یەكگرتووی  راب��ردووی  گۆنگرەی 

كرا  گ��ۆڕان��ك��اری  هەندێك  كە  كوردستان 

چەندین  تا  حزبەوە  سەرۆكی  سكرتێرو  لە 

گۆڕانكاری تر، ئەوا شتێكی ئاسییە كە بە دڵی 

هەندێ لە ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی 

بوو  ئەوە  دەنگۆی  یان  نەبێت،  حزب  ئەو 

كە  بكرێت،  تر  گۆڕانكاری  هەندێك  كە 

سەركەتوو نەبوونن. واتە ئەوەمان پێدەڵێن، 

ماون،  نەهاتووەو  كۆتایی  دەنگانە  ئەم  كە 

بەاڵم ئایا ئەم باڵەی كە ناوی لە خۆی نابوو 

كێ  ئیدی  ئیساڵحە،  بەڕاستی  هەر  ئیساڵح 

ترە،  قسەیەكی  ئەوە  دەكات  لەمە  قازانج 

پێشموابێت دیارە كە بەرەی بادینانی جیاوازە 

ئەو  جیالەوەی  ئەوە  سلێمانی.  ب��ەرەی  لە 

هەیە،  خۆیدا  یەكگرتوو  لەناو  كە  خەتانەی 

هەیە  خەت  نییە،  تەواو  هەیە  خەت  واتە 

نەوەی نوێ خۆیان نوێنەریاتی دەكەن، خەت 

دەكەن،  نوێنەرایەتی  رۆشنبیرەكانیان  هەیە 

بەاڵم هیچ لەوانە تائێستا نەبوونەتە ئاراستەو 

ئەوانی  بەسەر  و  زڵبوون  گ��ەورەو  خەتی 

دیكە، واتە بەریەكنەكەوتوون، واتە یەكگرتوو 

تائێستا  هاوسەنگی  گ���ەورەوە  بەهێزێكی 

خاڵێكی  بە  ئەمەش  كە  پاراستووە،  بەباشی 

ئیجابی بۆی هەژماردەكرێت".

پرۆفایل:

_ جەمال حسێن .

ق��ەاڵدزێ  ش��اری  لە   1975 لەساڵی   _

لەدایكبووە.

_ لە ساڵی -2000 2001 كۆلێژی زمان 

سلێمانی  زانكۆی  لە  كوردی  بەشی   _

تەواوكردووە. 

_ شارەزا لە ئیسالمی سیاسی .

وەزارەت��ی  لە  گشتییە  _ب��ەرێ��وەب��ەری 

رۆشنبیری حكومەتی هەرێمی كوردستان.  

سالمی كوردستانە.
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8
رۆژى جيهانى ژنان
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8 ی مارس 
لە كوێوە بەرەو كوێ  ؟

  ئه مه ل  جه الل - ئه ندامى ئه نجومه نى كاروبارى بااڵى خانمان

     تايبه ت به  كوردستان ديپلۆماتيك
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مێژوویی: كورتەیەكی 

رۆژیكی  وەك  ژن���ان،  جیهانی  رۆژی 

تایبەت و مێژوویی تایبەتمەند بە ماف و 

خواستەكانی ژنان لەسەر ئاستی كۆمەڵگە، 

كۆمەاڵیەتی،  بەها  كولتورو  جیاوازی  بە 

ئابووری، سیاسی، ئایدیا و فكری جیاواز، 

كۆمەڵگەی  گشتی  رێككەوتنێكی  ب��ەاڵم 

كۆكن  هەموان  كە  لەسەرە،  نێودەوڵەتی 

لەسەر ئەوەی دەبێت كۆتایی بەو جیاكاری 

و نا بەرابەرییە بهێنرێت، كە بەرامبەر بە 

ژنان دەكرێت، بۆ یەكەمینجار لە مێژوودا 

 1909 ساڵی  شوباتی  مانگی  28ی  لە 

سۆسیالیستە  یەكگرتووەكان  واڵت��ە  لە 

مافەكانی  بۆ  بانگەشەیان  ئەمەریكییەكان 

ژنان كرد، دواتر لە ساڵی 1910 یەكەمین 

بەستراو  ژن��ان  نێودەوڵەتی  كۆنگرەی 

دنیا  واڵت���ی   17 ل��ە  ژن   100 ت��ی��ای��دا 

لە  زۆرێك  ئەوەی  لەگەڵ  بەشداربوون، 

خۆپيشاندانەكانی  كاریگەری  بۆ  توێژەران 

ملیۆنان  كە  دەیگێڕنەوە،  ئەمەریكا  ژنانی 

ناوەڕاست  چینی  كرێكارو  چینی  ژن��ی 

ناڕەزایەتی  بۆ  شەقامەكان  هاتنەسەر 

دەرب���ڕی���ن، ك��ە ب���ووە ه���ۆی ئ���ەوەی 

ناچاربكرێن  سەردەمە  ئەو  بەرپرسانی 

بابەتی  ببێتە  كرێكار  ژنانی  پرسەكانی 

دەرئەنجام  گفتوگۆكردن،  كۆبونەوەو 

چنین  كارگەكانی  ژنانی  تر  جارێكی  بۆ 

ساڵی  ئەمەریكا  لە  ناوەڕاست  چینی  و 

شاری  شەقامەكانی  هاتنەوەسەر   1908

و  وشك  )نانی  دروشمی  بە  نیویۆرك، 

بەرزكردەوە،  داواكارییان  چەندین  گوڵ( 

كاتژمێرەكانی  كەمكردنەوەی  ل��ەوان��ە 

كاركردن، مافی سیاسی و مافی دەنگدان، 

مندااڵن  بەركاری  خستنە  قەدەغەكردنی 

دواتر  ژنان،  جۆراوجۆرەكانی  چاالكییە  و 

واڵتەكانی  لە  هەریەك  لە  بەردەوامبوو 

كاریگەر  واڵت��ان��ی  روس��ی��او  و  ئ��ەوروپ��ا 

 1977 لەساڵی  سۆسیالیستی،  بەفكری 

داوای  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 

و  عورف  بەپێی  كە  كرد،  دەوڵەتان  لە 

بۆ  رۆژی��ك  خۆیان  تایبەتمەندییەكانی 

زۆرینەی  سەرەنجام  بكەن،  دیاری  ژنان 

م��ارس  8ی  رۆژی  س��ەر  ل��ە  دەوڵ��ەت��ان 

رەمزێك  وەك  رۆژە  ئ��ەو  رێككەوتن، 

ژنان  فیداكاری  و  تێكۆشان  و  خەبات  بۆ 

دستنیشانكرا، هەروەها بەستنی كۆنگرەی 

ترە  یەكێكی    1995 ساڵی  لە  پەكین 

دەستنیشانكردنی  بۆ  ژنان  لەهەوڵەكانی 

چەندین  كە  داخوازییەكانیان،  و  ماف 

بەشداربوو  واڵتانی  ئاڕاستەی  راسپاردەی 

كرد، كە تایبەت بوون بە مافەكانی ژنان 

ئابووری  كۆمەاڵیەتی،  یاسایی،  بواری  لە 

بۆ  راسپارد  دەوڵەتانی  دواتر  هتد...  و 

  2015 ساڵی  راسپاردانە.  بەو  كاركردن 

زیاتر تیشكخرایە سەر كارەكانی كۆنگرەی 

كاركردن،  رێگای  نەخشە  وەك  پەكین، 

بیست   20 دەوڵەتەوە   189 لەالیەن  كە 

لەسەركردووە،  ئیمزایان  لەمەوبەر  ساڵ 

ئەساسی  م��ح��وەری   12 لە  بریتییە  كە 

یاسایی،  سیاسی،  پرسە  بە  تایبەتە  كە 

و  پەروەردەیی  ئابووری،  كۆمەاڵیەتی، 

تەندروستی و هتد.... 

ئەم پرسە بەرەو كوێ ؟

سەیری  م��ێ��ژووی��ی��ەوە  ل���ەرووی  ئ��ەگ��ەر 

ژنان  و  كچان  داخوازییەكانی  قۆناغبەندی 

و  كات  تێپەربوونی  بە  دەبینین  بكەین، 

سەردەم داخوازییەكانی ژنان گۆڕانكارییان 

ناوچەكان  جیاوازی  بە  بەسەرداهاتووە، 

چونكە یەكێك لە 
پێوەرەكانی پێشكەوتنی 
هەر كۆمەڵگەیەك 
وا بەستەیە بە ئاست و 
گوزەرانی ژنان لەرووی 
خۆشگوزەرانی و پاراستن 
و كارابوونی لە پرۆسەی
 سیاسی و بازاڕی كاردا
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گەشەسەندنی  و  پێشكەوتن  ئاستی  و 

نیمچە  واڵتە  لە  تەنانەت  كۆمەڵگەكان، 

دواكەوتووەكانی  واڵتە  پێشكەوتووەكان، 

ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ئەفەریقا،  ئاسیا، 

لە  داخوازییانە  ئەم  كەنداو،  واڵتانی  و 

ژنان  ئێستاش  تا  بەداخەوە  كە  برەودایە، 

كۆمەاڵیەتی،  كێشەی  چەندین  دەست  بە 

بەشودانی  كچان،  بەشودانی  بەزۆر  وەك 

س��ااڵن،  شانزە  تەمەن  خ��وار  مندااڵنی 

پاساوی  بە  كوشتن  تۆقاندن،  هەڕەشە، 

شەرەف و بەكارهێنانی هەموو شێوازەكانی 

پرۆسەی  لە  پەراوێزخستنیان  توندوتیژی، 

سیاسی و غیابیان لە بازاڕی كارو نەبوونی 

دەزگ��ا  الوازی  ئ��اب��ووری،  سەربەخۆیی 

قەزایی و تەشریعییەكان لە جێبەجێكردنی 

تری  بابەتی  چەندین  ئەمانەو  یاساكان، 

مێینەو  خەتەنەكردنی  وەك  تەندروستی، 

بۆیە  ه��ت��د...  خوێندن  تەواونەكردنی 

خواست و داواكارییەكانی ژنان بە گۆڕانی 

سەردەم و قۆناغەكان گۆڕانكاری بەسەردا 

دەزگاكانی  رێكخراو  ئێستادا  لە  دێ��ت، 

بە  ژنان،  و  گشتی  بە  مەدەنی  كۆمەڵی 

بەرزترە  داواكارییەكانیان  ئاستی  تایبەتی 

ئەوە  نەوەدەكان،  ساڵی  بە  ب��ەراورد  بە 

دەس��ت��وردا  لە  چەسپێنراو  مافێكی  بە 

واقعدا  ئ��ەرزی  لە  ب��ەاڵم  سەلمێنراوە، 

ئاستی  ل��ە  جێبەجێكردنەوە  ل���ەرووی 

هەنگاوی  ئەوەی  لەگەڵ  نییە،  پێویستدا 

ب��اش ن��راو ل��ەرووی دام��ەزراوی��ی��ەوە بە 

بە  تایبەت  بەرێوەبەرایەتی  دامەزراندنی 

دانانی  توندوتیژی،  بەرەنگاربوونەوەی 

دادگای لێكۆڵینەوەی تایبەت بە توندوتیژی 

ئەنجومەنێكی  دام��ەزران��دن��ی  خێزانی، 

داڕشتنەوەی  رێكخستنەوەو  بە  تایبەت 

دام��ەزراوەك��ان��ی  بەرنامەی  و  سیاسەت 

دور  و  یەكسانی  لەسەربنەمای  هەرێم، 

ئەنجومەنی  بەناوی  رەگەزی  جیاكاری  لە 

داڕشتنی  خ��ان��م��ان،  ك���اروب���اری  ب���ااڵی 

توندوتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  ستراتیژی 

جێبەجێكردنی  بۆ  نیشتمانی  پالنی  و 

نەتەوە  ئاسایشی  ئەنجومەنی  بڕیاری1325 

ژنان  پاراستنی  بە  تایبەت  یەكگرتووەكان، 

كاتی  لە  و  چەكدارییەكان  ملمالنی  لە 

لە  ژن��ان  بەشداربوونی  و  ناكۆكییەكان 

ئەمانەو  ئاشتەوایی  و  دانوستان  پرۆسەی 

بەاڵم  نراوە،  تر  هەنگاوی  كارو  چەندین 

وەك  كردارییەكان  هەنگاوە  تائێستاش  بۆ 

پرسیارەیە،  ئەو  ئەوە  نەنراوە،  پێویست 

رووبەرووی  راگەیاندنەكان  هەمیشە  كە 

رێ��ك��خ��راوك��ان��ی ژن���ان و ئ��اف��رەت��ان و 

بۆ  كە  دەك��ەن��ەوە،  ژنانی  چاالكوانانی 

توندوتیژیانە  بەو  كۆتایی  نەیانتوانیوە 

بهێنن، لە كاتێكدا دەبێت بپرسین، ئایا ئەم 

بەرپرسیارێتی  بە  پەیوەندی  تەنها  بابەتە 

پەیوەندی  پرسە  ئەم  یان  هەیە؟  ژنانەوە 

هەرێمی  حوكمڕانی  سیستمی  بەكۆی 

هەیە؟ كوردستانەوە 

كەواتە بۆ تێگەیشتن لەم جەدەلە پێویستە 

هەموو  ل��ەس��ەر  واقعیانە  دیدێكی  ب��ە 

قەزایی  و  تەشریعی  دەسەاڵتی  ئاستەكانی 

بكەین،  هەڵوێستەیەك  جێبەجێكردن  و 

سیاسەت  بۆ  بابەتیانە  هەڵسەنگاندنێكی 

و  پالن  لەرووی  بكەین،  بەرنامەكانیان  و 

هەنگاوی كرداری لە جێبجێكردنی تەواوی 

لەالیەن  كە  سیاسەتانەی،  و  ستراتیژ  ئەو 

پەسەندكراوە،  هەرێمەوە  دەسەاڵتەكانی 

پەیڕەوكراومان  سیاسی  ئیرادەیەكی  ئایا 

دەسەاڵتەكانی  دام���ەزراوەو  كە  هەیە، 

واب��ەس��ت��ەك��ردب��ێ��ت ب��ە راپ��ەڕان��دن��ی 

نەهێشتنی  بۆ  كارئاسانی  و  ئەركەكانیان 

دەبنە  تەحەدییانەی  ئ��ەو  ب��ەرب��ەس��ت، 

جیبەجێكردنی  و  راپەڕاندن  لە  لەمپەڕ 

ئەركەكانیان!

رووب����ەرووی  پرسیار  دەی���ان  ئ��ەم��ان��ەو 

كە  دەبێتەوە،  هەرێم  بەدەستانی  بڕیار 

ئیرادەیە  ئەو  نەتوانراوە  تائێستا  بۆچی 

ئاكارو  لە  بەشێك  ببێتە  بەرجەستەبكات، 

بۆ  كەواتە  كۆمەڵ.  تاكەكانی  رەفتاری 

گەیشتن بەئاستێكی تەندروست لە هەموو 

ئەو پرس و بابەتانەی پەیوەندی بە ماف 

دەبێت  هەیە،  ژنانەوە  داخوازییەكانی  و 

دام��ەزراوەی��ی��ەوە  ل���ەرووی  پرسە  ئ��ەم 

تەواوی دەسەاڵتەكانی هەرێم بەفەرمی و 

بەرپرسیارێتی  لە  بەشێك  بە  نافەرمییەوە 

ه��اوب��ەش ب��زان��ن، پ��الن��ی ه��اوب��ەش و 

بە  گەیشتن  بۆ  داب��ڕێ��ژن  هەماهەنگی 

دەرئ��ەن��ج��ام��ێ��ك��ی چ���اوەڕوان���ك���راو، لە 

و  كەموكوڕیەكان  كێشەو  چارەسەركردنی 

سیاسەتی  جێبەجێكردنی  و  پەسەندكردن 

و  ژنان  تواناكانی  پێشخستنی  پەرەپێدان، 

جیاكاری  بێ   هاوتا  دەرفەتی  رەخساندنی 

تر  هەنگاوی  چەندین  ئەمانەو  رەگەزی. 

هاوتەریب  كە  ئاستێك،  دەمانگەیەنێتە 

كۆمەڵگەی  بەهاكانی  پێوەرو  لەگەڵ  بێت 

بەشێكی  وەك  ژنان  دەبێت  نێودەوڵەتی، 

و  سیاسی  پ��رۆس��ەی  لە  ب��ەرچ��او  ك��اراو 

ببینرێن،  كوردستاندا  هەرێمی  حوكمڕانی 

چونكە یەكێك لە پێوەرەكانی پێشكەوتنی 

هەر كۆمەڵگەیەك وا بەستەیە بە ئاست و 

گوزەرانی ژنان لەرووی خۆشگوزەرانی و 

پرۆسەی سیاسی  لە  كارابوونی  پاراستن و 

و بازاڕی كاردا.
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ياسا و ژن 

ته الر  له تيف - ئه ندامى په رله مانى كوردستان

    تايبه ت به  كوردستان ديپلۆماتيك
       

توندوتی���ژی دیاردەیەكی جیهانییە، كۆمەڵێ  

هۆكاری جی���اوازی سیاس���ی و ئابووری و 

كۆمەاڵیەتی ..... كە فاكتەرن بۆ زیادبوون، 

توندوتیژیەكان،  بەرەنگاربوون���ەوەی  ی���ان 

ئای���ا توندوتی���ژی جەس���تەیی، دەروونی، 

سیاس���ی، كۆمەاڵیەتی، ئابووری بێت، بۆیە 

كاركردن لەس���ەر هۆكارەكان چارەسەرە بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی  توندوتیژی، لە هەرێمی 

كوردس���تان راس���تە تارادەی���ەك بەه���ۆی 

بەرزبوون���ەوەی ئاس���تی رۆش���نبیری ژنان 

بەرامبەر مافەكانیان بێدەنگ نابن لە ئاست 

ئەو توندوتیژیان���ەی بەرامبەریان دەكرێت، 

ب���ەاڵم كۆمەڵ���ێ  هۆكار تائێس���تا كۆس���پن 

لە ب���ەردەم بەرەوپێش چوون���ی ژنان، بۆ 

بەدەستهێنانی تەواوی مافەكانیان و كاركردن 

لە س���ەر یەكسانی تەواوی لە بەردەم یاسا، 

خودی یاس���اكان، بە تایبەتی ئەو یاسایانەی 

كە پەیوەندی تەواویان بە رێكخس���تنەوەی 

ژیانی تاك هەیە، لە كۆمەڵگەدا وەك یاسای 

باری كەس���ێتی و باری س���زادانی عێراقی، 

لەشفرۆش���ی،  بەرەنگاربوونەوەی  یاس���ای 

یاسای س���ەلماندن، یاسای بەرەنگاربونەوەی 

توندوتیژی خێزانی.. چەندین یاسای تر. كە 

چەندین مادەیان تێدایە بۆتە هۆی جیاكاری 

رەگەزی و پێشێلكردنی مافی ژنان، تاك لە 

كۆمەڵگە لە كاتی پێش���ێلكردنی مافەكانیان 

پەنا بۆ یاسا دەبەن، بەاڵم زۆربەی یاساكانی 

هەرێم رێگە خۆش���كەرن بۆ پێش���ێلكردنی 

م���اف و توندوتی���ژی بەرامب���ەر ژن���ان.

راستە بەش���ێك لە هۆكارەكە پەیوەندی بە 

كۆنی یاس���اكانەوە هەیە، كە هی سەردەمی 

رژێم���ی بەعس���ن، ب���ەاڵم لە ئێستاش���دا 

ئیرادەیەك���ی بەهێ���ز ب���ۆ گۆڕان���كاری لە 

یاساكاندا نییە، بەشێوەیەك ببێتە هۆكار بۆ 

یەكس���انی نێ���وان  ژن و پیاو ل���ە بەردەم 

یاس���ادا .
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گرنگە دەسەاڵتی چوارەم، كار 
بۆ دەرخستنی توندوتیژی 
یەكان و كاریگەریان لەسەر 
تاك لە كۆمەڵگەدا بكات، 
هه روه ها دەسەاڵتی پێنجەم، 
رێكخراوەكانی كۆمەڵی 
مەدەنی رۆڵیان هەبێت، 
لەسەر سەرخستنی دۆزی 
ژن و كاركردن لەسەر 
بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی 
لەرێگەی بوونی پرۆژەی 
یاسا بۆ الیەنی پەیوەندیدار، 
چاودێری كردنی وردی 
چۆنێتی جێبەجێكردنی

لەالیەكی ترەوە هەرس���ێ  دەس���ەاڵت لە 

هەرێم بەر پرسیارن، دەسەاڵتی یاسادانان 

ل���ەرووی هەموارك���ردن و دەرچوون���ی 

یاساكان بەشێوەیەك لەگەڵ یەكسانی ژن 

و پیاودا بگونجێت، نەهێش���تنی جیاكاری 

رەگ���ەزی و هەوڵدان بۆ س����ەقامگیری 

كۆمەاڵیەت����ی، هەروەه����ا كارك����ردن 

لەس����ەر چاودێری كردنی ئەو یاسا و 

بڕیاران����ەی لە پەرلەم����ان دەردەچن، 

س����اڵی  راپەرینی  ل����ەدوای  بەداخەوە 

دەرچووبێت   یاس����ایەك  ه����ەر   1991

بە بیانووی جی����اواز، یان وەك خۆی 

زۆربەی  ی����ان  نەك����راوە،  جێبەج����ێ  

مادەكان����ی كاری پ����ێ  ناكرێت، وەك 

كەس����ێتی،  باری  یاس����ای  هەم����واری 

تەنان����ەت دەس����ەاڵتی جێبەجێك����ردن 

بەدواداچون����ی  ل����ە  كەمتەرخەم����ە 

بڕیارانەی،  یاساو  ئەو  وجێبەجێكردنی 

كوردس����تان  پەرلەمان����ی  ل����ە  ك����ە 

دەردەچن، كە تایبەت����ن بە ژنان یان 

لەجێبەجێ   جگ����ە  دارن،  پەیوەن����دی 

نەكردنی  یاس����اكان  ل����ە كابینە یەك 

ل����ە دوا یەكەكان����ی حكومەتدا رێژەی 

بەش���داری ژنان نەبووە، یان كەم بووە، 

كە ئەمەش  كۆسپی لە بەرەو پێشچوونی 

رەوش���ی ژنان لە هەرێم دروستكردووە، 

كە ئەم���ەش رێگ���ری ڕاس���تەوخۆیە بۆ 

بەش���داری ژنان لە ناوەن���دی بڕیار، كە 

رێگەیەكە بۆ گەیش���تن بە مافە مەدەنی 

و سیاس���یەكان، هەروەه���ا دەس���ەاڵتی 

دادوەریش پش���كی ئەو كەم تەرخەمیەی 

بەردەكەوێ���ت، بە تایبەتی دادگای تمیز، 

كە رێگرن ل���ە جێبەجێكردنی ئەو بڕگەو 

مادان���ەی پەیوەندی دارن بە ژنان، وەك 

هەمواری یاس���ای باری كەس���ێتی كە لە 

س���اڵی  2008 كرا ......

بۆیە گرنگە دەس���ەاڵتی چ���وارەم، واتە 

راگەیاندن كار بۆ دەرخس���تنی توندوتیژی 

ی���ەكان ب���كات و كاریگەری���ان لەس���ەر 

ت���اك لە كۆمەڵگەدا، دەس���ەاڵتی پێنجەم 

رێكخراوەكانی كۆمەڵ���ی مەدەنی رۆڵیان 

لەس���ەر سەرخستنی دۆزی ژن  هەبێت، 

لەس���ەربەرەنگاربونەوەی  كارك���ردن  و 

توندوتی���ژی لەرێگ���ەی بوون���ی پرۆژەی 

پەیوەندیدار، چاودێری  بۆ الیەنی  یاس���ا 

كردنی وردی چۆنێت���ی جێبەجێ  كردنی، 

زۆرگرنگە  گش���تی  داواكاری  هەروەه���ا 

رۆڵی جدی بنێ���ت، هاوكاربێت لە كاتی 

جواڵندنی س���كااڵ لەهەر دۆس���ێیەك كە 

ناتوانێ���ت بەه���ۆكاری كۆمەاڵیەتی،  ژن 

یان ه���ەر هۆكارێكی تر س���كااڵ بكات، 

ئەو پارێزەری راس���تە قینە بێت، گرنگە 

حكوم���ەت تەنها بە دروش���می داكۆكی 

كارنەبێ���ت.

مافەكان���ی ژنان تەنها ل���ە 8ی مارس و 

25 ی  نۆڤەمب���ەر  لەبیر نەبێت، گرنگە 

بەڵێن���ەكان ل���ە چوارچێ���وەی دروش���م 

بێتەدەرێ  و ب���ە كردار جێبەجێ  بكرێت، 

كاربكات ب���ۆ بەهێزكردنی یاس���ایی ئەو 

بۆك���ەم  دامەزراوان���ەی  و  ئەنجوم���ەن 

كردن���ەوەی توندوتیژی ژنان دامەزراون، 

لە ئێستادا لە س���ەرو بەندی نوسینەوەی 

دەس���توری هەرێمی كوردس���تانین.

 بۆیە گرنگە تەواوی مافەكانی ژنان تێدا 

مافەكانی  بێت، چەس���پێنەری  بەرجەستە 

ژن و پیاو بێت لەبەردەم یاسادا، چونكە 

گرنگە بەیاس���ا ماف  پارێزراو و چەسپاو  

بێت دوات���ر دەتوانرێت ل���ە كۆمەڵگەدا 

زمینە خۆشی بكرێت بۆ جێبەجێ  كردنی 

یاس���اكان.      

پاڵپشت بە سیستەمێكی  سیاسی و ئابوری 

وكۆمەاڵیەتی .... روون و س���ەقامگیر  
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بۆ  دەرفەتێكمان  مارس  هەشتی  دیسان 

كاتێكیتر  هەر  لە  زیاتر  تا  دەرەخسێنێت 

گشتی  بە  ژن  پرسی  سەر  بكەینە  زووم 

كوردستاندا.  لە  تایبەتی  بە  جیهاندا،  لە 

لە  یەكێك  مافەكانی  و  ژن  هەنوكەش 

لە  كە  جیهانە  گرنگەكانی  ئاڵۆزو  كێشە 

كاری  دیكە  كێشەكانی  هەموو  پەراوێزی 

سەرەكی  بابەتی  نەبووەتە  دەكرێت،  بۆ 

دەسەاڵتداران، بە تایبەت لەم ناوچەیە كە 

ئێمە تێیدا دەژین.

هەر  پێشبردنی  ب��ەرەو  و  گەشەكردن 

واڵت��ێ��ك ب��ەس��ت��راوەت��ەوە ب��ە ئ���ازادی و 

كۆمەاڵیەتی.  عەدالەتی  و  دیموكراسی 

 2006 ساڵی  بناغەیە  ئەم  لەسەر  هەر 

رێكخراوی  ه��ەزارەی  گشتی  جارنامەی 

واڵت   147 لەالیەن  نەتەوەیەكگرتووەكان 

بابەتی  ك��ە  واژۆك���را،  ن��ەت��ەوە   191 و 

بە  دارشتنەوەو  جارنامەیە  ئەم  سەرەكی 

لە  گەشەكردن  بنەماكانی  دەستهێنانی 

هەموو بوارەكاندایە، یەك لە بنەڕەتیترین 

دیموكراسی،  بە  گەیشتن  بابەتەكانی، 

كۆمەاڵیەتییە.  عەدالەتی  و  یەكسانی 

بەستێن  واڵتێك  ه��ەر  لە  دیموكراسی 

خۆش دەكات، بۆ بەشداری هەموو چین 

وتوێژەكانی كۆمەڵگە لە بوارە جیاوازەكان 

لەوانەش بواری سیاسی. هەربۆیە لە هەر 

دیموكراسی  و  ئ��ازادی  ئاشتی،  واڵتێك 

تاكەكان  مافی  رادە  هەمان  بە  هەبێت، 

پارێزراوترە. 

و  مرۆڤ  مافەكانی  پاراستنی  نێوەدا  لەم 

تاكێك بەستراوەتەوە بە  سەربەستی هەر 

كولتوری  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  دۆخی 

ناوەراست  رۆژهەاڵتی  كۆمەڵگەیە.  ئەو 

ئاڵۆزترین ناوچەی جیهانە كە هەتا هاتووە 

پەرەی  هەر  تێیدا  كوشتوبڕ  شەڕوئاژاوەو 

سەندووە، دیموكراسی بووە بە خەونێكی 

وایكردووە  ئەمەش  كە  نەهاتوو،  وەدی 

مافی  تایبەت  بە  م��رۆڤ،  مافەكانی  كە 

وەك  كوردستانیش  بكرێت.  پێشێل  ژنان 

ناوەندی كێشەو  لە  ناوچەیە  لەم  بەشێك 

ملمالنێەكاندایە. ژنی كورد وەك بەشێك 

دەستبەركردنی  ب��ۆ  جیهان  ژن��ان��ی  ل��ە 

و  ئاشتی  ئاسایش،  بە  پێویستی  مافەكانی 

سێبەریدا  لە  تابتوانێت  هەیە  دیموكراسی 

هەوڵ بۆ دەستبەركردنی مافەكانی بدات، 

هەر  لە  ك��ورد  گەلی  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم 

چوار پارچەكەی )نیمچە ئازادیەكی باشور 

ئێستاشی  هەتا  نەبووە(  ژن  قازانجی  بە 

و  ئاسایش  لە  نەیتوانیوە  بێت  لەگەڵ 

وایكردووە  ئەمەش  هەر  بژێت،  ئازادیدا 

پێناسەیەكی  نەتوانێت  ك��ورد  ژن��ی  كە 

واقیعی لە خۆی بكات و دەرباز بێت لە 

دەركیەكانی  و  ناوخۆیی  ملمالنێی  كێشەو 

نەتەوەكەی. 

كورد  ژن��ی  كە  پێویستە  من  ب��ەب��ڕوای 

پێناسەیەكی واقیعی لە خۆی و مافەكانی 

خۆی  فێمێنیزمدا  چەمكی  نێو  لە  بكات، 

بە بیانووی هەشتی مارس رۆژی جیهانیی ژنانەوە

ژنی کورد پێویستی بە پێناسەکردنی
خۆی هەیە لە چەمکی فێمێنیزمدا

ژنی كورد پێویستی بە پێناسەكردنی 
خۆی هەیە لە چەمكی فێمێنیزمدا

فه ريبا محه مه دى- ئه ندامى ده فته رى سياسى كۆمه ڵه ى زه حمه تكێشانى كوردستان

تايبه ت به  كوردستان ديپلۆماتيك
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و  مەیل  كام  بە  سەر  ئەو  كە  بدۆزێتەوە، 

لە  دەی��ەوێ��ت  چ��ۆن  و  هزریە  قوتابخانەی 

خۆی  فێمێنیزمدا  بەرفراوانی  دەری��ای  ناو 

پێناسە بكات، تا لەسەر رەیڵێكی دیاریكراودا 

داواكاری ماف و ویستەكانی خۆی بێت. 

ناوبانگی  بە  كتێبی  نوسەری  مۆران(  )كاتلین 

چلۆن دەتوانی ژن بیت؟ دەڵێت: «هەر ژنێك 

دەبێت خۆی بە فێمێنیست بزانێ و هەڵبەت 

دەبێت  نییە.  دروس��ت  تەنیایی  بە  ئەمەش 

بەكاربێنن،  جالنجیانە  فێمێنیزمی  جۆرێك 

ژنانی  بۆ  فێمنیزم  ئیتر  كە  ئ��ەوەی  بەهۆی 

ئەوروپایی زۆر جێگەی سەرنج نییە، رواڵەتن 

من  بۆنەوە  بەم  بەسەرچووە،  قۆناغەكەی  و 

زۆر نیگەرانم لەبەر ئەوەی كە پرسی فێمێنیزم 

تاكەكەسی،  ئازادی  بواری  لەسەر  ژن  ئازادی 

دەرفەتە پیشەییەكان و داهاتی یەكسانە«. 

ئەمە قسەیەی مۆران نیشان دەدات، كە ژنی 

ئەمرۆ  تێپەڕاندووە،  قۆناغەی  ئەو  ئەوروپایی 

و  فێمێنیزم  لە  هەیە  نوێی  خوێندنەوەیەكی 

جێندەر بەگشتی و لە ئاستێكی دیكەدا هەوڵ 

بەاڵم  دەدات،  مافەكانی  دەستبەركردنی  بۆ 

ئێمە لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەراست و لە 

ناوەندی پێشێلكردنی مافە مرۆییەكانی جیهان 

و  سیاسی  مافە  نەك  هێشتا  كە  وەستاوین، 

بوونی  خۆی  وەك  مرۆڤ  كۆمەاڵیەتیەكانی 

گشتی  بە  مرۆڤایەتی  زۆرج��ار  بەڵكو  نییە، 

هاتنی  بە  نموونە  بۆ  پرسیار،  ژێر  دەچێتە 

داعش و هێرشی بۆ سەر عێراق و كوردستان، 

دەمارگرژترین  قوربانی  دەبنە  ئێزەدی  ژنانی 

كۆیلە  وەك  سەدەیە  لەم  و  ئیسالمی  هێزی 

ئەمە  كە  پێدەكرێت،  فرۆشتنیان  و  كڕین 

لوتكەی بەڕبەڕیت و وەحشیگەریە. 

هەربۆیە ژنانی ئەم ناوچەیە، بە تایبەتی ژنی 

كورد كە لێرەدا حەقوایە ئاماژە بە خەبات و 

بەرخۆدانیان بكەین، لە بزاڤی رزگاریخوازانەی 

گەلی كورددا لە هەر چوارپارچەی كوردستان 

و دەورو رۆڵیان ببینین، ژنی كورد ئەمڕۆش 

تەنیا  دەت��وان��ێ  كە  سەلماندی  رۆژئ���اوا  لە 

بەڵكو  نەبێت،  داع��ش  دەس��ت��ی  ق��ورب��ان��ی 

ناوبانگی  هێزەو  ئەم  بەسەر  بێ  هێرشبەر 

باكوریش  لە  بكات،  تۆمار  خۆی  بۆ  جیهانی 

و  خەباتن  سەنگەری  لە  زۆرە  سااڵنێكی 

كە  رۆژهەاڵتیش  هەیە،  سەرەكییان  دەوری 

بۆ  ژنان  مەیدانی  هاتنە  لە  بووە  پێشەنگ 

نێو خەبات و پێشمەرگایەتی و باشوریش، كە 

بەئێستایشەوە ژنان قوربانیانداوە كە دەتوانین 

بكەین،  سەیری  رەخنەئامێزەوە  چاوێكی  بە 

بەهەموو  بەاڵم  زیاتریان،  نەكەوتنی  پێش  بۆ 

ئەم خەبات و مێژووە كە ژنی كورد هەیەتی، 

پەراوێزی هەموو مەسەلە سیاسی،  لە  هێشتا 

كات  ه��ەر  ئابووریەكانە،  و  كۆمەاڵیەتی 

پێویست بێ وەك كورد دێنە مەیدان، بەاڵم 

مافەكانی خۆیان وەك ژن زۆر كەم رەنگە. 

لێرەدایە كە دەبێت ستۆپێك بكەین و ئاورێك 

ژنان  پێشكەوتنی  تائێستا  بۆ  كە  بدەینەوە، 

زۆر خاوە؟ ئایا پێویست نییە، ئێمە جارێكیتر 

گەلی  لە  بەشێك  وەك  دوات��ر  و  ژن  وەك 

بكەین.  لە خۆمان  واقیعی  پێناسەیەكی  كورد 

لە  ژنیەتی  تیۆریەكانی  و  چەمك  هەتاكەی 

الی ئێمە نامۆ بێت و لێ بترسین؟ بەرای من 

خەباتی  لە  نوێیمان  خوێندنەوەیەكی  پێویستە 

فێمێنیستی هەبێت، لەگەڵ واقیعی كۆمەڵگای 

كۆمەڵگاوە.  نێو  بیبەینە  و  دایرێژین  خۆمان 

كورد  گەلی  تا  قسەیە  ئەم  پاڵ  بچینە  نابێ 

لە  ب��اس  نابێ  ژن  وەك  ئێمە  سەرناكەوێ 

هەڵەیەكی  ئەمە  بكەین.  خۆمان  مافەكانی 

مافەكانی  سەرەتاییترین  لە  ژن  و  كۆشندەیە 

بۆیە  دەك��ات.  بێبەش  هەمیشە  وەك  خۆی 

خوێندنەوەیەكی نوێیمان پێویستە تابتوانین لە 

بكەین،  پێناسە  خۆمان  فێمێنیزم  چەمكی  نێو 

رەوتێكی یەكگرتوو بگرینەبەر بۆ بەرەو پێش 

چوونی پرسی ژن لە كوردستان.

كورد  ژنی  كە  پێویستە 
لە  واقیعی  پێناسەیەكی 
و مافەكانی بكات،  خۆی 
فێمێنیزمدا  چەمكی  لەنێو 
بدۆزێتەوە، كە  خۆی 
ئەو سەر بە كام مەیل و 
هزریە؟ قوتابخانەی 
 چۆن دەیەوێت لە 
بەرفراوانی  دەریای  ناو 
پێناسە  خۆی  فێمێنیزمدا 
رەیڵێكی  لەسەر  تا  بكات، 
داواكاری ماف  دیاریكراودا 
بێت.  ویستەكانی خۆی  و 
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تايبه ت به  كوردستان ديپلۆماتيك      

8 مارس و ژنان 
لە هەرێمی كوردستان

بۆ  ژنان،  رۆژێكی جیهانی  وەكو  مارس،   8

یەكگرتووەكان  نەتەوە  لەالیەن  یەكەمجار 

رۆژە  ئەم  دەستنیشانكرا،   1977 ساڵی  لە 

و  ژن��ان  خەباتی  بۆ  سيمبولێك  بە  ب��وو 

مافە  ب��ە  گەیشتن  ب��ۆ  داكۆكیكردنیان، 

رەواكانی خۆیان، سااڵنە ژنان لە هەموو كون 

چاالكی  كۆمەڵێك  جیهانە  ئەم  قوژبنێكی  و 

جۆراجۆر ئەنجام دەدەن، بۆ بەرز راگرتنی 

كاتەی  لەم  بەداخەوە  بەاڵم  مافەكانیان، 

خەریكی  دنیا  واڵتانی  زۆرب��ەی  ژنانی  كە 

هەموو  لە  خۆیانن  پێگەی  پتەوكردنی 

بە  شایستەداو  ژینگەیەكی  لە  بوارەكاندا، 

بەختەوەری و ئارامی ژیان بەسەردەبن، لە 

گشت جومگەكانی دەسەاڵتدا شان بە شانی 

پیاوان دەسەاڵتداری بەڕێوە دەبەن، دەبینین 

خراون  گوێ  پشت  خۆمان  الی  ژنانی  كە 

هەرێمە،  ئەم  دەزگای  بەرزترین  لە  هەر 

تاكو زانكۆ و پەیمانگەكان، تەنانەت دەگاتە 

ئەو ژنانەی كە لە ماڵەوەن.

قسەیە  ئەم  كەس  هەندێ  لەالی  لەوانەیە 

بە ناڕاست و زیادە سەیر بكرێت، لەوانەیە 

بوترێت هەڵەی ژن خۆیەتی، كە نەیتوانیوە 

مافەكانی خۆی بەدەستبهێنێت، چونكە ماف 

دەسێندرێت ، نەك بدرێت، ئەمەش خۆی بۆ 

خۆی زۆر راستە، چونكە ئەگەر ئیرادەیەكی 

سیاسی راستەقینە، بۆ بەرزكردنەوەی پێگەی 

تەنها  نەك  هەبێت،  هەرێمەكەمان  لە  ژن 
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حزبەكان  هەڵبژاردنی  بەرنامەكانی  لە  ژن 

بریقەداری  و  باق  وت��ارە  لە  باسبكرێت، 

بۆیە  پێبدرێت،  ئ��ام��اژەی  سیاسییەكاندا 

نموونە  دوو  تەنها  من  ئەمەش  سەلماندنی 

دەخەمەڕوو:

1. ئەنجومەنی بااڵی خانمان: ئەم ئەنجومەنە 

لە ساڵی 2010 بۆ دانانی ستراتیژی تازە بۆ 

بۆئەوەی  هەروەها  پێكهێنرا،  ژنان  پرسی 

كە  بكات،  یاسایانەی  ئەو  بۆ  بەدواداچوون 

رووبەرووی  تا  هەیە،  ژنەوە  بە  پەیوەندی 

كە  ببێتەوە،  توندوتیژییەك  جۆرە  هەموو 

توندوتیژی  بەتایبەتی  دەكرێت  ژنان  بە  دژ 

خێزانی، ئامانجێكی گەورەو زۆربەی ژنانی 

بەاڵم  پێبوو،  زوریان  ئومێدێكی  چاالكوان 

زۆر  روویدا  واقیعدا  لە  ئەوەی  بەداخەوە 

بنەمایی  لەسەر  ئەنجومەنەكە  بوو،  جیاواز 

بودجەیەكی  دابەشكرا.  سیاسی  پشكداری 

حكومەتەوە،  لەالیەن  نەكرا  دابین  بۆ  وای 

دانەمەزراندووە  بۆ  كارمەندیشیان  تەنانەت 

!!! ئیتر دەبێت چاوەڕێی چی لێبكرێت؟

2. بەشداری سیاسی ژنان لە هەرێم: لەگەڵ 

دەسەاڵتی  لە  ژن  بەشداریی  كە  ئ��ەوەی 

كابینەیەی  لەم  ب��ەاڵم   ،)% تەشریعی)30 

تەنها  هەیە،  ئێستا  كە  هەرێم  حكومەتی 

كە  كاتیكدا  لە  هەیە،  وەزیرمان  ژنە  یەك 

رەگەزی  ئێمە  كومەڵگەی   %  60 لە  زیاتر 

ئەكادیمی  شوێنێكی  لە  تەنانەت  مێیە!! 

سەرۆكێكی  ئێستا  هەتاكو  زانكۆ،  وەك��و 

زانكۆی ژنمان نەبووە!! 

ئەمانە تەنها دوو نمونەی سادەبوون لەسەر 

دەسەاڵتێك،  لەالی  سەركردە  ژنی  پێگەی 

باوەڕی  كە  پێناسەدەكات،  بەوە  خوێ   كە 

بە یەكسانییە، ئیتر چاوەڕێی چی بۆ ژنانی 

كە  بكریت،  بێدەسەاڵت  و  بێكار  ناوماڵ، 

بەناوی  دەكوژرێن  ژن  چەندەها  رۆژان��ە 

شەرەفەوە.

لەو  واز  ژن��ان  دەبێت  رۆژەدا  لەم  بۆیە 

سااڵنە  ك��ە  بهێنن،  ئاساییانە  چاالكییە 

داوای گوڕانكارییەكی  بەڵكو  ئەنجامدەدەن، 

و  دەسەاڵت  بەرنامەی  لە  راستەقینەبكەن 

گۆڕانكارییەش  ئەم  سیاسییەكاندا،  حزبە 

و  تەشریعی  دەس��ەاڵت��ی  هەرسێ   دەبێت 

پارتە  لەناو  دادوەری،  جێبەجێكردنی، 

ئەمەش  رەچاوبكرێت،  سیاسییەكانیش 

ژنان  بەشداری  رێژەی  زیادكردنی  لەرێگەی 

با  ب��ەش��داری ژن  ل��ەم سێ  دەس��ەاڵت��ەدا، 

چیتر لەسەر بنەمای حزبایەتی و پشكداری 

لەسەر  بەڵكو  ن��ەب��ێ��ت،  خ��زم��ای��ەت��ی  و 

بێت،  ئەزموون  بڕوانامەو  تواناو  بنەمای 

بەهاوكاری  پتەو  بەرنامەیەكی  هەروەها 

رێكخراوە مەدەنییەكان دابنرێت، وەزارەتی 

پ��ەروەردەو  بااڵو  خوێندنی  تەندروستی، 

دەزگاكانی راگەیاندن، بۆ هۆشداری كردنی 

ژنانی الدێ  و ناوماڵ سەبارەت بە چۆنێتی 

هاوكارییە  زانینی  منداڵ،  بەخێوكردنی 

مافی  بنەماكانی  سەرەتاییەكان،  تەندروستە 

وەكو  ئەمە  منداڵ،  و  ژن  مافی  م��رۆڤ، 

ناوماڵ  ژنی  ئەوەی  بۆ  یەكەم،  هەنگاوی 

پەیدابكەن،  گشتی  رۆشنبیرییەكی  الدێ   و 

رۆڵێكی  كۆمەڵگە  لە  بتوانن  ئ��ەوەی  بۆ 

پێداچونەوەیەكی  هەروەها  ببینن،  ك��ارا 

ناحكومییەكان  رێكخراوە  بۆ  سەرتاسەری 

ژن  پرسی  بۆ  كار  هەرێم  لە  كە  بكرێت، 

لێپرسراوێتیدابن  لەئاستی  بۆئەوەی  دەكەن، 

و پشتگیری دارایی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیان 

بۆ دابین بكرێت، بۆ ئەوەی پرۆژەی شایستە 

لەم بوارەدا جێبەجی بكەن. 

هەرێم  دەس��ەاڵت��ی  ه��ی��وادارم  لەكۆتاییدا 

ئەم  نەبێت،  خەمسارد  ژناندا  پرسی  لە 

بەبێ  چونكە  وەربگرێت،  بەهەند  پرسە 

كۆمەڵگەدا  لە  ژن  پێگەی  بەرزكردنەوەی 

بەدەستبهێنێت. پێشكەوتن  ناتوانریت 

حكومەتی  كابینەیەی  لەم 
هەیە،  ئێستا  كە  هەرێم 
وەزیرمان  ژنە  تەنها یەك 
زیاتر  كە  لەكاتیكدا  هەیە، 
60 % كومەڵگەی ئێمە  لە 
مێیە!!  رەگەزی 
شوێنێكی  لە  تەنانەت 
وەكو  ئەكادیمی 
ئێستا  هەتاكو  زانكۆ، 
زانكۆی  سەرۆكێكی 
نەبووە ژنمان 
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 8 مارس
  لە داواکاریەکی چینایەتیەوە

 بۆ یادێکی جیهانی

د. نه زاكه ت حسێن - مامۆستاى زانكۆ

تايبه ت به  كوردستان ديپلۆماتيك
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كە  رۆژەی���ە  ئ��ەو  ژن���ان،  جیهانی  رۆژی 

بەشێوازی  سااڵنە  جیهان  لەسەرتاسەری 

جۆراوجۆری جیاواز بە دروشمی جیاواز یاد 

دەكرێتەوە، وەك رۆژێكی داوای ماف لەالیەن 

داوای  ن��اس��راوە،  كرێكارەوە  چینی  ژنانی 

دەستكەوتە سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی و 

یاسایەكانیان دەكەن بەبێ جیاوازی كولتوری، 

رەگەزی، نەتەوەیی فەرهەنگی ...هەروەك 

زاروە   لە  دەب��رێ��ت،  ن��او  شێوە   دوو  بە 

  International Women›s( ئینگلیزیەكەیدا 

 Day› IWD› ,International  Working

 ) ›Women›s  Day  ›IWWD

رۆژی   ی��ان  ژن���ان،  جیهانی  رۆژی  وات��ە   

لە  هەندێك  لە  كە  كرێكار،  ژنانی  جیهانی 

وەك  فەرمی،  پشووی  ك��راوەت��ە  واڵت��ان��دا 

كازاخستان،  ئەمەریكا،  )ئازربایجان،  واڵتانی 

مۆڵدۆڤا، روسیا، ئۆكرانیا(. كە لە سەرەتادا 

بوو،  كرێكاری  ژنانی  بزوتنەوەی  جوڵەیەكی 

ناو  چووە  و  جیهانی  رۆژێكی  بووە  دواتر 

داواكارییە سەردەمی و پێداویستیەكانی تری 

ژنان هەر لە داوای  مافی بەشداری سیاسی، 

كۆمەاڵیەتی و جێندەرییەكانی  ترەوە.

هۆكارو ئامانجی ئەم رۆژە

ئەو رۆژە لەگەڵ هەبوونی مێژوویەكی زیاتر 

ئەوكاتانەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سەدەیەك،  لە 

پیشەسازی  شۆڕشی  فەرەنساو  شۆڕشی 

بۆ  كاركردن   بۆ  ژن  دەرەوەی  چوونە  و 

كارگەكان وەك كرێكار، یان وەك خزمەتكار 

ژنان  بەرپرساندا.  و   دەوڵەمەند  مااڵنی  لە 

و  رێكخست  ئەمەریكا  لە  خۆپیشاندانێكیان 

داوای یەكسانی، مافی دەنگدان، خۆ پااڵوتنی 

ماف  داوایەكی  هەرچەندە  كرد.   ژنانیان 

كرۆكی  و  چینایەتی  داوایەكی  بەاڵم  بووە، 

مافەكانیان  داوای  بۆ  بووە،  ژنان  تێكۆشانی 

جگەلەوەی  كاریان،  ژینگەی  باشكردنی  و 

كە  ل��ەوەی  زیاتر  س��ەرچ��اوەك��ان  زۆرب���ەی 

كاركردن،  باشی  ژینگەی  ماف،  داوایەكی 

بۆ  نەرەخساندن  ه��ەل  ك��رێ،  نایەكسانی 

لەوكاتەدا  بەڵكو  بووبێت،  گەشەسەندنیان 

ژنان مافی دەنگدان و بوونی نوێنەریان، بە 

تایبەتی نوێنەری ژنانی كرێكار لە پەرلەماندا 

ئەم  سەرهەڵدانی  سەرەتايی  بۆیە  نەبوو، 

بوونی  و  دەن��گ��دان  مافی  داوای  داوای���ە 

كە  كرێكار  ژنانی  تیابەتی  بە  ژن  نوێنەری 

ئەمە  كە  پەرلەمان،  بگەیەنێتە  داواكانیان 

مێژوویی،  سیاسی،  روداوێ��ك��ی  دواج���ار 

بە  خوڵقاند.  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  و  رەگ����ەزی 

كرێكاران  سەندیكای  سااڵنەدا  لەو  تایبەتیش 

لە  كە  ژنانەی  ئەو  هەبوو،  كاسپكاران  و 

نەبوون  ئەندام  سەندیكابوون،  دەرەوەی 

زۆر  لە  بەشبوون  بێ  و  دەك��ران  دژایەتی 

مۆمی  داگیرسانی  هۆی  بووە  ئەمانە  ماف، 

شۆڕش. هەربۆیە بە داوایەكی سۆشیالیستی، 

یان ژنانی سۆشیالیست و كرێكاری  ناسراوە.

مۆر«  »سپی  لۆگۆیەكی  رۆژە  ئەو  لۆگۆی 

فرە  ژنانی  دەمووچاوی  هەندێكجار  بووەو 

رەگەز، نەتەوەیی دەكرێتە ناو لۆگۆكە، بەاڵم 

بەشێوەیەكی گشتی لۆگۆ جیهانییەكەیەتی .

دروشمەكانی 

و  یەكسانی  دروشمی  سەرەتا  هەرچەندە 

كاركردن  ژینگەی  و  كرێ  جیاكاری  نەمانی 

گرتبوو،  لەخۆ  ژنانی  بۆ  دەنگدان  مافی  و 

ئەوروپا  ئەمەریكاو  لە  سەرەتاكاندا  لە  واتە 

ه��ۆك��اری  و  ژن���ان  كێشەكانی  زۆرت��ری��ن 

دواجار  بەاڵم  یادەبوون،  ئەم  سەرهەڵدانی 

كە بووە رۆژێكی جیهانی، سااڵنە دروشمی 

و  ژنان  هەنوكەییەكانی  كێشە  بە  تایبەت 

هەر  نموونە  خۆدەگرت،  لە  واڵت  قەیرانی 

ئەم  جیهانی  بە  ناساندنی  لەسەرەتاكانی 

رووبەڕووی جەنگی جیهانی  ئەوروپا  رۆژە، 

یەكەم بوویەوە، بۆیە دروشمەكانی ئەم رۆژە 

دروش�مێكی  بۆ  گۆڕا  چینێكەوە  داوای  لە 

زۆرب���ەی   ٢٠١٤ س��اڵ��ی  ئ��ەوەب��وو  گشتی، 

جیهانی  رۆژی  ی��ادی  بۆنەو  دروشمەكانی 

بۆ  »نا  ئاشتی«  و  »ژن  ناوی  لەژێڕ  ژن��ان  

رۆژی  یادی   ١٩١٤ ساڵی  روسیا  لە  جەنگ« 

جیهای ژنانیان كردەوە، بەناوی خۆپیشاندانان 

)Bread Riots( بە دروشمی »نان و ئاشتی«، 

چونكە لەو سااڵنەدا جەنگ و برسیەتی رووی 

ئەوروپا  واڵتانی  زۆربەی  كردبوو.  واڵت  لە 

تایبەت    ١٩١٤ و   ١٩١٣ سااڵنی  ژنانی  رۆژی 

نا بۆ جەنگ، دژی  )ئاشتی،  كرد بە داوای 

ئاوارەیی(. سەرباری بەردەوامی  كۆچكردن، 

جەنگەكان لە زۆربەی بەشەكانی جیهاندا كە 

نا  ئاشتی  و  ژن  ژنان،  یادەكانی  دروشمی 

دەبینێتەوە، سەرهەڵدانی  بۆ جەنگ  خۆی 

تەكنەلۆجیاوجیهانگەرایی كێشەی تری بۆ ژن 

قاچاخیەتی  نەخوێندەواری،  وەك  خوڵقاند، 

پێوەكردنیان، هەژاری، نەبوونی دەستكەوت، 

سەربەخۆیی ئابووری، دەستدرێژی سێكسی، 

تەحەڕوش ....

بوونە  ئەمانە  تەكنەلۆجیا  گرفتەكانی  و  ژن 

جیهانیەكانی  كۆنفرانسە  ئامانجی  و  دروشم 

یادی جیهانی ژنان.

كالرا زیتكن 
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بەجیهانی  بیرۆكەیەو  ئەم  داهێنەری  رابەرو 

ناساندنی 

لە نەشناڵیەوە تا بوونی بە رۆژێكی جیهانی، 

خۆپیشاندانەی  هەموو  ئەو  هەوڵی  لە  جگە 

ژنانی  و  كارگەكان  لە  ژن��ان،  كرێكارانی 

واڵتانی  زۆربەی  ئەمەریكا،  لە  سۆسیالیست 

سەرچاوەكان  مافییان.  داوای  بۆ  ئەوروپاو، 

»ك��الرا  خاتوو  هەوڵی  بۆ  دەگەڕێنینەوە 

ماركسی  تیۆریستی  ژن��ە  ك��ە  زیتكینگ« 

ئەڵمانی بوو، لە ساڵی ١٨٨٩ لە وتەیەكیدا لە 

دایكایەتی  ژنان،  مافی  داوای  كۆنفرانسێكدا 

دواتر  ك��رد،  جیهان  ژنانی  بۆ  مندااڵنی  و 

لە  »ك��الرا«  خاتوو  هەوڵی  بە   ١٩١١ ساڵی 

لە  كۆپنهانگ،  كۆنفرانسی  دەرئەنجامی 

ئوسترالیا یەكەم رۆژی جیهانی ژنان  ناسێنرا 

كرێكاری  ژنانی  هاوبەشی  كۆنفرانسێكی  كە 

 ١٠٠ لە  زیاتر  كە  بوو،  ژنانی سۆشیالیستی  و 

ژن، لە نوینەری ١٧ واڵتی جیهان  هەر لەو 

پەرلەمانی  بۆ  هەڵبژێردرا  ژن   ٣ رۆژەش��دا 

سۆسیالیست  ژنانی  نوێنەری  وەك  فینلەندا، 

چە  ژنان  بۆ  دەنگدان  مافی  و  كرێكاران  و 

واڵتانی  زۆربەی  لە  ئەوە  پێش  كە  سپینرا، 

ئەوروپا ژن و شێت مافی دەنگدانیان نەبوو. 

و  گەشەسەندن  ئەو  و  مێژوویی  سەردێكی 

داواكاریدا  شێوازی  و  كات  لە  گۆڕانكاریانەی 

بەسەر ئەم رۆژەدا هات 

لەرووی مێژوویەوە لە رۆژێكی نەشناڵیەوە بۆ 

رۆژو یادێكی جیهانی 

- هەرچەندە ئەم رۆژە لە رووی مێژووییەوە 

بە كۆتايی سەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی 

بیست، یاخود بە رووداوێكی سەدەی بیستەم 

شێوازێكی  و  قۆناغ  چەند  ب��ەاڵم  ناسراوە، 

رۆژی  جیهان،  رۆژێكی  وەك  تاكو   بڕیوە، 

٨ مارس چەسپا. بیرۆكەكەی بۆ سااڵنی ١٧٨٩ 

دەگەڕێتەوە، كە یەكەمجار ژنانی كارگەیەكی 

مانیان  داواكانیان  بۆ  ئەمەریكا  لە  جلوبەرگ 

ناسێنرا،  جیهانی  ب��ە  ك��ە   ١٩١١ ت��ا  گ��رت، 

فەرمی  رۆژی  وەك  ٨م��ارس   )١٩١٣( ساڵی 

واڵتەكانی  لە  ی��ادە  ئەم  چونكە  جێگربوو، 

هەبووە،  زۆر  سااڵنێكی  ئەمەریكا  ئەوروپاو 

خۆیان،  واڵتەكان  نەشناڵی  رۆژێكی  وەك 

ساڵی  كە   فەرمییەكەی  شێوازە  وەك  بەاڵم 

كۆبوونەوەی  لە  نەتەوەیەكگرتوەكان   ١٩٧٧

ئەنجومەنی گشتی رۆژی ٨مارسی دان پیدانا 

فەرمی  بە  كرد،  واڵتانی جیهان  لە  داوای  و 

و  بناسێنن  جیهانی  رۆژێكی  وەك  رۆژە  ئەو 

مێژووییەی  قۆناغبەندییە  ئەم  رایگەیەنن. 

بڕیوە:

رێكخراوەیی  كرداری  یەكەم   ١٨٦٧ ساڵی   -  

ناڕەزایی  ژنان لە ئەمەریكا لەالیەن ژنانەوە 

كە لە كارگەیەكی جلوبەرگ لەسەر كرێ كەم 

ژینگەی  خراپی  پیاواندا،  لەگەڵ  نایەكسان  و 

كاركردن و مافی نەبوونی دەنگدان رێكخرا .

 - ساڵی ١٨٩٩ كۆنفرانسێكی ژنان دژی شەڕ لە 

پاریس هەر لەو كۆنفرانسەدا »كالرا  زیتینك« 

وتارێكی بۆ داوای مافی جیهانی ژنان دا. 

لە  سۆشیالیستی  ژنانی   ١٩٠٨ ساڵی  لە   -

رۆژی  یەكەم  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە 

لە  راگەیاند،  ئەمەریكایان  نەشناڵی  ژنانی 

دەنگدانیان  مافی  داوای  كە  خۆپیشاندانێكدا 

مافی سیاسی و ئابوریان بۆ ژنان كرد، وەك 

كە  داوای��ەی  ئەو  بۆ  شەرەفێك  و  رێزلێنان 

هەشت  كۆتای  لە  جلوبەرگ  كارگەی  ژنانی 

باشكردنی  پێناو   لە  مانیان گرت  سەدەكاندا 

ژینگەی كار، كرێ و مافی دەنگدانیان، ساڵی 

دواتر ٢٠٠ كەس ئەم خۆپیشاندانەیان بۆ داوای 

ژنان  بۆ  كاركردن  و  ئابووری  سیاسی،  مافە 

كرد .

لە كارگەیەكی جلوبەرگ  ژنان  - ساڵی ١٩٠٩ 

٢٠ - ٣٠ هەزار ژن كارگەی جلوبەرگ دوای 

باشكردنی ژینگەی كارو یەكسانی كرێ و مافی 

دەنگدانیان كرد. 

- ساڵی ١٩١٠ رۆژی نەتەوەیی ژنانی لە واڵتە 

گرتەوە،  واڵتی  سەرتاسەری  یەكگرتوەكاندا 

لە  جیهانی  سۆشیالیستی  لەوساڵەدا  ه��ەر 

ژن   ١٠٠ لە  زیاتر  واڵت��دا   ١٧ كۆنفرانسێكی 

كۆبوونەوە، بۆ داوای مافەكانیان و ناساندنی 

وەك رۆژێكی جیهانی.

- ساڵی ١٩١١ ژمارەیكی زۆر لە نوێنەری ژنانی 

كرێكاران و سۆشیالیستی لە زۆربەی واڵتانی 

كۆنفرانسێكی  ناو  چوونە  ئەمەریكا  ئەوروپاو 

مافەكانین  داوای  )كۆپنهانگ(  لە  ف��راوان 

جگەلە  ناساند،  جیهانی  بە  رۆژەكەیان  كرد، 

مافەكانی كاركردن و دەنگدان ئەم كۆنفرانسە 

داوای  ئەویش  كە  كرد،  گەورەتری  كارێكی 

مافی مۆڵەت و خزمەت گوزرای بۆ دایكایەتی 

و كاتی منداڵبوون، هەروەها كارنەكردنی ژنان 

لە شەوەكاندا كرد. 

بۆنەیەك  بە  ب��وو   ١٩١٤  -  ١٩١٣ ساڵی   -  

بۆ  ئەوروپا  واڵتانی  زۆربەی  ئەمەریكاو  لە  

روسیا  لە  ئاشتی،  و  جەنگ  وەستانی  داوای 

ژنانی یادی رۆژی جیهانی خۆیان كردەوە لە 

دوایەمین یەكشەمەی مانگی فیبریوەری دژی 

جەنگ و داوای ئاشتی و نان 

یادیان  ئەم  روسیا  لە  ژنان   ١٩١٧ ساڵی   -  

كردەوە،  لە ژێر دروشمی »نان و ئاشتی« 
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یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە   ١٩٧٥ س��اڵ��ی   _

دەستیكرد بە یادكردنەوەی ئەم رۆژە، وەك 

رۆژێكی جیهانی و لە ٨ مارسدا. 

نەتەوە  گشتی  ئەنجومەنی   ١٩٧٧ ساڵی   -

یەكگرتووەكان تەبەنی رۆژی ٨ مارسیان كرد، 

ناساندیان وەك رۆژێكی جیهانی ژنان. 

 - ساڵی ١٩٧٧ نەتەوەیەكگرتووەكان بنەمای 

گشتییەوە،  ئەنجومەنی  لەالیەن  دانا   ١٤٢/٣٢

تاكو بە فەرمی ئەم رۆژەیان ناساند . 

دەستكەوتەكانی ئەم رۆژە، ئەو چاالكی 

و كۆنفرانس و داوایانەی لەو رۆژەدا 

ئەنجامدەدرێت

 - لەسەرەتای یادكردنەوەی ئەم رۆژەوە، كە 

بزوتنەوی  لەو واڵتانەی  لە هەریەكە  سەرەتا 

ژنان  خۆپیشاندانی   و  ن��اڕەزای��ی  و  ژن��ان 

ئەو  نەشناڵی  رۆژێكی  وەك  سەریهەڵداوە، 

جیهانی  رۆژێكی  وەك  كە  تائەمڕۆ  واڵت��ە، 

ناسێندراوە، كۆمەڵیك دەستكەوتی بۆ ژنان بە 

تایبەتی و واڵتان بە گشتی بووە. نموونەیان 

وەك:

خۆ  و  دەن��گ��دان  مافی  جێگیركردنی   .1

پااڵوتنی ژنان، بۆ پەرلەمان و پۆستە ئیدرای 

و حكومییەكان.

لە  ئێستا  كە  كۆتا،  بیرۆكەی  داهێنانی   .2

توانراوە  پارتەكاندا  ناو  واڵت��ان،  لە  بەشێك 

ناو  ببرێتە  پێ  ژنانی  لە  باش،  ژمارەیەكی 

ئاستەكانی بڕیاردان و پەرلەمان و هتد...

لە  ژن��ان  كاركردنی  ژینگەی  باشكردنی   .3

و  كاركردنیان  تری  شوێنەكانی  و  كارگەكان 

ملیار   ١.٣ ژنان  هەژاری  رێژەی  هەرچەندە 

هەژاری جیهان ژنە

4. چارەسەركردنی یەكسانی كرێ لە هەندێك 

لە واڵتاندا، هەرچەندە تا ئێستاش لە بەشێك 

ئەو  دیموكراسیەكانیش  تەنانەت  واڵتاندا  لە 

كێشەی نایەكسانی كرێ بەردەوامە.

٤. مافی بوونی دەستكەوتی ئابوری بۆ ژنان 

هەرچەندە تائێستا لە زۆربەی واڵتانی جیهان 

كرێ   % ٤٠ لە  بۆ   % ٣٠ لە  رێژەی  بە  ژن 

لە  تایبەتی  بە  پیاوان وەردەگ��رن،  لە  كەمتر 

كەرتی تایبەتدا. 

5. بەرزكردنەوەی ئاستی خوێندەواری ژن و 

تائێستا  لە خوێندن هەرچەندە  بەشداری ژن 

نۆ ملیۆن ژن، لە جیهاندا ژن نەخویندەوارە. 

ئەو بیرۆكانەی كە ئێستا نەتەوەیەكگرتوەكان 

و  ژن��ان  بە  گەشەدان  و  ژن  بەشداری  بۆ 

بەهیزكردنیان لە واڵتاندا هاوكاری دەكات و 

جێبەجێیان دەكات لە رۆژی جیهانی ژناندا

1. ژن و ئاشتی .

2. ژن و مافی مرۆڤ .

توندوتیژی  لە  كەینەوە  پ��اك  جیهان   .3

بەرامبەر ژن .

و  ج��ەن��گ  زۆن���ی  و  ئەفغانی  ژن��ان��ی   .4

هەلڕەخساندن بۆ بەرەوپێشچوونیان .

5. یەكسانی رەگەزی. 

.  HIV/AIDS 6. ژن و ڤایرۆسی

7. ژن و یەكسانی و ئایندەیەكی ئارام  .

8. حەسانە بۆ ژنان و كۆتاییهاتن بە توندوتیژی 

ژنان و كچان  .

9. دەستكەوتی ئابوری بۆ ژنان .

بۆ  یەكێتی  ژیان،  پێكەوە  دروستكردنی   .10

پیاوان و ژنان بۆ كۆتایی هاتن بە توندوتیژی 

خێزانی.

بۆ  هەلڕەخساندن  و  م��اف  یەكسانی   .11

هەموان 

و  زانست  راهێنان،  فێربوون  یەكسانی   .12

تەكنەلۆجیا بۆ ژنان .

13.  بە هێزكردنی ژنانی الدێ  و كۆتایهێنان 

بە برسێتی و هەژاری .

هێزكردنی  ب��ە  ژن  بەهێزكردنی    .14

مرۆڤایەتی.

٨ مارس 
بیرۆكەكەی بۆ سااڵنی ١٧٨٩ 

دەگەڕێتەوە، كە یەكەمجار 
ژنانی كارگەیەكی جلوبەرگ 

لە ئەمەریكا بۆ داواكانیان 
مانیان گرت، تا ١٩١١ كە بە 

جیهانی ناسێنرا، ساڵی 
)١٩١٣( وەك رۆژی فەرمی 

جێگربوو، چونكە ئەم یادە 
لە واڵتەكانی ئەوروپاو 

ئەمەریكا سااڵنێكی زۆر 
هەبووە، وەك رۆژێكی 

نەشناڵی واڵتەكان خۆیان
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یه كێتی  پارتی  هاوسه رۆكی  موسلیم  ساڵح 

دیموكراتی  )په یه ده(  له  رۆژئاوای  كوردستان 

له ئێستادا  روسیا  ئه مەریكاو  رایگه یاند، 

راگه یاندنی   له باره ی   بێده نگیان هه ڵبژاردووه  

سیستمی  فیدراڵییه وه  له  رۆژئاوای  كوردستان، 

دوای  ئه وه ی  پرسه كه یان بۆ روونكردوونه ته وه .

كۆبوونه وه ی   به شداربووانی   ئازار،  17ی  رۆژی  

له   فیدراڵی   سیستمی   دیاریكردنی   ئه نجومه نی  

رۆژئاوای  كوردستان كه  له  رمێالن به ڕێوه چوو، 

رۆژئ��اواو  له   فیدراڵیان  سیستمی   به ڵگه نامه ی  

باكوری  سوریا په سه ندكرد.

پێش په سه ندكردنی  سیستمی  فیدراڵی ، ئه مەریكا 

خاكی   یه كگرتوویی  له گه ڵ  كه   رایگه یاندبوو، 

سوریادایه و دوای  راگه یاندنی  سیستمه كه ش روسیا 

ئه وه ش  راگه یاند،  ئه مەریكای   قسه ی   هه مان 

ئه و هه نگاوه ی   بۆ  ئه و دوو واڵته   به  دژایه تی  

كوردانی  رۆژئاوا لێكدرایه وه .

ساڵح موسلیم له  چاوپێكه وتنێكدا له گه ڵ رۆژنامه ی 

 2016/3/22 رێکەوتی  کە  كوه یتی ،  قه به سی  

روسیا  هه ڵوێسته كانی  له باره ی  باڵوكراوه ته وه ، 

سیستمی  راگه یاندنی  به رامبه ر  له   ئه مەریكا  و 

فیدراڵی له  رۆژئاوا و باكوری سوریا رایگه یاندوه  

پ��رۆژه ی  دژای��ه ت��ی  ئه مەریكیه كان  و  »روسیا 

سوریای  نوێ و سیستمی ناوه ندی ناكه ن، ئێمه  

رێگایه   تاكه   فیدراڵی  سیستمی  باوه ڕه داین  له و 

بو پاراستنی یه كگرتوویی سوریا و ئه وانه ی رازی 

نین با به دیلی  خۆیان پێشكه شبكه ن«.

ئه وه شی ئاشكراكردووە، كه  ئه مەریكا و روسیا 

راگه یاندنی  له   خۆیان  ناڕازیبوونی  سه ره تا 

فیدراڵی رۆژئاوا نیشانداوه ، به اڵم دوای  ئه وه ی  

فیدراڵیه ،  واڵتانه ش  ئه و  سیستمی  پێیانوتوون 

بێده نگبوون .

سوریا  باكوری  له   جه ختده كاته وه ،  موسلیم 

ئه وان  به ڵكو  نییه ،  كوردی  ده وڵه تی  ئامانجیان 

كه   ده ك���ه ن،  یه كگرتوو  سوریایه كی  داوای 

خ��اوه ن  به جۆرێك  لێی ،  به شێكبن  كوردیش 

هه موو مافه كانی دیموكراتی بن.

ماوه ی  ناوه ندی  ده وڵه تی  سوریا  »له   وتیشی: 

له   چی  دواوه ،  ناگه ڕێته وه   و  به سه رچووه  

سێبه ری سه له فییه كان، یان له  سێبه ری به عسدا 

بێت گه لی سوریا چیتر رازی نابێت بگەڕێته وه  

ئه و سه رده مه «.

موسلیم جه ختده كاته وه كه  پرۆژه ی سوریای نوێ 

له  رۆژئاواوه  ده ستپێده كات، له  ده رعا و الزقیه  

كۆتایی دێت.

ساڵح موسلیم هاوسه رۆكی )په یه ده( : ئه مریكاو 
روسیا له سه ر فیدراڵیه تی  رۆژئاوا بێده نگبوون
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