 -1ئایدیا :گۆڤارێكە گرنگی
بە لێكۆڵینەوە و وەرگێرانی بابەتی
فیكری و فەلسەفی دەدات و لەگەڵ
هەر ژمارەیەكدا فایلێكی تایبەت
لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی
رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە».
 -2ئ � ��ای � ��دی � ��ا دی� �ب� �ل���ۆم���ات� �ی���ك
گۆڤارێكی سیاسیە و گرنگی
ب��ە لێكۆڵینەوە و ش��رۆڤ��ەك��ردن��ی
سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
 -3ك���وردس� �ت���ان دی �ب �ل��ۆم��ات �ی��ك
گۆڤارێكی سیاسیە گرنگی بە
لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو
روداوانە دەدات كە تایبەتن بەكورد
لە هەر چ��وار پارچەی كوردستان،
لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی
دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە
زمانە جیاوازەكان.
جگە لەوباڵوكراوانە دەزگای
ئایدیا لە بەرنامەیدایە پرۆژەیەكی
( )100ن��ام �ی �ل �ك��ەی��ی ف� �ك ��ری و
ف ��ەل� �س ��ەف ��ی ل� ��ەس� ��ەر ب� �ی ��رم ��ەن ��د و
ف��ەی�ل��ەس��وف��ەك��ان و ئ��ەو ش��ەپ��ۆل و
م�ی�ت��ۆدە ن��وێ�ی��ان��ەی ئ��ەم��ڕۆ جیهانی
گرتوەتەوە باڵوبكاتەوە.

خاوەنی ئیمتیاز:
دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە
لێپرسراوی دەزگا:
ئەنوەر حسێن «بازگر»
سەرنوسەر :سەروەت تۆفیق
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خاوەنی ئیمتیاز
دەزگای ئايديا
بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
لێپرسراوی دەزگا
ئەنوەر حسێن
a.bazgr@gmail.com
سەرنوسەر
سەروەت تۆفیق
07701394770
جێگرانی سەرنوسەر
ئەرسەالن حەسەن
07701582837
باوان عومەر
07701955044
بەڕێوەبەری نوسین
زریان محەمەد
راوێژکاران
بێستون سابوراوایی
یادگار عومەر
کاروان یاروەیس
بەڕێوەبەری سایت
ئاراس حەسەن
تایپ و هەڵەچن:
کاوان عەبدولڕەحمان
نیاز کەمال
چاپ :چاپخانەی دلێر
تیراژ 750 :دانە
نرخ 5000 :دینار
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www.ideafoundation.co
info@ideafoundation.co
idea@ideafoundation.co
www.facebook.com/dezgai.idea
0533300391

* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە ،بەپێی یاسای كاری
رۆژنامەنووسی ،ژمارە ()35ی ساڵی  2007گۆڤارەكەو خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.
*هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە مافی گۆڤارەكەیان
بەسەرەوەیە كە لەداهاتوودا سودیان لێوەربگرێـتەوە بەپێی بەرژەوەندییەكانی
دەزگا یان چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.

باڵوکراوەو گۆڤارەکانی دەزگای ئایدیا لە الیەن کۆمپانیای بالڤ
پەیک-ەوە لە شاروشارۆچکەکانی کوردستان باڵودەکرێتەوە
07701442556 - 07501522556
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سەروتار

ئاسۆس هەردی

خوێندنەوەیەك بۆ هەڵبژاردنەكانی توركیا

دەكرێ لە تێڕوانین و دیدی جیاوازەوە خوێندنەوە بۆ ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی توركیا بكرێت ،بەاڵم پێموایە هەندێك
خاڵی سەرەكی هەن ،كە ناكرێ باسیان نەكەین ،چونكە یارمەتیمان دەدەن باشتر لە ئەنجامەكان تێبگەین .
سەركەوتنی ئەكەپە بۆ؟
بۆ ئەوەی لە ئەنجامەكان تێبگەین ،دەبێ بپرسین :لە پێنج مانگی نێوان 7ی حوزەیران و 1ی تشرینی دووەمدا ،چی
روویدا؟ ئایا پارتی دادو گەشەپێدان (ئاكپارتی) لەم ماوە كەمەدا توانیوێتی هیچ دەسكەوتێكی ئابووری ،سیاسی ،نێودەوڵەتی
بۆ خەڵكی توركیا بەدەست بێنێت كە ببێتە هۆكاری ئەوەی لە حزبێكەوە كە پاشەكشەیەكی بەرچاوی كردووە ،ببێت بە
حزبێك كە ژمارەیەكی پێوانەیی لە بەدەستهێنانی دەنگی خەڵكدا تۆمار بكات؟ بۆ نموونە ئایا لەم ماوە كەمەدا توانیوێتی
بێكاری كەم كاتەوە ،دەرفەتی كاری نوێ بڕەخسێنێ ،بازێك بە ئابووریی واڵت بدات ،یان چارەسەری كێشە سیاسییە
گرنگەكانی توركیا بكات (وەك كێشەی كوردو سیستمی سیاسی) ،یان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی گۆڕانكارییەكی گرنگ و گەورە
بە قازانجی توركیا بێنێتە ئاراوە (بۆ نموونە لە سوریا ،یان لە مەسەلەی بەدەستهێنانی ئەندامێتی ئەوروپادا) ،یاخود ...هتد؟
بێگومان وەاڵمی هەموو ئەمانە «نەخێر»ە.
ئەی كەوابێ لەم ماوە كەمەدا ئەو گۆڕانكارییە گەورەیە لە ئاڕاستەی رای گشتیدا چۆن روویدا؟ جیاوازی نێوان توركیای
پێش 7ی حوزەیران و پاش 7ی حوزەیران چییە؟
بە ئاشكرا دیارە جیاوازییەكە لە دوو رووەوەیە :یەكەم ،ئارامی و سەقامگیری ،دووەم ،گوتاری سیاسی ئەكەپە لەو دوو
ماوە جیاوازەدا .پێش 7ی حوزەیران ئەگەرچی ئەكەپە بەردەوام جەختی لەسەر ئەوە دەكردەوە ،كە پرۆسەی ئاشتی لە
فرێزەردا هەڵگیراوە ،بەاڵم لەسەر ئەرزی واقیع پێكدادان و پشێوی ،شەڕو كوشتن تا رادەی نەبوون كەم بوو .حكومەت
هەموو هەنگاوەكانی بەرەو چارەسەر راگرتبوو ،بەاڵم تا رادەیەكی زۆر پابەندی ئەو رێكەوتنە نەنوسراوە بوو ،كە لەگەڵ
پەكەكە هەیبوو .لەبەرامبەریشدا كرۆكی گوتاری سیاسی ئەكەپە بریتی بوو ،لە گۆڕینی سیستمی سیاسی لە پەرلەمانییەوە
بۆ سەرۆكایەتی ،بەشێوەیەك كە دەسەاڵتێكی بەرفراوان بە رەجەب تەیب ئەردۆگان ببەخشێ .بۆ ئەم مەبەستەش نەك هەر
كادرو الیەنگرانی ،بەڵكو خودی سەرۆك كۆماریش (كە بەپێی دەستور دەبێ لەملمالنێی حزبەكاندا بێالیەن بێ) ،شار بە شارو
مەیدان بە مەیدان دەگەڕان ،خەڵكیان بۆ پەسەندكردنی ئەم گۆڕانكارییەو دەنگدان بە لیستی ئەكەپە هان دەدات ،تەنانەت
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جارێك ئەردۆگان بە ئاشكرا گوتی «ئامانج بەدەستهێنانی  400كورسی پەرلەمانە» ،كە رێگە بە ئەكەپە دەدات ،دەستكاری
دەستوری توركیا بكات ،بەبێ ئەوەی پێویستی بە ریفراندوم و گەڕانەوە بۆ رای خەڵك هەبێت .لەو دۆخەدا نیگەرانی
خەڵك لەوەی كە ئەردۆگان دیكتاتۆرییەتی خۆی بە یاسایی بكات ،لە دەستوردا جێگیری بكات ،بووە مەترسییەیەكی
واقیعی .دیارە ناڕەزایی و نیگەرانی لە زۆر سیاسەتی تری ئەكەپە لە ئارادا بوو ،وەك دەستدرێژی بۆسەر ئازادییەكان
و مافە تایبەت و گشتییەكان ،گەندەڵی (بە تایبەت دوای تۆمەتباركردنی چەند وەزیرێكی ئەكەپەو خودی ئەردۆگان و
ئەندامانی خێزانەكەشی)...هتد .بۆیە هەموو هێزە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی دەرەوەی پارتی دادو گەشەپێدان بەدەنگی
بەرز كەوتنە دژایەتیكردنی ئەو هەوڵە ،لە چەپ و دیموكراتەكانەوە بیگرە تا كەمالیست و رەگەزپەرستەكان .سەندیكا
جۆراوجۆرەكان ،میدیای ئازادو رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیش بەئاشكرا چوونە بەرەی دژ بە ئەردۆگانەوە .ئەمە
ئەو دۆخەبوو كە هەدەپە زۆر باش خوێندییەوەو زۆر باشیش بەكاریهێنا ،دواتر دێمەوە سەر ئەم بابەتە.
بەكورتی ،توركیای پێش 7ی حوزەیران واڵتێكە مەترسی جێگیربوونی دیكتاتۆرییەت بەشی هەرە زۆری لیبراڵ و
دیموكرات و چەپەكانی خستۆتە بەرەیەكەوە دژ بە ئەردۆگان و حزبەكەی ،ئەگەرچی ئەو بەرەیە نەیتوانی هەڵبژاردن
بباتەوە ،بەاڵم توانی بەر بە سەركەوتنی رەهای ئەكەپەو خەونی گۆڕینی سیستمی سیاسی بگرێت .ئەكەپە نەیتوانی
زۆرینەی پێویست نەك هەر بۆ گۆڕینی دەستور ،بەڵكو بۆ پێكهێنانی حكومەتیش بەدەستبێنێت.
ئەنجامەكانی هەڵبژاردن شۆكێكی گەورە بوو بۆ ئەردۆگان .زۆرێك لە چاودێران پێیانوایە راستەوخۆ دوای هەڵبژاردنەكە
بڕیاری دابوو ،كە نابێ حكومەتی ئیئتیالفی دروست بێت و گفتوگۆكانی داود ئۆغلۆ تەنها مانۆرێكی سیاسی بوو بۆ
تێپەڕاندنی ماوەی دەستوری دیاریكراو ( 45رۆژ) ،بۆ ئەوەی هیچ چارێك نەمێنێتەوە ،جگە لە دوبارە كردنەوەی
هەڵبژاردن .بڕیاردان لەسەر هەڵبژاردنێكی تر ،بەخشینی دەرفەتێكی نوێ بوو بە (ئەكەپە) ،بۆ ئەوەی هەوڵبدات لەم
ماوەیەدا هاوكێشەكان بە قازانجی خۆی بگۆڕێ ،بەاڵم چۆن ئەم كارە بكات؟
ئەنجامەكانی هەڵبژاردن دەریدەخست كە ئەكەپە بەتایبەتی لەنێو دوو جۆرە دەنگدەردا پاشەكشەی كردووە:
یەكەمیان ناسیۆنالیست و رەگەزپەرستە توندڕەوەكان ،كە ناڕازی بوون لە پرۆسەی ئاشتی و گفتوگۆكردن لەگەڵ
پەكەكەو كورد (پارتی بزوتنەوەی نەتەوەیی -مەهەپە پتر لە %16ی دەنگەكانی بەدەستهێنا ،ئەمەش سەركەوتنێكی گەورە
بوو ،بۆ ئەو حزبە).
دووەم ،دەنگدەرانی كوردو ،ئەو توركانەی دژی دیكتاتۆرییەتی ئەردۆگان بوون و الیەنگری چارەسەری ئاشتییانەی
كێشەی كورد بوون .ژمارەیەكی زۆر لەمانەی دوایی دەنگیاندا بە هەدەپە و لەئەنجامیشدا ئەو حزبە بە بردنەوەی پتر
لە ( )%13ی دەنگەكان ،سەركەوتنێكی مێژوویی بۆخۆی تۆماركرد.
بەم پێیەش دەبوو ئەكەپە لەم دوا دەرفەت و ماوە كورتەدا لەسەر ئەم دوو رووبەرە كار بكات .پالنەكە زۆر
روون و ئاشكرا بوو .بیانووگرتن بە كورد بۆ هەڵگیرساندنەوەی شەڕ ! لەم رێگەیەوە سێ ئامانجی سەرەكیی دەپێكا:
لەالیەكەوە بە خۆشكردنی ئاگری شەڕو بەكارهێنانی توندوتیژییەكی زۆر دژی كوردو بەرزكردنەوەی گرژیی نەتەوەیی،
سەرنجی ناسیۆنالیستە توندڕەوەكان بۆ خۆی رادەكێشێ ،لەالی دووەمەوە گوشارێكی راستەقینە دەخاتە سەر كوردو
شارە كوردییەكان و تۆڵەی ئەو شكستەیان لێدەكاتەوە ،چونكە بەئاشكرا دیاربوو كە سەركەوتنی هەدەپە ،هۆكاری
یەكالكەرەوەی شكستی ئەكەپە بوو ،لەهەمانكاتیشدا بە توندكردنەوەی رووبەڕوو بوونەوەكان ،هەدەپە دەخاتە سوچێكی
تەنگەبەرەوە ،چونكە لەگەڵ بااڵگرتنی پێكدادانەكاندا ،لەرای گشتی توركیادا گوشار لەسەر ئەو حزبە زیاد دەكات ،كە
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خۆی لە پەكەكە دوور بخاتەوە .ئەمەش كارێكە ئەستەمە بیكات ،لە ئەنجامیشدا هاوسۆزیی دەنگدەری تورك دەدۆڕێنێ.
لەالی سێهەمیشەوە ،بە خەڵكی توركیا بەگشتی دەڵێت« :من زامنی ئارامیو سەقامگیریی واڵتم ،ئەگەر من نەبم ،واڵت
لەرووی ئەمنی و سیاسی و ئابووریشەوە ،ئارامی بەخۆیەوە نابینێ» .زۆرێك لە سەركردەكانی ئەكەپە لە هەڵمەتی
هەڵبژاردندا بە ئاشكرا ئەو بۆچوونەیان دوبارە دەكردەوە ،تەنانەت داوودئۆغلۆ لە وتارێكیدا لە یەكێك لە شارەكانی
كوردستان بە روونی وتی ،ئەگەر ئێمە نەبین ،واڵت دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی تیرۆرو «تۆرۆسە سپییەكان»! (تۆرۆس
ئۆتۆبیلی رینۆ-ی فەرەنسییە كە لە توركیا بەرهەم دەهێنرێ .تۆرۆسی سپی ئەو ئۆتۆبیلەیە ،كە لە نەوەدەكانی سەدەی
رابردوودا رێكخراوە نهێنییەكانی دەوڵەتی توركیا بەكاریان دەهێنا بۆ تیرۆركردنی سیاسەتمەدارو رۆشنبیرو چاالكوانانی
كورد لە باكور .ئەو زنجیرە تاوانانە لە توركیادا بە «فاعیلی مەجهول جینایەتلەر» بەناوبانگە).
گرنگە لێرەدا ئاماژە بەوە بكەین ،كە سەقامگیریی ئەمنی و سیاسی كە ئەنجامەكەشی سەقامگیریی ئابووریە ،هەمیشە
یەكێك بووە لە نیگەرانییەكانی شەقامی توركی و شارەكانی كوردستانیش .لە مێژووی هاوچەرخی توركیادا هەمیشە دوو
هۆكار هەڕەشەیان لەو سەقامگیرییە كردووە .یەكەمیان ،كێشەی كورد ،كە بەدرێژایی مێژووی كۆماری توركیا یەكێك
لەسەرچاوە سەرەكییەكانی قەیرانی ئەمنی بووە .دووەمیشیان ،دابەشبوونی هێزە سیاسییەكان بەجۆرێك كە بەدەگمەن
حزبێك توانیوێتی زۆرینە بەدەستبێنێ ،بۆیە پێكهێنانی حكومەت پێویستی بە هاوپەیمانی دوو ،یان چەند حزبێك
هەبووە .زۆربەی جارەكانیش ئەو حكومەتە هاوبەشانە نەیانتوانیوە تا كۆتایی دەورەی چوار ساڵەی خۆیان بەردەوام بن.
بەمەش توركیا زۆر بە دەگمەن سەقامگیریی سیاسی بەخۆیەوە دیوە .ئەكەپە تەنها حزبێكە كە توانیوێتی لە ساڵی ()2002
ەوە بە بەردەوامی حوكم بكات ،لە رێگەی پرۆسەی چارەسەری كوردیشەوە ،سەقامگیرییەكی ئەمنی رێژەیی بۆ توركیا
مسۆگەر بكات .بێگومان ئەنجامەكەشی گەشەی ئابووریی ئەو واڵتە بووە .ئەم كورتە مێژوویە گرنگە بۆ تێگەیشتن لەو
راستییەی سەقامگیری یەكێكە لە نیگەرانییە گەورەكانی خەڵكی توركیاو سااڵنێكی درێژی پێش دەسەاڵتگرتنەدەستی پارتی
دادو گەشەپێدان ،یەكێك بووە لە كێشە سەرەكییەكانی ئەو واڵتە .هەر لەبەر ئەوەشە كە وەك رۆژنامەنوسێكی تورك
وتی« ،سەرباری ئەو هەموو دەستدرێژییە بۆ سەر ئازادیی رادەربڕین و مافە دیموكراسییەكانی خەڵك ،خەڵكی توركیا
دەنگیان بە ئەكەپە دایەوە .لەم رێگەیەشەوە پێیانوتین سەقامگیریمان لە مافە دیموكراتییەكان ال گرنگترە»!
دەمێنێتەوە سەر ئەوەی ئاماژە بەو راستییەش بكەین ،كە گوتاری سیاسی ئەكەپە لە هەڵبژاردنی 1ی تشریندا،
بەتەواوی خۆی بەدوور گرت لە دروشمی سیستمی سەرۆكایەتی .بگرە تەنانەت ئەردۆگان خۆیشی كە لە هەڵبژاردنی
پێشوودا بە هەموو توانایەك بەشداریی هەڵمەتەكەی دەكرد ،ئەمجارە دوورە پەرێز وەستاو دوور بە دوور نەبێت،
بەشدارییەكی ئەوتۆی لە هەڵمەتەكەدا نەكرد .ئەمەش هەنگاوێكی سیاسی بوو ،بۆ كەمكردنەوە لە نیگەرانییەكانی خەڵك
سەبارەت بە ئەگەری بە یاسایی كردنی دیكتاتۆرییەت.
بەكورتی ،ئەكەپە توانی بەو پالنە زۆربەی ئەو دەنگانە بەدەست بێنێتەوە كە الی هەدەپەو مەهەپە بوون.
بەراوردكردنێكی سەرپێیی ئەنجامەكانی دوو هەڵبژاردنەكە زۆر بە روونی ئەم راستییەمان بۆ دەردەخات:
حزب
ئەكەپە
جەهەپە
مەهەپە
هەدەپە

7ی حوزەیران
%40.87
%24.95
% 16.29
%13.12

1ی تشرین
٪ 49.48
%25.31
%11.9
%10.75

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015
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وەك لەخشتەكەدا دەردەكەوێ ،دەنگەكانی جەهەپە وەكو خۆی ماوە ،بەاڵم دەنگی ئەكەپە بە ئەندازەی نزیكەی
كۆی كەمبوونەوەی دەنگی مەهەپەو هەدەپە زیادیكردووە.
هەدەپە بۆ پاشەكشەی كرد؟
پێش ئەوەی وەاڵمی ئەم پرسیارە بدەینەوە ،دەبێ بزانین هۆكارەكانی سەركەوتنەكەی هەدەپە لەهەڵبژاردنی
پێشوودا چی بوو؟
وەك لەسەرەوە روونمان كردەوە ،سیاسەتەكانی ئەردۆگان ،بەتایبەت هەوڵ و بەرنامەی حزبەكەی بۆ گۆڕینی
سیستمی سیاسی ،مەترسییەكی گەورەی الی بەرەی چەپ و لیبراڵ و ئازادیخوازەكانی توركیا بەگشتی دروستكردبوو.
زۆربەی چاودێرانیش كۆكبوون لەسەر ئەوەی تەنها هەدەپە دەتوانێت بەری پێ بگرێت ،بۆ؟ بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە،
دەبێ لە یاسای هەڵبژاردنی توركیا بڕوانین.
بەپێی یاسای هەڵبژاردنی توركیا هەر حزبێك بۆ ئەوەی بگاتە پەرلەمان ،دەبێ النیكەم رێژەی ( )%10دەنگەكان
بەدەست بێنێ ،ئەگەر نەتوانێ بگاتە ئەو رێژەیە ،هەموو دەنگاكانی دەفەوتێن و دەچن بۆ ئەو حزبانەی رێژەكەیان
تێپەڕاندووە ،بەشێوەیەك كە ئەوەی كە زۆرترین دەنگی هێناوە ،زۆرترین دەنگی فەوتاوی بەردەكەوێت .بۆیە
ئەگەرچی ئەكەپە لە هەڵبژاردنەكانی پێشووتری توركیادا هەرگیز نەگەیشتۆتە رێژەی ( ،)%50بەاڵم بەهۆی دەنگە
فەوتاوەكانەوە توانیوێتی زۆرینەی كورسییەكانی پەرلەمان بباتەوەو بە تەنیا حكومەت پێكبێنێ .هەر لەبەر ئەوەش
پێشتر هیچ حزبێكی كوردی نەیدەوێرا ،وەك حیزب بەشداری هەڵبژاردنەكان بكات ،بەڵكو لێرەو لەوێ وەك تاكەكەس
و كاندیدی سەربەخۆ بەشدار دەبوون ،چونكە ترسیان لەوەبوو ئەگەر بەربەستی ( )%10تێنەپەڕێنن ،دەنگەكانیان
دەچێت بۆ حزبی دەسەاڵتدار .ئەوەی هانی هەدەپەی دا ئەو ریسكە بكات ،بە لیستی حزبی بەشداری هەڵبژاردن
بكات ،خوێندنەوەی دروستی ئەو ریزبەندییە نوێیە بوو لە توركیادا .هەموان دەیانزانی دوو حزبە ئۆپۆزسیۆنەكەی تر
ناتوانن بەر بە ئەكەپە بگرن ،چونكە رێژەی دەنگدەریان لە ئاستێكی دیاریكراو تێناپەڕێت ،جگە لەوەش ئەوە دەنگە
فەوتاوەكانە كە هەمیشە ئەكەپەی كردووە ،بە براوەیەك كە زۆرینەی كورسییەكان بباتەوە ،نەك ژمارەی دەنگدەرانی
خۆی .بۆیە باشترین رێگە بۆ بەرگرتن بە ئەردۆگان ،هەوڵدانە بۆئەوەی كارێك بكرێت كەمترین دەنگ بفەوتێ.
ئەمەش تەنها بە هەدەپە دەكرا ،نەك حزبەكانی تر.
سەركردەكانی پارتی دیموكراتی گەالن ،بە روونی ئەو واقیعەیان دەبینی ،بۆیە گوتاری هەڵبژاردنیان روو لە توركیا
بوو بەگشتی و جەختیان لەسەر دیموكراسی ،ئاشتی و رێگەگرتن لە دروستبوونی دیكتاتۆر دەكردەوە .سەاڵحەدین
دەمیرتاش لە زۆربەی گردبوونەوە جەماورییەكاندا یەك رستەی بە ئەردۆگان دەوت و دوبارەی دەكردەوە« :هەرچی
بكەی ناتكەین بە سەرۆك!» ،دروشمێك كە بە ئیعترافی ئەكەپە خۆی ،بەتەواوی ئەردۆگانی تووڕە كردبوو .بۆیە بۆ
یەكەمجار لە مێژووی توركیادا بینیمان بەشێكی گرنگ لە نوسەرو رۆشنبیرانی توركیا بە كۆمەڵ بەیاننامەی پشتیوانی
بۆ هەدەپە باڵوبكەنەوەو داوا لە خەڵكیش بكەن دەنگی پێبدەن.
بەكورتی ئەو هەلومەرجەو سیاسەتی زیرەكانەی هەدەپە بۆ قۆستنەوەی ،بەو ئەنجامە گەیشت كە هەدەپە زۆر بە
ئاسانی بەربەستی هەڵبژاردنی تێپەڕاند ،كورد بۆ یەكەمجار بوو بە خاوەنی حزبێكی بەهێز لە پەرلەمانی توركیادا.
ئەوەی دەبێ لێرەدا ئاماژەی بۆ بكەین ئەوەیە ،سەرچاوەی بەشێكی گرنگ لە دەنگەكانی هەدەپە ئەو دەنگدەرە
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توركانەبوون كە لەچوارچێوەی ئەو ریزبەندییە سیاسییە تایبەتەدا هەدەپە یان هەڵبژاردبوو .واتە لەراستیدا ئەوان
الیەنگرو دەنگدەری هەدەپە نەبوون ،بەاڵم بۆ رێگەگرتن لە دیكتاتۆرییەتی ئەردۆگان پشتیوانییان لەو حزبە كرد.
لە توركیادا بەم جۆرە دەنگانە دەڵێن «دەنگی ئەمانەت» .بەو مانایەی كەسێك لەبەر هەر هۆیەك بڕیار دەدا بۆ
یەكجار دەنگ بە حزبێك بدات كە رەنگە هەرگیز خۆی بە الیەنگری نەزانیبێت ،بەاڵم لەو هەلومەرجە دیاریكراوەدا
سەركەوتنی ئەو حزبە لە بەرژەوەندی خۆی دەزانێت .بەپێی راپرسییەك كە كەناڵی (سی ئێن ئێن تورك) تەنها
چەند رۆژێك دوای 7ی حوزیران ئەنجامی داوە)%19( ،ی دەنگەكانی هەدەپە (دەنگی ئەمانەت) بوون ،كە بە
نزیكی دەكاتە ( )1ملیۆن دەنگ.
گرنگە ئەوەش بڵێین پرۆسەی ئاشتی و ئەمن و ئاسایشی رێژەیی ،رێگەی خۆشكردبوو بۆ ئەو دەنگدەرە
كوردانەی دوودڵ بوون و لەترسی تۆڵەی دەوڵەت نەیاندەوێرا پێشتر دەنگ بە كورد بدەن (جا لە كوردستان بێت،
یان لە شارە گەورەكانی توركیا) ،سڵ نەكەنەوەو بە ئاشكرا پشتیوانی لە هەدەپە بكەن.
ئێستا با بێینە سەر هەڵبژاردنی 1ی تشرینی دووەم .لەسەرەوە روونمان كردەوە كە پالنی ئەكەپە چی بوو ،چۆن
جێبەجێی كرد .ئێستا با سەرنجی هەدەپەو مامەڵەكردنی لەگەڵ دۆخەكەدا بدەین .دوای 7ی حوزەیران دەمیرتاش
لە لێدوانێكدا وتی« :ئێمە ئاگاداری دەنگە ئەمانەتەكانین و ئەو ئەمانەتە دەپارێزین» ،بەاڵم یەكسەر بەرپرسێكی
پەكەكە وەاڵمێكی توندی دایەوەو رایگەیاند «قسەكردن لەسەر دەنگی ئەمانەت بێمانایەو ئەوەی بەدەستهاتووە
بەری رەنج و تێكۆشانی خەڵكی كوردستانە» .پاشتریش بەرپرسێكی بااڵی پەكەكە رایگەیاند ،سەركەوتنی كورد
لە هەڵبژاردندا دەیسەلمێنێ ئیدی كاتی راپەڕینی سەرتاسەریە» ،جگە لەوەش هەر ئەوەندەی حكومەت كەوتە
بیانووگرتن بۆ هەڵگیرسانەوەی شەڕ ،هەندێك ئەندام و الیەنگری پەكەكە زۆر ساویلكانە بەدەستی خۆیان ئەو
بیانووەیان پێ بەخشی .لە گەرمەی پێكدادانەكانیشدا لە چەند ناوچەیەكی باكور كەوتنە راگەیاندنی ئەوەی پێی
دەڵێن «ئیدارەی خۆسەری دیموكراتی» گوایە وەك هەوڵێك بۆ سەپاندنی ئەمری واقیع بەسەر دەوڵەتی توركیاداو
ناچاركردنی بۆ گەڕانەوە بۆ گفتوگۆ .هەموو ئەمانەش بوونە هۆی ئەوەی هەدەپە بەشێكی زۆر لەو هاوسۆزییەی
رایگشتی توركیا بدۆڕێنێت .بەم پێیەش ئەكەپە سەركەوتوو بوو لەوەدا كە هەموو دەنگە ئەمانەتەكان لە هەدەپە
بكاتەوە ،ئەگەر سەرنج بدەین دەنگەكانی هەدەپە رێك (1ملیۆن) كەمیكردووە ،ئەگەر لە 7ی حوزەیراندا نوسەرانی
توركیا پشتیوانییەكی تەواویان لێدەكرد ،ئەمجارە كەم نەبوون ئەو دەنگانەی داوایان لێ دەكرد خۆی لە پەكەكە
دوور بخاتەوە .بەمشێوەیە هەدەپە رێك كەوتە نێوان ئەو دوو بەرداشەوە ،كە ئەكەپە پالنی بۆ دانابوو.
دیارە هیچ گومانێك لەوەدا نییە ،كە زەبروزەنگ و گوشاری گەورەی دەوڵەتی تورك لەالیەك و هەڕەشەكانی
شانە نوستووەكانی داعش لەالی دووەمەوە ،قورساییەكی گەورەیان خستبووە سەرشانی هەدەپە .تا ئەو راددەیەی
ناچاربوون بڕیار بدەن هیچ جۆرە كۆبوونەوەیەكی جەماوەری ئەنجام نەدەن ،نەوەك ببێتە دەرفەتێك بۆ كۆمەڵكوژی،
وەك ئەوەی لە ئەنقەرەی پایتەخت روویدا .بۆیە لەگەڵ هەموو ئەوانەشداو سەرباری ئەو هەموو سەختییانە ،بڕینی
بەربەستی ( )%10بۆخۆی سەركەوتنێكی گەورەیە ،بۆ هەدەپەو شایانی دەستخۆشی و پشتیوانی لێكردنە.
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سیناریۆكانی ئایندەی جەنگی تــیرۆر
لەسەر ئاستی كوردستانو عیراق
نووسینی :مەال بەختیار  -تایبەت بە کوردستان دیپلۆماتیک
پاریس2015/11/24 -
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

دەم��ەوێ ب��ەوە دەستپێبكەم و بڵێم:
"داع��ش دی��اردەی��ەك��ی زۆر مەترسیدارە،
ب��ەاڵم ئەنجامە ،هۆ نییە" .سەرەنجامی
كێشە پەنگخواردووە چارەسەرنەكراوەكانی
راب��ردووە .كێشەی ئابووری ،كۆمەاڵیەتی،
كەلتووری ،سیاسی ،سایكۆلۆژی ،دینی
و مەزهەبی ،كە زیاتر لە ه��ەزار ساڵە
لەم كۆمەاڵنەی ئێمەدا ،پەنگدەخۆنەوەو
ناوبەناویش دەتەقنەوە ،چارەسەریان بۆ
ن��ادۆزرێ��ت��ەوە ،حكومەتەكانیش دەگۆڕێن
تراژیدیای چەقبەستن هەر بەردەوامە.
وادی������ارە م���ێ���ژوو ل���ە رۆژه���ەاڵت���ی
ناوەڕاستیشدا وەك��و رۆژئ���اوا ،پێویستی
بەوەبووە كە رووداوی مێژویی بیهەژێنێ،
ب���ۆئ���ەوەی ل��ەڕێ��گ��ەی ئ���ەم ه���ەژان���ەوە،
هەلومەرجێكی بابەتی بڕەخسێ ،لەناو ئەو
هەلومەرجە بابەتییەشدا ،چارەسەری ریشەیی
كێشە كۆمەاڵیەتی و كاریگەریە نەگەتیفەكانی
مەزهەبی بدۆزرێتەوە ،نەك چارەسەری
رووكاری .هەتا سیستەمی سێكوالر بێتەدیو
ئاین بۆ تاكو دیموكراسی بۆ هەموان بێ.
ئەو بابەتەی قسەی لەسەر دەكەم ،لەسەر
داعش و كوردستان و عیراق ،لەڕاستیدا قسە
زۆر هەڵدەگرێ ،بەاڵم من لە پێنچ خاڵدا
روونیدەكەمەوە:
خ��اڵ��ی ی��ەك��ەم؛ كێشەكانی چۆنیەتی
دامەزراندنی عێراق.
خاڵی دووەم؛ عیراقی جەنگی سارد و دوای
جەنگەكە.
خاڵی سێیەم؛ عیراقو ناوچەكەو لێكەوتەكانی
داعش.
خاڵی چوارەم؛ گۆڕانكاریو نەبونی بەرنامەی
ستراتیژی.
خاڵی پێنجەم؛ كوردستان و سەلەفیەت
لەناوچەكەدا.

خاڵی یەكەم:
كێشەكانی چۆنیەتی دامەزراندنی
عێراق.
ئومێدەوارم بەگشتی پەنجەرەش لەسەر
هەندێ پرسیار بكەمەوە.
عیراق ،ل��ەدوای دام��ەزران��دن ،كێشەی
بنەمایی گەورە گەورەی هەیە .ئەم واڵتە
لەبنەڕەتدا یەك واڵت نەبووە ،س ێ میرنشینی
بەسرەو بەغدادو ،ویالیەتی موسڵ بووە.
كۆڵۆنیالیزمی كالسیك هات ،ئەم واڵتەی لە
دەست عوسمانییەكان رزگاركرد و بەزۆری
زۆردارەك��ی ،پێكهاتە جیاوازەكانی عێراقی
خستە ناو قاڵبێكەوەو بە ئارەزوو سیاسەت
و یاسای بۆ دادەڕشت .هەڵبژاردنی ساختەی
بۆدەكرد ،كێشە سیاسییەكانی لەوەوبەری،
سیاسی ،ئابووری ،كۆمەاڵیەتیو مەزهەبی،
ه��ەم��ووی خستە ف��رێ��زەری ئ��اب��ووری��ەوە.
سەرەنجام ،بەم جیهانبینییەی كۆلۆنیالیزمی
كالسیك هەیبوو ،ئەم پ��رۆژە نیشتمانییە
شكستیخوارد ،ه��ەروەه��ا زۆر واڵتانی
دامەزراوی تری دوای جەنگی یەكەم.
كێشەكان لەعیراقدا زۆر بوون ،یەكەم
كێشە ،كێشەی نەتەوەیی ك��ورد بوو،
چارەسەر نەكرا .كێشەی دووەم ،كێشەی
خێڵەكێتی و هۆزو دواكەوتن بوو ،چارەسەر
نەكرا .كێشەی سێیەم ،كێشەی ئابووری بۆ
خەڵكەكە گەورەبوو ،چارەسەرنەكرا .كێشەی
زاڵی كەلتووری مەزهەبی ،چارەسەر نەكرا.
كێشەی نەتەوەیی كورد ،لە رۆژگاری
میرنشینەكان (سەدەی شانزەهەم بۆ سەدەی
هەژدەهەم)و شێخ مەحمودەوە لە (1918
و )1932ەوە بۆ دوای ئەوەش لەكوردستاندا
هەبووە ،بەاڵم هەمیشە لەبری سەلماندنی
مافەكانی ،بە كوشتو كوشتار وەاڵمدراوەتەوە.

كێشە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��یو ئ��اب��ووری��ی��ەك��ان،
مانگرتنەكانی ك��رێ��ك��اران ،سیاسییەكان،
راپەڕینو خۆپیشاندانەكان ،ئەمانەش بە
سەركوتكردن ،بە كوشتن ،بە لەسێداردان،
بە زیندانیكردن دادەمركێندرانەوە .ئەم
ماوەیە ،كە لە ساڵی ()1921ەوە كە قەوارەی
دەوڵەتی عیراق دادەم���ەزرێ ،هەتا ساڵی
( ،)1958كە ( )37ساڵ دەخایەنێ ،ئەم واڵتە
لەناو گێژاوی چارەسەرنەكردنی كێشەكان
دەخولێتەوە ،هەتا وایلێدێت عەبدولكەریم
قاسم ،بەناوی شۆڕشەوە ( )1958كودەتایەكی
سەركەوتوو دەك��ات .كاتێكیش سەركەوتن
بەدەستدەهێنێت ،ع��ی��راق ،ل��ە قۆناغی
دروستكردنی سیستەمی پاشایەتیەوە،
دەگ��وازێ��ت��ەوە بۆ قۆناغی دروستكردنی
دەوڵەتی (كۆماری -نەتەوەیی ،بەبێئەوەی
نە لە قۆناغی یەكەمدا ،كێشە نیشتمانییەكانی
ئەم نیشتمانە سەپێنراوەكە چارەسەركرابێ،
هەتا شوناسی شارستانی بدرێتە نیشتمانەكە،
ن��ە ل��ە قۆناغی دووەم����دا ،ك��ە قۆناغی
دروستكردنی دەوڵەتێكی ناسيونالیستییە ،بە
دیدێكی دیموكراسی ،بە دیدێكی مەدەنی،
ئەم دەوڵەتی ناسیونالیزمە ،وەكو چۆن لە
ئەوروپا دروستبوو ،لە قۆناغی دووەم��ی
دامەزراندنی دەوڵەتی عیراقدا ،بەناوی
دەوڵەتی ناسیونالیزمی عەرەبی.

خاڵی دوەم:
عێراقی جەنگی س��اردو دوای
جەنگەكە
جەنگی س��اردو جەمسەربەندییەكانی،
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستداو لەعیراقیشدا
رەن��گ��ی��دەدای��ەوەو لەسەرەنجامدا رژێمی
بەعسی عێراق لەدوای ساڵی ( )1968وردە
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ئاییندەی عیراقیش
وا دەبینم یان عیراق
هەڵدەوەشێتەوە ،یان
عیراق تووشی جەنگێكی
ئەهلی مەترسیدار
دەبێتەوە ،ئەگەر بۆ
ماوەیەكی كەمیش بێ،
یان عیراق دەبێت بە
عیراقێكی فیدراڵی،
ئەگەرنا
عیراق بەم چوارچێوەیەی
كە ئێستا هەیەتی،
نە سوننە پێیڕازییە.
نە كوردیش بەم
سیاسەتانەو بەم
جێبەجێنەكردنەی
مادەی ( )140و بەم
چارەسەرنەكردنەی
كێشەی نەوت و بودجە

14

وردە ،پێگەیەكی سیاسەتەكانی لە رۆژهەاڵتی
ئەوروپاو پێگەیەكی تری سیاسەتەكانی لە
رۆژئاوای ئەوروپا بوو .لەناوخۆی عیراقیشدا
دەمارگیری ناسیونالیزمی عەرەبی ،بەرەو
شۆڤێنییەت و فاشییەت ئەستور دەب��وو.
وات��ا :نەبوونی زەمینەكانی دروستكردنی
(دەوڵەتێكی -ناسیونالیزمی -دیموكراسی)
لەناو ژینگەی كۆمەاڵیەتی دواكەوتووی ژێر
هەژمونگەری ئایینی و مەزهەبی ،لە واڵتێكی
وەك��و عیراقدا ،وایلێهات ناسیونالیزمی
فاشییەكی تەواو لەعیراقدا دامەزراو توانی
ناكۆكییەكانی جەمسەرەكانی سیاسەتی
نێودەوڵەتی بۆ ئارەزووی خۆی بقۆزێتەوەو
پشتیوانی هەردووكیان دابین بكات .بەتەواوی
دژی خەباتی نەتەوەیی كوردیش بی ،هەتا
رادەی خیانەتننامەی جەزائیر (.)1975
بینیمان لە ( )35ساڵی حوكمڕانی حیزبی
بەعسدا ،بە ئایدیۆلۆژیاو بەتەواوی توانای
ناسیونالیزمی عەرەبی ،پشتیان بەست بە
ترادسیۆنی دواكەوتوو ،هەروا بە هەژمونی
مەزهەبیو ئاینیشەوە دەوڵەتی ناسیۆنالیستی
بەعسیان سەپاند .بۆ ئەوەی ئەم دەوڵەتە
كۆنتڕۆڵ ب��ك��ەن ،هەرچییەكیان پێكرا،
سوپای عیراق ،ئابووری عیراق ،سیاسەتی
نێودەوڵەتی و هەرێمایەتی عیراق ،بەهێزیان
كردن ،واش رێكەوت كە هەر لەوماوەیەدا،
نرخی بەرمیلێك نەوت لە سێ ساڵدا لە
( )18دۆالرەوە پەڕییەوە بۆ ( )45-40دۆالر
كە توانایەكی ئێجگار زۆری خستە بەردەم
دەس��ەاڵت��ی بەعس ،لەگەڵ ئ��ەوەش��دا كە
وردەوردە نرخی نەوت هەڵدەكشا .حیزبی
بەعسیش توانی ئەم پارەیە بە نەخشەیەكی
فاشستانە بەكاربێنێ .لە ()% 68 - % 60
ی داهاتی عیراق سااڵنی ()1988 - 1972

تەرخانكراوە بۆ پڕچەككردنی سوپای عیراق
و بۆ دامەزراندنی دامودەزگا ئەمنییەكانی .كە
تەرخانكردنی ئەو بودجەیەش بۆ سوپایەكی
فاشی مەترسییەكی ئێجگار گەورە بوو .بۆیە
شەڕی ( )1974لەنێوان كوردو رژێم ،دواتر
سیاسەتێكی مەترسیدارتر دەستیپێكرد ،كە
ئەویش بە بێپەروا ،سیاسەتی هەڵكێشانی
ریشەیی ن��ەت��ەوەی ك���ورد ،پ��ەی��ڕەوك��رد.
بۆ ئ��ەوەی ن��ەت��ەوەی ك��ورد بەتەواوەتی
وەك بزووتنەوەیەك ،وەك بەرگرییەك،
لەناوبەرێو عێراق بەتەواوەتی ئامادە بكات
بۆ سیاسەتی ناسیونالیستی فاشستیانە ،ئەویش
ئەوەیە كە گۆڕینی جوگرافیای ناوچەكە بوو.
كردیشی.
یەكێك لە سیفاتەكانی فاشستی ئیسالمی
ت��ون��دڕەو ،لەگەڵ فاشستی ناسیونالیزمی
توندڕەو ،ئەوەیە بە جوگرافیای حوكمڕانیان
رازی��ن��اب��ن .ب��ەدرێ��ژای��ی م��ێ��ژوو ،ئ��ای��ن و
مەزهەبەكان ،بۆ پەرەپێدانی دەسەاڵتی
سیاسی و جوگرافیان ،لەسەراپای جیهاندا
وا بون .فاشیو نازیەكانیش ه��ەروا بون.
ئێستا داعش دەیتوانی لە سووریا یان لە
عیراق خەالفەت رابگەیەنێ ،بەاڵم نەیكرد،
بەپێچەوانەوە هات خەالفەتی ئیسالمی لە
ت��ەواوی رۆژه��ەاڵت��ی ناوەڕاستی گ��ەورەدا
راگەیاندووە ..بۆ؟ چونكە بە جوگرافیای
دەسەاڵتیان هەرگیز رازینابن .بۆیە عیراق،
كە دەیویست كورد بەتەواوی خەفە بكات.
وەكو تەواوی جومگەكانی عیراقی لێبكات،
ب��ۆ ئ��ەوەب��وو خ��ۆی ئ��ام��ادە ب��ك��ات ،هەتا
لەناوچەكەدا ئیمپراتۆرییەتی سەردەمانەی
بەعسی بەهێز بكاتو هەتاهەتایە سەدام،
ببێت بە سۆپەرمانی عەرەب و سەرەنجام
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مەال بەختیار و سەاڵحەدین دەمیرتاش
بشبێتە قارەمانی یەكخستنی فاشییانەی
واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی .هەربۆیە كوردستانی
داگیركرد؛ شەری ئێرانی كرد؛ پاشان كویتیشی
داگیركرد.
ئەم قۆناغانە ،لە سەردەمی كۆلۆنیالیزمی
كالسیكییەوە بۆ سەردەمی جەنگی سارد،
زۆر لە زیانی بزووتنەوەی دیموكراتیو
گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتیو نەتەوەیی كورد
بوون ،كە هەر ئەمانەش بوون بە مایەی
ئەوەی كە هیچ گۆڕانكارییەكی كۆمەاڵیەتی،
ئ��اب��ووری ،روناكبیری لە واڵت��ی ئێمەدا
رووینەدا و بەپێچەوانەوە ،ئەوەی هەبوو،
ئەندێشەو پێكهاتەو پاشماوەكانی خێڵەكی
سەدەكانی ناوەڕاست ،هەتا بە چاكسازی
كشتوكاڵیش س��اڵ��ی ()1975 - 1959

گۆڕانكارییەكی ریشەیی بەسەردا نەهات
و ئەمەش مایەوە ،بۆئەوەی هەركاتێك
هەلومەرج بڕەخسێ ،داعش ئاسا جۆرەها
هێزی سەلەفی دروستببێت و بتوانێ
كێشەی گەورەش دروستبكات ،بینیشمان كە
حیزبی بەعس دەیویست ،بەبێ زەمینەی
رەخساوی هاوچەرخ ،دەوڵەتی ناسیونالیزمی
دابمەزرێنێ ،سەرەنجام لە كۆتایی حوكمی
خۆیدا ،لەسەر دوو ئاراستە ئیشیكرد:
ئاراستەی یەكەم :گۆڕینی پێكهاتەی هەتا
رادەیەكی پێشكەوتووی عیراق ،بۆ گەڕانەوە
ب��ۆ پێكهاتەی ع��ەش��ای��ەری ،دووەم��ی��ش:
هەڵمەتێكی ئیمانی ف��راوان��ی لەعیراقدا
بەرپاكردو ئەم هەڵمەتەش ،هەموو ئەو
دەستكەوتە رواڵەتییانەی بەناوی مۆدێرنەوە

بەدیهێنابوو ،هەمووی پێچاییەوەو هەموو
ب��اڕەك��ان ،شوێنە خۆشگوزەرانییەكان و
هەتا پرۆگرامەكانی خوێندن ،هەمووی
گۆڕی ،بۆئەوەی ژینگەی دینی و مەزهەبی
خەفەكراو ببوژێنێتەوە .لەسەرەنجامیشدا
لەهەر ئەگەرێكی ئاییندەی رووداوەكاندا،
كە رووب���ەڕووی خۆی دەبێتەوە ،بتوانێ
سوودی لێوەربگرێت .كە لەمەیاندا سوودی
وەرگرت و ئێستاش بەپێی ئامارێكی زانیاری
كە هەمانە )13( ،گرووپی تیرۆریستی سوننی
سەر بە حیزبی بەعسن لەعیراقدا هەن ،كە
ریشەكانی ئەم دیاردەیە دەگەڕێتەوە بۆ
ئەو نەخشە ستراتیژییەی كە بەعس پێش
رووخانی ،لەكاتی گەمارۆداندا ،خۆی بۆ
ئەگەرەكان ئامادەكردبوو.
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یەكێك لە
سیفاتەكانی فاشستی
ئیسالمی توندڕەو،
لەگەڵ فاشستی
ناسیونالیزمی
توندڕەو ،ئەوەیە
بە جوگرافیای
حوكمڕانیان رازینابن.
بەدرێژایی مێژوو ،ئاین
و مەزهەبەكان ،بۆ
پەرەپێدانی دەسەاڵتی
سیاسی و جوگرافیان،
لەسەراپای جیهاندا
وا بون .فاشیو
نازیەكانیش هەروا
بون .ئێستا داعش
دەیتوانی لە سووریا
یان لە عیراق
خەالفەت رابگەیەنێ،
بەاڵم نەیكرد،
بەپێچەوانەوە هات
خەالفەتی ئیسالمی
لە تەواوی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستی گەورەدا
راگەیاندووە ..بۆ؟
چونكە بە جوگرافیای
دەسەاڵتیان هەرگیز
رازینابن
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خاڵی سێهەم:
عێراقو ناوچەكەو لێكەوتەكانی
داعش
عیراق ،ئێستا باجی قۆناغی كۆڵۆنیالیزمی
كالسیكو قۆناغی ناسیونالیزمو دوای
جەنگی سارد دەداو سەرەنجامیش چیمان
لە عیراق بینی؟ گ��ۆڕان��ك��اری گ��ەورەم��ان
لەعیراقدا نەبینی :گۆڕانكاری لە گەوهەری
سیستمی حوكمڕانیو ئابووری ،پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكان ،لە هەژموونگەری ئایینی و
مەزهەبی ،لەوبارانەوە هیچ گۆڕانكارییەك
لەم واڵتەدا بەدینەهاتووە .راستە دەستورێكی
هەمیشەییمان هەیەو ئەمەش گرنگە ،راستە
هەڵبژاردن لەم واڵتەدا دەكرێ ،بەاڵم ئەم
هەڵبژاردن و دەستورە ،یەكەم دەستورە
لەمێژووی عێراقو كوردستاندا ،پێچەوانەی
دەستورە كاتیەكانی عێراق كە بە بڕیاری
سەنتراڵی دەسەپێنران ،لەسەر هاوسەنگی هێز
نوسراوەو پەسەندكراوە .واتا :دوو كۆڵەگەی
نوسینی دەس��ت��وری هەمیشەیی عێراق،
مەزهەبەكانی شیعەو سوننەو ناسیۆنالیزمی
عەرەبین .كۆڵەگە دیموكراسیەكەشی كوردو
رەوت��ە دیموكراسیەكان واڵتەكە پێكدێنن.
نەك لەسەر فەلسەفەی سیاسی هاوچەرخی
دیموكراسی ،كە رێچكەیەكی مێژوویی
بگرێتەبەرو لەجێبەجێكردنی بڕگەكانی
دەستوردا گۆڕانكارییەكان بەدیبێت .ئەمە
لەعیراقدا بوونی نییە ،بەڵكو سێ هێز،
سێگۆشەی سیاسی ،ئابووری ،كۆمەاڵیەتی،
دەسەاڵتدارێتی عیراقن :گۆشەی یەكەم
شیعەكانە؛ گۆشەی دووەم سوننەكان و گۆشەی
سییەمیش ك��وردە .هەتا ئ��ەم سێگۆشەیە
توانیبوویان چەند ساڵێك هاوسەنگیەكەیان
رابگرن ،دۆخەكە سەراپا تێكنەچوو .بەاڵم

كاتێك كە سوننەكان تێكشكان و هەندێك
لەدەوڵەتانی سوننەی ناوچەكە ،بەناوی
ئەوەی سوننە هەڵدەستێننەوە ،پشتیوانیان
كردن ،هەتا دژایەتی شیعەیان پێ بكەن،
بینیمان كە هاوسەنگییەكە تێكچوو ،ژینگەی
ع��ی��راق ،س��ەرب��ازی هێزە سەلەفیەكانی
دوای روخانی بەعسو بەعسیەكانو كارە
ت��ێ��ك��دەرەك��انو تاوانەكانیان ،داعشیشی
خوڵقاند ،جەبهەی نووسرەی لە سوریاو
ع��ێ��راق ه��ێ��ن��ای��ەئ��اراوەو دواج���ار كێشەی
گەورەیان دروستكرد .لەعیراقدا شیعە جگە
لە بااڵدەستی مەزهەبی ،هێزی خۆی لەوەدا
دەبینیەوە كە ( )900-800سەد هەزار سوپای
عیراقی پێكهێناوە ،كە ئەمەشی بە پارێزەری
هەیمەنەت و ه��ەی��ب��ەت و م��ەزه��ەبو
دەسەاڵتی شیعە دەزانێ .كەچی بینیمان لە
سێ پارێزگادا یەك هەفتەی نەبرد ،سوپای
عیراق زیاتر لە ( )400هەزاری هەرەسیهێنا،
چونكە هاوسەنگییەكەو بارودۆخەكە تێكچوو،
چونكە ئەو سوپایەی لەعیراقدا لەسەر بناغەی
مەزهەبی و تۆڵەسەندنەوە دروستببوو ،یان
بەهۆی دۆخە مەزهەبییە نەخوازراوەكەی
پێش ئەوەی شیعە بێتە سەر حوكم ،سوپاو
دەزگاكانی عێراق پێكدەهێنران .بینیمان ئەو
بنەمایەی كە سوپاو دامودەزگاكانی عیراقی
پێدامەزرا ،بەرگەی هێرشێكی وەكو سوپای
داعشی نەگرت ،لەكاتێكدا داعش بەهەموو
زانیارییەك كە هەمانە ،كاتێك هاتووەتە
عیراق ،كۆی هێزەكەی لە ( )30-25هەزار
بووە ،بەاڵم بە ( )30-25هەزار چەكداری
داع��ش و بە س��ۆزی خەڵكی سوننە ،كە
هەندێكیان لەگەڵیدابوون ،یان بەهۆی ئەو
كێشمەكێشانەی لەنێوان سوننەو شیعەدا
هەبوو ،زەمینەیەكی گشتی رق��اوی لەناو
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سوننەدا ،وەكو كاردانەوەیەك بەرامبەر بە
دەسەاڵتی شیعە دروست كردبوو ،هاتنی
سەرەتای داعشەكان ،وای لێهات النی كەم
( )30ه��ەزار چ��ەك��دار ،بە دەی��ان ه��ەزار
الیەنگری لەناو سوننەكاندا خوڵقاند .ئەگەر
بە سەدان هەزاریش نەبووبێ .ئەم الیەنگریە
رقاویە ،لەگەڵ ئەو هێزە چەكدارەو لەگەڵ
هەڵەی پێكهێنانی سوپای عیراق ،وایكرد كە
داعش بتوانێت سەركەوتن بەدەستبهێنێت و
مانگی یەكەم و دووەمیش ،بە دەیان هەزار
چەكداری تریش پەیوەندییان پێوەبكەن .كە
لە دواهەمین ئاماریشدا ،چەكدارانی داعش بە
( )90هەزار دەخەمڵێندرێن .ئێستا لە تەواوی
واڵتاندا زیاتر لە ( )200هەزار چەكداریان
هەیە .ئەمەش هۆی چییە؟ واتە سی بۆ
چل ه��ەزار چەكدار لە عێراق و سوریا،
پەیوەندی پێوەكردوون؛ جگە لە ( )30هەزار
كە لە واڵتانی رۆژئ��اواو ئاسیای ناوەراست
و هەزارانیش لەواڵتانی عەرەبیەوە چونەتە
ریزیانەوە ،بۆیە بارودۆخێكی مەترسیدار
لەعیراقدا هاتەپێشەوە .لەناوچەكەشدا.

خاڵی چوارەم:
گۆڕانكاریو نەبونی بەرنامەی
ستراتیژی
راستە لە رەه��ەن��دی دووردا ،رەنگە
روداوەكانی رۆژهەاڵتی ناوەراست و كەنداو،
ئەنجامی ئیجابی زۆرباشی لێبكەوێتەوە ،بەاڵم
لە سێ بۆ چوار ساڵی رابردوودا ،كارەساتی
گەورەگەورە لە ناوچەكەدا روویانداوەو تا
ئێستا ئەڵتەرناتیڤێكی دیموكراسی لەناو هێزە
دونیاییەكاندا ،نەهاتووەتەپێشەوە ،بتوانێت
ئەركە مێژووییەكانی ب��ەرەو گۆڕانكاری
گەورەی مێژوویی بەدیبهێنێت .كێ قۆستیەوە؟
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هێزە تیرۆریستییەكان قۆستیانەوە .لەكوێ؟
لە دوو مەیدانی مەترسیداری رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا .سووریا كە چەقی كێشەكانی
هەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە .بەرامبەر
ئیسرائیل ،لەگەڵ واڵتانی عەرەبی ،لەگەڵ
لوبنان ،لەگەڵ میسرو ت��ەواوی واڵتەكانی
تر .عیراق ،وەكو عەرەب خۆی بە دەرگای
شەڕقی ناویدەبات ،بەڕاستی دەرگایەكی پڕ
لە كێشەی وروژاوی زۆربەی كێشمەكێشەكانی
ناوچەكەیە .كاتێك كە عیراق نەیتوانی لە
( )12ساڵی راب����ردوودا ،بەشێكی كەمی
ئەركەكانی بەدیبهێنێت ،كە لەسەرەنجامدا
لەگەڵ كوردستان كەوتە بنبەست ،لەگەڵ

سوننە كەوتە بنبەست ،لەناو شیعەو لەگەڵ
خۆیدا ،كێشەی گەورەگەورە تەقییەوە ،كە لە
سووریا كێشەكان درێژەی كێشا ،ئەوە هێزە
سەلەفییە توندڕەوەكان توانیان سەركەوتن
بەدەستبهێنن و لە ئیخوانەكانی ناو سووریاش
زیاتر كاریگەرییان لەسەر رووداوەكان هەبوو،
بێگومان ئەمە زهنییەتێكی سایكۆلۆژی و
زەمینەیەكی كۆمەاڵیەتی دەڕەخسێنێ ،كە
هێزێكی هەرە توندڕەو دروستبكات ،كە
ئەو هێزە توندڕەوەش داعش بوو .داعش
دروستبوو ،ئیستغاللی كۆی كێشە چارەسەر
نەكراوەكانی مێژووی كرد ،و سەرەنجام
تەقینەوەی كێشەكانی لەم هەلومەرجەی سێ

ساڵی رابردوو دروستكرد ،لەسەرەنجامیشدا
خ��ۆت��ان بینیتان ،زی���رەك ب��وون ل��ەوەی
هەلومەرجیان قۆستەوەو توانیان لە گوژمی
یەكەمدا سەركەوتن بەدەستبهێنن.
دوای دوو س��اڵ ل��ە ش���ەڕی داع��ش،
چەكدارەكانی هێشتا لەسەر ئ��ەرز ماون.
توانای مانۆڕی عەسكەریو پروپاگەندەی
سیاسیو كاریگەری سایكۆلۆژیان م��اوە.
دەستيان بەسەر ناوچەی نەوتو بازرگانی
گرتووە .تائێستا ،نە لە عێراقی عەرەبیداو نە
لە سوریای عەرەبیو عەلەویدا ،نەیانتوانیووە
سەركەوتنی ستراتیژی ب��ەس��ەر داعشدا
بێنن .بەاڵم باشورو رۆژئ��اوای كوردستان،
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سەركەوتنی فراوانو بەردەوام بەسەر داعش
دێنن .ئەمەش بەڵگەیەكی تری شكستی
دەوڵەتی ناسیۆنالیتی عەرەبیو كاریگەری
دەسەاڵتو هەژمونی مەزهەبی -عێراقییە.
ك���ورد ،دەوڵ��ەت��ی س��ەرب��ەخ��ۆی نییە.
رۆژئ���اوای كوردستان ت��ازە ت��ازە بێداری
سیاسیو راپەڕینو بەرەنگاری بووە ،كەچی
پێشمەرگەو شەرڤانان ،داستانی عەسكەری
تۆمار دەكەن .لەرۆژئاوادا شەڕ لەناو حەسەكە
دەكرێو كوبانی سەر دەكەوێ .لە باشوریش،
دەیان (كم) داعش دورخراوەتەوەو كەركوك
و قەزای خانەقینو مەخمور پارێزراون .داعش
كەوتۆتە بەرگری نەگەتیفی عەسكەری.
پێشبینی دەك����رێ ،داع����شو هێزە
سەلەفیەكانی تر ،لە ساڵو دوو ساڵی ئایندە
تێكبشكێن ،بەاڵم نە واڵتە گەورەكانی رۆژئاوا
(ب��ە روس��ی��اش��ەوە) ستراتیژی بەدیهێنانی
دیموكراسییان هەیە ،نە بزوتنەوەیەكی
دیموكراسی بەهێزیش لە سوریاو دەوڵەتانی
دیكەی رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس �تو عێراقی
ع��ەرەب��ی ه��ەی��ە .ئ��ەم��ەش ،جارێكی تر
هەروەكو هەلومەرجی دوای جەنگی یەكەمو
دوای جەنگی دووەمو سەردەمی جەنگی
سارد ،كێشە سیاسیەكان بە چارەسەرنەكراوی
دەهێڵێتەوەو بەدیهێنانی دیموكراسی،
دوادەخ��ات .بەڵكو جارێكی تریش ،لەناو
كۆمەڵە دواكەوتوەكانو بەهۆی كاریگەری
لەژێرەوەی ئاینو مەزهەبەكان ،دوور نییە،
لە هەلومەرجێكی تردا ،هێزی سەلەفی تر بە
بەرنامەو ئەقڵیەتی جیاواز ،بهێنێتەوە ئاراوە.
بۆیە ،زۆر بە گرنگی دەزانین ،سیاسەتی
نێودەوڵەتی سەبارەت بە ناوچەكە ،بەتایبەتی
هی دەوڵەتە دیموكراتو هێزە دیموكراتو

سۆسیالیستەكان ،لەگەڵ توانای ناوەندەكانی
رۆشنگەریو روناكبیریو سێكوالریستی،
یەكبخرێتەوەو ستراتیژێكی دیموكراسی
گ��ەاڵڵ��ە ب��ك��رێ ،ه��ەت��ا ه��اوش��ان��ی ش��ەڕی
قارەمانانە ،بیرو فەلسەفەی ئازایانەش دژی
سەلەفیەت ،بكرێتە چەكی روناككردنەوەی
ئەقڵە تاریكەكان.
ن���اك���رێ ..ش����ەڕی داع����شو دۆخ��ی
دوای داع���ش ،تەنها ب��ۆ بڕینی كێكی
بەرژەوەندیەكان ،نەخشەیان بۆ دان��رێ.
بەڵكو پێویستە سیاسەتێكی هەمەالیەنەی
رۆشنگەریو دیموكراسی بكرێتە دورنمای
خەباتی عەسكەری ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتی،
روناكبیریو پەروەردە .هەتا سەرچاوەكانی
ك��ۆم��ەاڵی��ەت �یو م��ەزه��ەب �یو دواك��ەوت��ن��ی
سەلەفیەت ،ل��ە مێشكو بیركردنەوەو
ترادسیۆندا ،كوێر نەكەینەوە ،داعشی تر
سەرهەڵدەداتەوە .شەڕو ماڵوێرانی تریش،
دوای داعش ،روودەدات.
كۆتایی قسەكەم ئ��ەوەی��ە كە داعش
سیناریۆكانی لەعیراقدا بەرەوكوێ ،لەعیراقدا
ئ��ەم سیناریۆنانە چ��ۆن رەن��گ��دەدات��ەوە؟
هەروەها ئایندەی كوردستان سەرانسەر
بەرەو كوێ؟
ئاییندەی عیراقیش وا دەبینم یان
عیراق هەڵدەوەشێتەوە ،یان عیراق تووشی
جەنگێكی ئەهلی مەترسیدار دەبێتەوە،
ئەگەر بۆ ماوەیەكی كەمیش بێ ،یان عیراق
دەبێت بە عیراقێكی فیدراڵی ،ئەگەرنا عیراق
بەم چوارچێوەیەی كە ئێستا هەیەتی ،نە
سوننە پێیڕازییە .نە كوردیش بەم سیاسەتانەو
بەم جێبەجێنەكردنەی مادەی ( )140و بەم
چارەسەرنەكردنەی كێشەی نەوت و بودجە،

پێشبینی دەكرێ،
داعشو هێزە
سەلەفیەكانی تر ،لە
ساڵو دوو ساڵی ئایندە
تێكبشكێن ،بەاڵم
نە واڵتە گەورەكانی
رۆژئاوا (بە روسیاشەوە)
ستراتیژی بەدیهێنانی
دیموكراسییان هەیە،
نە بزوتنەوەیەكی
دیموكراسی بەهێزیش
لە سوریاو دەوڵەتانی
دیكەی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستو عێراقی
عەرەبی هەیە .ئەمەش،
جارێكی تر هەروەكو
هەلومەرجی دوای
جەنگی یەكەمو
دوای جەنگی
دووەمو سەردەمی
جەنگی سارد ،كێشە
سیاسیەكان بە
چارەسەرنەكراوی
دەهێڵێتەوەو بەدیهێنانی
دیموكراسی ،دوادەخات
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دەتوانێ پێیڕازیبێ ،چونكە بۆ بەیانی و دوو
بەیانی ناوچەی كێشەلەسەرەكانمان (كەركوك،
شەنگال ،خانەقین ،دوزخورماتوو ..تاد)
بۆ دێتەپێشەوە ،كێشەی نەوت و كێشەی
سەرلەنوێ پێكهێنانەوەی پێشمەرگەو سوپای
عیراقمان هەیە ،كێشەی ئاسایش و كێشەی
سوننەو شیعەكان لەعیراقدا هەیە .ناشتوانین
بێدەربەست بین بەرامبەر بە شیعەو سوننەو
ناشتوانین الیەنگری ئەمال بین دژی ئەوال،
بەڵێ دەسەاڵت الی شیعەیە ،بەپێی ئەمری
واقیع و هەندێك پەیوەندی مێژوویی
بزووتنەوەی ئۆپۆزسیۆنی شیعە ،پەیوەندیمان
باشە لەگەڵیاندا ،بەاڵم ئێمە ناتوانین لەگەڵ
شیعە بین لە دژی سوننە ،ناشتوانین لەگەڵ
دەوڵەتەكانی هەرێمایەتی الیەنگری ئەمال
بین لە دژایەتی ئەوال .گرەنتی ئێمە ،نە
الیەنگری ئەمالیەو نەدژی ئەوالیە ،بەڵكو
گرەنتی ئێمە ،چارەسەری ریشەیی كێشە
سیاسیی ،ئابووری ،كۆمەاڵیەتی ،كەلتووری،
دەستوری و حوكمڕانییەكانی عیراقە .ئەمە
گرەنتی ئێمەیە ،كە ئاقارە گشتییەكەی هەنگاو
بەهەنگاو بەرەو دیموكراسی بڕوات .هەر
ئەم دەستكەوتانەش ،رێ لە سەرهەڵدانەوەی
سیناریۆی تری وەكو داعش دەگ��رن ،نەك
تەنها سەركەوتنی عەسكەری بۆ ماوەیەك.

خاڵی پێنجەم:
ك��وردس��ت��ان و سەلەفیەت
لەناوچەكەدا
روداوەكان دەریانخست كە رێكەوتنامەی
(سایكس _ پیكۆ) كە بریتانیاو فەرەنسا
سەپاندیانو كوردستانیان داگیرو دابەشكرد،
هەڵەیەكی ستراتیژی ب��وو .راستە ،هەتا
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جەنگی دووەم ،ئەو دوو واڵتە سیاسەتی
پ��راگ��م��ات��ی��ان ب��ۆ ن����ەوتو دەس��ت��ك��ەوت،
س���ەرك���ەوت .ب���ەاڵم وەك���وت���ر ،ل���ەدوای
جەنگی دووەم��ەوە ،كێشەكانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستو جەنگەكانو ،هەڵبەزو دابەزی
نرخی نەوتو كوشتو كوشتارەكان ..تاد.
سەلماندیان ،سودی ئابووری بۆ ماوەیەك،
ناتوانێ ،هەتاسەر لەقازانجی ناوچەكەو
جیهان بێ .ئەوەتا:
 چەند جەنگ لەنێوان عەرەبو فەلەستینوئیسرائیل رویدا .ئەمە زیانی چەند بووە؟
 چەند كێشە لە جەزائیر ،تونس ،سوریاولوبنان ،دژی فەرەنسا ،لە میسرو یەمەنو
عێراقو كەنداو ،دژی بریتانیا .چەند زیانی
مادیو مرۆیی هەبوو؟
 نەبونی ستراتیژێكی ب���ازاڕی ئ��ازادودیموكراسی لەناو رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا،
چەند زیانی بۆ رۆژئاوا هەبوو؟
 جەنگی داگیركردنی كوێیت ،چەند زیانیهەبوو؟
 جەنگی دووەمی كەنداو ،چەند زیانیهەبوو؟
 جەنگی رزگ��اری عێراق ،چەند زیانیهەبوو؟
 جەنگی ئەفغانستانو /11ی سپتامبەر،چەند زیانی هەبوو؟
 تەقینەوەو خۆكوژییەكانی رۆژئاوا ،چەندزیانی هەبوو؟
 ئاژاوەكانی بەناو بەهاری عەرەبی ،چەندزیانی گەیاند؟
 جەنگی داع��شو تیرۆریستەكانی تر،لەعێراق ،سوریا ،لیبیا ،یەمەن ،میسر،
لوبنان ،فەلەستین ،جەزائیر ،مەغریب،
پاكستان ،هیندستان ،بەنغالدیش ،كشمیر..

تاد ،چەند زیانی گەیاندە واڵتان ،ئاسایشی
جیهان ،ئابوری جیهان ،س��ەروەری یاسا
لەجیهاندا..تاد.
ئەو شەڕانە ،ئاژاوانە ،زیانی ئابوریو
سیاسیانە ،قوربانیانە..تاد ،س��ەرچ��اوەی
زۆربەیان بۆ دوای جەنگی یەكەمو دووەم
دەگەڕێتەوە .ئەویش ،زلهێزەكانی جیهانو
حكومەتە شكستخواردوەكانی واڵتانی
دواكەوتوو ،لێی بەرپرسیارن.
پرسیار ئەوەیە :ئایە ،نەتەوەی كورد،
هەقوایە ،وەك��و س��ەد ساڵی راب���وردوو،
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێ؟
نەتەوەی كورد ،تاقە نەتەوەی گەورەی
بێ دەوڵەتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە .غەدر
كردن لە كوردو گەالنی بێ مافی دیموكراسی
ت��ری رۆژه���ەاڵت ،بەشێكە لە كێشەكانو
بەشێكە لە هۆیەكانی نەبونی سەقامگیریو
ئاشتی رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت .داع �شو
داعش ئاساكان ،بەدرێژایی مێژوو ،سودیان
لەم كێشانەو چارەسەرنەكردنی دیموكراسی،
بینیووە .دیكتاتۆرەكان بەهۆی شۆڤێنێتەوە،
رای گشتی ع��ەرەب �یو ف��ارس�یو توركیان
خەڵەتاندووەو رقیان لەنێوان نەتەوەكاندا
دروستكردووە .بۆیە ،كاتی ئەوە هاتووە
تێكڕا كێشە سیاسییە چارەسەرنەكراوەكانی
رۆژهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت ،چارەسەر بكرێ.
كوردیش بە مافی چارەنوسی بگات.
ك��وردو گەالنی بێمافی دیموكراسی،
لە نەتەوە سەردەستەكان باشتر ئامادەی
بەدیهێنانی دیموكراسین .باشتر ئامادەن
سیستەمی س��ێ��ك��والر جێبەجێ ب��ك��ەن.
باشتر ئامادەن لەگەڵ ت��ەواوی دەوڵ��ەتو
ه��ێ��زی دی��م��وك��رات��ی جیهان،ستراتیژی
هاوبەش هەبێ.

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

باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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ژنە پێشمەرگە
هێرۆخان لە بەرەنگاریی دژی رژێمی بەعسی
ع��ێ��راق ش���ەڕی ك����ردووە ،پەنجا س��اڵ دوات���ر،
نەوەیەكی نوێ شوێن نموونەكەی ئەو دەكەوێت
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تانیا گودسۆزییان
سلێمانی -عێراق

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

ئەمێستا وێنەیەكی فۆتۆگرافیی ئایكۆنئامێز

لەبەر چەند هۆیەك نەیدەتوانی بڵێت دایەو

(بەناوبانگ)ی هێرۆ ابراهیم ئەحمەد هەیە لە

بە دایانا بانگی دەكردم و ئیتر بەسەرمدا بڕا».

زنجیرە چیاكانی زاگرۆس ،كە لە سااڵنی 1980

لە تەمەنی  67ساڵییدا ،هێرۆخان زیاتر

كاندا گیراوە ،واتە لە ترۆپكی بەرەنگاریی

ژنێكی دەوڵەتییە وەك لەوەی شەڕڤان بێت.

كورد دژی رژێمە بەعسییەكەی سەدام حسێن.

لە دەرگاوە وەدەردەكەوێت ،كراسێكی رەشی

ئەو تەنیا ژنە لەنێو پۆلێك گەریالی شەڕڤانی

سادەی پۆشیوەو چاكەتێكی كرێمیی نایاب

نێریینە ،خاوەن لەش و الرێكی باریكە لەنێو

دەوراوی بەسەرداكردووەو جووتێك پێاڵوی

دوو سێ پیاوی بە باسك و بازووی خاوەن

رەشی تەختیشی لەپێدایە ،هەر ئینجێك لەسەر

سمێڵ و پشتوێنی تاقم و تفەنگ بەستوودا.

تاپایەوە ژنانەیە ،بۆ ژووری دانیشتنەكەی

قاتێك جلی كوردیی سەربازیی (پێشمەرگانە)

یاوەرییم دەكات ،ژوورێك رازێنراو بە تابلۆی

ی ل��ەب��ەردای��ە ،ق��ژە درێ��ژە قەترانییەكەی

ئەسپەشێ و دیمەنی نەبەردییەكان كە بە

بەشێوازی كچانی هندییە ئەمەریكییەكانی

دەستی شێوەكارانی كورد كێشراون.

تیرەی پۆوهاتان ناسراو بە پۆكاهانتەس كراوە

نەبەردییەكان (ش��ەڕەك��ان) بەشێكی

بە پرچ .لەو رۆژگارەدا قسەیەكی واهەبوو،

ت��ەواوك��ارن لە كولتوری ك��ورد .لە هەموو

كە ئەو بە «دیانا» ناوی رۆیشتبوو ،هەندێك

پنتێكی م��ێ��ژوودا ،ك��ورد نەبەردیی دژی

دەڵێن ئەوە ناوە نهێنییەكەی بوو.

دوژمنێك ،ی��ان زیاتر ك���ردووە .تەنیا لە

زۆر لە شەڕڤانانی كورد ،لە نەبەردییەكاندا

سەدەی راب��ردوودا ،لە دژی عوسمانییەكان،

نازناویان لە خۆیان نابوو ،ئ��ەوەش وەك

بەریتانییەكان ،بەعسییەكان شەڕیان كردووە.

نەریتێكی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،لە بنچینەدا

لە رۆژگاری ئەمڕۆدا ئەو دوژمنە دەوڵەتی

ئەمە بەهۆی حاڵەتی ئەمنییەوە ب��ووە.

ئیسالمی عێراق و شام (داعش)ە.

لەوانەشە كەمێك بۆ ئەندازەگیریی درامیی
(خۆنواندن) بووبێت .وادیارە دیانا نازناوێكی
راست و رەوان بووبێت بۆ ئەم خانمە شازادە
شەڕڤانە كوردە.

شەڕڤانە ئامەزۆنییەكان
لەو كاتەوەی ساڵێك لەمەوبەر جەنگەكە
بەرپابوو ،میدیای رۆژئاوایی دەمی ئاویی

باشە دیانا خواوەندی مێیینەی رۆمانەكان

كردبوو بۆ شەڕڤانە ئامەزۆنییەكان لە هێڵەكانی

بۆ راوەشكار نەبوو؟ هێرۆخان دێتە پێكەنین.

پێشەوەی پێكدادانەكان لەگەڵ داع��ش .جا

« ن��ا ،ن��ا ،ن��ا» ئ��ەو دێتەگۆ« .ئ��ەوە هیچ

بەدرێژایی سنورەكانی عێراق ،سوریاو توركیا

پەیوەندییەكی بە خ��واوەن��دە مێیینەكانی

بووبێت ژنانی كورد وێنەیان گیراوە بەدەم

رۆمانەكانەوە نییە .ناوی دیانا دایانا ئەوە

هەڵلەرزاندنی كاڵشینكوفەكانیانەوە كە بە

بوو كە كوڕە گەورەكەم لێی نابووم .دایە

قایشەكانیان بەسەر سنگ و بەرۆكیاندا

وشەیەكی كوردییە بۆ (مەممیی.) mommy -

شوڕبوونەتەوە.

باوكم بڕوای بە
وەك یەكیی ژنان و
پیاوان هەبوو» ئەو
دەیهێنێتەوە یاد».من
گەورەترین منداڵ
(نۆبەرە)ی باوك
و دایكمم ،كە من
هاتمە دونیا باوكم
ئاهەنگێكی سازكرد
بە ئفتخاری من ،لە
رۆژگاری مندا شتی وا
نەبیسترابوو ،چونكە
هیچ كەسێك شادیی
دەرنەدەبڕی بۆ هاتنە
دنیای كچ -تەنیا بۆ
كوڕ بوو
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هاوسەرەكەی
هێرۆخان كەسێكی
تر نەبوو جگەلە
جەالل تاڵەبانی،
رابەری یەكێتی
نیشتمانی
كوردستان ()PUK
و دواتر یەكەم
سەرۆكی كورد
نەژادی عێراق،
بەاڵم ئەوە یەكەم
سەركێشی
ئەو نەبوو بۆ
سەرچیاكان ،بۆ
چوونە ریزی خەباتی
چەكداریی بۆ
سەربەخۆیی كورد

ئەگەرچی لە مێژە وەك بیدعە ،یان

لێبووردنیان بۆ دەرچوو ،بەاڵم لەماوەی چەند

بە زادەی ئەندێشەی پیاوی خۆرهەاڵتناس

ساڵێكدا پەیوەندییەكانی بەغداد لەگەڵ كورد

ن��اوزەدك��راوە ،وەل�ێ ئ��ەوەی وا گاڵتەبوو،

بەدتر بوون.

كە پیاوانێكی كۆنەپارێزی ئاینی ،بەدەستی

كوردەكانی باكور هەوڵیاندا بۆ دانوستاندنی

ژنانێكی بە توانا بڕسكیان لەبەر ببڕێت،

حوكمی زاتی -ئۆتۆنۆمی لەگەڵ بەغدادو پاش

بێگومان دای لە وەتەرێك لە خۆرئاوا ،لەگەڵ

زنجیرەیەك لە رێككەوتنی بەسەرنەبردراو،

ئەوەدا ئەم شەڕڤانە ئامازۆنییانە لە كولتورو

كوردەكان لە ساڵی  1961بڕیاریاندا جەنگ

مێژووی كورد دا شتێكی نوێ نیین .نەوەیەك

دژی دامەزراوەی عێراق بەرپابكەن.

لە مەوپێش ،هێرۆخان لەنێو نزیكەی پەنجا

باوكی هێرۆخان ،ئیبراهیم ئەحمەد

ژندابوو ،كە دایانە پاڵ هاوسەرو براكانیان لە

سكرتێری گشتی پارتی دیموكراتی كوردستان

جەنگی بەرەنگاریی دژی رژێمە بەعسییەكەی

( )KDPبوو .كاتێك سوپای عێراقی كەوتەڕێ

عێراق .ئەوان بە كوردیی بە «ژنانی شاخ»

بۆ ناو سلێمانی ،ئەو هاوسەرەكەی و حەوت

( )women of the mountainsناسرابوون.

منداڵەكەی برد بۆ شاخەكان.

ه��اوس��ەرەك��ەی هێرۆخان كەسێكی تر

«باوكم بڕوای بە وەك یەكی ژنان و پیاوان

نەبوو جگەلە جەالل تاڵەبانی ،رابەری یەكێتی

هەبوو» ئەو دەیهێنێتەوە یاد».من گەورەترین

نیشتمانی كوردستان ( )PUKو دواتر یەكەم

منداڵ (ن��ۆب��ەرە)ی ب��اوك و دایكمم ،كە

سەرۆكی كورد نەژادی عێراق ،بەاڵم ئەوە

من هاتمە دونیا باوكم ئاهەنگێكی سازكرد

یەكەم سەركێشی ئەو نەبوو بۆ سەرچیاكان،

بە ئفتخاری من ،لە رۆژگاری مندا شتی وا

بۆ چوونە ری��زی خەباتی چەكداریی بۆ

نەبیسترابوو ،چونكە هیچ كەسێك شادیی

سەربەخۆیی كورد.

دەرنەدەبڕی بۆ هاتنە دنیای كچ -تەنیا بۆ

هێرۆخان تەمەنی دە س��ااڵن ب��وو كە
پادشایەتی تازە لەسەر تەخت نراوی عێراق

دواتر پێش شوكردنی بە جەالل تاڵەبانی،

بە كودەتایەك سەرەوژێركرا – ئەمەش بە

ئەو مافناسە گەنج و خاوەن كارێزمای بوو بە

شوڕشی  14ی تەمموز ناسێنرا .لە سەرەتاوە

سیاسی ،هێرۆخان لەالیەن یەكێتی قوتابییانی

وا دەردەكەوت كە رژێمە كۆمارییەكەی لیوا

سەر بە (پ.د.ك)ەوە نزیكبوونەوە لێی بۆ كرا

عەبدولكەریم قاسم دۆستانەتر دەبێت رووەو

بۆ ناوتۆماركردن وەك ئەندامێكی تێر وتەواو.

كوردەكان.

«داوایانكرد پەیوەندیی بكەم بە حزبەوە،

هەموو هاوواڵتیانی عێراق وەك یەك
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كوڕ بوو».

بەاڵم من رەتمكردەوە» ئەو هێنایەوە بیر»

راگەیەندران ،بێ رەچاوكردنی نەژادو ئایین.

قسەو باسێكی زۆر هەبوو لە مەڕ من

زیندانە سیاسییەكان ئازادكران و ئەو كوردانەی

لە شاخ .ئەوان دەیانوت چۆن دەوێرێت

بەشداربوون لە راپەڕینەكانی 1945 - 1943

رەدیبكاتەوە؟ باوكم داكۆكیی لێكردم ،وتی:

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

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد

«ئەو مافی هەیە بڕیار بدات ،ئەگەر حەزی

كوردو بەغداد هەڵگیرسا ،لەسەر شكستی

كرد بێتە ریز ئەوا بەخێربێت ،ئەگەریش نا،

جێبەجێكردنی رێككەوتنی حوكمی زاتی

ئەوا پێویست ناكات».

(ئۆتۆنۆمی)  ،1970ئەمەریكاو شای ئێران
و ئیسرائیل دەستیانكرد بە نهێنی دارایی

بەبێ هاوسەرەكەم نا

دانی شۆڕشگێڕانی كورد دژی حكومەتەكەی

بەهاتنی ئەو دەمەی هێرۆخان جارێكی

بەعس .لە پای ئەو كارە ،حكومەتی عێراق

دی چووەوە بۆ شاخ ،بۆ چوونە ریزی خەباتی

بە قورسی كەوتە سەركوتكردنی كوردەكان

چەكداریی لە كۆتایی  1970كاندا دەكات

و ساڵێك دواتر لە  6مارتی  1975دا ،بەغدا

شوویكردبوو و دوو منداڵی خۆیشی هەبوو،

پەیماننامەی جەزایری لەگەڵ تاران واژۆكرد،

باڤێڵ و قوباد .كوڕەكان كە زۆر منداڵ بوون،

بۆ یەكالییكردنەوەی ناكۆكی لەسەر رێڕەویی

تا پەیوەندیی بە باوانیانەوە بكەن ،لە ژێر

ئاویی شەتولعەرەب (ئەلڤەند روود بە فارسیی)

چاودێری دایك و باوكی دایكیان (دایەو بابە

بە قازانجی ئێران ،لەبەرانبەر كۆتاییهێنان بە

گەورەیان) لە لەندەن هێڵرانەوە.

پشتگیریی ئەو واڵتە بۆ كوردەكان.
لەگەڵ راپەڕینەوەی كورد لە ساڵی 1974

لە ساڵی 1974دا ،كاتێك شەڕ لەنێوان

(ی��ان ئ��ەوەی ك��وردەك��ان پێیدەڵێن شۆڕشی
ئەیلول) ،رژێمی بەعس دەستیكردەوە بە
بەرنامەی دوژمنكارانەی تەعریبی ناوچە بە
نەوت دەوڵەمەندەكانی كەركوك و خانەقین،
لەنێو ناوچەی تردا .خێزانە عەرەبەكانی باشور
جێگۆڕكێیان پێدەكرا بۆ ناوچەكانی باكورو بە
دیاریكراوی بۆ كەركوك.
لەكۆتایی سااڵنی ( )1970كان ،سەدان
گوندی كورد سوتێنران ،بەتایبەتی لە ناوچە
سنورییەكان بۆ پاشگەزكردنەوەی پێشمەرگە
لە هەڵگیرساندنەوەی بەرەنگاریی .زیاتر
لە  200ه��ەزار ك��ورد بۆ ناوچەكانی تری
واڵت راگوێزران ،تەنانەت هەندێك جاریش
قەدەغەدەكران سەردانی ناوچە كوردییەكان
بكەن.
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«پاش هاوسەرگیرییمان بۆ ماوەی دوو

 1ی حوزەیرانی  1975تاڵەبانی و چەند

ئەوە دەكەوێتە سەرخۆت ئەگەر بترسیت،

ساڵ لە بەغداد ژیاین ،بەاڵم چونكە لە ژێر

كەسایەتییەكی دی��اری تر لە بزوتنەوەی

ئەوان وەكو ژن لە تەكتدا دەجوڵێنەوە «.

گوشاردابووین لە حكومەتەوە ،گومانمان

كوردایەتیی (ی.ن.ك) ،یان پێكهێنا.

ئەو دەڵێت زۆر پەرۆشی ئیش و كاری

لێدەكرا كە جوودایی خوازبین ،ئێمە دەبوو

ب��ە ه��ات��ن��ی  ، 1977ت��اڵ��ەب��ان��ی��ی و

ماڵداریش نەبوو ،وەكو نوكتەش دەڵێت»من

بڕۆین بۆ قاهیرە ».هێرۆخان دەڵێت« :ئا

ی��اری��دەدەرەك��ان��ی گ��ەڕاب��وون��ەوە ب��ۆ شاخ

هەوڵمدا چێشت لێ بنێم ،بەاڵم هیچ كەس

لەم كاتەدا ئەو بڕوانامەی بەكالۆریۆسەكەی

بۆ هەاڵیسانی جەنگێكی ت��ازە دژی سوپا

حەزی لە چێشتەكەم نەبوو».

لە دەروونناسییدا ت��ەواوك��رد لە زانكۆی

بەعسییەكەی س���ەدام .دوو س��اڵ دوات��ر،

موستەنسرییە لە بەغداد و یەكەم كوڕیشی

هێرۆخان چیتر بەرگەی ژیانی لە تاراوگە

تۆماركردنی وێنە ڤیدیۆییەكان

هاتە دونیاوە ،باڤێڵ»

نەدەگرت ،لە كاتێكدا هاوسەرەكەی لە چیاكان

ئ��ەوەی هێرۆخان لە چیاكان وێنەی
گرتوون ،سەرباری ئ��ەوەی باسكرا ،رەنگە
هێندەی هەوڵەكانی شەڕ پڕ بایەخ بووبن.
ئەو دیمەنە ڤیدیۆییەكانی تۆماردەكرد -
لەسەر كامێرایەكی ڤی ئێچ ئێسی كۆن –
كە بایەخدانێكی نێودەوڵەتی بۆ خەباتەكە
پەیداكرد .ئەو توانی پیشانیبدات كە رژێمی
بەعس یاخیبووانی كوردی بەهێزی هەوایی
بۆردومان دەكرد.
هەندێك لە هەرە هەژێنترین دیمەنە
ڤیدیۆییەكانی دەم و دەست پاش بۆردومانی
گوندەكان لە دۆڵی جافەتی لە ساڵی 1987
تۆماركراون .كاتێك گوندەكە دەسوتێت،
وێرانەی خانووی مەكتەبەكەو پەرتووكەكانی

جەنابی مام جەالل و هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد

دەبینرێن ،ئەوسا دوو مێرد منداڵ كە لە
هێرشەكە رزگاربوون دێنە پێشەوەو چاك

«من هەرگیز كەسم نەكوشتووە ،ئەگەر

ب��وو ،بۆیە رووی��ك��ردەوە چیاكان و چووە

چاك وەسفی ئەوە دەكەن ،كە هەر لەوكاتەدا

ئەمە ئ��ەوەی��ە ،ك��ە ئێوە دەی��پ��رس��ن ،من

پاڵ هاوسەرەكەی لە بنكەی سەركردایەتی

روویدا.

دەمانچەم پێدرابوو ،راهێنانیشم پێكرا بوو

(ی.ن.ك) لە بەشەكەی عێراق لە سنوری

تا بەكاریبهێنم ،بەاڵم من هەرگیز بە كارم

عێراق -ئێران.

نەهێناوە بۆ تەقەكردن لە هیچ كەسێك»

« رۆژان���ە ل��ە ئاسمانەوە ب��ۆردوم��ان
دەكراین .هەمیشە لە جێگۆڕكێدا بووین.

پرسیاری لێكرا كە چ رۆڵێكی گێڕا لە

ه��ەر ئ��ەوەن��دەی جێ و مەكانەكانمانیان

شكستی راپ��ەڕی��ن��ی ك��ورد سەریكێشا

بەرەكانی شەڕ« ،بەاڵم من هەروەك پیاوان

بدۆزییایەتەوە دەبووایە دیسان بگوێزینەوە»

ب��ۆ پارچەبوونی (پ.د.ك) و ل��ە رۆژی

مامەڵەم لەگەڵ كراوە» ئەو پێداگیریی دەكات».

هێرۆخان دەڵێت « .بەاڵم لەو كاتەدا هیچ
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گۆڤارێكی سیاسییە ،گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات

بایەخدانێك نەبوو ،لە بەردەوامی جەنگی

كاریگەربوون و بەكردەوە كاریگەریی هەبوو

ئێران-عێراقدا  ،جیهان نەیدەویست هیچ

لەسەر رای گشتی ئەوروپایی لەمەڕ كوردو

شتێكی خراپ لە بارەی رژێمەكەی سەدامەوە

خەباتیان بۆ بە دەوڵەت بوون.

بكەوێتە بەرگوێ».

هێرۆخان لەمێژ بوو تێگەیشتبوو لەبارەی

ل��ە ساڵی  1988دا رۆژنامەنوسێكی

هێزی میدیاوە ،بەهۆی فێربوونی زمانی

بەریتانی دەرفەتی پەخشكردنی ڤیدیۆكانی

ئینگلیزیی لەرێی فیلمەوە ،وەلێ داستانی

لە شانشینی یەكگرتوو خستەڕوو .هەر زوو

ڤیدیۆگرافییەكەی سەردەمی جەنگ بوو ،كە

پاش ئەوەی پەخشكرا ،ئەو دەڵێت ،باڵیۆزی

ئەزموونی چاو بەچاوی راستەوخۆی پێبەخشی

عێراق لە لەندەن چاوپێكەوتنێكی تەلەڤزیۆنی

بوو ،فێری ئەوەبوو میدیای وێنەیی دەتوانێت

كرد ،ئیدیعای ئەوەی كرد ،كە دیمەنەكان

چ كاریگەرییەكی هەبێت ئەگەر بە لێپرسراوانە

ساختەكراون ،لەگەڵ ئەوەشدا دیمەنەكان

بەكاربهێنرێت.

ئەو « دادە»
خوشكی گەورەی
بە كوردیی-
بەالوە پەسەندە،
نازناوێكی
موحیببەت
بەخش ،كە خەڵكی
سلێمانی پێیان
بەخشیووە بۆ كارە
مرۆییەكانی

مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد
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پ���اش ج��ەن��گ��ی ی��ەك��ەم��ی ك��ەن��داو لە

دواتر دێنەبوون ،پاش گەڕانەوە بۆ سلێمانی

ویالیەتە یەكگرتووەكان و

لە سااڵنی ( )1990ەكان و چوونە ناو سەرەتای

هاوپەیمانەكانی ناوچەی دژەفڕینیان بەسەر

()2000ەك���ان .ئا لەم وێستگەیەدا بوو كە

باكوری عێراقدا سەپاند ،یارمەتی دامەزراندنی

هەوڵ و سەرچاوەكانی بەرەو كاری مرۆیی و

حكومەتی هەرێمی كوردستانی نیمچە

كۆمەاڵیەتیی ئاڕاستەكرد.

ساڵی ،1991

من هەرگیز گوێ
بەوەنادەم كە
كەسانی تر لە
بارەمەوە دەیڵێن»
هەروەك دەیڵێت.
« ئەگەر گوێی
پێبەیت ،ئەوە
دەبێت تەنیا
گوێ بەوەبدەیت،
كە ناخی خۆت
دەیڵێت ،ئەگەر
ناخت پێتدەڵێت
تۆ لەسەر
حەقی ،كەواتە تۆ
لەسەر حەقی.
ناخۆشترین شت
لە مرۆڤدا ئەوەیە
كە ملمالنێیەكی
ناوخودییت
هەبێت .دەبێت
گوێ بۆ ناخت
رادێرییت و ئەوەش
كە هەموو ئەوانی
تر بیریلێدەكەنەوە
بەرەو دۆزەخ»
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ئۆتۆنۆم ( )KRGیان دا .پاش ماوەیەك لە

لە  1997دا (خاك تی ڤی) دامەزراند ،لە

شەڕی ناوخۆ لە ناوەڕاستی (  )1990ەكان،

()2000یشدا كوردساتی كردەوە ،كە كەناڵێكی

ه���ەردوو الیەنە كوردییەكە رازی��ی بوون

تەلەڤزیۆنی ئاسمانییە ،هەروەها سەرپەرشتی

لەسەر رێككەوتنێكی هاوبەشی دەسەاڵت بە

وەشاندنی رۆژنامەو گۆڤارە كوردییەكانی

هەولێرو دهۆكەوە لەژێر كۆنتڕۆڵی (پ.د.ك)

دەكرد.

و سلێمانی و دەوروبەریشی لەژێر قەڵەمڕەوی
(ی.ن.ك).
كاتێك زۆربەی جموجوڵەكان لە تاراوگە

«من دەستمدایە كردنەوەی دام��ەزراوە
میدیاییەكان بەشێوەیەكی سەرەكی لەبەر
مندااڵنی كوردستان»

هێرۆحان دەڵێت:

بوون ،پاش شااڵوەكانی ئەنفال دژی كورد

»بیرۆكەكە یەكەمجار لە كاتی شەڕی ناوخۆدا

لە ساڵی  ،1988هاوسەرەكەی كە لە تاران

بۆم هات ،ئەوكاتەی (پ.د.ك) و (ی.ن.ك)

نیشتەجێ بوو ،لەوكاتەدا مەیلی لێ نەبوو ئەو

دژی یەكتری شەڕیان دەكرد .هەر حزبێك

پەیوەندییان پێوەبكات.

ئااڵی خۆی هەبوو ،دروشمی خۆی هەبوو.

« ه��اوس��ەرەك��ەم پێیوتم م��ن ناتوانم

سەوز بۆ یەكێتی و زەرد بۆ پارتی .لەوكاتەدا

لەگەڵ ئەو ب��ڕۆم ،چونكە دەبێت حیجاب

من چ��ووم بۆ س��ەردان��ی ماڵی كەسێك و

لەبەر بكەم و ئەویش دەیزانی من هەرگیز

منداڵەكانیانم بینیی شەڕیان لەسەر رەنگەكان

حیجاب لەبەر ناكەم «هێرۆخان دەهێنێتەوە

دەك���رد .ك��وڕەك��ەی��ان (پ.د.ك) ی خۆش

ی��اد» .دوات��ر رۆژێكیان لە ساڵی  1989دا

دەویست و زەردی دەویست و كچەكەیان

پەیوەندی پێوەكردم ،وتی »:دەزانم حەزت

(ی.ن.ك) ی خۆش دەویست و داوای سەوزی

لە باخەوانییە ،باخچەیەك لە خانووەكەمان لە

دەكرد»

تاران دەكەینەوە .بەپێكەنینەوە «:ئا بەوجۆرە
بوو كە ئەو قایلی كردم پەیوەندیی پێوە

ه��ێ��رۆخ��ان دەڵ��ێ��ت« :ئ���ەو رووداوە
خەفەتباری كرد».
«س��ەرم سووڕمابوو ل��ەوەی ئەو منداڵە

بكەم»
لە  1989دا كە هێشتا لە ت��اران بوو،

بچووكانە كە پێویستە یاری بە رەنگەكان

ه��ێ��رۆخ��ان ب��ە ه��اوب��ەش��ی یەكێتی ژنانی

بكەن ،كەچی لەبری ئ��ەوە س��ەوزو زەرد

(ی.ن.ك) ی دامەزراند .ئەمە بووە مایەی

دەبەستنەوە بە سیاسەتەوە ،ئەو دەڵێت».

رێكخستنی ریتمی زۆرب��ەی كارەكانی ،كە

ئەگەر تەماشای لۆگۆی خاك بكەیت ،سەوزی

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

تێدانییە .من ویستم ئەم نەقشە لە بیركردنەوە

ئەوەش كە هەموو ئەوانی تر
بیریلێدەكەنەوە بەرەو دۆزەخ

مانگێكە فەرمانبەرانی كەرتی گشتییان بێ

سیاسەت داببڕین».

سەرباری كارە مرۆیی و كۆمەاڵیەتییە

موچە كردووە.

بشكێنم و هەرچۆنێك بێت منداڵەكانمان لە

كارەباو گرفتەكانی بودجە كە ماوەی چەند

هەڵمەتگەراییەكەی بۆ نێو میدیا ،یەكەم

چڕوپڕەكانی ،هێرۆخان دەستی لێ نەپارێزراوە

ه���اودەم ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی زۆرێ���ك لە

پرۆژەی ئەو نەبوو ،كە ئامانج لێیان مندااڵن

لەو هێرشە تونددانەی وەك رۆتین كراونەتە

ك��وردەك��ان بەشێوەیەكی ب��ەرچ��او روو لە

بیت .لە  1991منداڵپارێزی كوردستان ))KSC

س��ەر كەسایەتییە گشتییەكانی ك��ورد لە

بێزاریی دەك��ەن بۆ ناچاربوونیان لەسەر

ی دامەزراند ،كۆنترین رێكخراوی خێرخوازیی/

میدیاكانەوە .گومانی تێدانییە ،لە كۆمەڵی

قوربانییدان دیسان بۆ دۆزێكی نیشتمانیی،

ناحكومی  NGOلە هەرێمی كوردستان.

كوردەوارییدا خۆخواردنەوەو هەستكردن بە

سەرقاڵیی سەركردە سیاسییە سەرەكییەكانیان

بە تێپەڕبوونی ساڵ  KSCپ��رۆژەی زۆری

نائومێدیی هەیە ،دەرئەنجامی ئابوورییەكی

بە «قەیرانی سەرۆكایەتی» یەوە بووە ،رازیی

جێبەجێكرد ،ه���ەر ل��ە ران��ەن��دەی��ی بۆ

مەنگ و ن��اڕەزای��ی��ەك��ی سەرتاسەریی لە

نەبوونی مەسعود بارزانی بۆ كەنارگیریی پاش

كۆكردنەوەی خواردن و پۆشاك بۆ ئاوارەكان،

كاركردەیی (ئەدای) حكومەتی هەرێم.

بەسەرچوونی ماوەكەی لە 19ی ئابدا.

تا دەستپێشخەرییەكانی پەروەردەو چاودێریی
تەندروستی ،كە دەستگیرۆیی هەزاران منداڵی
لەسەرتاسەری هەرێمدا كرد.
ه����ەروەك س��ەن��ت��ەرە كولتورییەكان
(ك��ازی��وەك��ان)ی ك����ردەوە ،ب��ۆ مندااڵنی
ئیشكەر بەمەبەستی زامنكردنی ئ��ەوەی
ئەوان دووچاری پێشێلكاریی نابن لەالیەن
بەكارخەرانیانەوەو وزەكانی خوڵقاندنیان
ئاڕاستەدەكرێن رووەو هەوڵ و كۆششێكی
بنیاتنەر ل��ە چەشنی م��وزی��ك ،هونەرو
وەرزش.
ه����ەروەك ه��ێ��رۆخ��ان خ��ان��ەی كاتی
ك��ردۆت��ەوە ب��ۆ ئ��ەو م��ن��دااڵن��ەی ل��ەالی��ەن

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد و کۆمەڵێک پێشمەرگە

دای��ك و باوكە ه���ەژارو نەدارەكانیانەوە
جێدەهێڵران ،بەهەمانشێوەش خەڵوەتگەی

زیاتر لە دەیەیەك پاش ئەو لەشكركێشییەی

هەندێك لە چاودێران دەڵێن هێرۆخان

پیریی بۆ بەسااڵچووان .هەنوكە لەم قەیرانە

بە رابەرایەتی ئەمەریكا س��ەدام و رژێمە

ب��ووەت��ە قوربانی شااڵوێكی ن��اوزڕان��دن و

بەردەوامەی پەنابەراندا ،كە زادەی جەنگی

بەعسییەكەی سەرنگون كرد ،تێكڕای كورد

دەشێت زۆر زیاتر لە بەشە رەواكەی خۆی

دژ بە داعشەKSC ،یەكێك بووە لە هەرە

لە هەرێمە نیمچە ئۆتۆنۆمەكەی باكور هێشتا

بەركەوتبێت لە رەخنە ئاساییەكان ،لە بارەی

چاالكترین  NGOكان بۆ گەیاندنی كۆمەك بە

دەبێت ب��اری سەختی رۆژان���ە بكێشن لە

گەندەڵی ئیدیعا بۆكراو و خراپ بەكارهێنانی

مندااڵن لە كامپەكان.

نێویاندا نەبوونییەكی موزمین (درێژخایەن)ی

دەس��ەاڵت ئ��ەوەش بەشێوەیەكی سەرەكی
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هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد  -مام شێرکۆ  -کوێخا عەلی قەالوا

دەرەنجامی ئەو كاریگەرییە بێ ئەندازەیەی

گوێ بەوەنادەم كە كەسانی تر لە بارەمەوە

گۆڤاری خاكدا بۆ رەخنەبارانی ئیسالمییەكان

دەینوێنێت وەك ژن لە كۆمەڵگەیەكدا ،كە

دەی��ڵ��ێ��ن» ه���ەروەك دەی��ڵ��ێ��ت « .ئەگەر

لەسەر هەوڵدان بۆ تەعریبی ئەو هەرێمە

هێشتا نێرینە زاڵە تیایدا .هەرچۆنێك بێت

گوێی پێبەیت ،ئ��ەوە دەبێت تەنیا گوێ

كوردییە»

ئەو هەمیشە هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد بووە،

بەوەبدەیت ،كە ناخی خۆت دەیڵێت ،ئەگەر

لە بنەڕەتدا ئەوەی نوسیم ئەوەبوو ،كە

نەوەك بە تەنیا خانمی تاڵەبانی.

ناخت پێتدەڵێت تۆ لەسەر حەقی ،كەواتە تۆ

پێویست ناكات ئەندامانی حزبی ئیسالمی

« لە رۆژنامەكاندا دەڵێن كە من ژنێكی

لەسەر حەقی .ناخۆشترین شت لە مرۆڤدا

ناچاربكرێن بۆ گۆڕینی ناوە كوردییەكانیان

دەوڵەمەندم» ئەو دەڵێت« :من دەوڵەمەند

ئەوەیە كە ملمالنێیەكی ناوخودییت هەبێت.

ب��ۆ ع��ەرەب��ی» ئ��ەو دەڵ��ێ��ت»:ئ��ەگ��ەر ن��اوی

نیم ،هەرگیز پارەم بە خەیاڵدا نەهاتووە،

دەبێت گوێ بۆ ناخت رادێرییت و ئەوەش

كەسێك كامەران ،یان كاوە بێت ،داوایان لێ

جارێكیان یەكێك نوسیبووی من خاوەنی 20

كە هەموو ئەوانی تر بیریلێدەكەنەوە بەرەو

دەكرێت بیگۆڕن .چ پێویست دەكات ناوی

ملیار دۆالرم».

دۆزەخ».

شوێنكەوتووەكانیان تەعریب بكەن ،ئایا خوای

بەاڵم ئەو رەخنەكان فەرامۆشدەكات.

ه��ێ��رۆخ��ان ل���ە ن��ێ��وەن��دە ئاینییە

ئەو كەسێك نییە میدیا دادگایی بكات،

كۆنەپارێزەكایشدا زەمیكراوە لە پای قسەی

سروشتی هێمن و لەسەرخۆی هەندێك

راشكاو و هەڵوێستی بێ چەندو چوونی لەمەڕ

گۆشەكەی ئەو دووربینی بوو ،بە تایبەت

جار بە ساردو سڕیی و دوورە پەرێزیی لە

ئازادیی ئایینی .چەند ساڵێك لەمەوبەر ،بۆ

كە ئەو دیاردەیە ئێستا كاریگەریی بۆسەر

میدیای ناوخۆدا وێنادەكرێت« .من هەرگیز

نموونە گۆشەیەكی مشتومڕهاوەری نوسی لە
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گەورە گوێ لە نزاكانمان ناگرێت ،ئەگەر ئێمە
كورد بین؟».

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

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد

كەمینەی چەوسێنراوی ئێزدییەكان هەیە.

بەدوی خەونە شاعیرانەكانی خۆیدا چووە لە

ئیلهامبەخشیی

چیاكان ،لەكاتێكدا ژنانی تر ئەو بژاردانەیان

دەشێت لە ئەنجامی ئەو بنكۆڵییە میدیاییەوە،

بەراستی ،بۆ زۆرێك لە خانمانی گەنج

كە هەندێك جار بێ رەحمانەیە ،هێرۆخان

و جوانی ئ��ەم��ڕۆی ك��ورد ،بە تایبەت لە

بە كەسێكی زۆر كەم دوو بمێنێتەوەو زۆر بە

سلێمانی و ناوچە ئیدارییەكای تر لە سایەی

هێرۆخان ك��ارە بەدیهاتووەكانی خۆی

دەگمەنیش هەوڵدەدات ،بۆ ئەوەی شتەكان

قەڵەمڕەوی (ی.ن.ك) ،هێرۆ بە نموونەیەك

ال كەمە و ب���ڕوای وان��ی��ی��ە ،ئ��ەو شتێكی

بخاتەوە قاڵبی خۆیان یان كارەكانی بناسێنێت.

بۆ چاولێكردن دادەنرێت ،لەبەرئەوەی بەگژ

سەرنجراكێشی كردبیت.

لەماوەی نۆ ساڵ م��اوەی سەرۆكایەتی

بیری ب��اودا چ��ووەت��ەوەو رۆڵێكی هاوتای

«لە شارەكەمدا ،سلێمانی هەمیشە خاوەنی

هاوسەرەكەی وەك سەرۆكی عێراق ،ئەو

پیاوانی لە هەموو بوارەكاندا بینیووە ،لەگەڵ

روانینی پێشكەوتنخوازانە بووین ،دەربارەی

خۆی الدەدا لە نازناوی « خانمی یەكەم».

ئەوەشدا ناعەدالەتی دەبێت ئەگەر هەستی

ژن و ئازادییەكانمان ».ئەو دەڵێت».ئەمەش

ئەگەر هەر نازناوێكیش هەبێت ،ئەو « دادە

خەڵكی ت��ر ل��ە ناوچەكانی ت��ر ف��ەرام��ۆش

ب��ە پێچەوانەی بەشەكانی ت��ری هەرێمە

بكرێت كە لەوێ ئەو نەخوازراو – تەنانەت

كوردییەكەوە ،كە لە رووی ئاینییەوە كۆنە

گاڵتەپێكراویشە -بە چەشنی ژنێكی خواپێداو

پارێزترن و مەیلیان لە شوێنكەوتنی نەریتی

كە بەختەوەر بووە بەخۆشی بەسەربردنی

خێڵەكییە».

«– خوشكی گ��ەورەی بە كوردیی -بەالوە
پەسەندە ،نازناوێكی موحیببەت بەخش ،كە
خەڵكی سلێمانی پێیان بەخشیووە بۆ كارە
مرۆییەكانی .

ژیان بەوشێوەیەی خۆی حەزی پێدەكات،

نەبووە.

هێرۆخان

ئیلهامی خ��ودی خ��ۆی لە
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حەپسەخانەوە وەرگرتووە ،ئەو داكۆكیكارە

« لە گوندێكەوە ه��ات��ووەو ب��ووە بە

هێرۆخان بە هەستێكی پڕ ئەوینەوە باسی

بەناوبانگەی ژنانی ك��ورد ،كە دەستیدایە

فەرماندەی یەكەیەكی پێشمەرگە لە( )1970

دایەگەورەی (دایكی دایكی) دەكات ،سەلیمە

زنجیرەیەك گۆڕانكاریی ریشەیی لە سااڵنی

ك��ان��دا» ه��ێ��رۆخ��ان دەگ��ێ��ڕێ��ت��ەوە ».ئێستا

عەبدواڵ ،كە ئەو بە چاپووك وەصفی دەكات.

 1930و  1940ەكان،یەكێك لە ه��ەرە لە

بەسەرهاتێكی بەناوبانگ هەیە هی پیاوێك،

«نەنكم خەڵكی وان بوو لە كوردستانی

پێشترین قوتابخانەكانی كچانی لە ماڵەكەی

كە چووەتە س��ەرەوە ب��ۆالی پێیوتووە ،كە

توركیا» ئەو دەڵێت».من لەسەر چیرۆكەكانی

خۆیدا كردەوە.

برسییەتی .ئەو چاوەڕێی ئ��ەوەی كردووە

ئ��ەو لە باسی منداڵی خ��ۆی گ��ەورەب��ووم.

ئ��ەو هەڵدەستێت و رێ��دەك��ات ب��ەرەو

كەمێك خواردنی بۆ بهێنیێت ،ب��ەاڵم ئەو

ئەو سەردەمە سەخت و نالەبارەی ئەوان

تابلۆیەكی زەیتیی هەڵواسراو بە دی��واری

هەستاوەتە س��ەرپ��ێ و پێیوتووە «باشە

پیایدارۆیشتوون ،تا دەگات بەوەی چۆن خۆی

ژووری نیگاركێشانەكەی خۆیەوە.

تفەنگەكەتم بدەرێ ،من دەبمە پاسەوان» .

و خانەوادەكەی ناچاربوون شارەكە جێبێڵن لە
كاتی جەنگی دووەمی جیهانیدا».

« ئەمە حەپسەخانە» ئەو دەڵێت ».لە(
 )1920ەكاندا لەگەڵ كۆمەڵێك ژندا چووە

« پێدەچێت ئەو گەورەترین ئلهامبەخشم

بۆ بازاڕو پەچەكەی دڕاندووە .ئەمەش لەو

بووبێت ،بەراستی ژنێكی خۆڕاگربوو» ئەو

رۆژگارەدا بەراستی فەزیحەتئاوەربوو .تەنانەت

دەڵێت «كاتێك ئەو بیری لە رۆیشتن بۆ شاخ

ئێستاش فەزیحەتئاوەرە ،كەس دەتوانێت

دەكردەوە بۆ چوونە ریزی بەرەنگاریی كورد،

ئێستا ئەوە بكات؟ كەس دەتوانێت ئەوە لە

هێرۆخان دێتەوە یادی كە بەدگومانییەكانی

ئەفغانستان بكات؟ ئەو زۆر بەهێزبوو».

داپیرەی كەمتر لە بارەی نەزاكەتەوە بوون و

لە راستییدا مێژووی هاوچەرخی كورد

زیاتر لەمەڕ تەندروستیی بوون »:ئەو پێیوتم،

لێوان لێوە لە نموونەكانی ژنانی ئازا ،كە

تۆ دەمریت نە لەبەر شەڕ ،بەڵكو لە برسان».

دژی نەریتی باو یاخییبوون .ژنانێك هەبوون

« دایە گەورەم بۆ سەردەمی خۆی نوێگەربوو،

كە سەرۆكی تیرەو هۆزەكان بوون ،وەكو

تەنانەت لە دوایین رۆژەكانی تەمەنیشیدا ،هەر

عادیلەخان كە لە هەڵەبجە حوكمی دەكرد لە

دینداربوو ،بەاڵم ژنێكی مەزن بوو».

سەرەتاكانی سەدەی بیستەمدا ،تا ئەوكاتەی

نەبەردییەكانی سبەی

وەفاتی كردو چەندین دەستپێشخەریی گرنگیی

سەرو پەنجا ساڵ رۆیشتووە ،لەو كاتەوەی

خستەڕوو ،وەك بیناكردن و سەرۆكایەتیكردنی

یەكەم جار هێرۆ چووە ریزی بەرەنگاریی

دادگاو بەندیخانەیەك ،مەستورەی ئەردەاڵن،

كورد لە شاخەكان .پاش بینینی دوان لە هەرە

ئ���ەو ژن���ە ش��اع��ي��رەی ل���ە()1920ەك���ان���دا

گرنگترین داستان و نەبەردییەكانی مان و

مشتومڕئامێزانە لەبارەی دینەوە نوسیویەتی و

نەمانی نەوەی خۆی بۆسەر بوونی كورد دژی

لەیال قاسم ،كە هەڵسوڕاوێكی سیاسی بوو

بەعسییەكان و ئێستاش داعش ،ئێستا بەرگی

ساڵی  1974لە بەغداد لەسێدارە درا لە سزای

بەرەنگاربوونەوە گوێزراوەتەوە بۆ نەوەیەكی

چاالكییەكانی دژی رژێمی بەعس.

دی .وەلێ ئەمجارە وادی��ارە هیچ پرس و

ئەوجا بێگومان خوشكە حەلیمەش هەبووە
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ئەوان رازاندنەوە (دیكۆرەیشن) نیین.
ئەوان زۆر ئ��ازان .من زۆریكیانم بینیوە.
ئەوان زۆرتر بەشداری ناو شەڕەكان بوون
وەك لە ئێمە (نەوەی پێشتر) .
هێرۆخان پێداگیرە»:ئەوان رازاندنەوە
(دیكۆرەیشن) نیین .ئەوان زۆر ئازان .من
زۆریكیانم بینیوە .ئەوان زۆرتر بەشداری ناو
شەڕەكان بوون وەك لە ئێمە (نەوەی پێشتر).
بە وتەی شێخ جەعفەر ،فەرماندەی لیوای
 70ی پێشمەرگە 1000 ،پێشمەرگەی رەگەزی
مێ هەن لە واجبی فعلیی لە سەرتاسەری
باكوری عێراق و بەدرێژایی سنور لەگەڵ سوریا.
فەوجی خۆیان هەیەو فەرماندەی خۆیان
هەیە و شەهیدی خۆشیان هەیە» ئەو دەڵێت».
ئەوان لە هێڵی پێشەوەدان ،هەروەك پیاوان
و شەهیدیش دەبن .ئەوان ژنانی راهێنراون
بۆ شەڕ ،پێشمەرگەی مێیینەن ،ئەگەر تۆ
بڕوانیت لە ژنانی پێشمەرگە لە سوریا ،لە
هەندێك كەیسدا لە پیاوان باشتر شەڕدەكەن.
توانایان هەیەو لە كۆبانێ ،ژنە شەڕڤانەكان

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد و تانیا گودسۆزییان

بەرەكانی شەڕ بەرجەستەی دەكەن.
ئۆكتۆبەر/تشرینی یەكەمی راب���ردوو،
شەڕڤانێكی ق��ژزەردی رەنگ و روو جوانی
ناسراو بە رێحانە ،ب��ووە كچی پۆستەر بۆ
بەرەنگاریی ك��ورد ،كاتێك راگەیەندرا كە
لەوانەیە لە نەبەردییدا كوژرابێت.
ه��ەاڵك��اران��ی میدیا گەنگەشەیەكیان

هەاڵیساند -بەشێوەیەكی سەرەكیی لەنێو
بینەرە خۆرئاواییەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
– لە ب��ارەی چەندێك لە ش��ەڕی واقعیی
(ك��ردەی��ی) رێحانە و ژن��ە كوردەكانی تر
دەرگیری (دووچاری) بوون .ئایا لە شەڕەكانی
زەمینییدا بوون ،یان وەكو فێڵێكی پەیوەندییە
گشتییەكان  PRباڵوەیان پێكراوە.

بوون كە پاشەكشەیان بە داعش كرد».
ئەمڕۆ هێرۆخان ك��وڕەزای��ەك��ی كچی
هەیە .پرسیاری لێكرا ئەگەری ئەوە هەیە چ
نەبەردییەك ئەو كچەو نەوەی ئەو لە ژنانی
كورد رووبەڕووی ببنەوە لە تەمەنیانداو چ
ئامۆژگارییەكی دەدات�ێ .هێرۆخان بزەدێتە
سەرلێوی« :نەنكی خۆم پێی نەوتم چیی
بكەم .منیش لەگەڵ ئەو هەر وادەكەم».
پ��اش هەڵوەستەیەكی ك��ەم  ،ئ��ەو بە
ئاوازێكی ماندووەوە ئەمەی زیادكرد »:بەاڵم
ئەوانیش هەر شەڕ دەكەن ،نەبەردییەكانمان
هێشتا كۆتاییان نەهاتووە».
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الهور شێخ جەنگی بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگری و
زانیاری و ئاسایشی حكومەتی هەرێمی كوردستان:

هەولێرو سلێامنی و كۆبانێ

هیچ جیاوازیەكی بۆ ئێمە نییە
کوردستان دیپلۆماتیک
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الهور شێخ جەنگی بەڕێوەبەری
ئاژانسی
و

هەواڵگری

ئاسایشی

و

زانیاری

حكومەتی

هەرێمی

كوردستان ،لەم دیدارەدا باس لە رەوشی
ئێستای

كوردستان

و

ناوچەكەو

پەیوەندییەكانی كورد لەگەڵ ئەمەریكاو
چۆنیەتی روبەڕووبوونەوە لە شەڕی
داعش و هاوكاری و پشتیوانیەكانی
هاوپەیمانانی دژە تیرۆر دەكات.

• دژە تیرۆر چۆن دروست بوو؟
كەی دروست بووە؟
اله��ور شێخ جەنگی :فكرەی دژە
تیرۆر لە كۆتایی ساڵی  2002لەكاتی هاتنی
هێزێكی ئەمەریكی بەنهێنی ،بۆ ئامادەكاری
بۆ شەڕی دژی سەدام حسێن لە ساڵی 2003
بیرۆكەیەك بوو دروستبوو ،لەگەڵ چەند
هەڤاڵێك دەستماندایە ئەم ئیشە ،بە هاوكاری
ئەمەریكا ،دەتوانم بڵێم لە ساڵی  2002وە
ئەم كارە دروستبوو ،لە گروپێكی بچوكەوە
دەستیپێكرد ،لە ئێستاشدا لەسەر ئاستی
ناوچەكە هێزێكی گەورەو هێزێكی كاریگەرە.

• رۆڵی ئەمەریكا لە سازكردنی ئەم
دژە تیرۆرە چی بووە؟
الهور شێخ جەنگی :رۆڵی ئەمەریكا،
ئێمە ب���ەردەوام پشتگیری ئەمەریكامان
ه��ەب��ووە ،پێموایە بەب ێ ئەمەریكا ئێمە
نەماندەتوانی ئەوەبین كە لەئێستادا بوونمان
هەیە ،ئێمە سوپاسی ئەمەریكا دەكەین،
بۆ ئەو رۆڵ��ەی بینیویانە لەسەرەتاوە لە
دروس��ت��ك��ردن��ی هێزی دژە ت��ی��رۆرو لەو
پشتیوانیانەی ئەمەریكا ،كەلە ئێستاشدا هەر
بەردەوامە لە هێزی دژە تیرۆردا.

• ئێوە وەك دژە تیرۆر رۆڵتان
لەشەڕی دژی داعش چی بووە؟ ئەگەر
بەگشتی باسی بكەیت؟

اله��ور شێخ جەنگی :پێموایە
رۆڵێكی زۆر كاریگەرمان بینیووە ،شایەت
بۆ ئ��ەوە زۆر زۆرە ،لەبەرئەوەی ئێمە
هێزێكی مەشق پێكراو بووین ،بەردەوام
م��ەش��ق و راه��ێ��ن��ان��م��ان ك����ردووە ،ئەو
چەك و تەقەمەنیانەی ئێمە هەمانبووە
لەالیەن ئەمەریكاوە پێماندراوە ،چەك
و تەقەمەنی پێشكەوتووبوون ،پێموایە
هەم مەشقەكردنەكەو هەم ئەو چەك و
تەقەمەنیانەی هەمانبوون ،بوونە هۆی
ئەوەی ئێمە بتوانین بەرامبەر داعش زۆر
كاریگەر بین ،هێزێكی رێكخراو ئامادە
بین ،بتوانین ل��ە زۆرب���ەی شەڕەكاندا
تێكیان بشكێنین ،پاڵپشتێكی گەورە بین
بۆ هێزی پێشمەرگەی كوردستان ،لێرەوە
دەمەوێت دەستخۆشیان لێ بكەم ،زیاتر لە
ساڵ و نیوێكە قارەمانانە لە سەنگەرەكانی
ب��ەرگ��ری ش��ەرەف و كەرامەتی ك��وردو
كوردستانییەكان دەپارێزین.

• ئ��ەوەی ئێمە دەیبینین دوو
دەزگای دژە تیرۆر هەیە ،یەكێكیان
لەژێر دەسەاڵتی پارتی دیموكراتی
كوردستاندایە ،دووەم��ی��ان لەژێر
دەس���ەاڵت���ی یەكێتی نیشتمانی
كوردستاندایە ،چ هەماهەنگی و
هاوكارییەك لەنێوانتاندا هەیە؟
الهور شێخ جەنگی :دەزگ��ای دژە
ت��ی��رۆر وەك��و هێزی س��ەرب��ازی ،پێموایە
م��اوەی ساڵێكە ه��ەوڵ��دراوە هێزێكی تر
دروست بكرێت ،گوایە سەر بە ئەنجومەنی
ئاسایشی هەرێمی كوردستانە ،ئێمە لە
ساڵی  2002وە دامەزراوین ،هەوڵدەدەین
ه��اوك��اری یەكتربكەین ،ب���ەاڵم تائێستا
هاوكاریەكی ئەوتۆی یەكترمان نەكردووە،
بەاڵم هەوڵدەدەین لە داهاتوودا هاوكاری
یەكتربكەین.

ئێمە رۆڵی
كاریگەرمان
لە ناساندنی یەپەگە
بە واڵتانی ئەوروپا
هەبووە ،بەتایبەتی
ئەمەریكا ،ئەوان
خوشك و برای
ئێمەن لە رۆژئاوای
كوردستان
پێویستیان بە
یارمەتی هەبووە،
هەر چواردەورەیان
گیراوە ،لەكاتێكدا
كە پێویستیان
بەهاوكاری هەبووە،
ئێمە هەموو
هەوڵەكانی
خۆمان
چڕوپڕكردەوە،
بەتایبەت لەگەڵ
دەوڵەتی ئەمەریكا
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• حكومەتەكانی ناوچەكە ئەوانەی
دەرو دراوسێ ،هەریە كە چۆن مامەڵە
لەگەڵ دەزگای دژە تیرۆردا دەكەن؟
الهور شێخ جەنگی :ئێمە ئیش و
كارەكانمان زیاتر لەگەڵ هێزی هاوپەیمانانە،
لەگەڵ هێزی بەریتانیا ،هێزی كەنەدی،
هێزی ئەمەریكا ،ئەو هێزانەی هاوپەیمانن
لەشەڕی دژی داعش ،كارو چاالكیەكانمان
زیاتر لەگەڵ ئەوانە ،جارجارەش لەگەڵ هێزە
تایبەتەكانی حكومەتی عێراقی ،هاوكاریمان
هەیە بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش.

لە كوبانێ ،تێكبشكێندرێت ،لەالیەن ئەو
هەموو كچ و كوڕە گەنجە كوردەوە ،هەم
بۆ كورد دەستكەوتێكی گەورە بوو ،هەم
بۆ ئەمەریكاش سەرەتایەكی باش بوو ،ئەوە
هانی ئەمەریكایدا ،كە زیاتر لەگەڵ ئەو هێزە
هاوكاربێت ،ئێمە بەردەوام ئەمەریكاو ئەو
واڵتانەمان هانداوە ،كە هاوكاری هێزەكانی
یەپەگە بكەن ،بۆ لەناوبردنی دەوڵەتی
ئیسالمی لە عێراق و شام (داعش).

لە هەرێمی كوردستان و عێراق بەشێوازێكی
تر تەماشا بكەیت ،ئەم سنورانە نەماون،
داعش خەالفەتێكی راگەیاندووە ،بۆیە دەبێت
ئەو هێزانەی لە ئەرزی واقیع شەڕی داعش
دەكەن ،دەبێت بەیەك چاو سەیر بكرێن،
هاوكاری بكرێن ،هەوڵبدرێت هەماهەنگی
زیاتر لە بەینی ئەو هێزانە پەیدا بكرێت.

• زۆرجار لێرەو لەو ێ گلەیی لە
توركیا دەكرێت ،هەندێكجار كارئاسانی
بۆ گروپی داعش دروس��ت دەكات،
ئێوەش كە هەوڵتانداوە هاوكاری و
كۆمەكی یەپەگە بكرێت ،ئایا ئەمە هیچ
كێشەیەكی بۆ ئێوە لەگەڵ حكومەتی
توركیا دروست نەكردووە؟
اله��ور شێخ جەنگی :ئێمە لە

• بەو پێیەی كە ئێوە رۆڵێكی
گرنگتان هەبووە ،لە دروستكردنی
پەیوەندی لەنێوان یەپەگەو ئەمەریكا،
دەكرێت باسی ئەوە بكەیت ئاستی
هاوكاری پەیوەندی ئەم دوو الیەنە لە
چ ئاستێكدایە؟
اله��ور شێخ جەنگی :ئێمە هیچ گفتوگۆداین لەگەڵ حكومەتی توركیا،

• ئێوە لە زۆر بۆنەدا ئەوەتان
راگەیاند ،مژدەتان بە خەڵكدا ،كە
یارمەتی و كۆمەك بە یەپەگە دەگات،
پەیوەندی و هاوكاری ئێوە لەگەڵ
یەپەگە چۆنە؟
الهور شێخ جەنگی :بەخۆشحاڵی و سنورێكمان ل��ەگ��ەڵ هێزەكانی یەپەگە هەندێكجار گلەیی ئەوەیان لێكردوین ،كە
شانازیەوە دەڵێم ،ئێمە رۆڵی كاریگەرمان لە
ناساندنی یەپەگە بەواڵتانی ئەوروپا هەبووە،
بەتایبەتی ئەمەریكا ،ئەوان خوشك و برای
ئێمەن لە رۆژئ��اوای كوردستان پێویستیان
بە یارمەتی هەبووە ،هەر چواردەورەیان
گیراوە ،لەكاتێكدا كە پێویستیان بەهاوكاری
هەبووە ،ئێمە هەموو هەوڵەكانی خۆمان
چڕوپڕكردەوە ،بەتایبەت لەگەڵ دەوڵەتی
ئەمەریكا ،لە دەسپێكردنی بۆردومانەكانی
كوبانێ ،كە لەوكاتەدا كۆبان ێ ئابڵوقەدرابوو،
لە ئەگەری كەوتندا ب��وو ،بە سوپاسەوە
دەوڵ��ەت��ی ئەمەریكا ئ��ەو داوای��ان��ەی ئێمە
هەمانبوو قبوڵیانكرد ،هاتنە سەرخەت،
توانیان ببنە پشتیوانییەكی باش بۆ هێزەكانی
یەپەگە ،بۆ ئەوەی كۆبان ێ ببێتە سەرەتای
تێكشكاندنی داع��ش ،چونكە پێش ئەوە
پێموایە داع��ش ل��ە هیچ شوێنێك تێك
نەشكابوو ،مەترسیەكی گەورە بوو لەسەر
جیهان ،بەاڵم دوای ئەوە توانرا ئەو هێزە
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نییە ،خۆتان دەزان��ن ئ��ەوان سنوریان بە
پارتییەوە زیاترە ،بەاڵم بەپێی توانا ئێمە و
هاوپەیمانانیش ،هەوڵمانداوە ،راهێنان و
مەشق بە هەندێك لە هێزەكانیان بكەین،
بەدامودەزگا ئەمنیەكانیان بكەین ،بۆئەوەی
باشتر خۆیان لە هێرشی تیرۆریستی داعش
بپارێزن ،رۆڵمان هەبووە لەدابینكردنی
ئەو چەك و تەقەمەنیانەی كە بەدەستیان
دەگات ،رۆڵمان هەبووە لە دوبارە قەناعەت
پێكردنەوەی هێزی هاوپەیمانان ،بەتایبەت
هێزەكانی ئەمەریكا ،كە چەك و تەقەمەنی
زیاتریان پێبدەن ،لەبەرئەوەی ئەوانیش
دەتوانن هاوكاری ئێمە بن لە شەڕی دژی
داعش ،توانیویانە رۆڵی بەرچاو ببینن لە
سوریا ،وەك��و باسمكرد سنوری سایكس
بیكۆ نەماوە ،بەهاتنی داعش ئەو سنورە
لەناوچووە ،بۆیە شەڕی داعش دەبێت وەك
یەك شەڕ تەماشا بكرێت ،ناكرێت تۆ شەڕی
داعش لە سوریا بەشێوازێك تەماشا بكەیت،

ئێمە بووینە هۆی ئ��ەوەی پەیوەندییەكی
فراوان بۆ یەپەگە دروست بێت ،لەبەینی
ئەوروپاو واڵتانانی دەرەوە ،وەك ئەمەریكا،
بەدڵنیاییەوە وەاڵم��ی ئێمە بۆ ئ��ەوان ئەو
كاریگەرییەی ئێمە هەمانە بەسەر یەپەگەوە،
ه��ەوڵ��دەدەی��ن بەشێوازێكی ب��اش بەكاری
بهێنین ،هەوڵدەدەین دۆستایەتی دروست
بكەین ،لەنێوان گەالنی رۆژئاواو واڵتی توركیا،
یەپەگە دەتوانێت ئەو سنورانە بپارێزێت،
باشتر لەوەی داعش بیپارێزێت ،حكومەتی
توركیا مافی خۆیەتی چاوبخشێنێتەوە
بەوشێوازی مامەڵەكردنە لەگەڵ هێزەكانی
یەپەگە ،پێموایە دەتوانن بیانكەن بە دۆستی
خۆیان ،بتوانن سنورەكان بپارێزن ،نەهێڵن
تیرۆرستان دزە بكەنە ناو خاكی توركیا،
بۆیە ئەوە بە قازانجی هەموو الیەكە ،نەمان
شاردۆتەوە رۆڵی یەپەگە بەرۆڵێكی كاریگەر
ل��ەب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی داع��ش دەزان��ی��ن،
ئێستا ئێمە پێویستیمان بەهێزی هاوشێوەی
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یەپەگەیە ،بۆئەوەی بتوانێت شان بەشانی
برا پێشمەرگەكانی لە كوردستانی عێراق،
هەموومان پێكەوە بتوانین ئەم مەترسیە
گەورەیە لەسەر ناوچەكان لەناوببەین.

• رۆڵی یەپەگەو پەكەكە ،لە باشوری
كەركوك ،لە دەڤەری مەخمور و لە
شەنگال چۆن دەبینن؟ هاوكاریكردنی
هێزی پێشمەرگەی كوردستان و دژە
تیرۆریش؟
الهور شێخ جەنگی :وەكو دژە تیرۆر
لەو ێ هەماهەنگیەكی وامان نەبووە ،ئێمە
لە هەموو شەڕەكاندا بەشداریمانكردوە،
بەاڵم هێزی پەكەكە بوونی هەبووە ،ئەویش
كاتی خۆی لەسەر داوای (كاك مەسعود)
لە مەخمور ،هاتنە ناوچەی كەركوك ،بۆ
بەشداریكردن لەشەڕی دژی داعش ،هەروەك
چ��ۆن هەندێك هێزی ت��ری ئۆپۆزسیۆنی
ئ��ێ��ران��ی ،ل��ە ك��وردەك��ان ل��ەو ش��ەڕان��ەدا
بوونیان هەیە ،توانیویانە شان بەشانی برا
پێشمەرگەكانیان رۆڵی كاریگەر ببینن ،حەقی
خۆیەتی دەستخۆشی لەوانیش بكرێت.

• ئێوە وەك دژە تیرۆر رۆڵێكی
گرنگتان لە مەسەلەی مەخمور هەبوو،
لێنەگەڕان داع��ش بێتە پێشەوە،
دەكرێت باسی ئەوەمان بۆ بكەیت
چۆن بووە؟
الهور شێخ جەنگی :بەشانازییەوە،

الهور شێخ جەنگی

ئێمە ئەو كاتە لە جەلەوال بووین ،برادەرانی
پارتی دیموكراتی كوردستان داوایان لە (كاك
كۆسرەت) كردبوو ،ئێمەش بەشانازییەوە
وتمان بەسەر چاو ،هەولێرو سلێمانی و
كۆبانێ هیچ جیاوازیەكی بۆ ئێمە نییە ،لە
هەر شوێنێك كورد پێویستی بە ئێمە بێت،
ئێمە ئامادەین ،بەشانازی و خۆشحاڵیەوە
چووین ،بەشداریمانكرد لە ئازادكردنەوەی
شارۆچكەی مەخمور ،نەك رۆڵمان بینی،
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بەڵكو ئێمە رۆڵی سەرەكیمان بینیووە ،تاكە
كەس لەو ێ كە شەهیدی هەبوو ،هێزەكەی
دژە تیرۆر بوو لەو ێ شەهیدو برینداریدا،
توانیمان رۆڵی یەكالكەرەوە لەو شەڕەی
مەخمور ببینین ،لەماوەیەكی كەمدا توانیمان
دەس��ت ب��ەس��ەر ش��ارۆچ��ك��ەی مەخموردا
بگرینەوە ،بیدەینەوە دەس��ت هێزەكانی
پۆلیس و ئاسایش ،بۆئەوەی بتوانن وەكو
شارەكانی تر مامەڵەی لەگەڵ بكەن.

لۆگۆی دەزگای دژە تیرۆر

ئەمجۆرە
ئۆپەراسیۆنانە
ئۆپەراسیۆنی
باشن ،بەاڵم پێموایە
ئەمەیان لە قازانجی
كورد نەبوو ،چونكە
 69كەس ئازادكرا،
یەك كوردی تێدا
نەبوو ،لەهەمانكاتدا
ئێمە مەترسیمان
خستە سەر گیانی
برا پێشمەرگە
دیلەكانمان ،بۆیە
كەس و كاری برا
پێشمەرگەكانمان
مافی خۆیانە كە
نیگەران بن

• رێ��ب��ازی نوێی ئەمەریكا،
ناردنی یەكەیەكی بچوك لە هێزی
تایبەتی ئەمەریكا بۆ سوریاو گوایە بۆ
عێراقیش ،ئەمە چۆن دەبینیت؟
الهور شێخ جەنگی :دەستخۆشی
لە دەوڵەتی ئەمەریكا دەكەم ،بەو بڕیارەی
كە داویانە ،من ئەو زانیاریەی كە هەمە
لەگەڵ ئەو هێزە تایبەتانە ،پێموایە  50كەس
لەو هێزە تایبەتانە دەتوانێت رۆڵی كاریگەر
لەسەر زەوی ببینێت  ،دەتوانێت رۆڵی
رێكخستنەوەی هێزەكانی یەپەگە ،هێزەكانی
سوریای دیموكرات ،كە لەسەر ئەرزی واقیع
شەڕی دژی داعش دەكەن ،دەتوانن رۆڵی
كاریگەر ببینن لە پێكانی ئامانجەكان ،كە
لە ئاسمانەوە دەكرێت ،ئەوان لە زەوییەوە
دەتوانن رێكەوتنێكی باشتر بكەن ،لەگەڵ
فڕۆكەو هێلی كۆپتەرانەی كە بەكاردێن،
بۆئەوەی بتوانن ئامانجەكان باشتر بپێكن،
ئەو زانیارییەی كە من هەمبووە لەگەڵ
ئەوان ،ئەمانە دەتوانن گۆڕانكاری گەورە
بەسەر ئەو شەڕەدا بێنن ،دوبارە دەستخۆشی
لە دەوڵەتی ئەمەریكا دەكەم ،بۆئەم بڕیارە
بوێرانەی كەداویەتی.

• لەو ماوەیەی پێشوو كردارێكی
لەشكری كرا بۆ رزگاركردنی هەندێك
لە دیلەكان ك��ەالی داع��ش ب��وون،
بەپێی هەندێك راپ��ۆرت و هەواڵ
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كە گەیشتووە ،ئەو خەڵكانەی كە
پێشمەرگەكانیان لەالی داعش دیل
ب��ووە ،هەندێك نیگەران ب��وون و
ناڕەزایی دەردەبڕن ،ئێوە وەك دژە
تیرۆر چی دەڵێن؟ ئەو كردەوەیە چۆن
بوو؟
الهور شێخ جەنگی :من دەمەوێت ئەوە
راست بكەمەوە ،كەوا ئێمە بەهیچ شێوەیەك
بەشداریمان نەكردووە ،لەو ئۆپەراسیۆنە،
ئەگەر داواشمان لێبكرایە بەشداری بكەین،
ئێمە زانیاری تەواومان هەبوو لەسەر ئەو
زیندانە ،بەهێزی هاوپەیمانیشمان وتبوو،
ك��ەل��ەو ێ هیچ كوردێكی لێنییە ،ئەوانە
هەندێك لە كۆنە بەعسیەكان ب��وون كە
بەیعەتیان بە داعش ن��ەداوە ،هەندێك لە
كۆمەاڵنی نەقشبەندی و هەندێك لەو
داع��ش��ان��ەن ك��ە سەرپێچیانكردووە ،لەم
زیندانەدا كۆكراونەتەوە ،سەرەڕای ئەوەی
كە ئەمجۆرە ئۆپەراسیۆنانە ئۆپەراسیۆنی
باشن ،بەاڵم پێموایە ئەمەیان لە قازانجی
ك��ورد نەبوو ،چونكە  69كەس ئازادكرا،
ی��ەك ك��وردی تێدا نەبوو ،لەهەمانكاتدا
ئێمە مەترسیمان خستە س��ەر گیانی برا
پێشمەرگە دیلەكانمان ،بۆیە كەس و كاری
ب��را پێشمەرگەكانمان مافی خۆیانە كە
نیگەران بن ،دوای ئەوە بەداخەوە داعش لە
تۆڵەی ئەو ئۆپەراسیۆنە ،لەهەمانشوێن ،واتە
لە شوێنی ئەو دیلە عەرەبانە بەشێوەیەكی
زۆر نامرۆڤانەو دڕندانە سەری چوار لە برا
پێشمەرگەكانیان بڕین ،بۆیە ماف دەدەم
بەكەس و كاری ئەو برا پێشمەرگانە ،كەوا
ناڕازیبن ،گلەییمان لێبكەن ،بۆیە دەتوانرا
لە ئۆپەراسیۆنێكی لەم شێوەیەدا هەوڵمان
بدایە ئێمە برا پێشمەرگەكانمان لە موسڵن
ئەوانمان ئازادكردایە ،ژیانمان بەوشێوەیە
نەخستایە مەترسییەوە.
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• هاتنە سەرخەت و خۆ تێوەردانی
روسیا لە كێشەی سوریا ،چ گۆڕانێكی
لەسەر گۆڕەپانی شەڕەكە كردووە ،ئایا
ئێوە پێتان باشە كارێكی وا بكرێت؟
الهور شێخ جەنگی :ئێمە سوپاسی
هەر كەسێك دەكەین ،كەوا بیەوێت شەڕی
داعش بكات ،بەاڵم پێموایە هەر كەسێك بەجیا
هەوڵبدات كۆمەڵەیەك دروستبكات بۆخۆی،
بڵێت من ش��ەڕی داع��ش دەك��ەم ،هیوادارم
ئەمە نەبێتە هۆی ئ��ەوەی كێشەی ناوچەكە
قوڵتر بێتەوە ،ئەو هاوپەیمانییەی ئەمەریكا
سەرپەرشتی دەكرد ،دەكرا ئەوەی روسیا ئێستا
دەیكات بەشێك بوایە لەو هاوپەیمانیەتە،
رێككەوتنیان ب��ك��ردای��ە ،ب��ۆئ��ەوەی بتوانن
كاریگەرتربێت ،بەاڵم بەدڵنیاییەوە ئەو رۆڵەی
دەیگێڕێت ،پشتیوانی زیاترە ،نەیان شاردۆتەوە
كە ئەوان هاتوون راستەوخۆ پشتیوانی مانەوەی
حكومەتەكەی بەشار ئەسەد بكەن ،لەو روەوە
كاریگەری گەورەی دەبێت ،پێموایە ئەو هێزانەی
بەتەمای لەناوبردنی حكومەتەكەی بەشار
ئەسەد بوون ،وەكو هەندێك دەوڵەتی كەنداو،
حكومەتی توركیاش كە پاڵپشتی هەندێك
هێزی كردووە ،بۆ لەناوبردنی حكومەتەكەی
ئەسەد ،پێموایە ئەمە بە پێچەوانەوە بۆیان
دەشكێتەوە ،پشتیوانی روسیاو هاتنەسەر
خەتی ئێران بەمشێوازە ئاشكرایەی ئێستا
باسی لێوەدەكەن ،بەدڵنیاییەوە بەمانای ئەوە
دەبێت ،كە حكومەتەكەی ئەسەد دەمێنێتەوە،
ئەگەر گفتوگۆش لەگەڵ هێزە ئۆپۆزسیۆنەكان
بكات ،بەدڵنیاییەوە بەشێوەیەكی تۆكمەترو
دەسەاڵتێكی زۆرت���رەوە دێ��ت رووب���ەڕووی
گفتوگۆكان لە دانیشتنەكاندا دەبێتەوە.

• وەك شارەزایەكی لەشكری و
بەڕێوەبەری دژە تیرۆر ،چۆن دەڕواننە
رۆڵی توركیاو ئێران لەو كێشانەی لە
هەرێمەكەدا هەن؟

اله��ور شێخ جەنگی :هەریەكەو
بەشێوازێك رۆڵ دەگێڕێت ،ئێران دیارە
رۆڵی گەورەی گێڕاوە لەناوچەكە ،لە شەڕی
دژی داع��ش ،بەڕێز كاك مەسعود یەكەم
واڵت بوو كە سوپاسی كرد ،كە ئێران توانی
بێتە هەولێرو چەك و تەقەمەنی بگەیەنێتە
هەولێر پێش ئەوەی هیچ واڵتێكی تر بگات،
لەسەرەتاوە زۆر هاوكاری كوردستانیان كرد،

كە مەبەستیان لەناوبردنی داعشە ،بتوانن
رێككەوتنی زیاتر بكەن ،بەتایبەتی ئەو
هێزانەی دراوسێی هەرێمی كوردستانن ،نەبنە
هۆكاری ئەوەی كێشەكان گەورەتر بكەن،
بەهیوای ئەوەین رێككەوتن بۆ لەناوبردنی
داعش بكەن ،بەشێوازێكی راستەقینە ،نەك
هەر كەس و الیەنە بۆ بەرژەوەندی خۆی
بەكاریبهێنێت.

الهور شێخ جەنگی و چەند سەرکردەیەکی (ی.ن.ک)
لە عێراقیشدا توانیان ببنە پاڵپشتێكی گەورە
بۆ هێزە شیعیەكان و حكومەتی عێراق،
لەكاتێكدا كە هێزە سەربازییەكەی عێراق
داڕما بوو ،هیچ بوونی نەبوو ،توانیان رۆڵی
كاریگەر لە پشتیوانیكردنی ئەو هێزانە ببینن،
لە سوریاش بینیمان كە رووبەڕوی هێزەكانی
داعش بوونەتەوە ،توركیاش دەتوانێت رۆڵ
ببینێت ،تاوەكو  3-2مانگ پێش ئێستا حەزی
نەدەكرد لەشەڕی دژ بە داع��ش بەشدار
بێت ،بەاڵم دوای ئەوە دیاربوو ،بێتە ناو
ئەو هاوپەیمانیەی كە هەیە ،لە شەڕی دژی
داعش بەردەوام بێت ،هیوادارین ئەم هێزانە

• بێجگە لە داع��ش هەڕەشەو
مەترسییە سەرەكیەكانی دیكەی كە
ب��ەرەو رووی هەرێمی كوردستانی
عێراق بۆتەوە ،بەالی تۆوە چییە؟
اله���ور ش��ێ��خ ج��ەن��گ��ی :داع���ش
هەڕەشەیەكی گەورەیە 950 ،كم زیاتر ئێمە
سنوری هاوبەشمان لەگەڵ داعش هەیە،
بەداخەوە چەند كێشەیەكی تر روبەڕووی
هەرێمی كوردستان بۆتەوە ،لەم ماوەیەی
رابردوو ،كێشەی ئابوری بۆتە كێشەیەكی
گەورە ،ئێمە نەمانتوانیووە موچە بۆ برا
پێشمەرگەكانمان ،فەرمانبەرانی حكومەت
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دابین بكەین ،ئەمە كێشەیەكە ناكرێت
باس نەكرێت ،هەروەها قەیرانی سیاسیش
كە دروس��ت ب��ووە ،هەرچەندە كاتەكەی
كاتێكی خراپە ،بەاڵم ناكرێت ئێمە چەندین
س��اڵ��ە ،ه��ەوڵ��ی ب��ە دیموكراسی كردنی
هەوڵەكانی ك��ورد دەدەی���ن ،خوێنێكی
زۆرمان رشتووە لەو پێناوەدا ،بێین ئێمە
ئێستا دیموكراسیەتی هەرێمی كوردستان
بخەینە ژێر پرسیارەوە ،لەبەرچاوی واڵتانی
رۆژئ��اواو واڵتە دراوسێكانمان ،هیوادارم
هەموو ئەو حزب و الیەنانە بگەڕێنەوە
سەر مێزی گفتوگۆ ،بتوانن كێشەكانیان،
بەتایبەتی كێشەی سەرۆكایەتی هەرێم
لەناو پەرلەمان چارەسەر بكەن ،چونكە
پەرلەمان سەرچاوەیە ،پەرلەمان بەدەنگی
خەڵك هەڵبژێردراوە ،ئەو خەڵكانەی لە
پەرلەمان دەوام دەكەن ،بۆیە من دوبارە

هیوادارم كە بەخۆیاندا بچنەوە ،هەموو
الیەنەكان بگەڕێنەوە سەرمێزی گفتوگۆ،
كێشەكەیان لەناو پەرلەمانی هەرێمی
كوردستان چارەسەر بكەن ،بۆئەوەی چیتر
دڵی دوژمنەكانمان خۆش نەكەین.

ئامادە بكەین ،ئەو مەترسیەی كە هەیە ،ئەو
هێزە میلیشیا شیعانەی كە دروست بوون،
دەوری كاریگەریان هەیە ،بەاڵم بەداخەوە
هەندێك هێز دروست بوون ،لەژێر رێنمایی
و چاودێری حكومەتی مەركەزیدا كارناكەن،
مەترسی ئێمە ئەو جۆرە هێزانەن  ،كە لە
داهاتوودا ببنە هەڕەشە بۆسەر ئەو ناوچە
ئازادكراوانەی كە پێشمەرگە توانی بیپارێزێت،
بە خوێنی هەزاران شەهید ،ئێمە دوچاری
هەندێك كێشە دەبینەوە ،لەگەڵ ئەو هێزە
میلیشیایانە لە داهاتوودا دوای تەواوبوونی
شەڕی داعش ،دەبێت خۆمان ئامادە كردبێت،
بۆ بەرەنگاربونەوەی ئەم جۆرە هێزانەش.

• ئەو شوێنانەی كەلە باشوری
كەركوك ،هەروەها لە دەوروب��ەری
موسڵ ،مەخمور ئەوانەی پێشمەرگە
دەستی بەسەردا گرتۆتەوەو كۆنتڕۆڵی
كردۆتەوە ،ئایا مەترسی ئەوە هەیە
جارێكی دیكە لە دەستی پێشمەرگە
بسێنرێتەوە نەك بۆ داعش،ـ حكومەتی
ع��ی��راق بێتەوەو نەهێڵێت ك��ورد
• هەڵبژاردن لە توركیا كراو پارتی
لەو ێ بێت ،سیاسەتی پێشوو دوبارە
ئەكەپە سەركەوتنی بەدەستهێناوە،
بكەنەوە؟
الهور شێخ جەنگی :بەدڵنیاییەوە دەتوانێت بە تەنها حكومەت سازبكات،
دەبێت ئێمە خۆمان بۆ هەموو ئەگەرەكان ه��ەروەه��ا ه��ەدەپ��ەش كە تا ئێستا

الهور شێخ جەنگی لەگەڵ وەزیری بەرگری عیراق
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هێزی چ��وارەم ب��ووە ،ئێستا بووتە
الیەنی سێیەم ،تێڕوانینت بەرامبەر
ئەو هەڵبژاردنەو ئەو روداوانەی كە
روویداوە سەبارەت بە هەڵبژاردنەكان
چییە؟
اله��ور شێخ جەنگی :خۆشحاڵم
دوب��ارە (هەدەپە) توانی رێ��ژەی تەواوكەر
بەدەستبهێنێت ،ب��ۆئ��ەوەی بتوانێت لە
پەرلەمانی توركیا بەشدار بێت ،هیوادارم
حكومەتی توركیا ،دوب��ارە بگەڕێتەوە بۆ
پڕۆسەی ئاشتی ،چونكە پێموایە كێشەی
كورد لە توركیا ،كێشەیەكە ناكرێت باسی
لێوە نەكرێت و ف��ەرام��ۆش بكرێت ،من
پێموایە ناتوانرێت ل��ەرووی سەربازییەوە
كۆتایی پێبهێنرێت ،چونكە چەندین ساڵە
لەگەڵ پەكەكە روبەڕووبوونەوە روی��داوە،
نەیانتوانیووە هیچ كامیان یەكتری تەواوبكەن،
هیوادارم دوبارە توركیا هەوڵبدات پەكەكەش
بێنێتەوە س��ەر مێزی گفتوگۆ ،هەوڵبدەن
چارەسەرێكی گونجاو سیاسی بۆ كێشەی كورد
بدۆزنەوە ،چونكە لەكۆتایدا هەر دەبێت بۆ
سەر مێزی گفتوگۆ بگەڕێنەوە.

* دەرب��ارەی ناوچەی شەنگال –
كە دەوترێت بریندارو كوژراوانی
هێزەكانی پێشمەرگە بە رێ��ژەی
 %65یان بە بەكارهێنانی بۆمب و
مینەوە ب��ووە ،كە داعش رێگاكانی
پێ بۆمبڕێژكردووە ،لە ئێستادا ئێوە
پێویستان بە چییە؟
الهور شێخ جەنگی :هێرشی سەر
ناوچەی شەنگال ،هێرشێكی ستراتیژی و
گرنگ دەبێت و دەبێتە هۆی پچڕاندنی رێگەی
نێوان موسڵ و رەقە كە هێڵی هاتوچۆی
هاوكاری سەربازی و لۆجیستییە بۆ داعش
لەنێوان دوو ناوچەكەدا ،هەروەها دەشبێتە
هۆی گرانبوونی هاتوچۆی چەكدارانی داعش

لەنێوان سوریاو عێراق ،وەك ئاماژەت پێدا كە
داعش بەهێزە لە دانانی هێزو هێڵی بەرگری
بە بەكارهێنانی بۆمب و مین لە بۆمبڕێژكردنی
رێگاكاندا كەبووەتە هۆی خاوكردنەوەی
پێشڕەوییەكانی هێزی پێشمەرگە ،هەروەها
بۆ هێزەكانی تریشی گ��ران ك��ردووە ،كە
بتوانن بچنە ناوچەكانیانەوە.

ئێمە دەزانین كە خەڵكی ناوچەكە
دەس��ەاڵت��ی داعشیان پێباش نییە،
خۆشیان ناوێن ،بەاڵم لە هەمانكاتدا
ناشیانەوێت كە شیعە میلیشیاكان بچنە
ناوچەكانیانەوە ،ئایا ئەمە تاچەند بۆتە
هۆی ئاڵۆزكردنی دۆخەكە بۆ كورد؟
الهور شێخ جەنگی :بەڵێ ،ئەوە بۆتە

* كەواتە لە ئێستادا ئێوە پێویستان
بە چەك و تەقەمەنی زیاترە ،ئایا بە
دەستان دەگات ؟
الهور شێخ جەنگی :پێش هەموو

كێشە بۆ ئێمە ،وەك كورد ناچینە شەڕێكەوە
شان بەشانی میلیشیا شیعەكان بۆ ناوچەیەكی
سوننە بەبێ دروستبوونی سوپایەكی فەرمی
عێراقی.

شتێك ،ئێمە سوپاسگوزارین بۆ هەموو ئەو
شتانەی كە لە رێی ئەمەریكاو هاوپەیمانانەوە
بە دەستمان گەیشتووە ،بەاڵم لە راستیدا
ئەوانە بەس نین ،بۆ شەڕێك كە بەردەوامی
هەیە ،وەك دەزانن كە ئێمە بە درێژایی
 1000كم دراوسێی داعشین ،كە ئەمە شتێكی
كەم و ئاسان نییە ،بۆیە هەمیشە پێویستمان
بە چەكی زیاترە.

* تۆ وەك كەسێكی هەواڵگریی ،چ
زانیارییەكتان لەسەر بارودۆخی موسڵ
بەدەست دەگات ،دەربارەی ئەوەی
كە خەڵكی موسڵ ،یاساو دەسەاڵتی
داعشیان پێخۆش نییە ،ب��ەاڵم بۆ
رزگاربوون پێویستیان بە راپەڕینە؟
الهور شێخ جەنگی :ئەوە گرنگە كە

* ئایا كورد و هێزە كوردییەكان
(پێشمەرگە) ب��ەش��داری لە شەڕی
موسڵ و ناوچە عەرەبییەكان دەكەن؟
وەك دەزانین ناڕەزایی و رێگری لە
بەشداریكردنی كورد لە شەڕی ناوچە
عەرەبییەكاندا هەیە؟
اله��ور شێخ جەنگی :دەت��وان��م
بڵێم كە ئەوە راست نییە ،بەاڵم ئێمە بە
تەنیا نامانەوێت بچینە شەڕی دژی داعش
شانبەشانی شیعەكان ،چونكە ئێمە دەچینە
ناوچەیەكی عەرەبی سوننە كە ئەمەش تەنیا
دەبێتە زیادكردنی بەنزین بۆ ئاگرەكە ،بۆیە
ئەگەر بڕیار بێت كە شتێكی لەو جۆرە
رووبدات دەبێت بە بەشداری سوپای عێراق
و عەرەبە سوننەكانی ناوچەكە بێت.

* پرسیاركردن لەسەر هێرشی
موسڵ كە پێگەیەكی گرنگە بۆ داعش،

بتوانین سەرەتا پاڵپشتی هۆزە سوننەكانی
ن��اوچ��ەك��ە ب��ۆ داع���ش نەهێڵین ،چونكە
لە ئێستادا بەشێك لە ه��ۆزو سەركردە
عەرەبەكانی ناوچەكە پاڵپشتی داعشن،
ئەوەش لەبەرئەوەی كە هەڵبژاردەی تریان
ل��ەب��ەردەم��دا نییە ،جگە لە داع��ش وەك
هێزێكی سوننە ،هەروەها رێگەش نادەن
كە میلیشیا شیعەكان بچنە ناوچەكەیانەوە،
بۆیە ئەگەر ئۆپەراسیۆنێكی هاوبەش بە
سەركردایەتی ئەمەریكا بە مەرجێك دڵنیایی
بدرێت بە هۆزە سوننەكانی ناوچەكە ،كە
ئەوەی لە ناو تكریت روویدا دوبارە نابێتەوە،
ئەوا هەندێك لە هۆزەكان و سەركردەكانیان
ئامادەن كە بەشداری ئۆپەراسیۆنەكە بكەن و
بوەستن لە هاوكاری داعش.
* ئەم دیدارە لەکەناڵی ()cnn
ئەمەریکی

و

()voaی

دەنگی

ئەمەریکا وەرگیراوە .
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سالڤۆی ژیژەك:
كوردەكان كلیلی بەڕێوەبردنن
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سەیوان ئازاد
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سالڤۆی ژیژەك ،یەكێكە لە كاریگەرترین فەیلەسوفەكانی جیهان .ئەو ماركسیست و رەخنەگری كولتورییە ،لە جیهاندا وەك فەیلەسوفێكی
ناوازە سەیری دەكرێت ،لەم چاوپێكەوتنەیدا باس لە كورد دەكات ،تیشك دەخاتە سەر شۆڕشی كوردان و رەچەڵەكیان ،پاشان سەرسامی
خۆی بە سیستەمی خۆبەڕێوبەری رۆژئاوای كوردستان دەردەبڕێت .باوەڕیوایە كوردەكان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا پێشكەوتوون ،بە خەڵكانی
دیموكراتی ناویان دەبات «رەچەڵەكی كوردەكان ناچاركراون لە شاخەكاندا بژین» فەیلەسوفە بەناوبانگەكە وا دەڵێت ،بەردەوام دەبێت و
دەڵێت »كوردەكان گروپی سیكوالرن لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،لە هەرێمەكەدا دەناسرێنەوە بە مافی خۆبەڕێوبەرێتیدا ،كە بە مانای پشتگیری
لە ئاشتی دێت .من هیوادارم ئەمە بگاتە كۆتایی و پشتگیری كوردەكان دەكەم».

ژی��ژەك دەڵێت «پێویستە كوردەكان
داوای زیاتر بكەن» من هەندێك شتم
بەگاڵتەجاڕییەوە وتووە لە پەیوەندیم-دا
بە هەندێك خەڵكەوە ،وەك :كوردەكان
دەیانەوێت ببنە ڤێرشنێكی تری جولەكە لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدان لە راستیدا ئەمە
ناحەقییە بەرامبەریان ،نەك داگیركاری بێت،
ئەوە جوڵەو كرانەوەیە  ...كە دەتوانێت
ببێتە نمونەیەكی هەستیار بۆ كوردەكان.
ئۆتۆنۆمی گەورەترین هیوای كوردەكانە»
ژیژەك وەها دەڵێت.

رۆشنبیری خۆی دەدات ،من لیستی ئەو
كتێبانەم بینیوە ،كە لە زینداندا داوای
ك��ردوون :بۆنمونە خوێندنەوەی مێشێل
فۆكۆ ،هەروەها زانیاریم دەربارەی شوناسی
كوردەكان هەیە :خێڵە سەرەتاییەكانیان ناچار
بە ژیان كراون لە ناوچە شاخاوییەكاندا!،
بەاڵم كوردەكان بە پێچەوانەوە وەك من
تێبینیم ك���ردوون خەڵكانی سیكۆالرن.
ئەركی كوردەكان ئەوەیە خۆیان بە جیهان
بناسێنن لە ئێستادا ،لە رێگەی رۆشنبیرییە
هاوچەرخەكانەوە (لە جیهاندا ئامادەبن).
ئەوەش میتۆدێكی وردە بەومانایەی منیش
لە جێگەی تۆ بومایە هەمان شتم دەكرد.

بینیووە واپیشاندراوە كە لە توركیایە ،وەك
دەوترێت لە هەشتاكاندایە ،لە ئینتەرنێتدا
باڵوبۆتەوە ،بەاڵم دەبێت ئەوە بڵێم كە
ب��ەداخ��ەوە ئ��ەوە راس��ت نییە ،ب��ەاڵم بە
دڵنیاییەوە الریم نییە ،لەوەی كارێكی وا
بكەم ،بە پێچەوانەوە چیرۆكێكی خۆش
لە پشت ئەو وێنەیەوە هەیە .ئۆجەالن
ئێستا لە زینداندایەو گرنگی بە شوناسی

ویستم س��ەردان��ی ب��ك��ەم ل��ە زی��ن��دان��دا،
ب���ەاڵم ب��ەه��ۆی ه��ەل��وم��ەرج و شوێنی
دورخستنەوەیەوە ئەوە قورس بوو ،تەنیا
پارێزەرەكانی دەتوانن بیبینن .ئۆجەالن
زیاترە لە سیاسییەكی ئاساییە .ئەوە دەزانم
ئەو وەك رێبەری گەلەكەی پێناسەی خۆی
دەكات ،ئۆتۆنۆمی دەوێت بۆ كوردەكان،
لە راستیدا دەتوانێت داوای زیاتریش بكات.

* وێنەیەكی تۆ ئەبینین لە سۆشیاڵ
میدیادا باڵوبۆتەوە لەگەڵ عەبدواڵ
*ئ��ەی ت��ۆ هەرگیز ئۆجەالنت
ئۆجەالندا ،سەرەتا دەمانوێت بپرسین
نەبینیووە؟
چیرۆكی ئەم وێنەیە چییە؟
سالڤۆی ژیژەك :بەداخەوە ،جارێك
سالڤۆی ژی��ژەك :بەڵێ ،وێنەكەم

ح��ەز دەك��ەم بگەڕێینەوە بۆ مێژوو كە
كوردەكان گەورەترین قوربانی دابەشبوونە
كۆلۆنیاڵییەكان ب��وون ،رۆژئ��اوا زیاتر لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە نزیكبووە .خێڵەكان
وەستاونەتەوە دژ بە پێدانی باج كە رۆژئاوا
ئەم بڕیارەی سەپاندبوو بەسەریاندا ،ئێستاش
(ب��اج) میراتێكی رۆژئ��اوای��ە كە هێشتا لە
رۆژهەاڵتدا ماوەتەوە .گەورەترین كارەسات
دوای كۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی
یەكەم روویدا ،ئیتاڵیا ،فەڕەنسا ،بەریتانیا،
بڕیاریاندا كە چۆن رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دابەشبكەن وەك سوریا ،میسر ،واڵتەكانی تر
لەبەرئەوە ئەو سنورانە شتێكی دەستكردی
خۆیانە .ئێستا سەیری عێراق بكە :عێراقی
شیعی زیاتر كاریگەری ئێرانی بە سەرەوەیە،
هەروەها سوننییەكان لە رۆژئاوای عێراقەوە.
كە سەیری فەزای گشتی دەكەیت فیدراڵی
شتێكی زۆر ماقوڵە ،هەروەها پەسەندیشە
بۆ ئەفغانستان ،پاكستان سەیری هەموو ئەو
شوێنانەی تر بكە.

* ئایا تۆ گۆڕانی بارودۆخەكە بۆ
كورد بە شیاو دەبینی؟
سالڤۆی ژیژەك :ل��ەرووی مێژوییەوە
ئەوە باكگراوندی ك��وردە كە باسمان كرد،
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بەاڵم سنورە دەستكردەكان بەرووكەش پێشتر
نەخشەكەیان كێشاوە .دەسەاڵتە گەورەكانیش
رێگە بە هەڵبژاردنی باشترین چارەسەر نادەن،
بەاڵم ئەگەر تۆ لە من دەپرسیت ،رێگەیەك
بۆ یەكێتی كوردان لە رۆژهەاڵت و باشوری
رۆژهەاڵتی توركیا ،لە باكوری سوریا ،لە
باكوری عێراق .كە هێشتا سەر بەو دەوڵەتانەن،
لەڕووی سنوریشەوە هەموو پەیوەستن پێكەوە،
بەاڵم كاتێك سەرنجی مێژوو دەدەی��ن ئەوا
مافی یەكگرتنیان هەیە .لە ئێستادا هەرێمە
كوردییەكەی عێراق سەالمەتترین شوێنە لە
رووی ئاسایشەوە ،لەرێگەی ئاسمانییەوە
دەبەسترێتەوە بە جیهانەوە كە پەیوەستە بە
رێساو یاساكانی فڕینەوە.
سێ گروپ لە عێراقدا بوونیان هەیە:
سونییەكان كە كەمینەن ،شیعەكان ،كوردەكان.
سوننەكان بەهۆی سەددامەوە بەهێزتربوون،
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ئێستاش ئێمە هەژمونێكی شیعیمان هەیە.
ئ��ەوەش خ��راپ دی��ارە .ئێستاش چانسێك
بدرێت بە بەڕێوەبەری كوردەكان پێناچێت
خراپ بێت؟ ئێمە دەزانین ئەمە یۆتۆپیایە!،
هەروەها كوردەكان زۆرت��ر ڕازیبوون بە
بەرگری لە خۆكردن .مەیلی ئیمپریالیسم و
پەالماردانیان نییە ،ئەوان هەرگیز ئەوانی تر
ناكوژن ،خۆبەڕێوەبەریی فراوانی كوردەكان
لە هەرێمەكەدا ،كە بۆ هەرێمەكە بە مانای
سەقامگیرییە .گروپە سیكۆالرە كوردەكان لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست كە لە هەرێمەكەدا
دەناسرێنەوە بە مافی خۆبەڕێوەبەرێتیدا
ئەمە بە مانای پشتیوانی لە ئاشتی دێت.
هیوادارم ئەمەش بگاتە كۆتایی ،وە من
پشتیوانی لە كوردەكان دەكەم.

* چەند رۆژی رابردو لە ئەستەنبوڵ
بویت ،ئایا چیت دۆزییەوە؟

سالڤۆی ژیژەك :بەڵێ ،دوو رۆژی
راب��ردوو ،لەگەڵ خۆشەویستەكەمدا لەوێ
ئێمە قسەمان كرد دەربارەی خۆشەویستی،
تیۆلۆژیا ،خۆشەویستی كریستیانی[:ئەمرێكی
مەسیحی هەیە كە دەڵێت( :دراوسێكەت
خ��ۆش��ب��وێ��ت) ژی�����ژەك م��ەب��ەس��ت��ی لە
خۆشەویستی كریستیانی ه��ەم��ان شتە،
بەاڵم بەم جۆرەی لێدەكات( :دراوسێكەت
خۆشبوێت ،بەاڵم وەك خۆی) .و.ك] ،ئێمە
قسەمان كرد دەربارەی دروشم .دەتوانین
هەمان شت بڵیین بە توركیا( :كوردەكان
دڵخۆش بكە بەاڵم وەك خۆت) .لێرەوە با
خاڵێك رونبكەمەوە :ئایا تۆ ئاگاداریت لە
تراژیدیای ئەرمەنەكان؟ قەسابخانەی كورد و
ئەرمەنەكان كولتوری توركە بەربەرییەكانی
راب����ردوو نییە ،بەڵكو ل��ە ئێستادا لە
گ��ەن��ج��ە ت��ورك��ەك��ان��ەوە دەردەپ���ەڕێ���ت،
توركە مۆدێرنەكان خاوەنداری لێدەكەن،
ئیمپراتۆری عوسمانی بەراورد بە دەوڵەتە
كەمینەكەی ئێستا زۆرت��ر تۆلێرانس بوو
دەرب���ارەی گروپە ج��ی��اوازەك��ان ،كێشەكە
لەگەڵ گەنجە توركەكەندا دەست پێدەكات.
یوگسالفیا گ��ەورەت��ری��ن كەمینەی
ج��ول��ەك��ە ب��وو ل��ە س��رای��ڤ��ۆ ل��ە م��اوەی
جەنگدا ،بۆچی؟ لەبەرئەوەی جولەكەكان
تۆلێرانسی موسوڵمانەكانیان بەرامبەر
كەمینە كریستیانییەكان بینی ب��وو .من
پێمخۆشە رێبگرم لە هەڵەتێگەیشتنێكەوە:
دڕندەییەكانی ئەردۆگان ،بونیادنانەوەی
سەڵتەنەتە لەسەر رابردوو ،چ ئازادییەك
لە ماوەی ئیمپراتۆری عوسمانیدا بوونی
هەبوو؟ ئایا چی ل��ەوە باشترمان هەیە
لە ئەمڕۆدا؟ پێویست دەك��ات ئەردۆگان
خۆی سەرنج بدات .لە ماوەی راب��ردودا
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من بۆ ساتێكی ك��ورت ،یادەوەرییەكانم
خ��وێ��ن��دەوە ك��ە ل��ە گ��ەش��ت��ەك��ان��دا بۆ
ئەستەنبووڵ ت��ۆم��ارك��راون لە سەرەتای
سەدەی  ١٩وە لە فەڕەنسا .كە ئەستەمبوڵ
وەسفدەكرێت بە شوێنێكی تۆلێرانس،
قەشەو رابیی(كەسی ئایینی جولەكە) لەسەر
شەقامەكان گفتوگۆیان كردوە ،بە گوێرەی
س���ەدەی  ١٩ی ئ��ەوروپ��ا ،ئەستەنبوڵی
ناسیۆنالیست زیاتر تۆلێرانس بووە ،ئەگەر
ئەوان دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ فەرمانە
عوسمانییەكە ئەوا دەگەڕێنەوە بۆ یاسا و
تەقلید .بەدڵنیاییەوە دۆخی عوسمانییەكان
دۆخێكی ناشرین بوو ،وەك پێدانی بەرتیل
بۆ چارەسەركردنی كێشەكان یان هەندێك
یاسا كە تەنیا بۆ كەمینە دەستەبەربوون،
ب��ەاڵم م��ن وای دەبینم ك��ە ئ��ەو دۆخ��ە
باشتر بوو لەوەی ئێستا .بێگومان هەموو
چەپێك ئ��ەوە دەزان��ێ��ت دوو ئیمپراتۆر
هەبوون پێش جەنگی جیهانی دووەم،
وەك :عوسمانییەكان ،ئۆسترۆ -هەنگاری،
كە لە هەندێك بارودۆخدا لەوەی ئێستا
باشتربوون .سەبارەت بە كوردەكان كلیلی
بەڕێوەبردنن لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بە
چارەسەركردنی كێشەی كورد كێشەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست چارەسەر دەبێت،
ئێستا تاڕادەیەك بارۆدۆخێكی نا ئەقاڵنی
بەرقەرارە لە بەڵقان :ئەلبانیا ،كۆسۆڤۆ دوو
دەوڵەتی جیابوەوەن بەاڵم خەڵكەكەیان
هەر یەك خەڵكە ،رۆژئ��اوا رێگە نادات
بە یەكگرتنیان؛ ئەمە گەورەترین نهێنییە
سەبارەت بە ئەلبانیا ،بوونی دەوڵەتێكی
كوردی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەڕەشە
نییە ،بۆ سەر هیچ كەسێك ،بە پێچەوانەوە
پردێكە لەنێوان هاواڵتیانیدا.

* بەاڵم بارودۆخی ئێستا پێچەوانەی
پێگەكەیان نیشان دەدات ،بەتایبەت
هەڵكشانێكی بەرفراوانی كپكردن
و توندوتیژی دژ بە كوردەكەن لە
توركیادا ...؟
س�لاڤ��ۆی ژی����ژەك :ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی
توركیا جێگەی ش��ەرم و ت��رس ب��وو لەم
هەڵبژاردنەدا ،پارتەكەی ئەردۆگان بە زۆرینە
س��ەردەك��ەون .پ��اش ئ��ەوە هەڵبژاردنەكە
بە بەشداری چەپەكان ،كەمالیستەكان و
كوردەكان بلۆك دەكرێت .بە دڵنیاییەوە
پێكدادانەكانی ئەم دواییانە خزمەت بوو
بە ئەردۆگان .ئەردۆگان ویستی وای نیشان
بدات كە كوردەكان دڕن��دەو توندوتیژن.
هەڵبژاردنەكان توركیای ب��ردە ئاستێكی
ب��ەرزەوە ،بەاڵم بۆچی یارییەكە وا پیس
ب��وو؟ كێشەكە تەنیا كوشتنی كوردەكان
و بەرگری نەبوو ،ئەوكات كوردەكان لە
ئاستی خوارەوەدا دەمێننەوە .ئەی سۆشیال
دیموكراتەكان چیدەكەن؟ بۆ نزیكبوونەوەی
كوردەكان من باشترین رێگەی گۆڕانكاریم
بینیوەتەوە ،پێویستە بە میهرەبانی خۆیان
كاربكەن بۆ ناساندنی ئەوانی تر بە جیهان،
چونكە ك��وردەك��ان تەنیا ئەوانە نین كە
لە شاخەكاندا دەجەنگن بە پێچەوانەوە
كۆمیونیتە و خەڵكانی دی��م��وك��رات و
پێشكەوتوون لە هەرێمەكەدا .پێویستە
خۆیان هەر بەوشێوەیە بناسێنن ،ئەستەنبوڵ
ئ��ەو شوێنەیە ك��ە م��ن ه��ەم��وو جارێك
س��ەردان��ی دەك���ەم و ژم��ارەی��ەك��ی زۆری
ئامادەبوانم كوردن .ئەوشتانەی دەربارەی
ئەوان دەوترێت پڕوپاگەندەیە ،كوردەكان
پێویستە كاربكەن بۆ گۆڕینی دیدگای
رۆژئاوا دەربارەی خۆیان.

كوردەكان زۆرتر
رازیبوون بە بەرگری
لە خۆكردن .مەیلی
ئیمپریالیسم و
پەالماردانیان نییە،
ئەوان هەرگیز
ئەوانی تر ناكوژن،
خۆبەڕێوەبەریی
فراوانی كوردەكان لە
هەرێمەكەدا ،كە بۆ
هەرێمەكە بە مانای
سەقامگیرییە .گروپە
سیكۆالرە كوردەكان
لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست
كە لە هەرێمەكەدا
دەناسرێنەوە بە مافی
خۆبەڕێوەبەرێتیدا
ئەمە بە مانای
پشتیوانی لە ئاشتی
دێت .من پشتیوانی
لە كوردەكان دەكەم
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كە زۆر توندبیت لەسەر بنەماكانی خۆت،
هەروەها بەكارهێنانی فشارو زۆركردن لەوانی
تر هەمانشتە ،ئێوە پێویستە لەوە تێبگەن.

* بەاڵم كوردەكان چەندین ساڵە
لە جیهاندا كۆشش دەك��ەن ،بۆ ئەو
مەبەستە ،زیاتر لە فەلەستین ،ئایا
* بەاڵم رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە
نابینی هاریكاری ئەمەریكای التین هەم
وەك پشتیوانی و هەم وەك هاریكاریی ،ئەنجامدا پێویستی بە ئاسایشە ،بەهۆی
بەاڵم هۆكارەكە بۆ كوردەكان تەنیا پەنابەرانەوە...؟
سالڤۆی ژیژەك :گوێبگرە ،بۆ من ئەمە
خۆیان نین ،ئایا ئەمە راست نییە؟
سالڤۆی ژی��ژەك :ئ��ەوە كێشەی تۆ گەورەترین ئابڕوچونی سیاسی و ئەخالقییە:
لە ئێستادا هەرێمە
كوردییەكەی عێراق
سەالمەتترین شوێنە
لە رووی ئاسایشەوە،
لە رێگەی ئاسمانییەوە
دەبەسترێتەوە
بە جیهانەوە كە
پەیوەستە بە رێساو
یاساكانی فڕینەوە
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نییە ،كێشەی چەپەكانی رۆژئ��اوای��ە كە
جێگەی شەرمەزارییە ،زۆرب��ەی چەپەكانی
ئێرە نوقم بوون لە هەندێك كاری وەك:
دژە -ڤاتیكان ،دژە -فاشیزم  ....نمونەیەكی
سەرنجڕاكێش ،من گوێبیستی (كارازیچ رادۆو)
بووم :یوگوسالفیا لەماوەی جەنگی ناوخۆییدا،
(سەرەجیڤۆ كوشاتماسیندایك)ی سڕبی،
رۆژاوا بە كەمترین فشار دەروازە مرۆییەكانی
كردبویەوە؛ بەاڵم رۆژئاوا هیچ هەڵوێستێكی
نەبوو بەرامبەر بە سڕبەكان( .ئەوە كەسایەتی
ك��ارازی��چ خ��ۆی ب��وو) ك��ارازی��چ وای بەخۆی
دەگوت .سلۆڤینیاو كرواتیا جارێكی تر مانەوە
كە چەپەكان بوونە ئۆپۆزسیۆن ،دەیانوت
«ئەمە كاتی یەكبوونە ،بۆچی ئێوە هەڵهاتن»،
بەاڵم ئەوان پشتگیری تەواوی كەتەلۆنیایان
دەك����رد ب��ۆ م���ان���ەوە .خ��ەڵ��ك��ی ی��ارم��ەت��ی
دەربوون بۆ ئەنجامدانی ئەمە ،بەبێ ئەوەی
ڕێگەیان پێ بدرێت  ...هەروەها ..ناتوانم
تێبگەم ،رۆژئاوا پشتگیری كۆسۆڤۆ دەكات،
بەهەمانشێوە پشتگیری چیچان دەكات ،بەاڵم
هیچ كەس هیچ ناڵێت بۆ ك��وردەك��ان ،من
بیر لەوشتە دەكەمەوە كە لەودیو بزوتنەوە
جیپۆلەتیكییەكەی جیهانییەوە دەگوزەرێت ،تۆ
پێویستە باشتر شیكاری دۆخی كورد بكەیت،
كوردەكان پێویستە توندبن لەسەر بنەماكانی
خۆیان-من ناتوانم ئەمە ناوبنێم توندوتیژی-

رۆژهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت ،هەتا دەگەڕێتەوە
بۆ دەوڵەتە ئەوروپییەكان ،لێرە بەڕواڵەت
دەردەكەوێت كە سێ جۆر دەوڵەت هەیە:
(زۆر هەژار ،مام ناوەند ،زۆر دەوڵەمەند)،
ئەی ئایا كۆچبەران لە كوێن؟ لە دەوڵەتە
ه����ەژارە م��ام��ن��اوەن��دەك��ە؟ ی��ان دەوڵ��ەت��ە
دەوڵەمەندەكە؟  ...وەك توركیا ،ئەردەن،
دەوڵەتەكانی وەك میسر .هەریەكەیان یەك
ملیۆن پەنابەریان لەخۆگرتووە ،ئەوروپا
تاڕادەیەك دەوڵەمەندە ،هەرچەندە زۆرینەی
پەنابەر لێرە نین ،بەاڵم ئەی ئەو دەوڵەتانەی
زۆر دەوڵەمەندن ،سعودییە ،كوێت ،ئیماراتی
عەرەبی ،قەتەر وەك شوێنێكی ئاسایش هیچ
پەنابرێكی لێ نییە ،هەتا ‹تۆ ،بمبورە ،بەاڵم
ئەوە شەڕی ئێمە نییە›! چانسێك نییە بۆ ئەمە.
سعودییە پشتیوانی نەیارانی ئەسەد دەكات،
ئەوە شەرمەزارییە .هەموان ئێستا ئامادەن
بۆ بایكۆت و پەراوێزخستن و ئابڵۆقەدانی
ئیسرائیل ،ب��ەاڵم ئ��ەوان��ە چیانكردووە بۆ
فشاركردن لە توركیا لەسەر ئەوەی دژ بە
كوردەكان دەیكات؟ یان فشار خستنەسەر
سعودییە؟ سعودییە بە بایەخە لەبەر ئەوەنا
تەنیا شوێن و ترادسیۆنی موسوڵمانانە،
بەڵكو سعودییە پێكهاتووە لە جۆرێك لە
نوێنەرایەتی بانكی رۆژئاوا ،ژیان و بژێویی
لەسەر بانكەكان ،هەروەها سعودییە هیچ
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نییە ،ئەگەر پارەی نەمێنێت لە بانكەكانی
رۆژئ��اوادا ،هەتا دوب��ەی باسناكرێت نەك
ئ��ەوان��ی ت��ر! ئەمە تەنیا دەوڵەمەندیش
تەواوی ناكات ،بەڵكو لەالیەكی ترەوە ئەم
دەوڵەتانە سوننیین ،كە لەرووی ئایینی و
كولتورییەوە داخراون بەڕووی كۆچبەراندا.

دەوێت كە سەردانی هەرێمەكە بكەم پاش
پەیوەندیكردن بە ئۆجەالنەوە.

* رۆژئاوا بۆ رێبوارانە ،لە بارەی
كانتۆنەكانی رۆژئ���اواوە زانیاریت
هەیە؟
س�لاڤ��ۆی ژی���ژەك :ئ��ای��ا دەزان���ی

* ب��ا بگەڕێینەوە ،ك��وردەك��ان
دیدگایەكیان بۆ یەكسانی هەیە،
* گرنگ ئەوەیە ئەوان تاڕادەیەك
ئەوەش مۆدێلەكانی :دیموكراتیك-
دوراودوور خ��ۆی��ان دەپ��ارێ��زن،
ئوتۆنۆمییە ...؟
سالڤۆی ژی��ژەك :كوردەكان لێرەدا ه��ەت��اوەك��و رۆژێ���ك دێ��ت خۆیان
زۆر گرنگن بۆ م��ن ،من هەندێك شتم رێكدەخەنەوە...؟
ئۆتۆنۆمی چانسی رزگاربوونە لە چوارچێوە
سیاسییەكەدا؟

سالڤۆی ژی���ژەك :ل��ەوان��ەی��ە پاش
هەندێك بڕیاری ئاشتیانە لە داهاتوودا،
بەاڵم لەو باوەڕەدا نیم سوریا زۆر درێژە
بكێشت و زۆر بمێنێتەوە .لەو ب��اوڕەدام
ئێستا ت��ەواو ب��ووە ،ب��اوەڕم وانییە سوریا
بتوانێت بگەڕێتەوە.

* ل��ە رۆژئ�����اوا ك��وردەك��ان
دەستیانكردووە بە سەرەتای بونیادنانی
سیستەمێك كە چەتری كۆكەرەوەی
هەمووان بێت سەرەڕای هەموشتێك
بتوانن پێكەوە لە سوریا بژین ؟

سالڤۆی ژیژەك

بە گاڵتە جاڕییەوە وتوە لە پەیوەندیم-
دا بە هەنێك خەڵكەوە وەك :كوردەكان
دەیانەوێت ببنە ڤێرشنێكی تری جولەكە لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،لە راستیدا ئەمە
ناحەقییە بەرامبەریان ،نەك داگیركاری
بێت ،ئەوە جوڵەو كرانەوەیە ،كە دەتوانێت
ببێتە نمونەیەكی هەستیار بۆ كوردەكان.
ئۆتۆنۆمی گەورەترین هیوای كوردەكانە،
ئ��ەگ��ەر هەندێك راس��ت��ی بەدەستبهێنین
ئەوەیە ،لە ئێستادا قەیرانێك هەیە لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ئایا چی تازە هەیە؟
لەو باوەڕەدام شوێنی كوردەكان ئەوشوێنانەن
كە لە داهاتوودا هەندێك شتی نوێی تیادا
روودەدات .هەمیشە هاوڕێ عەرەبەكانم:
‹من بەرگری دەكەم لە دیموكراسی› ،كاتێك
ئەوان وا دەڵێن من تاقییان دەكەمەوە بە
پرسیارێك :چۆن لەبارەی كوردەكانەوە
بیردەكەیتەوە؟ تۆ دەت��وان��ی ئ��ەم تێستە
بكەیت .من ئەمە بەزۆر لە هاوڕێیان دەڵێم:
من هیوای باشی بۆ كوردەكان دەخوازم،
هیوادارم بتوانم سەردانی ئەوێ بكەم ،بەاڵم
جارێك نازانم چۆن؟ بەاڵم لە راستیدا ئەمەم

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

47

سالڤۆی ژی��ژەك :ئەمە كێشەكەیە.
سەردەمی ئەسەد ،جۆرێك لە دڵنیایی بااڵنسی
ئیتنیكی هەیە س���ەرەڕای دڕندەییەكانی
دیكتاتۆر .باشە ،بەاڵم ئەسەدو گروپەكەی
هەمیشە كەسێكی گاڵتەجاڕ بوون ،كێشەكە
ئ��ەم��ە ب��وو .س��ەرن��ج دەدەم ك��وردەك��ان
لەشوێنێكن ،با كەمێك دورتر بڕۆم ،یان
وا بیردەكەمەوە كە كانتۆنەكان لە باشوری
رۆژهەاڵتی توركیا ،سوریا ،یان چی دەبێت
ئەگەر تۆ ه��ەوڵ بۆ هەمویان بدەیت،
ئەمە بەس نییە ،پێویستە رێگە بدرێت
ببێت بە فۆڕمێكی فراوانی فرەپەیوەندی،
لەوانەیە جیابونەوەی دەوڵەت نەبێت ،بەاڵم
رێگەیەك بێت بۆ پێكەوەبوون .ئەمەش
دەبێتە گەورەترین دەستكەوت .لەڕاستیدا،
من خۆزگەیەكم هەیە ،وەك وتومە بتوانم
سەردانی (رۆژئاوا) بكەم ،ئایا لەوێ زانكۆی
لێیە؟ كە گەیشتمە ئ��ەوێ چ��ۆن بتوانم
پەیوندی پێوە بكەم؟

* لەوێ زانكۆی لێیە .هاتوچۆش
لەگەڵ باشوری كوردستان ،دەكرێت
لە رێگەی توركیاشەوە ...؟
سالڤۆی ژی��ژەك :بەڕاست ،دەوڵەتی
توركیا رێگە بەمە دەدات؟

* ت��ورك��ی��ا زۆر دڵ��خ��ۆش نییە
بەڕێگەدان بەمە ...؟
سالڤۆی ژیژەك :بەدڵنیاییەوە وایە،
بەدڵنیاییەوە ،لەگەڵ ئەوەی ئەوان شوێنێكیان
دۆزییەوە لە الشە مردوەكەی مندا .نەخێر..
نەخێر مەبەستم ئەوەیە بڕۆم .تۆ دەتوانی
هەندێك زانیاریم بدەیتێ؟ باشە كەس هەیە
وەك وەرگێڕ لە كۆلێژەكانی رۆژئاوا؟ بەاڵم
من دەتوانم بەس بە ئینگلیزی قسە بكەم
لەوێ؟ ئەم كارە چۆنە؟
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* لەو باوڕەدا نیم تۆ كێشەیەكت
لەگەڵ زم��ان��دا هەبێت ،ك��وردی،
عەرەبی ،ئینگلیزی ،توركی ،ئەرمینی
 ...دەكرێت كەسێك بدۆزینەوە قسە
بە هەموو زمانەكان بكات ؟
سالڤۆی ژیژەك :با ئەرمینی بێت،
ئایا ئەوان خەریكی چین لە زانكۆكانیاندا؟
دەبێت ئەوانە پێرفێكت بووبن .باشە ،من
بەسەر توركیادا دەفڕم بۆ ئەوێ ،من تەمەڵم.
ناتوانم دە كاتژمێر ئوتۆمبێل لێبخۆڕم.
[*]وەرگێڕی كوردی
سەرچاوە:
بۆ خوێندنەوەی دەقی چاوپێكەوتنەكە
بە زمانی ئینگلیزی سوود لەم سەرچاوانە
وەرگیراوە:
1. http://kurdishquestion.
com/index.php/interviews/
slavoj-zizek-kurds-are-themost-progressive-democraticnation-in-the-middle-east.
html?tmpl=component&print=1
2. https://www.dropbox.com/
s/9l1e44joegurx7h/Zizek%20I%20
want%20to%20visit%20OcalanAli%20Campbell.pdf?dl=0
وەرگ����ێ����ڕاوی دەق����ی ئینگلیزیی
ل���ەم ل��ی��ن��ك��ەوە ل��ەگ��ەڵ دەق���ی ت��ورك��ی
بەراوردكراوەتەوە:
http://www.umutgazetesi.org/zizekocalani-ziyaret-etmek-istiyorumali-can-anf
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پرۆفایل:
_ سالڤۆی ژی���ژەك ،یەكێكە لە
كاریگەرترین فەیلەسوفەكانی جیهان.
ئەو ماركسیست و رەخنەگری كولتورییە،
لە جیهاندا وەك فەیلەسوفێكی ناوازە
سەیری دەكرێت
_ ساڵی  1949لە سلۆڤینیا لە
دایكبووە.
_ دك��ت��ۆرای لە دەرونشیكاریدا
ل��ە زان��ك��ۆی لوبلیانا ل��ە سلۆڤینیا
بەدەستهێناوە.
_ سودی لە دەرونشیكاری جاك
الكان ،فەلسەفەی هیگڵ و كارل ماركس
وەرگرتووە ،كە پێكەوە چوارچێوەیەكی
ئاڵۆز لە فیكری ئەو پێكدەهێنن.
_ دەی���ان كتێبی چ��اپ��ك��ردوەوە،
سااڵنە وەك پڕۆفیسۆری میوان سەردانی
زانكۆكانی جیهان دەكات.

فایلی تایبەت

بەهەڵبژاردنەکانی
تورکیاو هەدەپە

هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیاو مانیفێستی هەدەپە
پێڤاژۆ
هەدەپە لە دوای هەڵبژاردنی یەکی نۆڤەمبەرەوە
هەڵبژاردنەكانی توركیا ،هەڵكشان و داكشانی رێژەیی هەدەپەی لە پەرلەمان سەرخست ،ئاكپارتیش لە حكومەت
هەدەپە نوێنەری دەنگە كپكراوەكانە
ئەردۆگان بە چ شێوەیەك یارییە دۆڕاوەكەی هەڵگەڕاندەوە؟
نوێنەری چاودێرانی  PACEلە هەڵبژاردنی توركیا
شەش راستی لەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا
دیداری دۆران كاڵكان ئەندامی كۆنسەی سەرۆکایەتی پەكەكە
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هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیاو
مانیفێستی هەدەپە

ئامادەكردنی :گەیالن عەباس _ دەرچووی زانستە سیاسییەكان
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سەرەتا

بەپێی ماددەی ()116ی دەستور كاندید 
ی
راسپێردراو بۆ پێكهێنانی حكومەت،
پێویست بوو لە ماوەی  45رۆژدا لەگەڵ
سێ پارتەكەی دیكە رێك بكەوێت بۆ
دروستكرنی زۆری��ن��ەی پەرلەمانی و
پێكهێنانی كابینەی نوێی حكومەت،
ب��ەاڵم پ��اش چەند گەڕێكی دانوستانی
جیاواز لەنێوان ئەكەپە و هەریەك لە
نوێنەرانی (جەهەپە ،مەهەپە ،هەدەپە)،
داود ئۆغڵۆ ل��ە  2015/8/18شكستی
دانوستانەكانی لەگەڵ هەرسێ پارت
بۆ پێكهێنانی حكومەتی هاوپەیمانی
راگ��ەی��ان��د .دوات���ر پ��ش��ت ب��ەس��ت بە
ماددەی ()116ی دەستور (ئەحمەد داود
ئۆغڵۆ) ئەركەكەی رادەس��ت�ی س��ەرۆك

كۆماری توركیا (ئ��ەردۆگ��ان) ك��ردەوە،
لە ب��ەرام��ب��ەردا س��ەرۆك كۆمار پشت
بەست ماددە ( )116 -104دەستور پاش
كۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆكی پەرلەمانی
توركیا (عیسمەت ی��ەڵ��م��از) ،بەهۆی
ئەوەی لیستی براوەی یەكەم نەیتوانی
لەماوەی  45رۆژدا حكومەت پێكبهێنێت،
رۆژی  2015/8/21بڕیاریدا هەڵبژاردنی
پێشوەختەی پەرلەمانی توركیا 2015/11/1
ئەنجام بدرێت.
لە مێژووی كۆماری توركیادا ،وات��ە لە
یەكەم هەڵبژاردنەوە كە لە 1923/10/29دا
ب��ەڕێ��وەچ��ووە ت��اوەك��و ئێستا ،ئەمە بۆ
یەكەمجار ب��ڕی��اری دوب��ارەك��ردن��ەوەی
هەڵبژاردن لە توركیادا بدرێت.

رۆژی  2015/6/7بیست و پێنجەمین هەڵبژاردن ی
گشتی پەرلەمانی توركیا بەڕێوەچوو ،دواتر
پاش راگەیاندنی ئەنجامەكان ،سەرۆك كۆماری
توركیا (رەج��ەب تەیب ئ��ەردۆگ��ان) پشت
بەست بە دەسەاڵتەكانی ،كە لە م��اددەی
( )109 – 104دەستوری توركیادا هاتووە ،لە
ب��ەرواری  2015/7/9سەرۆكی پارتی براوەی
یەكەم (ئەحمەد داود ئۆغڵۆ)ی راسپارد بۆ
پێكهێنانی كابینەی نوێی حكومەتی توركیا.
ئەنجامەكانی هەڵبژاردن دەیخواست حكومەتی
نوێ حكومەتێكی هاوپەیمانی بێت ،بەو
پێیەی هیچ یەكێك لە چوار پارتە براوەكەی
پەرلەمان (ئەكەپە ،جەهەپە ،مەهەپە،
هەدەپە) نەیانتوانیبوو ()1+50ی دەنگەكان بۆ
بەدەستبهێنن.
پێكهێنانی حكومەتیثارتةزۆرینە
سياسيةكانى توركيا

ذمارةى دةنطةكان

ريَذةى

ذمارةى كورسى

AKPتوركيا
سياسيةكانى
ثارتى دادو ثارتة
طةشةثيَدان

دةنطةكان
ˇذمارةى
12.251.488

سةددى
ريَذةى
%78.24

كورسى
ذمارةىكورسي
ˇ852

ثارتى طةىل كؤمارىCHP
ثارتى دادو طةشةثيَدان AKP
ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليستMHP
ثارتى طةىل كؤمارىCHP
ثارتى دميوكراتى طةالن HDP
ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليستMHP
 12ثارت و  128كانديدى سةربةخؤ
ثارتى دميوكراتى طةالن HDP

ˇ11.518.148
ˇ12.251.488
ˇ4.514.122
ˇ11.518.148
ˇ2.854.582
ˇ4.514.122
ˇ 8.127.871دةنط
ˇ2.854.582

سةددى
%87.45
%78.24
%12.84
%87.45
%18.18
%12.84
ˇ%7.44
%18.18

 188كورسي
ˇ 852كورسي
 28كورسي
 188كورسي
 28كورسي
 28كورسي
ˇهيض كورسيةكي ثةرلةمانيان بةدةستنةهيَنا
 28كورسي

 12ثارت و  128كانديدى سةربةخؤ

ˇ 8.127.871دةنط

ˇ%7.44

ˇهيض كورسيةكي ثةرلةمانيان بةدةستنةهيَنا

جياوازى نيَوان ذمارةى كورسى ضوار اليةنة سةرةكيةكةى ثةرلةمانى توركيا لة ماوةى دوو خوىل 1122 - 1122
جياوازى نيَوان ذمارةى كورسى ضوار اليةنة سةرةكيةكةى ثةرلةمانى توركيا لة ماوةى دوو خوىل 1122 - 1122
ذمارةى كورسيةكانيان لةخوىل
ثيَشوى ثةرلةمانى توركيا
ذمارةى 5100
كورسيةكانيان لةخوىل

ذمارةى كورسيةكانيان
لةخوىل ثةرلةمانى توركيا
ذمارةى5102
كورسيةكانيان

ثارتى طةىل كؤمارىCHP
بزوتنةوةىيَدان AKP
ثارتىدادو طةشةث
ثارتى
ناسيؤناليستMHP
CHP
ثارتى طةىل
HDP
كؤمارىطةالن
دميوكراتى
ثارتى

753
27
072
72

526
61
075
61

ثارتى دميوكراتى طةالنHDP

72

ثارتة سياسيةكانى توركيا
توركيا
سياسيةكانىAKP
ثارتةطةشةثيَدان
ثارتى دادو

ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليستMHP

ثةرلةمانى توركيا
ثيَشوى 753
5100
072

27

ثةرلةمانى توركيا
لةخوىل 526
5102
075

61
61

جياوازى كورسييةكانى نيَوان هةدو خول
خول
كورسييةكانى ني
هةدوكرد
ثةرلةمانىَوانكةمى
جياوازىكورسى
ˇ 86
 7كورسى ثةرلةمانى كةمى كرد
زيادى كرد
ثةرلةمانى كةمى
كرد
كورسى ثةرلةمانى
 86كورسى
ˇ 53
زيادىكرد
نىكةمى
ثةرلةمانى
52كورسى
7
كرد
كورسى ثةرلةما
 53كورسى ثةرلةمانى زيادى كرد
 52كورسى ثةرلةمانى زيادى كرد
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ئەنجامی هەڵبژاردنی 2015/6/7

حەوتی حوزەیرانی ئ��ەم س��اڵ پرۆسەی
هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا بەڕێوەچوو،
لەكۆی  56.632.889هاوواڵتی كە مافی
بەشداریان هەبوو 47.507.389 ،هاوواڵتی
بەشداریانكرد ،لەو ژمارەیەش 46.135.964
هاونیشتیمانی دەنگەكانیان بۆ هەژماری
كۆتایی ب��ە پ��ەس��ەن��دك��راوی دان���را .بەم
ج��ۆرەش ئاستی ب��ەش��داری هاوواڵتیانی
توركیا لە هەڵبژاردنەكاندا رێژەی % 83ی
تۆماركرد.

(ب��ەدەپ��ە) بەشداریانكرد ،دوا ب��ەدوای
هەڵبژاردنەكانیش هەردو پارت ریزەكانی
خۆیانیان لەژێر پەیكەرێكی هاوبەشدا
رێكخستەوە ،ئ��ەم ه��ەن��گ��اوە س��ەرەت��ا
لەپەرلەمانەوە دەستیپێكرد ،پاش ئەوەی
فراكسیۆنێكی هاوبەشیان لەناو پەرلەماندا
پێكەوەنا ،پەرلەمانتارەكانی پارتی ئاشتی
و دیموكرات چوونە پاڵ پەرلەمانتارەكانی
پارتی دیموكراتی گ��ەالن .بەم جۆرەش

فراكسیۆنێكی  35ئەندامیان پێكهێنا.
ئامانجە سیاسی و مەدەنیەكانی ئەم
پارتە ،لەناو پەیرەو پرۆگرامی ناوخۆی
پارتەكەدا روون��ك��راوەت��ەوە  ،ئەم پارتە
تێدەكۆشێت لەپێناو بەگژداچونەوەی گشت
تایبەتمەندێتیەكی نەتەوەیی و رەگەزی،
كاردەكات بۆ دابینكردنی ژیانێكی شایستە
و خۆشگوزەران لەسەر بنەمای یەكسانی
بۆ سەرجەمی هاوواڵتیانی توركیا ،ئەوەش

ناسنامەی پارتی دیموكراتی
گەالن ()HDP

مێژوی دروستبوون و راگەیاندنی ئەم پارتە،
دەگەڕێتەوە بۆ رێكەوتی  15ئۆكتۆبەری
ساڵی  ،2012وەك باڵێكی هاوبەشی پارتی
ئاشتی و دیموكراتی كورد (بەدەپە،)BDP :
كە ئەوكات نوێنەرایەتیان لەناو پەرلەمانی
توركیادا هەبوو .یەكەمین كۆنگرەی ئەم
پارتە لە رێكەوتی  27ئۆكتۆبەری ساڵی
2013دا بەسترا.
ل����ەرووی ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی��ەوە ئ��ەم پ��ارت��ە
ب��ە پارتێكی س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات لە
قەڵەمدەدرێت ،پابەندە بەدژایەتیكردنی
سیستمی س��ەرم��ای��ەداری و جیاكاری و
رەگەزپەرستی ئاینی و نەتەوەیی ،رێزگرتن
و قبوڵكردنی جیاوازیەكان و پابەندبون
بەبنەماكانی دیموكراتی ،هاوواڵتیبون،
یەكسانی ،ئازادی و دادپەرەری.
یەكەم بەشداری فەرمی ئەم پارتە لەبواری
حكومرانیدا ،دەگەڕێتەوە بۆ هەڵبژاردنی
شارەوانییەكانی  ،2014كاتێك كە بە
هاوبەشی لەگەڵ پارتی ئاشتی و دیموكرات
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بە بەدێهێنان و هێنانە ئارای بنەماكانی
دیموكراتی لەرێگەی سیستمێكی لیبراڵ و
دیموكراتەوە.
ئەم پارتە وەك لەپەیرەوەكەیدا هاتووە بە
پلەی یەكەم نوێنەرایەتی گشت ئەو چین
و توێژانە دەكات ،كە لەتوركیادا مافخوراو
پەراوێزخراون و وەك هاوواڵتی پلە دوو
مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت ،دوات��ر كار
بۆ بەرژەوەندی گشتی سەرجەم پێكهاتە
جیاوازەكانی توركیا دەكات .هەرچەندە لە
بنەڕەتدا پێكهێنەرانی ئەم پارتە پێكهاتون
لە كەسانی دی��اری ناوچە جیاوازەكانی
باكوری كوردستان ،بەدیاریكراوی ئەوانەی
كەپێشتر لەناو ریزەكانی پارتی ئاشتی و
دیموكراتی كورد (بەدەپە) كاریانكردووە،
ب��ەاڵم ه��ەر لەناونانیدا دەردەك��ەوێ��ت
پێكهێنەرانی ئەم پارتە دەیانەوێت هەدەپە
جیاوازبێت لەئەزمونی پارتە كوردییەكانی
رابردوو ،ئەوە جگە لەوەی هەوڵدەدەن
ل��ەگ��ەڵ ب���ارودۆخ���ی ه��ەم��ە چەشنەی
كۆمەڵگەی توركیدا خۆیان بگونجێنن ،بە
جەختكردنەوە لەسەر دیموكرات كردنی
كۆمەڵگەو بەرجەستەكردنی م��اف و
بەرژەوەندی كۆی گەالنی توركیا.
لەالیەكی دیكەوە ئەم پارتە بە پارتێكی
كوردی دەناسرێت و الی زۆرێكیش وەك
كۆپی دووەمی پارتی ئاشتی و دیموكراتی
كورد (بەدەپە) ناودەبرێت ،بەاڵم ئەمان
رێ��رەوی چاالكیەكانیان ،تەنها لەباكوری
كوردستاندا قەتیسنەكردوەو روی��ان لە
ناوچە جیاوازەكانی رۆژئ��اوای توركیاش
كردووە .الی هەندێكی دیكە بە پارتێكی
دیموكرات و هەندێكیش وەك پارتێكی
چەپ و بەشێكیش لە باڵی سیاسی پارتی

كرێكارانی كوردستان ئ��ام��اژەو پێناسی
دەكەن .دواجار هەدەپە خۆی بەنوێنەری
ه��ەم��وو گ��ەل و ت��اك��ە پ��ەراوێ��زخ��راو،
چەوساوە ،زوڵملێكراوەكانی كۆمەڵگەی
توركیا دەزانێ ،چونكە دەیان ڕێكخراوی
سیاسی و مەدەنیی ك��ورد ،كەسایەتی
ئاینی و چەپ و ئازادیخواز ،فێمینیست،
ژینگەپارێز ،سەندیكای كرێكاری لەخۆیدا
كۆكردۆتەوە.
لەم پارتەدا كار بەسیستمی هاوسەرۆك
دەكرێت ،واتە پارتەكە سەرۆكێكی پیاو

سەرۆكێكی ژنی دەبێت و لەكاتی بەستنی
كۆنگرەدا ه��ەردوك��ی��ان هەڵدەبژێرێن.
لەساتەوەختی دامەزراندنیەوە ،تا ئێستا
هەدەپە شەش رێبەری هەبووە سێ پیا و
سێ ژن .لە بەرواری  2014/7/22هەریەك
لە (فیگان یوكسیك داغ) و (سەاڵحەدین
دەمیرتاش) هاوسەرۆكی و رێبەرایەتی
هەدەپە دەكەن.
هەدەپە لەنێوان دوو هەڵبژاردندا

پ��ارت��ی دی��م��وك��رات��ی گ���ەالن «ه��ەدەپ��ە»
نوێنەرایەتی كوردانی باكوری كوردستان
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دەك��ات و درێ��ژك��راوەی پارتی ئاشتی و
دیموكراسی «بەدەپە»یە ،ئەم پارتە بۆ
یەكەم جار لە مێژووی توركیاو باكوری
ك��وردس��ت��ان ب��ۆ ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی 7ی
حوزەیرانی  2015بڕیاریدا وەك پارت
بەشداری لە هەڵبژاردنەكانی توركیادا
بكات ،هەرچەندە لەپاش هەڵبژاردنەكانی
 1991پارتە كوردیەكانی باكور بەشداریی
هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی توركیایان
كردووە ،بەاڵم هەمیشە بەهۆی بەربەستی
ڕێژەی  10%یاسای هەڵبژاردنەكانی توركیا،
نەیانتوانیووە وەك پارتی سیاسی بەشداری
هەڵبژاردنەكان بكەن ،ب��ەم هۆكارەش
ناچاربوون بە كاندیدی سەربەخۆ بەشداری
هەڵبژاردنەكانی دەیەی راب��ردوی توركیا
بكەن و خۆیان بگەیەننە پەرلەمان.
ب��ەاڵم لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیراندا
بۆ یەكەمین جار پارتی دیموكراتی گەالن
(ه���ەدەپ���ە) ،ت��وان��ی بەربەستی % 10
تێبپەرێنێت و بە بەدەستهێنانی %13ی
دەنگەكان بەرامبەر  80كورسی پەرلەمانی،
وەك یەكەمین پارتی باكوری كوردستان
بگاتە پەرلەمانی توركیا.
پاش شكستی دانوستانەكانی پێكهێنانی
حكومەت و بڕیاردان بۆ ئەنجامدانەوەی
هەڵبژاردنی پەرلەمان ،هەدەپە ئامانجی
ب��وو سەركەوتن دوب��ارەب��ك��ات��ەوە ،نەك
تەنها بە تێپەڕاندنی بەربەستی  %10و
گەیشتن بە پەرلەمان ،بەڵكو هەوڵیدەدا بۆ
زیادكردنی دەنگەكانی بە ئامانجی گەیشتن
بە دەسەاڵت و ناوەندی بڕیار لە توركیادا.
ئەمەش لەرێگەی مانیفێستێكی گشتگیر
(بەرنامەی هەڵبژاردن)و كاندیدكردنی 550
ئەندام لەسەرجەمی پێكهاتەكانی توركیاو
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ت��ەواوی ش��ارو شارۆچكەو پارێزگاكانی
توركیا.
هەدەپە لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیراندا
زۆر بە بەرنامە مانیفێست (كارنامەی
ه��ەڵ��ب��ژاردن)ی خ��ۆی دارش��ت ،هەوڵیدا
لەسەر كۆی پرسەكان ،سەرنجی كراوە
بۆ دەنگدەرانی توركیا بخاتەروو .ئەمەش
لەپێناو راكێشانی زۆرترین دەنگی پێكهاتە
جیاوازەكانی توركیا .لەگەڵ ئەوەشدا
هەدەپە سەركێشیەكی گەورەی ئەنجامدا،
چونكە لە دۆخی تێنەپەراندنی  %10دا،
هەدەپە بێبەش دەك��را لە نوێنەرایەتی
كردنی ك��ورد و كەمینەكانی دیكە لە
پەرلەمانی توركیادا ،بێگومان ئەو دۆخەش
رێگەی خۆش دەكرد بۆ بنبەست گەیشتنی
پرسی چارەسەری كورد لە توركیادا ،چونكە
تا ئێستا هەدەپە ،تاكە ناوبژیوانی فەرمی
نێوان سێكوچكەی (ئیمراڵی و ئەنكەرە
و قەندیلە) .بەنەمانی ئەم نێوەندگیریە
ئەگەری قوڵبوونەوەی زیاتری بارگرژیە
ناوخۆیەكانی توركیا چاوەروانكراوبوو.
بۆ هەڵبژاردنی  1نۆڤەمبەر هەدەپە بەهەمان
ئەزمونی هەڵبژاردنی 7ی حوزەیران لە
سەرجەمی سنوری توركیادا كاریكرد بۆ
گەیاندنی پەیامەكانی بەو چین و توێژ و
كەمینانەی كە بەردەوام وەك ستەملێكراو
گوتارەكانیان ئاڕاستەی حكومەتی ئەو
واڵت��ە دەك��ەن ،لە دیارترینیشیان بریتی
ب��وون لە (ژن��ان ،كرێكاران ،كەمایەتی
ئاینی و مەزهەبی و نەتەوەیەكانی وەك
«عەلەویی ،ئەرمەن ،عەرەب ،بلوجەكان
و رەگ��ەزی سێهەم»  )...ئەم راستیەش
بە فرە رەنگی و گشتگیری و بەرفراوانی
پاڵێوراوەكانی هەدەپەوە رەنگیداوەتەوە.

ئاژانسی هەواڵی ف��ورات لەم بارەیەوە
دەڵێت «لیستەكەی هەدەپە ئیسالمی،
ئەرمەنی ،ع��ەل��ەوی ،كرێكاران ،ژن��ان،
ژی��ن��گ��ەپ��ارێ��زان ،چ��االك��ەوان��ان��ی ب��واری
ه��اوڕەگ��ەزب��ازی و نوێنەری هەمو ئەو
گروپانەشی تێدایە ،كە لە توركیادا خۆیان
بە ماف خوراو دەزانن «.
مانیفێستی هەڵبژاردنی پێشوی هەدەپە لە
چواچێوەی  49الپەرەدا باڵوكرایەوە ،بۆ ئەم
هەڵبژاردنەش هەدەپە چەند گۆڕانكاریەكی
بچوكی بەسەر ئ��ەو بەرنامەیدا هێناو
لەچوارچێوەی  52الپ��ەڕەداو لەژێر ناوی
«مرۆڤایەتی مەزن ئاشتی مەزن» دا باڵوی
كردەوە.
س��ەرەت��ای بەرنامەكە وەك ئاماژەیەك
بۆ دۆخ��ی نائارامی توركیا ب��ەم جۆرە
دەستیپێكردبوو»لەكاتێكدا ب��ەرەو 1ی
تشرینی دووەم دەچ��ی��ن ،هەموومان
هێندەی ئەو نانەی دەیخۆین ،هێندەی ئەو
ئاوەی دەیخۆینەوە ،هێندەی ئەو هەوایەی
هەڵیدەمژین ،پێویستمان ب��ە ئاشتی،
دیموكراتی و دادپەروەری هەیە».
مانیفێستی هەدەپە بۆ هەڵبژاردنی 1
نۆڤەمبەر بەسەر  8تەوەردا دابەشكرابوو،
لە دیارترین تەوەرەكانیش پەیوەست بوون
بە داكۆكیكردن لە (هێنانە ئارای ئاشی،
بەدیهێنانی یەكسانی و دادپ���ەروەری و
ئ��ازادی بۆ سەرجەم هاونیشتیمانیان لە
توركیا بەبێ جیاوازی ئیتنیكی ،ئاینی،
م��ەزه��ەب��ی و رەگ�����ەزی ،بەدیهێنانی
دادپ����ەروەری كۆمەاڵیەتی  ،)...بەاڵم
لەنێو ئەم هەشت تەوەرەدا چەند بوارێك
بەتایبەتی لە بەرنامەكەدا پاكێجی تایبەتیان
بۆ داڕژێ��راب��وو ،ل��ێ��رەدا هەوڵدەدەین
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ئةو ثارتة كوردييانةى كة لة سالَاني نةوةدةكانةوة بةشداريان لة هةلَبذاردندا كردوةو ريَذةى  % 01دةنطةكان
طةورةترين ريَطر بووة بؤ طةيشتنيان بة ثةرلةمان وةك ثارتيَكى سةربةخؤ
بةشدارى كورد لة
هةلبذاردنةكاندا

ثارتة كورديةكان

ريَذةى دةنطةكانيان لةسالَى 1100 - 0991

هةلَبذاردنى 0991

ثارتى دميوكراتيةتى طةل HADEP

ذمارةى دةنطةكانى  0.070.316دةنط ،نةيانتوانى %01
تيَبثةريَنن

هةلَبذاردنى 0999

ثارتى دميوكراتيةتى طةل  HADEPو ثارتى
طةىل دميوكراتىDEHAP

ذمارةى دةنطةكانيان  0.281.093دةنط ،نةيانتوانى %01
تيَبثةريَنن

هةلَبذاردنى 1111

ثارتى طةىل دميوكراتىDEHAP

ذمارةى دةنطةكاني 0.931.331دةنط بوو ،بةرامبةر بة
 %3.1بوو ،بةم جؤرة نةيتوانى  %01تيَبثةريَنيَت.

هةلَبذاردنى 1117

ثارتى كؤمةلَطاى دميوكرات DTP

بةكانديدى سةربةخؤ بةشداريكرد لةكؤى  31كانديد11 ،
كانديديان ضونة ثةرلةمانى توركيا

هةلَبذاردنى 1100

ثارتى ئاشتى و دميوكراتى كوردBDP

بة كانديدي سةربةخؤ بةشداري لة هةلَبذاردنةكاندا كرد و
تواني ريَذةي  61 ،%1.37كورسي ثةرلةمان بؤ خؤي
مسؤطةربكات.

هةلَبذاردنى  7حوزةيرانى
1101

ثارتى دميوكراتى طةالن HDP

بة ثارتيَكى يةكطرتوى سةربةخؤ بةشدارى هةلَبذاردنةكانى
كرد و توانى بةربةستى  %01تيَبثةريَنيَت و ريَذةى %06
دةنطةكان بةدةست بهيَنيَت كة بةامبةر بوو بة  81كورسى
ثةرلةمانى.

ˇ
ثارتة كورديية بةشدارةكان لةهةلَبذاردنة ثةرلةمانيةكانى توركيا 1101 - 0991

ثيَطةى كورد لة توركيادا
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چەند پرسێك لەنێو ت���ەوەرە جیاكانی
مانیفێستەكەدا هەڵبژێرین و ئاماژەی بۆ
بكەین ،لە دیارترینیشیان ئەمانە بوون:
 .1داك��ۆك��ی��ك��ردن ب��ۆ چ��اك��س��ازی لە
سیاسەتی ناوخۆ و دەرەوەی توركیا
• لەسەر ئاستی سیاسەتی ناوخۆ

 .1هەڵوەشاندنەوە و هەڵگرتنی بەربەستی
یاسای بەدەستهێنانی %10ی دەنگەكان ،كە
لەئێستادا بووەتە یەكێك لەرێگرە دیارەكان
لەبەردەم كەمینەكان و پارتە بچوكەكان ،كە
بەم هۆكارە ناتوانن نوێنەری راستەقینەیان
لە رێگای پارتێكی سیاسيیەوە بنێرنە
پەرلەمانی توركیا ،لەپێناو فرە رەنگتركردنی
پەرلەمان ،هەدەپە رایگەیاندووە ،كە
یەكێك لەكارە پێشینەكانی پەرلەمانیان
بریتی دەبێت لە هەڵوەشاندنەوەی ئەو
بڕیارە ،تاوەكو پارتەكان بەپێی رێژەی ئەو
دەنگانەی بەدەستیدەهێنن ،نوێنەرایەتییان
لە پەرلەماندا هەبێت.
 .2دژایەتی پرۆژەكەی ئەردۆگان و ئەكەپە،
كەخۆی دەبینێتەوە لە گۆڕینی سیستمی
حكومرانی توركیا لەپەرلەمانیيەوە بۆ
سەرۆكایەتی ،ئەمەش لەرێگای هەمواری
دەستورەوە.
 .3ه��ەدەپ��ە ئ��ەول��ەوی��ەت دەبەخشێتە
هێنانەئارای دەستورێكی دیموكراتی،
دەستورێك كە لەسایەیدا نكوڵی لە شوناسی
هیچ نەتەوەو رەگەزێكی جیاواز نەكرێت
و فەراهەمی ماف و ئازادییە سیاسی و
مەدەنیەكان بكات ،چونكە «گەیشتن
بە دیموكراسی پێویستی بە دەستوری
دیموكراسی هەیە».
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ه��اوك��ات ه��ەدەپ��ە بەشێوەیەكی روون
دژایەتی خۆی بۆ سیستمی سەرۆكایەتی
ن��ی��ش��ان��داوە ،ئ��ەو گۆڕانكارییانەی نێو
دەستوریش پەسەند ناكات ،كە بناغەكانی
ئەو سیستمە دادەمەزرێنن ،واتە لەگەڵ
گۆڕینی دەس��ت��وردا ،هەدەپە پشتیوانی
گۆڕینی سیستمی پەرلەمانیی نییە ،بۆ
سەرۆكایەتی.
 .4دۆزینەوەی چارەسەر بۆ كێشەی كورد
بەرێگای ئاشتیانەو میكانیزمی دانوستان،
هەوڵدان بەرەوپێشبردنی پرۆسەی ئاشتی و
دیموكراتی لەرێگەی كاری پەرلەمانییەوە.
 .5وەستاندنی جەنگ و خوێنڕێژی و
هێنانە ئارای دۆخی «ئاشتی تا كۆتایی».
 .6ك��ەم��ك��ردن��ەوە و س��ن��وردارك��ردن��ی
دەسەاڵتەكانی س��ەرۆك كۆمار بۆ ئاستی
سیمبولی.
 .7هەدەپە ك��اردەك��ات بۆ پیادەكردنی
سیستمی هاوسەرۆكایەتی لەسەر ئاستی
دەسەاڵتە بااڵكان.
 .8هەڵگرتنی پارێزبەندی دیپلۆماسی
(حصانە الدبلوماسیە) بۆ دام���ەزراوەی
ئاسایشی نیشتمانی و پەرلەمانتاران .هاوكات
پارێزبەندی دیپلۆماسی پەرلەمانتاران ،تەنها
لەچوارچێوەی گوزارشتكردن لە بیروڕادا
پارێزبەندی دەهێڵرێتەوە.
 .9كەمكردنەوەی موچەو ئیمتیازاتی مادی
پەرلەمانتاران.
.10پ��ێ��داچ��ون��ەوەی ت���ەواو بەسیستمی
دادوەری و ئەو یاسا ئەمنیانەی ،كە سنور
بۆ ئازادیەكانی هاوواڵتیان دادەنێن.
.11ك���ارك���رن لەپێناو كۆتایهێنان بە
ناوەندێتی لە بڕیاردان ،مەركەزیەت و
ناوەندێتی بڕیاردان ،واتە كۆكردنەوەی

دەسەاڵتەكان لە یەك دەستدا ،ئەمەش
دیكتاتۆریەت بەرهەمدێنێ ،باشترین
رێگا چ��ارە بۆ ئ��ەم دۆخ��ە ،بریتییە لە
جێبەجێكردنی پرۆژەی المەركەزیەت و نا
ناوەندێتی ،ئەوەش بەرێگەی خۆبەڕێوبەری
دیموكراسی ،وات��ە رێ��گ��ەدان بەخەڵكی
كە خۆیان ناوچەكانیان بەڕێوەبەرن،
ئەمەش پێكهێنانی هەیكەلی ئیداری و
دیموكراسی لێدێتەبەرهەم».خۆبەرێوبەری
ب��ۆ بنیاتنانی ت��ورك��ی��ای س����ەدەی 21
پێویستییەكی ژیانە»« ،گەرەنتی یەكێتی
ئارەزومەندانەیەو ناونیشانی چارەسەری
دیموكراتیە» جێبەجێكردنی ئەم هەنگاوە
باشترین لەمپەر لە ب��ەردەم دەس��ەاڵت
و سەاڵحیاتەكانی ئەنكەرە و سەرۆكدا
دروستدەكات.
.12هەڵگرتن و كۆتایهێنان بە پرۆسەی
پاراستنی گوندەكان و بەسزا گەیاندنی
گشت ئەو جەردەوانانەی (پاسەوانی سنور)
كە لە ماوەی  30ساڵی رابردوو دەستیان
هەبووە لە رشتنی خوێنی هاوواڵتیانی
سڤیلی باكوری كوردستاندا .هاوكات گشت
دامەزراوە جەنگیەكانی كە بۆ ئەم مەبەستە
دامەزراون هەڵبوەشێنەوە ،وەك نموونەی
ژیتێم ( .)JITEMدواتر قەرەبووكردنەوەو
هاوكاریكردنی گشت ئەو خانەوادانەی
لەسەر دەستی ئەم هێزانە زیانی مادی و
گیانیان بەركەوتووە لەرابردودا.
.13هەڵوەشاندنەوەی دەستەی (ئەنجومەنی
ئاسایشی نیشتیمانی) كە پاش كودەتای
ساڵی  1982دروستكراوە و پێكدێت لە
(س��ەرۆك كۆمار و س��ەرۆك وەزی��ران و
سەرۆكی هێزە چەكدارەكان).
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• لەسەر ئاستی سیاسەتی دەرەوە

 .2داكۆكیكردن لە مافی ئافرەتان

 .1پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی سیاسەتی ئاشتیانە
لەسەر ئاستی پەیوەندییەكانی دەرەوەو
كۆتاییهێنان بە سیاسەتی دەست تێوەردان
لە بارودۆخی ناوخۆی واڵتان.
 .2هەوڵدان بۆ كۆتاییهێنان بەشەڕی ناوخۆی
سوریاو هاوكاری ك��ردن لەهێنانەكایەی
چارەسەرێكی ئاشتیانە لەسەر بنەمای
پێكەوە ژیانی گەالن و یەكسانی.
 .3كاركردن لەپێناو ناساندن و داننان
بەو ئیدارە خۆبەڕێوەبەری دیموكراتییەی
‹›گەلی رۆژئاوا››.
 .4رێگری لە بەكارهێنانی خاكی توركیا
بۆ پەڕینەوەی چەكدارە توندرەوەكان بۆ
نێوخاكی سوریاو هەوڵدان بۆ چارەسەری
كێشەی ئاوارەكان لە خاكی توركیا.
 .5پاڵپشتی كردنی فەلەستینیەكان بۆ
راگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆ و گێرانەوەی
مافە زەوتكراوەكانیان ،كاركردن بۆ دانانی
سنور لەبەردەم داگیركاری و ستەمكاری
حكومەتی ئیسرائیل.
 .6پێشنیاری چارەسەركردنی كێشەی
نێوان یۆنان و توركیا ،پەیوەست بە نیوە
دورگەی قوبرس.
 .7البردنی گ��ەم��ارۆی ئ��اب��ووری لەسەر
ئەرمینیاو كاركردن بۆ دەستپێكردنەوەی
پەیوەندییە سیاسی ،ئابوری ،دیپلۆماسی و
كۆمەاڵیەتییەكان ،لەگەڵ گەلی ئەرمینیدا،
ئەمەش بەكردنەوەی سنور كە تاك الیەنە
حكومەتی توركیا ب���ەروی ئەرمینیادا
دایخستوە.
 .8هەوڵدانی زیاتر بۆ گرتنەبەری ئەو
رێكارانەی كە توركیا نزیك دەكاتەوە لە
ئەندامبوون لە یەكێتی ئەوروپا.

هەدەپە پاكێجی تایبەتی ئاراستەی چینی
ئافرەتان كربوو ،ئ��ەوەش لەپێناو زیاتر
فەراهەمكردنی م��اف و ئەركەكانیان.
هەدەپە بانگەشە بۆ یەكسانی نێوان ژن و
پیاو دەكات ،لە ئەرك و مافدا.
لە مانیفێستەكەدا هاتبوو كە ئافرەتان
توێژێكی چاالكی كۆمەڵگای توركیان ،بەاڵم
بوارێكی كەم لە بەردەمیاندا رەخساوە بۆ
مومارەسەكردنی مافەكانیان ،لەبەر ئەمەش
هەدەپە ئامانجیەتی لەرێگەی پارتەكەیەوە
ئەو بۆشاییە لە كۆمەڵگای سیاسی توركیادا
پ��ڕ ب��ك��ات��ەوە .ئ��ەم دروش��م��ە ب��ە فیعلی
ل��ە هەنگاوەكانی راب����ردووی ه��ەدەپ��ەدا
رەنگیدایەوە ،بۆ نمونە لە هەڵبژاردنەكانی
 7حوزەیراندا ،هەدەپە خ��اوەن زۆرترین
كاندیدی ئافرەت بوو .بەجۆرێك هەدەپە
ریزبەندی یەكەمی گرتبوو لەنێوان هەر 20
پارتەكەی توركیادا ،لەكۆی  550كاندید،
 268ئافرەت لە لیستەكەیدا كاندید كردبوو،
ئ��ەم��ەش ب��ەرام��ب��ەر ب��وو ب��ەرێ��ژەی 48%
كاندیدەكانی ،دواتریش توانی لەكۆی 80
كاندیدی دەرچ��ودا  31ئافرەت بگەیەنێتە
پەرلەمان ،هاوتا ب��وو ب��ەرێ��ژەی % 40ی
دەرچوانی لیستەكەی ،بەمشێوەیە زۆرترین
رێژەی ئافرەتانی دەرچوو لەنێو هەدەپەدا
بەدیدەكرا ،بە ب��ەراورد بە سێ پارتەكەی
دیكە.
ب��ۆ ئ��ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەش بەهەمانشێوە
هەدەپە ئامانجی بوو رۆڵ و بەشداری
ئافرەتان لە پەرلەمانی توركیادا ئەكتیڤ
بكات ،لەم پێناوەشدا كۆی  81پارێزگای
توركیادا هەدەپە لە  78پارێزگادا كاندیدی
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ئافرەتی دیاریكردبوو .دیارترین پەیامەكانی
هەدەپە بۆ ژنان لەمانیفێستی هەڵبژاردنی
1ی نۆڤەمبەردا بریتی بوون لە:
 .1دانانی وەزارەتێك بۆ گرنگیدان بە
مافی ئافرەتان.
 .2یەكسانی لە كرێی كارو ماوەی كاركردنی
نێوان ئافرەتان و پیاوان.
 .3دابینكردنی هەلی یەكسان بۆ ئافرەتان
هاوتای پیاوان لە سەرجەم بوارو كایەكاندا،
ئەوەش بە نەهێشتنی جیاوازی تایبەتمەندی
نێوانی هەردو رەگەز.
 .4گرنگیدان و چاودێریكردنی ئافرەتانی
خاوەن پێداویستی تایبەت.
 .5چاودێریكردن و هاوكاریكردنی ئەو
ئافرتانەی كە خێزانەكانیان لەدەستداوە.
 .6جێكردنەوەی سیستمی هاوسەرۆكایەتی
ب��ۆ ئ���اف���رەت���ان ،ن���ەك ت��ەن��ه��ا ل��ەس��ەر
ئاستی پارتەكان ،بەڵكو لەسەر ئاستی
(هاوموختاری ،ه��اوس��ەرۆك وەزیرانی،
هاوسەرۆك كۆماری .)...
 .7رێزگرتن لەزمانی دایك لە سەرجەم دام
و دەزگا فەرمیەكاندا ،هاوكات پەروەردە
بە زمانی دایكن كە خزمەتگوزارییەكی
گشتییە پێویستە وەك مافێك بۆ هەمووان
پەسەندبكرێت ،واتە»لە پاڵ فێركردنی زمانی
فەرمیدا ،كە زمانی توركییە ،پەروەردە بە
زمانی دایك كە خزمەتگوزارییەكی گشتییە
بۆ هەمووان فەراهەم بكرێت».
8 .8ی مارس رۆژی جیهانی ژنانە بكرێت
بە پشوی فەرمی لەتوركیادا.
 .9بەگژداچونەوەی زاڵدەستی و سیستمی
پ��ی��اوس��االری ،دان��ان��ی س��زای یاسایی دژ
ب��ە ت��ون��دوت��ی��ژی رەگ���ەزی ب��ەرام��ب��ەر و
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بەرزراگرتنی كەرامەت و گێرانەوەی رێز
بۆ ئافرەتان.
 .10بڕینەوەی بیمەی كۆمەاڵیەتی بۆژنانی
بێكارو ناوماڵ.
 .3داكۆكیكردن لەپرسی گەنجان و
الوان

گەنجان سێكتەرێكی گرنگی بەرنامەی
هەڵبژاردنی هەدەپەیان بۆ دابینكرابو،
هەدەپە لەرێگای پاكێجێكەوە سیاسەتی
پ��ارت��ەك��ەی ئ��اراس��ت��ەی گەنجانی توركیا
ك���ردب���وو ،ت��ی��ای��دا چ��ەن��د خ��اڵ��ێ��ك بۆ
چارەسەركردنی كێشەكانیان خرابوونە
روو ،لەدیارترینیشیان بریتی بوون لە:
 .1دابینكردنی هەلی كارو ئاسانكاری كردن
بۆ پرۆسەی خوێندن بەیەكسانی لەسەرجەم
خوێندنگەو پەیمانگا و زانكۆكاندا.
 .2ئەكتیڤكردنی رۆڵ���ی پێگەیاندنی
زانكۆكان و رەخساندنی هەلی یەكسان بۆ
دامەزراندنی دەرچوانی زانكۆ.
 .3دام��ەزران��دن��ی وەزارەت���ی الوان بۆ
ئەكتیڤكردنی چاالكی گەنجان.
 .4كەمكردنەوەی مافی دەنگدان لە 18
ساڵ بۆ  16س��اڵ ،كەمكردنەوەی مافی
خۆكاندیدكردن بۆ نمونە لەپەرلەمان لە
 30ساڵ بۆ 18ساڵ.
 .5ه��ەدەپ��ە هێزێكی مەدەنیە و دژی
چەكە ،ب��ەم ه��ۆك��ارەش دژە بە بڕیاری
ئیلزامی خزمەتی سەربازی بۆ گەنجان
و نەدانی باج لە بەرامبەر ئەنجامنەدانی
خزمەتی سەربازیدا.
 .6دانانی پرۆژەی (پسوڵەی ژیانی گەنجان)
كەخۆی دەبینێتەوە لەئاسانكاریكردن لە
چوونە ناوەوەی گەنجان بۆ شوێنە گەشتیاری
و كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریەكان بەب ێ
بەرامبەر.

 .7دانانی یاسایەك كە مانگانە بری 200
دۆالر ببەخشێتە چینی گەنجان لەنێوان
 25-15س��اڵ لە ه��ەردو رەگ���ەز ،وەك
بەشێك لەمافەكانیان ب��ۆ دابینكردنی
پێداویستیەكانیان لەبواری پەیوەندی و
گواستنەوەدا.
 .8ئ��ازادی دەس��ت پێڕاگەشتنی گەنجان
ب��ە بەكارهێنانی ئەنتەرنێت و هێڵە
ئەلكترۆنیەكان.
 .9كاركردن بۆ بەگژداچونەوەی ماددە
ه��ۆش��ب��ەرەك��ان و ك��ردن��ەوەی سەنتەرو
رێكخراوی چاودێری تایبەت بەم بوارە
بۆ چارەسەر و سەرقاڵكردنی ئەو الوانەی
بەدەست ئەم كێشەیەوە دەناڵێنن.
 .4داكۆكیكردن لە مافە كۆمەاڵیەتیەكان
و بەدیهێنانی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی

هەدەپە پاكێجێكی تایبەت كردبوو بە مافە
گشتیيە كۆمەاڵیەتیەكان و بەڵێنی چاكسازی
داب��وو لەسیستمی پ���ەروەردەو ئابووری
و تەندروستی توركیادا ،هاوكات باسی
لە مافی مندااڵن ،بە تەمەنەكان ،كەم
ئەندامان و چینی هەژاران و كرێكارانیش
كردبوو .لەو چوارچێوەیەشدا هەدەپە
بەڵێنی دابوو بە:
 .1داخستنی زیندانی مندااڵن لە توركیادا.
 .2بەگژداچونەوەی رەگەزپەرستی دژ
كۆچبەران و پەنابەران.
 .3ب��ەرزك��ردن��ەوەی موچەی هاواڵتیان
لەسەرجەم سێكتەرەكانی كاركردندا،
بەجۆرێك كەمترین موچە بریتی بێت
لە  1800لیرەی توركی لە مانگێكدا،
بەرزكردنەوەی هاوكاری كۆمەاڵیەتی بۆ
خێزانە كەمدەرامەتەكان بۆ  650لیرەی
توركی لە مانگێكدا.

 .4كەمكردنەوەی دی���اردەی بێكاری و
كەمكردنەوەی كاتەكانی كار لەهەفتەیەكدا
بۆ  35سەعات ،دروستكردنی سندوقی
ه��اوك��اری ب��ۆ ئ��ەو كرێكارانەی بەهەر
هۆكارێك بێت كاریان دەست ناكەوێت.
 .5ب��ری��ن��ەوەی  245لیرە ب��ۆ ئ��ەوان��ەی
هیچ موڵكێكیان نییە ،وەك هاوكاری
بۆ بەكرێگرتەی موڵكی گشتی ،یاخود
تایبەتی.
 .6هاوواڵتیان بتوانن مانگانە بری زیادەی
 10مەتر چوارگۆشەی ئاو و  180كیلۆ وات
كارەبا بەبێ بەرامبەر وەربگرن.)...
 .7مندااڵن و گەنجانی خاوەن پێداویستی
تایبەتی خوار  18ساڵ دەتوانن لە تەواوی
توركیادا بەبێ بەرامبەر سود وەربگرن لە
سەرچاوەكانی گواستنەوە گەیاندن.
 .8دابینكردنی بیمەی كۆمەاڵیەتی و
چاودێری تەندروستی بۆ كەسانی (بەسااڵچوو،
خ��اوەن پێداویستی تایبەت ،مندااڵنی بێ
دای��ك و ب��اوك ،ئافرەتانی جیابووەوە لە
هاوسەرەكانیان ،هەژاران و كەسانی بێكار)...
 .9بوژانەوەو پاڵپشتیكردنی كەرتی كشتوكاڵ
و دابینكردنی (ئاو كارەباو پێداویستیە
كشتوكاڵییەكان) بەبێ بەرامبەر لەپێناو
بەرزكردنەوەی ئاستی بەرهەمی ناوخۆ،
دواتر ئاسانكاری هۆكاری گواستنەوە بۆ
هەمان مەبەست.
 .10ه��ەوڵ��دان بۆ دابینكردنی شوێنی
نیشتەجێبوون ب��ۆ گشت هاوواڵتیانی
توركیا وەك م��اف��ی س��ەرەك��ی هەموو
هاونیشتیمانیەك.
 .11كاركردن بۆ راگەیاندنی لێبوردنی
گشتی ب��ۆ «زی��ن��دان��ی��ی��ان��ی س��ی��اس��ی» و
«زیندانییانی نەخۆش».
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 .12داخستنی گرتووخانەكانی تایبەت
بە م��ن��دااڵن ،بۆ ئ��ەو مندااڵنەش كە بۆ
ئەنجامدانی ت��اوان ه��ان��دراون ناوەندی
پشتیوانی و پەروەردە دەكرێتەوە.
 .13ك��ردن��ەوەی بەندیخانەكان ب��ەرووی
رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی م��اف��ی م����رۆڤ بۆ
ب��ەدواداچ��وون��ی كەیسی ب��ەن��دك��راوان و
ئاگاداربوون لە رەوشی زیندانی كراون.

كورد یەكال كردبێتەوە .راستە هەدەپە
پارتێكە هەڵگری ناسنامەی كوردییە ،بەاڵم
بڕیاریدا ببێتە پارتێك ،جگە لە مافی
كورد كە داكۆكی بكات لە مافی گشت
كەمە نەتەوەكانی دیكەی توركیا .لەوانەش
(شیعە ،ع��ەل��ەوی ،ئ��ەرم��ەن ،ع��ەرەب،
جەركەس ،جۆرجی ،یۆنانی ...هتد ).
بۆ نمونە تەنها عەلەوییەكانی توركیا

ژمارەیان لەنێوان  20-10ملیۆن هاوواڵتی
مەزەندەكراوە .لەم پێناوەشدا هەدەپە
ه��ەوڵ��ی��داوە ل��ەت��ەواوی ناوچە جیاكانی
توركیاو ل��ەرەگ��ەزو ن��ەت��ەوە و ئاین و
مەزهەبی جیاواز ،كاندید دەستنیشان بكات
و پشكێكی دیار بداتە كاندیدە عەلەوی و
ئەرمەنەكان ،تاوەكو لە پەرلەمانی توركیادا
لەرێگایانەوە داكۆكی لەمافی مەزهەب و
نەتەوەكانیان بكەن ،بۆ نموونە دەربارەی
كەمینەكان لە مانیفێستەكەدا رایگەیاندبوو:
 .1پێویستە عەلەویەكان بتوانن بەئازادی
و بەبێ هیچ سانسۆرێك مومارەسەی
پیرۆزیەكانیان بكەن و ناوەندە ئاینیەكانیان
بەفەرمی بناسرێن.
 .2پێویستە هاوواڵتیانی بێ ئاین و بێ
ب��روا مینبەرێكی ئ��ازادی��ان لەسەرجەم
دامەزراوە گشتییەكان بۆ تەرخان بكرێت،
تاوەكو بتوانن بە ئ��ازادی گوزارشت لە
بۆچونەكانیان بكەن.
 .3ناچارنەكردنی كەمە ئاینی و مەزهەبە
جیاوازەكان بۆ وەرگرتنی پەروەردەی ئاینی
جیاواز ،واتە خوێندكاران ئازادبكرێن لە
وەرگرتنی وانەی پەروەردەی ئاینیدا.
 .4پێداچونەوە بەكاروباری وەزارەت��ی
ك��اروب��اری ئاینی ،گ��رن��گ��ردان ب��ە ئاینە

 .5داكۆكیكردن لە مافی كەمە نەتەوە
و ئاینیەكانی توركیا

هەدەپە لە پەیڕەوی ناوخۆی حزب و
بەرنامەی هەڵبژاردنیشدا وەك پارتێكی
سیاسی ب��ۆ گشت نەتەوەكانی توركیا
خۆی بەیان كردووە ،نەك وەك پارتێك
كە خۆی تەنها بۆ بەدەستهێنانی پرسی
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جیاوازەكان و هەوڵدان بۆ دورخستنەوەی
دەستی دەوڵەت لە كاروباری ئاینیدا.
 .5دەرب���اری ئەرمەنەكانیش هەدەپە
رای��گ��ەی��ان��دووە ،ك��ە پێویستە پرۆسەی
جینۆسایدی ئەرمەنەكان لەالیەن حكومەتەوە
بەیاسا بناسرێت و دان��ی پیادا بنرێت.
لە بەرنامەی هەڵبژاردنیەكەدا بەڵێنی
ئەوە دراوە كەبەمەبەستی «لێكۆڵینەوەو
ئاشكراكردنی ئەو كۆمەڵكوژیی ،رەشەكوژی
و لەسێدارەدان ،بێ سەرشوێنەكان و ئەو
حاڵەتە هاوشێوانەی لە مێژوودا روویانداوە
كاری پێویست ئەنجام دەدرێت بۆ ئەوەی
كۆمیسیۆنەكانی راستییەكان بە زووترین
كات دابمەزرێنرێن».
ئەم هەڵوێستانەی هەدەپە هۆكار بوو
ب��ۆئ��ەوەی فیدراسیۆنی ئەرمەنییەكانی
ئ��ەوروپ��ا ب��ە پەیامێكی ف��ەرم��ی جگە
لەئەرمەنەكانی توركییا داوا لە توركەكانی
ت��اراوگ��ە ب��ك��ات ،ت��ا ل��ە هەڵبژاردنی 7
حوزەیرانی پەرلەمانی توركیا ،دەنگ
بە پارتی دیموكراتی گ��ەالن(ه��ەدەپ��ە)
ب��دەن ،چونكە وەك لە باڵوكراوەكەدا
هاتبوو رایانگەیاندبوو «هەدەپە هێزێكی
پێشكەوتوخوازە و بوونی هەدەپە لە
پەرلەمانی توركیا ،واتە بوونی گروپێك
كە پشتگیری لە ئ���ازادی ،یەكسانی و
دادوەری دەك���ات» .وەك چ��ۆن هیوای

سەركەوتنیشیان بۆ هەدەپە خواست.
 .6داكۆكیكردن لە ئازادی بیروباوەڕ
و ئازادی بواری میدیا

جەختكردنەوە لەسەر رۆڵی گرنگی میدیا
رەگەزێكی دیاربوو لەبەشە گرنگەكانی
مانیفێستی هەڵبژاردنی هەدەپە ،هەدەپە
لەم بوارەدا رایگەیاندبوو:
 .1هەدەپە كاردەكات ،لەپێناو ئازادكردنی
م��ی��دی��او دەرك���ردن���ی ی��اس��ای��ەك ،كە
دەستكراوەیی ببەخشێتە رۆژنامەنوسان،
ماف و ئازادیەكانیان بپارێزێت.
 .2پێشێلكاریەكانی رۆژنامەنوسان بەیاسا
سنورداربكرێت.
 .3كۆتایهێنان ب��ە پ��رۆس��ەی سانسۆر
لەسەر بواری راگەیاندن لەدەستگەیشتن
بەزانیاریەكان.
 .4هەڵگرتنی ئەو سانسۆرو فشارو لۆبیەی،
كە خراوەتە سەر تۆرە كۆمەاڵیەتی و هێڵە
ئینتەرنێتیەكان لە توركیادا.
ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی  1نۆڤەمبەری 2015

ئەنجامدانەوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی
توركیا هەلێكبوو لەبەردەم پارتی (دادو
گ��ەش��ەپ��ێ��دان -ئ��ەك��ەپ��ە) ،ت��اوەك��و بەم
دەرفەتە بتوانێت بە میكانیزم و رێگای
یاسایی چەند ئامانجێك بەدەستبهێنێت،
یەكەم ئامانج بریتی بوو لە بەرگرتن لە

دوبارە سەركەوتنی هەدەپە لە گەیشتن بە
پەرلەمانی توركیاو تێپەراندنی بەربەستی
10%ی دەنگەكان .ئامانجی دووەم لە
دووبارەكردنەوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی
توركیا ،ویستی ئاكپارتی بوو بۆ ئەوەی
جارێكی دیكە بتوانێ بەتەنیا دەسەاڵت
بگرێتەوە دەس���ت ،چونكە ئاكپارتی
لە هەڵبژاردنی  7ح��وزەی��ران خاوەنی
 258كورسی پەرلەمانی بوو ،واتە لەم
هەڵبژاردنەدا مەبەستی بوو النی كەم 18
كورسی پەرلەمانی زیادبكات ،بۆ ئەوەی
كورسیەكانی بگەنە  276كورسیی بۆ
پێكهێنانی حكومەتی زۆرینە .سەر ئەنجام
ئەكەپە توانی یەكێك لە ئامانجەكانی
بەدەست بهێنێت ،ئەوەیش بەدەستهێنانی
زۆرینەی پەرلەمانی بوو ،بەاڵم نەیتوانی
سەركەوتوبێت لە شكستهێنان بە هەدەپەوە
هێشتنەوەی لە ژێر بەربەستی رێگری 10%
بۆ گەیشتن بە پەرلەمانی توركیا.
رۆژی یەكشەمە  2015/11/1بیست
و شەشەمین هەڵبژاردنی پەرلەمانی
توركیا بەڕێوەچوو ،لەم هەڵبژاردنەدا
 54.075.851هاوواڵتی لەناو توركیادا
مافی دەنگدانیان هەبوو ،پاش كۆتایی
هاتنی پ��رۆس��ەی دەن��گ��دان دەرك���ەوت
 48.523.610ه���اوواڵت���ی ب��ەش��داری
پرۆسەكەیان كردووە ،بەم جۆرەش رێژەی
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بەشداری گەیشتە  ،% 85.18لە كوردستانی
باكوریش ئاستی بەشداری هاوواڵتیان لە
هەڵبژاردنەكەدا بەنزیكەی رێژەی % 90
دیاریكرا .ئەمە لەكاتێكدا ئاستی بەشداری
لە هەڵبژاردنەكەی  7حوزەیرانی ئەمساڵدا
رێژەی  %٨٣تۆماركردبوو.
كۆی دەنگی دروست لەم هەڵبژاردنەدا
بریتی بوو لە  47.838.711دەنگ ،واتە
 684899دەنگ بە هەژمار نەكراو پوچەڵ
دانران.
لەكۆی  16پارت و  21كاندیدی سەربەخۆ،
لەم هەڵبژاردنەدا تەنها  4پارت توانیان
س��ەرب��ك��ەون و بگەنە پ��ەرل��ەم��ان ،لە
ب��ەرام��ب��ەردا  12پ��ارت و  21كاندیدی
سەربەخۆ تەنها  1ملیۆن و  223هەزار
دەنگیان كۆكردەوە ،ئەمەش بەرامبەر بوو
بەرێژەی  % 5.2كۆی دەنگەكان ،بەم
جۆرە هیچ یەكێك  12پارتەكە نەیانتوانی
بەربەستی  % 10تێبپەرێنن ،بەم جۆرەش
شكستیان هێناو نەگەیشتنە پەرلەمان.
رێ����ژەو دەن��گ��ی الی��ەن��ە ب��راوەك��ان��ی
هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی توركیا

لەم هەڵبژاردنەدا تەنها چوار پارت توانیان
سەركەوتوبن لە تێپەراندنی بەربەستی 10
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 %و گەیشتن بە پەرلەمان  ،ئەوانیش
هەریەك لە (پارتی دادو گەشەپێدان،
پارتی گەلی كۆماری ،پارتی دیموكراتی
گەالن ،پارتی بزوتنەوەی نەتەوەپەرست)

بوون .ریزبەندی رێژو دەنگی هەرچوار
پارتەكەش بەم جۆرە بوو:
 .1پارتی دادو گەشەپێدان (ئەكەپە):

پارتی دەسەاڵتداری توركیا ،ئەم پارتە توانی
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لەم هەڵبژاردنەدا ببێتە ب��راوەی یەكەم،
ئەكەپە لەم هەڵبژاردنەدا 23.673.541
ملیۆن دەنگی بەدەستهێنا ،كە دەكاتە
رێژەی  % 49.49دەنگەكان ،لە بەرامبەر
دا  317كورسی پەرلەمانی بەدەستهێنا.
بەاڵم لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیراندا ئەكەپە
خاوەنی  18.851.703دەنگ بوو ،بەرامبەر
بوو بە رێژەی  ،% 40.86بەم جۆرەش 258

كورسی پەرلەمانی بردبویەوە ،كەواتە ئەكەپە
 4.821.838ملیۆن دەنگی لەم هەڵبژاردنەدا
زیاد كرد ،بەرامبەر بە زیادبونی  59كورسی
پەرلەمانی و بەرێژەی زیادبوونی .% 8.6
ل��ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا ئەكەپە لەكۆی 81
پارێزگا لە  78پارێزگادا كورسی بردووە،
لە كاتێكدا هەڵبژلردنی  7حوزەیران تەنها
لە  48پارێزگادا كورسی بردبوو.

 2پارتی گەلی ك��ۆم��اری (جەهەپە):

ئ��ەم پ��ارت��ە ل��ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەدا ب��وو بە
براوەی دووەم ،جەهەپە لەم هەڵبژاردنەدا
 12.109.985ملیۆن دەنگی بەدەستهێنا،
كە دەكاتە رێ��ژەی  % 25.3دەنگەكان،
لەبەرامبەر  134كورسی پەرلەمانی بردەوە،
ب��ەاڵم لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیراندا
جەهەپە خاوەنی  11.513.193ملیۆن

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

67

ˇذمارةى كورسى ضوار اليةنة سةرةكيةكةى توركيا لةماوةى  3خوىل ثةرلةمانيدا
ذمارةى كورسيةكانيان
لةخوىل ثةرلةمانى 5111

ذمارةى كورسيةكانيان
لةخوىل ثةرلةمانى توركيا
ثاش  7حوزةيرانى 5112

ذمارةى كورسيةكانيان لةخوىل
ثةرلةمانى توركيا ثاش  1نؤظةمبةرى
5112

ثارتى دادو طةشةثيَدان AKP

327

258

ˇ117

ثارتى طةىل كؤمارىCHP

135

132

111

ˇثارتة سياسيةكانى توركيا

ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليستMHP
ثارتى دميوكراتى طةالنHDP

53
36

80
80

11

25

ˇطؤرِانكارى كورسى ضوار اليةنة سةرةكيةكةى توركيا لةماوةى  2خوىل هةلَبذاردنى ثةرلةماني سالَى  2102دا
ذمارةى كورسيةكانيان
هةلَبذاردى 7
حوزةيرانى5112

ذمارةى كورسيةكانيان
هةلَبذاردنى  1نؤظةمبةرى
5112

طؤرانكارى لة كورسيةكاندا

ثارتى دادو طةشةثيَدان AKP

258

116

ˇ 25كورسى زيادى كردووة

ثارتى طةىل كؤمارىCHP

132

111

ثارتى بزوتنةوةى ناسيؤناليستMHP

80

11

 5كوسى زيادى كردووة

ثارتى دميوكراتى طةالنHDP

 11كورسى كةمي كردووة

80

25

 51كورسى كةمي كردووة

ˇثارتة سياسيةكانى توركيا
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هةدةثة لة ثةرلةماني توركيا

ناوى  32نويَنةرة ئافرةتةكةى نيَو ريزي فراكسيؤني

ئافرةتة ثةرلةمانتارةكانى هةدةثة

ثاريَزطا
وان

فيطةن يوكسةكداغ ،توبا هةزةر ئويَزتورك ،بةديعة ئويَزطويَكضة ئةرتان

ئامةد

نوورسةل ئايدؤغان  ،فةلةكناس ئووجا ،ضاطالر دةمريةل  ،سيبةل يطييت ئالَث

رِؤحا

ديلةك ئؤجاالن

ئاطري

لةيال زانا ،ديرايةت تاش دةمري

بامتان

ئايشة ئاجار باشاران ،سةعادةت بةجةريكلي

شةرناخ

لةيال بريليك  ،ئاجيان ئريمةز

جؤلةميَرط سةملا ئريماك
بةتليس

مزطني ئريطات

ماردين

طويلسةر يةلَدرم

مووش

بورجوو ضةليك ئويَزكان

سيَرت

بةسيمة كؤجنا

ئةستةنبولَ هودا قايا ،فيليز كةرةستةجي ئؤغلوو  ،ثةروين بولدان.
ئةدةنة

مةرالَ دانيش بيَشتا
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ناوى  95كانديدة دةرضوةكةى هةدةثة لة هةلَبذاردنى  1نؤظةمبةرى 5119
پارێزگا
ئەستەنبوڵ

ناوی کاندیدانی دەرچووی هەدەپە
سەاڵحەدین دەمیرتاش ،هودا قایا
 ،جەالل دۆغان ،فیلیز كەرەشتاچیغڵو ،پەروین بوڵدان ،گەرۆ پایالن ،ئەرداڵ ئاتەش.

ئەنقەرە

سری سورەیا ئۆندەر

ئیزمیر

ئەرتۆغڵو كوركچو ،موسلیم دۆغان

ئەدەنە

میراڵ دانش

مێرسین

دەنگیر میر محمد فرات

ئەزیمان

بەهجەت یەڵدرم

باتمان

عائیشە هاجەر بەشاران ،ڕاجی بیلیجی ،سەعادەت باچەرەكلی

شه رناخ

فەیسەڵ ساری یەڵدز ،لەیال بیرلیك ،فەرهەت ئونجو ،ئەیجان ئیرمز

شانلی ئۆرفا

عوسمان بایدەمیر ،دێلیك ئۆجەالن ،ئیبراهیم ئۆجاالن

سێرت

قادر یەڵدرم ،بەسیمە كۆنجە

ماردین

میدحەت سانچەر ،گوڵسەر یەڵدرم ،ئیرۆڵ دۆرە ،عەلی ئەتەاڵن

غازی عەنتاب

مەهمود تۆغڕوڵ

ئاگری

لەیال زانا ،بەدران ئۆزتورك ،دیرایەت تاشدەمیر

بینگۆل

هیشیار ئۆزسۆیە

بەتلیس

مزگێن ئیرگەت ،مەهمود جەالدەت

هەكاری

سەلمە ئیرمەك ،نیهاد ئەكدۆغان ،عەبدواڵ زەیدان

قارس

ئەیهان بیلگەن

موش

بورجو چەلیك ،ئەحمەد یەڵدرم

وان

ڤیگان یۆكسەكداغ ،لەزگین بۆتان ،نادر یەڵدرم  ،توغبا هازەر ،ئەدیم گۆڤەری ،بادیە ئۆزگۆكچە

تونجەلی

ئەلیكان ئۆنلو

ئیغدیر

مەهمەت ئەمین

دیار بەکر

ئیدریس بالوكەن ،نورسەڵ ئایدۆغان ،نیعەمتواڵ ئەردۆغموش  ،فەلەكناس ئوجە ،ئاڵتان تان  ،چاغڵەر دەمیراڵ ،زیا پیر،
ئیمام تاشچیر  ،سیبێل یەغیتاڵب
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دەنگ بوو ،بەرامبەر رێژەی ،% 25.38
لە پەرلەمانیشدا  132كورسی بردبویەوە،
بەمشێوەیە لەم هەڵبژاردنەدا جەهەپە
 596.792ه���ەزار دەن��گ و  2كورسی
پەرلەمانی زیادیكردووە.
 .3پارتی دیموكراتی گەالن (هەدەپە):

ئەم پارتە توانی لەم هەڵبژاردنەدا ببێتە
ب��راوەی سێهەم ،ب��ەاڵم ل��ەروی ژم��ارەی
كورسییەوە بە ب��ەراورد بە هەڵبژاردنی
 7ح��وزەی��ران ب��ە دووەم دۆڕاوی ئەم
هەڵبژاردنە دانرا .هەدەپە لەم هەڵبژاردنەدا
 5.145.688ملیۆن دەنگی بەدەستهێنا،
كە دەكاتە رێژەی  % 10.71دەنگەكان،
لە بەرامبەر دا  59كورسی پەرلەمانی
بەدەستهێنا.
ب��ەاڵم لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیراندا،
هەدەپە خاوەنی  6.057.506دەنگ بوو،
بەرامبەر بوو بە ڕێ��ژەی  % 13.12بەم
جۆرەش هەدەپە  80كورسی پەرلەمانی
بردبویەوە.
كەواتە هەدەپە لەم هەڵبژاردنەدا 911818
هەزار دەنگی لەدەستداوە ،بەرامبەر بە
لەدەستدانی  21ك��ورس��ی پەرلەمانی.
نزیكەی  400ه��ەزار دەنگی دەكەوێتە
سنوری پارێزگاكانی باكوری كوردستان و
نزیكەی  500هەزار دەنگیشی لە سنوری
پارێزگا توركیەكاندا لە دەستداوە .هاوكات
هەدەپە لەكۆی  81پارێزگا تەنها لە 22
پ��ارێ��زگ��ادا ك��ورس��ی هێناوە ،لەكاتێكدا
هەڵبژاردنی پێشوو توانیبووی لە 27
پارێزگادا كورسی بەدەست بهێنێت ،بەم
ج��ۆرە لە  5پارێزگا كە پێشتر كورسی
تیا بەدەستهێنابوو ،نەیتوانیوە پارێزگاری
لە كورسییەكانی بكات .بەجۆرێكی دیكە

هەدەپە لەم هەڵبژاردنەدا لەكۆی  85بازنە
تەنها لە  29بازنەدا دەنگی لە بەرامبەر
كورسیدا بەدەستهێناوە ،لە  56بازنەكەی
دیكەدا گەرچی دەنگی زۆری بەدەستهێناوە،
بەاڵم نەیتوانیوە كورسی پێ بباتەوە .ئەم
خشتەیەش ئەو كورسیانە پیشاندەدات كە
هەدەپە لە تەواوی توركیادا لەدەستیداون.
هەدەپە ل��ە  56ب��ازن��ەی هەڵبژاردندا
س��ەرەرای هێنانی دەنگێكی زۆر ،بەاڵم
بەهۆی شێوازی »هۆندت» نەیتوانیووە
هیچ كورسیەك بەدەست بهێنێت.
ئەوەی لەخشتەكەدایە تەنها  13نمونەیە،
لە  20هەزار دەنگ كەمتری تێدا نییە،
لەكاتێكدا لە  43بازنەی دیكە هەدەپە
بەهەمانشێوە دەنگی هێناوە ،كۆی گشتی
دەنگی هەر  56بازنەكەش بۆ هەدەپە
 875916ه��ەزار دەنگە ،كە نەیتوانیوە
لەرێگەیانەوە كورسی بەدەستبهێنێت،
ئ��ەوە جگە لەو دەنگە ماوانەی لە 29
بازنەی دی��ك��ەدا ،جگە ل��ەو كورسیانەی
بەدەستیهێناون دەنگی لێماوەتەوە بۆ
بردنی كورسی سودی لێنەبینیووە ،وەك
نمونەی بازنەی دیاربەكر ،جگە لەبردنی 9
كورسی پەرلەمانی لەو بازنەیەدا  57هەزار
دەنگی ماوەتەوەو سودی لێ نەبینیوە.
هەدەپە لەم هەڵبژاردنەدا ب��ەراورد بە
هەڵبژاردنی  7ح��وزەی��ران  21كورسی
ل���ەدەس���ت���داوە ،ب��ەش��ێ��ك��ی زۆری ئ��ەو
كورسیانەش بەهۆی شێوازی»هۆندت»
دابەشكاری دەنگ بەسەر كورسیەكاندا بووە
كە بە  18كورسی دەخەمڵێندرێت ،ئەم
حاڵەتەش بەزۆری لە پارێزگا كوردیەكاندا
رویداوە.
ئەگەر تەنها پارێزگای «دیاربەكر» بە نموونە

وەربگرین كە  11كورسی بۆ تەرخانكراوە،
هەدەپە بە  575571دەنگی بەدەستهێنابوو،
لەبەرامبەردا توانی  9كورسی ئەم پارێزگایە
ببات و 57557دەنگیشی بمێنێتەوە و
سودی لێنەبینێت بۆ بردنی كورسی ،چونكە
پارێزگاكە  11كورسی بۆ تەرخانكراوە و
پارتی ركابەر  2كورسیانی بەدەستهێناوە.
ئەم حاڵەتەش لە چەندین پارێزگادا دوبارە
بوەتەوە بۆ دەنگەكانی هەدەپە و هۆكار
بووە ،بۆ ئەوەی ئەم پارتە دەنگی زۆری بە
فیرۆ بروات ،سەرەرای مانەوەی دەنگێكی
زۆر و سود لێنەبینینی بۆ بەدەستهێنانی
كورسی دیكە .وەك باس دەكرێت ئەم
شێوازە لەم هەڵبژاردنەدا زیانی زۆریداوە
لە هەدەپە و زۆرترین دەنگی بۆ بردنی
كورسی بەفیرۆچووە .وەك لە خشتەكەدا
دیارە.
 .4پ��ارت��ی ب��زوت��ن��ەوەی ناسیۆنالیست

(م���ەه���ەپ���ە) :ئ���ەم پ��ارت��ە ت��وان��ی ل��ەم
هەڵبژاردنەدا ببێتە براوەی چوارەم ،بەاڵم
ل��ەروی ژم��ارەی كورسییەوە بە ب��ەراورد
بە هەڵبژاردنی  7حوزەیران بە یەكەمی
دۆڕاوی ئەم هەڵبژاردنە دانرا .مەهەپە
ل��ەم هەڵبژاردنەدا  5.691.737ملیۆن
دەنگی بەدەستهێنا ،كە دەكاتە ڕێژەی
 % 11.93دەنگەكان ،لە بەرامبەر دا تەنها
 40كورسی پەرلەمانی بەدەستهێنا.
ب��ەاڵم لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیراندا،
مەهەپە خاوەنی  7.519.168دەنگ بوو،
بەرامبەر بوو بە رێژەی  ،% 16.29بەم
جۆرەش مەهەپە  80كورسی پەرلەمانی
بردبویەوە.
كەواتە مەهەپە بە بەراورد بە هەڵبژاردنی
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پێشوو لەم هەڵبژاردنەدا نیوەی زیاتری
دەنگەكانی لەدەستداوە ،بە 1.827.431
ملیۆن دەنگ هەژمار دەكرێ ،بەرامبەر بە
لەدەستدانی  40كورسی پەرلەمانی.
هاوكات لەم هەڵبژاردنەدا پارتێكی كوردی
بەشداریكردبوو ،ئەویش پارتی (پارتی ماف
و ئازادییەكان -هاكپار) بوو ،ئەم پارتە
دەنگەكانی لەم هەڵبژاردنەدا ب��ەروارد بە
هەڵبژاردنی پێشوو دو هێندە زیادی كرد.
هاك پار لە هەڵبژاردنی  7حوزەیرانداتەنها
 58ه��ەزار دەنگی بەدەستهێنا ،بەاڵم لەم
هەڵبژاردنەدا  110هەزار دەنگی بەدەستهێنا،
بەلاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هاكپار نەیتوانی بگاتە
پەرلەمان و بەربەستی  % 10تێبپەرێنێت.
دەنگی الیەنەكان لە باكوری كوردستان
و ناوچە كوردنشینەكان

هەرچوار الیەنەكە لە باكوری كوردستان
دەنگیان بەدەستهێناوەو توانیویانە كورسیش
بەدەستبهێنن ،بەمجۆرە:
 .1هەدەپە  2.801.835ملیۆن دەنگ ،لە
بەرامبەر  45كورسی لە كۆی  59كورسی
بەدەست هاتوو.
 .2ئەكەپە  4.715.491ملیۆن دەنگ  ،لە
بەرامبەر  74كورسی لەكۆی  317كورسی
بەدەست هاتوو.
 .3جەهەپە  1.117.396ملیۆن دەنگ  ،لە
بەرامبەر  12كورسی لەكۆی  134كورسی
بەدەست هاتوو.
 .4مەهەپە  682019هەزار دەنگ  5كورسی
لەكۆی  40كورسی بەدەستهاتوو.
گواستنەوەی كورسی لە نێوان چوار
الیەنەكەدا

 .1مەهەپە  40كورسی لەدەستداوە 37 ،بۆ
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ئەكەپە رۆیشتوە 3 ،كورسیشی بۆ جەهەپە.
 .2هەدەپە  21كورسی لەدەستداوە 18 ،بۆ
ئەكەپە رۆیشتوە 3 ،كورسیشی بۆ جەهەپە.
ژم���ارەی ئ��ەن��دام پەرلەمانانی ئافرەت
لەخولی  26پەرلەمانی توركیادا

ژم���ارەی ئ��اف��رەت��ان ل��ە خولی بیست وشەشەمینی پەرلەمانی توركیادا كەمیكردووە،
بە ب��ەراورد بەخولی بیست و پێنجەمینی
پەرلەمانی ئەو واڵت��ە ،لە خولی پێشو 96
پەرلەمانتار توانیبویان بەدەنگی خۆیان بگەنە
پەرلەمان ،بەاڵم لەم خولەدا تەنها  82ئافرەت
دەنگی پێویستیان هێناوە و گەیشتونەتە
پەرلەمان .بەم جۆرە:
ئەكەپە 34 :پەرلەمانتار ،لەخولی پێشودا
خاوەن  41پەرلەمانتار بوو.
هەدەپە 23 :پەرلەمانتار ،خولی پێشو خاوەن
 31پەرلەمانتار بوو.
جەهەپە 21 :پەرلەمانتار ،خولی پێشو خاوەن
 20پەرلەمانتار بوو.
مەهەپە 3 :پەرلەمانتار ،خولی پێشو خاوەن
 4پەرلەمانتار بوو.
ب���ەوات���ا ل���ەم خ���ول���ەدا ت��ەن��ه��ا جەهەپە
زی��ادی��ك��ردووە ،بەتەنها پەرلەمانتارێك.
تەنها جەهەپە  ١ئافرەتی زی��ادك��ردووە،
بەاڵم لەروی رێژەی دەرچونی ئافرەتانەوە،
لەنێو هەر چوار فراكسیۆنەكە هەدەپە لە
پلەی یەكەم دێتـ ،بەو پێیەی بەبێ كۆتا
ئافرەتان دەنێرێتە پەرلەمان و رێژەی 40%
فراكسیۆنەكەی لە ئافرەتان پێكدێت ،لە
كاتێكدا هەر فراكسیۆنێك گەیشتە پەرلەمان،
پێویستە لەحاڵەتی نەبوونی ئەندام پەرلەمانی
پێویست لە نێو فراكسیۆنەكەیدا پشت
بەست بە پەیرەوی پەرلەمان و كاركردن بە
سیستمی كۆتا  % 17فراكسۆنەكەی ئافرەتان

پێكیبهێنن .لەم خولەشدا تەنها هەدەپە ئەو
رێژەیەی تێپەراندووە ،بەاڵم لە بەرامبەردا
سێ پارتەكەی دیكە دەبێت بەسیستمی كۆتا
رێژەی ئافرەتانیان لەنێو فراكسۆنەكەیاندا
هاوسەنگ بكەنەوە.
سەرچاوەكان
گەیالن ع��ەب��اس ،پێگەی ك��ورد و هەدەپە
لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیادا ،ژوری
توێژینەوەی سیاسی بزوتنەوەی گۆران ،سلێمانی
حوزەیرانی .2015
گەیالن عەباس ،ئۆپەراسیۆنەكانی توركیا لە نێوان
«پەكەكە و داعش» ،ژوری توێژینەوەی سیاسی
بزوتنەوەی گۆڕان ،سلێمانی ،ئابی .2015
بەرنامەی هەدەپە بۆ هەڵبژاردن باڵوكرایەوە
http://www.aa.com.tr/ks/%D8%B3%D9
8A%D8%A7%D8%B3%DB%95%D8%%
.../AA
دەم��ی��رت��اش و ی��وك��س��ەك��داغ ب��ەرن��ام��ەی
هەڵبژاردنەكان ئاشكرا دەكەن
?http://rojnews.net/drejey-hewal.aspx
id=34169&LinkID=13&%D8%AF%
...DB%95%
Büyük İnsanlık Büyük Barış
http://www.hdp.org.tr/guncel/haberler/
buyuk-insanlik-buyuk-baris/6396
Kasım 2015 Genel Seçimleri Milletvekili 1
Adaylarımız
http://www.hdp.org.tr/guncel/haberler/1kasim-secimleri-icin-milletvekili-adaylistemiz/6328
HDP seçim bildirgesini açıkladı
http://www.hurriyet.com.tr/hdp-secimbildirgesini-acikladi-28793336
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Turkey general Elections 2015
http://secim.aa.com.tr/indexENG.html
HDP raises the stakes by promising to
double minimum wage
http://www.d ai lysabah.com/
hdp-raises-the-/21/04/elections/2015
stakes-by-promising-to-doubleminimum-wage
Manifesto pledges
http://www.jamesinturkey.com/elections/
turkeys-general-election-2015/
manifestos
CALL FOR A NEW LIFE
https://hdpenglish.wordpress.com/call/for-a-new-life
New Kurdish Party Could Impact Local
Turkish Elections
http://www.al-monitor.com/pulse/
new-kurdish-party-/10/originals/2013
#could-impact-turkey-elections.html
New Peoples Democratic Party (HDP)
in Turkey hopes to unite socialists and
Kurdish opposition
/11/http://www.organizedrage.com/2013
new-peoples-democratic-party-hdpin.html
علوی ها بە حزب دموكراتیك خلق ها گرایش
پیدا كردە اند
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/
FullStory/News/?Id=80471#Title=%
09%09%09%09%09%09%09%0A%09
ع���ل���وی ه���ا ب���ه ح����زب دم��وک��رات��ی��ک
خ���ل���ق ه����ا گ����رای����ش پ����ی����دا ک����رده
09%09%09%09%09%09%%0A%09اند
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 على الموقع،البرلمانية باستراتيجية جديدة
:االلكتروني
http://turkpress.co/node/7309
قراءة في البيان اإلنتخابي لحزب الشعوب
الديموقراطي
/http://www.turkey-post.net/p-79192
حزب الشعوب الديمقراطي
http://www.aljazeera.net/news/reportsand
...D8%%/12/10/interviews/2014
ألف ناخب جديد في االنتخابات التركية339
المبكرة
/http://www.turkey-post.net/p-77963
القضية الكردية الغائبة في البرنامج االنتخابي
HDP لـحزب
D8%A7%D9%/06/http://aranews.org/2015
...8%82%D8%B6%D9%84%D9%
 مقعدا من55 حزب العدالة والتنمية يظفر بـ
المعارضة
http://turkpress.co/node/14621
 امرأة في البرلمان التركي الجديد بينهن82
متحجبات ورياضية
http://turkpress.co/node/14628
:الشعوب الديمقراطي» يطلق حملته االنتخابية
: حزب لكل األتراك
2/4/http://www.alaraby.co.uk/politics/2015
...84%D8%B4%D8%D8%A7%D9%/9
European Armenian Federation for
Justice & Democracy Supports the
PeoplesDemocratic Party (HDP) in the
2015 Parliamentary Elections of Turkey
http://www.eafjd.eu/eafjd-supports-thepeoples-democratic-party-hdp-inthe-2015-parliamentary-elections-ofturkey.html
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Andy-Ar Seçim Anketi (Mayıs 2015
/http://secimharitasi.com
GENEL SEÇİM MERKEZİ
/http://www.cnnturk.com/secim2015
Parti
Programı,
HALKLARIN
:DEMOKRATİK PARTİSİ PROGRAMI
http://www.hdp.org.tr/parti/partiprogrami/8
KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ
DAĞILIMI
http://www.sabah.com.tr/secim/1kasim-2015-genel-secimleri
Genel Seçim Kasım 2015
http://www.sozcu.com.tr/kasimsecim2015
 شامأل تعديالتة لغاية1982 دستور تركيا الصادر
 ترجمة المؤسسة الدولية للديموقراطية،2011
.2015 ،و األنتخابات
 النتائج و:االنتخابات البرلمانية التركية
 المركذ العربى االبحاث و الدراسة،التداعيات
.2015 ، قطر،السياسات
النظام االنتخابي ( دي هونت ) وكيفية
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پێڤاژۆ

كورد یان توركیا؟

دوا بەدوای كۆتایی هاتنی پرسی

هەڵبژاردنەكان لە نۆڤەمبەردا

تایبەت بە (كوردستان دیپلۆماتیك)

توركیا وەك دەوڵەت و سیستەمی سیاسی ،دەچێتە قۆناغێك كە
زۆر جودا لە قۆناغی بەر لە هەڵبژاردنەكان .دۆخی توركیا لە
تەقینەوەدایەو ب��ەرەو مەترسیيەكی هەرێمی هەنگاو دەنێت،
كە بەهۆیەوە رەنگە لەم ناوچەیەی رۆژهەاڵتی ناوین لەدوای
هەڵبژاردنەكانەوە بۆ ماوەیەكی ب��اش ،پشێوی رووی تێبكات،
بەتایبەت دوای زنجیرە تەقینەوەكانی ئامەد ،كۆبانی ،پەرسوس و
ئەنكەرە ،دوای ئابڵوقەدانەكانی شەڕناخ و جزیرە ،شتێك نەماوەتەوە
وەك گومان و نادڵنیایی لەوەی حكومەتەكەی ئەكەپە پەشیمانە لە
رێخۆشكردن بۆ دەركەوتنی قەبارەی كوردو سیاسەتی كوردەكان
لە توركیاو ناوچەكەو بگرە جیهاندا ،واتا پەشیمانە لەوەی دەستی
بۆ ئاشتی درێژكرد ،چونكە سیاسەتی ئاشتی خزمەتی ئایدۆلۆژی
نەك تەنها كورد ،بەڵكو ت��ەواوی كەمایەتیەكانی توركیاو دورتر
بڕۆین ،سیاسەت و ئایدۆلۆژیای سیكوالری سۆسیالیزم و نا ئیسالمی
بەهێزتركرد و بووە پشتیوانێك بۆ هەموو ئەو ئیتن و نەژادو
زمان و ئاینانەش ،كە تا كاتی هاتنی پێڤاژۆی ئاشتی و پرۆژەی
دۆڵمە باخچەو رێگای چارەسەری ،كە نزیك لە  ٤ساڵە ئەكەپە
لەگەڵ بەدەپەو هەدەپەو ئیمڕالیدا لە گفتوگۆدایە لەسەری ،لەژێر
چەتری ئەكەپە وەك هێزێك ،كە گەرەنتی وەرچەرخانی واڵتی
لەدەست كەمالیزم دابوو بە گوێیاندا هێنایە دەرەوەو ئیتر بەجۆرێك
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لە جۆرەكان لە شوناسی توركێتی و ئیسالمەتی میانڕەو دەربازیكردن.
نەك بە تەنها لەسەر ئاستی نێوخۆیی ،بەڵكو لەسەر ئاستی ئیقلیمیش
سیاسەتی كوردانی باكورو قەندیل لە رۆژئاوای كوردستان و ناوچەی
كانتۆنەكاندا ،ئەوەندە كاریگەری لەسەر كۆدەنگی جیهانی كردووە،
كە دوای پتر لە ٢٠ساڵ بە تیرۆریست ناسینی پەكەكە ،ئەمەریكاو
فەرەنساو ئەڵمانیا ،ئەمێستا بۆخۆیان هاریكاری سەربازی بگەیەننە
دەستی كانتۆنەكان و پەیەدە وەك تاكە هێزی زەمینی هاوپەیمان
بناسێنن ،هاوكات ئەو توانستەی كوردان لەبەرامبەر دەرخستنی پەیام
و ئایدۆلۆژیای پشتی پەیامەكاندا ،بەپڕی لە زهنیەتی بەكۆمەڵی
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا جێگای خۆی گرتووە لەوەی كورد دەتوانێت
هەم ئاشتی بهێنێت و هەم دیموكراسی ،هاوكات هێزی پارێزگاری
لێكردنیشی هەیە .ئەمە ئەو شتەبوو ،كە ئەكەپە بەخەیاڵیدا
نەهاتبوو ،رۆژێك بێگومان لەسەر توركیا لە شوناسكردنی پەكەكە
وەك تیرۆریست دروستبێت .ئەكەپە لەو هەڵبژاردنەدا وایدانابوو ،بە
هەر ئامرازێك بێت  ٤٠٠كورسی بە دەستبخات ،تابتوانێ  ١٠ساڵی تر
لەژێر فەرمانڕەوایەتی ئەردۆگاندا توركیا بباتە بەڕێوە بەمەش شوناسی
دەوڵەت لە سیكۆالری ناسیۆنالیستەوە ،بگۆڕێتە سەر ئیسالمی و
ببێتە چەترێكی بەهێزی فەرمانڕەوایەتی لەتەواوی ئەو واڵتانەی
گەرای ئیسالمی سیاسی ،تا هەنوكە دەتروكێنن .ئەم خەونبینینە،

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

ئەردۆگانی بەهەڵەدا برد ،چونكە كاتێك بەهۆش هاتەوە ،كورد
ببووە قەوارەیەكی یەكگرتوو ،لەگەڵیشیدا هەموو ئەو ئۆپۆزسیۆنانەی
كە هەناسەیەكیان نەبوو بیدەن ،لەژێر چەپۆكی دەوڵەتی كەمالیزم
و ئیسالمیزمدا ،خۆیان دەرهێنابوو لە هەدەپەدا خۆیان رێكخستبوو،
تەنانەت جەهەپەو مەهەپەش تاڕادەیەكی باش گەیشتبوونە ئەو
بڕوایەی كە ئەكەپە توركیا بەرەو هەڵدێر دەبات .جەهەپە بۆخۆی
بڕوای بەوە هێنابوو سازدانی تەقینەوەكانی ئەنكەرە ،لەچوارچێوەی
دەسەاڵتی دەوڵەتیدایەو چەندین جاریش كۆمەكی دۆكیمێنتی
لەهەمبەر پشتیوانیكردنی ئەكەپە بۆ داعش داوەت��ە كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی .ئەو دڵنیایە الی هێزەكانی تریش دروستببوو ،كە
دەشێت ئەكەپە توركیا لە كەمالیزم قوتاربكات ،بەاڵم بەدڵنیایەوە
تەسلیمی سیستمێكی ئۆتۆكراسی ئیسالمی دەكات ،كە تەنها لەرووی
ئیدۆلۆژیەوە ،جودا دەبێت لەگەڵ هۆڤێنیەكەی ئەتاتورك ،ئەگەرنا
هەمان میكانیزمی جواڵندنەوەی لەگەڵ نەیارانیدا دەبێت .رەنگە هەر
ئەم هۆكارە بێت ،لەالیەكەوە نوسەرانی تورك بە مانشێتی گەورە
لە رۆژنامەكانی وەك تودەی زەمان ،دوای تەقینەوەكەی ئەنكەرە
بنوسن؛ (بەڵێ ئێمە  ٢٥ملیۆن تیرۆریستین) ،وەك ئاماژەیەك بۆ ئەو
دەنگانەی كە لە هەڵبژاردنەكانی حوزەیراندا بۆ ئەكەپە نەچوون.
هاوكات جەهەپەو عەبدواڵ گویل بەفەرمی سەرەخۆشی ئاڕاستەی
هەدەپە لەو باریەوە دەكەن ،بەتایبەت سەردانی عەبدواڵ گویل
چاوەڕوانكراو نەبوو ،نەك بۆ ئەكەپە ،تەنانەت بۆ میدیای جیهانی و
هەدەپەش ،چونكە ئیتر ئەوە بۆخۆی بە جۆرێكی تر لێكدەدرێتەوە،
ل��ەوەی ئەردۆگان دەیكات ،سیاسەتی ئەكەپە نییە ،یان راستر
سەرەتاكانی لێكترازانێكی ناوەكییە لەناو ئەكەپەدا ،كە رەنگە دوای
هەڵبژاردنەكان بە روونی ئەنجامەكەی بەدیبكەین .هەربۆیە توركیا
دەشێت دووچاری پەرتەوازەبوونێكی خێرا ببێت ،دوای دەركەوتنی
ئەنجامەكانی هەڵبژاردنە پێشوەختە گشتیەكانی پارلەمان .ئەوەی
پێشبینی دەكرێت ،دەنگەكانی هەدەپە ،بەمەرجێ ساختەكاری
وەگەڕ نەخرێت ،النیكەم بۆ سەدی  ١٥بەرزدەبێتەوە ،هەندێكیش
بۆ سەدی ١٦و بەرەو ژورتر دەچن .جەهەپەش هاوشێوەی هەدەپە،
دەنگەكانی رووەو هەڵچوون دەبێت ،لەوسەریشەوە ئەگەرێكی
زۆر هەیە ،دابەشبوون لە كوتلەی پارلەمانی ئەكەپەدا رووبدات
و حزبەكە بە سەرۆكایەتی عەبدوڵاڵ گیول دابەشبێت .بەمەش لە
خراپترین باردا ،ئەگەرێكی زۆر هەیە ،حكومەتی ئەكەپە دوچاری

ئەكەپە پەشیمانە لە
رێخۆشكردن بۆ دەركەوتنی
قەبارەی كورد و سیاسەتی
كوردەكان لە توركیاو ناوچەكەو
بگرە جیهاندا ،واتا پەشیمانە
لەوەی دەستی بۆ ئاشتی
درێژ كرد ،چونكە سیاسەتی
ئاشتی خزمەتی ئایدۆلۆژی
نەك تەنها كورد ،بەڵكو تەواوی
كەمایەتیەكانی توركیاو
دورتر بڕۆین ،سیاسەت
و ئایدۆلۆژیای سیكوالری
سۆسیالیزم و نا ئیسالمی
بەهێزتركرد

شكستێكی تری سیاسی بێتەوە لەوەی نەك لەتوانایدا نابێ سیستەمی
سیاسی بە دەنگی پارلەمان بەرەو سەرۆكایەتی رەها ببات ،تەنانەت
نەتوانێ حكومەتی هاوپەیمانی و كوالیسیۆن پێكبهێنێ .بەوجۆرەش
ئەكەپە هەوڵدەدات لەرێگای سەربازی و سیستەمی پۆلیسییەوە،
دەسەاڵتەكانی بپارێزێ .ئەمجارەیان لەبەرامبەر هەدەپە نا بەتەنها،
بەڵكو لەبەرامبەر هەر هێزێك ئامادەیی تیا نەبووبێ لەگەڵی بچێتە
حكومەتەوە ،بەوشێوەیەش لەرێگای پشێوی نانەوە لەناوخۆی واڵت
و دروستكردنی حاڵەتی مەترسیداری ئەمنی و هاواریكردنی زیاتری
گروپە تیرۆریستیەكان لەهەوڵدا دەبێت ،هەم دەسەاڵتی سەربازی
خۆی بە زۆر بسەپێنێ ،هەم نەیارانی دوچاری توندوتیژی بكاتەوەو
هاوكات بەبیانوی تیرۆریشەوە ،كوردان زیاتر قەتلو عام بكات.
دەكرێ بە الیەنە پۆزەتیڤەكەشدا وای لێكبەینەوە ،كە ئەو هێزە
ت��رازاوەی ئاكپارتی لەگەڵ هەدەپەو جەهەپەدا ،لەوانەیە بتوانن
وەرچەرخانێكی تری سیاسی دروستبكەن ،كە بەهۆیەوە پرۆسەی
ئاشتی بەردەوامی پێبدەن و بەر بەو ئەگەرانەی پێشو بگیرێ ،بەاڵم
لە هەموو بارەكاندا بەبێ توندوتیژی ئەمە نایەتە دی.
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هەدەپە لە دوای هەڵبژاردنی
یەکی نۆڤەمبەرەوە

بێستون سابوراوایی -مامۆستای زانكۆ
تایبەت بە (كوردستان دیپلۆماتیك)
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هەدەپە ،لە ئۆكتۆبەری ساڵی 2012دا
وەك��و حزبێكی سوسیال دیموكرات لە
هەناوی كۆمەڵگای ك��وردەواری باكوری
كوردستان لە دایكبووە .ئامانجی ئەو
حزبە كاركردنە بۆ دیموكراتیزەكردنی
ت��ورك��ی��او دوورخ��س��ت��ن��ەوەی ل��ە ئاگری
شەڕو خوێنڕشتن لەو واڵتەدا .ئەو حزبە
هەرچەندە بە هاوسۆزی پارتی كرێكارانی
كوردستان (پەكەكە) باس دەكرێت ،بەاڵم
لەكاری سیاسی و دیپلۆماسیدا ،وەكو
حزبێكی سەربەخۆ ك��اردەك��ات و بەپێی
ب��ەرن��ام��ەی ك��ارەك��ان��ی خ��ۆی ب��ۆ هەموو
گەالنی توركیا تێدەكۆشێت ،لە هەموو
شارەكانی توركیاشدا ئەندام و الیەنگری
هەیە كە پێكهاتوون :لە ك��ورد ،تورك،
ع��ەرەب ،ئەرمەنی و وردە نەتەوەكانی
تر ،لەسەر ئاستی ئایینیش موسوڵمان،
كریستیان ،زەردەشتی و هەموو جۆرە
ئایینزایەكی ئەو واڵتە دەگرێتە خۆی.
سیستمی ب��ەڕێ��وەب��ڕدن��ی ح��زب��ەك��ە لە
ئۆرگانەكانی شارو شارۆچكەكاندا بەشێوازی
(هاوسەرۆكی)یەو رۆڵی ژن لە كارەكانی
حزبەكەدا بە روون��ی بەرجەستەكراوەو
دەی��ان��ەوێ��ت كارەكانیان بگەیەننە ئەو
ئاستانەی كە یەكسانی و داوەری تەواو
لەنێوان نێرو مێ دا بكەن ،لە كاتی
هەڵبژاردن و دانانی كەسەكان بۆ كاروباری
حزب و پەرلەمان ،پاشان حكومەتیش .ئەم
پڕنسیپە لە دەستنیشانكردنی رێژەیەكی
بەرچاو لە ژن��ان دەرك���ەوت ،كە وەكو
پاڵیوراوی ئەو حزبە بۆ هەڵبژاردنەكانی
پەرلەمانی توركیا لە 7ی خوزەیران و 1ی
نۆڤەمبەری  2015دیاریكران.
هەدەپە بەچی بەرنامەیەكەوە چووەتە
ملمالنێی هەڵبژاردنەوە؟

پارتی دیموكراتی گ��ەالن (هەدەپە)بە
بەرنامەیەكی روون و پێشكەوتنخواز هاتە
ناو گۆڕەپانی ملمالنێی هەڵبژاردنەوە.
هەر زووش وا خۆی ناساند كە:
 .1سنوری كاركردنی پارتەكە لە هەموو
ت��ورك��ی��ای��ە ،ت��ێ��دەك��ۆش��ێ��ت ل��ە پێناوی
سەقامگیربوونی ئاشتی دیموكراسی لە
توركیاداو داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەش،
هەر دەبێت لەسەر ئەو بناغەیە بێت.
 .2هەوڵدان بۆ ئەوەی بەربەستی ،% 10
وەكو مەرجی بەشداریكردن ،لە پەرلەماندا
الببرێت و هەموو حزب و گروپ مۆڵەت
پێدراوەكان بۆیان هەبێت بەپێی رێژەی
دەنگ ئەندام بنێرن بۆ پەرلەمان.
 .3شكستهێنان بۆ پرۆژەكەی ئەردۆگان،
كە داوای گۆڕینی سیستمی پەرلەمانی
دەكات بۆ سیستمی سەرۆكایەتی بەپێی
نیازەكانی ئەردۆگان بەرەو دیكتاتۆریەت و
گەڕانەوە بۆ سەردەمی دەسەاڵتی سوڵتانی
عوسمانی دەبەخشێت.
 .4كاركردن بۆ گۆڕینی دەستوری توركیا
ب��ە ج��ۆرێ��ك ك��ە ئ��ازادی��ی��ەك��ان��ی هەموو
ن��ەت��ەوەو ئایین و ئاییننزاكانی تیادا
فەراهەم بكرێت ،دووربێت لە كەڵكەڵەی
نەتەوەپەرستی تۆرانیزم و توركپەرستی و
دابینكردنی دیموكراسی راستەقینە بەپێی
پێوەرە پەسەندكراوەكانی ئەو چەمكە لە
جیهانی نوێدا.
 .5چارەسەركردنی كێشە نەتەوایەتییەكان
لە توركیادا .چارەسەری كێشەی كورد
بەشێوازی ئاشتیانەو لەسەر بنەماكانی
رێزگرتن لە مافی م��رۆڤ و نەتەوەكان
و گروپە ئیتنیكیەكان ،لە چوارچێوەی
ئ��ەم��ەش��دا دەك��رێ��ت ئ��ی��دارەی خۆجێی
دیموكراسی لەسەر بنەمای (نا ناوەندێتی
دەسەاڵتی حكومەت) دابمەزرێت.

لە رۆژی هەڵبژاردنیشدا
ئاكپارتی توانی لە
هەموو شارەكانی
كوردستاندا لە
شكرڕێژی بكات،
بەبیانووی ئەوەی
لەوانەیە تیرۆریستان
كەشوهەوای هەڵبژاردن
تێكبدەن ،بەاڵم ئامانجە
بنەڕەتیەكە ئەوەبوو رێگا
بەخەڵك بگرن و لە زۆر
شوێن داوای هەویە
بكەن و بگرە خەڵكیش
بگرن بەناوی پاراستنی
ئارامی و ئاسایشەوە
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(هەدەپە) ،وەكو حزبێكی
سۆسیال دیموكرات
( )SIرۆڵی كاریگەر
ببینێ بۆ دەرخستنی
راستیەكان و راكێشانی
سۆزی حزبەكانی
ئەندام لەو رێكخراوەدا،
چونكە زۆرەهایەك لەو
حزبانە ،یان خۆیان
حوكمڕانن لە هەندێ
واڵت ،یان بەشدارن
لەحكومەتەكاندا،
یان فراكسیۆنی
پارلەمانی بەهێزیان
لەواڵتەكانی خۆیاندا
هەیە ،كە دەتوانرێ وەكو
مینبەرێكی كۆكردنەوەی
پاڵپشتی پەیوەندی
توندوتۆڵی لەگەڵدا
ببەسترێت
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 .6كرانەوە ب��ەرووی ئ��ازادی رادەربڕین
و ك��ران��ەوەی فیكری ،سیاسی ،مافی
رەخنەگرتن و رێ��گ��ەدان بە كاركردنی
ئازادانەی كەناڵەكانی راگەیاندن بە هەموو
جۆرەكانییەوە.
 .7دوورك����ەوت����ن����ەوەی ت��ورك��ی��ا لە
دەس��ت��ێ��وەردان��ی ك���اروب���اری واڵت��ان��ی
دەوروبەرو دوو و نزیكدا.
 .8گرنگیدان بە ج��ەم��اوەری گەنجان
و دابینكردنی ه��ەل��ی ك��ار ب��ۆی��ان و
ف��راوان��ك��ردن��ی پانتاییەكانی ئ���ازادی
تاكەكەس بۆیان و رێزگرتن لە ئارەزووە
جۆراوجۆرەكانیان ،ئاسانكردنی پرۆسەی
ت���ەواوك���ردن���ی خ��وێ��ن��دن ل��ە ه��ەم��وو
ئاستەكانداو دیاریكردنی تەمەنی 16
ساڵ ،وەكو بنەمای النیكەمی تەمەنی
دەنگدان و  18ساڵیش ،وەكو تەمەنی
بنەڕەتی خۆپااڵوتن بۆ پەرلەمان.
 .9ك��ارك��ردن ل��ە پێناوی دابینكردنی
دادپ���ەروەری كۆمەاڵیەتی و چاكسازی
لە هەموو سیكتەرەكانی ژیانی خەڵكدا،
ل��ە پێشیانەوە سیكتەری ئ��اب��ووری،
پێشكەشكردنی زیاتری خزمەتگوزاری
تەندروستی ،خوێندن ،ك��ارەب��ا ،ئاوو
ئاوەڕۆ ،ژینگەو هتد. ...
 .10رێگریكردن لە بەكارهێنانی خاكی
توركیا لەالیەن تیرۆریستان و دوژمنانی
دیموكراسی و مافی مرۆڤ.
 .11ك��ران��ەوەی زیاتر ب��ەڕووی واڵتانی
رۆژئ�����اواو چ��ارەس��ەرك��ردن��ی كێشەی
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە توركیادا بە
مەبەستی ئاسانكردنی وەرگرتنی توركیا لە
یەكێتی ئەوروپادا.
 .12پتەوكردنی پەیوەندی لەگەڵ واڵتانی
پێشكەوتووی پیشەسازی و رێكخراوە
ئابووری ،سیاسییەكانی جیهان ،كردنەوەی

دەرگاكان بەڕووی وەبەرهێنانی بیانیدا.
 .13پەیڕەوكردنی یەكسانی و دادپەروەری
لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری بۆ هەموو
ش��ارو ناوچەو نەتەوەكانی توركیاو...
چەندەها خاڵی تر...
هەدەپە و پلەبەندی دەنگەكان

ل���ەن���او ژم���ارەی���ەك���ی زۆری ق����ەوارە
سیاسییەكانی ب��ەش��دارب��وو لە پرۆسەی
هەڵبژاردن .هەدەپە توانیویەتی دوای سێ
ساڵ لە دروستبوونی ژمارەیەكی زۆری
دەنگدەر بۆخۆی رابكێشێ كە لەنێوان (6
بۆ  )7ملیۆن دەنگدەردایە ،ئەو ژمارەیەش
لە هەردوو دەنگدانی گشتی بۆ پەرلەمانی
توركیا ل��ە  2015/6/7و 2015/11/1دا
دەركەوت.
 .1پەرلەمانی توركیا ( )550كورسی
بۆ نوێنەرایەتی میللەتانی ئ��ەو واڵتە
دەگرێتەخۆی.
 .2لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیران2015 -دا
هەدەپە توانی ( )80ئەندام پەرلەمان
سەرخات بۆ هۆڵەكانی پەرلەمانی توركیا
بەوەش لەگەڵ بزوتنەوەی نەتەوەییدا كە
هەمان ژم��ارەی پێ دابینكرا ،ب��وون بە
سێیەم ئاستی بەشداربوو لە پەرلەماندا،
بەاڵم (ئاكپارتی) ( )258كورسی و (پارتی
گەلی كۆماری – )CHPجەهەپە توانی
( )131كورسی دابین بكات.
 .3لە هەڵبژاردنی  .2015/11/1ژمارەی
ئەندامانی پەرلەمانی (هەدەپە) دابەزی
بۆ ( )59ئ��ەن��دام پەرلەمان ،لەكاتێكدا
حزبی (مەهەپە) دابەزی بۆ ( )40كورسی
و ئەكەپە بەرزبوەوە بۆ ( )317كورسی
و (جەهەپە)ش بۆ ( )134كورسی ،بەاڵم
(هەدەپە) پلەی سێیەمی هەر پاراست،
هەرچەندە لە ژم��ارەو رێ��ژەی دەنگدا
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پەروین بوڵدان

دابەزی.
ب��ۆچ��ی دەن��گ��ەك��ان��ی ه���ەدەپ���ە هاتنە
خوارەوە؟

هۆیەكانی دابەزینی دەنگەكانی (هەدەپە)
زۆرن ل��ێ��رەدا تەنها ه��ەرە گرنگەكان
دەستنیشان دەكەین:
 .1جەنگی دەروونی دەوڵەت( :ئەكەپە)
ب��ەه��ۆی دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی خ��ۆی��ەوە لە
حكومەتدا توانی جەنگێكی دەروون��ی
بەرباڵو لە هەموو توركیادا پیادە بكات و
لەسەر دوو ئاست:
 .1/1لەسەر ئاستی ناوچە كوردستانییەكان،
ئەو جەنگە دەروونییەی بەهێزی ئاگرو
ئاسن و كوشتن بردە ناو هەموو شارو
گ��ەڕەك و گوندێكەوە .ب��ەوەش خەڵكی
ك��وردس��ت��ان ل��ەوە ت��رس��ان ك��ە ئ��ەو ك��ارە
دڕندانەیەی هێزە ئەمنی و ئارتەش و
پۆلیسی توركیا پیادەی دەكەن ،لە باكوری
كوردستاندا تۆڵە سەندنەوەیە لە خەڵكی

لەیال زانا

عوسمان بایدەمیر

كوردستان بەهۆی كەمی دەنگی ئەكەپە
لەو ناوچانەدا كە لە هەڵبژاردنەكانی 7ی
حوزەیراندا .ئەوەش كاریگەری خۆی دانا
لەسەر میزاجی خەڵك و دەرەنجامیش
زۆرب���وون���ی دەن��گ��ی ئ��ەك��ەپ��ە ب��وو لەو
ناوچانەدا كە بە دەڤەری هەدەپە دەهاتنە
حساب ،بەشێك لە دەنگەكانی هەدەپە
چوونەوە بۆ ئەكەپە..
 .2/1لەسەر ئاستی ناوچەكانی تری توركیاو
لەسەر میزاجی خودیی میللەتی تورك ئەو
جەنگە دەروونییە كاریگەری خۆی هەبوو،
چونكە س��ەران��ی ئ��ەك��ەپ��ە ل��ە هەموو
بۆنەكاندا هەڕەشەیان لە خەڵك دەكرد،
كە ئەگەر خەڵك بیەوێت واڵت نەكەوێتە
جەنگەوە دەبێت ئەكەپە سەركەوێت و
بتوانێت بۆ خۆی حكومەت پێكبهێنێ.
 .2شەڕكردنی ئەكەپە لە دژی پەكەكەو
پەیەدە لە قەندیل و رۆژئاوای كوردستان
و لەناو شارەكانی ب��اك��وری كوردستان
حاڵەتێكی دروستكرد دەنگدەران بە ئاسانی

ب��ەوە رانەگەن بچنە سەر سندوقەكانی
دەنگدان و گ��ەڕان��ەوەی ئەو كوردانەش
لە باشورو رۆژئ���اوای كوردستان بوون
نەیانتوانی بە ئاسانی بگەڕێنەوە بۆ باكورو
لەوێ دەنگ بدەن .لە هەردوو هەرێمی
باشورو رۆژئ��اوای كوردستانیش سندوق
دانەنرابوو بۆ دەنگدان.
 .3عەلەوییەكان لەتوركیادا نزیكەی 20
ملیۆن كەس دەبن ،لە هەڵبژاردنی 7ی
حوزەیراندا دەنگی هەدەپە لەناویاندا كەم
نەبوو ،بەاڵم لە هەڵبژاردنی 2015/11/1
دەنگی ئەوانیش بۆ هەدەپە كەم نەبووەوە،
عەلەوییەكان زۆر ناحەزی ئەكەپەن ،بەاڵم
هەدەپە نەیتوانی لەجاری دووەمدا كاری
باشی بانگەشەی هەڵبژاردن لەناویاندا
بكات ،لەوانەیە هۆیەكەشی ماندووبوونی
كادرەكانیان و بارگرانی خەرجی دارایی
بوو بێت.
 .4هەڵەی پەكەكە كە نەیتوانی بۆ ماوەی
 2مانگ خۆی لەشەڕانگێزییەكانی توركیا
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بپارێزێت و دان بەخۆیدا بگرێت و هیچ
پ��ەرچ��ەك��ردارێ��ك��ی نەبێت ،كوشتنی 2
ئەفسەری پۆلیس لەماڵەكانی خۆیاندا دوای
ك��ردەوە تیرۆریستییەكەی شارۆچكەی
(پرسوس) و لە ئەستۆگرتنیشی بەئاشكرا،
كارێكی وای��ك��رد ئەكەپە بیقۆزێتەوەو
هەست و س��ۆزی خەڵكی توركیای پێ
بجوڵێنێت و پاڵپشتی نێودەوڵەتیش
پ��ەی��داب��ك��ات ب��ۆ ل��ێ��دان و ك��وش��ت��ن و
ئیهانەكردنی ژن و منداڵ و پیرو گەنجی
باكورو بڵێت سەبەبكارەكەشی پەكەكە یە،
لەرۆژی هەڵبژاردنیشدا توانی لەهەموو
شارەكانی كوردستاندا لە شكرڕێژی بكات،
بەبیانووی ئەوەی لەوانەیە تیرۆریستان
كەشوهەوای هەڵبژاردن تێكبدەن ،بەاڵم
ئامانجە بنەڕەتیەكە ئەوەبوو رێگا بەخەڵك
بگرن و لە زۆر شوێن داوای هەویە بكەن
و بگرە خەڵكیش بگرن بەناوی پاراستنی
ئارامی و ئاسایشەوە ،ئەوەش جۆرێك لە
ترساندن و تۆقاندنی دروستكردو ئاستی
ئەو دەنگانەی دابەزاند ،كە بەپێی هەندێ
پێوەری نیشتمانی ،دەنگی هەدەپە بوون.
 .5بەپێی هەندێك زانیاری لەناوچەكانی
باكوری كوردستان ئەكەپە توانیویەتی
ساختەكاری ستراتیجی بكات و كەمێكیش
س��اخ��ت��ەك��اری تەكنیكی و دەس��ت��گ��ۆڕی
لەدەنگە ئەلكترۆنیەكاندا بكات ،ئەوەی
لە چوارچێوەی ساختەكاری ستراتیجی
دایە ،ئەوەیە كە بەزۆرو ترساندن و چاو
سوركردنەوە ،هەندێ جاریش بەكڕینی
دەنگ بە پارە توانراوە دەنگەكانی ئەكەپە
لەشارو شارۆچكەو گوندە كوردییەكاندا
زیاتر بكرێت لەسەر حسابی هەدەپە.
 .6دانەنانی سنوقی دەنگدان بۆ هەندێك
شوێن لە باكوری كوردستان ،لە باشورو لە
رۆژئاواش بە بەهانەی جیاواز جیاواز ،كە
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هەر لە باشوری كوردستان بۆنمونە زیاتر
لە ( )150هەزار دەنگی مسۆگەری هەدەپە
هەیە ،چەندین هۆكاری تریش ....
هەدەپە بەرەو كوێ؟

دەكرێ لە چەند خاڵێكدا سیماو روخساری
رۆڵ و هەڵوێستی داهاتووی هەدەپە.
دەربەخەین ،كە لە گۆڕەپانی سیاسی و
سەنگەری خەباتی پارلەمانیدا دەچێتە
ئەستۆی:
 .1مانەوەی وەكو ئۆپۆزیسیۆنێكی چاالك
لەناو پارلەماندا متمانەی ج��ەم��اوەری
كوردستان و بەشێك لە توركیاشی پێ زیاد
دەكات.
 .2ك��ارك��ردن لەسەر پەتی یاریكردنی
هەموو توركیا نایەتە دەستی هەدەپە،
چونكە هەرسێ حزبەكەی تر لە پارلەماندا
ئەو ئەركە لەملی خۆیان گرێ دەدەن،
دەبێ ئەو حزبە تەوەری كاركردنی لەسەر
گەشاندنەوەی پشكۆی كوردایەتی ناو
هەناوی خەڵكی باكوری كوردستان بێت،
وەكو كۆڵەكەی بنەڕەتی و دەورەدانی ئەو
كۆڵەكەیە بە چەندەها بەرنامەی سیاسی
تاكتیكی بۆ گەالنی ت��ری توركیا ،هەر
لەو بوارەشدا دەتوانێت لەگەڵ جەهەپە
نزیك بێتەوە ،كە خاوەنی ( )134كورسی
پەرلەمانییەو قورسایی خۆی هەیە لەناو
توركیاو ل����ەدەرەوەش بەتایبەتیش كە
ئەندامی سۆسیالیست ئینتەرناسیۆنال ()SI
ەو دەتوانێت ئەو حزبە بۆ دروستكردنی
هاوپەیمانیەك راكیش بكات ،كە بۆ گەلی
كوردو گەلی توركیا بەسود بێت.
 .3ب��ەش��داری ( )59ئ��ەن��دام پارلەمانی
هۆشیاری سەرسەختی ب���اوەڕو فیكری
س����ەردەم ل��ەن��او پ��ارل��ەم��ان��ی ت��ورك��ی��ادا
رووداوێ��ك��ی زۆر بایەخدار دەبێت ،لە

مێژووی ملمالنێی ك��اری پارلەمانی ئەو
واڵتەدا....
دەكرێت ئ��ەو ئەندام پارلەمانانە لەناو
پارلەمانی توركیاوە كاربكەنە سەر رای گشتی
جیهانی و راكێشانی سەرەنجی دنیا بۆ كێشە
قورس و ناعەدالەتیەكان و گەندەڵیەكان و
مەترسیەكانی كۆنەپارێزانەی فەرمانڕەوایی
توركیا بۆ سەر گەالن و نەتەوەكانی توركیاو
مەترسی لەسەر ئاستی جیهانی و باهۆزی
دیموكراسی كە ناوچەكەی گرتووەتەوە.
( .4هەدەپە) ،وەكو حزبێكی سۆسیال
دی��م��وك��رات ،دەت��وان��ێ��ت ل��ەس��ەر ئاستی
جیهانی واڵتانی دیموكراتخوازو واڵتانی
ئاسیای ناوەڕاست و رۆژهەاڵتی دونیا،
هەروەها لەناو رێكخراوی سۆسیالیست
ئینتەرناسیۆنال ( )SIدا رۆڵ��ی كاریگەر
ببینێ ب��ۆ دەرخ��س��ت��ن��ی راس��ت��ی��ەك��ان و
راكێشانی سۆزی حزبەكانی ئەندام لەو
رێ��ك��خ��راوەدا ،چونكە زۆرەه��ای��ەك لەو
حزبانە ،یان خۆیان حوكمڕانن لە هەندێ
واڵت ،یان بەشدارن لە حكومەتەكاندا،
یان فراكسیۆنی پارلەمانی بەهێزیان لە
واڵتەكانی خۆیاندا هەیە ،كە دەتوانرێ
وەكو مینبەرێكی كۆكردنەوەی پاڵپشتی
پەیوەندی توندوتۆڵی لەگەڵدا ببەسترێت.
 .5بەهێزكردنی پەیوەندی كوردستانی
ل��ەگ��ەڵ پ��ارچ��ەك��ان��ی ت���ری ك��وردس��ت��ان
بەمەبەستی دابینكردنی قواڵیی ستراتیژی
و هاوكاری نەتەوایەتی بۆ بەهێزبوونی
باسكی هەدەپە زۆر پێویستە.
 .6ئەكەپە خ��ۆی دەتوانێت حكومەت
پێكبهێنێت ،دەسەاڵتی یەكەمی توركیای
ب��ەدەس��ت دەب��ێ��ت ،ب��ۆی��ە دۆزی��ن��ەوەی
دەروازەی گونجاوی گفتوگۆو س��ازان
لەگەڵ ئەو حزبەدا دەكەوێتە سەر هێزی
دیپلۆماسی هەدەپە.
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هەڵبژاردنەكانی توركیا ،هەڵكشان و
داكشانی رێژەیی هەدەپەی لە پەرلەمان
سەرخست ،ئاكپارتیش لە حكومەت

سامان سنجاوی – كاروان یاروەیس
تایبەت بە(كوردستان دیپلۆماتیك)
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( )90رۆژ ماوەیەكی
ئەوەندە زۆرنییە،
ئەنجامی نێوان دوو
هەڵبژاردن بگۆڕدرێت،
بەاڵم چونكە
لەبنەڕەتەوە مەبەستی
هەڵبژاردنی پێشوەختە
بۆ زیادكردنەوەی
دەنگەكانی بوو،
ئاكپارتی بەهۆی
دەستەاڵتدارێتی،
توركیاو ناوچەكەش كە
لە دۆخێكی سیاسی و
ئەمنی ئاڵۆزدایە ،ئەم
بارە لەباربوو تا هەموو
رێگا دیموكراسی و
نادیموكراسیەكان،
یاسایی و نایاساییەكان
بگرێتەبەر
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لەماوەی  180رۆژدا ،دوجار هەڵبژاردنی
پ��ەرل��ەم��ان��ی ل��ە ت��ورك��ی��ا ب��ەرێ��وەچ��وو،
ه��ۆك��ارەك��ەی قوڵبوونەوەی ئەزموونی
دیموكراسی نەبووە ،ئاكپارتی بەرئەنجامی
هەڵبژاردنەكانی ( )7ح��وزەی��ران��ی پێ
ه��ەرەس نەكراو ب��ەالی��ەوە ئەستەم بوو
پاش زیاتر لە دەییەك مانەوە لە لوتكەی
دەستەاڵتی رەه���ادا ،الیەنەكانی تریش
بكاتە هاوبەشی دەستەاڵت ،بۆیە هانای بۆ
دوبارەكردنەوەی هەڵبژاردن برد ،یان بە
گوزارشتە باوەكەی هەڵبژاردنی پێشوەختی
وەك رێگایەك بۆ گەڕانەوەی دەنگەكانی و
مانەوە لە دەستەاڵت و هەمواركردنەوەی
دەس��ت��وری توركیا بە ئامانجی گۆڕینی
سیستەمی پەرلەمانی بۆ سەرۆكایەتی.
( )90رۆژ م��اوەی��ەك��ی ئ��ەوەن��دە زۆر
نییە ،ئەنجامی نێوان دوو هەڵبژاردن
بگۆڕدرێت ،بەاڵم چونكە لەبنەڕەتەوە
مەبەستی هەڵبژاردنی پێشوەختە بۆ
زیادكردنەوەی دەنگەكانی بوو ،ئاكپارتی
ب��ەه��ۆی دەس��ت��ەاڵت��دارێ��ت��ی ،ت��ورك��ی��او
ناوچەكەش كە لە دۆخێكی سیاسی و ئەمنی
ئاڵۆزدایە ،ئەم بارە لەباربوو تا هەموو
رێگا دیموكراسی و نادیموكراسیەكان،
یاسایی و نایاساییەكان بگرێتەبەر ،قەیرانی
كاتی لە كاییەی ئاسایش و ئارامی و
ئابووری و بژێوی خەڵك دروست بكات،
لەالیەكی تریشەوە شەڕ لەگەڵ پەكەكە
هەڵبگێرسێنێتەوە.
ئاكپارتی لەماوەی سێ مانگەی رابردوودا،
ی��اری��ك��ەری س��ەرەك��ی ب���وو ،ه��ەدەپ��ەو
مەهەپەی كردبووە ئامانج ،كەمتر توخنی
جەهەپە دەكەوت ،ئەم ئامانجەی ئاكپارتی
ك��اری��گ��ەری ل��ەس��ەر ه��ەدەپ��ەو مەهەپە
بۆ كەمكردنەوەی دەنگی هەردووالیان
هەبوو.

ئ��ەو م��ەع��ەس��ك��ەرەی ك��ە ل��ە م��اوەی
شەش مانگی رابردوو ئەكەپە لە توركیا
خولقاندی ،هۆكاربوون بۆ بێزاركردن،
س��اردك��ردن��ەوە ،خراپی بژێوی ..ت��اد،
ئەمەش وای كرد ،بەشێك لە دەنگدەرانی
هەدەپە ،نەچن بۆ دەنگدان ،یان بیر
لە بژێوی ژیان بكەنەوە نەك مەسەلەی
نەتەوەیی ،بەشێك لە دەنگەكانی هەدەپە
ك��ە نزیكی %2دەك����ات ب��ۆ جەهەپە
رۆیشت ،كە هۆكارەكەی ئەمەش ئاكپارتی
بوو ،كە خەریك بوو هەدەپە نەتوانێ
ب��ەرب��ەس��ت��ی  %10بشكێنێ ك��ە ئەمە
مەرامی سەرەكی ئاكپارتی بوو ،ئەگەر
هەدەپە ئەم بەربەستەی نەشكاندایە،
ئەوا لەو %10یەی هەدەپە ئاكپارتی %49
بەر ئاكپارتی دەك��ەوت ،كە نزیكی 30
كورسی پەرلەمانی دەكات ،دەچووە سەر
كورسیەكانی ئاكپارتی ،بەاڵم بەپێی رێژەی
بەدەستهاتووی هەدەپە ،ئاكپارتی لەم
مەرامەی بەرامبەر بە هەدەپە شكستیهێنا،
هەدەپە بەربەستی  %10ی شكاند.
هەر ئەو مەعەسكەرەی كە ئاكپارتی
خولقاندی ،هۆكاربوو كە دەنگی نەتەوە
پەرستەكان پتر ل��ە خ��ۆی كۆكاتەوە،
هەربۆیە نزیكی ( )%5دەنگی مەهەپەی
بۆ خ��ۆی راكێشا ،كە ئامانجێكی تری
ئاكپارتی ئ��ەوەب��وو ،مەهەپە نەتوانێ
بەربەستی ( )%10تێپەڕێنێت ،گەر وابوایە
ئەوا لەو  %10یەی دەنگی مەهەپە ،جگە
لە  %5كە ئاكپارتی لێوەرگرتۆتەوە نزیكی
% 49بەپێی بەدەستهاتووی ئاكپارتی لەو
%10بەردەست دەكەوت ،كە نزیكەی ٢٠
كورسی دەكات.مەهەپە توانی بەربەست
بشكێنێت ،كورسیە بەدەستهاتوەكانی بۆ
خۆی مایەوە!
تێكرای كورسیەكانی هەدەپە و مەهەپە
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كە  100كورسی پەرلەمان دەكات ،گەر
بەربەستیان نەشكاندایە %49 ،كە نزیكەی
 50كورسی بۆ ئەكەپە دەڕۆیشت ،ئەمە
مەرامی گەورەی ئاكپارتی بوو لە ماوەی
شەش مانگی رابردوودا ..ئێستا ئاكپارتی،
لە ئامانجی یەكەم بۆ پێكهێنانی بە تەنهای
حكومەت سەركەوتنی بەدەستهێناوە،
ب��ەاڵم لە ئامانجی دووەم كە گۆڕینی
دەستورە ،شكستیهێناوە !
كێشەی ئاكپارتی بە تەنها ئەوەنەبوو
ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ( )7ی ح��وزەی��ران��دا
دەنگەكانی كەمی ك��ردووە بۆ (40.87
 )%و ( )258كورسی ،جیا لەوەی ئیدی
نەیدەتوانی حكومەتی زۆرینە دروست
ب��ك��ات و خ��ەون��ی گ��ۆڕی��ن��ی دەس��ت��ورو
سیستەمی حوكمڕانی زڕا ،گرفتی هەرە
گ��ەورەی شكاندنی بەربەستی ()% 10
بوو لەالیەن هەدەپە وەك گەورەترین
لیستی ك��وردان ،كە پاش كودەتای سوپا
لە ( )1980بە مەرامی رێگری لەچوونی
كورد بۆ پەرلەمان بەربەست دانرابوو،
كە پێشتریش نەجمەدین ئەربەكان ،كە
سەرۆكی لیستی رەفای ئیسالمی بوو ئەو
رێژەی كە ( )% 7بوو تێپەراند .ئاكپارتی
 80كورسی هەدەپەو ( )% 40.87ی خۆی
بەئاسانی پێ پەسەند نەدەكرا ،چونكە
دەیانەوێت سەنتەری بڕیاری كورد پەرت
بكەن و بەالوازی گفتوگۆ بۆ چارەسەری
ئاشتیانەی پرسی كورد بكەن.
لەبەرامبەر فشارو هەوڵە نایاسایی و
نادیموكراسیەكانی ئاكپارتیدا ,كە هەتا
كوشتنی ه��اوواڵت��ی سڤیل و راكێشانی
تەرمی گەنجان بەنێو شەقامەكانیشدا
رۆیشت ،نابێ لەئاست هەندێ هەڵەی
ه���ەدەپ-ی���ش چ���او داب��خ��ەی��ن ،كە
ن��ەدەب��وو بیكەن بۆ ئ��ەوەی دەس��ت بە

کاندیدە ژنە دەرچووەکانی هەدەپە
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سەالحەدین دەمیرتاش لەکاتی دەنگدان

پاش ( )35ساڵ كورد
بەربەستی ()%10
ی تێكشكاند و بە
( )59پەرلەمانتارەوە
دەچێتە پەرلەمانی
توركیاو بەدەنگێكی
بەرز داوای مافەكانی
كوردو دیموكراسی
دەكات ،جیا لەمەش
هەلومەرج و دۆخی
گۆڕاوی ناوچەكەش
لەبەرژەوەندی كوردایە
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ئەنجامی ( )% 13.12و ( )80كورسی
هەڵبژاردنەوە بگرن ،هەر لە شێوازی
گفتوگۆكردن بۆ پێكهێنانی حكومەت هەتا
لە ئەستۆگرتنی بەرپرسیارێتی كوشتنی
دوو پۆلیسی توركەوە لەالیەن پەكەكەوە،
هەروەها خۆپارێزی و وریایی لەو گەمەو
سیناریۆیانەی دەزگ��ا هەواڵگرییەكان
ئەنجامیان دەدا ،بۆ ئ��ەوەی ئاڕاستەی
رووداوەكان بگۆڕن.
سەركەوتن و پاشەكشەی رێژەیی

بەرئەنجامی هەڵبژاردنی ()7ی حوزەیرانی
 2015بۆ هەموو الیەنەكان ئاسایی نەبوو،
چونكە گۆڕانكاریی گەورەبوو لە نەخشەی
سیاسی توركیا ،ب��ەاڵم لە واڵتێكدا كە
دیموكراسی هێشتا لە هەڵبەزو دابەزدایەو
شوێنی خۆی بەباشی نەگرتووە ،ئاسانە لە
ماوەی ( )90رۆژدا ئەنجامەكان بەجۆرێك
بگۆڕێن دیسانەوە ب��ەالی الیەنەكانەوە
ئاسایی نەبێت.

ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ی��ەك��ەم��دا ئاكپارتی
( )18.867.411دەنگی هێنا ،واتە رێژەی
()% 40.87ی دەنگەكان ،كە دەكاتە
( )258كورسی ،لە هەڵبژاردنی دوبارەدا
( )23.467.205دەنگی هێنا ،واتە رێژەی
()% 49.4ی دەنگەكانی بەدەستهێنا ،كە
دەكاتە ( )316كورسی ،واتە ()4,599794
دەنگی زیادكردووە ،كە دەكاتە رێژەی
()% 8.53ی دەنگەكان و ( )60كورسی،
ئەگەرچی دەتوانێ حكومەت پێكبهێنێت،
ب��ەاڵم لە گۆڕینی دەس��ت��ورو سیستەمی
حوكمڕانی بۆ سەرۆكایەتی و رێگری لە
چوونی (هەدەپە) بۆ پەرلەمان شكستیهێنا.
ه��ەدەپ��ە ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ی��ەك��ەم��ەدا
( )6.058.489دەنگی هێنا ،وات��ە رێژەی
()% 13.12ی دەنگەكانی بەدەستهێنا ،كە
دەكاتە ( )80كورسی ،ئەمە سەركەوتنێكی
گ��ەورەب��وو ،بەربەستی ()% 10ی شكاند
بەزیادەوە ،بەاڵم لە هەڵبژاردنی دوبارەدا
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لە ()1ی تشرینی یەكەمی  2015دەنگەكانی
كەمیكرد ،ئەگەرچی گوتاری هەڵبژاردنی
(هەدەپە)و بەشێك لەراپرسیەكان ئاماژەیان
بەوە دەدا دەنگەكانیان بەرزدەبێتەوە ،بەاڵم
( )5.084.353دەنگی هێنا ،بەرێژەی (10.7
 )%دەنگەكان ،بەمەش ( )974136دەنگی
لەدەستدا ،كە دەكاتە رێ��ژەی ()% 2.42
دەنگەكان و ( )21كورسی پەرلەمانی.
ج��ەه��ەپ��ە ،ئ��ەگ��ەرچ��ی ب��ەرێ��ژەی��ەك
دەنگەكانی زیادیكردووە ،بەاڵم سەرۆكی
پارتەكە رایگەیاند ئەمە حۆشحاڵیان ناكات
و سەركەوتن نییە ،چونكە رێژەییەو
سەركەوتن ئ��ەوەی��ە بتوانن حكومەت
پێكبهێنن .ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ی یەكەمدا
( )11.518.139دەنگ بەرێژەی (24.95
 )%دەنگەكان و ( )132كورسی هێنا،
لەهەڵبژاردنی دوب��ارەدا ()12.056.125
دەنگ ،بە رێژەی ()% 25.4ی دەنگەكان،
كە دەكاتە ( )134كورسی بەدەستهێنا .واتا
( )537986دەن��گ ،كە دەكاتە ()045%
دەنگەكان و ( )2كورسی زیادیكردووە.
ه��ەرچ��ی پ��ەی��وەن��دارە ب��ە (مەهەپە)
دەنگەكانی بەرێژەیەك كەمی كرد ،كە لە
رێزبەندی هێزی سێهەمەوە شوێنەكەی بۆ
(هەدەپە) چۆڵكردو بوو بە چوارەم ،لە
هەڵبژاردنی یەكەمدا ( )7.520.006دەنگی
هێناوە بەرێژەی ( )16.29%دەنگەكان،
ك��ە دەك��ات��ە ( )80ك��ورس��ی ،ب��ەاڵم لە
هەڵبژاردنی دوبارەدا ( )5.665.772دەنگ
بەرێژەی ( )% 11.9دەنگەكان ،كە دەكاتە
( )41كورسی .واتا ( )1,854234دەنگ
كەمیكردووە ،كە دەكاتە رێژەی ()4.39
دەنگەكانی و ( )39كورسی.
لەهەڵبژاردنی دوب���ارەدا ،هەڵكشان و
داكشانەكان رێژەیین ،وات��ا داب��ەزی��ن و
بەرزبوونەوەی دەنگەكان بەجۆرێك نین

هاوكێشەكە بەشێوەیەكی بنەڕەتی بگۆڕن،
بۆ (ئاكپارتی) تەنها دەتوانێ حكومەتی
زۆری��ن��ە دروس��ت بكات ،ب��ەاڵم خەونی
گۆڕینی دەستورو سیستەمی نایەتەدی،
چونكە پێویستی بە ( )367كورسی هەیە،
ه��ەرچ��ەن��دە (ه���ەدەپ���ە)ش دەنگەكانی
كەمیكرد ،بەاڵم سەركەوتنی مێژوویی بوو،
بە شكاندنی بەربەستی ( )% 10و چوونە
پەرلەمانەوە ،بۆ (جەهەپە) تەنها ()2
كورسی زیادیكردووەو هیچ لە ئەنجامەكان
ناگۆڕێت ،بۆ (مەهەپە)ش بەهەمانشێوەیە
دابەزینی دەنگەكانی رۆڵی الوازتر دەكات.
ئەنجامەكان بۆ هەدەپە كۆتایی نین،
سەرەتایەكی مێژووییە
دەرئەنجامەكان دەری دەخەن ،پاشكشەی
(هەدەپە) رێژەییە ،واتا شتێك كەم لە
سەركەوتنەكەی كەمبۆتەوە ،نەك تەنها
بۆ (هەدەپە) ،بەڵكو بۆ هەموو الیەنەكان
هەمانشێوەیە ،ئەگەر هەڵبژاردنی دوبارە
ل��ە كەشێكی ن��ۆرم��اڵ��ی دیموكراسیدا
بەرێوەبچووایە ،ئەوا بەدڵنیاییەوە زیادی
دك���ردن ،ی��ان كەمكردنی دەنگەكانی
(ئاكپارتی)ش رێژەیەكی كەم دەب��وون،
(ه��ەدەپ��ە)ش دەستی بەدەنگەكانیەوە
دەگرت ،ئەگەر زیادیشی نەكردبایە.
تائێستا زۆرترین ژم��ارەی پەرلەمانتارانی
ك���ورد ل��ە پ��ەرل��ەم��ان��ی ت��ورك��ی��ادا ()27
پەرلەمانتار ب��ووە ،زۆریشیان زیندانی
كراون ،یان سزادراون و خولەكەیان تا سەر
تەواو نەكردووە ،ئێستا پاش ( )35ساڵ كورد
بەربەستی ()% 10ی تێكشكاند و بە ()59
پەرلەمانتارەوە دەچێتە پەرلەمانی توركیاو
بەدەنگێكی بەرز داوای مافەكانی كوردو
دیموكراسی دەكات ،جیا لەمەش هەلومەرج
و دۆخی گۆڕاوی ناوچەكەش لەبەرژەوەندی
ك��وردای��ە ،رۆژئ���اوای كوردستان ئ��ازادەو

بەرەنگاری شەڕڤانانی كورد لەبەرامبەر
داع��ش و كۆنەپەرستان ماییەی شانازی
هەموو ئازادیخواز و دیموكراسیخوازانی
دنیایە ،زلهێزەكانی جیهان كێبركێ هاوكاری
و پشتیوانی كورد دەك��ەن ،لە بەشەكانی
تری كوردستانیش هێزە گەورەكانی وەك
یەكێتی نیشتمانی كوردستان و جەماوەر
پاڵپشتی خەباتی رەوای گەلن لە باكور.
ب��ەاڵم ه��ەدەپ��ە ،بۆ ئ��ەم قۆناغە تازە
هەستیارە ،پێویستی ب��ە سیاسەتێكی
ژی��ران��ەو ستراتیژێكی س��ەرك��ەوت��ووی
كاركردن هەیە ،دەب �ێ ئۆپۆزسیۆنێكی
كارابێت ،نابێ دەرفەت بە حكومەت بدات
پشوو وەربگرێت ،جگەلە كێشەی كورد
لە باكوری كوردستان و كێشەی كەمینە
نەتەوەییەكانی تر ،هەروەها مەسەلەی
بەرەنگاربوونەوەی گۆڕینی دەستورو
سیستەمی حوكمڕانی ،دەبێ (هەدەپە)،
بەرنامەی ئۆپۆزسیۆنی لەناو خەڵك و
رایگشتی و چین و توێژەكان سەبارەت بە
بژێوی ژیان و خۆشگوزەرانی ،چاكسازی
ئ���اب���ووری ،ئ��ازادی��ەك��ان ،پێشخستنی
دی��م��وك��راس��ی ،ل��ەس��ەر گ��ەش��ت��وگ��وزارو
ژینگە ...هتد هەبێت .بەرەنگاری بیری
سەلەفی و ئیسالمی سیاسی لە باكوری
كوردستان بەتایبەت و توركیا بەگشتی
ببێتەوە ،كە ئەمەش هۆكارێك بوو،
بەشێك لە كوردەكانی باكور لەروانگەی
ئیسالمییەوە دەنگیان بە (ئاكپارتی)دا.
هەدەپە ،كە لە ( )12پارێزگای باكوری
كوردستان بردویەتیەوە ،بەاڵم لە ()12
پارێزگای تری باكوری كوردستان دەنگی
دووەمە ،دەبێ لەهۆكاری ئەم دۆراندنەی
لەو ( )12پارێزگایە بكۆڵێتەوە ،پێویستە
رابەری ناوچەیی لەهەر پارێزگایەك لەو
پارێزگایانە پێكبهێنێت و پشتیوانی بكات.
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ه��ەڵ��ب��ژاردن بە ه��ەم��ووی ماناكانیەوە
گەیاندن و ناساندنی ئیرادەیە جا لەسەر
ئاستی تاك بێت ،یان گشتی .هەڵبژاردن
بۆ ئەو تاك و گەالنەی فرە رەهەندن و
فرە بۆ چوونن .
ل��ەس��ەردەم��ی ئێستای هەڵبژاردنەكاندا
بەرژەوەندی و مانەوە لە دەسەاڵتدا باری
دەر خستەی راستەقینەی هەڵبژاردنەكانە
بۆ حزبی حاكم (ئەكەپە) لە توركیا،
هەروەها لە بەرامبەریشدا بۆ الیەنەكانی
تر تواندنەوەی بە ستەڵەكی پاوانخوازی و
قۆرەخكاریە لەالیەن پارتی داو گەشە پێدان
(ئەكەپە) (ملمالنێ نوێكانی هەڵبژاردن لە
توركیا لە ئێستادا تەنها ناردنی نوێنەری
دەنگدەر نییە ،بۆ (مجلیس)
پەرلەمان لە توركیا ،بەڵكو ترسە لە ئایندەی
توركیاو پاوانخوازی ئێستای دەسەاڵتدارانی
(ئاكپارتی) و پارتەكەی ئەردۆگان ،ئەم
ترسەش لەوە سەرچاوەی گرتووە ،توركیای
پەرلەمانی ب��ەرەو توركیای سەرۆكایەتی
ببرێ ،ئەردۆگان ببێتە سوڵتانی نوێ و
سەرجەم كایەكان بە پەرلەمانیشەوە قۆرخ
بكات ..
هەڵبژاردنەی ( )7حوزیران ،هەڵبژاردنە
رێكنەكەوتنی
دوای
پێشوەختەكەی
الیەنەكان بۆ پێكهێنانی حكومەت ،سزایەكی
توندی روك��ەش و لەرزینێكی داخ��راوی
رووب��ەرووی پارتی دەسەاڵتداری توركیا
كردەوە ،لە گرنگترین ئەو ترسانەش...
دڵنیابوونەوەی هەموو توركە دەسەاڵتدارو
بێ دەسەاڵتەكان ،كە كورد لە توركیادا
ب��ەرب��ەس��ت��ەو دەت��وان��ێ��ت بەستەڵەك و
چەواشەكاری و نكۆڵیەكانی دێرزەمان،
هەتا ئێستا بە یاسا بشكێنێ ( ...واتە

كورد تەنها لە شاخەكان نییە ،ئێستا لە
پەرلەمانە) -كورد توانی لە دوای خەباتی
چ��ەن��دی��ن س��اڵ��ەو ن��ەه��ام��ەت��ی و خوێن
رژانەكان و تا ئێستاش كە بەردەوامە .زۆر
ئازایانەو ئاقڵمەندانە ئەم خەباتە نەرم نەرم
بگوازێتەوە بۆ ناو جەماوەرو جەماوەریش
ئاڕاستە بكات ،بۆ بەدەستهێنانی مافە
مەدەنی و دیموكراتیەكان لە توركیا .
كورد لە باكور ئاشتیخوازەو دەتوانێ ژیانی
سیاسی بكات و پێكەوە ژیان بەرپابكات.
الیەنیكەم بە دەستهێنانی زیاد لە ()100
شارەوانی گەورەو بچوك و ناردنی نوێنەر
بۆ ( )3خولی پەرلەمان بەشێوەی ئازادو
رێكخراو كە دواترینیان لەرێگەی ( )2خولەوە
بە سەركردایەتی (هەدەپە) روونترو رۆشنتر
نیشاندراون .ئێستای توركیا نە سەردەمی
(ئەتا توركە ،نە بواڵند ئەجەوید)  ..ئێستا
زیندان هەیە ،ئەو ساش هەبوو..
بەاڵم ئەوكات زیندانەكان بەبێ نوێنەر
دە ك��وژران و سزا دەدران ،بەاڵم ئێستا
نوێنەرەكانیان لە پەرلەمان نوێنەرایەتیان
دەك��ەن .ئێستا (هەدەپە) تەنها دەنگی
كورد نییە ،بەڵكو دەنگی گەالنی ستەم
لێكراوەو ئەو دەنگانەی غەیرە كوردیشە،
كە ئاشتیخوازن و كپكراون .ئەزموونی
ئ���ەم دوو ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە دەری���دەخ���ات
(هەدەپە) تەنها نوێنەرایەتی كوردەكان
ناكات ،بەڵكو نوێنەرایەتی ئەو توركانە
دەك��ات ،كە ئاشتیان دەوێ��ت ئەو چەپ
و كۆمەنیستانەش دەكات ،كە لە حوكمی
ت��رس��ن��اك��ی ئ���ەردۆگ���ان ئ��ەق��ڵ��ە ش���اراوە
ئیسالمییەكەی توشی پەناگیری و بێ
نوێنەری ماونەتەوە  ..هەرگیز (ئاكپارتی)
و ئەردۆگان ناتوانن لەو راستیە حاشابكەن،

كە هەدەپە نوێنەرایەتی پانتایەكی فراوان
دەكات ل��ەرووی جوگرافیاوە كە باكوری
كوردستانەوە نوێنەرایەتی یەكەمی دەنگ
دەرو نوێنەری پارلەمان و شارەوانیەكان
دەكات ،لەم جوگرافیایەدا نە بەراگەیاندن
و ن��ە ب��ە چ��ەواش��ەك��اری��ەك��ان��ی پ��ارت��ی
دەس��ەاڵت��داری توركیا (ئەكەپە) ،بەڵكو
بەیاسا (هەدەپە) بۆ ناوخۆو دەرەوەی
توركیای سەلماند كە نوێنەری راستەقینەی
گەالنی ستەم لێكراوی ناو توركیایە . ...
كورت و پووخت :
(هەدەپە) موحتاجی كورسی و پەرلەمان
نییە ،ئەگەر خوێن رژان بەردەوام بێت،
كورد كارەكتەری گەورەی لەناو ئەم پارتە
سیاسییە گ��ەل ب��ژاردەی��ە خستۆتە كار،
تاوەكو ئاشتی و ئارامی ب��ەرف��راون بۆ
گەالنی توركیا بكات ،نەك بە تەنها كورد..
تێپەڕاندنی ترسەكان و بەربەستەكان تەنها
خەمی (هەدەپە) نییە ،بەڵكو راگرتنی
خوێن رشتن و ئ��ازادی گەالنی توركیاو
ئازادی (ئۆجەالن) لە پێشینەی كارەكانی
(هەدەپە)یە.
ه���ەدەپ���ە ،دەب��ێ��ت ب��اش��ت��ر ق��ۆڵ��ی لێ
هەڵبماڵێت و بە ستراتیژیەكی وردترەوە
لەگەڵ نوێنەران و دەسەاڵتدارانی توركیا
بكەوێتە گفتوگۆ تا بەالیەنی كەمەوە ئاشتی
و ئاگر بەستی جدی بەدی بهێنێ و مێزی
گفتوگۆكان ،وەك تەوقێكی پڕ (ئیحراجی)
لەرووی (ئاكپارتی) و ئەردۆگان دا بكاتەوە،
بەرپرسیارێتی گەورترو جدی تر ،تاوەكو
گفتووگۆكانی ئاشتی بچێتەسەر رێچكەی
حەقیقی خۆی و دەنگە كپكراوەكان لە
ئایندەدا بەدەنگی ئ��ازادی (هەدەپە) و
كورد بمێنێتەوە.
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گەڕانەوەی چوار ملیۆن و نیو ،دەنگی
حزبی دادو گەشەپێدان لە توركیا ،لە
م��ەودای دوو هەڵبژاردن و لە پێنج
مانگی رابردوو ،دەستكەوتی ئەردۆگان
ب��وو ،ب��ۆ پ��ارت��ەك��ەی ،ب��ۆئ��ەوەی لەو
رێگەیەوە پێویستی بە هیچ حزبێكی
تری ئۆپۆزیسیۆن لە پێكهێنانی حكومەتدا
نەبێت ،تاوەكو لەم رێگەیەوە حكومەتی
یەك حزبی (ئاكپارتی) ،وەكو سێ خولی
راب���ردوو ل��ە سیستمی دەس��ەاڵت��داری
توركیا ،بەردەوامبكات.
هەڵبژاردنی پەرلەمانی  2015 /11 /1لە
توركیا ،سەركەوتنێكی گ��ەورە بوو بۆ
پارتی دادو گەشەپێدان ،بەتایبەتی بۆ
خودی ئەردۆگان ،چونكە لە هەڵبژاردنی
 7ی حوزەیراندا زۆرینەی دەنگەكانی
پەرلەمانی بەدەستنەهێناو نەیتوانی
دەوڵەتی یەك حزبی پێكبهێنێت ،هەروەها
بۆ پێكهێنانی حكومەت ،پێویستی بە
هاوپەیمانی پارتە ئۆپۆزیسیۆنەكان بوو،
ب��ەاڵم لە هەڵبژاردنەكانی  1تشرینی
دووەم ،بە بەدەستهێنانی زیاتر لە 49
 %دەنگەكان ،توانی نزیكی (چوارملوێن
ونیو) دەنگی تر لە هەڵبژاردنی  7ی
حوزەیران كۆبكاتەوەو كورسییەكانی لە
پەرلەمان بگەیەنێتە  316كورسی.
لەكاتێكدا كە پێكهێنانی حكومەت،
پێویستی بە  276كورسییە لە كۆی 550
كورسی هەیە ،لەو رووەوە ئاكپارتی
ئەمجارە توانی  40كورسی زیاتر لە
رێژەی پێویست ،لە پەرلەمان بۆ خۆی
مسۆگەربكات ،بەو شێوەیە جارێكی تر
دەتوانێت بە ی��ەك الیەنی حكومەت
پێكبهێنێت .

ئ��ەو چ��وارون��ی��و ملوێن دەن��گ��ەی كە
(ئاكپارتی) لەم هەڵبژاردنە زیادیكرد ،لە
سێ سەرچاوەی گرنگ بەدەست هاتووە،
كە بریتین لە:
 – 1كەمكردنی دەنگەكانی (مەهەپە):
پارتی گەلی كۆماری زیاتر لە (یەك
م��ل��وێ��ن و ن��ۆس��ەد ه����ەزار) دەن��گ��ی
ل���ەدەس���ت���داوە ،پ��ێ��دەچ��ێ��ت ت���ەواوی
ئەو دەنگانە بۆ ئاكپارتی رۆشتبێت،
(مەهەپە) لەم خولەی هەڵبژاردنەدا41 ،
كورسی لە كۆی هەشتا پارێزگای توركیا
بەدەستهێناوە ،چونكە لەمەش خراپتر
نەیتوانی لە هیچ پارێزگایەك زۆرینەی
دەنگەكان بەدەستبهێنێت.
 – 2كەمكردنی دەنگەكانی (هەدەپە):
ئەم پارتە كوردییە لە هەڵبژاردنەكانی
یەكی تشرینی دووەم ،بە ب��ەراورد بە
هەڵبژاردنەكانی  7ی حوزەیران ،زیاتر
لە (یەك ملیۆن) دەنگی لە دەستداوە.
ئەم رێژەیەش بۆ ئاكپارتی رۆیشتووە.
رێبەرانی (هەدەپە) رایانگەیاندووە،
لە  5مانگی راب��ردوو ،فشارێكی زۆری
سیاسییان لەالیەن دەوڵەتی توركیاوە
ل��ەس��ەر ب���ووەو ت��وش��ی ئاستەنگی و
بەربەستی زۆر بوونەتەوە .بۆ نموونە
پەالمارەكانی سوپای توركیا بۆ سەر
(پەكەكە) ،هەتا داخستنی نوسینگەكانیان،
هەروەها دەستبەسەركردنی زیاتر لە
 500چاالكی (هەدەپە) ،كەوتە ماوەی 5
مانگی راب��ردووەوە ،بەگشتی فشارێكی
زۆرو بەرفراوانیان لەسەر بووە.
 – 3دەنگەكانی پارتی (سەعادەت) و
(ب��ی بی پ��ی) :لە هەڵبژاردنی  7ی
ح��وزەی��ران ،دوو حزبی ئیسالمگەرای

بەباوەڕی هەندێك
لە چاودێرانی
سیاسی ،ئاكپارتی
بەرپرسیارە
لە پێكنەهێنانی
حكومەتی
هاوپەیمانی،
چونكە ئەردۆگان
ئامادەنەبوو
دەسەاڵتەكانی
لەگەڵ پارتەكانی تر
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سڕی سورەیا

فەیسەڵ ساری یەڵدز

(س��ەع��ادەت ،بی بی پ��ی) هاوپەیمان
بوون و توانیان زیاتر لە  (950هەزار)
دەنگ بۆ خۆیان مسۆگەر بكەن.
ه���ەروەه���ا ل��ە م����اوەی ن��ێ��وان دوو
هەڵبژاردنی رابردوودا ،توركیا هێرشی
سەربازی خۆی هاوكات بۆ سەر داعش
و (پەكەكە) دەستپێكرد( ،ئەمەش بە
بیانوی هێرشی تیرۆریستی داع��ش،
بۆسەر كۆبوونەوەی چاالكانی گەنجی
كورد لە شاری سوروچ) ،جگە لە یەك
دوو هێرشی الوەك��ی بۆسەر داعش،
تەواوی هێرشەكانی لەسەر (پەكەكە)
چ��ڕك��ردەوەو ل��ە وەاڵم��دان��ەوەی ئەو
هێرشانەدا ،گەریالكانی (پەكەكە) لە
تۆڵەی هێرش و پەالماردانی توركیا
ب��ۆس��ەر گ��ەری�لا و خەڵكی م��ەدەن��ی،
وای��ك��رد كەشێكی ن��ائ��ارام لە توركیا
بەگشتی و ل��ە ن��اوچ��ە كوردییەكان
بەتایبەتی بخولقێێت.
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بابەتی پاكێچی حزبەكانی توركیا ،بۆ
هاوپەیمانی،
حكومەتی
پێكهێنانی
هۆكارێكی تری گەیشتن بە بنبەستی
سیاسی ب��وو ل��ە توركیا .هەرچەندە
بەباوەڕی هەندێك لە چاودێرانی سیاسی،
ئاكپارتی بەرپرسیارە لە پێكنەهێنانی
حكومەتی هاوپەیمانی ،چونكە ئەردۆگان
ئ��ام��ادەن��ەب��وو دەس��ەاڵت��ەك��ان��ی لەگەڵ
پارتەكانی تر دابەشبكات.
لە ئەنجامی ئەو گۆڕانكارییانەدا نرخی
دراوی توركیا ،دابەزینێكی بەرچاوی
ب��ەخ��ۆی��ەوە ب��ی��ن��ی��وە ،ل��ە  13ساڵی
رابردوودا بۆ یەكەم جارە لە سەردەمی
دەس��ەاڵت��داری ئاكپارتی ،نرخی لیرەی
توركی لە بەرامبەر دۆالری ئەمەریكی
گەیشتبێتە نزمترین ئاستی خ��ۆی،
هەروەها گەشەی ئابووری لەو واڵتەدا.
بە ب���ەراوردی كردنی بە پێنج ساڵی
رابردوو ،گەیشتووەتە نیوە.

عەلی ئاتااڵن

دەرئەنجامی ئەو هۆكارانە ئەوە بوو،
ك��ە ئاكپارتی ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی یەكی
تشرینی دووەم ،جارێكی تر زۆرینەی
دەنگەكانی بۆ پێكهێنانی حكومەتی یەك
حزبی بەدەستبهێنێت ،جگە لەمەش
ئومێد ببەخشێتەوە ،ئەردۆگانی سەرۆك
كۆمار كە بتوانێت سیستمی واڵت لە
پەرلەمانییەوە بگۆڕێت بۆ سیستمی
سەرۆكایەتی لە ئێستادا .ئ��ەردۆگ��ان
نیوەی ئەو رێگایەی بڕیوە .ئێستا ئەو
یەكەمین س��ەرۆك كۆماری توركیایە،
كە لە رێگای هەڵبژاردنی راستەخۆ
و بە دەنگی خەڵك هەڵبژێردراوە،
ئەگەرچی گۆڕینی سیستمی پەرلەمانی
بۆ سەرۆكایەتی ،پێویستی بە گۆڕینی
یاسای بنچینەیی لە توركیادا هەیە ،بەاڵم
كارەكە بۆ ئەردۆگان ئاسان بووە.
سەرچاوە :عەسری ئێران
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نوێنەری چاودێرانی  PACEلە هەڵبژاردنی توركیا:
ئەكەپە لە هەڵەكانی پەكەكە سودمەند بوو
س��ەرۆك��ی چ��اودێ��ران��ی وەف���دی پەرلەمانی
یەكێتی ئەوروپا ( )PACEجەختی كردەوە:
كەشوهەوای ترس و نا ئەمنی كە سێبەری
خستبووەتە سەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا،
ئەگەرچی بە تەواوەتی لەالیەن (ئەكەپە)ەوە
بەرنامەڕێژی بۆنەكرابوو ،بەاڵم بەشێكی زۆری
كاری ئەو پارتە بوو .لەم پێناوەدا (ئەكەپە)
لە هەڵەكانی پەكەكە لە بەرژەوەندی خۆی
كەڵكی وەرگرتووە ،هەدەپە یەكەمین قوربانی
هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا بوو.
سەرۆكی چاودێرانی وەفدی پەرلەمانی یەكێتی
ئەوروپا ( )PACEپێیوایە ،لە هەڵبژاردنی
ئەمدواییەدا پارتی دادو گەشەپێدان (ئەكەپە)
لە بەكارهێنانی هەڵەكانی پارتی كرێكارانی
كوردستان (پەكەكە) لە ب��ەرژەوەن��دی خۆی
سەركەوتووبووە.
ئاندریاس گ��راس بە رۆژن��ام��ەی حورییەتی
وتووە" :بارودۆخی شەڕو ئاڵۆزی بە تەواوەتی
لەالیەن (ئەكەپە)ەوە بەرنامەڕێژی بۆنەكرابوو،
ئەگەرچی تا ئاستێكی زۆر كاری ئەو پارتە
بووە ،بەاڵم زۆر بە وشیارییەوە لەو بارودۆخەدا
كەڵك وەرگیراوە .ئەوان هەلقۆستنەوە دەكەن
لە هەڵەكانی دیتران ،لەوانە پەكەكە ،لە
بەرژەوەندی خۆیاندا".
هەروەها وتویەتی :بە گشتی هاوواڵتیانی
توركیا لە حاڵەتێك لە "ترس و جیاوازی" لە
هەڵبژاردنی 1ی تشرینی دووەم دەنگەكانیان
خستە ناو سندۆقی دەنگدانەوە.
ناوبراو رایگەیاند" :لە ماوەی چەند رۆژی
رابردوودا بارودۆخی ترس و باڵ باڵێن زیاتر
لە پێشوو زۆرتر بووەتەوە ،لە ماوەی دوو
سێ حەوتەی رابردوودا زیاتربوونەوەی ترس و

چاودێرانی PAC
نیگەرانیمان بە بۆنەی پرسە ئەمنییەكان بینی".
ن��اوب��راو جەختى لەسەر ئ��ەوەك��ردەوە كە
كەشوهەوای هەڵبژاردن زۆر دادپەروەرانە
نەبوو ،وتیشی" :پارتی دیموكراتیكی گەالن
(هەدەپە) زیاتر لە هەمووان لەژێر كاریگەری
خراپی ئەو ب��ارودۆخ��ەدا ب��وو ،گەورەترین
قوربانی پڕۆسەی هەڵبژاردن بوو .دووهەمین
قوربانی پارتی ك��ۆم��اری گ��ەل (جەهەپە)
بوو كە رایاندەگەیاند ،ئەگەر توندوتیژییەكان
نەبوایە كەمپێنی هەڵبژاردنی بە شێوازێكی
دیكە بەڕێوەدەبرد .تەنانەت پارتی بزاڤی
نەتەوەپەرەست ( مەهەپە) بە شێوازێكی دیكە
قوربانی بوو ،چونكە ئەوان ئامانجی سەرەكی
ئەندازیاری كۆمەاڵیەتی ئەكەپە بوون ،چونكە
ئەكەپە دەیزانی كە تەنیا لەو پارتە دەتوانێت
دەنگ وەربگرێت".
جەختیشی كرد" :ئەكەپە تەركیزی كردە سەر
 50بازگەی هەڵبژاردندا كە تێدا  2 ،1یان  3لە
سەدی دەنگەكانی لەدەستدابوو .سەرجەم ئەم
كارانە بەشێوەیەكی كاریگەر ئەنجامدرا .ئەمە
ئەندازیارییەكی كۆمەاڵیەتی زۆر باشە".

ناوبراو لەبارەی پڕۆسەی هەڵبژاردن نائۆمیدی
خۆی دەرب��ڕی" :تێچوو و تاوانێك كە خەڵك
دایانەوە ،واتا توندوتیژییەكان ،ئەو كەسانەی كە
گیانی خۆیانیان لە دەستدا ،ئەو كەسانەی كە
بریندار بوون ،تێچوو و تاوانێكی زۆر قورس بوو".
گراس پاگەندەی ئەوەشی كرد ،كە ئەردۆغان،
سەرۆك كۆماری توركیا دەیزانی كە "خەڵك
هەرچی زیاتر بترسن ،زیاتر هەست بە نائەمنی
دەكەن و زیاتر بەرەو الی دەسەاڵت دەچن".
ناوبراو جەختیشی كرد ،كە مەبەستی ئەو
دەستكاری ،یان تەزویر لە هەڵبژاردندا نییە،
لە وەاڵم بەم پرسیارە كە دەوترێت پەكەكە
گوشاری خستۆتە سەر دەنگدەرانی كوردی
ناوچەكانی باشوری رۆژهەاڵتی توركیا ،وتی:
شتێكی وا مومكین نییە ،چونكە رەنگە
هەڵسوكەوتیكی وا بۆ هەدەپە دەرەنجامێكی
بە پێچەوانەی بەدواوە بوایە.
ئاندریاس گراس ،سەرۆكی وەفدی چاودێرانی
 PACEلە هەڵبژاردنی توركیا زیادیشی كرد:
"پێدەچێت زۆربەی كوردەكان لە پەكەكە دوور
كەوتبێتنەوە".

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

91

شەش راستی لەسەر

هەڵبژاردنی پەرلەمانی توركیا

ئیكان ئەردەمیر
وەرگێران لەفارسییەوە :شیالن محەمەدی
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ئەردۆگانی سەركێش لەنێوان شەپۆلێكی
توندوتیژی ،دوبارە دەسەاڵتی بەدەستەوە
گرت ،پارتی ئیسالمیخوازی دادو گەشەپێدان
(ئاكپارتی) ،پاش لەدەستدانی زۆرینەی حزبی
خۆیان بۆ یەكەمینجار لە  12ساڵی رابردوو
پ��اش وەستانێكی  5مانگان گ��ەڕاوەت��ەوە
دەس���ەاڵت ،رەج���ەب تەیب ئ��ەردۆگ��ان،
سەرۆك كۆمار بەرواڵەت بێالیەنی توركیا
بەسەركەوتن لە هەڵبژاردن و سەرۆكایەتی
كردنی حزبی خۆی لەدەستگرتنی دوبارەی
دەسەاڵت ،زاڵبوونی خۆی لەسەر سیاسەت
پیشانداوە ،ئەگەرچی پارتی دادو گەشەپێدان
زۆرینەی
(ئەكەپە) لە بەدەستهێنانی
دەنگەكانی ی��اس��ای ه��ەڵ��ب��ژاردن ب��ۆ تاك
الیەنەكردنی سیستەمی س��ەرۆك كۆماری
ل��ەالی��ەن ئ��ەردۆگ��ان س��ەرك��ەوت��ن نەبوو،
ب��ەاڵم ئەم پارتە سەركەوتنێكی جدی بۆ
حكومەت لەتوركیا بۆ چوار ساڵی داهاتووی
بەدەستهێنا.
 .1توندوتیژی براوە بوو

پاش هەڵبژاردنەكانی مانگی حوزەیران،
سیاسەتی توركیا لەالیەن دەوڵەت بە ترس
و توندوتیژی لەناوچوو ،پارتی كرێكارانی
كوردستان (پەكەكە)و دەوڵەتی ئیسالمی
ل��ە ع��ێ��راق و ش��ام (داع����ش) ،بوونەتە
ه��ۆی ك��وژران��ی س���ەدان ك���ەس ،ب��ەڕای
من ئ��ەردۆگ��ان بە وەرگرتنی دەنگەكانی
نەتەوەخوازەكانی تورك لە پارتی بزاڤی
نەتەوە پەرستی (مەهەپە)و كوردە ئاینیەكان
لە پارتی الیەنگری ك��وردی دیموكراتی
گ��ەالن (ه��ەدەپ��ە) ،شڵەژاوی گەڕانەتەوە
بۆ دەسەاڵت ،وادیارە بەڵێنی پارتی دادو
گەشەپێدان لە دامەزراندنی سەرۆكایەتییەكی

بەهێز ،ئاسایش و سەقامگیری لەگەڵ
نیگەرانی دەنگدەرانێك كە بە جدیەوە لە
شڵەژاوی بوونی توركیا لە توڕەیی زۆر لە
ناوچەیەكی ناسەقامگیریەكی گرتووەتەوە،
بەرەنگاربوونەوەی پەكەكە دژی ئەردۆگان
یارمەتیدەری ئەو لە گەڕانەوە بە دەسەاڵت
بوو ،بەاڵم پەكەكە لە ئێستادا رەنگە لە
ئاگربڕی تاك الیەنە كە پاش تەقینەوەكانی
داعش لە ئەنكەرە لە 10ی تشرینی دووەم
رایگەیاند ،پاشەكشەی كردبيت.
 .2توركیا چەقیووەتە ن��او دیكتاتۆرێكی
زیاترەوە

ئەگەرچی پارتی دادو گەشەپێدان زۆرینەی
ت��اك الیەنی خ��ۆی لە مانگی ح��وزەی��ران
لەدەستداوە ،بەمەشەوە جگەلە خولێكی 25
رۆژی كە دوو وەزیر لە پارتی دیموكراتی
گەالن (هەدەپە) لە دەوڵەت ئامادە بوون،
لە پێنج مانگی رابردوو بەبێ دابەشبوونی
دەسەاڵت لەگەڵ دژبەرانی لەسەر دەسەاڵت
بووە ،پارتی دادو گەشەپێدان (ئەكەپە) لەم
خولە پێنج مانگە تا هەڵبژاردنی پێشوەخت
بۆ سەركوتكردنی رێكخراوە نادەوڵەتییەكان
و بازرگانی دژبەر ،لەژێر كۆنتڕۆڵ دانانی
میدیا رەخنەگرەكان و ترسی رۆژنامەوانان
و كەسایەتییە دژبەرەكان كەڵك وەربگرێت،
وادی���ارە ئ��ەم ستراتیژییە دەستكەوتێكی
بەرچاوی بۆ ئەردۆگان بەدیهێناوە ،ناوبراو
بە ئەگەری زۆرەوە هەوڵدەدات تۆڵە لە
میدیا رەخنەگرەكان بسێنێتەوە ،رێكخراوە
نادەوڵەتی و بازرگانییەكان و لە ئەنجامی
دیموكراسی ،ماف و ئ��ازادی ،دەسەاڵتی
یاسا لە توركیا الوازب��ك��ات ،هەڵبژاردنە
گشتییەكانی داهاتوو ،كە بە ئەگەری زۆرەوە
لەساڵی  2019بەڕێوە دەچێت ،دەتوانێت

ئەو دەنگانە كە
ئەردۆگان لەبەرچاوی
گرتبوو بۆ پێكهێنانی
سیستەمی سەرۆك
كۆماری بەدیبهێنێت،
بەم حاڵەشەوە داود
ئۆغڵۆ ،سەرۆك
وەزیرانی توركیا توانی
سەركەوتنێكی بەرچاو
بە دەستبێنێت و
توانی لێهاتووەكانی
سەرۆكایەتی خۆی و
بەهێزكردنی متمانەی
خۆی لە ناوخۆی
پارتی دادو گەشەپێدان
(ئاكپارتی) بسەلمێنێت
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دەمیرتاش

کلیچدار ئۆغلو

باخچەلی

داود ئۆغلۆ

لە نادادپەروەرانەترین و فریوكارانەترین
هەڵبژاردن تا ئەوكاتە بێت.
(هەدەپە) كورسی زیاتر
لەچاو پارتی راستگەری
بزاڤی نەتەوەپەرست
بەدەستهێنا ،بووە
هۆی ئەوەی كە پارتی
الیەنگری كوردەكان بۆ
یەكەمینجار لە مێژووی
توركیا ببێتە سێهەمین
پارت لە پەرلەمانی ئەو
واڵتە
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 .3پ��ارت��ی دی��م��وك��رات��ی گ���ەالن هێشتاكە
براوەیە

پارتی دیموكراتی گەالن (هەدەپە) یەكەمین
پارتی الیەنگری كورد لە مێژووی توركیادا
توانیویەتی یاسا % 10ی هەڵبژاردن بۆ
دەستهێنانی نوێنەرایەتی لە پەرلەمان
تێپەڕێنێت ،ئەگەرچی شكستی رەوتی ئاشتی
كوردەكان و توندبوونی توڕەییەكان لەالیەن
پەكەكە كە كێشەو بەرەییەكی بەرچاوی بۆ
پارتی دیموكراتی گەالن پێكهێناوە ،بەاڵم ئەم
پارتە جارێكی دیكە ،ئەڵبەت بە بەدەستهێنانی
دەنگێكی بەرچاو ،سەركەوتوو بوو یاسای

ئەردۆگان

هەڵبژاردن تێپەڕێنێت ،پارتی دیموكراتی
گەالن (هەدەپە) كورسی زیاتر لەچاو پارتی
راستگەری بزاڤی نەتەوەپەرست بەدەستهێنا،
ب��ووە ه��ۆی ئ��ەوەی كە پارتی الیەنگری
كوردەكان بۆ یەكەمینجار لە مێژووی توركیا
ببێتە سێهەمین پ��ارت لە پەرلەمانی ئەو
واڵتە ،ئەگەر ئەم پارتە بتوانێت هەوڵێكی
دڵنیایی لە بەرانبەر تاكتیكە توندڕەوانەكانی
پ��ەك��ەك��ە ،ك��ە ب���ەداخ���ەوە ل��ە خزمەتی
تاكڕەوییەكانی دیكتاتۆری ئەردۆگان بووە
ئەنجام بدات ،لەوكاتەدا دەتوانێت رۆڵێكی
زیاتر لە سیستەمی سیاسی توركیا ببینێت.
 .4پارتی بزاڤی نەتەوەپەرستی (مەهەپە)
توركیا دەستیداوەتە خۆكوژی

ن��ەت��ەوەگ��ەرای��ان��ی ت���ون���دڕەوی توركیا
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هیواداربوون بە سەرمایەدانەریی لەسەر
كاردانەوەی توركیا بە زۆربوونی توڕەیی
پەكەكە دەستكەوتێكی بەرچاویان ببێت،
ئ���ەوان ب��ە پێچەوانەی خواستی خۆیان
ی��ەك لەسەر چ��واری دەنگەكانی خۆیان
لەدەستداوەو ئەمە كارەساتێك بۆ چاالكی
ئەوان بوو ،پارتی بزاڤی نەتەوەپەرست كە
لە هەڵبژاردنەكانی مانگی حوزەیران ئامادە
نەبوو بچێتە هیچ ئیئتیالفێك ،نەیتوانی
سیاسەتێكی چاالكانە بگرێتەبەرو ژمارەیەكی
زۆر لە ئەندامانی توانای خۆی لە لیستی
كاندیدەكان سڕیوەتەوە ،ئەگەرچی رێبەری
پارتی بزاڤی نەتەوەپەرست (مەهەپە)
چاوەڕوانی دەكرد ،ئایدئۆلۆژیكی حزبەكە
لە ه��ەر حاڵێكدا بە پارتەكەی وەف��ادار
بمێنێتەوە ،بەم حاڵەشەوە ئەوان شۆكبوون
كاتێك كە بینیویانە ،كە تەنانەت دەنگدەرانی
راستگەراش رێبەرانی خۆیان بە تاوانبار
دەزانی.
 .5سەركەوتنی تێچووی زۆری پارتی دادو
گەشەپێدان

وادیارە رێبەری پارتی دادو گەشەپێدان (ئەكەپە)
و ئەندامانی لە سەركەوتنی یەكالیی كە هیچ
چاودێرێكی هەڵبژاردنی ئ��ەوەی پێشبینی
نەكردبوو ،زۆر خۆشحاڵبن ،بەم حاڵەشەوە
ئەم دەرئەنجامە دەتوانێت حزبەكە زیاتر
بەرەو توندڕەوی دەسەاڵتخوازانەو هۆكارەكانی
تۆڵەسەندنەوەی دژی دژب��ەران هاندەدات،
ئەگەر پارتی دادو گەشەپێدان (ئاكپارتی) درێژە
بدات بە رێگای خۆی لە الوازكردنی حكومەتی
یاسا لەسەر توركیا ،ب��ازاڕی ئ��ازادو ئ��ازادی
میدیاكان ئەو واڵتە بە ئەگەر زۆرەوە زیاتر
لە كەشی ژەهراوی دیكتاتۆری لەناو دەچێت.

ئەگەر هەڵبژاردن ببێتە هۆی زەقبوونی
وێنەی توركیا ،وەكو رژێمی دەسەاڵتخوازو
دژە دیموكراتیك بێت ،ئ��ەم بارودۆخە
دەت��وان��ێ��ت ب��ۆ پ��ارت��ی دادو گەشەپێدان
(ئاكپارتی) ببێتە سەركەوتنێكی پیریك
(تێچووی قورس) كە لە تێچووە ئابوورییەكان
و پاشهاتە سیاسییەكانی دووركەوتنی توركیا
لە واڵتەكانی سەروو ئەتاڵتیتك رەنج دەبات.
 .6رەنگە ئەو بارودۆخە ببێتە دەستپێكێك
بۆ كۆتاییهێنانی دوو الیەنەی داود ئۆغڵۆ -
ئەردۆگان

ئ��ەم ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە ن��ەی��ت��وان��ی زۆرب���ەی
ئ��ەو دەنگانە كە ئ��ەردۆگ��ان لەبەرچاوی
گرتبوو بۆ پێكهێنانی سیستەمی سەرۆك
كۆماری بەدیبهێنێت ،بەم حاڵەشەوە داود
ئۆغڵۆ ،س��ەرۆك وەزی��ران��ی توركیا توانی
سەركەوتنێكی بەرچاو بە دەستبێنێت و
توانی لێهاتووەكانی سەرۆكایەتی خۆی و
بەهێزكردنی متمانەی خۆی لە ناوخۆی پارتی
دادو گەشەپێدان (ئاكپارتی) بسەلمێنێت،
ئایا ئەم دوو رێبەرە دەتوانن بەهەماهەنگی
درێ��ژە بەكاریان خۆیان ب��دەن؟ ئایا داود
ئۆغڵۆ لە چاالكییەكانی لەژێر بەرپرسیارێتی
و سێبەری ئەردۆگان هەست بە ماندوویی
دەكات؟ ئەگەر ئەم دوانە نەتوانن سەبارەت
بەشێوەی هاوكاری لەسەر پارامترەكانی
داهاتووی دابەشبوونی دەسەاڵت رێككەوتن
بكەن ،جەژنەكانی هەڵبژاردن بەمزوانە
دەبێتە پێكادانی نامرۆڤانە لە ریزەكانی
پارتی دادو گەشەپێدان (ئەكەپە) و هێزێكی
زیاتر دەخاتە ئاگری شڵەژاوی و پێكادانە
سیاسییەكانی توركیا.

پرۆفایل:

 ئایكان ئەدمیر یەكێك لە ئەندامانی پێشوویپارتی سۆسیال دیموكراتی (جەهەپە)
لە پەرلەمانی توركیا.
 ئەندامی بااڵی نیشتەجێ نەبوویبونیادی بەرەڤانی لە دیموكراسی لە
واشنتۆن.
 لە ئێستادا لەزانكۆی «بیلكنت»یئەنكەرە سەرقاڵی وانە وتنەوەیە.

سەرچاوە :گۆڤاری پۆلیتیكڤ
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دۆران كاڵكان ئەندامی كۆنسەی

سەرۆکایەتی کەجەکە:

پەكەكە هۆكاری دابەزینی
دەنگەكانی هەدەپە نەبوو
كوردستان دیپلۆماتیك
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پەكەكە هەمیشە باوەڕی
بە چارەسەركردنی
پرسەكانە لە
رێگای سیاسەتی
دیموكراتیكەوەیە.
توركیاو ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
پێویستی بەم
سیاسەتانە هەیە ،بەاڵم
بەداخەوە شتێك كە
ئەم رۆژانە دەیبینین
ئەوەیە ،كە ئەو حكومەتە
نوێیەی كە لە توركیا
دەست بەكار دەبێت
ئۆپراسیۆنی سەربازی
و سیاسی خۆی لە دژی
پەكەكە زیاتر دەكاتەوە

گەریالکانی پەکەکە

دۆران ك��اڵ��ك��ان ئ��ەن��دام��ی كۆنسەی
ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی پ��ەك��ەك��ە وێ���ڕای
رەتكردنەوەی پڕوپاگەندەكان لەبارەی
ئەوەی ،كە پەكەكە هۆكاری دۆڕاندنی
هەدەپە بووە ،لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی
ت��ورك��ی��ادا ،وت��ی« :پ��ەك��ەك��ە ه��ۆك��اری
دۆڕاندنی هەڵبژاردنی هەدەپە نەبووە،
مەگەر پەكەكە ئاگری لە بیناكانی پارتی
دیموكراتیكی گەالن هەدەپە بەر دەدا».
دۆران كاڵكان ،یەكەمین هەڵسەنگاندنی
فەرمی (پەكەكە)ی لە هەڵبژاردنی 1ی
تشرینی دووەم����ی2015ی پەرلەمانی
توركیا لە رێگای تەلەڤزیۆنەوە راگەیاند.
ناوبراو لە لێدوانەكانیدا وێڕای جەخت
لەسەر ئەوەی ،كە ئیرادەی راستەقینەو

روانگەی سیاسی سەرەكی كۆمەڵگەی
توركیا لە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیرانی
2015ی پەرلەمانی توركیا رەنگدانەوەی
بوو ،رایگەیاند :پارتی دیموكراتی گەالن
لە پڕۆسەی هەڵبژاردنی 1ی تشرینی
دووەم 2015ی توركیا هیچ بەرنامەیەكی
بانگەشەو میتینگی هەڵبژاردنی نەبووە.
پ��اش 7ی حوزەیرانی 2015ی توركیا
هەموو چاالكییە سیاسییەكانی پارتی
دیموكراتیكی گەالن (هەدەپە) لە توركیا
رووبەرووی كێشە بوونەوە..
ناوبراو لە درێژەی لێدوانەكانیدا بە رەخنە
لە هەڵسەنگاندنە ئەنجامدراوەكان لە
گۆڕەپانی سیاسی توركیا جەختیكردەوە:
«ب��رەوپ��ێ��دان��ی ئ���ەم ب��ی��رۆك��ەی��ە ،كە
دەستێوەردانی سەربازی پەكەكە لەناو
توركیا پاش هەڵبژاردنی 7ی حوزەیران
 2015لەمپەڕێك ب��ووە ل��ە ب��ەردەم
پارتی دیموكراتیكی گەالن (هەدەپە)،
بە تەواوەتی هەڵەیە .پڕوپاگەندەكان
لەبارەی ئەوەی كە پەكەكە رێگر بووە ،لە
پارتی دیموكراتیكی گەالن (هەدەپە) پڕو

پاگەندەیەكی درۆ و بێ بنەمایە ،مەگەر
پەكەكە  200بینای پارتی دیموكراتیكی
گەالن (هەدەپە)ی لە ماوەی  5مانگی
هەڵبژاردندا سوتاندووە؟»
هەزاران چاالكوانی سیاسی بە بیانووی
نزیكبوونە لە پەكەكە ،لە م��اوەی 5
مانگی رابردوو لە توركیا دەستگیركراون.
ئەو كەسانەی كە ئەم پڕو پاگەندانە
ئاڕاستەدەكەن ،كەمێك راستگۆبن و
پڕوپاگەندەكانیان بسەلمێنن.
دۆران كاڵكان راشیگەیاند« :پەكەكە
هەمیشە ب��اوەڕی بە چارەسەركردنی
پ��رس��ەك��ان��ە ل���ە رێ���گ���ای س��ی��اس��ەت��ی
دیموكراتیكەوەیە .توركیاو ناوچەی
رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت پێویستی بەم
سیاسەتانە هەیە ،بەاڵم بەداخەوە شتێك
كە ئەم رۆژانە دەیبینین ئەوەیە ،كە ئەو
حكومەتە نوێیەی كە لە توركیا دەست
بەكاردەبێت ئۆپراسیۆنی سەربازی و
سیاسی خ��ۆی لە دژی پەكەكە زیاتر
دەكاتەوە.
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فایلی تایبەت بە
پانزەیەمین كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان (كەنكە)
پانزەیەمین كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
نیلوفەڕ كۆج هاوسەرۆكی كەنەكە ،رێبوار رەشید هاوسەرۆكی كەنەكە
بەشێك لە وتارەکانی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
بەشێك لە وتاری زارەكەی ئارێز عەبدوڵاڵ ئەندامی سەركردایەتی (ی.ن.ك) لە كۆنگرەی كەنەكە
بەشێك لە وتارەکەی د .عەبدولكەریم عومەر نوێنەری كانتۆنەكانی رۆژئاوا
بەشێك لە وتارەکەی م .عەلی باپیر ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان لە كۆنگرەی (كەنەكە)
بەشێك لە وتارەکەی حاجی ئەحمەدی هاوسەرۆكی (پژاك) لە كۆنگرەی (كەنەكە)
بەشێك لە وتارەکەی جەمال شەمۆیان (نوێنەری ئێزیدییان لەروسیا) لە كۆنگرەی (كەنەكە)
بەشێك لە وتارەکەی رەوەز هەڵكەوت نوێنەری بزوتنەوەی گۆڕان
ئەنجامەكانی پازدەهەمین جڤاتی كەنەكە
كۆنگرەی پانزەی كەنەكە بەرێوەچوو
دیمانەی هێزەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان لەسەر كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
حەسەن شەرەفی جێگری سكرتێری حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران
د .محەمەد ئەحمەد یاریدەدەری ئەمینداری گشتی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان
ئەبوبەكر مودەریسی جێگری سكرتێری گشتی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستان
كاوە مەحمود جێگری سكرتێری كۆمیتەی ناوەندی حزبی شیوعی كوردستان
ئەحمەدی ساڵحی ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی رێكخراوی كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران -كۆمەڵە
شوان قەاڵدزێی ئەندامی مەكتەبی سیاسی بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان
عەتا ناسری ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان
عومەر باڵەكی ئەندامی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی دیمكراتی كوردستان
غەریب حەسۆ نوێنەری (پەیەدە) لە باشوری كوردستان
شیالن ئمین ئۆگڵۆ نوێنەری هەدەپە لە هەرێمی كوردستان
د .فایەق گوڵپی سەرۆكی رێكخراوی ئەكادیمیایی سیاسەتی دیموكراسی
فارس نەوڕۆڵی بەرپرسیی راگەیاندنی ئەنجومەنی سەركردایەتی پارتی دیموكراتی كوردستان لە سلێمانی
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پێشەکی
بۆ یەكەمجار (كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان) (كەنەكە) لە ساڵی  ،1999وەك دامەزراوەیەكی نەتەوەیی و نیشتمانی
كوردستان پێكهێنراو ئامانجی كەنەكەش :كۆكردنەوەی حزب و رێكخراوە سیاسی و مەدەنییەكانی كورد ،یان ئەو گەل
و پێكهاتە ئیتنیك ،ئاینانەی ،كەلە جوگرافیای كوردستان و میزۆپۆتامیادا دەژین ،لەژێر یەك چەتردا كۆبكاتەوە ،بۆئەوەی
ببێتە سەرچاوەو گوتاری هاوبەش بۆ هەمووان و چارەسەركردنی الیەك كێشەو ئاریشەكان ،دواتر دۆزی گەلی كورد لەرووی
سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،دیپلۆماسی لەسەر ئاستی كوردستان ،جیهان پێشخات.
كەنەكە لەرۆژی دامەزراندنیەوە تاوەكو ئەمڕۆ 15 ،كۆنگرەو سەدان كۆبوونەوەو چاالكی لەهەموو بوارەكاندا ئەنجامداوە،
وێڕای ئەوەی نوسینگەی سەرەكی لەبرۆكسلی پایتەختی بەلجیكایە ،لە باشورو رۆژئاوای كوردستانیش ،بارەگاو لقی هەیە،
كار بۆئەوەش دەكرێت بارەگای سەرەكی بهێنرێتەوە كوردستان.
(كەنەكە) لەماوەی ئەم  15ساڵەدا ،گەلێك دەستكەوتی گرنگی نەتەوەیی بۆ كوردو كوردستان بەدەستهێناوە ،وەك
دانانی ستراتیژیەتێكی نەتەوەیی بۆ كوردان ،كۆكردنەوەی زۆربەی حزب و الیەنە سیاسیەكانی كورد لە دەوری یەكتری و
سازكردنی كۆنفرانسی سااڵنەی كوردان لە پەرلەمانی ئەوروپا ،پەیوەندیگرتن لەگەڵ كەسایەتییە دیموكراتخوازو ئاشتیخوازو
سیاسیەكانی جیهان ،هەروەها هەوڵدان بۆ بەستنی كۆنفرانسی نەتەوەیی گەورەی كوردستان و كەمكردنەوەی ئەوگرژی و
ئاڵۆزیانەی ،كە لەنێوان الیەنە كوردییەكانەوە هاتەئاراوە ،جگەلەوەش بەستنی جۆرەها سیمینار بۆ كەسایەتییە سیاسیەكانی
جیهانی و كوردستانییەكان دواینجار لە بڕۆكسلی پایتەختی بەلجیكا ،پانزەمین بزوتنەوەی گشتی (كەنەكە) رێكخراو س ێ رۆژ
بەردەوام بوو( ،نیلوفەر كۆج ،رێبوار رەشید) بوونە هاوسەرۆكای (كەنەكە) ،بۆ كۆنسەی بەڕێوەبەریش  15كەس دیاریكران،
هەروەها بۆ دەستەی دیوانی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)ش  25كەس هەڵبژێردران ،هاوكات چەندین بڕیارو
راسپاردەی گرنگیش لە بزوتنەوەی  15دا درا .گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك) بەمەبەستی بەشداریكرن و بەشداری نەكردنی
الیەنەكان و رۆڵ و پێگەی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە) لەسەر دۆزی كورد لە جیهان و پارچەكانی كوردستان.
گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك) مەلەفێكی بەرفراوانی لەپێناو دەستنیشانكردنی ئامانجی ئەم كۆنگرەیەو ئەندامان و
چۆنیەتی میكانیزمی هەڵبژاردنەكان ،هەروەها الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكان ،ئاستی بەشداریكردنی الیەنەكان و بەشێك
لەوتارەكانی ناو كۆنگرەو سەرنج و رای زۆربەی الیەنە سیاسییەكانی هەرچوارپارچەی كوردستان لەسەر ئەم كۆنگرەیە
سازكردن.
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پازدەهەمین كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان (كەنەكە)

ئامادەکردنی :محەمەد و ئارێز
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دەسپێكردنی پانزەهەمین

 2015-9-25لە شاری برۆكسل لە واڵتی
بەلژیكا ،یەكەم رۆژی كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان بەڕێوە چوو.
كۆنگرە بە بەشداری  276ئەندام44 ،
حزب و رێكخراوی سیاسی 28 ،رێكخراوی
مەدەنی و  6پارت ،وەكو میوان و بەوتەی
(زوب��ەی��ر ئ��ای��دار) دەس��ت��ی پێكرد .دوای
بەخێرهاتنی میوانان لەالیەن (ئایدار)ەوە،
بەشداربووان بۆ رێزگرتن لە گیان پاكی
شەهیدان یەك خولەك بە بێدەنگی و بەپێوە
راوەستان و هاوكات سرودی نەتەوەیی ئەی
رەقیب لێدرا.
دواتر (دیوان) بە زاراوەكانی كرمانج ،
زازا ،هەورامی بەخێرهاتنی میوانیان كرد.
دوای ئەوە هەر دوو هاوسەرۆكی ()KNK
(نیلوفەڕ و تاهیر كەمالیزادە) بە خێرهاتنی
میوانیان كرد.
رۆژی یەكەمی كۆنگرە تەرخانكرا بوو،
بۆ خویندنەوەی پەیام و وت��ەی ح��زب و
رێكخراوەكان كە  21حزب و رێكخراوی سیاسی
توانیان پەیامی خۆیان پێشكەش بكەن و باقی
پەیامەكان كەوتنە رۆژی دووەمی كۆنگرە.

كاری كۆنگرە .بەشێكی دیكەی كاری كۆنگرە
تەرخانكرا بۆ سوێندخواردنی ئەندامانی
كۆنگرە .سوێندخواردن بە زاراوەك��ان��ی
سۆرانی ،كرمانجی ،زازا ،هەورامی ،هەروەها
بە زمانی سریانی بوو .دوای سوێند خواردنی
ئەندامان راپۆرتی كاری دوو ساڵەی كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان ل��ەالی��ەن (نیلوفەر
ك��ۆچ) هاوسەرۆكی كۆنگرەوە پێشكەشی
بەشداربووان كرا
لە دوای پشووی نیوەڕۆ ،لە درێژەی كاری
كۆنگرەدا پەیامی بەشێكی دیكە لە حزب
و رێكخراوەكان خوێندرایەوە .دوای ئەوە
كات تەرخانكرا بۆ قسەو باسی ئەندامان لە
سەر راپۆرتی كۆنسەی بەڕێوەبەری كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە).
هەڵبژاردنی هاوسەرۆكەكانی (كەنەكە)،
هەروەها هەڵبژاردنی ئەندامانی كۆنسەی
بەڕێوەبەری كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
بەشێكی دیكەی كاری كۆنگرە بوو.
هەردوو (رێبوار رەشید ،نیلوفەر كۆج)
وەك��و هاوسەرۆكی كۆنگرەی نەتەوەیی
ك��وردس��ت��ان (ك��ەن��ەك��ە) ه��ەڵ��ب��ژێ��ردران.
هەڵبژاردنی ئەندامانی كۆنسەی بەڕێوەبەریی
بەڕێوەچوو ،بەاڵم ئەنجامی دەنگدان بۆ
سێیەم رۆژ بە ئ��اگ��اداری بەشداربووانی
كۆنگرە دەگات.

 2015-9-26دووەم دانیشتنی

 2015-9-27دانیشتنی سێیەم و

كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
(كەنەكە):

كۆنگرەی پانزەی نەتەوەیی

كۆتایی كۆنگرەی پانزەی ()KNK

كوردستان

بەڕێوەچوو.

رۆژی دووەمی كۆنگرە بە خوێندنەوەی
پەیامی چەند حزب و رێكخراو دەستی پێكرد.
كۆنگرە لە درێژی كاری خۆیدا سەرۆكایەتی
تازەی دیوانی هەڵبژارد ،بۆ بەڕێوەبردنی

كاری سێیەم رۆژی كۆنگرە بە خوێندنەوەی
ئەنجامی دەنگدانی دوێنی بۆ كۆنسەی
بەڕێوەبەرایەتی (كەنەكە) دەستیپێكرد.
دوای راگەیاندنی ئەنجامی دەنگەكان كە
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پانزە كەس هەڵبژێردران ،داوا لە ئەندامانی
كۆنگرەكە ك��را ك��ە ه��ەر ك��ەس بیەوێت
دەتوانێت خۆی كاندید بكات ،بۆ دیوانی
بەڕێوەبەری (كەنەكە) .دیوان لە  50ئەندام
پێكدێت ،كە  25كەسیان لە ناو هۆڵی كۆنگرە
و لەالیەن ئەندامانەوە هەڵدەبژێردرێن25 ،
كەسی دیكەیان تەرخانكراوە بۆ حزب و
رێكخراوە سیاسییەكان .دوای وەرگرتنی ناوی
كاندیدەكان 7 ،كەسی دیكە ،كە دووەم رۆژ
دەرفەتی قسەكردنیان نەبوو لە سەر راپۆرتی
كۆنگرە ،دەرفەتیان پێدراو ئەوانیش قسەو
باسی خۆیان پێشكەشكرد.
لە بەشێكی دیكەی كارەكانی كۆنگرەدا( ،
نیلوفەر كۆچ) هاوسەرۆكی (كەنەكە) وەاڵمی
پرسیارو پێشنیارو رەخنەی ئەندامانی دایەوە.
بڕگەیەكی دی��ك��ەی ك���اری كۆنگرە،
هەڵبژاردنی ئەندامانی دیوان بوو .كۆنگرە
كاتێكی تەرخانكردبوو بۆ قسەو باسی ئازادی
بەشداربووان بە ئەندام و میوانانەوە ،لەم
بەشەدا كۆمەڵێك كەس قسەیان كرد.
دوات���ر ئەنجامی دەن��گ��دان��ی دی��وان
راگەیاندرا ،كە  10ژن و  15پیاو دەنگیان
هێنایەوە.
كاری دوانیوەڕۆی سێیەم رۆژی كۆنگرە
بە راگەیاندنی ئەنجامی كۆتایی كۆنگرە
دەستی پێكرد ،كە لەالیەن (هەڤاڵ شۆڕشەوە)
خوێندرایەوە .لەم بەشەدا دەرف��ەت درا
بە ئەندامان ،كە راو بۆچوون و تێبینی
خۆیان لەبارەی راگەیاندنی ئەنجامی كۆتایی
كۆنگرەكە باس بكەن.
قسەو باسی هاوسەرۆكانی تازەو كۆنی
(كەنەكە) بەشێكی دیكەی كاری كۆنگرە بوو.
كۆنگرە بە سرودی ئەی رەقیب كۆتایی بە
كارەكانی خۆی هێنا.
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نیلوفەڕ كۆج
هاوسەرۆكی (كەنەكە):

رێبوار رەشید
هاوسەرۆكی ( كەنەكە):

چارەنوسی كوردستان،

من وەك تاكە كەس

دەتوانین لە ناو
كوردستاندا بگۆڕین،
نەك لە ئەوروپادا

جیاوازی لەنێوان حزب
و حزبێكی تر ،رێكخراو و
رێكخراوێكی تر ناكەم

دیمانە :كوردستان دیپلۆماتیك
ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015
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كۆبوونەوەی جڤاتی پانزەیەمی كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی كوردستان (كەنەكە) كە لە
رۆژانی  25و  26ی مانگی سێپتەمبەر لە
برۆكسلی پایتەختی بەلجیكا بەڕێوەچوو،
دواین رۆژ كۆتایی بەكارەكانی خۆیهێنا.
لە جڤاتی ئەمجارەدا چ باس و گفتوگۆیەك
كراوە ،كارنامەو خەباتی (كەنەكە) چۆن
دیاریكراوە ،ئەولەویەت بۆ پرسەكانی
گەلی كوردو گەلەكانی دیكەی كوردستان،
میزۆپۆتامیا چ��ۆن داڕێ����ژراوە؟ هەموو
كەموكورتی و رەخنەكان و ئاستی بەشداری
پارت و الیەنە سیاسی و رێكخراوەكانی
كۆمەڵگەی م��ەدەن��ی چ��ۆن ب���ووە؟ بۆ
ئەم مەبەستەش ه��ەردوو هاوسەرۆكی
(كەنەكە) (نیلوفەر كۆج و رێبوار رەشید)
دەدوێنین .لەگەڵیاندا زیاتر دەچینە نێو
وردەكارییەكانی كۆبوونەوەی (كەنەكە)وە.
• ئەم كۆنگرەیە ب��ەراورد بە كۆنگرەی
رابردوو بكەیت ،ئەو شتە نوێیانەی لەم
كۆنگرەیەدا بینیت چی بوو؟
رێبوار رەشید :بەرای من كۆنگرە ساڵ
بە س��اڵ پێش دەك��ەوێ��ت ،هەموومان
وەك مرۆڤی كوردستانی خۆمان لە
پێشكەوتن و گۆڕانكاریداین ،هەروەها
دۆخ��ی ك��وردس��ت��ان ،وات��ە ه��ەر چ��وار
بەشەكە رۆژان��ە دەگ��ۆڕێ��ت ،لە باكور
خەباتێكی زۆر گەورەو گرانی سیاسی،
یاسایی ،چەكداری هەیە ،لە رۆژئ��اوا
نزیكەی سێ كانتۆن ب��ەرەو سەربەخۆ
بوون دەچن لەرێگای پێكەوە گرێداندا،
هەر ئێستا خەباتی ئازادیخوازی لەوێ
زۆر بە گەرموگوڕی بەڕێوە دەچێت،
بە ب���ەراورد بە چ��وار ساڵی راب��ردودا
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رۆژئ��اوای كوردستان سەركەوتنی زۆر
گ��ەورەی بەخۆیەوە دی��وە ،لە باشوری
كوردستان ئەوە بۆ  24ساڵە حكومەتێكی
هەرێمی كوردستان هەیە ،هەموو ئەوانە
گۆڕانكاری گ��ەورەو گرانن بەوشێوەیە
ك��اردەك��ەن��ە س��ەر تاكە كەسی ك��ورد،
بەتایبەتی ئەوانەی لە كاروباری سیاسیدا
بەشدارن ،دەیانەوێت خزمەت بە خەباتی
ئازادیخوازی خەڵكی كوردستان بكەن،
لەو روەش��ەوە بێگومان داواكارییەكان
لەسەر كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان،
چاوەڕوانیەكان زیاتر دەبن ،من پێموایە
ل��ەو رووەوە ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی
كوردستان ،هەنگاوێكی بەرەو پێشەوە
ناوە ،بەشداریكردنی الیەنانێكی زۆر لە
پارت و رێكخراوەكانی خەڵكی كوردستان
كە بەشدارن ،هەروەها میوانێكی زۆر
كە زیاتر لە  300كەس بەشداربوون،
هەموو ئەمانە بێگومان كاریگەری خۆیان
لەسەر كۆنگرەی نەتەوەیی هەیە ،دیارە
بەشێوەیەكی ئەرێنی زیاتر لە جاران كە
دیارە مایەی خۆشحاڵییە.
* تۆ وەك یەكێك لە بەرپرسیارییەكانت
لە پێش كۆنگرە ،پەیوەندیكردن ،بە
الیەنە سیاسی و رێكخراوەكان بووە،
لە ئەمساڵدا ئاستی بەشداری پارت و
الیەنە سیاسییەكان و رێكخراوەكان زیاتر
لە سااڵنی پێشوتر بووە؟ چ هۆكارێكی
بووە؟ كام الیەنانە بەشداربوون و بەگشتی
بەشداریكردنیان لە ئاستی سەركردایەتی
باش بووە ،یان نا؟
نیلوفەڕ كۆچ :ئەمساڵ ئێمە دوو مانگ
پێش كۆنگرە ،بانگهێشتنامەمان بۆ گشت
ح��زب و الی��ەن��ە سیاسی و رێكخراوە

مەدەنییەكان ن���اردووە .ئێمە داوام��ان
لێكردوون ،هەموویان بەشداری بكەن
و پڕۆژەو پێشنیاری خۆیان لەپەیامەكەی
خۆیان پێشكەش بكەن .ئەمڕۆ چۆن
دەت���وان���ن پ��ێ��وی��س��ت��ی ب���ەرژەوەن���دی
كوردستان پێكبهێنین ،چونكە بارودۆخی
ه��ەر چ��وارپ��ارچ��ەی كوردستان ئاڵۆزە،
بەتایبەت سێ پارچەی باكور ،باشور،
رۆژئ��اوا ،بۆ ئەوەش (كەنەكە) پێویستی
بە هاوكاریكردنی حزبە سیاسییەكان و
رێكخراوە مەدەنییەكان هەبووە.
ئێمە لەسەر ئەركی نیشتیمانی بەبێ
جیاوازی هەموویانمان بانگهێشتكردووە،
چونكە (كەنەكە) سازەیەكی ئایدیالۆژیك
نییە ،دەرگای خۆی بۆ هەموو ئایدۆلۆژیاو
نیشتیمان پەروەرییەك كراوەیە ،ئێمە
سنورمان بۆ ك��ەس دان��ەن��اوەو هەموو
كەسێكمان بانگهێشتكردووە .ئەوانەشی
كە هاتوون ئێمە سوپاسیان دەكەین،
لەراستیدا بەشداربوونیان وەك دوو
پەرلەمانتاری یەكێتی نیشتیمانی كوردستان
بەشداری كۆنگرە بوون ،ئەمیری كۆمەڵی
ئیسالمی (عەلی باپیر) بەشداربوو ،حزبی
زەحمەتكێشانی كوردستان (سەعد خالید)
هاتووە ،هەروەها گەلێك حزبی تریش كە
ناویانم لە بیر نییە بەشدار بوون ،كانتۆنی
رۆژئ��اوای كوردستان( ،د.عەبدولكەریم
ع��وم��ەر) ب��ەش��دارب��وو ،ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی
كوردستانیش بەشداربوون ،لە باكوری
كوردستان ئێمە بەشداریمان بە هیچ حزبێك
نەكردووە ،چونكە هەلومەرجی ئەوان
ئاڵۆزەو نەمانویست كاری خۆیان جێبهێڵن
و ویستمان لە كاری خۆیان بەردەوام بن.
جیاواز لە باكوری كوردستان ئێمە هەموو
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حزبەكانی سێ پارچەكەی تری كوردستان
و دەرەوەی واڵتیشمان بانگهێشتكردووە.
هەموو هاتوون و لەراستیدا ئێمە زۆر
خۆشحاڵ بووین ،چونكە لە پەیامی ئەواندا
بۆچوونی زۆر جیاواز بۆ ئێمە روون
بووەیەوە .پێشنیارەكانیان لە كۆبوونەوەی
كۆنسەی (ك��ەن��ەك��ە) دەك��ەی��ن��ە بڕیار.
بەداخەوە هەندێك حزبی كوردستانی
بەشدار نەبوون .ئەوەش ئێمەی غەمبار
كرد ،هەرچەندە ئێمە لەوە تێدەگەین،
چونكە هەموو حزبێك لە بۆچوونی خۆیان
ئازادن ،بەاڵم هیچ كەسێك نەمابوو كە
بانگهێشتمان نەكردبێت .بەتایبەتی حزبە
سەرەكییەكانی كورستانمان بانگهێشت
كردبوو.
• بەرپرسی پەیوەندییەكانی پارتی
دیموكراتی كوردستان لە راگەیاندنەكاندا،
وتوویەتی كە ئێمە بانگهێشتی كۆنگرە
نەكراوین؟!
نیلوفەڕ ك��ۆج :لەوانەیە لەناو پارتی
دیموكراتی كوردستان كێشەی زانیاری
هەبێت .ب��ەاڵم من دەتوانم لە 100%
بڵێم كە بانگهێشتنامە بۆ بەڕێز (مەسعود
ب��ارزان��ی) س��ەرۆك��ی پارتی دیموكراتی
كوردستان چووە ،لەسەر ناوی ئەو وەاڵمیش
بە ئێمە گەیشتووە ،ئێمە سوپاسمانكرد.
وەاڵمیان ئەوە بوو ،كە ئێمە سەركەوتن
بۆ كۆنگرە دەخوازین( .هێمن هەورامی)
وەاڵمی بۆ ناردین .ئێمە هیوای ئەوەمان
هەبوو ئەوان بەشداری بكەن ،چونكە لە
ئیمەیل بەو شێوەیان نوسیبوو .هۆكاری
نەهاتنیان نازانم ،بەاڵم بۆچی (ئەحمەد
رێ��ك��ان��ی) دەڵ��ێ��ت ،پ��ارت��ی دیموكراتی
كوردستان بانگهێشت نەكراوە .دوو مانگ

پێش ئێستا ،ئەندامانی (كەنەكە) بۆ الی
هەموو حزبەكان رۆشتوون و بە دەستی
خۆیان بانگهێشتنامەیان پێشكەشكردون.
دواتریش لە ناوەندی بروكسێل بە رێگای
ئیمەیڵ دوو مانگ پێش ئێستا هەموویان
بانگهێشتكراون .من نازانم ،لەوانەیە بە
هەڵە تێگەیشتنێك هەبێت .هیوادارم
پارتی دیموكراتی كوردستان ئەوە راست
بكاتەوە ،چونكە بەوشێوەیە نەكەن،
(كەنەكە) دەكەێتە ژێر پرسیارو بەتاوانبار
دەناسرێت .هەتا ئێستا ئێمە هەمیشە
الیەنە سەرەكییەكانمان بانگهێشتكردووە.
ئێمە بانگهێشتی ب��رادەران��ی (پەكەكە)
شمانكردووە.
(جەمیل بایك ،موراد قەرەیاڵن) پەیامیان
ن���اردووە ،چونكە خۆیان نەیاندەتوانی
بەشداری بكەن .هەر حزبێك كە لە ئاستی
سەركردایەتی نەیاندەتوانی بەشداری
بكەن ،دەبوایە ،پەیامیان بناردایە.
* ئێوە چاوەڕوان بوون ،وێڕای بەشداری
نەكردن ،پارتی دیموكراتی كوردستان
هیچ نەبێت پەیامیان بناردایە؟
نیلوفەڕ كۆج :ئ��ەوە بنەمای سیاسەتە،
پرۆتۆكۆڵی سیاسەتی كوردی بەوشێوەیەیە.
(كەنەكە) ئەركی خۆی پێكدەهێنێت ،دەڵێ
هەمووتان لەسەر سەرو و سەر چاومانن
وەرن ب��ەش��داری بكەن ،ئەگەرنا ئێمە
ناتوانین هیچ بڵێین .ناخوازم ئەوە شرۆڤە
بكەم ،بەڵكو ئەوە جێ پەسەندی هەر
كەسێكە.
• ئەمساڵ هێڵی گشتی كارنامەی ئێوە،
ئەولەویەت لە كۆنگرەدا بۆچی بوو؟
رێبوار رەشید :لە كۆنگرەی نەتەوەییدا
ئ��ەول��ەوی��ەت شتێكە ك��ە رەن��گ��ە رۆژ

كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان ،هەنگاوێكی
بەرەو پێشەوە ناوە،
بەشداریكردنی
الیەنانێكی زۆر لە
پارت و رێكخراوەكانی
خەڵكی كوردستان
كە بەشدارن ،هەروەها
میوانێكی زۆر كە
زیاتر لە  300كەس
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ئێمە سیاسەتی
بایكۆتكردنمان نییە،
بەپێچەوانە سیاسەتی
لە ئامێزگرتن و باوەش
بۆكردنەوەمان هەیە،
سیاسەتی بەخشندەی
و لێبوردنمان هەیە،
پێمانوایە برینی
نەتەوەی كورد زۆر قوڵە،
ئێمە بەیەكتر رەنجاندن
و یەكتر توڕەكردن و
رێزنەگرتن لەیەكتری
ناگەینە هیچ ئەنجامێك
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دروس��ت��ی ب��ك��ات ،ب���ەاڵم ئێمە وەك��و
خەتێكی ستراتیجی كە هەمانە ،هەروەك
دەزان��ن نیوەی كورستان لە ئاگردایە،
لە باشوری كوردستانەوە ساڵێكە داعش
بەردەوام هێرشیكردووەتە سەر زۆربەی
ناوچەكانی كوردستان ،قەتڵ و عامی
شەنگالیەكانی بەدواوە بووە ،لە رۆژئاوای
كوردستان بەهەمانشێوە ئێستا لە باكوری
كوردستان دەوڵەتی توركیا شەڕێكی زۆر
كۆنەپەرستانە ،خوێنڕێژانەو دڕندانە دژ
بە خەڵكی كوردستانی بەرپاكردووە ،لە
رۆژهەاڵتی كوردستان رۆژان��ە گرتن و
راوەدون��ان هەیە ،لەبەرئەوە ئەو خاڵە
سەرەكیانەی كە ئێمە هەمانە بەپلەی
یەكەم جەختكردنە لەسەر دۆخی باكور،
باشور ،رۆژهەاڵت ،رۆژئاوای كوردستان.
بەرای من بەتایبەتتر لەسەر رۆژهەاڵتی
كوردستان ،چونكە رۆژه��ەاڵت راستە
ئەگەرچی دۆخێكی نالەبارو هەنوكەیی
و تەنگاوی لە هەرسێ پارچەی دیكەی
ك��وردس��ت��ان ه��ەی��ە ،ب��ەاڵم بەهەرحاڵ
باشوری كوردستان خاوەنی هێزێكی
پێشمەرگەو حكومەتە ،لە باكور خاوەنی
هێزێكی خۆپاراستنە ،لە رۆژه��ەاڵت
بەڕاستی خەڵكی الی ئێمە پارێزراو نین،
بە بۆچوونی من رۆژهەاڵتی كوردستان
لەوێدا ئەولەویەتی پێدراوە ،مەسەلەی
ژن كە لە ئاستێكی زۆر تەنگاویدان لە
كوردستان هاوكات ،بۆنمونە لە رۆژئاوا
ژنان بوون ،بە نموونەی شۆڕشگێڕی و
سەربەرزی كە خەڵكی كورد شانازیان
پێوە دەكات ،بەاڵم دۆخی ژنانی كورد
ل��ەرووی سڤیل و پلەی كۆمەاڵیەتیەوە
لەبەشەكانی دیكەی كوردستان لەژێر

ناهەموارییەكی زۆر گەورەدایە ،مەبەستم
ئەوەیە كە خاڵەكان زۆرن بتوانین لەم
ساڵدا كاریان لەسەر بكەین ،هەندێكیان
پێش بخەین.
• هەڵبەتە ئێوە كۆمسیۆنی پەیوەندییەكانتان
هەیە ،واتە پەیوەندیكردن لەرووی كاری
دیپلۆماسیش پێشبخرێت زیاتر؟
رێبوار رەشید :ب��ەڵ�ێ ،ئێمە كارێكی
سەرەكیمان هەیە ،كارێكە كە هەموو
ئەندامێكی كۆنگرەی نەتەوەیی دەبێت
بیزانێت ،دەبێت رۆژانە بیكات ،ئێمە داوا
لە هەموو تاكێكی كوردستانی دەكەین،
بێگومان لە دەرەوەی كۆنگرە ،چونكە
ئەوە بۆ هەموو تاكێكی كوردستانییە ،كە
هەمیشە هەوڵبدەن دۆست پەیدا بكەن،
بۆ خەڵكی كوردستان دۆزی ك��ورد ،بە
خەڵكی دەرەوەی كوردستان و بەدنیای
دەرەوە بناسێنن بەشێوەیەكی رێكوپێك،
چونكە ئێمە بەڵگەنامەی زۆر زۆرم��ان
لەبەر دەستە كە چۆن دەوڵەتی تورك،
ئێران ،عێراق ،سوریا مافی كورد پێشێل
دەكەن ،مافی كوردیان خواردووە ،قەتڵ و
عامی خەڵكی كوردستانیان كردووە ،بەاڵم
ئەركی سەرەكی دیكە كە بەشێكە لەو
ئەركە ئەوەیە كە تەبایی نەتەوەیی لەناو
كورد دا دروستبكەین ،هەوڵبدەین ئەو
هێزو رێكخراو و الیەنە كوردانەی كە هەن
نزیكیان بكەینەوە لەیەكتر ،بەراستی من
وەك تاكە كەس جیاوازی لە نێوان حزب
و حزبێكی تر ،رێكخراو و رێكخراوێكی تر
ناكەم ،بۆ من ئەوە گرنگە كە ئەو الیەنانە
بەشداری لە خەباتی سیاسی ،خەباتی
ئازادیخوازیدا دەك��ەن ،بەاڵم بەڕای من
ئەوەش گرنگە كە ئەو الیەنانەش هاوڕێیانە،
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دۆستانە ،راستگۆیانە بێنە پێش ،خۆیان
روون بكەنەوە ،بۆنمونە نەك هەر لە
سوننەتی حزبایەتی پێشكەوتوخوازانە ،لە
سوننەتی مرۆڤایەتی پێشكەوتوخوازانەشدا،
تۆ كە نامەیەكی بانگهێشتنت بۆ دێت،
ئ��ەگ��ەر نەتوانیت دەب��ێ��ت ه��ەر وەاڵم
بدەیتەوە ،ئەگەر بە نەخێریش بێت،
سوپاست دەكەین و ناتوانین بێین ،بەاڵم
دیارە لە رێكخراو گەل و لە مرۆڤایەتی
پێشكەوتوخوازدا مرۆڤ دەبێت خۆی زیاتر
روون بكاتەوە ،دەبێت بڵێت نەخێر نایەم
لەبەر ئەو هۆكارانە ،چونكە تۆ لەسەر
ئەو هۆكارانە دەتوانیت كارەكانی خۆت
پێشبخەیت ،ئەگەر كێشە هەبوو بتوانیت
چارەسەری بكەین ،ب��ەڕای من شێوازی
وەاڵمنەدانەوە ،یان شێوەی خراپكردنی
وەاڵم��ێ��ك ئ��ەوە خ��زم��ەت ب��ە خەباتی
ئازادیخوازانەی خەڵكی كوردستان ناكات،
بەڵكو زەرەرم���ان ل��ێ��دەدات ،هیوادارم
ئەو الیەنەنانەی كە بەشدارن لە خەباتی
ئازادیخوازی بچوك ،گەورە ،راست ،چەپ
لەمەوال شێوەیەكی پێشكەوتوخوازانە بۆ
وەاڵم بەكاربهێنن بە نەخێر ،یان بەڵێ،
دوات��ر هۆكار بهێننەوە ئەگەر نەهاتن
بەدڵفراوانیەوە ئێمە بەشدارین بۆئەوەی
كێشەكان چارەسەر بكەین ،چونكە دیدی
ئێمە دیدێكی چارەسەركردنی كێشەیە،
ئەوە زۆر گرنگە.
* ئێوە یەكێك لەو بڕیارانە ،نازانم بڕیارە
یان پێشنیارە ،لە خاڵی یەكەمدا لەو راپۆرتە
باڵومانكردەوە ،دەڵێت :گ��ەڕان��ەوەی
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان ،بۆ
كوردستان ،جا هەر پارچەیەكی كوردستان
بێت ،ئێستا گرنگ نییە ،بەاڵم ئەوەی

رێبوار رەشید
ئەمڕۆ چاوی لەسەرە رۆژئاوا و باشوری
كوردستانە .ئایا ئەوە بووە ،بە بڕیار ،یان
پێشنیارە هێشتا؟
نیلوفەڕ كۆج :لە ساڵی  1999كاتێك ئێمە
(كەنەكە) مان دامەزراند ،لە خاڵی 22
نوسراوە ،هەتا بارودۆخی كوردستان
ئارام نەبێتەوە( ،كەنەكە) لە دەرەوەی
واڵت ،لە برۆكسل پایتەختی بەلژیكا،
لە ناوەندی خۆی كاردەكات ،بەاڵم هەر
كاتێك دەرفەت هەبێت و بارودۆخ ئارام
بێتەوە( ،كەنەكە) دەچێتەوە بۆ واڵت.

ئێمەش لەم دوو ساڵەی دواییدا ،كاری
خۆمان لەسەر كوردستان ،لە كورستان
زیاتر ك���ردووە ،وات��ە  2006ئۆفیسی
یەكەممان لە هەولێر كردەوە ،دواتر لە
 2013كاتێك ،وتووێژ لەسەر كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی��ی ك���ورد ،ب��ە سەرپەرشتی
حزبەكان پێكهات ،دەبوایە پێكبهاتایە،
ب��ەاڵم پێكنەهات ،ئێمە زی��ات��ر ك��اری
خۆمان لە هەولێر بەرەو پێشەوە برد.
ساڵی پار ،مانگی چوار ،ئێمە ئۆفیسی
خ��ۆم��ان ل��ە قامیشلۆ ك���ردەوە ،وەك��و
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(كەنەكە) .ئێستا ئێمە دەڵێین دەرفەت
لە دوو پ��ارچ��ەی كوردستاندا هەیە،
ئێستا ئاڵۆزییەكان بەردەوامن هەم لە
باشورو هەم لە رۆژئاوا لە دژی داعش
شەڕ هەیە ،لەالیەكی دیكەوە دەوڵەتی
توركیا ،هەم لە رۆژئاوا یارمەتی داعش
دەدات و هەم راستەوخۆ هێرش دەكاتە
سەر قەندیل و خاكی باشوری كوردستان.
هەربۆیە لە راستیدا ،كوردستان ئەو
جێگایەیە كە ئاڵۆزی و رووداوەكانی تێدا
روودەدات و گوشاری تێدایە ،لەالیەكی
ت��رەوە ئەو جێگایەی كە سەركەوتن،
بەرخۆدان و سەرهەڵدانی تێدایە ،هەر
كوردستانە .بۆیە ئێستا بۆشایی زۆر
لە ب��اری سیاسیەوە لە كوردستان دا
هەیە .پارتە سیاسییەكانی كوردستان
سیاسەت دەكەن ،بەاڵم سیاسەتێك ،كە
ئێستا بەكاریدەهێنن بەشی بارودۆخی
ئێستا ناكات .پێویستە هەر پارتییەكی
سیاسی پێگەی خۆی بەرفراوانتر بكات
و نیشتمانی بێت .واتە تۆ دەتوانی كە
پارتییەكی باشوری كوردستان بیت ،بەاڵم
پێویستە بەرژەوەندییەكانی گەل لە باكور،
رۆژه��ەاڵت ،رۆژئ��اواش بپارێزی .واتە
ناتوانی تەنیا پارتیەك بی و بە پارچەیەكی
كوردستانەوە تەسك بمێنیەوە ،دوژمنانی
ئێمە بە تایبەتی توركیا ئێستا لە سێ
بەشی كوردستان ،لە دژی ئێمە شەڕ
دەكات ،هەروەكو دەبینن لەمێژە ،توركیا
لە باكوری كوردستان ش��ەڕی راگ��رت،
بەاڵم لە رۆژئ��اوا ،لە دژی گەلەكەمان
ش���ەڕی دەك���رد ئێستاش ل��ە ب��اك��وری
كوردستان ،شەڕی دەستپێكردووە ،چونكە
گەلەكەمان خۆبەڕێوەبەری دیموكراتیكی
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راگەیاندووە ،دەڵێت «كە ئێمە هەموو
دەرفەتی سیاسیمان بۆ دەوڵەتی تورك
رەخساند ،بەاڵم ئەوان وەاڵمیان نەدایەوە
و قبوڵیان نەكرد» .لەوەش زیاتر ناتوانین
دەرف��ەت��ی دیكە بە دەوڵ���ەت بدەین.
رێی سیاسەت كردن لەالیەن (ئاكەپەوە)
داخرا .هەربۆیە ئێمە مافی چارەنوسی
خۆمان بەكاردێنین ،هەر ئەوەش بووە
هۆی ئ��ەوەی كە توركیا هێرش بكاتە
سەر باكوری كوردستان .راستییە ئەوەیە
كە توركیا لە دەستكەوتەكانی باشوری
كوردستانیش توڕەیە ،توركیا هەرگیز
ستاتۆی باشوری كوردستانی قبوڵ نەكرد،
هەربۆیە لەسەر باشور گوشاری سیاسی
دروست دەكات ،كە لەباری سیاسییەوە
زۆرت��ر لەوەپێش نەكەوێت ،لەالیەكی
دیكەوە دەیەوێت سیاسەتی كوردی لە
باشور لە یەكتر هەڵوەشێنێت لەنێوان
(پ��ەك��ەك��ە ).و (پ.د.ك) ،لەنێوان
(ی.ن.ك) و (پ.د.ك) ،ل��ە نێوان
(پەكەكە) و (گ���ۆڕان) ،چونكە توركیا
دەزانێ دەرفەتێك كە ئێستا لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا رەخساوە ،كورد دەتوانێت
بەباشی سودی لێوەربگرێت .بۆیە ئێمە
ل��ەو ب��ڕوای��ەدای��ن ،كە لەناو سیاسەتی
گشتی ك��ورد دا ،دەبێت لێكترازان و
دووركەوتنەوە دروس��ت نەبێت .ئێمە
ناتوانین ئەو دەرفەتە زێرینە بكەینە
قوربانی بەرژەوەندی حزبایەتی ،ئەوە
كێشەیەكی گەورەیە بۆ كوردستان .ئەو
حزبانەی كە ئەندامی (كەنەكە)ن لەناو
كوردستان دان و زۆربەیان لە باشورو
رۆژئ��اوای كوردستانن .هەر بۆ ئەوەش
كارەكانی ئێمە زۆرتر لە باشور ،یان لە

رۆژئاوای كوردستان دەبێت .لەوانەیە
كە چەند مانگی دیكە ئێمە بتوانین بچین
لە ئامەدیش كار بكەین ،چونكە هەتا
ساڵی پار ،كەس ئ��ەوەی نەدەزانی كە
كۆبانێ و كوردستانیش هەتا ئەو رادەیە
بكەوێتە قۆناغێكی نوێوە ،یان ئەوەی
كە بە مەسەلەی شەنگالەوە وشیاری
جیهانی بۆ مەسەلەی كورد پێكبێت و
زیندوو بێتەوە .مرۆڤ نازانێت ،سبەی چ
دەبێت .هەربۆیە پێویستە ئێمە خۆمان بۆ
هەر بارودۆخێكی ئامادە بكەین .ئەوەی
بەباشی دەبینم ،باكوری كوردستان بۆ
سەركەوتن ئامادەیە .دوای چەند مانگی
دیكە رەوشی باكوریش دەگۆڕدرێت .واتە
دەبێت ،ئەوە بزانین لە واڵتی ئێمەدا،
هەر رۆژ گۆڕانكاری دروست دەبێت.
(كەنەكە) دەبێت ،لە جێی ڕووداوەكان
بێت .ئێستا دوو ئۆفیسی ئێمە لە قامیشلۆ
و هەولێر هەیە .ئێمە لە ماوەی دوو
ساڵدا ،پێگەیەكمان دامەزراند .ئەمساڵ،
ژمارەی ئەندامەكانمان لە باشورو رۆژئاوا
زیادیكردووە .هەم وەكو پارتی سیاسی
و هەمیش وەكو تاكە كەس ،بەاڵم لە
سیستەمی (كەنەكە) دا هەندێك بنەمای
سەرەكی هەیە ،ئەوانیش كۆمیسیۆنن.
كۆمیسیۆنەكانی وەك���و كۆمیسیۆنی
ژن ،زم��ان ،چاندو هونەر ،پ��ەروەردە
و ...لە باكور ،باشور ،رۆژئ��اوا ،ئەو
ج��ۆر دام����ەزراوەو رێكخراوانە هەن،
بەاڵم (كەنەكە) دەیەوێت ،هەمو ئەو
رێكخستنانە وەكو چەترێك كۆبكاتەوە.
ل��ەالی یەكترو ك��ۆردی��ن��ەی��ان بكات و
ئاستی نەتەوایەتییان پێبدات .واتە ئەو
دامەزراوانە لە باكور ،باشور ،رۆژئاوا
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ه��ەر كامەیان ،بۆ بەشی خۆیان كار
دەكات ،بەاڵم كۆمیسیۆنەكانی (كەنەكە)
دەبێت ،ئ��ەو الوازی و بۆشاییانە كە
لە پەیوەندی ئەو رێكخستنانە ،لەگەڵ
یەكتریدا هەیانە ،بە كۆنفرانس ،سیمینار،
راوێ��ژك��اری پڕبكاتەوە ،ه��ەروەه��ا بۆ
مەسەلەی ژنیش  ،دوای سەركەوتنی
نەتەوەیی كۆبانێ دونیا باسی سەركەوتنی
ژنی ك��ورد دەك��ات ،لە هەمانكاتدا لە
هەموو بەشەكانی كوردستان ،كێشەی
زهنیەتی باوكساالری هەیە ،كە ناهێڵێت
سیاسەتی دیموكراتیك سەقامگیر بێت.
نیوەی كۆمەڵگا ناتوانن وەك��و ژنێك
بەشداری سیاسەت بكەن ،بۆ نموونە
ئەگەر دەبینین لە باشوری كوردستان،
سیاسەت بەبنبەست گەیشتووە ،كە
هۆكارەكەی ئەوەیە سیستەمێكی كۆن
ل��ەس��ەر حوكمە دەب��ێ��ت ب��گ��ۆڕدرێ��ت.
ئەوەش بە بەشداری ژن ،دیموكراتیك
دەك��رێ��ت .هەربۆیە ئێمە بڕیارماندا،
كۆمیسیۆنی ژن ،لە باشوری كوردستان
دابمەزرێت( .كەنەكە) دەییەوێت ژنی
ك��ورد ،ئەركدار بكات .تا سیاسەتێكی
دیموكراتیك پێش بكەوێت .واتە تەنیا
بە مافی ژنەوە سنوردار نەبێت ،بەڵكو
لە رێگای ژن لە باشوری كوردستان،
سیاسەت بگۆڕدرێت .ئیتر دەبێت ،ژنانیش
لەو كێشە سیاسیانەی باشور خاوەنداری
بكەن .ئێستا كە چاو لێدەكەین لە سەر
كێشەكانی سیاسی كە باس دەكرێت،
تەنیا پارتە سیاسییەكان كە هەمویان
پیاون ،گفتوگۆ دەكەن .ئەوە ناتوانێت،
رەنگی كوردستانی سەدەی بیست و یەك
بێت ،چونكە دونیا ژنی كوردی بە ژنی

كۆبانێ ناسیوە ،هەربۆیە كۆمیسیۆنی
ژن لەباشور دادەم��ەزرێ��ت .وات��ە بۆ
گۆڕانكاری لە كوردستان لەو چوارچێوەدا
بیردەكەینەوە ،لەو ب��ڕوای��ەدام ،ئەگەر
ئێمە ل��ە هەولێر ،قامیشلۆ ،ئامەد،
مەهاباد پەیوەندییەكانمان بەهێزبێت و
بە توانابین ،لەناو گەلی كوردو هەموو
پێكهاتەكانی كوردستان ،بێگومان لە
دەرەوەی واڵتیش دەبین بە خ��اوەن
دیپلۆماسییەكی بەهێز .ئەوكاتە جیهان
ناچار دەمێنێت ،گوێ لە كورد بگرێت.
وات��ە چ��ارەن��وس��ی ك��وردس��ت��ان ،ل��ە ناو
كوردستان دا دەتوانین بگۆڕین ،نەك
لە ئەوروپادا ،ئەگەر كورد داواكانیان
لە باشور ،باكور ،رۆژئ��اوا ،رۆژهەاڵت
بە زم��ان دێنن ،ئێمە دەب��ێ��ت ،وەكو
دیپلۆماسی ل��ە ئ��ەوروپ��ا ل��ە خزمەتی
ئ��ەو گەلەو داواكارییەكانیاندا ببین.
دەبێت ئەو دوو هێڵە ،وەك (پارالێل)
بەیەكەوە حەرەكەت بكەن ،واتە ناوەند
كوردستانەو لە ئ��ەوروپ��ا خزمەت بە
كوردستان دەكرێت.
• ه��ەڵ��ب��ەت��ە ل��ەس��ەر ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی
میكانیزمی ئەندامەكانتان لەسەر شێوازی
بەشداریكردنی پارت و الیەنە سیاسیەكان،
هەندێك پارت و الیەنی سیاسی بەتایبەتی
ئیسالمیەكان كەنەكەیان رووبەڕووی رەخنە
كردۆتەوە ،ئێوە سەرەتا میكانیزمتان بۆ
هەڵبژاردنی كەسێك كە ببێت بە ئەندام
چییە؟ ئایا ئەم كەسە خۆی ،داوا دەكات؟
یان ئێوە پێشنیاریدەكەن؟ یان كەسێكی
دیكە پێشنیاری دەك��ات ،یاخود ئەم
شێوازە لەسەر چ بنەمایەكە؟ كە كەسێك
دەبێتە ئەندام؟

بۆشایی زۆر لە
باری سیاسیەوە لە
كوردستان دا هەیە.
پارتە سیاسییەكانی
كوردستان سیاسەت
دەكەن ،بەاڵم
سیاسەتێك ،كە ئێستا
بەكاریدەهێنن بەشی
بارودۆخی ئێستا
ناكات .پێویستە هەر
پارتێكی سیاسی
پێگەی خۆی بەرفراوانتر
بكات و نیشتمانی
بێت
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وەكو كۆنگرەی
نەتەوەیی رەچاوی
ئەوەمانكردووە ،كە
رێژەی ژنان وەك ئەندام
هەبن و هاویەكسان،
بەاڵم بەراستی ئێمە
ئالەتی سزادانمان
نییە ،بۆ رێكخراوەكان،
هەر لێرەوە داوا
لە رێكخراوەكانی
كوردستان دەكەم ،كە
لەمەوال هەوڵبدەن
نوێنەری ژن لەگەڵ
خۆیاندا بهێنن

110

رێبوار رەشید :وەاڵم��ی ئ��ەوە ئاسانە،
ئێمە لە كۆنگرەی نەتەوەییدا ئەوانەی
كە كۆبوینەتەوە باوەڕمان بەوەیە كە
كوردستان كۆمەڵگایەكی زۆر گەورەیە،
كۆمەڵگایەكی پلۆرالیزتە ،لەبەرئەوە
زۆرب����ەی پ��ل��ۆرال��ی��زم��ی س��ی��اس��ی تێدا
دەبێت بەو مانایەی ،كە هەریەكە لەو
الیەنانەی ،الیەنی ئاینی و ئاینزا كە
هەن لە كوردستان بۆیان هەیەو مافی
خۆیانە كە ئەندام بن ،هەموو پارت و
رێكخراو حزبێكی سیاسی بۆی هەیە ،كە
ئەندام بێت ،بچوك ،یان گەورە جیاوازی
نییە ،هەموو تاكێكی كورد ،كە دڵسۆزی
نیشاندابێت ،كە خاوەنی بەرهەمێك
بێت ،كە پێیوابێت توانایەكی هەیە،
دەتوانێت داوای ئەندامێتی بكات و لەسەر
ئەو بناغەیە وەربگیرێت ،لەبەرئەوە
یەكێتی نەتەوەیی كوردستان راستیەكەی
جێگەی هەموو ك��وردە ،ب��ەاڵم رەنگە
ل��ەرووی فیزیكی ،ل��ەرووی میكانیزمی
فیزیكیەوە رێگا نەبێت ،بۆئەوەی ئەو
هەموو ئەندامەی هەبێت ،بەاڵم بێگومان
جێگەی ئەوە دەبێتەوە كە لەنێوان -250
 300ئەندامدا ،رێكخراوەكان بەشداربن
لەسەر ی��ەك هاومافی یەكسان ،ئەو
تاكە كەسانەی لەخۆڕادەبینن كەشتێكیان
پێدەكرێت بەشداربن ،ب��ەاڵم ئ��ەوەش
گرنگە كە ژنیش لەبەرچاوبگرین ،چونكە
ژمارەیەكی بەرچاو لە ژنانمان هەیە
لە ئەرزی واقیعدا نیشانیانداوە كە زۆر
بەتوانان ،دەبێت كۆنگرەی نەتەوەیی
ب��ەراس��ت��ی ئ��ەو پرەنسیپە بپارێزێت،
هەوڵبدات ئەو رێژەیەی كەدایناوە % 40
تەنانەت زیاتر بكات.

خاڵێكی دیكە ئ��ەوەی��ە كە كۆمەڵگای
كوردستان جێگەی ئەرمەن ،ئاسورو كلدان
و ئ��ەوان��ەی دیكەشە ،ه��ەر لەبەرئەوە
رێكخراوی ئەوان ،یان تاكە كەسی ئەوان
بێگومان زۆر بەخێر دەهێنرێت بۆ كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی��ی ،ئێمە دەب��ێ��ت هەموومان
كۆنگرەی نەتەوەیی بكەین بە روخسارێكی
راستەقینەی خەڵكی كوردستان ،لەبەرئەوە
راستیەكەی ئەگەر بڵێیت ماف زۆرە،
هەروەك ئەركی زۆرە ،بەاڵم لە راستیدا
ئێمە نە میكانیزمی سزادانمان هەیە،
بۆنمونە ئەگەر الیەنێك نەیەوێت بێت
ناتوانین لێی توڕە ببین دەتوانین بەڕای
گشتی بڵێین ،كە ئەو الیەنە هاو ماف
و یەكسان ،وەكو هەموو الیەنێكی دیكە
بانگێشتكراوە ،رێزی لێگیراوە ،لەكاتی
خۆیدا بانگكراوە ،بەاڵم نایەت دەتوانین
بڵێین بێیت باشترە ،چونكە مرۆڤی
پێشكەوتوو لە گفتوگۆ ناترسێت ،مرۆڤێك
كە لە خەباتی ئازادیخوازانەی ك��وردا
بەشدار بێت لە گفتوگۆ ناترسێت ،دەبێت
بە دەلیل شت روون بكاتەوە ،دەبێت
لە گفتوگۆدا خەڵك بڕوا پێبێنێت كە چ
قسەو باسێكی هەیە ،خۆ دورگرتن و خۆ
زویركردن ،نارەحەتكردن و دوركەوتنەوە
بەراستی قازانج بە خەباتی ئازادیخوازی
خەڵكی كوردستان ناگەیەنێت ،لەبەرئەوە
دەبینیت شتێك نییە ،بۆ دەرهاویشتنی
خەڵك.
لە كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستاندا ،ئەو
دواكەوتنەی (م.عەلی باپیر) وا شرۆڤەكرا
نایەوێت لەبەر س��رودی ئەی رەقیب
هەستێت ،ئێوە وەك كۆنگرەی نەتەوەیی
چ��ۆن ئ��ەم شتانە ك��ۆدەك��ەن��ەوە؟ چۆن

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

دەتوانن لەگەڵ ئەندام و الیەنگرەكانی
خۆتان كە بەشدارن لە كۆنگرەدا ئەم
پرسانە بخەنە بەر باس و گفتوگۆ ،یان
ئەو پارتەی دەبێتە ئەندام الی ئێوە ،ئایا
پەیوەستە بە هەندێك بڕیاری ئێوەوە
كە بدرێت لە چوارچێوەی كۆنسەی
بەڕێوەبەری ئێوەدا؟
رێبوار رەشید :سەبارەت بە (م.عەلی
باپیر) ،من ئەوەم بیست بەرەسمی كە
ئەو دواك��ەوت��ووە ،بۆیە درەن��گ هاتۆتە
ژوورەوە ،ئێمە دەبێت رێز لەو وەاڵمە
بگرین .جا ئەو وەاڵمە دروستە ،یاخود
دروست نییە ،دەبێت دوبارە بچن بۆالی
بەرێزی لەگەڵ ئەودا قسە بكەن ،هەر
كەسێك بێتە كۆنگرەی نەتەوەیی دەبێت
رێ��ز ل��ە خ��ۆی ،رێ��ز ل��ە ئ��ام��ادەب��ووان،
رێز لە پەیڕەو و پڕۆگرامی كۆنگرەی
نەتەوەیی بگرێت ،چونكە تەنها مەبەست
خزمەتكردنی خەڵكی كوردستانە ،لەو
كۆبوونەوانەشدا كە داخراونین و كراوەن.
هەموو كەسیش دەتوانێت داوا بكات كە
وەك میوان بەشداربێت ،دەتوانێت بەشدار
بێت ،چونكە شتێك نییە ،شاراوە بێت لە
پشتی پەردەوە ناكرێت ،شتێك بە بەرچاوی
هەموو كەسەوە دەكرێت ،لەبەرئەوە من
هیوادارم ئەوانەی ئەو پرسیارانە دەكەن،
زیاتر هەوڵبدەن لە راستی وەاڵمەكە بگەن،
وەك ل��ەوەی بەسەرچاوەكەوە خەریك
بن ،بەاڵم ئێمە سیاسەتی بایكۆتكردنمان
نییە ،بەپێچەوانە سیاسەتی لە ئامێزگرتن
و باوەش بۆكردنەوەمان هەیە ،سیاسەتی
بەخشندەی و لێبوردنمان هەیە ،پێمانوایە
برینی نەتەوەی كورد زۆر قوڵە ،ئێمە
بەیەكتر رەنجاندن و یەكتر توڕەكردن

نیلوفەڕ كۆج
و رێزنەگرتن لەیەكتری ناگەینە هیچ
ئەنجامێك ،هەموو الیەنێك بەخێربێت و
دەبێت بەشدار بێت ،بەراستی مرۆڤایەتی
پێشكەوتوخواز دەبێت بدوێت و پێی
خۆش بێت لە گفتوگۆدا بەشدار بێت،
ئێمە هەوڵدەدەین ئەو مەیدانە بۆ خەڵكی
كوردستان بڕەخسێنین.
نیلوفەڕ كۆج :بۆ مەسەلەی سرودی نەتەوەیی،
ئێمە هەندێك ئ��ام��ادەك��اری پێویستمان
كردووە ،لێرەدا پێویستە خەتی سوری هەموو
پێكهاتەكان بزانین .وەك ئایینی ،ئەتنیكی،

ژن ،پیاو و  ،...لەسەر سرودی نەتەوەیی
رەخنەی حزبە ئیسالمییەكان هەیە ،كە
هەندێك لەوانە نایانەوێت ،گوێ لە سرودی
نەتەوەیی بگرن .ئێمە لە كۆبوونەوەی گشتی
(كەنەكە) لە ساڵی رابردوو بڕیارمان دابوو ،كە
مارشی نەتەوەیی تەنیا بە میۆزیك بژەنرێت.
لەالیەكی دیكەوە نەتەوەی كورد ،هەندێك
هێڵی سوری هەیە .وەك ماڕشی نەتەوەیی
و ئااڵو  ...كە نابێت ئەوانە وەك كێشەی
بنەڕەتی نەتەوەیی كورد سەیر بكەین ،چونكە
كێشەی بنەڕەتی لە ئێستادا ،ئەوەیە كە لە
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كوردستان دا ،شەڕ رابگرین .دواتر لەسەر
ئەو بابەتانە گفتوگۆ بكەین .دواتر دەبێت،
كۆنگرەیەك ببەستین ،بە بەشداری هەموو
الیەنەكان گۆڕانكاری پێویست پێكبهێنین.
• رێژەی ژن لە (كەنەكە) دا بە سەدا 40
دیاریكراوە ،هەروەها هاوسەرۆكایەتیش
هەیە ،ئەمساڵ ئەو رێژەیە چۆن بوو،
منیش لە ناو كۆنگرەكە دا ،بەشدار بووم،
لە هۆڵی كۆنگرەكە دا ،ژنان بۆ خۆیان
گلەییان هەبوو ،دەی��ان��وت ،زۆرب��ەی
ئەو وتارانەی كە پێشكەشكراون ،لە
الیەن پیاوانەوە بوو ،رەنگی پیاوان
تۆختر بوو .ئ��ەوان لە ریزی پێشەوە
بوون ،زۆرتر ئەوان قسەیان كرد .ئێوە
بۆخۆشتان ئاماژەتان بەوە كرد ،كە لە
كۆمەڵگای ئێمە پیاوساالری زاڵە ،ئەمساڵ
رێژەی بەشداری ژنان چۆن بوو ،لە ناو
كۆنگرەدا ،ئایا ئێوە دەتوانن رێژەی
كۆتایی ژنان بگەیەنن بە سەدا چل؟
پێتانوایە بەو زوانە پێی بگەن؟
نیلوفەڕ ك��ۆج :ئێمە ل��ە پەیماننامەی
ك��ۆن��گ��رەدا ،ل��ەن��ێ��وان ژن و پ��ی��او دا،
رێژەیەكی یەكسانمان داناوە .واتە 50،50
مان دی��اری ك��ردووە ،ئەمساڵیش رێژەی
ژنانمان بە سێ بەرامبەر زیادیكرد .هەم
لە واڵت و هەم لە دەرەوەی واڵت ،لە
راستیدا داخوازی ژنانیش بۆ بەشداری لە
كۆنگرە زۆر بوو ،بەاڵم بە داخ��ەوە لە
ناو حزبەكانی كوردستان دا ،ئەندامانی ژن
زۆر كەمە .هەر بۆ ئەوەش لە ناو جڤاتی
گشتی (كەنەكە) دا ،لەسەر ئەو بابەتە
قسەكراوە .داخ��وازی لە (كەنەكە) كرا،
كە لە حزبەكان و ئەو رێكخراوانەی كە
لە (كەنەكە) دا ،جێدەگرن ،ژمارەی ژنان

112

لە ناو ئەوان دا زیاتر بێت و بەشداربن.
كاتێك ئێمە بۆ بەشداربوونی حزبەكان ،لە
جڤاتی گشتی (كەنەكە) دا قسەمان كرد،
داوام��ان لێكردن كە تكایە ،دوو كەس
كە یەك ژن و یەك پیاو بەشداربن .بە
تایبەتی لە باشوری كوردستان ،كە شتێكی
ئاوا بڵێیت ،زەحمەتە پێكیبهێنن .ئێمە لە
كۆمیسیۆنەكان دا ،ئەركدار كردنی ژنان،
بەبنەما دەگ��ری��ن ،لە راستی لە دوای
سەركەوتنەكانی (ی��ەپ��ەژە) و (ی.ژ.ئ��ا.
ستار) و بە گشتی ژنانی گەریال ،هەروەها
بە سەركەوتنی سیستەمی هاوسەرۆكایەتی
شارەوانیەكان لە ب��اك��وری كوردستان،
ه��ەروەه��ا پێشكەوتنی رێ���ژەی  50بە
 50لە رۆژئ���اوای كوردستان كاریگەری
راستەوخۆی دەبێت ،لەسەر رۆژهەاڵت و
باشوری كوردستانیش .هەر ئەوە لەسەر
(كەنەكە) گوشار دروست دەكات .هەربۆیە
ئەمساڵ ،لە جڤاتی گشتی (كەنەكە) لەسەر
مەسەلەی ژن رەخنە هەبوو .بۆیە ئەو
رەخنانە نێگەتیڤ نابینین ،بەڵكو زۆر بە
نرخ و پۆزەتیڤی دەنرخێنین .ئێمە دەبێت،
داخ��وازی ژن��ان پێكبهێنین .وات��ە ئەگەر
ژنان رەخنە دەگ��رن ،ئەوە پێشكەوتنە.
بەوپێیە پێویستە میكانیزمی سیاسی لە ناو
(كەنەكە) دا پێش بخەین .هەر بۆ ئەوەش
كۆمیسیۆنی ژن��ان دەبەین بۆ باشوری
كوردستان .دەمانەوێت ئەزمونەكانی
رۆژئاوا ،باكور ،رۆژهەاڵت ،باشور بكەین
بە یەك ،هەروەها ئاڵوگۆڕی ئەزموونەكان
لەگەڵ یەكدا بكەین ،لەكارەكانی (كەنەكە)
ئ��ەوەی��ە ك��ە ژن��ان��ی ه��ەر چ��وار بەشی
كوردستان بە پردێكەوە بە یەكتری گرێ
بدات ،بۆ ئەوەی كە ئەزمونەكانی ،یەكتری

بگرن و یەكتر بە هێز بكەن .هەروەك
دەزانن لە رۆژهەاڵتی كوردستان ،ژنان لە
كاتی خۆیدا ،پێشمەرگایەتییان كردووە،
خاوەن ئەزمونن .بۆیە دەبێت (كەنەكە) بە
سیاسەتێكی بە هێزو بە سەبرەوە ستراتێژی،
دڵۆپ دڵۆپ دەریایەك پێكبهێنێت .بۆ
مەسەلەی ژنیش هەروایە .گۆڕانكارییەكی
دیكەش كە دروستمان كرد .ئەوە بوو كە
سێ ئەندامی كۆنسە راستەوخۆ لە ناوەوەی
واڵتەوە هەڵبژیردران ،چونكە لە رابردوو
ئەندامەكانی سەركردایەتی (كەنەكە) هەر
هەموویان لەناو نیشتەجێبوانی ئەوروپا
هەڵدەبژێردران .ئێستا ژن و پیاوێك لە
باشوری كوردستان ،یەكێكتریش لە رۆژئاوا
بۆ ئەندامانی كۆنسەی بەرێوەبەرایەتی
(كەنەكە) هەڵبژێردراون .ئەو رەخنەو
پێشنیارانەی كە لە جڤاتی گشتیدا كراون.
هەم لەبواری ژن و هەم بەشداركردنی
پێكهاتەكانی ناو كوردستان ،وەكو ئاسوری،
كلدانی ،سریانی ،ئ��ەرم��ەن .ئێمە ئەو
رێنوێنی و رەخنانەی كە لە جڤاتی گشتی
دا ك���راون ،دەچین لە كوردستان دا،
جێبەجێیان دەكەین.
رێبوار رەشید :ئێمە وەك��و كۆنگرەی
نەتەوەیی رەچ���اوی ئ��ەوەم��ان��ك��ردووە،
كە رێ��ژەی ژن��ان وەك ئەندام هەبن و
هاویەكسان ،بەاڵم بەراستی ئێمە ئالەتی
سزادانمان نییە ،بۆ رێكخراوەكان ،هەر
لێرەوە داوا لە رێكخراوەكانی كوردستان
دەكەم ،كە لەمەوال هەوڵبدەن نوێنەری
ژن ل��ەگ��ەڵ خ��ۆی��ان��دا بهێنن ،چونكە
بەدڵنیاییەوە ژنی موسوڵمانیش هەیە ،ژنی
سۆسیال دیموكراتیش هەیە ،ژنی چەپیش
هەیە هەر پیاو بێت نوێنەرایەتی ئەوان
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بكات ،من پێموایە ئەوە سیاسەتی ناوخۆی
خۆیانە ،باشتروایە ژنیش بەشداربێت،
بۆئەوەی روخسارێكی باشتری سیاسەتی
ئ��ەوان بخاتە ب��ەردەس��ت ،لەو رووەوە
بەبڕوای من زەرەر ناكەن ،بەڵكو قازانج
دەكەن ،ئێمەش دەتوانین وەكو كۆنگرەی
نەتەوەیی كارێكی باشتر بكەین بۆ خەڵكی
كوردستان.
• لە كۆتایدا ئێوە ئەگەر قسەیەكتان
هەبێت؟
نیلوفەڕ كۆج :ئێمە هیوادارین كە گەلی
كوردستان (كەنەكە) وەك جڤاتی گشتی
خۆی ببینێت( .كەنەكە) بە ئۆرگانێكی
نەتەوەیی خۆی بزانێت ،چونكە (كەنەكە)
حزبێكی سیاسی نییە .ئێمە بۆ ئەوە
(ك��ەن��ەك��ە) ب��ە هێز دەك��ەی��ن ،ك��ە ئەو
ئاستەنگییە سیاسییانە كە لەبەرامبەر گەلی
ك��ورد دا هەیە الی ببەین .ه��ەروەك
دەزانین ئێستا ،سیاسەتی كورد لە ژێر
بارێكی قورس دایە و تەنیا بە یەك الیەن
ناتوانێت ،ئەو بارە هەڵگرێت .هەربۆیە
داوا لە گەلی كورد لە هەموو بەشەكانی
ك��وردس��ت��ان دەك��ەی��ن ،ك��ە ب��ە هەموو
ئەزموونەكانی خۆیاندا بچنەوە ،هەوڵبدەن
لە سیاسەتی كوردی دیموكرات ،بەشداری
بكەن ،چونكە ئێستا دەرف��ەت��ی زێڕین
لە دەستی ئێمەی ك��ورد دای��ە .سامانی
گەلی كورد بەرخۆدانی خۆیەتی ،بەاڵم
دەبێت ،یەكێتی خۆمان پێكبهێنین .هەموو
هەوڵی ئەوەیە كە یەكێتییەتی گەلی كورد
پێكبهێنێت ،هەروەها (كەنەكە) هەر لە
خزمەتی ئەو یەكێتییەدایە.

پڕۆفایل:

پڕۆفایل:
_ رێبوار رەشید
_ خەڵكی شاری سلێمانییە لە باشوری
كوردستان.
_ زانستی سیاسی ل��ە زان��ك��ۆی
ستۆكهۆڵم تەواوكردووە.
_ س��ەر بەهیچ رێكخراو پارتێكی
سیاسی نییە ،بێالیەن و كەسێكی
سەربەخۆیە ،ل��ەب��واری كوردستانی
بوون و نەتەوەییدا خەبات دەكات.
_ لە مێژووی ژیانیدا خەریكی كاری
كوردستانی بووە ،چەند كتێبێكی لە
ئینگلیزییەوە ك��ردووە بە ك��وردی،
بۆنموونە كتێبی (ئیسماعیل بێشكچی)
سەبارەت بە كوردستان ،كوردستان
كۆمەڵێكی نێودەوڵەتییە ،هەروەها لە
سویدییەوە بۆ كوردی ،بە ئینگلیزی
و بە كوردی نوسیویەتی ،لە خەباتی
ئازادیخوازیدا بەشداربووە.
_ لە ئێستا هاوسەرۆكی كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستانە.

_ نیلوفەڕ كۆج .
_ خەڵكی ش��اری ئ��ەردەه��ان – لە
باكوری كوردستان ،لەسەر سنوری
ئەرمەنستان و جۆرجیایە.
__ لەخوێندنی سەرەتایییەوە هەتا
كۆتایی زانكۆ ،لە ش��اری (بڕێمێن)
خوێندوویەتی .بڕوانامەی لە بەشی
سیاسەت وەرگرتووە.
_ لە بنەماڵەیەكی واڵتپارێز و شارەزا
لە سیاسەت گەورە بووە.
_  40ساڵە لە ئەوروپا ،بەتایبەت لە
ئەڵمانیا دەژی .
_  24ساڵە ل��ەب��واری دیپلۆماسی
چاالكانە ك��اردەك��ات ،ل��ە چەندین
واڵت���ی ج���ی���اوازدا ،وەك روس��ی��ا،
هیندستان ،ئەفەریقیای باشوری،
واڵتانی رۆژهەاڵتی ناەڕاست ،واڵتانی
گرێدراوی ئیتاڵیا ،كاری دیپلۆماتیكی
بەڕێوەبردووە.
_ هەر لە دامەزراندنی (كەنەكە)
هەتا ئێستا ،ماوەی  16ساڵە بەشداری
دامەزراندنی یەكێتی نەتەوەیی بووە.
چەندین س��اڵ��ە ل��ە س��ەرك��ردای��ەت��ی
(كەنەكە) جێی خۆی گرتووە.
_ لە ساڵی  2013بۆ یەكەمجار،
وەك هاوسەرۆك ،ئێستاش بۆ جاری
دووەم ،جڤاكی گشتی بۆ هاوسەرۆكی
هەڵیبژاردۆتەوە.
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بەشێك لە وتاری هێزو الیەنە سیاسییەكانی
هەر چوار پارچەی كوردستان

لە كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
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لۆگۆی کەجەکە

بەشێك لە وتارەكەی خاتوو دیالن
نوێنەری كۆماجڤاكێن كوردستان

(كەجەكە) لە كۆنگرەی (كەنەكە):
خاتوو دی�لان نوێنەری كۆماجڤاكێن
كوردستان (كەجەكە) ،كە گۆڤاری (كوردستان
دیپلۆماتیك) دا بەشێك ل��ە وت��ارەك��ەی
ئامادەكردووە ،ناوبراو لە میانی وتارەكەیدا
تیشك دەخ��ات��ە س���ەر ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك پرسی
نەتەوەیی كە دەڵێت « :لە كوردستان ،بە
قۆناغێكی مێژووییدا تێدەپەڕین و قەدەری
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە دەستی كوردایە،
ئەگەر گەلی كورد لەسەر هێڵی ئ��ازادی و
ئاشتی سەربكەوێت ،ئەوا تەواوی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست سەردەكەوێت» .
ساڵو میوانانی بەڕێز ...
ئێمە ئەركی مێژوویی خۆمان پێكدەهێنین.
سەرچاوەی هێرشی دەوڵەتانی داگیركەر لە
ترسەوەیە ،سەركەوتنی شۆڕشی رۆژئاواو ئەنجامی
هەڵبژاردنەكان ،لە توركیا هاوسەنگی هێزە
ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكانی لەسەر كوردستان
هەژاندووە ،هەروەها بە دامەزراندنی ژیانێكی
نوێ ،خەبات دەكەن لە پێناو دیموكراسی ،ئازادی

ژن و ئێكۆلۆژی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،كە
لەنێوان حسابی دەوڵەتەكانی دەسەاڵتخوازو
داگیركەری رێكخراوەییدا ،دەرگ��اری ژیانێكی
نوێ كراوەتەوە .ئەو پێشكەوتنەی لەئێستادا،
لە هەموو جیهان بەرز دەنرخێنرێت و لێی
دەڕوان���رێ���ت .ئ��ی��دی س��ن��وری ك��وردس��ت��ان و
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی تێپەڕاندووە ،هەروەها
لە گشت بزاڤەكانی شۆڕشگێڕی لە جیهان،
تێكۆشەرانی ئازادی ژن ،گەل و چینی ژێردەست
وەك هیواو روناكی تەماشایی دەكرێت .بە
نەتەوەیی دیموكراتیك ،دامەزراندنی چارەسەری
بێ دەوڵەت ،پرسی كورد كە هیچ وەاڵمێكی
گونجاوی بۆ نەدەبینرایەوە ،لەمڕۆدا لەبەرامبەر
بە فەرهەنگی دەوڵەتگەرایی و دەسەاڵتداریدا،
گۆڕەپانەكەی بەدەستەوە گرتووە .بەڕێوەبردن
و بەستنی كۆنگرە لە هەلومەرجێكی مێژوویی
بەوشێوەیەدا زۆر واتادارە ،بەهەمان ئەندازە بە
بەرپرسیاریەتی و بەڕێوەبردنی ئەركێكی گەورەو
شانی دراوەتەبەر .
ئێمە ئەمڕۆ لە كوردستان بە قۆناغێكی

مێژووییدا تێدەپەڕین ،ق��ەدەری رۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت ل��ە دەس��ت��ی گەلی ك��ورد دای��ە،
ئەگەر گەلی ك��ورد لەسەر هێڵی ئ��ازادی و
ئاشتی سەربكەوێت ،ئەوە تەواوی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست سەر دەكەوێت ،بۆئەوەی هێزی
بەدەستهێنانی ئامانجەكانمان مەزنتر ببێت،
پێویستیمان بە یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتیك
هەیە .كورد چەندە یەكگرتووبێت بەهەمان
رادەش ،دەتوانن قورسایی خۆی لەسەر ئاستی
نێودەوڵەتی دابنێت .سەركەوتنی نەتەوەیی
كۆبانێ لەبواری دیپلۆماسی ،تەنانەت لە ئاستی
جیهانیدا دەرگای نوێی كردەوە .جیهان دەڵێت
«كورد دەتوانن ناكۆكی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
بەرەو دیموكراتیك بوون ببەن» .گەلی ئێمە
بۆ ئازادی و دیموكراسی تێكۆشینێكی بێوێنەی
بەڕێوەبردووە ،بۆ هەموو دەستكەوتەكانی خۆی
بە ق��ەدەری گ��ەورە ،ب��اوەڕی و گەرموگوڕی
ب��ەرزەوە ،هەروەها بە تێكۆشین و بە رۆحی
فیدایی سودی لێوەرگرتووە ،ئەوەشی گواستۆتەوە
بۆ سەركەوتن لەبواری دیپلۆماسی ،كە خۆی
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كوردستان بە
قۆناغێكی مێژووییدا
تێدەپەڕێت ،قەدەری
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
لە دەستی گەلی كورد
دایە ،ئەگەر گەلی كورد
لەسەر هێڵی ئازادی و
ئاشتی سەربكەوێت،
ئەوە تەواوی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست سەر
دەكەوێت

116

لە ئەركی هەر پێشێلكردن و پوچەڵكردنەوەی
هەرهێرشێك لەسەر گەلەكەمان ،هەرێمەكەو
پ��وچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی ب��ە ه��ەر جۆرێكیش لە
پڕوپاگەندەی رەش ،لەئاستی دیپلۆماسی ئێستاش
هەر بەردەوامە ،بەاڵم ئەوە گرنگە كە پێویستە
كۆنگرە بەرپرسیارییەتی پێكهێنانی وشیاری
دیپلۆماسی نەتەوەی دیموكراتیك بخاتە سەر
شانی خۆی.
بۆ باشتر ناسینی شۆڕشی كوردستان ،ژیانی
ئازاد ،كە لەسەر رێنوێنی ئاپۆ بەرەو پێشەوە
دەڕوات ،شۆڕشی ژن و بەڕێوبەری جەوهەری
لە كۆمەڵگای ك��ورد ،پێویستی بە خەباتی
چاالكانەتر هەیە ،چونكە پێویستی هەیە ،كە
(كەنەكە) بە سیاسەتی یەكێتی نەتەوەیی لە
هەمبەر ئەوانەی دەوروبەر كە دەستكەوتەكانی
كورد بەرەو فەوتان دەبەن ،لەمەڕ بەرژەوەندی
شەخسی و ح��زب��ی .س��ەر ب��ۆ دەس��ەاڵت��ەك��ان
دادەنوێنن و خەباتی یەكێتی نەتەوەیی بەرەو
نەمان ببەن ،خاوەن بڕیار بێت و بۆ گەیشتن
بەئەنجام هەنگاو بنێت .دیارە لە داهاتوودا ،لەو
بارەوە پشێوی و ناكۆكیش قوڵتر دێتە ئاراوە،
چونكە هەڵوێستی ئێمەو بڕیاری دامەزراندنی و
پاراستنی رێڤەبەری جەوهەری گەلی ئێمە دیارە،
دەبێت خەباتی پێشخستنی یەكێتی نەتەوەیی
دی��اری بكرێت .تەنانەت لە ئاستی خەباتی
پیرۆز ،ناچاری نزیكبوونەوەی چۆنایەتی لەگەڵ
دەسەاڵتداراندا نەبێت .پێویستە نەك بەهێزی
دەسەاڵتداران ،بەڵكو بە هێزی گەالن یەكێتی
وشیاری نەتەوەیی ب��ەرەو پێش ببرێت .ئەو
مەترسییەی كە لەهەر چوارپارچەی كوردستان
ب��ەڕێ��وە دەب��رێ��ت ،گرنگی خەباتی یەكێتی
نەتەوەیی بۆ هەموومان زیاتر دەرخستووە و
هەستی پێدەكرێت .ئێمە لەو باوەڕەداین ،كە
لەو خااڵنەدا ،كۆنگرەی (كەنەكە) بڕیاری گرنگ
بدات.
ئ��ەم��ڕۆ ل��ە گ��ۆڕەپ��ان��ی نێونەتەوەییدا،

ب��ەرخ��ۆدان��ی تەڤگەری ئ���ازادی ژن ،سەرنج
رادەكێشێتە سەر ناسنامەی ژنی ئازاد ،كە لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا پێشكەوتووەو لەناو ئەو
تێكۆشانەدا رۆڵی دەبینرێت .تەواوی تەڤگەرە
شۆڕشگێڕییەكان ،فیمینیزم و دیموكراتیخوازی
جیهان ،كە تێكۆشانی ئازادی ژن بەڕێوە دەبەن،
لە تێكۆشینی ژنی كورد هێز وەردەگ��رن ،لە
مەڕ ئەوەیە دەبێت ئەو بەرخۆدانە مەزن و
بەشكۆیەی ژنی كورد باشتر بناسرێت و دیار
بكرێت .ل��ەو ب��ارەی��ەوە بۆ بەرەوپێشبردنی
یەكێتی نەتەوەیی ،هەروەها بۆ رای گشتی و
نێونەتەوەیی ،دەبێت دەستكەوتەكانی بزاڤی
ژن بناسرێت ،رێكخستنی ژن لەناو (كەنەكە)
شوێنی دی��ارە ،ئەگەر لە گۆڕەپانێك كە ژن
خ��اوەن��ی رێكخستنی خۆیەتی ب��ە رەن��گ و
دەنگی و بەهەبوونی خۆی لەبەرچاودا بێت.
بێگومان لەو گۆڕەپانەدا ،پێشكەوتن زیاتر و
مەزنتر دەبن ،لە ئێستادا كە كۆنگرەكەمان
ب��ەڕێ��وە دەب��ەی��ن ،ب��ۆ گ��ەل��ی كوردستانیش
پێواژۆیەكی گرنگ دەناسێنێت .پێواژۆ لەناو
خۆیدا چەند مەترسییەك لەناو دەبات .لەناو
ئەو مەترسییانەش بۆ پێشخستنی ئەو پێواژۆیە،
كە ئێمە بەهێزی جەوهەری خۆمان دەستمان
پێكردووە ،سوێند بۆ گەلی خۆمان دەخۆین،
ئێمە بە مسۆگەری ئەو پێواژۆیە سەر دەخەین.
بەبۆنەی ئەو كۆنگرەوە ئێمە ویستمان لەگەڵ
ئێوە تاوتۆیی بكەین ،ئێمە باوەڕمانوایە ئێوەش
بەپێدانی هیواو ئەو بڕیارانەی لە شاخەكانی
كوردستان دەدرێ��ن و پەرەدەستێنن ،بۆ هەر
چوار هێڵی نیشتیمان و جیهان بە خەباتی خۆتان
بەو رۆحەوە بڕیار بدەن و سەربكەون.
جارێكیتر بۆ هەموتان س�ڵاو و رێزمان
دەنێرین ،هەروەها سەركەوتوویی بۆ كۆنگرە
دەخ��وازی��ن .ب��ژی رێبەر ئاپۆ ،ب��ژی یەكێتی
نەتەوەی كوردستان.
ساڵو و رێزی شۆڕشگێڕی بۆ ( كەجەكە).
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بەشێك لە وتارەکەی ئارێز عەبدوڵاڵ
ئەندامی سەركردایەتی (ی.ن.ك)
لە كۆنگرەی (كەنەكە):

ئ����ارێ����ز ع����ەب����دوڵ��ڵ�ا ئ���ەن���دام���ی
سەركردایەتی (ی.ن.ك) ،لە بڕگەیەكی
وتارەكەیدا ،ئاماژەی بەوە دەكات :ئێمەی
ك��ورد بەقۆناغێكدا تێدەپەڕین ،هەم
مەترسی گەورەو هەم دەرفەتی گەورەش
لەپێشە ،دڵنیایان دەكەمەوە بەیەكڕیزی
و هەماهەنگی و لێكتێگەیشتن دەتوانین
مەترسییەكان وەالنێین:

ب��ەن��اوی ه��ەڤ��ااڵن��م ل��ە ئەنجومەنی
س��ەرك��ردای��ەت��ی و ت����ەواوی ئ��ەن��دام و
الی��ەن��گ��ران��ی (ی.ن.ك)ەوەو بەبۆنەی
پازدەهەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنی (كەنەكە)
و پازدەهەمین كۆنگرەی جڤاتی گشتی
پیرۆزباییەكی گەرمتان لێدەكەم ،هیوادارم
ئەم كۆنگرەیە سەركەوتوو بێت ،لە داڕشتنی
بەرنامەیەكی نوێ بۆ قۆناغێكی نوێ ئاشكرایە
ئێمە وەكو یەكێتی نیشتمانی كوردستان ،بە

ئەركی خۆمانی دەزانین كە لەم كۆنگرەیەدا
بەشدار بین.
یەكێتی نیشتمانی ك��وردس��ت��ان40 ،
ساڵ پێش ئێستا بەناوی یەكێتی نیشتمانی
كوردستان ،بەبێ داش و بەبێ هیچ پاشگرێكی
تر دروستبوو ،واتا ئێمە لەوكاتەوە بڕوامان
بەوە هەبووە ،گەلی كوردستان یەك گەلە،
نەتەوەی كورد یەك نەتەوەیەو كوردستانیش
یەك نیشتمانە ،ب��ەاڵم دوژمنان داگیریان
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ك���ردووە ،ل��ەوك��ات��ەش��ەوە ب��ڕوام��ان ب��ەوە
هەبووە كە لە هەر پارچەیەك لە پارچەكانی
كوردستان بەپێی هەلومەرجی ناوخۆیی
و خ��ۆی ،رێگاكان و شێوازەكانی خەبات
هەڵبژێردرێ ،ئێمە لەوكاتەدا بەناچاری رێگای
خەباتی سەختمان هەڵبژارد ،چونكە دوژمنان
و داگیركەرانی كوردستان ،بەهیچ شێوەیەك
دەرفەتیان ن��ەدا بەگفتوگۆو بەشێوەیەكی
ئاشتیانە داوای مافەكانی خۆمان بكەین ،بۆیە
لە عێراق رێگای سەختمان گرتەبەر ،رێگای
سەختیش رێگای قوربانیدان بوو.
بێگومان لەوكاتەوە كە لە كوردستانی
عێراق ،یان لە باشوری كوردستان قوربانیمان
دەدا ،پارچەكانی ترمان لەبیر نەكردو تا
ئەمڕۆشی لەگەڵدابێ لەبیرمان نەكردووە،
هەرگیزیش لەبیری ناكەین مێژووش شاهیدی
ئەوە دەدات ،كە ئێمە لە هەر چوار پارچەی
كوردستان خوێنمان رشتووەو لەپێناو ئازادی
و مافەڕەواكانی گەلی كوردستان قوربانیمان

داوە ،كە دەڵێم گەلی كوردستان ،مەبەستم
كوردو هەموو ئەو نەتەوانەی ترە ،كە لە
كوردستاندا دەژین.
لە م��اوەی راب���ردوو خۆتان بەچاوی
خۆتان بینیتان و دڵنیاشتان دەكەینەوە كە
هەر بەوشێوەیە بەردەوام دەبین ،كە ئێمە
بەبێ مەرج ،بەبێ دەستوەردان لە كاروباری
ناوخۆیی ،بەوپەڕی توانامان پشتیوانیمان لە
رۆژئ��اوا ك��ردووە ،خۆشبەختانە دەڵێم «لە
رۆژئاوا سەركەوتنی گەورە بەدەستهاتووە»،
خۆشبەختانە دەڵێم «خوشك و براكانمان،
كوڕو كچەكانمان لە رۆژئاوا بوونەتە مایەی
ئەوەی ،كە نەك تەنها ئێمەی كورد شانازییان
پێوە بكەین ،بەڵكو گەالنی دنیا ،شانازی
بە ئازایەتیانەوە دەكات» ،بۆیە من لێرەوە
سەری رێزو نەوازش بۆ خوشك و براكانمان،
بۆ كوڕو كچەكانمان لە باشور ،لە رۆژئاوا ،لە
باكورو هەموو ئەو شوێنانەدا دادەنەوێنین،
كە لەپێناوی مافەڕەواكانی گەلی كوردستان،

لە پێناوی مرۆڤایەتی گیانی خۆیان دەكەنە
قوربانی.
ساڵی پ��ار ،كاتێك كە داع��ش لە چاو
تروكانێك بەهێزێكی زۆر گەورە پەالماری
كوردستان و عێراقیدا ،پێش  2014 /6/10ئێمە
وەكو یەكێتی نیشتمانی كوردستان وتمان:
مەترسییەكی گەورەی تیرۆریستان بەڕێوەیە،
بەاڵم كەس گوێی لێنەگرتین ،دواتریش كە
 6/10موسڵ داگیركراو هاتنەسەر سنورەكانی
كوردستانی باشور وتمان« :ئێمە دراوسێیەتی
داعشمان قبوڵ نییە ،دەبێت پێش ئەوەی
داعش خۆی قایم بكات ،ئێمە خۆمان قایم
بكەین» ،بەداخەوە دیسان گوێمان لێنەگیرا،
لە ئەنجامدا ئێمەش قوربانییەكی زۆر
گەورەماندا.
كاتێك ك��ات��ی رووب���ەرووب���وون���ەوەو
بەرەنگاربوونەوەش ه��ات ،وەك��و یەكێتی
نیشتمانی كوردستان ،وەك هەموو هێزە
سیاسیەكانی كوردستانی باشورو وەك هێزی
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پێشمەرگەی قارەمانی كوردستان دەڵێم «
كەسمان درێغیمان نەكردووە ،بەاڵم بێگومان
جێ دەستی یەكێتی نیشتمانی كوردستان،
لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستان زۆر
دیاربووە».
بۆیە لێرەوە دوپاتی دەكەمەوە ،لە هەر
شوێنێك هێزی پێشمەرگە ،شەڕڤان ،گەریال
پێویستی بەپشتیوانی ئێمە بێت ،هەروەكو
چۆن ساڵی پار گەریالكانی باكور ،بەهانای
ئێمەوە هاتن لە شەنگال ،مەخمورو كەركوك،
هەروەكو چۆن ئەوان بەشداریان لە شەڕەكانی
جەلەوال كرد ،لەرووبەرووبوونەوەی داعش
درێخیان ن��ەك��رد ،بەهەمانشێوە ئێمەش
ئامادەین هەمیشە لەگەڵیان بین.
بێگومان ئێمەی ك��ورد بە قۆناغێكدا
تێدەپەڕین ،هەم مەترسی گ��ەورەو هەم
دەرف��ەت��ی گ���ەورەش ل��ە پێشە ،دڵنیاتان
دەكەمەوە بە یەكڕیزی ،بە هەماهەنگی
و لێكتێگەیشتن ،دەتوانین مەترسییەكان
وەالنێین ،دەرفەتەكان لە بەرژەوەندی خۆمان
و هەموو گەلی كوردستان ،تەنانەت بۆ ئەو
نەتەوانەی كە لەگەڵ ئێمە ،لە چوارچێوەی
ی��ەك دەوڵ��ەت��دا دەژی��ن ،لە ب��ەرژەوەن��دی
هەمواندا بقۆزینەوە ،بەاڵم بەپێچەوانەوە،
بەبوونی ناكۆكی ،بەبوونی دژایەتیكردنی
یەكتری ،بەسەرخستنی بەرژەوەندی تایبەت
بەسەر بەرژەوەندی گشتی ،بەخستەسەری
ب��ەرژەوەن��دی حزبی بەسەر ب��ەرژەوەن��دی
ن��ەت��ەوەی��ی ،ئ��ەوەی هەشمانە لەدەستی
دەدەین ،بۆیە من لێرەدا دوبارەی دەكەمەوە،
دەبێت هەموومان بە چاو ،بە زمان و بە
دڵ ،لەگەڵ ئەو هێزانە بین ،كە هەوڵدەدەن
بەرژەوەندی نەتەوەیی ،بەرژەوەندی گەلی
كوردستان ،بەرژەوەندی گشتی و ئینسانیەت
دەخەنە سەروو بەرژەوەندی تایبەتییەكانی
خۆیان ،هەر هێزێك ،هەر كەسێك لەپێناو

ب��ەرژەوەن��دی حزبەكەی خ��ۆی ،لەپێناوی
بەرژەوەندییە تایبەتەكەی خۆی ،بەرژەوەندی
گەلی كوردستان ژێرپێ بخات ،دەبێت ئێمە
بەچاوێكی ترو شێوازێكی تر مامەڵەی لەگەڵدا
بكەین.
ئ��ەم��ڕۆ ك��ە ل��ێ��رە ،ك��ۆن��گ��رەی جڤاتی
گشتی دەبەسترێت ،بێگومان هەنگاوێكی
گ��ەورەی��ە ،ئومێد دەك��ەی��ن ل��ە ئایندەدا
كۆنگرەی نەتەوەیی بتوانێت ببێتە ،كۆنگرەی
هەموو حزبە سیاسیەكانی كوردستان ،ببێتە
كۆنگرەیەك بۆئەوەی رۆڵێكی كاریگەرترو
گرنگتری هەبێت ،تاكو لەچارەسەركردنی
گرفت و كێشە ناوخۆییەكان جێ پەنجەی
دیاربێت ،ببێتە نوێنەرێكی راستەقینەی
خەڵكی كوردستان ،كە ئێمەش بەو ئاڕاستەیە
كاری بۆ دەكەین.
ئێستا لە كوردستانی باشور توشی گرفتێك
بووین ،بەراشكاوی پێتان دەڵێین ،توشی
قەیرانێك بووین ،كە پێی دەڵێن (قەیرانی
سەرۆكایەتی هەرێم) ،ئەو قەیرانە ،قەیرانێكی
دروس��ت��ك��راوە ،لە قەیرانی سەرۆكایەتی
هەرێمدا ،پێش هەموو شت ،كێشەیەك
هەیە ،كە كێشەی یاسایە ،یاسایەك هەیە،
چوارچێوەیەكی دیاریكردووە ،بۆ هەڵبژاردنی
س��ەرۆك ،ماوەكانی دیاریكردووە ،ماوەی
سەرۆكایەتی تەواوبوو ،هەڵبژاردن نەكرا،
كێ بەرپرسیارە؟ بۆ هەڵبژاردن نەكرا؟ ئەمانە
پرسیارێكن ،كە دەبێت لە دوا رۆژدا وەاڵم
بدرێنەوە.
كەواتە ئێستا كێشەیەكمان هەیە ،كە
كێشەی یاساییە ،پێویستە ئێمەو ئێوەش
رۆڵتان هەبێت ،تاكو هەموو بەیەكەوە ئەو
قەیرانە چارەسەر بكەین ،بەاڵم لەوە گرنگتر
ئەوەیە ،كە ئێمە ئەو نەوەیەی ،كە ئێستا
خەبات دەكەین ،كە بێگومان میراتگری
ن��ەوەی راب��ردووی��ن ،ئێمە درێ��ژە پێدەری

لە ساڵی 1993
وە لەسەر دەستی
جەنابی (مام جەالل)
چ رۆڵێكمان بینیووە لە
راگرتنی شەڕو لەیەكتر
نزیككردنەوەی بیرو
بۆچوونەكانی نێوان
هێزە شۆڕشگێڕەكەی
كوردستان و دەوڵەتی
توركیا ،ئێستاش
دڵنیاتان دەكەینەوە
یەكێتی نیشتمانی
كوردستان لەسەر
هەمان رێبازی
جەنابی (مام جەالل)،
بەردەوام دەبێ چ
ئەركێك بكەوێتە
سەر شانی ئێمە،
لەپێناوی چارەسەری
كێشەی كورد لە باكور
بەشێوازی ئاشتی ئەو
رۆڵە دەگێڕین
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كاروانی خەباتی ئەوانەی پێش خۆمانین،
بۆیە دەمانەوێت بۆ ئایندە كارێك بكەین،
بەرنامەیەك دابرێژین و هەنگاوێك بنێن،
تاكو نەوەكانی داهاتوومان وەك��و ئێمە،
توشی گرفتی زوڵم و ستەم ،دیكتاتۆریەت
نەبنەوە ،دەمانەوێت سیستمی حكومڕانی
ل��ە ك��وردس��ت��ان ب��ەش��ێ��وەی��ەك ب��ێ��ت ،كە
دیكتاتۆریەتی تێدا دروست نەبێت ،چونكە
ئێمە م��اران��گ��ازی دەستی دیكتاتۆریەت،

لۆگۆی ی.ن.ک
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تاك حزبی و تاكڕەوین ،بۆیە بەنیسبەت
ئێمە ،سەرۆك هەر كەسێك بێت ،گرنگ
نییە ،گرنگ ئەوەیە سیستمی حوكمرانی
و سیاسیمان ،سیستمێكی دیموكراسی،
پەرلەمانی و م��ەدەن��ی بێت ،تا لە دوا
رۆژدا هەموو خەڵكی كوردستان ،بتوانێت
لە سایەی ئەو سیستمەدا بژی ،لە سایەی
ئەو سیستمەدا بەئاشتی و برایەتی ،لەگەڵ
ئەو نەتەوانەی كە لە كوردستان دەژین،

لەگەڵ ئەو نەتەوانەشدا كە لەچوارچێوەی
یەك دەوڵەتدا بەیەكەوە دەژین ،بەیەكەوە
بەئاشتی بژین.
ئێمە لە عێراق زۆر باسی دیموكراسی
و مافەڕەواكانی خۆمان دەكەین ،زۆر باسی
سنورداركردنی دەسەاڵتەكانی سەرۆكی
حكومەت دەكەین ،كاتێك ئەو داوایانە لە
عێراق دەكەین ،دەبێت خۆمان نمونەیەك
پێشكەش بكەین ،تاكو ئەوانیش چاو لەئێمە
بكەن ،بڵێن ئێمە ئەوەمان دەوێت ئێوەش
وەها بكەن ،نەك بەپێچەوانەوە فشار بخەینە
سەر حكومەتی عێراق و پێیان بڵێین دەبێت
ئەوە بكەن ،خۆشمان كارێكی كەمتر بكەین،
بۆیە دەڵێین «ئێستا لە كوردستان ،داڕشتنەوەی
سیستمێكی پەرلەمانی زۆر پێوێستە ،ئومێد
دەكەم و دڵنیاشم بە هاوكاری و هەماهەنگی
ئەو هەموو هێزو حزبانەی كە ئێستا لە
كوردستاندا ،لەپێناو گەیشتن بەچارەسەرێك،
لەپێناو گەیشتن بەسازانێك ،خەبات دەكەن
ئەنجامێكی باشی دەبێت ،بەاڵم گەیشتن
بە چارەسەرو بە سازان ،تەنها ئامانج نییە،
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بەڵكو دانیشتن بە چارەسەرو بە سازان،
پێویستی بەوەیە دەس��ت بە پڕۆژەیەك
بكەین ،كە سیستمی سیاسی و حكومڕانی
لە كوردستان ،شان بەشانی چاكسازییەكی
بنەڕەتی لە سیستمی حكومڕانی كوردستان
جێگیر بكەین ،چونكە كاتی چاكسازی و
چاككردنی سیستمی سیاسیمان هاتووە ،ئێمە
ئومێد دەكەین ،لە ئایندەدا بتوانین بە هەموو
الیەكمان ئەو قەیرانەی لە كوردستان هەیە،
لە بەرژەوەندی تەواوی خەڵكی كوردستان و
خەڵكی عێراقیش چارەسەر بكەین.
خاڵێكی تر سەبارەت بە باكورە ،ئێمە
وەكو یەكێتی نیشتمانی كوردستان ،هەمووتان
دەزان��ن لە ساڵی  1993وە لەسەر دەستی
جەنابی (مام جەالل) چ رۆڵێكمان بینیووە
لە راگرتنی شەڕو لەیەكتر نزیككردنەوەی
بیروبۆچوونەكانی نێوان هێزە شۆڕشگێڕەكەی
كوردستان و دەوڵەتی توركیا ،ئێستاش دڵنیاتان
دەكەینەوە یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەسەر
هەمان رێبازی جەنابی (مام جەالل) ،بەردەوام
دەبێ چ ئەركێك بكەوێتە سەر شانی ئێمە،
لەپێناوی چارەسەری كێشەی كورد لە باكور
بەشێوازی ئاشتی ئەو رۆڵە دەگێڕین ،بەاڵم
لەهەمانكاتدا كاتێك دەڵێین هەمان ئەو رۆڵە
دەگێڕین ئومێدیش دەكەین ،ئەو شەڕەی كە
هەیە لە الیەن هەردووالوە شەڕەكە رابگیرێ تا
بگەینە ئەو ئەنجامەی كە جارێكی تر پڕۆسەی
ئاشتی و چارەسەركردنی كێشەی كورد لە
باكور بەشێوەیەكی ئاشتیانە دەست پێبكاتەوە،
بەاڵم ئێمە كاتێك ئەو داوایەمان هەیە ،كاتێك
ئەو ئومێدە دەخوازین ،لێتان ناشارینەوە،
لەشێوازی خەباتی دیموكراسی پڕ بەدڵ و بە
بیروباوەڕ پشتیوانی لە (هەدەپە) دەكەین،
ساڵی پار لە هەڵبژاردنەكان پشتیوانیمان لە
(هەدەپە) كردووە .پێمانوابوو سەركەوتنی
(هەدەپە) ،دەبێتە هەنگاوێك بۆئەوەی توركیا

قۆناغێكی تر بێتە پێشەوە بۆ چارەسەركردنی
كێشەی كورد ،بەاڵم بەداخەوە دەڵێین ئەوەی
كە نەماندەویست و بیرمان لێنەدەكردەوە ،لە
توركیا رویدا ،كە داواكارین ئەو نەخوازراوانە
زوو كۆتایان پێبێت.
دوو شت لە ماوەی رابردوو لە توركیا
روی��ان��دا ،كە بۆ ئێمە جێگەی تێڕامان و
پرسیاركردنە ،یەكێكیان ئەوەبوو كە توركیا
بەداخەوە دەستی بەشەڕ هەڵگیرساندنەوە
ك��ردووە ،كە وەكو گوتم ئێمە داواكارین
شەڕەكە بوەستێنرێت.
خاڵی دووەم :لەدوا راپۆرتی پەرلەمانی
ع��ێ��راق كاتێك ل��ەس��ەر ك��ەوت��ن��ی موسڵ
پێشكەشكرا كە پێمان ناخۆش بوو ،یەكێك
لەو دەوڵەتانەی كە تۆمەتباركرا بەوەی كە
دەستی داعشی گرتووە ،یان هاوكاری داعشی
كردووە ،لە پەالماردانی موسڵ و كوردستان
دەوڵەتی توركیا بووە ،ئەو دوو رووداوەی
روویاندا بۆ ئێمە زۆر جێگەی نیگەرانی بوون،
چونكە ئێمە چاومان لەوەبوو ،لەسەر دەستی
(ئاكپارتی) هەنگاوەكانی چارەسەركردنی
كێشەی كورد بەرەوپێشەوە بچێت ،ئاشتی لە
كوردستان و لە باكور بەرقەرار بێت ،چاومان
لەوە بوو ئێمە لەگەڵ توركیا هەنگاوەكانی
پەیوەندییە باشەكانمان باشتر بكەین ،بەاڵم
بەداخەوە ئەوانە نەهاتنە دی ،بەنسبەت
رۆژهەاڵتیش بێگومان ئێمە پشتیوانی لە
خەباتی رەوای گەلی كوردستان دەكەین ،داوا
لە دەوڵەتی ئێرانیش دەكەین ،لە سێدارەدان
و لە قەنارەدانی گەنجانی كورد بەتایبەتی
ئەوانەی لەسەر سیاسەت و لەسەر بیرو
بۆچوون دەگیرێن رابگیرێ ،ئێمە كاتێك داوا
دەكەین ،خەبات دەكەین لەپێناوی رزگاری
نەتەوەو گەلەكەی خۆمان ،لەهەمانكاتیشدا
پێمانوایە نەتەوە س��ەر دەستەكانیش لە
دەستی شەڕو دیكتاتۆری و نەبوونی رزگار

دەكەین ،بۆیە خەباتی رەوای گەلی كوردستان
خەباتێكی راستەقینەی مرۆڤایەتییەو بۆ
مرۆڤایەتی پێویستە ،ئێمە وەك��و یەكێتی
نیشتمانی كوردستان لە هەر شوێنێك بتوانین
خزمەتێك بكەین ،بێگومان درێخی ناكەین
بەبێ ئەوەی دەست لە كاروباری دەوڵەتان
وەربدەین ،بەبێ ئەوەی دەست لەكاروباری
حزبەكان وەربدەین ،چەندی پێمان بكرێت
لە باكور ،لە رۆژئ��اوا هاوكار دەبین بەب ێ
مەرج ،هاوكار دەبین بەب ێ دەست خستنە
ناو كاروباری ناوخۆیانەوە.
دوبارە دەڵێم هیوادارم ئەو كۆنگرەیە
سەركەوتوو بێت ،هەنگاوێك بێت بەرەو
ف��راوان��ك��ردن و بەهێزكردنی كۆنگرەی
سەرتاسەری ن��ەت��ەوەی ،بۆئەوەی هەموو
حزب و الیەنەكانی تریش لەكۆتایدا لەناو ئەو
كۆنگرەیە ،یاخود لە كۆنگرەیەكی تر كە ئەو
جڤاتە بچێتە ناویەوە یەكبگرینەوەو بتوانین
نوێنەرایەتیەكی راستەقینەی گەلی كوردستان
لە هەر چوارپارچەی كوردستان بۆ هەموو
خەڵكی كوردستان دروستبكەین ،لەپێناوی
ئەوەی گرفتە ناوخۆییەكانمان چارەسەربكەین،
لەپێناوی ئ��ەوەی دەنگی راستەقینەمان
بگاتە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی ،وەكو خۆتان
دەزانن لەسایەی خوێنی شەهیدانی هێزی
پێشمەرگە ،گەریالو هێزی شەڕڤانان ،ئەمڕۆ
گەلی كوردستان جێگەی رێزو تەقدیرێكی
زۆرە ،پشتیوانی و پشتگیرییەكی زۆرمان
لێدەكرێت ،بەو هۆیەوە دەبێت ئەو دەرفەتە
بقۆزینەوە ،كە هەموومان خۆمان رێكبخەین
و یەكخەین بەرژەوەندی بااڵی كوردستان،
بەرژەوەندی بااڵی ئینسانیەت و نەتەوەیی
بخەینە سەروی بەرژەوەندی حزبایەتی و
شەخسی و عەشایەری و هەموو جۆرەكانی
تر دوبارە پیرۆزەو هیوای سەركەوتنتان بۆ
دەخوازم.
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بەشێك لە وتارەكەی

د .عەبدولكەریم عومەر نوێنەری
كانتۆنەكانی رۆژئاوا:

د.ع��ەب��دول��ك��ەری��م ع��وم��ەر نوێنەری
كانتۆنەكانی رۆژئ�����اوا ،ل��ە كۆنگرەی
پانزەی (كەنەكە) لە وتارەكەیدا دەڵێت:
رزگ��ارك��ردن��ی رۆژئ����اوای ك��وردس��ت��ان و
راگەیاندنی خۆبەرێوەبردنی دیموكراتیكی
ل��ەن��او ه��ەم��وو پێكهاتەكانی رۆژئ���اوای
كوردستانداو بەهاوكاری یەكتر رۆژئاوای
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كوردستان بەڕێوەدەبەین و بیپارێزین،
ئەمەش دەقی وتارەكەیەتی:
میوانانی هێژا ،ئەندامانی كۆنگرە،
بەناوی خۆبەڕێوەبەری كانتۆنەكانی رۆژئاوا،
ساڵوتان لێدەكەم ،پیرۆزبایی كۆنگرەكەتان
لێدەكەم .بەوبۆنەوە شەهیدانی رۆژئاوای
كوردستان و كۆبانێی باكور( ،جەزیرە)،

ه��ەم��وو ش��ەه��ی��دان��ی ش��ۆڕش��ی ئ���ازادی
بیردەهێنینەوەو سەری رێزو ن��ەوازش لە
ئاستیاندا دادەنوێنین .دەڵێن "شەهیدان
رێبەری تێكۆشانی ئێمەن ،شەهیدان نامرن".
هەڤااڵنی هێژا ،كۆنگرەی پانزدەی ئێمە
لەكاتێكی ناسك و هەستیار ،لە مێژووی گەلی
كوردو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و میزۆپۆتامیادا،
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وێنەیەک لە کۆنگرەی (کەنەکە)
بەڕێوە دەبرێت .ئێمە وەك خەڵكی رۆژئاوای
كوردستان ،هەروەكو دەزان��ن لە سەرەتای
پشێوییەكانی سوریا ،ئێمە دەستمان بە شۆڕش
ك��رد .بەبێ رێكخستنی كۆمەڵگای كورد،
بەبێ دامەزراندنی رێكخراوەكانی كۆمەڵگای
مەدەنی ،بەبێ هەڵبژاردنی ئەنجومەنەكان،
بەبێ دامەزراندنی یەكینەكانی پاراستنی گەل،
ئەنجامی ئەوەش شۆڕشی  19تەمموز بوو،
رزگاركردنی رۆژئاوای كوردستان و راگەیاندنی
خۆبەڕێوەبردنی دیموكراتیكی لەناو هەموو
پێكهاتەكانی رۆژئ��اوای كوردستان .كورد،
عەرەب ،سریان ،ئەرمەن ،چیچان ،موسڵمان،
كریستییان ،ئێزیدی ،ئێمە توانیمان بە هاوكاری
یەكتر رۆژئ��اوای كوردستان بەرێوەبەرین و
بپارێزین.
هەڤااڵنی ه��ێ��ژا ،بەبێ راگەیاندنی
خۆبەڕێوەبەری دیموكراتیك ،لە مانگی 1
ساڵی  ،2014لە سایەی خوێنی شەهیدان
و بەرخۆدانی یەكینەكانی پاراستنی گەل و

هاوڕێیانیان ،هەروەها پشتگیری گەلەكەمان
و لەسەر بنەمای فكرو فەلسەفەی رێبەر
ئاپۆ ،توانیمان تەواوی كانتۆنی جەزیرەو
كۆبانێ رزگار بكەین ،توانیمان شكست بە
داعش بهێنین ،توانیمان شەڕ لە دژی داعش
بكەین ،لە بەرامبەر دنیای ئ��ازادو گشت
مرۆڤایەتی ،لەكاتێكدا كە داعش توانیبووی
لە ماوەی  48سەعاتدا ،موسڵ بخاتە ژێر
دەستی خۆیەوە ،هەروەكو دەزانن موسڵ
دووەم شاری گەورەی عێراقە ،ئێمە لەرووی
سەربازییەوە لە رۆژئ���اوای كوردستان،
ب��ەت��وان��ای��ەك��ی ك��ەم و ب��ە ئ��ی��رادەی��ەك��ی
بەهێزەوە ،توانیمان داعش تێكبشكێنین.
شكاندنی داعش لە رۆژئ��اوای كوردستان،
هەنگاوی یەكەم بوو ،بۆ شكاندنی داعش لە
تەواوی دەڤەرەكان ،تەواوی دنیای ئازاد.
هەڤااڵنی هێژا ،ه��ەروەك��و دەزان��ن،
ئەو سەركەوتنانەی لە رۆژئاوای كوردستان
بەدەستهاتوون ،كە لە پەیامی هەڤاڵ (جەمیل

بایك) باسیكراوە ،لەناو مەترسییەكی جدی
داین .لەژێر هێرشی دڕندانەی داعشداین.
پێمانوایە ك��ە رێ��ب��ەری خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەر
لەتەواوی دنیادا ،قبوڵ نەكراوە ،هەروەها
كۆبانێ لەو ئاستەدا بەرخۆدانیكردووە ،ئەو
هاوكاریانەی كە بۆ رزگاركردنی كردوویانە،
بەاڵم لە ئێستا كۆبانێ  80%وێران بووە.
ئەو كەسایەتییانەی كە پەیمانیانداوە كۆبانێ
ئ��اوەدان بكەنەوە ،هیچ كەسیان پەیمانی
خۆیان پێكنەهێناوە .دەخ��وازرێ��ت وەك
پێشنیار ،لە كۆنگرەی (كەنەكە) وەك
بڕیارێك رابگەیەندرێت ،لە كۆنگرەی پانزە
راپەڕین بۆ پشتگیری شۆڕشی رۆژئ��اوای
كوردستان ،سەرهەڵدانێكی راگەیاندنی و
دیپلۆماسی بۆ قبوڵكردنی خۆبەڕێوەبەری
دیموكراتیك ،ل��ە ت���ەواوی دەوڵ��ەت��ان��ی
ئەندام لە رێكخراوی نێودەوڵەتی ،لەبواری
پاراستنی ئەو دەستكەوتانەی كە لە رۆژئاوای
كوردستان بەدەستهاتوون.
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ئەوە كوردە كە رۆڵێكی
گەورە دەگێڕێت ،لە
رووبەڕووبوونەوەو
پێویستی ئەم قۆناغە،
پێویستە ئێمە
وەك كورد یەكێتی
خۆمان دابمەزرێنین،
ئەگەرچی یەكێتی كورد
لەبەرخۆدانی كۆبانێ
دامەزرا ،داری ئازادی
بەخوێنی شەهیدانی
تەواوی كوردستان ئاو
دراوە
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هەڤااڵنی هێژا ،بۆ شۆڕشی رۆژئاوای
كوردستان و ئەنجامی هەڵبژاردنی  7ی
ح��وزەی��ران ،ه��ەروەك��و دەزان���ن ،باكوری
كوردستان كەوتبووە ن��او حاكمیەتەوە،
یەكەمینجارە ،كە كورد لە توركیا ،بەناوی
پارتێك ،كە هەموو نەتەوەكانی توركیای
لەخۆگرتووە ،توانی لە توركیا بڕواتە
پەرلەمانەوە .توانیبووی دەستكەوتنێكی
مێژوویی بەدەستبهێنێت ،بەاڵم حكومەتی
(ئاكپارتی) دەستیكرد بە هەڵوێستێكی نوێ،
بەتایبەت لەدوای رزگاركردنی (گرێسپی) بە
هێرشی دڕندان لەسەر هەرێمی پاراستنی
میدیا ،بۆ تێكدانی ئەو دەستكەوتەی كە
لە باكوری كوردستاندا ،پارتی (هەدەپە)
بەدەستیهێناوە ،ه��ەروەه��ا بۆ تێكدانی
شۆڕشی رۆژئ��اوای كوردستان و كانتۆنی
عەفرین ،بۆ ئەوەی لەگەڵ كانتۆنی كۆبانێ
و جەزیرە یەكنەگرنەوە ،لەوەشدا حكومەتی
(ئاكپارتی) و ئ��ەردۆگ��ان سەرناكەوێت.
یەكەمجارە لە مێژوو ،حكومەتی (ئاكپارتی)
و دەوڵەتی توركیا هێرشی خۆیان دەكەن،
كەس نەیوت چییە ،خێرە ،وەاڵمدانەوەی
گ��ەل��ی ئێمە ل��ە ب��اك��وری ك��وردس��ت��ان و
وەاڵمدانەوەی گەریال پەیامێك بوو ،لەبەر
ویستی دۆست و دوژمنان كورد ،لەوناوەشدا
ئەردۆگان ،كە سەرناكەوێت ،لە باكوری
كوردستانیش مێژووی دەنوسرێتەوە.
ئێمە سەرهەڵدانی ئەوان پیرۆز دەكەین،
پیرۆزبایی راگەیاندنی خۆبەڕێوەبەری
لە چەندین ناوچەی باكوری كوردستان
دەكەین ،داهاتوو لە باكوری كوردستان،
داه��ات��ووی ك���وردان دەب��ێ��ت ،ه��ەروەه��ا
لە باشوری كوردستان ،ئەوانیش لەژێر
ه��ەڕەش��ەی ج��دی دان ،ئەوانیش لەژێر

هێرشی دڕندانەی داعش دان .هەرچەند
پێشمەرگە بە هاوكاری گەریال بەشێوەیەكی
ه��اوب��ەش ،توانیبوویان وەاڵم���ی داع��ش
بدەنەوە .توانییان هەنگاوێكی مێژووی
بهاویژن ،بەاڵم ئێستا ،هەندێك پرسگری
لەناو حزبی سیاسی ئەواندا هەیە .ئێمە
لە كاتی هەبوون و قڕكردنداین ،ئێمە
هیوادارین لەوێ بەرژەوەندی نەتەوەیی
بەبنەما بگرن و بەرژەوەندی حزبی بخەنە
الوە .ئێمە دەڵێین ،داهاتووی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،سەدەی  ،21سەدەی كوردەوە
لە ب��ەرژەوەن��دی ك��ورد دەب��ێ��ت .لەمەڕ
ئەوەی ئەوە كوردن كە دەتوانن ،دژایەتی
داع���ش ب��ك��ەن ،ك���ورد خ���اوەن پ���ڕۆژەی
دیموكراتیك لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە ،لە
داهاتووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ئەوە
ك���وردە ك��ە رۆڵێكی گ���ەورە دەگێڕێت،
لە رووب��ەڕووب��وون��ەوە و پێویستی ئەم
قۆناغە ،پێویستە ئێمە وەك كورد یەكێتی
خۆمان دابمەزرێنین ،ئەگەرچی یەكێتی
ك��ورد ل��ەب��ەرخ��ۆدان��ی كۆبانێ دام���ەزرا،
داری ئازادی بەخوێنی شەهیدانی تەواوی
كوردستان ئاو دراوە .بۆیە پێویستی بە
یەكێتی بزاڤی سیاسی كورد هەیە ،پێویستە
دامەزراندنی یەكێتی نەتەوەیی كوردستانی
وەك بەدواداچوونی سیاسی لەمەڕ تەواوی
كوردستان ،بۆیە ئێمە دەتوانین بڵێین
داهاتووی سەد ساڵی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
ئێمەی كورد خاوەنی رۆڵی گەورە بین.
دوب��ارە كۆنگرەی پانزەی (كەنەكە)
پیرۆز دەكەم .بەهیوای سەركەوتن ،بژی
ك��وردو كوردستان ،بژی برایەتی گەالن،
شەهید نامرن .بژی ئازادی سەرۆك ئاپۆ.
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بەشێك لە وتارەكەی م .عەلی باپیر

ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان
لە كۆنگرەی (كەنەكە):

م .عەلی باپیر ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی
ك��وردس��ت��ان ،ل��ە وت��ارەك��ەی��دا ئ��ام��اژەی
بەوەكرد ،كە هیوادارم ئەم كۆنگرەیە
تەنها رواڵ���ەت و ن��او نەبێت ،بەڵكو
ببێتە مەرجەعیەت بۆ چارەسەركردنی
كێشەكان ،چونكە شتێكی زۆر نامەنتقی
و ناشەرعییە ،گەلی کورد كە ژمارەی
لە چل ملیۆن مرۆڤ زیاتر بێت ،لەسەر
نەخشەی سیاسی جیهان ون دەبێت.

بەناوی خوای گەورەو میهرەبانەوە ،سەرەتا
جەژنی قوربان لەهەموو الی��ەك پیرۆز
بێت ،هەم لە ئێوە بەڕێزان ئامادەبوانی
پانزەهەمی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان،
هەم لە هەموو تاكێكی كوردو موسڵمان
لەهەر شوێنێكی ئەم دنیایەدا بێت.
سوپاس بۆ بانگێشتكردنی من بۆ ئەم
كۆنگرەیە ،هەروەها دەستخۆشیش دەكەم
لەوانەی كە بە هەموو كۆنگرەكان هەستاون.

دیارە ماندوبوونی زۆریان بینیووە ،بەستنی
ئەمجۆرە كۆنگرانە دی��ارە دەبێت بەرز
بنرخێنرێت ،هەروەها ئومێدەواریشم كە
ئەم كۆنگرەیە ب��ەرەو پێشچونێكی باش
بەخۆیەوە ببینێت ،بەشێوەیەكی وابێت ئەو
ئامانجانەی كۆنگرەیی نەتەوەیی كوردستانی
بۆ دروستكراوە بهێنرێتە دی .من قسەكانی
خۆم لە چەند خاڵێكدا كورت كردۆتەوە.
یەكەمیان :گەلی كورد ،وەكو هەموو ئەو
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ئەگەر تەماشایی
مێژوو ،دیرۆكی
خۆمان بكەین ،هیچ
زیانێكمان نەكردووە،
بەهۆی ناتەباییەوە
نەبێت ،هەروەها هیچ
دەستكەوێكیشمان
بەدەست نەهێناوە
بەهۆی یەكگرتن و
یەكریزییەوە نەبووبێت
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گەالنەی كە لەسەر ئەم سەر زەمینە دەژین
مافی خۆیەتی كە خاوەنی ئیرادەو ئیدارەی
خۆی بێت ،هەروەها مافی خۆیەتی لە
واڵت��ی خۆیدا ئ���ازادو سەربەست بێت،
هەروەها بەوشێوەیە ژیانی خۆی بەڕێوە
بەرێت ،كەخۆی دەیەوێت.
خوای گەورە وەك ئەوەی كە ئەو هەموو
واڵتەی بە گەالن داوە ،وەكو لە ئایەتی
س��ێ��زدەی س��ورەت��ی (للحجرات) ئایەتی
سێزدەی دەفەرموێت:
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى
« يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
َو َج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم
ِعن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم إِ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َخ ِب ٌري» خوای
گەورە بانگی هەموو مرۆڤایەتی دەكات،
ئێوەمان لە نێرو مێیەك ،لە دایك و باوكێك
بەدیهێناوە ،مرۆڤایەتی هەمووی یەك
خێزانە ،هەروەها گێڕاومانن بەسەر گەل و
تیرەدا تاپێكەوە لەیەك ئاشنابن و یەكتری
بناسن و پێكەوە هاوكاربن ،ئەوەندەی كە
عەرەب ،تورك ،فارس ،ئەفغان ،پاكسان
گەلن ،ئەوەندەش كورد گەلە ،هەمان ماف
كە ئەوان هەیانە ،كوردیش هەیەتی.
خاڵی دووەم :ئ��ەو ستەمە مێژوویەی
ه��ات��ۆت��ە س���ەر ك����ورد ،ب��ەڵ��ێ گ��ەالن��ی
دراوسێمان لە ع��ەرەب ،ف��ارس ،تورك
تێیدا بەشداربوون ،بەاڵم لەپێش ئەواندا
دەبێت زۆر چاك بزانین كە وەكو چۆن
درێژە دەبینین ،بەاڵم دەبێت پێش ئەوەش
ببینین كە درێ��ژاو دەوەشێنێت .ئێمەی
پێوە دراوی رێكەوتننامەی (سایكس بیكۆ)
ساڵی  ،1916كە بە رەسمی كوردستان كرا
بە چوار بەشەوە ،وەكو گۆشتی خێر ،هەر
بەشەیان لكاند بە دەوڵەتێكەوە ئەوانیش

(توركیا ،ئێران ،عێراق ،سوریا) .بۆیە ئێمە
پێویستە ئەو حەقیقەتە تاڵە بزانین ،كە
ئێمە پێوە دراوی رێكەوتننامەی (سایكس
بیكۆ)ین ،هەروەكو چۆن گلەیمان لە گەلی
دراوسێكانمان هەیە ،كە بەرجەستەی
ئەو زوڵمە مێژووییەیان ك��رد ،دەبێت
گلەیش لەو واڵتە زلهێزانەش بكەین ،كە
رێكەوتنی (سایكس بیكۆ) لەنێوان واڵتانی
فەرەنسا ،بەریتانیا ،روسیا بەسترا ،پاشان
لە پشتبوونی هێزێكی وەكو ئەمەریكا،
واتە تا ئەم ساتەش كە ئەوە بۆ زیاتر
لە سەد ساڵ دەچێت ئەو ستەم و زوڵمە
تائێستاش هەر بەردەوامە.
ئێمە بە یەكڕیزی و بە تەبایی دەتوانین
مافەكانی خۆمان دەستەبەر بكەین،
ئەگەر تەماشایی مێژوو ،دیرۆكی خۆمان
بكەین ،هیچ زیانێكمان ن��ەك��ردووە،
بەهۆی ناتەباییەوە نەبێت ،هەروەها
ه��ی��چ دەس��ت��ك��ەوێ��ك��ی��ش��م��ان ب��ەدەس��ت
نەهێناوە بەهۆی یەكگرتن و یەكریزییەوە
نەبووبێت .چۆن دەتوانین یەك دەنگبین،
كاتێك ك��ە لەنێوخۆماندا دڵ��س��اف و
دادگ��ەرب��ی��ن ،هیچ كەسێك هەلهەلەی
كوێخایەتی لە مێشكدا نەبێت بسەر
ئ��ەوان��ی دی��ك��ەدا ،گ��ەالن��ی دراوسێمان
ئێمەیان بەبندەست ل��ە ق��ەڵ��ەم��داوەو
خۆشیان بە سەر دەست ،لەناوخۆشماندا
بەو عەقڵیەتەوە مامەڵە بكەین ،ئیدی بۆ
گلەیی لەو دراوسێیانەمان بكەین ،كە گەلی
ئێمەیان كەمتر لەخۆیان تەماشاكردووە،
بۆیە گەر بمانەوێت یەكڕیز بین دەبێت
دڵساف و دادگەربین پێكەوە ،واتە كە
ئەو مافەی كە بۆخۆم ب��ەڕەوا دەزان��م،
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لۆگۆی کۆمەڵی ئیسالمی
بۆ بەرامبەرەكەشم ب��ەڕەوای��ی ببینم.
وات��ە نابێت كەسێك هەبێت پێیوابێت
ئەو كوێخایەو ئەوانەی دیكە دەتوانێت
بكاتە بندەستی خ��ۆی ،بەڵكو دەبێت
لەیەك ئاستدا پێكەوە مامەڵە بكەین.
ئەو دادگەرییە زەمینە دەرەخسێنێت ،بۆ
یەكڕیزی و یەكدەنگیمان .بەدڵنیاییەوە
بە ئەندازەی ئ��ەوەی كە لەنێوخۆماندا
یەكدەنگ و تەبادەبین ،رێزو حورمەتمان

لەالی دەرەو دەوڵەتانی ناوچەكەو جیهان
زۆرتر دەبێت.
ئێمە ئێستا هەلومەرجێكی باشمان بۆ
رەخ��س��اوە ،لە رۆژئ���اوای ك��وردس��ت��ان ،لە
رۆژهەاڵتی كوردستان ،باكوری كوردستان،
دەزانین كەخەبات هەیە ،ئەوەش روونە كە
شێوازەكانی خەبات لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی
دیكە دەگۆڕێت ،بەاڵم ئێمە لەو سێ بەشەی
كوردستان لە حاڵەتی خەباتداین ،لە باشوری
كوردستانیش هەرچۆن بێت هەلومەرجێكی
باش رەخساوە ،گەر بتوانین باشتر بیقۆزینەوە،
چونكە گەر خۆت بۆخۆت خێرنەیەیتەوە،
چۆن خەڵك خێری بۆت هەبێت ،ئەوەندەی
ئێمە ئاگادارین لەگەڵ هەندێك لە بەرپرسیانی
ئەمەریكی ،بەریتانی ،كە دانیشتوین دەڵێن"
ئێوە ،گەر لەناوخۆتاندا تەباو دادگەرو رێكبن،
ئەوا باشتر زەمینە بۆ ئێمە دەڕەخسێنن ،كە
بتوانین هاوكارو پشتیوانتان بین" ،چونكە
بەالیەنی كەمەوە ئێمە بیانوویان دەدەینێ كە
هاوكاریمان نەكەن.

ه��ی��وادارم ئەم كۆنگرەیەی پازدەیەمینە
كە بەڕاستی لە هەلومەرجێكی دژوارو
ناسكدا دەبەسترێت ،بتوانێت بگاتە بڕیارو
راسپاردەی نەوعی زۆرباش ،كە لە ئاست
ئەم قۆناغە هەستیارەی خەباتی گەلەكەماندا
بێت ،بەدڵنیاییەوە ئەم گۆنگرەیە ئەو
ئامانجەی كە بۆی دروستبووە ،كەببێتە
بابەتێكی سیاسی ،ببێت بە مەرجەعیەتیەك،
كە ئەگەر ئێمە كێشەمان هەبوو ،یان لەنێو
دوو پارتی باشوری كوردستان ،یان دوو
پارت لە دوو بەشی كوردستان كێشەیان
هەبوو ،ئەم كۆنگرەیە بتوانێت ،چارەسەری
كێشەكە بكات.
دوب��ارە هیوادارم ئەم كۆنگرەیە تەنها
رواڵ��ەت و ناو نەبێت ،كە ئێمە بێین
دانیشین و ك��ۆب��ب��ی��ن��ەوە ،ی��ان تەنها
الیەنەكان بیرو بڕوای خۆیان بخەنەروو،
ئەمەش لەو روانگەیەوە كە ئەم كۆنگرەیە
نەتوانرا لە هەولێر ببەسترێت ،هەرچەندە
لیژنەشی بۆ دروستكرا ،ئ��ەوەش دیارە

وێنەیەک لە کۆنگرەی (کەنەکە)
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بەهۆی پاوەنخوازی بوو ،وەك ئاماژەم
پێدا یەكێك بیەوێت ئ��ەو لەسەرترو
گەورەتر بێت و بەسەر ئەوانی دیكەشدا
سەردەست بێت ،ئەو كۆنگریە نەتوانرا
ببەسترێت ،دەرئەنجام نەتیجەیەكی لێ
پەیدا دەبێت كە تەعبیر بێت لە هەموو
الیەنە سیاسیەكانی هەموو بەشەكانی
كوردستان .ه��ی��وادارم ئ��ەوە بەزوویی
چارەسەر بكرێت ،بەئومێد لە هەموو
ئاستەكاندا پشتگیری باشی ئەم كۆنگرەیە
بكرێت ،من بۆیە ئەمجارە وەكو كەسی
یەكەمی كۆمەڵی ئیسالمی ه��ات��ووم،
بۆئەوەی لەگەڵ قسەكەی خۆمدا راست
بكەم ،بەهیوام بەرپرسی یەكەمی الیەنە
سیاسیەكان ئەوەی بۆی دەگونجێت بێنە
ئێرەو بەشداربن ،پەرلەمان بۆیە الوازن،
چونكە زۆرجار بڕیار بەدەستەكان ناچنە
نێو پەرلەمانەكانەوە .حكومەتەكە بۆیە
الوازە بڕیار بەدەستەكان ناچنە نێو
حكومەت و پەرلەمانەوە ،وەكو ئەوەی
خۆیان پێ لەوە گەورەترە ببنە نوێنەرو
خ��ەم��خ��ۆری خ��ەڵ��ك .بائیدی واز لەو
ئەقڵیەتە بهێنین ،خۆمان بێنین دەست
بەكاربین لەشوێنی ب��ڕی��اردان��داب��ی��ن،
هەروەها ئەو دامەزراوانەی كە دروستیان
دەك��ەی��ن ،چ ب��ە كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان ،پەرلەمانە هەرشتێكی ناوبێین
گرنگی پێ بدەین ،بۆئەوەی بەڕاستی
ببێتە مەرجەعیەت ،چونكە ئێمە وەكو
گەلی ك��ورد لە ئێستادا پێویستمان بە
مەرجەعێكی سیاسیی هەیە ،پێویستیمان
ب��ەدام��ەزراوەی��ەك هەیە ك��ە لەئاستی
چ��ارەس��ەرك��ردن��ی ك��ێ��ش��ەك��ان��دا بێت،
دیارە ئەوەش بە هاوكاری و هامانگی
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الیەنەكان ئەوە دەرەخسێنێت .هاوكاری
پێكەوەكردنی ئێمە لەسەر هەموو ئاستی
هەموو بەشەكانی كوردستان زۆر گرنگە،
بەاڵم دەبێت خۆشمان بپارێزین ،هیچ
كەس ئەو حەقە بەخۆی نەدات ،كە خۆی
بەكوێخا دابنێت ،یاخود بەوەكالەتی لە
بەشێكی دیكەی كوردستان بڕیار بدات.
من پێموایە دەبێت رێز لە تایبەتمەندی
هەموو بەشەكانی دیكەی كوردستان
بگرین .بڕیاردان لە هەر بەشێكی دیكەی
كوردستان ،دەبێت بۆ خەڵكی ئەو بەشە
لێی بگەڕێین ،با پێكەوە هاوكاربین،
ب��ەاڵم هیچ الیەنێك خ��ۆی نەكات بە
وەكیلی تەواوی الیەنێكی دیكە ،چونكە
بەوە بارودۆخەكەمان لێ تێكدەچێت.
هیوادارم واڵتانی دراوسێشمان ئێران و
توركیا ،دی��ارە ئ��ەوە بەشار ئەسەدیش
ب��ەدەردی خۆیەوە گرفتارەو ئەوەندەی
ن��ەم��اوە ون ببێت ،وەك��و زۆرێ���ك لە
دیكتاتۆركانی دیكە كە بەراپەڕین البران.
بەهیوام ئەو دەوڵەتانە چاو بەخۆیاندا
بخشێنەوە .ئ��ەو گەلە دراوسێیەیان،
ئەگەر گەلێكی خاوەن قەوارەی خۆی و
ئیرادەو ئیدارەی خۆی بێت .دراوسێكەیان
بەهێزبێت باشە ،نەك ژێر چەپۆك بێت،
گەلی كورد ئەگەر دەوڵەتی سەربەخۆبێت،
ی��ان خ��اوەن��ی هەرێمێكی چ��اك بێت،
خاوەنی بڕیاردانی ئ��ازاد و سەربەست
بێت ،بڕیاردان لە مافی چارەنوس قازانجە
بۆ دراوسێكانمان ،ئەوكاتە گەلی كورد لە
هەربەشێكی دیكەی كوردستاندا دەتوانێت
هۆكاری ئارامی و سەقامگیری و ئاشتیدا
بێت ،یان گلەی ئ��ەوەی لێ بكرێت بۆ
واڵت��ەك��ەی خ��ۆت ب��اش ن��ەپ��اراس��ت��ووە،

لەكاتێكدا كوردبن دەست و ژێر دەست و
بێ كیان و قەوارە بێت ،خەڵكی دیكە لە
ئێمە زیاتر حكوم بكات ،ئەو گەلە ،ئەو
خەڵكە چۆن بتوانێت زەمانەتی ئاسایش و
ئارامی ناوچەكە بكات.
لە كۆتایدا من دەڵێم ،هیوادارم كۆنگرەی
داه��ات��وو لە سیڤەر ببەسترێت ،نازانم
كۆنگرەی داهاتوو ساڵێكی دیكە دەبێت،
یان دوو ساڵی دیكە دەبێت ،بەو یادەوە
كە ساڵی  1920لە پەیمانی سیڤەردا دانرا
ب��ەوەی كە گەلی ك��ورد ،وەك��و هەموو
گەالنی دیكە مافی خاوەنی چارەنوسی
خ��ۆی بێت ،خ��اوەن��ی ق���ەوارەی سیاسی
خۆی بێت ،هەروەها لەكاتێكدا ئەگەر
ه��ەل��وم��ەرج رەخ��س��ا ل��ەوێ ببەسترێت،
ئەوەی كە لەپەیماننامەی لۆزاندا بەسترا،
ئەو بڕیارە ستەمكارانەی كە لەوێ بڕیاری
لێدرا بەرامبەر بە گەلی ك��ورد ،ئەوانە
هەڵبوەشێندرێنەوە ،ئێمە مافی خۆمانە
وەكو هەموو گەالنی جیهان شتێكی زۆر
نامەنتقی و نا شەرعییە ،گەلێك كە ژمارەی
لە  40ملیۆن مرۆڤ زیاتر بێت ،لەسەر
نەخشەی سیاسی جیهان ون بێت ،ئەوە
زوڵمێكی زۆر گەورەیە كە لێمانكراوە،
بەاڵم ئەوەی دەتوانێت ئەو زوڵمە الببات
پێش هەموو كەس خۆمانین ،ئەوەش بە
هاتنە دەرەوە لە قاڵبی تەسكی حزبێتی،
بنەماڵەی بێینە دەرەوەو هەمووی وەالوە
نێین ،بێین چی چاكە بۆ كۆی خەڵكی
كوردستان ئەوە بكەین ،هیوادارم بتوانین
ئەو ئامانجانە بهێنینەدی.
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بەشێك لە وتارەكەی حاجی ئەحمەدی
سەرۆكی (پژاك) لە كۆنگرەی (كەنەكە):

حاجی ئەحمەدی س��ەرۆك��ی (پ��ژاك)
لە وت��ارەك��ەی��دا ئ��ام��اژەی ب��ەوە ك��ردووە،
كە هەستی نەتەوەیی هەوێنی خەباتە،
یەكێتی نەتەوەیی زەمانەتی سەركەوتنە،
بەاڵم وشیاری نەتەوەیی لە هەردووكیان
گرنگترە.

میوانانی بەڕێز ،خوشك و برایانی بەڕێز،
ئامادەبوانی كۆنگرەی پازدە.
پێخۆشحاڵم ئەمڕۆ ساڵوی (پژاك)تان
پێڕادەگەنم ،ئ��ەوەی كە من ویستم باسی
بكەم ،نامەوێت شیكردنەوەی سیاسی جیهان
و ناوچەكە بكەم ،ئەوەی كە من دەمەوێت

باسی بكەم ئەوەیە ،كە ئەو گیروگرفتانەی
ئێمەی كورد ،كە  210ساڵە شۆڕش دەكەین،
ب��ەاڵم تائێستا ب��ە ئامانج نەگەیشتوین،
هۆیەكانی چییە؟
ئێمە ،یان هەر میللەتێك لە بزوتنەوەی
رزگاریخوازیدا بێت ،ئەوا پێویستی بە سێ
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ئەو سی شۆڕشەی كە
تائێستا كردوومانە،
هیچ شۆڕشێك لە
شۆڕشەكەی پێش
خۆی ئەزموون و سودی
وەرنەگرتووە .ئەوە
دەرئەنجامی ئەوە بووە
كە گرنگیمان بە مێژوو
نەداوە ،هەر ئینسانێك،
هەر رێكخراوێك ،یان
هەر حزبێك لە مێژووی
خۆی سود وەرنەگرێت،
ناتوانێت هەنگاوی
گەورە بەرەو ئایندە
بنێت
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شت هەیە ،یەكەمیان هەستی نەتەوەییە،
دووەم��ی��ان یەكێتی نەتەوەییە ،سێیەمیان
وشیاری نەتەوەییە .ئێمە هەستی نەتەوەییمان
هەیە ،كە  210ساڵە نزیكەی سی شۆڕشمان
ك����ردووە ،ك��ە ب��ەداخ��ەوە ل��ە هەموویدا
شكستمان خواردووە ،لەگەڵ ئەوەشدا دوژمن
هەر نەیتوانیووە لەناومان بەرێت .ئەوەش بۆ
هەستی نەتەوەیی دەگەڕێتەوە.
ئ��ەوەی من دەم��ەوێ��ت قسەی لەسەر
بكەم ،وشیاری نەتەوەییە ،كە بەداخەوە
ئێمە وشیاری نەتەوەییمان نەبووە ،بەاڵم
وا خەریكە دەست پێدەكات ،چونكە گەر
وشیاری نەتەوەییت نەبێت ،ئەوا هەرگیز
ئەزمونێكت بۆ سەركەوتن نییە ،ئەو وشیارییە
نەتەوەییەمان نییە ،چونكە ئێمەی كورد
هەرگیز لە مێژوو ،لە راب���ردووی خۆمان
ئەزمونمان وەرنەگرتووە.
ئەو سی شۆڕشەی كە تائێستا كردوومانە،
هیچ شۆڕشێك لە شۆڕشەكەی پێش خۆی
ئ��ەزم��وون و س��ودی وەرن��ەگ��رت��ووە .ئ��ەوە
دەرئەنجامی ئەوە بووە كە گرنگیمان بە مێژوو
ن��ەداوە ،هەر ئینسانێك ،هەر رێكخراوێك،
ی��ان ه��ەر حزبێك لە م��ێ��ژووی خ��ۆی سود
وەرنەگرێت ،ناتوانێت هەنگاوی گەورە بەرەو
ئایندە بنێت .بۆ نموونە ئێستا ئەوەی لێرەدایە
هەمووی سیاسییە ،چەندانەیەكتان بە تەمەن لە
من گەورەترە ،بەاڵم دەتوانم بڵێم لە هەمووتان
زیاتر لە خەباتی كوردایەتیدا بووم ،هەتا ئێستاش
یەك شۆڕشی كورد ت��ەواو شینەكراوەتەوە،
واتە بەومانایەی بۆچی دروست بوو ،بۆچی و
لەبەرچی ئەو شۆڕشە شكاوەو شكستیهێناوە،
ب��ەاڵم ه��ەر ئ��ەوەن��دە دەزان��ی��ن كە هیچیان
هەڵەیان نەكردووە ،چونكە كورد هەرگیز هەڵە
ناكات ،ئێمە هەڵەمان نەكردووە ،كە لە سی
شۆڕشدا هەڵەمان نەكردبێت ،ئەی دەبێت بۆ
تائێستا سەركەتوو نەبووین؟!

ئێمە نەك هەڵەمان نەكردووە ،لەوانەیە
لە داهاتووشدا هەڵە نەكەین .بەڕاستی ئەوە
شتێكی سەیرە .ئەمە دەرئەنجامی ئەوەیە كە
بەچاوی رەخنەگرانەوە لەگەڵ مێژووی خۆمان
رووبەڕوو نەبوینەتەوە ،لە ئێستاشدا من زۆر
ناگەڕێمەوە بۆ دواوە ،هەر تەنها ئەو شتانەی
كە كەم و زۆر ئاگام لێیەتی ،بۆنموونە باسی
كۆماری مهاباد بكەین ،لە كۆماری كوردستان
تائێستاش دەڵێین "روسەكان خیانەتیان لێكردین،
ستالین لە پشتەوە خەنجەری لە ئێمەدا".
یان شۆڕشی ئەیلول ،ئەمەریكا خیانەتی
لە ئێران كرد ،شای ئێران لەپشتەوە خەنجەری
لە ئێمەدا ،ئێمە هەرگیز نەهاتوین باس لە
شكستەكان بكەین ،ح��زب هەبووە دوای
ئەوەی نسكۆی هێناوە ،دوای چەندین ساڵ
دواتر هاتونەتەوە بۆ ناو خەبات .چۆن لە
مێژووی خۆت سود وەردەگریت ،چۆن لە
هەڵەكانی مێژووی خۆت سودمەندەبیت ،یان
نەوەی دوای ئێمە چۆن سودی لێ ببینن .بۆیە
من دەڵێم هەستی نەتەوەیی هەوێنی خەباتە.
یەكێتی نەتەوەیی زەمانەتی سەركەوتنە ،بەاڵم
وشیاری نەتەوەیی لە هەدووكیان گرنگترە،
چونكە ئەگەر وشیار نەبین ،ئەوا كارەساتەكان
دوبارە دەبنەوە .بۆیە ئەگەر ئێمە وشیاری
نەتەوەییمان ه��ەب��وای��ە ،ب��ۆ ئ��ەو هەموو
كارەساتانە دوبارە دەبنەوە ،یان گەر وشیاری
نەتەوایەتییمان هەبوایە شەنگال بەو جۆرەی
لێ نەدەهات ،وشیاری نەتەوایەتییمان نییە،
شەنگالمان لەبیر چۆتەوە ،یان وردە وردە
لەبیر دەچێت .میللەتی ئێمە وشیارە ،بەاڵم
نەك بەو ئەندازەیەی كە هۆشیاری پێویستە.
ئ��ێ��م��ەو ئ��ێ��وەو ه��ەم��ووم��ان ك��ە لێرە
دانیشتوین ،بەڕاستی نوێنەری گەلی خۆمانین
لە ئەوروپادا ،خۆ هەر نەبێت هەریەكەمان
پانزە بۆ بیست ساڵە سیاسەت دەكەین ،كاری
خۆمان ئەنجام نەداوە ،بۆیە پێویستە بەچاوی
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وێنەیەک لە کۆنگرەی (کەنەکە)
رەخنەوە لەپێش هەموو شتێكدا رووبەڕووی
خۆمان ببینەوە .ئەوانەی كە لێرەن ،ئەندامانی
(كەنەكە) لە هەر واڵتێك كە هەن .ساڵی
چەندجارێك كۆنفرانس دەگرن ،كە گەلەكەتان
وشیار بكەنەوە .ئەوەمان نەكردووە .ئەمە
بۆتە كولتورێك بۆ كورد ،كە هیچ كەس بۆ
وشیاركردنەوەی نەتەوەیی هەوڵ نادات ،بۆیە
ئێمە هۆشیاری نەتەوەیی بەرزتر نەكەینەوە،
ئەوا كارەسات و شكستەكان دوبارە دەبنەوەو
سەرناكەوین .هەموو شتێكمان پەیوەندی بە
لە وشیاری نەتەوەییەوە هەیە .با هەوڵبدەین
میللەتەكەمان وشیار بكەینەوە .ئێستا من ئەو
رەخنەی كە هەمە لە حكومەتی هەرێمی
كوردستان ئەوەیە لە زانست بە مەبەست ،یان
بێ مەبەست نابێت ئۆپۆزسیۆن نەمێنێت ،ئێستا
ئۆپۆزسیۆن نییە ،حزبێك كاتێك كورسییەكی
لە پەرلەمان هەیە ،وەزارەتێكیشی دەدەنێ.

لۆگۆی پەژاک

هەموو ئەو حزبانەی كە ئێستا هاوبەشن
لە حكومەتدا ،بۆخاتری ئ��ەوەی كە هیچ
الیەنێك رەخنەی دژی حكومەت نەگرێت،
بەاڵم حكومەتی بەهێز ئەو حكومەتەیە كە
ئۆپۆزسیۆنی بەهێزی هەبێت ،بەاڵم ئۆپۆسیۆن
نییە ،لێرەوەش ئەوە دەڵێم من كە ئەم قسانە
دەكەم دژایەتی هیچ الیەنێك ناكەم ،لەگەڵ
هەموو الیەنەكانیش كارمكردووە ،بەاڵم ئەوە
من بۆخۆم ئینسانێكی نەتەوەییم ،چونكە
الموایە وشیاری نەتەوەیی بەبوونی ئۆپۆزسیۆن
گەورەترین هۆشیاری بدات بە نەتەوەیی كورد.
میوانان ...
حزبەكان نان بە قەرز بە یەكتری دەدەن.
ئەو باسی ئەو ناكات ،ئەویش باسی ئەو
ناكات ،هیچ كەسێك نازانێت ،میللەتەكە
چۆن بەوجۆرە دەمێنێت ،وشیاری نەتەوەیی
لە كوێوە دێت ،خۆ وشیاری نەتەوەیی لە
ئاسمانەوە ن��ای��ەت .ه��ەر حزبێك ،هەر
رێكخراوێك ،هەر ئینسانێك ،كە مەسڵەحەت
و بەرژەوەندی خۆی لە بەرژەوەندی خۆی ،لە
بەرژەوەندی ببینێت ئەوا مرۆڤێكی نەتەوەییە.
واتە نەتەوەكەمان سەربكەوێت ،ئەوا ئەویش
سەردەكەوێت .نەتەوەكەمان سەرنەكەوێت،
ئەوا ئەویش ناتوانێت سەربكەوێت.

دەمتوانی بە دورو درێ��ژی لەسەر ئەو
مەسەالنە باس بكەم ،بەاڵم من نامەوێت
ئ��ەوەی كە ئەمڕۆ پێتانخۆشە باسی بكەم،
بەڵكو ئەوەی كە ئازارم دەدات و جەرگی
منی بڕیوە من باسی ئ��ەوە دەك��ەم ،ئەوە
وشیاری و نەتەوەییە ،كەواتە با هەوڵبدەین
میللەتەكەمان وشیار بكەینەوە ،كە وشیار
بوویەوە نەتەوەكەمان ئەوكات كارەساتی
شەنگال پێكنایەت ،یان كە بیست بۆ چل
كیلۆمەتر خەندەق لێدراوە ،لە هیچ شوێنێك
باس ناكرێت ،كە بەبڕوای من دەبێت لە
رۆژێك لە دیرۆكی كوردیدا ناو بنرێت ،رۆژی
خەندەق ،یان رۆژێك ناوبنێن رۆژی شەنگال.
برایان ،هاوڕێیان ...
ئێمەی ك��ورد لە مێژووی خۆمان سود
وەرناگرین ،ئەگەر وشیاربین ئەوا حزبەكان
ناتوانن ئەوەی پێیانخۆش بێت بیكەن ،بەاڵم
هەتا گەل وشیار نەبێت و گەل بێدەنگ بێت،
ئێمەش وەكو حزبەكان ،ئەوەی پێمانخۆش
بێت ئەوە دەكەین.
من كاتی زیاتر ناگرم ،هیوادارم هەر
كەسێك لە جێگەو شارو ناوچەی خۆیەوە
هەوڵ بۆ وشیارە نەتەوەیی بدات .سوپاستان
دەكەم.
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بەشێك لە وتارەكەی جەمال شەمۆیان

(نوێنەری ئێزیدییان لە روسیا) لە كۆنگرەی
(كەنەكە):

جەمال شەمۆیان ،كە وەكو نوێنەری
كوردانی ئێزیدییان لە روسیاوە بەشداری
كۆنگرەكەی كردبوو ،لە میانی وتارەكەیدا
ب��اس لە نەهامەتییەكانی گەلی ك��وردن
قارەمانێتی گەریال دەكات ،ئەمەش دەقی
وتارەكەیەتی:
گشت ئەندامانی كۆنگرەی نەتەوەیی،
گشت میوانان ،ساڵوی كوردی روسیا ،نەك
بە تەنیا كوردی ئێزیدی ،كوردی موسڵمانیش،
كوردی كرمانجیش ،كوردی سۆرانیش ،كوردی
گۆرانیش بۆ ئێوە.
ل��ەب��ەرئ��ەوەی سۆرانی ك��ەم تێدەگەین،
پێموایە كرمانجییەكی من باشتر تێدەگەن ،ئەمڕۆ
دەمەوێت ئەوە بڵێم ،كاتی قۆناغی توندوتیژی
تێپەڕیوە .ئێمە زمانمان چۆن بینی ،من 31
مانگ چووم بۆ كوردستان ،لە هەڵەبجە چۆن
سەدام حسەین كیمیابارانی خەڵكی كردووەو
 5000مرۆڤی كوردی شەهید ك��ردووە .ئێمە
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رەخنەمان لە دنیا دەگرت ،دەمانوت« :جیهان
بۆچی وایە .چۆن بڵێین  5000هەزار مرۆڤی
كورد قڕ كران ،یان بەوان بڵێم ،ئەوە فریودانی
سەرەتایی ب��وو ،دەڵێن لە شەنگال 5000
مرۆڤی كورد شەهیدكراوە ،بۆیە باوەڕموایە
 2000ژن ب��راون ،بەراستی شەرمە بۆ هەر
كەس ،كە  20000ژن و منداڵی كورد ئەنفال
بكرێن و هیچ نەڵێت .من بۆ ماوەی  31مانگ
چووم بۆ سلێمانی ،لە روسیاوە كلیپێكم برد،
كە ئەو رۆژەی چووم بۆ كەركوك ،بەالیەنی
كەمەوە دوو ساڵ دەبوو نەرۆشیتبووم ،بەاڵم
من لە كەركوك شەڕی كولتوریم بینی ،كە
پاڵەوانە مەزنەكانی گەریال لەگەڵ پێشمەرگەی
یەكێتی پێكەوە كردوویانە ،لە سێ رۆژدا
هێرشیانكردووە ،خۆشبەختانە ئێمە شەهیدمان
كەمبووە ،بەاڵم داعش كوژراوی زۆر بووە .ئیتر
شەڕێكی قورس روویدا ،كە رۆژی دواتر چووین
بۆ مەخمور ،دیارە ئێوەش دەزانن ،مەخموری
خ��واروو ،هەروەها مەخموری سەرو هەیە.

مەخموری خوارو خەڵكی باشورن ،مەخموری
سەرو كوردی باكورن لەكەمپدا .برسین لەو
شوێنە چۆڵە ،بە مار و دوپشك خەڵكی زۆر
م��ردوون ،ب��ەاڵم بەكارو تێكۆشانی خۆیان،
شارێكی پ��اك و خاوێنیان دروس��ت��ك��ردووە،
پێموایە پاكو خاوێنیەكەی لە هەندێ شار
باشترە .من لە بەرنامەیەكدا باسمكرد .لە
مەخمور بۆ  15م��اڵ چ��ووم ،بەبێ ئ��ەوەی
لێیان روون بێت،لە هەر ماڵێك دەپرسی ئەم
رووداوە چۆن بووە .دەڵێن هەڤاڵ ،مەخمور
ژیانی لێنەماوە .مەخمور  20000دانیشتوانی
هەیە ،كە دەزانم  8000دانیشتووی لێیە ،ئەی
چۆن مەخمور چۆڵبووە .داعش دێت .ئەو
سەیارانەی كە دێن 80 ،كیلۆمەتر دوورن ،دێن
یەك دوو كەس لە واڵت پارێزی باكور دەخەنە
سەیارەوە .مەخموری سەروو چۆڵ دەكەن.
هەر سەیارەیە سێ ،بۆ پێنج ،یان حەوت
كەس بە گشتی  70كەس هاتوون  .هەر دوو
مەخمورییان بەجێهێشتووە.
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بەشێك لە وتارەكەی رەوەز هەڵكەوت
نوێنەری بزوتنەوەی گۆڕان:

رەوەز هەڵكەوت نوێنەری بزوتنەوەی
گۆڕان ،لە بەشێكی وتارەكەیدا ،دەڵێت:
"بەرگریكردن هاوبەشی نێوان هێزەكانی
ی��ەپ��ەگ��ەو پێشمەرگەی ك��وردس��ت��ان لە
ساڵی راب��ردوو بە پەیامێكی نەتەوەیی
و نیشتمانی گرنگ و مەزنی دەزانین.
سەرنجتان بۆ دەقی وتارەكە رادەكێشین:

بەڕێزان ئەندامانی كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان ،میوانانی ئازیز بەناوی بزوتنەوەی
گۆڕانەوە ،سوپاسی بانگێشەتەكەتان دەكەین،
پیرۆزبایی بەستنی پانزەیەم كۆنگرەتان لێ
دەكەین ،هاوكات ساڵو و رێزی رێكخەری
گشتی بزوتنەوەی گۆڕان و جڤاتی نیشتمانی
و جڤاتی گشتیتان پێدەگەیەنین .هیوادارم

كۆنگرەكەتان سەركەوتنێكی تربێت لە زنجیرە
سەركەوتنەكان .
بەڕێزان ...
بەستنی ئەم كۆنگرەیە ،لە كاتێكدایە كە
كوردستانی گەورە ،لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
بە دۆخ و گۆڕانكاری ئاستەنگدا تێدەپەڕێت.
هاوكات وا ساڵێكە دۆخ و گۆڕانكاری فرە
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تێكۆشەرانی كوردستان
بە پێشمەرگە ،گەریال،
شەرڤانان سەلماندیان
كە بە یەكگرتوویی
و تەبایی دەتوانن
دەستكەوتە مەزنەكان
بپارێزین .هاوكاتیش
بەشێكی زۆری خاكی
داگیركراوی كوردستان
لە دەستی تیرۆریستان
و داگیركەرانی
كوردستان ئازاد بكەن

ئاست لە كوردستان و ناوچەكە رویانداوە.
لێرەوە بە پێویستی دەزانین هەڵوەستە لە
دیدو بۆچوونی هەڵوێستی بزوتنەوەی گۆڕان
بخەینەروو.
ئاشكرایە ئەو گۆڕانكارییانە بەشێوەیەكی
راستەوخۆ كاریگەری گ��ەورەی��ان لەسەر
بەشەكانی كوردستان و چارەنوسی گەلی
ك��وردس��ت��ان��ەوە ه��ەی��ە .لێرە جەختی لێ
دەكەینەوە ،كە ئەگەر بە یەكتر تێگەیشتن،
كۆدەنگی نەتەوەیی و نیشتمانی بەوردیو
بەوپەڕی لێپرسراوێتییەوە گۆڕانكاری لەو
دۆخ���ەدا نەكەین ،ئ��ەوا لەوانەیە هەلی
مێژووی گەورەمان لەدەست بچێت .ماوەی
زیاتر لە ساڵێكە تێكۆشەرانی كوردستان بە
پێشمەرگە ،گەریال ،شەرڤانان سەلماندیان كە
بە یەكگرتوویی و تەبایی دەتوانن دەستكەوتە
مەزنەكان بپارێزین .هاوكاتیش بەشێكی
زۆری خاكی داگ��ی��رك��راوی كوردستان لە
دەستی تیرۆریستان و داگیركەرانی كوردستان
ئازاد بكەن.
سەرێكانی ،كۆبانێ هێزەكانی یەپەژەو
یەپەگە لە رۆژئاوای كوردستان سەلماندیان،
كە نەتەوەیی كورد پێویستی بە هێزێكی
ی��ەك��گ��رت��ووی نیشتمانییە ،ك��ە ئ��ەوەش
یەكێكە لە خاڵ و كۆڵەكە سەرەكییەكانی

سەركەوتنەكان ،هەروەها ئەو ئەزمونی
حكومڕانی لە رۆژئ���اوا ب��ەرەو ف��راوان و
گەشەكردن دەچێت .هیوادارین ئەو ئیرادە
نیشتمانییەی كە لەپشتیەوەیەتی بتوانرێت
بكرێتە نمونەیەكی حكومڕانی بۆ كورد و
ناوچەكە.
ئێمە لە بزوتنەوەی گۆڕان ،بەرگریكردنی
هاوبەشی لەنێوان هێزەكانی یەپەگەو
پێشمەرگەی كوردستان لە ساڵی رابردوو بە
پەیامێكی نەتەوەیی و نیشتمانی گرنگ و
مەزنی دەزانین .دەشبێت هەوڵی زیاتربدەین،
هەر بەو بیرو ئاڕاستەیە بمێنێتەوەو دوور
بێت لە دەستێوەردانی حزبی و مەرامە
البەالكان.
بەڕێزان ...
سەبارەت بە باشوری كوردستاندا لە
ماوەی ساڵی رابردوودا چەند گۆڕانكارییەكی
هەستیار روویداوە ،یەكێك لەوانەوە بەوپەڕی
شانازی و سەربەرزییەوە سەركەوتنەكانی
هێزی پێشمەرگەی كوردستان ،بە هاوكاری
تێكۆشەرانی بەشەكانی دیكەی كوردستان لە
جەنگی دژ بە گروپی تیرۆریستی داعش،
بەتایبەتی ت��ر ل��ە ب��اش��وری ك��ەرك��وك بە
سەركەوتنی نەتەوەیی دەزانین .لێرەشەوە
سەری رێزو نەوازش بۆ شەهیدە قارەمانەكان

لۆگۆی بزوتنەوەی گۆڕان
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و سەرجەم هێزە تێكۆشەرەكانی كوردو
كوردستان هەموو پارچەكان دادەنەوێنین،
كە بەخوێنی خۆیان داستانی پاڵەوانێتیان،
بەرگرییان لە خاكی نیشتمانی كوردستان
ك���ردووە ،ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە لەگەڵ ئەو
سەركەوتنە گەورانەی باشوری كوردستاندا.
كەچی حكومەتەكەی روب��ەرووی چەندین
قەیرانی ئ��اڵ��ۆزب��ۆت��ەوە ،ب��ەڕادەی��ەك كە
كاریگەری زۆری هەبێت لەسەر نموونەی
حكومڕانی و ئایندەی دیموكراسی دۆخی
ئ��اب��ووری ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان هەیە.
بزوتنەوەی گۆڕان نمونەی بەهێزی هەیە،
كە نمونەیەكی سەركەوتووی ئ��ازادی و
دیموكراسی بەوە دێتەدی كە لە هەرێمی
كوردستاندا ئازادی تاك ،ئازادی راگەیاندن،
ئ��ازادی كایەی سیاسی بۆ هەموو كەس و
الیەنێك وەك یەك فەراهەم بكرێت.
سەروەری یاساودادپەروەری كۆمەاڵیەتی
ب��ەرق��ەرار بێت ،هەروەها شەفافیەت لە
داه��ات و خەرجی هەرێمی كوردستاندا
ه��ەب��ێ��ت ،ل��ەالی��ەك��ی ت���رەوە دەس��ەاڵت��ی
سیاسی لەالیەن هیچ تاقم و گروپێكەوە
پاوان نەكرێت ،هەروەها سیستمی سیاسی
سیستەمی پەرلەمانی بێت .رێگە بەتاكڕەوی
و پاوانخوازی نەدرێت .هەڵبژاردنەكان دوور
لە دەس��ت��وەردان��ی دەرەك���ی و شەفاف و
بێگەرد بێت ،سەنگی مەحەك بێت دەستاو
دەستكردنی دەسەاڵت.
ب��ۆ ب��ەدی��ه��ێ��ن��ان��ی ئ���ەو ئامانجانەی
سەرەوە .بزوتنەوەی گۆڕان ،لەگەڵ هێزە
سەرەكییەكانی ب��اش��ور ،لێكتێگەیشتنی
هاوبەشیان سازدا بۆ پێكهێنانی كابینەیەكی
بنكەفراوانی نیشتمانی ،ئەمە لەكاتێكدا بوو
كە حكومڕانی خۆماڵی لە باشوری كوردستان
رووبەڕووی چەندین گیروگرفت و ئاستەنگ
ببویەوە ،لەالیەن ئەو هێزە دەرەك��ی و

ناوخۆییانە كە چاویان بەرایی نەدەهات،
كورد بەسەركەوتووی سەربەرزیەوە ببینن،
كە ب��ڕی��اردان��ی سەربەخۆی هەبێت ،بە
سەربەرزییەوە خاوەنی ژێرخانی ئابووری
و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی س��ەردەم��ی��ان��ە ب��ێ��ت .بۆ
دابینكردنی ئایندەیەكی شایستە بە قوربانی
و خەباتەكانی .بۆیە ئێمە لە بزوتنەوەی
گۆڕان بەهۆی كاركردنمان بۆ ئەو ئامانجانە
بژاردەیەكی سیاسی نەبوو ،بەڵكو لە بنەڕەتدا
ئەركی نەتەوەیی بوو ،لەئێستاشدا باشوری
كوردستان كەوتۆتە چەندین كێشەو قەیرانی
سەختەوە ،كە ئەمەش وایكردووە بە بارێكی
سەختی سیاسی ،ئابوورییەوە تێبپەڕێت،
لەالیەكی ترەوە شەڕی گروپی تیرۆریستی
داعش و فشاری حكومەتی عێراق ،هێرش و
پەالمارەكانی توركیا بۆ سەر خەڵك و بەشێكی
كوردستان ،بەتەنیشت ئەو دۆخە ئاڵۆزو
سەختەوە دەبینین كە كێشەی سەرۆكایەتی
هەرێمیش بۆتە زەنگێكی مەترسیدار ،بۆ
الدانی پرۆسەی دیموكراسی و حكومڕانییەكی
رەوایی سەردەمیانە .ئێستاشی لەگەڵدا بێت
بزوتنەوەی گۆڕان ،ئامادەیە تەواو پشتگیری
ه��ەر چ��ارەی��ەك بكات ،كە دوورب��ێ��ت لە
سەپاندن و پێشێلكردنی یاساو رۆڵ الدانی
پەرلەمان.
لێرەدا بە پێویستی دەزانم كە بەڕێزتان
لە مەترسی و پەراوێزخستنی پەرلەمان
بەئاگابهێنمەوە .ئەو پەرلەمانەی كوردستان
كە زادەی خەباتی دەی��ان ساڵەو رەنج و
تێكۆشان و خوێنی شەهیدانی نیشتمانانی
كورد ،پەرلەمانی كوردستان تاكە مەرجەعی
یاساییە لە كوردستانی باشور ،هەر هەوڵ
و پالنێك ،یان پەراوێزخستنی ،ئەوا كۆی
ئەزمونەكەو دیموكراسی و فرەیی لە باشوری
كوردستان دەخاتە ژێر پرسیارەوە ،بۆیە داوا
لە هەموو هێزە كوردستانیەكان دەكەین،

پشتیوانی هێزەكانی باشوری كوردستان
بكەن ،بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانە ،بۆ
رێگری ك��ردن لە پەراوێزخستنی رۆڵی
پەرلەمانی كوردستان.
بەڕێزان ..
ئەو واڵتانەی كە پشتگیری داعشییان
دەكرد ،ئێستا رووكەشانە دەیانەوێت كەمێك
یاری بە ئاسەوارەكەیانەوە بكەن ،لەكەین
و بەینیشدا مەرامی ئەوەشیان هەبووە كە
دژایەتی كورد لە باكورو رۆژئ��اوا بەڕێوە
دەب��ەن ،كە بە بەرچاوی جیهانەوە شەو
رۆژ قەتڵ و عامی ك��وردەك��ان لە شارو
شارۆچكەكان و ناوچە سنورییەكانی لەگەڵ
باشوردا دەك��ەن ،هاوكات دەسەاڵتدارانی
توركیا كەوتونەتە گەماڕۆدان و ئاستەنگ و
كێشە دروستكردن بۆ الیەنگرانی هەدەپە،
هەدەپە كە دەنگێكی زواڵڵی مافە نیشتمانی
و سیاسییەكانی باكورەو پێگەیەكی گەورەو
گرنگی لە رەوش��ی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
بەدەستهێناوە.
لەبەرامبەر ئ��ەو دۆخ��ەدا بزوتنەوەی
گۆڕان و بوژاندنەوەی پرۆسەی ئاشتی لەنێوان
دەوڵەتی توركیاو پارتی كرێكارانی كوردستان،
بەگرەنتی و چاودێری نێودەوڵەتییەوە رێگە
چارەیەكی سیاسی بەرجەستە دەك��ات ،كە
ناوچەكە لە كارەسات و ماڵوێرانی مرۆیی
دەپارێزێت ،هاوكات جەختیش دەكەینەوە
ل��ەوەی كە لە ئاكامی پرۆسەی ئاشتیدا،
گەلی كوردستان مافە سیاسی و نەتەوەیی و
كولتورییەكانی بەدەستبهێنێت.
بەرێزان ...
بزوتنەوەی گۆڕان هەمیشە پاڵپشت و
پشتیوانە بۆ هەموو پارچەكانی كوردستان ،بۆ
بەردەوامبوون لە خەبات تا گەیشتن بە مافە
رەواكانی گەلی كوردستان .دوبارە هیوای
سەركەوتن بۆ كۆنگرەكەتان دەخوازین.
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پازدەهەمین
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جڤاتیگشتی(كەنەكە)
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ئ��ەن��ج��ام��ن��ام��ەی پ��ان��زەه��ەم��ی��ن
كۆبوونەوەی جفاتی گشتی كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان -كەنەكە.
ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردس��ت��ان
پانزەهەمین جڤاتی گشتی خۆی لە رۆژانی
 ٢٦ ،٢٥و  ٢٧ی خەرمانان  ٢٠١٥لە برۆكسلی
پایتەختی بەلجیكا بەسترا2014-9-30 .
(كەنەكە) ئەنجامنامەی پازدەهەمین جڤاتی
خۆی بۆ رای گشی ئاشكرا كرا.
بەشێك لە ئەنجامنامەكەی كەنەكە
بەمشێوەیەیە:
پانزەهەمین جڤاتی گشتی (كەنەكە) لە
رۆژانی  ٢٦ ،٢٥و  ٢٧ی خەرمانان ٢٠١٥
لە برۆكسلی پایتەختی بەلجیكا بەسترا ،بە
بەشداری زیاتر لە  ٢٠٠ئەندام و ژمارەیەكی
زۆر لە پارت رێكخراو ،دەزگای سیاسی،
مەدەنی لە هەرچوارپارچەی كوردستان و
تاراوگە پێكهێنا ،لە كارنامەی كۆبوونەوەكەدا،
بارودۆخی سیاسی و پێشهاتە هەنوكەییەكانی
ك��وردس��ت��ان ،رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و
جیهان بە بەرفراوانی وتوووێژیان لەسەر
كرا .پەیامی بەشێكی زۆر پارتی سیاسی،
رێكخراوە سڤیلەكانی كوردستان و تاراوگە
پێشكەشكران.
لە ئەنجامی گفتوگۆ و وتووێژەكاندا
ئەم خااڵنەی خ��وارەوە ،وەك پێشنیار
راسپاردەو داواكاری خرانەڕوو:
 .1كەنەكە ،وەك دەزگ��او چەترێكی
نەتەوەیی و نیشتمانی ب��ەردەوام��ی و
بەهێزكردنی خۆی بە ئەركێكی پێویست
دەزانێ.
 .2كەنەكە ،پشتگیری دەستكەوتەكانی

گەلەكەمان لە هەموو بەشەكانی كوردستان
دەكات ،هەر دەستكەوتێك لە هەر بەشێكدا
بە سەركەوتن بۆ هەموو كوردستان دەزانێ.
بۆیە داوا هەموو پارت و رێكخستنەكانی
كوردستان دەكات ،كە رۆڵی ئەرێنی ببینن
لە پشتگیریكردن و پاراستنیان.
 .3كەنەكە داوادەك����ات ،كە ئاشتی
و دیموكراسی ل��ە ب��اك��وری كوردستان
دەس��ت��ەب��ەرب��ك��رێ��ت ،ب��ۆ س��ەرك��ەوت��ن��ی
چارەسەریش پێویستە (عەبدواڵ ئۆجەالن)
ئازاد بكرێت.
 .4كەنەكە ،پشتگیریی لە بانگەشەو
دامەزراندنی خۆبەڕێوەبەری دیموكراسی
لە باكوری كوردستان دەك��ات ،هەروەها
پشتگیریی ل��ە دەس��ك��ەوت��ە ك��ول��ت��وری
خۆبەڕێوەبەریەكانی
سیاسیەكانی
و
هەرێمەكانی تر دەكات .داوا لە هەموو
رێكخراوە سیاسیەكانی كوردستان دەكات،
ك��ە پشتگیری ب��ك��ەن ،ه���ەروەه���ا بۆ
بەدیهاتنی ئاشتی و دیموكراسی لە توركیا،
(كەنەكە) داوا لەگەلی كوردستان و هێزە
دیموكراتەكان دەكات ،لە هەڵبژارنەكانی
مانگی نۆڤەمبەری داه��ات��وودا پشتگیری
هەدەپە بكەن .سەركەوتنی هەدەپە ئاشتی
و دیموكراسیەكی رادیكاڵ مسۆگەر دەكات.
 .5كەنەكە ،پشتگیریی خۆبەڕێوەبەری
دیموكراتیك لە رۆژئاوای كوردستان دەكات،
داوا لە هەموو پ��ارت و رێكخستنەكان
دەك��ات ،كە ه��اوك��اری بكەن .ناكۆكییە
ناوخۆییەكانیان بە دیالۆگ چارەسەر بكەن.
 .6كەنەكە ،كێشەی كۆچبەریی لە
سەرانسەری واڵت بە مەترسیەكەی گەورە
دەزان��ێ .بەتایبەتی لە باشورو رۆژئ��اوای
كوردستان .بۆیە داوا لە حكومەتی هەرێمی

ئەندامانی كۆنسەی
بەڕێوەبەری كەنەكە:
 .1عەبدولكەریم عومەر.
 .2ئادەم ئوزون .
 .3بەهزاد پیرموسا .
 .4دڵشا عوسمان .
 .5ژااڵنە نەقشبەندی .
 .6كامەران بەرواری .
 .7نوعمان ئوگور .
 .8پەروین عەزیز سەعید .
 .9رەفیق غەفور .
 .10شەهال حەفید .
 .11سونگوڵ كارەبولوت .
 .12تاهیر كەمالیزادە .
 .13یەڵماز گونەی .
 .14زەینەب موراد فەیلی.
 .15زوبێر ئایدار .
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وێنەیەک لە کۆنگرەی (کەنەکە)
كوردستان دەك��ات ،بۆ چ��ارەس��ەری ئەو
پرسە كاری جدی و لێكۆڵینەوەی زانستی و
مەیدانی بكرێت .داوا لە هەموو رێكخراوە
كوردستانییەكان دەكات ،لە دژی كۆچبەری
هەڵوێست بگرن.
 .7كەنەكە ،سیاسەتی ئێران لە دژی
گەلی ك��ورد لە رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان
و گەالنی تری ئێران مەحكوم دەك��ات،
سیاسەتی ن��ام��رۆڤ��ان��ەی زیندانیكردن،
ئەشكەنجەدان و لە سێدارەدانی ئازادیخوازو
چاالكوانانی سیاسی ،سڤیل ،كاسبكارانی
بژێوی شەرمەزار دەكات .گەلی كوردستان
لەوبەشەدا بۆ چارەسەری و بەدیهێنانی
مافی چارەی خۆنوسین خەباتێكی بێوچان
بەڕێوەدەبات ،هەروەها كەنەكە ،داوا لە
دەوڵەتی ئێران دەكات ،كە لەسەرانسەری
ئ��ێ��ران رۆژه��ەاڵت��ی ك��وردس��ت��ان رێ بە
بەكارهێنانی مادە هۆشبەرەكان نەدرێت
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و رێوشوێنی پێویست بۆ ئەو مەبەستە
بگیرێتەبەر.
 .8كەنەكە ،پشتگیری لە داخوازیەكانی
گەلی كوردستان لە خۆراسان دەكات ،ئەوان
دەیانەوێ هەرێمەكەی خۆیان بەڕێوەببەن و
زمان و كولتوری خۆیان بپارێزن.
 .9كەنەكە ،كوشتن و زوڵم و زۆری
لەسەر ژنان ،وەكو كوشتن و ئەتككردنی
مرۆڤایەتی دەبینێت .هەموو تاوانێك
بەرامبەر بە ژنان شەرمەزار دەكات .داوا
لە هەموو پارت ،رێكخراوە سیاسی ،سڤیل
و كۆمەاڵیەتیەكان دەكات ،كە لە دژی ئەو
تاوانكاریانە هەڵوێست وەرگرن و خەباتێكی
بێوچان بكەن.
 .10داهاتوو لە دەستی گەنجاندایە.
گەنج پ��اش��ەڕۆژی گەلن( .كەنەكە) لە
ئ��اوەدان��ك��ردن��ەوەی كۆمەڵگەیەكی نوێدا
رۆڵیكی مەزن دەداتە گەنجانی كوردستان

و تاراوگە .لەبەرئەوە داوا لەهەموو دەزگاو
دام��ەزراوەك��ان��ی كوردستان دەك��ات ،كە
سەرنجی تواناكانی گەنجان بدەن و لێیان بە
خاوەن دەركەون.
 .11كەنەكە ،داوا لە گەلی كوردستان
دەك���ات ،بە بەرپرسیارێتیەوە زم��ان و
كولتورو كەلەپوری ك��وردی بپارێزرێن،
هەروەها پشتگیری هەڵمەتی بایكۆتكردنی
خوێندنگا توركییەكانی دەوڵەتی توركیا لە
باكوری كوردستان دەكات .بۆ بەدەستهێنانی
مافی خوێندن بە زمانی زگماكی لە هەر
بەشێكی كوردستان خەبات دەكات.
 .12ك��ەن��ەك��ە ،پشتیوانی ب��ڕی��اری
كانتۆنەكانی رۆژئاوا سەبارەت بە خوێندن بە
زمانی كوردی و زمانەكانی تری هەرێمەكە
دەكات .كەنەكە ،كە بە پێوستی دەزانێ كە
رێگری لە پالنی هەندێ دەوڵەت بكرێت،
كە دەخوازن لە هەرێمی كوردستان پەرە بە

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

زمانی تری دەرەوەی زمانی كوردی بدەن
و پرۆسەی ئاسیمیلەبوون (تواندنەوە) درێژە
پێبدەن.
 .13كەنەكە ،رۆڵ��ی میدیاو دەزگ��ا
راگەیاندنەكانی ك��وردس��ت��ان ب��ە گرنگ
دەزان��ێ��ت ،ب��ۆی��ە ه��ەر دەس��ت��درێ��ژی و
پێشێلكاریەك لە بەرامبەری قبوڵ ناكات،
داوا لە هەموو میدیاكارو دەزگاكانی
راگەیاندن لە كوردستان دەكات ،كە رۆڵی
ئەرێنی خۆیان ببینن و ئەركە نەتەوەیی و
نیشتیمانیەكانی خۆیان بەجێبگەیێنن.
 .14كەنەكە ،داوا لە هەموو پارت
و رێكخراوە كوردستانیەكان دەك��ات ،كە
بەرژەوەندی بااڵی نەتەوەیی و نیشتمانی
كوردستان لەبەرچاو بگرن .بەرژەوەندی
تەسكی حزبایەتی نەخەنە پێش بەرژەوەندی
نەتەوەیی و نیشتمانی.
 .15كەنەكە ،دەخ���وازێ گرنگی بە
جیهانی رەوەن���دی ك��وردی ب��درێ��ت ،لە
ئەكتیڤكردن و رۆڵبینینی ئەركە نەتەوەیی
و نیشتیمانیەكانیان .پێویستە تێكۆشان بۆ
پێشخستنی دۆزی گەلی كوردو كوردستان
لەبواری دیپلۆماسی و دۆستایەتی گەالندا
پەرەپێبدرێ.
 .16كەنەكە ،داوای پاراستنی مافە
رەواكانی هەموو نەتەوەكانی تری كوردستان
دەك����ات ،ه��ەروەه��ا پێویستە خەڵكی
ئ��اس��وری -سریانی -كلدانی نیشتەجێی
كوردستان ،وەك هاوبەشی كوردستان سەیر
بكرێن ،هەروەها (كەنەكە) هێرش بۆ سەر
ئاسوری ،كلدانیەكانی موسڵ و ناوچەكانی
تر شەمەرزار دەكات ،پشتگیریی و هاوكاری
خۆی بۆ ئەوان ئاشكرا دەكات.
 .17كەنەكە ،بە توندی كوشتارو زۆڵم

و زۆری لە س��ەر ئێزدیەكان شەرمەزار
دەكات ،بانگی گەلی كوردستان ،هەموو
پارت رێكخراوی سڤیل ،هەروەها هەردوو
دەسەاڵتی باشور و رۆژئ��اوای كوردستان
دەك���ات ،ك��ە ه��اوك��اری هەمەچەشنەو
پارێزگاریەكی جیدی كۆمەڵگای ئێزیدیەكان
بكەن ،ماف و داواك��اری��ە رەسەنەكانیان
ب��پ��ارێ��زن( .ك��ەن��ەك��ە) داوا ل��ە ن��اوەن��دە
نێودەوڵەتیەكانی وەك یەكێتی ئەوروپاو
ن��ەت��ەوە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان دەك����ات ،كە
كۆمەڵكوژیی ئێزیدیەكان ،وەك جینۆساید
بناسن ،هەروەها بۆ رزگاركردنی ژن و
مناڵە ئێزیدیە دیلەكانی الی داعش هانگاوی
جدی بنێن.
 .18كەنەكە ،سیاسەتی هەاڵوێردن
چەوساندنەوەی خەڵكی ئێمەی یارسان
لەالیەن ئێرانەوە ئیدانە دەكات ،هەروەها
داوا لە هەموو هێزە كوردستانیەكان
دەك��ات ،كە بە جدی پشتیوانی خەڵكی
یارسان بكەن.
 .19كەنەكە ،ئەو سیاسەتی جیاوازی و
هەاڵوێردنانەی كە بە تایبەتی لەسەردەمی
حوكمی (ئاكەپە)دا دژ بە خەڵكی ئێمەی
عەلەوی پەێڕەو دەكرێن شەرمەزار دەكات.
داوا لە هەموو هێزە كوردستانیەكان
دەكات ،كە زیاتر بە دەنگ عەلەویەكانی
كوردستانەوە بێن و پشتگیریان بكەن.
 .20كەنەكە ،بە توندی تێكدان و
خاپوركردنی شوێنەوارە مێژوویەكان لەالیەن
هێزە توندڕەوەكانەوە شەرمەزار دەكات.
ئەو شوێنەوارانە بەهاو موڵكی مرۆڤایەتین.
بۆیە داوا لە رای گشتی جیهانی دەكات،
لەو بارەیەوە دەنگ هەڵبڕن.

ئەنجامی هەڵبژاردنی هاوسەرۆكی
ئەندامانی كەنەكە بەمشێوەیەبوون:
هاوسەرۆكان
 .1نیلوفەڕ كۆچ.
 .2رێبوار رەشید .
ئ��ەن��دام��ان��ی ك��ۆن��س��ەی ب��ەڕێ��وەب��ەری
كەنەكە:
 .1عەبدولكەریم عومەر .
 .2ئادەم ئوزون .
 .3بەهزاد پیرموسا .
 .4دڵشا عوسمان .
 .5ژااڵنە نەقشبەندی .
 .6كامەران بەرواری .
 .7نوعمان ئوگور .
 .8پەروین عەزیز سەعید .
 .9رەفیق غەفور .
 .10شەهال حەفید .
 .11سونگوڵ كارەبولوت .
 .12تاهیر كەمالیزادە .
 .13یەڵماز گونەی .
 .14زەینەب موراد فەیلی .
 .15زوبێر ئایدار .
ئەندامی یەدەكی كەنەكە:
 .1مەدەنی فەرحۆ .
 .2فاروق جەمیل .
 .3رودی مەلەك .
پ��ارت و رێكخستنی سیاسی ئەندامی
(كەنەكە)ش بەمشێوەیەن:
 .1پارت دیموكراتی بەیت نەهرەین .
 .2بزوتنەوەی دیموكراتی گەلی كوردستان.
 .3بزوتنەوەی دیموكراتیكی یارسان .
 .4جڤاكا ئیسالمیا كوردستان .
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 .5دەستەی نیشتمانی عەرەبی ( الهیئە
الوگنیە العربیە ) ،رۆژئاوا .
 .6پارتی دیموكراتی ك��وردی س��وری-
الپارتی.
 .7فیدراسیۆنی عەلەویەكانی كوردستان.
 .8فیدراسیۆنی یەزیدیەكانی كوردستان.
 .9هاوبەندی یەزیدیەكانی سوریا ،رۆژئاوا .
 .10حزبی شیوعی كوردستان .
 .11حزبی ئایندەی كوردستان .
 .12كۆنگرەی جڤاكی دیموكراتی كورد-
ئەوروپا .
 .13كۆما جڤاكێن كوردستان( ،كەجەكە).
 .14كۆما ژنێن كوردستانێ.
 .15كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان .
 .16كۆنگرەی گەلی میزۆپۆتامیا (كۆنگرەی
كۆمەڵەی بەین نەهرەین) .
 .17كۆنگرەی یەزیدیەكانی روسیا .
 .18ئۆتۆنۆمی فیدراڵی كوردەكانی روسیا.
 .19پارتی دیموكراتی كورد -سوریا .
 .20پارتی دیموكراتی كوردستانی سوریا.
 .21پارتی پارێزگارانی كوردستان .
 .22پارتی سەوزی كوردستان .
 .23پ��ارت��ی سۆسیالیستی دیموكراتی
كوردستان.
 .24پارتی زەحمەتكێشانی كوردستان .
 .25پارتی چەپی دیموكراتی كوردی سوریا.
 .26پارتی چەپی كورد لە سوریا .
 .27پارتی گۆڕینی دیموكراتی میزۆپۆتامیا .
 .28پارتی كەسكی كوردستان-رۆژئاوا
 .29پارتی كۆمۆنیستی كورد-سوریا .
 .30پارتی كۆمۆنیستی كوردستان(-پەكەپە).
 .31پارتی لیبراڵی كوردستان -رۆژئاوا .
 .32پارتی رزگاری كوردستان .
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 .33پ��ارت��ی یەكێتی نیشتمانی ئ��ازادی
كوردستان  -رۆژئاوا .
 .34پارتی ئیسالمیی كوردستان .
 .35پارتی ژیانی ئ��ازادی كوردستان (-
پژاك).
 .36پارتی یەكێتی دیموكراتیك ( -پەیەدە).
 .37سازمانی خەڵكی كرمانجی باكوری
خۆراسان .
 .38تەڤگەری ئێزیدیەكانی كوردستان .
 .39تەڤگەری ئازادیی كۆمەڵگەی كوردستان.
 .40تەڤگەری چاكسازی – سوریا .
 .41تەڤگەری ژنی كورد لە ئەوروپا .
 .42تەڤگەری نوژەنی كوردستان – رۆژئاوا.
 .43یەكێتی نەتەوەیی رێكخستنەكانی
كوردستان لە واڵت .
 .44یەكێتی ن��ەت��ەوەی��ی دیموكراتیكی
كوردستان.
چ��اودێ��رو میوانەكانی پازدەهەمین
جڤاتی (كەنەكە) ئەمانەبوون:
 .1بزوتنەوەی گۆڕان .
 .2كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان.
 .3یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان .
 .4یەكێتی نیشتمانی كوردستان .
 .5پارتی یەكێتی كوردی سوریا – الوحدە .
 .6پارتی سەربەخۆیی كوردستان .
ئینستیتوت و رێ��ك��خ��راوی م��ەدەن��ی
ئەندامی كەنەكە:
 .1ئاتەشگەی زەردەشتیان – سوید .
 .2رێكخراوی ئاسودە .دژی توندوتیژی دژ
بە ژنان .
 .3ك��ۆردی��ن��اس��ی��ۆن��ی ن��اوەن��دی جڤاكی
دیموكراتەكانی كورد – فەرەنسا .

 .4چاودێری كوردۆساید – چاك .
 .5چاودێری كوردۆساید -چاك ،رۆژئاوا.
 .6ئەنجومەنی ژنانی هەڵەبجە .
 .7ئینستیتوتی كورد – ئەڵمانیا .
 .8ئینستیتوتی كورد – برۆكسل .
 .9ئینستیتوتی كورد – ستۆكهۆڵم .
 .10فیدراسیۆنی زیندانیانی سیاسی .
 .11كۆمەڵەی گەیاندن – هەولێر .
 .12كۆمیتەی كوردستان لە ئەرمەنستان.
 .13كۆمیتەی بڵمندی سوببی – كەركوك.
 .14مەجلیسی گەل – مەخمور .
 .15مەجلیسی ژنانی ئێزیدی .
 .16مەجلیسی شەنگاڵ لە دیسپۆرا .
 .17كۆردیناسیۆنی ن��اوەن��دی جڤاكی
دیمەكراتانی كورد – ئەڵمانیا .
 .18ناوەندی پەروەردەی كوردو ئەمەریكا
– باشور .
 .19ن��اوەن��دی پ���ەروەدەی مارگرێت –
سلێمانی.
 .20پالتفۆڕمی هەورامان .
 .21رێكخراوی ئازەرمیهر .
 .22رێكخراوی رزگاربوانی چەكی كیمیایی
– هەڵەبجە .
 .23رێكخراوی نوێ – باشور .
 .24تەڤگەری گەشەدان و پێشخستن –
باشور .
 .25رایەڵەی پەیامنێرانی لێكۆڵینەوەی
رۆژنامەگەری = عێراق .
 .26یەكێتی رێكخستنەكانی ك��ورد لە
ئۆكرانیا.
 .27یەكێتی ماڵباتی ك��ورد – یەكماڵ،
ئەڵمانیا.
 .28یەكێتی مامۆستایانی كوردستان .
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پازدەهەمین كۆنگرەی ()KNK
بەڕێوەچوو
نوسینی :جوامێر مارابی

دەم��ەوێ بە گێرانەوەی یەكێك لە كارە
مێژووییەكانی كاك فوئاد دەست پێ بكەم:
پاییزی ساڵی  1977زایینی ( 1356هەتاوی)
و لە كاتی كۆنگرەی یەكەمی كۆمەڵەدا
ناڕەزایەتی توتونكارانی بانە بەرامبەر بە
دەوڵەت و دوخانیات دەستی پێكرد .كاتێك
ئەم هەواڵە دەگاتە كۆمەڵە ،هاوڕێی رابەر
(فواد مستەفا سوڵتانی) داوا لە كۆنگرە

دەك��ات ،كە كارەكانی كۆنگرە رابگرن.
كاك فوئاد دەڵێت" :بەشداریكردن لە
ناڕەزایەتی توتونكاران و پشتیوانیكردنیان
گرنگترە لە كاری كۆنگرەو پشتیوانیكردن
لەو خەڵكە هەژارە و فەقیرە ئەولەویەتی
هەیە لە ئاكامیشدا بە پشتیوانی خەڵك
و كۆمەڵە توتونكاران بە خواستەكانیان
گەیشتن)".

ئەمە یەكێك ل��ەو س���ەدان هەڵوێستە
دروس��ت و مێژوویانەی كاك فوئادە كە
دەكرێت وان��ەی لێ فێربین .فێربین كە
چۆن ئەولەویەتبەندی بكەین ،لە كارو
ئەركی سیاسی و جەماوەریماندا.
ل��ێ��رەوە دەچ��م��ە ن��او ب��اس��ی كۆنگرەی
(كەنەكە).
ئەمە دوو كۆنگرەیە بەشداریی كۆنگرەی
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لە كۆنگرەی (كەنەكە)
دەتوانی رەنگ و
بۆنی ژنان و كچانی
كۆبانێ لە خەباتی
یەكسانیخوازیدا
هەست پێ بكەیت

لۆگۆی کەنەکە

142

(كەنەكە) دەك��ەم .ساڵی  2013وەكو
میوان و ئەمساڵ ( )2015وەكو ئەندام.
بۆیە ت��اڕادەی��ەك ئ��اگ��اداری كارەكانی
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان هەم .بۆ
من ئاساییە ،لە كاتێكدا كە رۆژئ��اوای
كوردستان كەوتۆتە بەر پەالمارو هێرشی
وەحشیترین هێزی كۆنەپەرەستی سەردەم،
لە كاتێكدا كە بەرخۆدانێكی جەماوەری
بێوێنەی سەروماڵی لە ئارادایە ،لە كاتێكدا
كە بەرخۆدانی كۆبانێ دنیای بێ رەحمی
سەرمایەداریشی ناچاركرد پشتیوانی لێ
بكەن ،كۆبانێ بوو بە سەنتەری ئاڕاستەی
جیهان ،لە چوار گۆشەی جیهانەوە خەڵكانی
سیاسی ،رۆشنبیر ،شاعیر ،فیلمساز،
نیزامیكار و  ....هەركامیان بەشێوازی
خۆیان پشتیوانیان لە كۆبانێ ك��رد ،لە
كاتێكدا بەرخۆدانی كۆبانێ دەگاتە ئاستێك
كە رۆژێكی جیهانی بۆ دی��اری دەك��ەن
(1ی نوڤمبر) ،لە كاتێكدا كە گروپی
تیرۆریستی داعشی شەنگاڵ داگیردەكات،
بە هەزاران خەڵك قەتڵ و عام دەكات ،بە
هەزاران كچ و ژن بە كۆیلە دەگرێت ،لە
بازاڕەكاندا كڕین و فرۆشیان پێوە دەكات،
ل��ە كاتێكدا ك��ە خەباتێكی م��ەدەن��ی و
جەماوەری شكۆمەند لە باكوری كوردستان
لە ئارادایە7 ،ی حوزەیران بە قازانجی
كورد دەبێتە خاڵی وەرچەرخان لە مێژووی
توركیادا ،ئەردۆگان هار دەبێت ،وەكو
قاتڵ بە هەموو شێوەیەك بەردەبێتە گیانی
كورد ،لە ئاسمان و زەمین و  ...قەتڵی
عام دەكات ،شاری جزیرە گەمارۆ دەدرێت
و بە دەیان كەس شەهید دەبن ،خەڵك
تەنانەت ناتوانن شەهیدەكانیان بنێژن و لە
مااڵن و بە سەهۆل تەرمەكان دەپارێزن ،لە

كاتێكدا حەرەكەتی مێژووی دەمیرتاش و
هاوڕێكانی دەبینیت كە بە پێ  90كیلۆمیتر
دەرۆن تا گەمارۆی سەر جزیرە بشكێنێت
و ئەمە س��ەدان ح��ەرەك��ەت شكۆمەندی
دیكە ،كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان،
ئەگەر ئەوانە نەخاتە ئەولەویەتی كاری
خۆیەوە ،دیارە هەڵەی كردووە.
بەم پێشەكییەوە ،دەمەوێ لە چەند خاڵەدا
ئاماژە بە كارەكانی كۆنگرەو رەخنەكانیش
بكەم:
 .1بەشداریی بەرچاوی دەی��ان حزب و
رێكخراوی كوردستانی ،چەندین رێكخراوی
مەدەنی و سەربەخۆ ،بەشداری سەدان
ك��ەس ل��ە خەڵكی دڵ��س��ۆز و خەباتكار
لەم كۆنگرەیەدا بەرچاو و دڵخۆشكەرە.
كۆمەڵێك خەڵكی ئەكادیمی پسپۆڕ لە
بوارەكانی پەروەردە ،یاسای نێودەوڵەتی،
دیپلۆماسی ،هونەر ،یاساناس ،زمانزانەوان،
سیاسیكار كە (كەنەكە) توانی بووی لەژێر
یەك سەقفدا كۆیان بكاتەوە ،لەم كۆنگرەدا
قسەیان كردو ئامادەگی خۆیان نیشاندا بۆ
خزمەتی هەرچی زیاتر ،ئەگەر بتوانرێت
لە تواناییەكانیان كەڵك وەربگیردرێت،
بێگومان دەت��وان��ن خزمەتی گ��ەورە بە
دۆزی رەوای ك��ورد بكەن .خەڵكانێك
كە بەرژەوەندی بااڵی نیشتمانی لەسەرو
بەرژەوەندی حزبی و رێكخراوەیی و تاكە
كەسییەوە دەبینن.
 .2ك��ۆك��ردن��ەوەی كۆمەڵێك خەڵك بە
بیرو باوەڕی جیاواز ،ئایینی جیاواز...لە
كۆمۆنیستەوە بگرە بۆ ئیسالمی ،مەسیحی،
ئ��ێ��زدی ك��ە ب��ە ه��ەم��ووی��ان پێكهاتەی
دانیشتوانی كوردستان پێكدێنن ،لە ژێر
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چەترێكداو ب���رەودان بە رۆح��ی یەكتر
قبوڵكردن و پێكەوە ژیان و بەڵێندان بۆ
خزمەتی زیاتر هەرچی زیاتر بە كوردستان،
هەنگاوێكی ئەرێنییەو دەك��رێ��ت ،ئەم
نموونە بگوازینەوە بۆ ناو كۆمەڵگەش.
 .3ئ����ەوەی م��ن ل���ەم ك��ۆن��گ��رە و لە
ك��ۆن��گ��رەی پێشوتردا ب��ە چ��اوی خۆم
بینیومە پێداگریكردن و بەڵێنی بەشدارانی
كۆنگرەیە بۆ برەودان و خەبات لە پێناو
دابینكردنی دنیایەك ئازادو بەرابەر كە
هەموو مرۆڤەكانی كۆمەڵگا تێیدا هەست
بە بەختەوەری بكەن ،بە هەر رەنگ و
ئاینن و بیرو باوەڕێك كە هەیانبێت،
لەهەمانكاتدا كۆنگرە نایەوێت بە هیچ
جۆرێك ئیمتیاز بە هیچ كۆنەپەرەستییەك
بدات .ئەوەی دەبێت خۆی بگونجێنێت
ئ��ەو ك��ەس��ان��ەن ك��ە دەب��ن��ە ئ��ەن��دام لە
كۆنگرە بۆ پەیڕەوكردنی بنەماكانی
پێشكەوتنخوازی و ئازادیخوازیی نەك بە
پێچەوانەكەی.
 .4لە كۆنگرەی (كەنەكە) دەتوانی رەنگ
و بۆنی ژنان و كچانی كۆبانێ لە خەباتی
یەكسانیخوازیدا هەست پێ بكەیت.
 .5كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان نامەی
بۆ حزبەكان لە هەرچوارپارچەی كوردستان
بەبێ جیاوازی ناردووە و بانگێشتیكردوون،
كە بەشداری كۆنگرە بن .هەندێ حزب (بۆ
نموونە پارتی) دەڵێن بانگێشت نەكراوین،
راس��ت نییە .ئ��ەوەی من تێگەیشتبێتم
كۆنگرە هەوڵی ئەوەیە كە هەرچی زیاتر
حزبەكان تێدا بەشداری بكەن.
 .6باس لەوە دەكرێت كە كۆنگرە كەمتر
دەپەرژێتە سەر رۆژهەاڵتی كوردستان.
ب��ۆ م��ن وەك��و ئەندامی ئ��ەو كۆنگرەی

وەاڵمەكەم ئەو پێشەكییە كە لە سەرەوە
باسمكرد ،بەاڵم ئەمە بە مانای ئەوە نییە،
كە رۆژهەاڵت فەرامۆش بكرێت (ئەگەرچی
فەرامۆش نەكراوە) .ئێمە رۆژهەاڵتییەكان
ك��ە قسەمانكرد ه��ەم��ووم��ان جەختمان
لەسەر ئەوە ك��ردەوە ،كە دەبێ گرنگی
زیاتر بە رۆژه��ەاڵت بدرێت .بۆ وەبیر
هێنانەوەی كۆنگرەش ئەوەی بەسەر كورد
لە رۆژهەاڵتدا هاتووە و دێت باسكران.
بە خۆشحاڵییەوە لە راگەیاندنی ئەنجامی
كۆتایی كۆنگرەكەدا ئەمە رەنگیداوەتەوەو
لە چەند خاڵەدا باسكراون ،بۆ ئەو زوڵم
و سەركوتكارییە كە بەرامبەر بە كورد لە
رۆژهەاڵتی كوردستاندا دەكرێت ،هەروەها
هاوسەرۆكی ت��ازەی (كەنەكە) (رێبوار
رەشید) لە بەرنامەی دایە گرنگی زیاتر بە
رۆژهەاڵتی كوردستان بدات ،لە دەورەی
داهاتوودا.
 .7دەنگدان لە كۆنگرەدا بەشێوەی نهێنی
بوو .هەر كەس بۆی هەبوو خۆی كاندید
بكات ،بۆ هاوسەرۆكی كۆنگرە ،كۆنسەی
بەڕێوەبەری ،دیوان گشتی و ....دەنگ
بدات ،دەنگی پێ بدەن و  ...بۆ چاودێری
دەنگدانیش ئەنجومەنێك هەڵبژێردران
كە هەر كەس ئازاد بوو خۆی بپاڵێوێت.
تەنیا خاڵێك كە جێی رەخنە بوو( ،هادی
سۆفیزادە)ش باسیكرد ،ئەوە بوو كە قەرار
بوو ناوەكان بەپێی ئەلف و بێ بێت،
كەچی لە یەكێك لە هەڵبژاردنەكاندا
لەبەرچاو نەگیرا بوو.
 .8لە دەستپێكردن و كۆتاییشدا سرودی
ئەی رەقیب پەخشكرایەوەو ئەوەی دەڵێن
نەكراوە راست نییە.
 .9بۆچی لە كۆنگرەی نەتەوەییدا ئااڵی

نەتەوەیی لێ نەبوو .ئەو ئااڵ كە بە ئااڵی
كوردستان ناسراوە (لە باشور) ،لە باشورو
هەندێ حزبەكانی رۆژهەاڵتیش لەسەری
س��اغ��ب��وون��ەت��ەوە ،ل��ە بەشێكی گ��ەورەو
زۆرینەی كوردستان .واتە باكورو رۆژئاوا
لە سەری ساغ نەبوونەتەوە ،بۆیە ناكریت
ئااڵیەك كە زۆرینەی گەلەكە لە سەری ساغ
نەبوونەتەوە پێی بوترێ ئااڵی نەتەوەیی
كوردستان ،بەاڵم دەكرا ه��ەردوو ئااڵكە
هەبوایە.
 .10هەندێ كەس باسی ئەوەیان كردووە،
كە (تاهیر كەمالیزادە) لە ژێر گوشاری
(پەكەكە)دا لە هاوسەرۆكی (كەنەكە) وەال
نراوە .ئەمە راست نییە ،بەپێی پەیڕەو
پرۆگرامی (كەنەكە) ه��اوس��ەرۆك بۆی
نییە ،لە دوو دەورە زیاتر خۆی بپاڵێوێت.
ئەگەرچی كاك (تاهیر) خۆی بە منی وت،
ئەگەر بمتوانیایەش ئەم دەورە نەمدەكرد.
پێمخۆشە كەسی دیكەش ئەو ئەزمونە تاقی
بكاتەوە.
 .11قسەو باسی ناو كۆنگرە بەشێوەیەكی
ئ��ازادان��ە ب��وو .هەر كەس ئ��ازاد بوو لە
رەخنەگرتن ،پێشنیاردان و  ...ئەوەی
ئیجازەی پێنەدرا ،بێڕێزی ك��ردن بوو،
تەنانەت لە دەربڕێنی وشەدا.
 .12بۆ كەسێك تا لە دەرەوەی واڵت
ن��ەژی��ت ،ن��ازان��ێ��ت چ��ەن��دە زەحمەتە
رێكخستن و ئامادەكاری بۆ كۆنگرەیەكی
ئ��اوا بە بەشداری س��ەدان كەس ئەویش
بەشێوەیەكی زۆر رێكوپێك و سازماندراو.
بۆیە من لێرەوە بەش بە حاڵی خۆم پڕ
بە دڵ سوپاسیان دەكەم ،دەستخۆشی لە
بەڕێوەبەرانی كۆنگرە دەكەم.
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دیامنەی هێزەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان لەسەر
كۆنگرەینەتەوەییكوردستان(كەنەكە)
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حەسەن شەرەفی جێگری سكرتێری حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران:

ئێمە لەرووی سیاسییەوە بە (كەنەكە)
نە شپرزە دەبین ،نە پێشی هەڵدەپەڕین
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ح��ەس��ەن ش��ەرەف��ی جێگری سكرتێری
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران،
ل��ە دیمانەیەكی گ��ۆڤ��اری (ك��وردس��ت��ان
دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك)دا تیشك دەخ��ات��ەس��ەر
بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
(ك��ەن��ەك��ە) ،ئێمە هیچ پ�لارو رێگری
و مخالەفەتێكمان بەرامبەر بەستنی
كۆنگرەی (كەنەكە) نەبووە ،تەنانەت
نە بە ب��اش ،نە بە خ��راپ باسیشمان
ن��ەك��ردوون ،وتومانە الیەنێك بۆخۆی
كە شتێك پێكدەهێنێت و چۆن كەڵكی
لێوەردەگرێت با لێیوەرگرێت.

حەسەن شەرەفی
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كوردستان دیپلۆماتیك :هۆكاری بانگێشت
نەكردن ،یان بەشداری نەكردنی (حزبی
دی��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران) لە
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟
حەسەن شەرەفی :ئەوەندەی من ئاگاداربم،
ئێمە بانگێشت نەكرابووین ،ئێمە نەك ئەم
جارە ،بەڵكو لە كۆبوونەوەو كۆنگرەكانی
پێشووتری (كەنەكە) دا هەر بەشدارنەبووین.
بەدەلیلی ئەوەی كە پێمانوابووە ،كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد دەبێت نوێنەرانی كوردی
هەر چوار پارچەی بە هەلومەرجێكی وەك
یەك ،بە مەوقیعیەتێكی وەك یەك تێیدا
بەشداربن .كە ئێمە لەو كۆنگرەیەدا ئەوەمان
ب��ەدی ن��ەك��ردووە ،بەڵكو ئەم كۆنگرەیە
الیەنێك دەیگرێت ،بۆ ئەوەی كە هەندێك
ئەحزاب ،یان بڵێیین كەسایەتی ،یاخود
كەسانی دەوروب��ەری خۆی ،یان الیەنگری
خ��ۆی كۆبكاتەوە ن��اوی بنێت كۆنگرەی
نەتەوەیی ،ئەوە دیارە هەر كۆبوونەوەیەك
كە كورد تێیدا كۆبێتەوەو هەر ناوێكیش لە
خۆی بنێت حەقی خۆیەتی ،تەنانەت ئێمەش
هیچ الرییەكمان لەوەیدا نییە ،بەاڵم ئایا ئەو

ناوەی كە لەسەر ئەو كۆبوونەوەی دادەنێن.
ئەو ناوەڕۆكەی هەیە ،كە ناوێكی گەورەی
وەكو كۆنگرەی نەتەوەیی كورد كاریگەری
خ��ۆی هەبێت؟ ی��ان ئایا توانیویەتی لە
رووداوەكانی هەرچوارپارچەی كوردستاندا
دەور بگێڕێت؟ یان شوێن دانەرێكی جێگری
هەیە؟ بێگومان ،وەاڵم��ەك��ەی .دەبینین
نەخێر ،بەڵكو ئەمە دەبینین كە تەنیا
الیەنێك بووە ،كە وەكو راگەیەندراو سودی
لێ بینیوە.
لە هەولێر ،من وەكو ئەندامێكی بیست
و یەك كەسەكەی كۆنگرەی نەتەوەیی كە
بڕیار بوو بگیرێت ،كە زۆریشمان كار بۆ
كرد ،تاڕادەیەكی باشیش چووە پێشەوە .ئەو
كاتە نوێنەرانی هەرچوار پارچەی كوردستان
تێدابوو ،بەاڵم ئەو كاتەش بۆیە نەیتوانی
سەربگرێت ،چونكە هەبوون دەیانویست
هەژمونی خۆیان بەسەر كۆنگرەی نەتەوەیدا
زاڵ بكەن ،ئێمەو مانانیش ئەوەمان قبوڵ
نەبوو ،كە هیچ الیەنێك هەژمونی خۆی
بەسەر كۆنگرەی نەتەوەییدا بسەپێنێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :كەواتە لە الی
حزبەكەی ئێوە كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان (كەنەكە) بە ئەڵتەرناتیڤی
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد دەزانرێت؟
حەسەن شەرەفی :ئێمە بەهیچ جۆرێك
(ك��ۆن��گ��رەی كەنەكە) ب��ە ئەڵتەرناتیڤی
كۆنگرەی ن��ەت��ەوەی��ی ك��ورد ب��ە مانایی
واقیعی خۆی نازانین ،لەبەرئەوەی الیەنێك
پێكیدەهێنێت ،تەنانەت ئەوانەی كە خۆی
دەی��ەوێ��ت بانگێشتیان دەك��ات ،زۆرب��ەی
ئەو شتانەی كەخۆی دەیەوێت دەیكاتە
راسپاردەی كۆنگرەكە ،لە كاتێكدا كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد بەشێوەی واقیعی دەبێت
هەموو الیەك پێكەوە پێكیبهێنین ،هەروەها
هەموو الی��ەك لە پێكهێنان و دارشتن،
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لەبڕیاردانەكەی تێیدا بەشداربین .ئەوە
ئەگەركۆنگرەی سی نەبێت ،سەدیش بێت
ئەوە مانا واقیعیەی خۆی نابەخشێت.
بەڵێ ،لەوانەیە باسی هەرچوارپارچەی
كوردستان بكەن ،ب��ەاڵم ئاخۆ الیەنێك
پێكیدەهێنێت ،كە هەندێك پەیوەندی
بە دەرو دراوسێكانەوە هەیە ،لەگەڵ
هەندێكی تریان نییەتی .واتە ئەوە الیەنەی
كە پێكیدەهێنێت ،ی��ان پێكهێنەرەكەی
لەوانەیە بەهۆی ئ��ەوەی كە دۆستایەتی
لەگەڵ الیەنێك بەشێوەیەك لەشێوەكان
هەیە ،نەتوانێت وەكو پێویست هەڵوێستی
لەبەرامبەردا بگرێت.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :بۆچی گەر
هەر الیەنێكی كوردستانی ،جا لە هەر
پ��ارچ��ەی��ەك��ی ك��وردس��ت��ان��دا ب��ێ��ت ،گەر
بیەوێت هەنگاوێكی لەم جۆرە بنێت،
ئ��ەوا راس��ت��ەوخ��ۆ ب��ەر پ�لارو تەشهیر
دەكەوێت ،لەبری ئەوەی لەوەها كارێكدا
هەماهەنگی و دۆس��ت��ای��ەت��ی یەكتری

بكەن؟ لەكاتێكدا ئەم هەنگاوە جۆرێكە
لە ك��ۆك��ردن��ەوەی الیەنە سیاسیەكان،
یان گەر حزبەكەی ئێوە كارێكی ئاوا
ب��ك��ات ،ئ��ەوا دەوت��رێ��ت ئ���ەوان دۆستی
پارتین ،ئەوانیش توركیایان لە پشتە،
بۆیە ئەم كۆنگرەیە سەركەوتوو نابێت؟
ئەم بۆچوون و دیدگایانە لە چییەوە
سەرچاوە دەگرێت؟
حەسەن شەرەفی :سەرەتا ئێمە هیچ پالرو
رێگری و مخالەفەتێكمان بەرامبەر كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە) ،كە بەستراوە
نەبووە ،تەنانەت نە بە باش ،نە بە خراپ
باسیشمان ن��ەك��ردووە ،وتومانە الیەنێكە
بۆخۆی شتێك پێكدەهێنێت و چۆن كەڵك لە
شتێك وەردەگرێت با لێی وەربگرێت ،بەاڵم
بە ئێمە بە كۆنگرەیەكی واقیعی نەتەوەیی
كوردیمان نەزانیووە ،لەگەڵ ئەوەشدا نەپێی
شپرزە بوون ،نە پشتگیریمان كردووە.
گەر حزبی دیموكراتی كودستانی ئێرانیش
بەتەنیا شتێك بكات ،ناوی بنێت كۆنگرەی

ئێمە بەهیچ جۆرێك
(كۆنگرەی كەنەكە) بە
ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد بە مانایی
واقیعی خۆی نازانین،
لەبەرئەوەی الیەنێك
پێكیدەهێنێت ،تەنانەت
ئەوانەی كە خۆی دەیەوێت
بانگێشتیان دەكات،
زۆربەی ئەو شتانەی
كەخۆی دەیەوێت دەیكاتە
راسپاردەی كۆنگرەكە

لۆگۆی حزبی دیمکراتی کوردستانی ئێران
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نەتەوەیی ك��ورد ،الیەنەكانی هەرچوار
پارچەی كوردستان ،وەك تێیدا بەشدار
نەبن ،بەمافی وەك یەك تێیدا بەشدار نەبن،
ئەوە بە دڵنیاییەوە نە ئێمە خۆمان ئەوە
بە كۆنگرەی نەتەوەیی دەزانین ،نە خەڵكی
دیكەش ئەوەمان لێ قبوڵ دەكات ،بەاڵم
ئەوە ماوەتەوە بەوەی كە هەندێك الیەن
وەكو ئێمە لەرووی سیاسییەوە بە (كەنەكە)
نە شپرزە دەبین ،نە پێشی هەڵدەپەڕین،
بەاڵم الیەن هەیە ،پێی هەڵدەپەڕێت ،وەك
چۆن الیەن هەیە كە شپرزە بووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :وەك��و حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئ��ێ��ران ،چۆن
الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكانی ئەم
ك��ۆن��گ��رەی��ەی ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردس��ت��ان(
كەنەكە) دیاری دەكەیت؟
حەسەن شەرەفی :لەو پەیوەندییەدا هەر
دەتوانم ئەوە بڵێم ،كە ئەو الیەنەی كە ئەو
كۆنگرەو كۆبوونەوەیە پێكدەهێنێت ،ئەو
كۆنگرەی كە لە ژێر ئیرادەو هەیمەنەی ئەودا
كار دەكات ،رەنگە لەباری باڵوكردنەوە ،یان
رەنگە لەباری بەرەو پێشچوونی كاری ئەو
الیەنەوە هەندێك بۆ ئەو الیەنە یارمەتی
دەربێت ،ب��ەاڵم ئەو الیەنانەی كە هیچ
سودێك لەو كۆنگرەیە وەرناگرن ،تەنانەت
هیچ هەڵوێستێك لەبەرامبەر پارچەی خۆیان
لەو كۆنگرەیەدا نابینن ،ئەوانە ناتوانن
الیەنگری ئاوابن ،كە ناوێكی وەكو كوردستانی
لەسەرە ،بەاڵم بۆ هەموو پارچەیەك زۆر
دڵسۆزی دەكات ،كە كار دەكات ،كە شتێكی
باشە ،بەاڵم بۆ پارچەكانی دیكە ،كە لەبەر
تێبینی پێكهێنەرەكەی هیچ كارێك ناكات،
لە زۆرشتدا كە دەبێت هەڵوێستی هەبێت،
بێدەنگ دەبێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ك��ەوات��ە ئەو
الیەنانەی كە لەگەڵ (پەكەكە) ،هاوفكر
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و هاوبیرەكانی (پەكەكە)دا نین ،دیارە
دور دەخرێنەوە لەم كۆنگرەیە ،یاخود
پەراوێز دەخرێن لەم كۆنگرانەدا؟ یان
بە جۆرێك لە جۆرەكان ئەم حزبانەش
بۆخۆیان بەشداری ناكەن؟ ئەمەش واتای
ئەوە دەگەیەنێت لەبری نزیكبوونەوەو
ه��ەم��ان��گ��ی دروس��ت��ك��ردن ،ملمالنێ و
كێبركێی گەورەی یەكتری دەكەن ؟
حەسەن شەرەفی :لەم بارودۆخەی ئێستای
كوردستاندا ئ��ارەزووی من ئەوە بوو ،كە
كە كورد لە هەر چوارپارچەی كوردستان
هەماهەنگ و پشتیوان و هاوسۆزییەك
هەبوایە ،ه��ەروەه��ا بەرژەوەندییە تاك
الیەنەكان ،الببرایە ،ب��ەرژەوەن��دی كورد
بەشێوەیەگی گشتی لەبەرچاو ببوایە ،گەر
ئەوە ببوایە ئەوا دڵنیام ئارەزووی هەموومان
دەبوو ،لەپێش هەموانیش ئارەزووی حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران دەبوو ،بەاڵم
ب��ەداخ��ەوە ئ��ەو ملمالنێیەی كە لەنێوان
ئەحزابی ك��وردی پارچەیەكدا هەیە ،ئەو
ملمالنێیەی كە لەنێوان ئەحزابی كوردی
پارچەیەك و پارچەیەكی دیكەدا هەیە،
تائێستا نەگەیشتوینەتە ئەو جێگایەی كە
پەیوەندییەكی باش و تەندروستمان لەگەڵ
یەكتردا هەبێت ،ئ��ەگ��ەر پەیوەندییەكە
تەندروست بوو ،من دەڵێم دۆستایەتی نا،
بەرەیەك نا ،بەاڵم بۆ پێكهێنانی كۆنگرەی
نەتەوەیی هەموو حزبەكان پەیوەندییان
باش بێت ئەوا كۆنگرەی نەتەوەیی باشتر
دەتوانرێت ببەسترێت.
پێشمخۆشەوە ئ��ەوە لێرەوە بڵێم حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران لەگەڵ هەموو
هێزو حزبە كوردییەكاندا پەیوەندی باش و
بەهێزە ،بۆ بانگێشت نەكردنیشمان لەوانەیە
بمانناسن كە ئێمە ناكەوینە ژێر هیچ شتێك
كە بە ئیرادەی هەموومان نەهاتبێتە دی.
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پرۆفایل:
_ حەسەن شەرەفی .
_ لە شاری مهاباد لە دایكبووە.
_ بڕوانامەی مێژووی لە زانكۆی تاران
بە دەستهێناوە.
_ باوكی لە دامەزرێنەرانی كۆماری
كوردستان ،حزبی دیموكراتی كوردستانی
ئێران ب��ووە ،لە هەموو كۆنگرەكانی
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران بۆ
سەركردایەتی و مەكتەبی سیاسی حزب
هەڵبژێردراوە .
_ لە ئێستاشدا جێگری سكرتێری گشتی
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ،
وتەبێژی رەسمی ئەو حزبەیە.

د.محەمەد ئەحمەد یاریدەدەری ئەمینداری
گشتی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان:
جیاوازییە ئایدۆلۆژییەكان دەبێت رۆڵی
تەواوكاری بگێرێت ،هەریەكەو لەالی خۆیەوە
بۆ پرسی میللەتەكەمان خەبات بكات
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د.م���ح���ەم���ەد ئ��ەح��م��ەد ی����اری����دەدەری
ئەمینداری گشتی یەكگرتووی ئیسالمی
كوردستان ،لە دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری
(ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك)دا ب��اس ل��ەوە
دەكات ،كە لە ساتی دامەزراندنی (كەنەكە)
وە مامەڵەیەكی ئیجابییان لەگەڵ كردووە،
هەروەها لە درێژەی دیمانەكەدا دەڵێت:
" هەر الیەنیچك لەبەرژەوەندی پرسیی
نەتەوەیی هەنگاوبنێت ،چەند پێمان
بكرێت هاوكاری و ئپشتیوانیان دەكەین" .
كوردستان دیپلۆماتیك :لە ماوەی رابردوودا

كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
لە شاری برۆكسل بەسترا ،بە نوێنەرایەتی
كۆمەڵێك لە هێزە سیاسییە كوردییەكانی
هەرچوار پارچەی كوردستان ،ئایا ئێوە
ئەو كۆنگرەیە بە كۆنگرەیەكی نەتەوەیی
كوردی دەزانن ،یان ئەو كۆنگرەیە دەبێتە
ئەڵتەرناتیڤ و ج��ێ��گ��رەوەی كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد؟
د.محەمەد ئەحمەد :ئێمە لەو ساتەوەی
ك��ە ئ��ەم كۆنگرەی (ك��ەن��ەك��ە) ی��ە هەیە،
مامەڵەی ئیجابیمان لەگەڵدا كردووە ،چونكە

بڕوامانوایە لەهەر شوێنێكەوە ئەم الیەنە
سیاسییە كوردییانە هەنگاوێك بنێن ،لە ساڵح
و بەرژەوەندی پرسی نەتەوەییمان بێت ،ئەوا
ئێمە پشتیوانیمان بۆی هەیەو پێی دڵخۆشین،
چەندێك پێمان بكرێت هاوكاری دەكەین،
بەبێ ئەوەی بیر لە ئایدۆلۆجیای ئەو كارە
بكەینەوە كە چۆن بیردەكەنەوە ،چونكە
ستراتیژی ئێمە كار كردنە لەسەر گەشەپێدانی
مافی چارەی خۆنوسین تا سەربەخۆیی ،لەبەر
ئەوە لە هەر چوار بەشەكەی كوردستانەوە
هەر هەنگاوێكـ ،لە هەر الیەنێكەوە بنرێت،

د.محەمەد ئەحمەد
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لۆگۆی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان

جا حزبی بێت ،یان رێكخراوەیی بێت خزمەت
بكات بە پرسی نەتەوەكەمان ئێمە پشتیوانی
لێ دەكەین ،بەدەر لەوەی كە بپرسین هی
كێیە ،یان بۆچییە؟ ئەمە بەشێكی .
بەشەكەی تری رەنگە نەتوانێت ئەڵتەرناتیڤی
ئەو كۆنگرە نەتەوەییە بێت ،كە بڕیاربوو لە
هەولێر ببەسترێت ،بەاڵم بەداخەوە نەبەسترا،
چونكە ئ��ەو كۆنگرە نەتەوەییە دەبێت
رێككەوتنێك ببێت ،هەموو الیەنەكان بە
ئەندازەی خۆی تێیدا بەشداربن.
ئ��ەم ك��ۆن��گ��رەی (ك��ەن��ەك��ە)ی��ە (پ��ەك��ەك��ە)
دایمەزراندووە ،الیەنەكانی دیكەشی بانگێشت
كردووە ،كە لە چاالكییەكانیاندا بەشدارببن،
ئەوا شتێكی ئاساییە لەالی ئێمە.
كوردستان دیپلۆماتیك :دەوترێت زۆر لەو
هێزانەی كە هاوپەیمان و دۆس��ت نین،
لەگەڵ (پەكەكە) هاوفكرو هاوبیرانیان
ب��ەش��دار ن��ەب��وون ،ی��ان پ��ەراوێ��زخ��راون؟
یەگكرتووی ئیسالمی كوردستان چۆن ئەم
باسە شرۆڤە دەكات؟
د.محەمەد ئەحمەد :ئێمە پێمان خۆش

نییە ،لەسەر بنەمای ئایدۆلۆژیا مامەڵە لەگەڵ
پرسە نەتەوەییەكاندا بكەین ،بەڵكو جیاوازییە
ئایدۆلۆژییەكان دەبێت رۆڵ��ی تەواوكاری
بگێرێت ،واتە هەر الیەنەو لە دەرگایەك
بدات ،ئێمە نەك ئێستا ،بەڵكو لە ساڵی 1998
كۆنگرەیەكمان لە ئەڵمانیا بەست داوامانكرد
كە هەموو الیەنە سیاسییە كوردستانییەكان
بەجیاوازی بیروڕایانەوە ،واتە هەر ئایدیاو
بیرو باوەڕێكیان هەیە .پێكەوە بەشدار بین،
هەر الیەنەو بە تایبەتمەندی خۆمان بدەین
بە دەرگ��ای��ەك و ب���ەڕووی دۆزی رەوای
نەتەوەكەمانەوە بكەینەوە ،واتە گرنگ ئەوەیە
هەموومان لەو خااڵنەدا كە باس لە دۆزی
رەوایی میللەتەكەمان دەكات ،پێكەوە هاوبەش
بین ،ئیدی الیەنێك بە ئایدیایەكی چەپگەرا،
الیەنێكی دیكە ئایدیایەكی ئیسالمی ،الیەنێكی
دیكە بە ئایدیایەی نەتەوەیی ،دیموكراسیەوە
مامەڵە دەكات .هەریەكەو لەالی خۆیەوە بۆ
پرسی میللەتەكەمان خەبات بكات.
ئێمە نەتەوەیەكی مەزڵومین ،واڵتەكەمان
داگیركراوەو دابەشكراوە ،ستەممان لێكراوە لە

ئێمە نەتەوەیەكی
مەزڵومین ،واڵتەكەمان
داگیركراوەو دابەشكراوە،
ستەممان لێكراوە لە
هەموو الیەكەوە ،مەحروم
بووین لە هەموو مافە
سروشتییەكانی خۆمان،
بۆیە پێویستمان بەوەیە كە
تواناكانمان یەكبخەین
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هەموو الیەكەوە ،مەحروم بووین لە هەموو
مافە سروشتییەكانی خۆمان ،بۆیە پێویستمان
بەوەیە كە تواناكانمان یەكبخەین.
لەبیرمە لە سااڵنی  1997-1996بۆ یەكەمجار
چ��ووی��ن ،ب��ۆ بارەگایەكی حزبی شیوعی
زۆرێ��ك لە خەڵكی پێیان سەیر ب��وو ،كە
چۆن ئیسالمییەك دەچێت بۆ پیرۆزبایكردنی
بۆنەیەكی حزبی شیوعی ،بۆیە ئێمە وتمان
دووالیەنین كە هەر دووالمان تێدەكۆشین بۆ
خزمەتی ئەم نەتەوەیە ،كە مێژووی هاوبەش
و ئەركی هاوبەشمان هەیە پێكەوە ،جگەلە
لەوەی كە كوردین.
كوردستان دیپلۆماتیك :گەر یەكگرتووی
ئیسالمی كوردستان لەم جۆرە كۆنگرەیە
بكات ،هەمان پالریان لێدەدا ،كە بڵێن
ئ��ەوەی كە هاوفكرو بیری ئێوە نەبووە
بانگێشتان نەكردوون ،یان نەخێر ئەوە
هێزو حزبە كوردییەكانە كە الیەنێك
ه��ەن��گ��اوێ��ك دەن��ێ��ت ،ب��ۆ ك��ۆك��ردن��ەوەی
الیەنەكان ،ئ��ەوا دەكەوێتەبەر رەخنەی
بەشێك لە هێزەكان؟
د .محەمەد ئەحمەد :بەداخەوە ،وەكو ئەوەی
تۆ دەیڵێیت حزبی كوردی توشی ئەو حاڵەتە
بووە ،حزبی لێ بۆتە مەبەست ،لە كاتێكدا حزب
دەبێت هۆكاربێت ،بۆ خزمەتی قەزیەیەكی
گ��ەورە ،بەاڵم حزب لەالی زۆر الیەن بۆتە
مەبەست ،كە بەرژەوەندی و دیدو بۆچوونی
حزبەكەی دەسەپێنێت بەسەر هەموو الیەنەكانی
تردا .واتە لە دیدی بەرژەوەندییەكانی خۆیەوە
تەماشایی بەرژەوەندییە گشتییەكانی نەتەوەكەی
دەكات .بۆیە لە هەر شوێنێكدا خۆی خاوەنی
نەبێت ،یان دەست پێشخەری تێدا نەكات ،ئەوا
زۆر لەگەڵیدا نییە ،دەست دەكات بە بیانوو
هێنانەوە كە ئەوەش هەر جارەو بە جۆرێك.
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ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :ك��ەوات��ە ئەو
الیەنانەی كە بەشدارنەبوون بە بڕوای تۆ
بیانویان هێناوەتەوە؟
د.محەمەد ئەحمەد :بێگومان ئەوانەی كە
نەهاتوون ،هەر الیەنەو بیانووی خۆی هەیە،
بەاڵم ئەسڵ لەالی ئێمە ئەوەیە هەر الیەنێك
دەست پێشخەری بۆ كارێكی باش بكات ،گەر
لەگەڵی نەبم ،ئەوا بەجۆرێك لە جۆرەكان
پشتیوانی دەكەم .واتە مەبەستی من ئەوەیە ،كە
وەكو ئەو الیەنە نەتوانم مامەڵە بكەین ،بەاڵم
پشتیوانی لە هەنگاوەكانی دەكەین و هاوكار
دەبین ،بۆ ئەم كۆنگرەیەش لە زۆربەی زۆری
كۆنگرەی (كەنەكە)دا بەشداریمان كردووە،
راستە كە ئەمە (پەكەكە) رێكیخستووە ،بەاڵم
ئەوەشمان لەبیر نەچێت ،كە(پەكەكە) دواجار
هێزێكی نەتەوەكەی منە ،هەروەها ئەركێك
رادەپەڕێنێت كە ئەوە ئەركی منیشە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :یەكگرتووی
ئیسالمی كوردستان الیەنە نێگەتیف و
پۆزەتیڤەكانی كۆنگرەی (كەنەكە) چۆن
بژار دەكات؟
د.محەمەد ئەحمەد :الیەنی ئیجابی ئەوەیە
كە لە هەر شوێنێكدا الیەنە سیاسییە كوردییەكان
كۆببنەوەو ئاڵوگۆڕی فكرو بیری خۆیان بكەن،
بیرو بۆچوونەكانیان بتوان یەكبخەن هەوڵبدەن
كە هاوكاری و هەمانگییەكانیان تۆخ بكەنەوە،
ئەوا بێگومان بەكارێكی ئیجابی و پرشنگداری
دەزانین.
لەوانەیە الیەنی نێگەتیڤی ئەوە بێت ،كە
چۆن حزبێك كۆنگرەی خۆی ببەستێت كە
الیەنەكانی دیكەش بانگێشت بكات ،كە
الیەنەكانیش وتاریان هەبێت پێموابێت بەم
جۆرە تەماشا دەكرێت.
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پرۆفایل:
_ د .محەمەد ئەحمەد مەحمود .
_ لە ساڵی  1961لە گوندێكی سەر
بە شارۆچكەی سەیدسادق لە دایكبووە.
_ ساڵی  1991كۆلێژی پزیشكی
ڤێتێنەری لە زانكۆی موسڵ تەواو
كردووە.
_ لە ساڵی  2001كۆلێژی یاسای لە
زانكۆی سلێمانی تەواو كردووە.
_ یەكێكە لە دامەزرێنەرانی یەكگرتووی
ئیسالمی كوردستان.
_ ل��ە ساڵی  2005ب��ووەت��ە ئەندام
پەرلەمان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی
عێراق ،سەرۆكی كوتلەی یەكگرتووی
ئیسالمی كوردستان بووە.
_ س��ەرۆك��ی ل��ی��ژن��ەی ق��ورب��ان��ی و
زیانمەندانی سیاسەتەكانی رژێم بووە،
كە یەكێك بووە لە لیژنە هەمیشەییەكانی
نوێنەرانی عێراق.
_ ئەندامی دەستەی بااڵی ئاشتەوای
عێراق ب��ووە ،لە م��اوەی ئ��ەو چوار
ساڵەی كە لە بەغداد بووە.
_ لە ئێستاشدا یاریدەدەری ئەمینداری
گشتی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستانە.

ئەبوبەكر مودەریسی جێگری سكرتێری گشتی
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستان:

كۆنگرەیەكی نەتەوەیی
جێگەی خاڵییە
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ئ���ەب���وب���ەك���ر م����ودەری����س����ی ج��ێ��گ��ری
سكرتێری گشتی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان��ی ك����وردس����ت����ان ،لە
دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری (كوردستان
دیپلۆماتیك)دا س��ەب��ارەت بە كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە) دەڵێت "
ئێمە كۆبوونەوەی ئەو خەڵكانەمان پێ
كۆنگرەی نەتەوەیی میللی نییە ،ئێمان
خۆش نەبوو بە چوونمان ،وەكو كۆنگرەی
نەتەوەیی لێ بێت" ،هەروەها باس لەوەش
دەكات ،كە لەسەرەتاو دەستپێكی بەستنی
ئەو كۆنگرەیەدا بەشداربوون ،بەاڵم بە
وتەی خۆیان لەوە تێگەشتوون كە ئەو
كۆنگرەیە نوێنەرایەتی هەموو بەشەكانی
كوردستان ناكات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :ئ��ێ��وە وەك��و
كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی
كوردستان ،بۆچی لە كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان (كەنەكە) بەشداریتان نەكرد،
ی���ان ه��ۆك��ارچ��ی ب���وو ،ئ��ای��ا بانگێشت
ن��ەك��راب��وون ،ی��ان خ��ۆت��ان بەشداریتان
نەكردووە؟
ئەبوبەكر م��ودەری��س��ی :ئێمە بانگێشت
ك���راب���ووی���ن ،وەف��دێ��ك��ی��ان زۆر پێش
كۆنفرانسەكەیان هاتن بۆ المان و بە رەسمی
بانگێشتیان كردین ،بەاڵم ئێمە نەچووین،
نەچوونەكەشمان ب��ۆ ئ��ەوە ن��ەب��وو كە
شتێكی پرنسیپی بێت ،مەسەلەكە ئەوەیە
ئێمە هەموو كۆبوونەوەی ئەو خەڵكانەمان
ل��ە ك��ۆن��گ��رەی (ك��ەن��ەك��ە) پ��ێ كۆنگرەی
نەتەوەیی میللی نییە،پێمانخۆش نەبوو بە
چوونی خۆمان وەكو كۆنگرەی نەتەوەیی
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لێ بێت ،لەگەڵ رێزی بێپایانمان بۆ هەر
حزب و الیەنێك لەوێدا كە هەر چاالكییەكی
هەبووبێت ،بۆسەرخستنی سیاسەتەكانی
خۆی لە هەر پارچەیەك ،بەاڵم پێمانوایە
ئەو كۆمەڵە خەڵكەی كە لەوێدا كۆبوونەوە.
گوزارشت لە كۆبوونەوەی نەتەوەیی كوردو
بەشەكانی ناكەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :حزبەكەی ئێوە
تاچەند كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
( كەنەكە) بە ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی
نەتەوەیی ك��وردی دەزان��ن؟ یاخو ئێوە
شیكردنەوەتان بۆ ئەم كۆنگرەیە چییە،
كە لە مێژووی خۆیدا توانیویەتی پانزە
جار ببەسترێت؟
ئەبوبەكر مودەریسی :ئەو كۆنگرەیە كاتی
خۆی لە كۆتایی سااڵنی نەوەدەكانەوە دەستی
بەكارەكانی ك��ردووە ،ئێمە بانگێشتكراین
ب��ۆ ل��ی��ژن��ەی ئ��ام��ادەك��اری ك��ۆن��گ��رەك��ەو
بەشداریمانكرد ،ب��ەاڵم ه��ەر ئ��ەو رۆژە
تێگەیشتین كە ئەو كۆنگرەیە نوێنەرایەتی
بەشەكانی دیكەی كوردستان ناكات ،زۆرتر
بەالیەكیدا شكاندیوێتییەوە .واتە ناتوانێت
كە كۆنگرەی نەتەوەیی بێت .بەنیسبەت
وەاڵم��ی ئێوەش ،نەخێر  ،پێمانوانییە كە
ئەوە ئەڵتەرناتیڤێكی باش و گونجاوبێت،
بۆ نوێنەرایەتی كردنی كۆنگرەی نەتەوەیی
كورد.
كوردستان دیپلۆماتیك :باشە هۆكارەكەی
ئەوەیە كە زۆرێك لەو حزبانەی كە لەگەڵ
پارتی كرێكارانی كوردستان (پەكەكە) و
هاوفكرەكانی تەبا نیین ،ئەم كۆنگرەی
(كەنەكە) رەت��دەك��ەن��ەوە؟ ی��ان هۆكاری
چییە ،ل��ە كاتێكدا ئ��ەم كۆنگرەیەلە
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زۆرێك لەو حزبانەی
كە لە كۆنگرەی
(كەنەكە)دا هەبوون،
لە لیژنەی ئامادەكاری
كۆنگرەی نەتەوەیی كە
لە هەولێریش بەسترا
كاتی خۆی هەبوون،
زۆرێكیش لەوانەی
كە لەوێدابوون،
ئەو كۆنگرەیە
بەڵتەرناتیڤێكی تەواو
كامڵ نازانن .ئەوە
خۆی كێشەكەی
دەگرێتەوە بۆ
چۆنیەتی پێكهاتن و
پێكهێنان

لۆگۆی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان
هەر چوارپارچەی كوردستانەوە حزب
و رێكخراویان كۆكردۆتەوەو بەیاننامەو
راسپاردەیەكیان بە هاوبەشی لەسەر
كوردستان باڵو كردۆتەوە؟
ئەبوبەكر مودەریسی :زۆرێك لەو حزبانەی
كە لە كۆنگرەی (كەنەكە)دا هەبوون ،لە
لیژنەی ئامادەكاری كۆنگرەی نەتەوەیی كە لە
هەولێریش بەسترا كاتی خۆی هەبوون ،تەنانەت
ئەو حزبەی كە بەهێزترین ،بگرە خەرجی
و ئیمكانیاتی ئەو كۆنگرەی (كەنەكە)یەشی
دەكرد ،ئەویش لە هەولێر بوو .پێموایە ئەوە
تەنیا ئێمە نیین ،بگرە خەڵكانێكی زۆری دیكەش
هەن ،بگرە زۆرێكیش لەوانەی كە لەوێدابوون،
ئەو كۆنگرەیە بەڵتەرناتیڤێكی ت��ەواو كامڵ
نازانن .ئەوە خۆی كێشەكەی دەگرێتەوە بۆ
چۆنیەتی پێكهاتن و پێكهێنان ،تایبەت هەموو
شتێكی بەالی خۆیدا داشكاندووە .بەشێوەیەكی
نادیموكراتییانە ،خۆسەپاندن بەسەر بەشەكانی
دیكەدا هەڵسوكەوتی دەكرد ،ئەوە (كەنەكە)
ی پێكهێنا.

پڕۆفایل:

كوردستان دیپلۆماتیك :بەبڕوای ئێوە
الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكانی ئەم
كۆنگرەیە چییە؟
ئەبوبەكر م��ودەری��س��ی :لەراستیدا من
ناتوانم شیكارییەكی تەواو وردی بۆ بكەم،
چونكە ئێمە بۆخۆمانی تێدا نەبووین،
تەنانەت كە من ئێستاش قسە لەگەڵ تۆدا

_ ئەبوبەكر مودەریس .
_ ل��ە س��اڵ��ی  1951ش���اری مهاباد
لەدایكبووە.
_ بەشی كیمیای لە زانكۆی تاران
تەواو كردووە.
_ جێگری سكرتێری گشتی كۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەخمەتكێشانی كوردستانە.

دەكەم لیستێكم لەبەردەستدا نییە ،بەاڵم
ئەمە كارەكانیەتی ،بەاڵم پێموایە هەموو
كۆبوونەوەیەك ،ئۆرگانێك ناوی خۆی بنێت
كۆنگرەی نەتەوەیی ،كە ئەواش نەبێت ئەوا
سەركەوتوونابێت لەو ئامانجانەی كە بۆخۆی
داناوە.
بڕواموایە كۆنگرەیەكی نەتەوەیی بەراستی
جێگەی خاڵییە ،ئ��ەوەی كە هەیە ئەوە
نییە .لەجیاتی ئ��ەوە بریا هەموو الیەك
ساغببونایەتەوە لەسەر كۆنگرەی نەتەوەیی
كە هەموو الیەنەكانی تێدا ب��ووی��ە .كە
سەرئەنجام بە ئامانجەكانی نەگەیشت.
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كاوە مەحمود جێگری سكرتێری كۆمیتەی
ناوەندی حزبی شیوعی كوردستان:

كۆنگرەیەكی وەكو (كەنەكە)
بوونی لە نەبوونی باشرتە
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ك����اوە م��ەح��م��ود ج��ێ��گ��ری سكرتێری
ك��ۆم��ی��ت��ەی ن���اوەن���دی ح��زب��ی شیوعی
ك��وردس��ت��ان ،ل��ە دیمانەیەكی تایبەتی
گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)دا قسە
لەسەر دوایەمین كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان (كەنەكە) دەك���ات ،ناوبراو
پێیوایە بوونی لە نەبوونی باشترە،
جگەلەوەی كە توانیویەتی جۆرێك لە
پەیوەندی ببەستێت ،لەگەڵ ناوەندە
سیاسییەكانی بڕیار لە ئەوروپا.
كوردستان دیپلۆماتیك :حزبی شیوعی
كوردستان ،كە ئەندامە لە كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە) ،لەگەڵ
هێزو الیەنێك كە ئەندام نییە ،كامەیە
س��ودو قازانجی ،یان ئێوە چییتان بۆ
دەستەبەركراوە ؟
ك��اوە مەحمود :لەراستیدا مەسەلەكە
پەیوەندی نییە ،كە چی دەستەبەركراوە
ب��ۆ ئێمە ،راس��ت��ە ئێمە ئ��ەن��دام��ی��ن لە
كۆنگرەی (كەنەكە) ،بەاڵم كاریگەرییەكی
گرنگمان لەسەر بڕیارەكانی كۆنگرە نییە،
ب��ەاڵم كۆنگرەكە پێكهاتەیەكی سیاسییە
كە لە ئەوروپا كار دەكات ،تاڕادەیەكیش
زۆر توانیویەتی جۆرێك لە پەیوەندیی
ببەستێت ،لەگەڵ ناوەندە سیاسییەكانی
بڕیار لە ئەوروپادا ،هەروەها شێوازێكە لە
شێوازەكانی بانگەشەكردن بۆ دۆزی رەوای
گەلی كورد ،لەو چوارچێوەیە ئەو كارە
دەكات ،بەاڵم وەكو قازانجی حزبایەتی،
ئێمە هیچ قازانجێكی حزبایەتیمانی تێدا
نییە.

كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردس��ت��ان (ك��ەن��ەك��ە) بە
ئەڵتەرناتیڤی ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی
كوردی دەزانن ؟
كاوە مەحمود( :كەنەكە) پێكهاتەیەكە كە
ناوی كۆنگرەی نەتەوەییە ،بەاڵم مانایی
ئەوە نییە ،كە ئەمە بۆ كۆنگرەیەكی فراوانی
نیشتمانیی گەورەیە ،پێشموایە ئەو دەورەی
نەبینیووەو ناشتوانێت ئەو رۆڵە ببینێت.
لەماوەی چەند ساڵی راب��ردوودا هەوڵێك
درا كە كۆنگرەی نەتەوەیی لە هەولێر
ببەسترێت ،ك��ە ب��ەداخ��ەوە ئ��ەو ه��ەوڵ
و كۆششە س��ەرك��ەوت��وون��ەب��وو ،ب��ەاڵم
ئەو كۆنگرەیە كە سەركەوتوو نەبووە،
مانای ئەوە نییە ،كە كۆنگرەی (كەنەكە)
كۆنگرەیەكی فراوان و گەورە دەبێت ،كە
هەموو الیەنە سیاسییەكانی تێیدا بەشدار
بێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ل��ەالی حزبی
شیوعی ك��وردس��ت��ان ،الیەنە پۆزەتیڤ
و نێگەتیڤەكانی كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان (كەنەكە) كامانەن ؟
كاوە مەحمود :بەراستی بەشێكی زۆری
هێزو الیەنە كوردستانییەكانی كۆكردۆتەوە،
یان بە جۆرێك لە جۆرەكان توانیویەتی
پەیامێكی كوردستان بە دەرەوە بگەیەنێت،
ی��اخ��ود ج��ۆرێ��ك ل��ە پ��ەی��وەن��دی دروس��ت
بكات ،ئەمانە خۆی لە خۆیدا الیەنی باش و
پۆزەتیڤە كە ئێمە هەڵی دەسەنگێنین ،بەاڵم
كۆنگرەی (كەنەكە) زیاتر لەژێر كاریگەرو
تەوژمێكی الیەنێكی سیاسییە ،ئەو الیەنەش
(پەكەكە) یە ،چونكە زیاتر بڕیارەكان و
قورسایی لەژێر كاریگەری ئەودایە ،لەبەر

كۆنگرەكە پێكهاتەیەكی
سیاسییە كە لە
ئەوروپا كار دەكات،
تاڕادەیەكیش زۆر
توانیویەتی جۆرێك لە
پەیوەندیی ببەستێت،
لەگەڵ ناوەندە
سیاسییەكانی بڕیار
لە ئەوروپادا ،شێوازێكە
لە شێوازەكانی
بانگەشەكردن بۆ دۆزی
رەوای گەلی كورد
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لۆگۆی حزبی شیوعی کوردستانی عیراق
ئەوە ناتوانین بڵێین كە ئەم كۆنگرەیە زۆر
فراوانە و هەموو الیەنەكان دەگرێتەوە .كە
لەژێر كاریگەری هیچ الیەنێكدا نییە ،ئێمە
دەزانین كە لە ژێر كاریگەری (پەكەكە)
دای��ە ،ئێمە نایشارینەوە وەك خواستی
ئێمە بۆ كۆنگرەكە داوام��ان��ك��ردووە ،كە
فراوانتر بكرێت ل��ەرووی بەشداری هێزە
سیاسییە كوردستانییەكان .بۆیە (كەنەكە)
ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەیەكی بەرفراوان نییە،
كە هەموو الیەنەكان بگرێتەوە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :زۆرێ���ك لە
ش��رۆڤ��ەك��اران��ی س��ی��اس��ی دەڵ��ێ��ن ،ئ��ەو
الی��ەن��ان��ەی ك��ە ل��ەگ��ەڵ (پ��ەك��ەك��ە) و
هاوفكرانی (پەكەكە) نین و نارێكن،
یاخود ملمالنێیان لەنێواندا هەیە،
بەشداری ئەم كۆنگرەیەیان نەكردووە؟
كاوە مەحمود :دوو هەفتە پێش كۆنگرەكە
لە بارەگای ئێمە لە هەولێر كۆبوونەوەی
(كەنەكە) بوو ،بۆیە ئێمە دەزانین (كەنەكە)
چییە ،ه��ەروەه��ا دەزان��ی��ن ك��ە ئاستی
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داواكاریشمان چییە؟ واتە دەمەوێت ئەوە
بڵێم كە (كەنەكە) ئەو پانتاییە فراوانە
نییە ،كە ئێمە خوازیارین و دەمانەوێت،
ب��ەاڵم ئێمە بڕیارێكمان هەیە لەوێدا
وەك ئەندام تێیدا بەشدارین ،هەروەها
كۆمیتەی ناوەندی حزبمان بڕیار دەدات
لەوەی كە ئێمە لە كۆنگرەكاندا بەشداری
بكەین ،یان بەشداری نەكەین .هەروەكو
وت��م ئ��ەم كۆنگرەیە پێكهاتەیەكە كە
كۆمەڵێك هێزو الیەن پێكەوە كۆدەبنەوە،
ئەوەش روونە لەالمان كە هێزێكی وەكو
(پەكەكە) ،كاریگەری لەسەر ئەم كۆنگرەیە
هەیە ،ب��ەاڵم ئ��ەم كۆنگرەیە كاریگەری
خۆی لە دەرەوە ،دۆزی كورد لەدەرەوە
دەجوڵێنێت ،هەبوونی جۆرە كۆنگرەیەكی
وەكو (كەنەكە) بوونی لە نەبوونی باشترە،
بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە ئەو چەترە
گەورەیەیی هەماهەنگی هەموو هێزە
سیاسییەكانی هەرچوارپارچەی كوردستان
بێت.
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پرۆفایل:
_ كاوە مەحمود .
_ لەساڵی  1958لە شاری كەركوك لە
دایكبووە.
_ بەكالۆریۆسی لە یاسادا هەیە.
_ لە كابینەی حەوتەمدا وەزی��ری
رۆشنبیری و الوانی حكومەتی هەرێمی
كوردستان بووە.
_ جێگری سكرتێری كۆمیتەی ناوەندی
(حزبی شیوعی كوردستان) .

ئەحمەدی ساڵحی ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی رێكخراوی
كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە:

كۆنگرەی (كەنەكە) ،نەیتوانیووە
كاریگەری لەسەر هیچ كام لە بەشەكانی
كوردستان هەبێت
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ئەحمەدی ساڵحی ئەندامی كۆمیتەی
ناوەندی رێكخراوی كوردستانی حزبی
كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە ،لە دیدارێكی
تایبەتی گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)
دا ب��اس لە دوای��ن كۆنگرەی (كەنەكە)
دەكات ،الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكانی
ئەم كۆنگرەیە دەخاتەڕوو ،لە درێژەی
دیمانەكەدا ،دەڵێت ":گەر بەشداریمان
بكردایە لە كۆنگرەی(كەنەكە) پێمانوابوو
لە تمەو پ�لار لە كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردمان دەدا".
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە وەكو حزبی
كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە بانگێشتی
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
نەكرابوون ،یان هۆكاری نەچونتان چیی
بوو؟
ئەحمەدی ساڵحی :ئێمە بانگێشتكرابووین،
تەنانەت برادەرانی (كەنەكە) هاتنە المان،
داوای��ان لێكردین ،كە وەك��و ئەندام ،یان
چاودێرو میوان بەشداری بكەین ،بەاڵم ئێمە
بۆ هەردووكیان دوای تاوتوێكردنی بابەتەكان
بڕیارماندا ئامادەنەبین ،دواتر هۆی بەشداری
نەكردنەكەشمان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە
لەمالو ئەوالو دەمێكە باس لەوە دەكرێت
ك��ە كۆنگرەی ن��ەت��ەوەی��ی دەك��رێ��ت ،كە
كۆنگرەیەك بێت ،ك��وردان��ی ه��ەرچ��وار
بەشەكەی كوردستانی تێدا بەشداری بكەن،
هەروەها پێمانوابوو بەشداری ك��ردن لە
كۆنگرەی (كەنەكە) لەتمە و پالر دەدات ،لە
بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی واقیعی.
كوردستان دیپلۆماتیك :ك��ەوات��ە ئێوە
كۆنگرەی (كەنەكە) ،بە ئەڵتەرناتیڤی
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردی نازانن ،بۆیە
بەشداریتان ن��ەك��ردووە ،ی��ان هۆكاری
بەشداری نەكردنتان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
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كە ئێوە بڕواتان بە مەسەلەی نەتەوایەتی
نییە ،ئەمە بە كارێكی ناسیۆنالیستی
دەزانن؟
ئ��ەح��م��ەدی ساڵحی :ئێمە پێمانوایە لە
هەموو ئەو الیەنانەی كە هەوڵدەدەن بۆ
چارەسەری كێشەی كورد ،یان خۆیان پێ
ناسیۆنالیستە ،دڵسۆزترین بۆ خەم و كێشەی
نەتەوایەتی كورد ،بۆ البردنی ستەم و زوڵم
لەسەر خەڵكی كورد ،لەو زەمینەیەدا هیچ
گرفتێكمان نییە ،هەروەها لە كاتی خۆشیدا لە
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد ،كە بڕیاروابوو لە
هەولێر ببەسترێت بەشداریمان كرد ،تەنانەت
لەو كۆنگرەیە ،چ لە كۆنگرەی (كەنەكە)
ش كە پانزە ساڵ لەمەوپێش لە برۆكسل
هەر بەشداریمان كردووە ،تا ئەوكاتەی كە
بڕیاربوو بەڵێننامە دەربكات ،بەاڵم ئەوكاتەی
كە بەڵێننامە دەردەچێت ،هاورێیانی ئێمە
دەبینن ئەو بەڵێننامانە كۆمەك بە خەمی
كێشەكانی كورد لە هەر چوارپارچە ناكات،
لەتمەو پالر دەدات ،جگەلەوەی لەالیەن
الیەنێكەوە قۆرەغ دەكرێت ،الیەنێك دژی
الیەنێكی دیكە بڕیار دەدرێ��ت ،ئێمە هەر
ئەو كات ئەو كۆنگرەیە بەجێدێڵین ،لەبەر
ئ��ەوە هەرگیز پەیوەندی ب���ەوەوە نییە،
كە ئەوە مەسەلەی كورد و ناسیۆنالیزمە.
ئێمە پێمانوایە (كۆمەڵە رێكخراوی حزبی
كۆمۆنیست) بەشی كوردستانی حزبی
كۆمۆنیستی ئێران ،لە كوردستاندا چاالكی
دەكەین ،بۆ چارەسەری كێشەی خەڵكی كورد
دڵسۆزانە خەباتمانكردووەو قوربانیمانداوە،
بگرە لە خەڵكی دیكەش زیاترمان كردووە،
لەبەر ئ��ەوە بە مافی خۆمانی دەزانین
گەر رۆژێك وەها كۆنگرەیەك ببەسترێت
نەبوونی ئێمە تێیدا ئیرادە گەر بەشداربین،
بەشداری دەكەین ،بەاڵم ئەو كۆنگرەیەی
كە دژی كەس نەبێت ،دەستی داگیركەرانی

كوردستانی لێ دوور بێت ،خۆمان لەپرۆسەی
ئامادەكردنەكەیدا هەبین.
كوردستان دیپلۆماتیك :قسەیەك هەیە
دەوترێت ئەوانەی كە لەگەڵ پەكەكەو
ه��اوف��ك��رەك��ان��ی (پ��ەك��ەك��ە) ن��ەب��وون،
هەوڵیانداوە بەجۆرێك لە جۆرەكان ،لەم
كۆنگرە خۆیان بە دوور بگرن ،ئەمە تا
چەند راستە ،یان خوێندنەوەی حزبی
ئێوە بۆ ئەمە قسەیە چۆنە؟
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گەر رۆژێك وەها
كۆنگرەیەك
ببەسترێت نەبوونی
ئێمە تێیدا ئیرادە
گەر بەشداربین،
بەشداری دەكەین،
بەاڵم ئەو كۆنگرەیەی
كە دژی كەس نەبێت،
دەستی داگیركەرانی
كوردستانی
لێ دوور بێت،
خۆمان لەپرۆسەی
ئامادەكردنەكەیدا
هەبین

پرۆفایل:

لۆگۆی رێكخراوی كوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران _ كۆمەڵە
ئ��ەح��م��ەدی ساڵحی :ت��ا ئ��ەم خولەكەش
گەر حساب بكەیت ،ئێمە لەو الیەنانەوە
نزیكترین كە لەو كۆنگرەیەدا بەشدارییان
كردووە .بۆیە بە هیچ شێوەیەك پەیوەندی
بەوەوە نییە ،چونكە كاتێك كە كۆنگرەی
نەتەوەیی دەبەسترێت ئەوە ئاشكرایە كە
هەموو الیەنە سیاسییەكان بە فكری جیاوازو
ئایدۆلۆژی خۆیانەوە دێنە ئەو كۆنگرەیەوە.
ئێمە ئێستا بەشێك لە كارەكانی پارتی
كرێكارانی كوردستان (پەكەكە) بەباشی
دەزانین ،بەتایبەتی لە رۆژئاوای كوردستان،
بۆئەوەش ئێمە پشتیوانیمان لەو پرۆسەیەی
كە لە رۆژئ��اوا بەرێوە دەچێت ك��ردووە،
تەنانەت پێشمان دەستكەوت بووە.
گ��ەر بەشداریمان بكردایە لە كۆنگرەی
(كەنەكە) ،پێمانوابووە لەتمەو پالر دەدەین
لە بەستنی كۆنگرەیەكی وەك��و كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد ،واتە ئێمە نەمانویستووە
بچینە پ��اڵ هیچ الیەنێك ل��ەو الیەنانە.
بەومانایەی ناچینە پاڵ ئەو الیەنانەی كە
بەشداری دەك��ەن ،یان بەشداری كۆنگرە
ناكەن ،ئێمە سەربەخۆو جیاواز بەردەوامیمان

بەكاری خۆمان هێناوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەو خااڵنە ،یان
الیەنە پۆزەتیڤ و نەگەتیڤەكانی ئەم
كۆنگرە لەچییدا دەبینیتەوە؟
ئەحمەدی ساڵحی :دی��ارە ماوەكی زۆرە
كە ئەم كۆنگرەیە هەیە ،بەاڵم لەواقیعدا
نەیتوانیووە كە كاریگەری لەسەر هیچ
كام لە بەشەكانی كوردستان هەبێت ،واتە
نەیتوانیوە جواڵنەوەكانی كوردستان بەرەو
پێشەوە بەرێت ،لەالیەكی دیكەشەوە پێموایە
كە گرێكە لێرەدایە كاتێك كە ئەو مەبەستە
هەیە ،ئەو مەبەستە تاڕادەیەك دەكرێت
بەربەست لە دژی الیەنێكی دیكە دەبێت،
ئەوە لەتمەو پالریش دەدات لە كۆكردنەوەی
هەموو خەڵكی ك��ورد لە كۆنگرەیەكدا،
ئەگەرنا لەواقیعدا ئەوە كارێكە كە الیەنی
باشی تێدا كۆبوونەوە لەهەر چوار پارچەكەی
كوردستانیش بەشدارییان تێدا ك��ردووە،
ئ��ەوەش ئاشكرایە كە باسیان لە كێشەو
گرفتەكانی خەڵكی كوردستانیش كردووە،
بەاڵم هەر ناتوانرێت بوترێت ئەوە كۆنگرەی
كوردستانی هەر چوار پارچەی كوردستانە.

_ ئەحمەدی ساڵحی .
_ لە ساڵی  1965لە الدێی بێتوشی
سەر بە شاری سەردەشت لەدایكبووە.
_ لە كۆنگرەی دەیەمینی كۆمەڵەوە
بووە بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی
كۆمەڵە.
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شوان قەاڵدزێی ئەندامی مەكتەبی سیاسی
بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان:
نزیكبوونەوەی الیەنەكانی هەر چوارپارچەی
كوردستان كارێكی گرنگ و ئیجابییە
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شوان قەاڵدزێی ئەندامی مەكتەبی سیاسی
ب��زوت��ن��ەوەی ئیسالمی ك��وردس��ت��ان ،لە
دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری (كوردستان
دیپلۆماتیك)دا هۆكاری بەشداری نەكردنی
ب��زوت��ن��ەوەی ئیسالمی ك��وردس��ت��ان لە
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
دەخ����ات����ەڕوو ،ه���ەروەه���ا دەڵ���ێ���ت ":كە
هەنگاوێكی باشە كە كۆمەڵێك الیەنی
سیاسی لە هەرچوارپارچەی كوردستان
ك��ۆب��ب��ێ��ت��ەوە ،ه��ەری��ەك��ەی��ان و پەیامی
خۆی دابێت ،دواتر كۆمەڵێك راسپاردەی
لێكەوتۆتەوە .ئەوانە هەموو الیەنی باشن،
بەاڵم چوارچێوەكەی فراوانتر بكرێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :وەكو بزوتنەوەی
ئیسالمی كوردستان هۆكاری بانگێشت
ن��ەك��ردن��ت��ان ب��ۆ ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی
كوردستان (كەنەكە) چی بووە ؟
ش��وان ق��ەاڵدزێ��ی :ئێمە بانگهێشتی كۆنگرەی
رابردوو كرابووین ،بەاڵم بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی
كودستان (كەنەكە) بانگهێشت نەكرابووین ،لەبەر
ئەوە بەشداریمان نەكردووە ،بەراستی لەو بارەیەوە
گلەیی خۆمان هەیە ،كە الیەنێكی ئیسالمی وەكو
بزوتنەوە بۆچی دەبێت پەراوێز بخرێت ،یاخود
دەبێت بۆ بانگهێشت نەكرێت ،چونكە ئێمە پێمانوایە
لێك نزیكبوونەوەی الیەنەكانی هەرچوارپارچەی
كوردستان كارێكی گرنگ و ئیجابییە.
كوردستان دیپلۆماتیك :كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان (كەنەكە) ،وەكو ئەڵتەرناتیڤی
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد تەماشا دەكرێت،
یان خوێندنەوەو شرۆڤەی ئێوە بۆ ئەم
كۆنگرەیە چییە؟
ش��وان ق��ەاڵدزێ��ی :بەدڵنیاییەوە كۆنگرەیی
نەتەوەیی دەبێت گەورەترو فراوانتر بێت،
هەروەها نەخشەو بەرنامەكەی فراوانتر بێت،
نەخشە رێگای تەیاری كاری كوردان لە هەر
چوارپارچەی كوردستانی هەبێت ،واتە بۆ
هەر بەشێكیان نەخشە رێگایەكی هەبێت.
بۆیە بەبڕوای من پێویستە ئەم كۆنگرەیە

لۆگۆی بزوتنەوەی ئیسالمی لە کوردستان /عیراق

چوارچێوەكەی فراوانتر بكرێت ،ئەوەشمان
لەبیر نەچێت ئەمەش بۆخۆی هەنگاوێكە كەوا
كۆنگرەی نەتەوەیی ئەنجام بدرێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :دەتوانیت الیەنە
پ��ۆزەت��ی��ڤ و نێگەتیڤەكانی كۆنگرەی
(كەنەكە) بۆ دەست نیشان بكەیت؟
ش��وان ق��ەاڵدزێ��ی :بەبڕوای من لەالیەنە
نێگەتیڤەكانی ئەوەبوو ،كە دەك��را لەبری
ئەوەی كە لە برۆكسل ئەنجام بدرێت ،لەشاری
سلێمانی ،یان لە شاری هەولێر ئەنجام بدرایە،
لەبەرئەوەی لە باشوری كوردستان حكومڕانی
خۆمانمان هەیە ،ئایا بۆ ئەم كۆنگرەیە لە
باشور سازنەدرا ،یان ئاخۆ كێ بەربەستە ،یان
ئایا ئەو بەربەست بوونە پەیوەندی بەواڵتانی
ئیقلیمییەوە هەیە؟ یاخود هۆكارەكەی
ئەوەیە ه��ەر الیەنە دەی��ەوێ��ت رای خۆی
بسەپێنێت بەسەر الیەنەكانی تردا ،هەروەها
چوارچێوەكەشی فراوانتر بكرایە ،بانگێشتی
كەسایەتیە سیاسییە گەورەكانی جیهانیان
بكردایە ،لەالیەكی ترەوە ئەو راسپاردانەی كە
باڵوكراونەتەوە تاڕادەیەك باشە ،بەاڵم دەكرا
جدی تر بوایە.
ب��ەب��ڕوای م��ن الی��ەن��ە پۆزەتیڤەكانیشی،
هەنگاوێكی باشە كە كۆمەڵێك الیەنی سیاسی
لە هەر چوارپارچەی كوردستان كۆبكەیتەوە،
كە هەر یەكەیان پەیامی خۆی داوە ،كە دواتر
كۆمەڵێك راسپاردەی لێكەوتۆتەوە .ئەوانە
هەموو الیەنی باشن ،بەاڵم ئێمە وەكو كورد
خەونی گەورەترو فراوانترمان بۆ میللەتەكەمان
هەیە.

پرۆفایل:
_ شوان قەاڵدزێی.
_ لە ساڵی  1966لە دایكبووە.
_ دكتۆرای لە فەلسەفەی مێژوودا هەیە.
_ئەندامی مەكتەبی سیاسی بزوتنەوەی
ئیسالمی كوردستانە.
_ سەرۆكی فراكسیۆنی بزوتنەوەی
ئیسالمی ك��وردس��ت��ان ،لە پەرلەمانی
كوردستان.
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عەتا نارسی ئەندامی كۆمیتە ناوەندی
كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان:
خاڵی الوازی كۆنگرەی (كەنەكە) بەشداریی
هێزەكانی رۆژهەاڵت كەم بوو
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عەتا ناسری ئەندامی دەفتەری سیاسی
كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان ،لە
دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری (كوردستان
دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك)دا ب���اس ل��ە ب��ەش��داری
حزبەكەیان لە كۆنگرەی پانزەی (كەنەكە)
دەك��ات ،هەروەها پێیوایە بە بەشداری
حزبەكانی رۆژه����ەاڵت وەك پێویست
نەبووەو كەمەو بەشداری خۆشیان بە
میوان لە قەڵەم دەدات
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ك��ۆم��ەڵ��ەی
زەحمەتكێشانی كوردستان ،بەشداریتان لە
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
دا ك��ردب��وو ،هەڵسەنگاندنتان ب��ۆ ئەو
كۆنگرەیە چۆنە ،چیتان لە بەشداریكردنی
ئەو كۆنگرەیەدا بەدەستهێنا؟
عەتا ناسری :بەشداری ئێمە لە كۆنگرەی
(كەنەكە) وەكو میوان بوو ،چونكە ئێمە
ئەندامی رەسمی نین لەوێدا ،مەبەستی ئێمە
دانەبڕاندن بوو ،لەو كۆبوونەوەو كۆنگرانەی
هێزە هەمەالیەنەكان كە لەو كۆنگرەیەدا
بەشداربوون كە بەناوی كوردەوە دەكرێت،
ئەگەرچی رەنگە ئەوە لەالی ئێمە وەكو
كۆنگرەیەكی نەتەوەیی تەماشا نەكرێت،
ئەوەش بەهۆی هەژمونداری الیەنێكەوەیە،
بەاڵم ئێمە ئەوەندەی بتوانین دانابڕێین،
بەشداریشمانكرد و پەیامیشمان ئاڕاستەی
كۆنگرەكە كرد.
كوردستان دیپلۆماتیك :ب��ەاڵم بەشێك
ل��ەه��او خەباتانی ئێوە ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی
كوردستان لە كۆنگرەكەدا بەشدارنەبوون،
دەتوانین بڵێین لەدوای هێزەكانی كۆدارو
پژاكەوە ئێوە تاكە هێزی رۆژهەاڵت بوون
كە بەشداریتان لە كۆنگرەی (كەنەكە)
كردووە ،ئەوە هۆكاری نەبوونی تەنسق
ب��ووە ،یان هۆكاری بەشداری نەكردنی

هێزەكانی دیكە بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟
ع��ەت��ا ن���اس���ری :ب��ڕوام��وای��ە ب��ۆ ئ���ەوان
بەشدارنەبوون لە خۆیان بپرسن باشترە،
بەاڵم ئەوەندەش ئاگاداربم هەموو الیەكێكیان
بانگێشت كرابوون ،بەاڵم ئەگەر ئەم جارە
نەهاتبێتن ،یان نەیانتوانی بێت بێن ،ئەوا
پێموابێت پێشتر بەشدارییان كردووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :بڕواتوایە بە
ئامادە نەبوون ،یان بەشداری نەبوونی
ئ��ەو هێزانە ل��ە ك��ۆن��گ��رەی (ك��ەن��ەك��ە)،
بووبێت بە بە خاڵێكی الوازی كۆنگرەكە؟
عەتا ناسری :راستە ،لەوانەیە خاڵێكی
الوازی كۆنگرەی (كەنەكە) ئەوە بووبێت،
كە بەشداری نەكردنی هێزەكانی رۆژهەاڵت
كەم بوو ،یان وەكو پێویست نەبووە .كە
بڕواموایە دەتوانرا زۆرتربوایە ،بەاڵم رەنگە
خۆیان باشتر بزانن ،لەالیەكی ترەوە ئەم
كۆنگرەیە خۆ هەر ئەمساڵ نەبەستراوە،
س��ااڵن��ی دی��ك��ەش ب��ەس��ت��راوە ،ك��ە سااڵنی
پێشووتر بەشدارییانكردووە ،لەوانەیە ئەم
ساڵ بەهۆی دواكەوتنی كۆنگرەی نەتەوەیی
كورد كە دەبوو پێشتر ببەسترایە كاریگەری
خۆی هەبووە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :كۆمەڵەی
زەحمەتكێشانی ك��وردس��ت��ان كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردس��ت��ان (ك��ەن��ەك��ە) بە
ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد
دەزانێت؟
عەتا ناسری :نەخێر ،كۆنگرەی (كەنەكە)
ب��ە ئەڵتەرناتیڤی ك��ۆن��گ��رەی نەتەوەیی
ك���وردی ن��ازان��ی��ن ،ه��ەرچ��ەن��د كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد لە ئێستادا پەكی كەوتووە،
هەرچەندە كۆنگرەی (كەنەكە) راستەوخۆ،
یان ناراستەوخۆ هەژمونی (پەكەكە)ی بە
س��ەرەوە دی��ارە .كاتێكیش ئەم كۆنگرەی
(كەنەكە)یە كە لە ساڵی  1999دام��ەزرا،

كۆنگرەیەكی نەتەوەیی
بەوجۆرە دروست نابێت،
بەڵكو دەبێت
هەموو بەشداربێت
لە نوسنی پەیڕەوی
ناوخۆو داڕشتنەوەكانی
سیاسەتەكانی ئەوكاتە
دەتوانرێت بوترێت
كە ئەوە كۆنگرەیەكی
نەتەوەییە
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لۆگۆی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
ب��ۆخ��ۆم��ان ل��ە دەس��ت��ەی دام��ەزرێ��ن��ەران��ی
بووین ،بەاڵم نەبووین بە ئەندام ،چونكە
پەیڕەوی ناوخۆكەیان هەموو ئامادەكردبوو،
داوای���ان لە خەڵك و الیەنەكان دەك��رد،
كە ببنە ئەندام .بۆیە ئەوە سەرناگرێت،
گۆنگرەیەكی نەتەوەیی بەو جۆرە دروست
نابێت ،بەڵكو دەبێت هەموو بەشداربێت
لە نوسنی پەیڕەوی ناوخۆو داڕشتنەوەكانی
سیاسەتەكانی ئەوكاتە دەتوانرێت بوترێت كە
ئەوە كۆنگرەیەكی نەتەوەییە .بۆیە تەنانەت
بڕواموایە كە خۆشیان ئەوەیان قبوڵ نەبێت،
چونكە خۆشیان لە كۆنگرەی نەتەوەیی كورد
كە ئەوەی لە هەولێر دەویسترا بگیرێت،
(پەكەكە) خۆی الیەنێكی سەرەكی بوو لە
پێكهێنانی ،گەرچی تائێستا ئەو كۆنگرەیەش
سەری نەگرتووە .بۆیە پێموانییە كە ئەمە
ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد بێت،
كە دەبێت دروست بكرێت ،بە بەشداری
ه��ەم��ووو الیەنەكانی ه��ەرچ��وار پارچەی
كوردستان.
ك���وردس���ت���ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك:ك��ۆم��ەڵ��ەی
زەحمەتكێشانی ك��وردس��ت��ان ،الی��ەن��ە
پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكانی كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردس��ت��ان (ك��ەن��ەك��ە) چۆن
دەست نیشان دەكەیت؟
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عەتا ناسری :دەتوانرا كەسانی ش��ارەزاو
پسپۆرو سیاسی زیاتر لە هەر چوارپارچەی
كوردستان كۆبكاتەوە ،چونكە ئێستاش
كۆكردنەوەی ئەو الیەنانەی كارێكی پۆزەتیڤە،
هەروەها یەكێكیش لە خاڵە نێگەتیڤەكانی
ئ��ەم كۆنگرەیە سیاسی ئێران بە ك��وردی
رۆژهەاڵت باس نەكرا ،هەروەها سیاسەتی
سوریا بە رۆژئ��اوا زۆرك��ەم باسكرا ،بەاڵم
زۆرتر باس لە سیاسەتی توركیا بەرامبەر بە
كوردی باكور باسكرا كە ئەوەش ئەركێكە
دەبێت باس بكرێت.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :پێتانوایە
ئ��ەو الی��ەن��ان��ەی ك��ە ب��ەش��داری��ی��ان لەو
كۆنگرەیەدا نەكردووە ،ئەوانەبوون كە
لەگەڵ (پەكەكە) هاوبیرانی (پەكەكە)
ناكۆكبوون؟
عەتا ن��اس��ری :ت��اڕادەی��ەك ئەم بۆچوونە
راستی تێدا هەیە ،یان لەوانەیە كاریگەری
ئەم ملمالنێی ئێستای نێوان ئەو دوو هێزە
هەبێت ،بەاڵم پارتی دیموكراتی كوردستان
و الیەنەكانی دیكەش لە سااڵنی راب��ردوو
لەم كۆنگرەیەدا بەشدارییان كردووە ،بەاڵم
مەرجیش نییە ئەوەی بەشداری نەكردووە
سەر بەو دوو الیەنە بن.
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پڕۆفایل:
_ عەتا ناسر سەقزی .
_ لە ساڵی  1968لە ش��اری سەقز
لەدایكبووە.
_ ئەندازیاری بیناسازی لە شاری سەقز
تەواوكردووە.
_ لە ئێستادا بەرپرسی پەیوەندییەكانی
كۆمەڵەیە ،لە شاری سلێمانی.
_ ئەندامی كۆمیتە ناوەندی كۆمەڵەی
زەحمەتكێشانی كوردستانە.

عومەر باڵەكی ئەندامی دەفتەری سیاسی حزبی
دیموكراتیكوردستان:

نابێت كۆنگرەی نەتەوەیی لەسەر
دەستی حزبێكدا پێكبێت
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ع��وم��ەر باڵەكی ئ��ەن��دام��ی دەف��ت��ەری
سیاسی حزبی دیموكراتی كوردستان،
ل��ە دی��م��ان��ەی��ەك��ی ت��ای��ب��ەت��ی گ��ۆڤ��اری
(كوردستان دیپلۆماتیك)دا ،لەبارەی
ن��ەچ��وون و ئ��ام��ادەن��ەب��وون��ی��ان ،لە
ك��ۆن��گ��رەی ن���ەت���ەوەی���ی ك��وردس��ت��ان
(ك���ەن���ەك���ە) ،دەڵ���ێ���ت" :ت��ەن��ی��ا ئێمە
نەبووین كە لەوێدا بەشدارنەبووین،
ب��ەڵ��ك��و ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك الی���ەن���ی گرنگی
م��ەی��دان��ی س��ی��اس��ی ك���وردس���ت���ان لە
كۆنگرەی (كەنەكە) بەشدارنەبوون"،
ه��ەروەه��ا لەالیەكی دیكەوە لەبارەی
الیەنە نێگەتیڤەكانی كۆنگرەكەوە،
دەڵ��ێ��ت " :ك��ەن��ەك��ە ،نەیتوانیوە كە
كێشەیەك لەنێوان ئەحزابی رۆژئاواو
باشور هەبێت چارەسەری بكات" .
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ه��ۆك��اری
بانگێشت ن��ەك��ردن ،ی��ان ب��ەش��داری
نەكردنی (حزبی دیموكراتی كوردستان)
ل��ە ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی كوردستان
(كەنەكە) بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟
عومەر باڵەكی :لەراستیدا تائێستا ئاگام
لەوە نییە ،كە بانگێشتیان كردووین ،یان
نا .گەر بڵێم ،ئەگەر بانگێشت بكراینایە
دەچ��ووی��ن ،یان نەدەچووین ،ئ��ەوە لە
سااڵنی رابردووشدا پێكهاتنی یەكەمین
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
ئێمە قسەیەكمان كردووە ،ئێستاش لەسەر
ئەو قسەیە سورین.
كۆنگرەی نەتەوەیی ئەگەر پێكبێت نابێت
لەسەر دەستی حزبێت پێكبێت ،هەرچەندە
ئەوە بەمانای ئەوە ناڵێم كە گەر حزبێك
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شتێكی ئەوا بیكات ،یان هەوڵ بۆ ئەوە
بدات كە كۆنگرەی نەتەوەیی ببەسترێت،
ئەوا شتێكی خراپ دەك��ات ،بەاڵم گەر
هەیمەنەو خۆسەپاندنی الیەنێكی پێوە
دیار بێت ،ئەوە لە راستیدا نابێتە كۆنگرە
نەتەوەیی ،چونكە كۆنگرەی نەتەوەیی
دەبێت هەموو الیەنێك تێیدا بەشداربن،
ه��ەم��ووالن��ەك��ان بتوانن قسەی خۆیان
بكەن ،لە راستیدا ببێت چەترێك بۆ
كۆكردنەوەی تەواوی الیەنەكان.
دەمەوێت ئەوە بڵێم ،تەنیا ئێمە نەبووین
ك��ە ل��ەوێ��دا ب��ەش��دار ن��ەب��ووی��ن ،بەڵكو
كۆمەڵێك الیەنی دیكەی گرنگی مەیدانی
سیاسی ك��وردس��ت��ان ،ل��ەوێ��دا ب��ەش��دار
نەبوون.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ب��ەب��ڕوای
ئێوە كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
(كەنەكە) بە ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد دەزانن؟
عومەر باڵەكی :نەخێر ،بە هیچ جۆرێك نە
دەبێتە ئەڵتەرناتیڤ ،نەوەكو ئەڵتەرناتیڤ
تەماشا دەكرێت ،چونكە لە راستیدا پێش
هەر بەڵگەیەك ،خودی (كەنەكە) بۆخۆی
داوایان دەكرد كە رێژەیەكیان بەركەوێت
لە كۆنگرەی نەتەوەیدا ،كە بڕیار بوو
لە لیژنە بیست و یەك كەسیەكەدا كە
لە هەولێر ببەسترێت ،واتە ( كەنەكە)
ئامادەگی و هەوڵی ئ��ەوەی هەبوو كە
بەشێوەیەك لە شێوەكان بخوێندرێتەوە،
بۆیە گ��ەر ئ��ەو كۆنگرەیە ببەسترایە
ئەوا ئەو كۆنگرەیە دەبوو بە كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی��ی ك���ورد ،چونكە كۆمەڵێك
پرنسیپی هەبوو كە نیشاندەری ئەوە بوو،
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لەماوەی ئەو
پانزە كۆنگرەیەی
كە كردویەتی
چی كردووە ،یان
توانیویەتی كە
كێشەیەك لەنێوان
ئەحزابی رۆژئاواو
ئەحزابی باشور
هەبێت چارەسەری
بكات ،یان لە
رۆژئاوای كوردستان
توانیویەتی
نێوەندگیرو
چارەسەری كێشەی
نێوان كوردان بكات،
تابتوانن پێكەوە
كاربكەن ،هاوسەنگی
دروست بكات؟

پرۆفایل:

لۆگۆی حزبی دیموکراتی کوردستان
كە ئەوە دەتوانێت چەترێكی تەواو بێت،
بۆ ئەو مەبەستەی كە كورد دەیەوێت،
رەنگە كامڵ نەبوایە ،ب��ەاڵم دەب��وو بە
شتێكی دڵخۆشەر بۆ هەموو الیەك ،بەاڵم
بەبڕوای من كۆنگرەی (كەنەكە) ناتوانێت
ب��ەو ئ��ەرك��ە هەستێت .ك��ە كۆنگرەی
نەتەوەیی دەتوانێت بیكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :بەبڕوای ئێوە
الی��ەن��ە پ��ۆزەت��ی��ڤ و نێگەتیڤەكانی
ك��ۆن��گ��رەی ن���ەت���ەوەی���ی ك��وردس��ت��ان
(كەنەكە) چیبوون؟
عومەر باڵەكی :لەماوەی تەمەنی خۆیدا،
یان لەماوەی ئەو پانزە كۆنگرەیەی كە
كردویەتی چی ك��ردووە ،بۆ نموونە لە
رۆژهەاڵتی كوردستان چەند ناڕەحەتییان
بینیوە ،ك��ام ل��ە بەیاننامەكانی ئەو
كۆنگرەیە لەو بارەیەوە باڵوكراوەتەوە،
یان لەسەر دۆزی باشوری كوردستان چی
ك��ردووە ،یان توانیویەتی كە كێشەیەك

لەنێوان ئەحزابی رۆژئ���اواو ئەحزابی
باشور هەبێت چ��ارەس��ەری بكات ،یان
ل��ە رۆژئ����اوای ك��وردس��ت��ان توانیویەتی
نێوەندگیرو چ��ارەس��ەری كێشەی نێوان
كوردان بكات ،تابتوانن پێكەوە كاربكەن،
هاوسەنگی دروست بكات؟
الیەنە پۆزەتیڤەكانیشی لەوانەیە یەكێكیان
ئەوە بێت ،كە الیەنەكان كۆدەبنەوەو وتار
پێشكەش دەك��ەن ،بەاڵم ئەوەش گرنگە
كە بۆچی كۆدەبینەوەو كاریگەریەكە
دیارنەبێت ،ئەوا تەنها كۆبوونەوە چییە؟
ئەوە پانزە كۆبوونەوەیەو وتاریش دەدەن
و راس��پ��اردەش ب�ڵاو دەك��ەن��ەوە ،بەاڵم
دەرئەنجامەكان كوان ،چونكە من بۆیە
كۆنگرەی نەتەوەیم پێ باشە ،بۆئەوەی
چەترێك بێت بۆ ت��ەواوی ئەو كێشەو
گرفتانەی ك��ە ه��ەی��ە ،ل��ە هەمانكاتدا
دەن���گ���ی ك����ورد ب��ێ��ت ب���ۆ چ���ارەس���ەر
كردنی پرسەكان.

_ عومەر باڵەكی .
_ لە ساڵی  1959لە شاری مهاباد لە
دایكبووە.
_ بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە یاسادا
هەیە.
_ ئەندامی مەكتەبی سیاسی حزبی
دیموكراتی كوردستان.
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غەریب حەسۆ نوێنەری (پەیەدە)
لە باشوری كوردستان:

وەكو ئەڵتەرناتیڤێك دەڕوانینە كۆنگرەی (كەنەكە) ،تاكو
بەستنی كۆنگرەی نیشتامنی كوردستانی سەرتاسەری
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غ��ەری��ب حەسۆ نوێنەری (پ��ەی��ەدە) لە
ب��اش��وری ك��وردس��ت��ان ،ل��ە دیمانەیەكی
تایبەتی گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)
دا باس كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
(كەنەكە) دەك��ات ،هەروەها (كەنەكە) بە
ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردی
دەزان���ێ���ت ،ه���ەروەه���ا ل��ەالی��ەك��ی ت���رەوە
دەڵێت " :كۆنگرەی نەتەوەیی رێگەیەكە
بۆ دەربڕینی خواست و ئاواتەكانی گەلی
كورد" .
كوردستان دیپلۆماتیك :پەیەدە ،چۆن
دەڕوانێتە كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
(كەنەكە) ؟
غ��ەری��ب ح��ەس��ۆ :ئێمە لە پارتی یەكێتی
دیموكراتی (پ��ەی��ەدە) دەڕوانینە كۆنگرەی
نیشتمانی كوردستانی ( كەنەكە) وەك یەكێك لە
ئەولەویەتی كاروچاالكی رێكخراوەیی ،سیاسی
و دیپلۆماسی خۆمان ،بەڵكو پێمانوایە كۆنگرەی
نیشتمانی چاكترین رێگەیە بۆ چارەسەركردن
و یەكالیكردنەوەی سەرجەم كێشەو گرفتە
هەڵپەسێردراوەكانی هەموو كوردستان ،لەو
روانگەیەوە كە كۆنگرەی (كەنەكە) نوێنەرایەتی
سەرجەم هێزو الیەنە كوردستانییەكان دەگرێتە
خۆ ،ئامانجی ئەوەیە كە یەكریزی ماڵی كورد
بپارێزێت و رێكی بخات ،جگەلەوەش (كەنەكە)
دەرب���ڕی زەمینەیەكی گونجاوە لە پێناو
كۆكردنەوەی هەموو كۆمەڵگەی كوردستانی
بە مەبەستی یەكخستنی گوتاری سیاسی و
میدیای كورد ،لە ناوەندە نێودەوڵەتییەكاندا،
ئێمە دڵنیاتان دەكەینەوە كە پارتەكەمان
(پەیەدە) تاكو ئێستا شەش كۆنگرەو ژمارەیەكی
زۆر لە كۆنفرانسی گرێداوە ،هەمیشە لەو
كۆنگرەو كۆنفرانسانەماندا پێداگیریمان
لەسەر ئەوە كردووە ،كە بەستنی كۆنگرەی
نیشتمانی كوردستان (كەنەكە) ئەركێكی

نیشتمانی چارەنوسسازە بەالمانەوە ،لەبەر
ئەوە لە رێگەی پەیوەندییە گشتییەكانمان
لەگەڵ س��ەرج��ەم ح��زب و الی��ەن سیاسییە
كوردستانییەكان هەمان ئاراستەمان نیشانداوە،
چونكە ئێمە متمانەی تەواومان هەیە ،بەوەی
كە كۆنگرەی نیشتمانی رێگەیەكە بۆ دەربڕینی
خواست و ئاواتەكانی گەلی كورد ،لە گەیشتنی
بە ژیانێكی ئازادانەو شەرەفمەندانە ،ئەوەش
لە رێگەی پێناسەكردنی پرسە رەواكەیی و
ئازارو مەینەتیەكانی و ئاشناكردنی كۆمەڵگەی
نێو دەوڵەتی پێیان ،هەربۆیە ئومێد دەكەین
بڕیارەكانی یەكەمین و دوایین كۆنگرەی
نیشتمانی كوردستانی (كەنەكە) دەرب��ارەی
هەموو بارودۆخی كوردستان بێت بەشێوەیەكی
گشتی ،لێرەشەوە جارێكی تریش رایدەگەیەنم
كە بارودۆخی خۆی و بابەتیانە زۆر گونجاوە
لەرووی بۆچوون و دیدگاكانی هەموو هێزە
كوردستانییەكان بۆ بەستنی كۆنگرەی نیشتمانی
كوردستان (كەنەكە) .
بەكورتی دەتوانین بڵێین ك هەڵوێستی
(پەیەدە) لە بەرامبەر كۆنگرەی (كەنەكە)
ئەرێنییە ،بۆیە ئێمە بە ورەیەكی بەرزەوە
هاوكارییانین لەپێناو بەستنی ئەو كۆنگرەیەدا،
ئەوەش لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نیشتمانی
بااڵو دوركەوتنەوەمان لە بەرژەوەندی تەسكی
حزبی.
كوردستان دیپلۆماتیك :پەیەدە كۆنگرەی
(ك��ەن��ەك��ە) ،بە ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردی دەزانێت ؟
غەریب حەسۆ :لەراستیدا ئێمە كۆنگرەی
(كەنەكە) بە زەمینەیەكی باش و لەباری
دەبینین ،لەپێناو بەستنی كۆنگرەیەكی
نیشتمانی كوردستانی سەرتاسەری ،چونكە
(كەنەكە) توانیویەتی لەسەر بناغەیەكی
كوردستانی پوخت خۆی رێكبخاتەوە ،ئەوەش
لەرێگەی بەشداریكردنی زۆرب���ەی حزب

و الیەنە سیاسییەكان و رێكخراوەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنی تێیدا ،ئەمەش سەرەرای
بەشداریكردنی حزبە ئاشوری و سریانی،
كەسایەتییە سەربەخۆكان لە دەرەوەو ناوە
لە كۆنگرەكەدا ،لەالیەكی دیكەوە نوێنەرانی
كورد لە روسیاو ناوچەی قەوقازیاو ئەوروپاش
بەشداری دەكەن .كۆنگرەی (كەنەكە) خاوەنی
بەرنامەو پەیڕەوی ناوخۆی خۆیەتی ،كە ساڵی
جارێك بە بەشداری هەموو ئەو هێزو پارتانەی
باسمان كردن ،كۆنگرەی فراوانی دەبەسترێت
و دەستەی سەرۆكایەتی هاوبەش و دەستەی
بەرێوەبردن لە رێگەی دەنگدانی راستەوخۆوە
هەڵدەبژێردرێن ،بەو پێیەش كە (پەیەدە)

(پەیەدە) تاكو ئێستا
شەش كۆنگرەو
ژمارەیەكی زۆر لە
كۆنفرانسی گرێداوە،
هەمیشە لەو كۆنگرەو
كۆنفرانسانەماندا
پێداگیریمان لەسەر
ئەوە كردووە ،كە
بەستنی كۆنگرەی
نیشتمانی
كوردستان (كەنەكە)
ئەركێكی نیشتمانی
چارەنوسسازە
بەالمانەوە ،چونكە ئێمە
متمانەی تەواومان
هەیە ،بەوەی كە
كۆنگرەی نیشتمانی
رێگەیەكە بۆ دەربڕینی
خواست و ئاواتەكانی
گەلی كورد
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ئەندامی كۆنگرەی (كەنەكە) ئێمە پابەندین بە
هەموو بڕیارو راسپاردەكانی ئەم كۆنگرەیەوە.
بەوهۆیەشەوە وەكو ئەڵتەرناتیڤێك دەڕوانینە
كۆنگرەی (كەنەكە) تاكو بەستنی كۆنگرەی
نیشتمانی كوردستانی سەرتاسەری ،هیوا
دەخ��وازی��ن هەموو حزبە كوردستانییەكان
هەمان تێڕوانیینیان بەرامبەر (كەنەكە) هەبێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :الیەنە پۆزەتیڤ
و نێگەتیڤەكانی كۆنگرەی نەتەوەیی
(كەنەكە) لەالی (پەیەدە) كامانەن ؟
غەریب حەسۆ :ئێمە وەكو (پەیەدە) هیچ
الیەنێكی نەرێنی لە كۆنگرەی (كەنەكە)،
بەڵكو تەواو بە پێچەوانەوە پێمانوایە (كەنەكە)
ه��ەر ل��ەدوای بەستنی یەكەمین كۆنگرەی
دامەزراندنیەوە ،تاكو ئێستا خزمەتی زۆری
پێشكەش بە گەلی ك��ورد ك��ردووە ،هەموو
ئەوانەش بۆ خزمەت و پاراستنی بەرژەوەندی
نیشتمانی بااڵی كوردستان بووە ،لە رێگەی
ناساندنی پرسی كورد بە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
و هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی سۆزی زۆربەی
دەوڵەتانی ئەوروپای و جیهانی بۆ پرسی كورد،
ئەوەش لەرێگەی كارو چاالكییەكان و بەستنی
پەیوەندی دیپلۆماسی لەالیەن كۆنگرەوە
لەگەڵ ئەو دەوڵ��ەت و ناوەندانەدا ،ئەمە
جگەلە كردنەوەی چەند نوسینگەیەكی فەرمی
(كەنەكە) لەو دەوڵەتانە ،لە خۆرئاواو باشوری
كوردستانیش ،هەروەك كۆنگرەی (كەنەكە)
توانیویەتی زۆرینەی حزبە كوردستانییەكان
لەژێر چەتری خۆیدا پێكەوە كۆبكاتەوە.
كۆنگرەی ئەم دواییەش باشترین بەڵگەیە بۆ ئەو
راستییە ،چونكە (كەنەكە) توانی زیاتر لە ()50
خزب و الیەنی كوردستانی پێكەوە كۆبكاتەوە،
ئەگەر بزانین ئەم ژمارەیە ساڵ بەساڵ زیاتر
دەبێت ،دەشتوانین بڵێین كە سلبیاتەكان ،یاخود
هەڵەكان تێدەپەڕێندرێت لە رێگەی ئەنجامدانی
ئ��ەو كۆبوونەوە ف��راوان��ان��ەی كە كۆنگرەی
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لۆگۆی پەیەدە

(كەنەكە) هەموو ساڵێك ئەنجامیان دەدات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :پێتانوایە لە
راسپاردەو بەالغی كۆتایی كۆنگرە كە باڵو
كرایەوە ،دەستخراوەتە سەر برینەكانی
هێزەكانی رۆژئاوای كوردستان بەتایبەتی،
كوردستان بەشێوەیەكی گشتی ؟
غ��ەری��ب ح��ەس��ۆ :گومانی تێدا نییە ،كە
لەدوایین كۆنگرەی (كەنەكە)دا باسی بارودۆخی
ئەو حزب و رێكخراوانە كرا كە ئەندامن لە
كۆنگرەكەدا دەركەوت هیچ كێشەو ناوكۆكی
جددی لەنێوان ئەو حزب و الیەنانەدا بەدی
ناكرێت ،لە هەمووشی گرنگتر بریتی بوو
لە تاوتوێكردنی بارودۆخی هەنوكەی باكور،
باشو ،رۆژئاوا ،رۆژهەاڵتی كوردستان ،بەاڵم
بارودۆخی رۆژئ��اوای كوردستان بەتایبەتی
پێگەیەكی جیاوازی هەبوو لە سەرجەم راوێژو
گفتوگۆكانی دوایین كۆنگرەی (كەنەكە) ،كە
پشتیوانی و هاوسۆزی بەهێزی خۆی بۆ شۆڕشی
رۆژئاوا دەربڕی ،بە گرنگییەوە باسی لە خەبات
و قوربانیدانی بێ هاوتای (یەپەگە) و (یەپەژە)
لە كانتۆنەكانی رۆژئاوا كردو بەرزنرخاندی،
جگەلە بەرزنرخاندنی تێكۆشانی قارەمانانەی
هێزەكانی بەرگری میللی (هەپەگە ،یەژا ستار،
پێشمەرگە) لە بەرەكانی شەنگال ،مەخمور،
كەركوك و راپەڕینە جەماوەرەكانی باكوری
كوردستان ،ئەوەش بەروونی پەرۆشی زۆری
كۆنگەری (كەنەكە) بۆ پرسە كوردستانییەكان
نیشان دەدات.

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

پڕۆفایل:
_ غەریب حەسۆ.
_ ئەندامی دەستەی ناوەندی پارتی
یەكێتی دیموكراتی (پەیەدە).
_ نوێنەری (پ��ەی��ەدە) ل��ە باشوری
كوردستان.
_ لەساڵی  1985وەك چاالكێكی سیاسی
و نیشتمان پەروەر بەردەوامە لەخەبات.
_ یەكێكە لە دامەزرێنەرانی (پەیەدە)
لە ساڵی 2003

شیالن مئین ئۆگلۆ نوێنەری
هەدەپە لە هەرێمی كوردستان:
كۆنگرەی (كەنەكە) ،تەواوكەری
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردە

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

173

شیالن ئمین ئۆگلۆ نوێنەری هەدەپە
لە هەرێمی كوردستان ،لە دیمانەیەكی
تایبەتی گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)
دا روانینی هەدەپە بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی
ك��وردس��ت��ان (ك��ەن��ەك��ە) دەخ���ات���ەڕوو،
دەڵێت ":گومانی تێدا نییە( ،كەنەكە)
رۆڵ���ی ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی ك���ورد لە
هەرچوار پارچەی كوردستان دەبینێت"،
لەالیەكی ت���رەوە بۆچوونی وای���ە ،كە
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)
ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردە.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ه��ەدەپ��ە،
چ��ۆن دەڕوانێتە كۆنگرەی نەتەوەیی
كوردستان؟
شیالن ئمین ئۆگلۆ :من وەك نوێنەر
(هەدەپە) لە باشوری كوردستان ،هەروەك
دەزانم كە (كەنەكە) ئەو قەدەغەكردنەی
كە لەسەر پەرلەمانتارانی كوردی باكوری
كوردستان بوو ،كە چونە دەرەوەی واڵت،
(كەنەكە) ل��ەالی��ەن ئ��ەوان��ەوە دام���ەزرا،
ئەمەش بۆ وەاڵمدانەوەی كێشە كۆمەاڵیەتی
و سیاسییەكانی توركیا دامەزرا ،هەروەك
ئاشكرایە كە (كەنەكە) رۆڵ��ی كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی ك��ورد ل��ە ه��ەرچ��وار پارچەی
كوردستان دەبینێت ،ئەمەش وایكرد كە لە
هەر چوارپارچەی كوردستانەوە خەڵكێكی
زۆر پەیوەندی بە (كەنەكە) وە كرد ،دواتر
لە كۆنگرەی (كەنەكە) زۆرێك لەوانە بیڕیاری
گەڕانەوەیان بۆ واڵت��دا ،بەاڵم بەداخەوە
كە ئەمڕۆ لە هەموو رۆژێك بەرامبەر بە
ك��وردان و لەسەر سنور كە بەربەستێكی
وەكو داعش كە شەڕێكی چەپەڵ بەرامبەر
بە كوردان بەڕێوە دەبات ،كە لە رۆژهەاڵتی
ن��اوەڕاس��ت دیزاینێكی نوێ لە ئارادایە،
كە لە س��ەدەی بیست و ی��ەك هەمیشە

174

زیاتر پێویستی بە كۆنگرەی نەتەوەیی
كورد بووە ،كە لەسەر پێشنیاری سەرۆك
ئاپۆ بێتە دام��ەزران��دن ،كە كۆنگرەیەكی
نەتەوەیی دابمەزرێت كە لەوێدا كێشەی
سیاسی ،ئابووری ،كۆمەاڵیەتی ،كولتوری،
سەربازی لەو كۆنگرەیەدا وەكو نوێنەرایەتی
ه��ەرچ��وارپ��ارچ��ەی ك��وردس��ت��ان دەت��وان��ن
جێبەجێی بكەن ،كە هەر الیەن و هێزێك
تایبەتمەندییەكانی خۆی لە باكور ،لە باشور،
لە رۆژهەاڵت ،لە رۆژئاوا لەو كۆنگرەیەدا
بتوانێت بپارێزێت ،چونكە ئەوەش روونە كە
هەر پارچەیەك تایبەتمەندی خۆی هەیە،
واتە لەیەكتری جیاوازن ،بەاڵم پێویستە
هەرپارچەیەك تایبەتمەندی خۆی بپارێزێت،
بە ئەركی نەتەوەیی و نیشتمانی خۆی
هەستێت و پێكبهێنێت ،كە (كەنەكە)ش
خزمەتی نەتەوەیی و نیشتمانی دەكات ،لە
هەرچوارپارچەش خۆی دیسپلین كردووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :هەدەپە كۆنگرەی
(كەنەكە) ،بە ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی
نەتەوەیی ك��وردی  ،كە بڕیار بوو ،لە
هەولێر ببەسترێت دەزانێت؟
شیالن ئمین ئۆگلۆ :من وەكو ئەڵتەرناتیڤ
نایبنم ،بەڵكو بە ت��ەواوك��ەری یەكترییان
دەزانم ،لە هەرچوارپارچە نوێنەری خۆی
هەیە( .كەنەكە) لەهەمبەر ئەو كۆنگرەی
كە بڕیاڕ بوو كە لە هەولێر سازبكرێت،
ئەوا تێنەكۆشاوە ،بڕیار بوو ئەو بەرنامانەی
پێشبخات كە بۆخۆی داینابوو ،بۆیە ئەو
كۆنگرەیە ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی نەتەوەیی
ك���ورد ل��ە ه��ەول��ێ��ر نییە ،بەڵكو وەك
تەواوكەری كۆنگرەی نەتەوەیی كوردە.
كوردستان دیپلۆماتیك :الیەنە پۆزەتیڤ
و نێگەتیڤەكانی ك��ۆن��گ��رەی پ��ان��زەی
ن��ەت��ەوەی��ی ك��وردس��ت��ان (ك��ەن��ەك��ە) چۆن
هەڵدەسەنگێنیت؟
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بەرنامەكانی (كەنەكە)
پۆزەتیڤە ،بۆیە ئێمە
پشتیوانییان دەكەین.
(كەنەكە) كۆنگرەی
نەتەوەیی گەلی كوردە،
كە لە هەرچوار پارچەی
كوردستانەوە الیەن
و هێزە سیاسییەكان
بەشدارییان تێداكردووە.
زۆرێك دەوترێت كە
(كەنەكە) سەر (پەكەكە)
یە ،بەاڵم ئەوانە دوورە لە
راستییەوە

لۆگۆی هەدەپە
ش��ی�لان ئمین ئ��ۆگ��ل��ۆ :ب��ەب��ڕوای ئێمە
بەرنامەكانی (كەنەكە) پۆزەتیڤە ،بۆیە ئێمە
پشتیوانییان دەكەین( .كەنەكە) كۆنگرەی
نەتەوەیی گەلی كوردە ،كە لە هەرچوار
پ��ارچ��ەی ك��وردس��ت��ان��ەوە الی��ەن و هێزە
سیاسییەكان بەشدارییان تێداكردووە .زۆرێك
دەوترێت كە (كەنەكە) سەر (پەكەكە) یە،
بەاڵم ئەوانە دوورە لە راستییەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :پێتانوایە
لە راس��پ��اردەو بەالغی كۆتایی پانزەی
(كەنەكە) كە باڵوكرایەوە ،دەستخراوەتە
س��ەر برینەكانی ب��اك��وری كوردستان،
چونكە هەندێك الیەن رەخنەی ئەوەیان
لە (كەنەكە) گ��رت��ووە ،كە ئ��ەوەن��دەی
باسی كوردی باكور كراوە ،هێندە باسی
پارچەكانی دیكە نەكراوە ،سەرنجی ئێوە
لەو بارەیەوە چییە؟
شیالن ئمین ئۆگلۆ :هەروەك دەزانن كە
ماوەیەكی زۆرە هێرش و گوشار خراوەتەسەر
(هەدەپە) ،لەسەر كەسی دیموكراتخوازی
گەلی باكور  ،حكومەتی (ئاكپارتی) شەری
لە دژی ئ��ەوان راگ��ەی��ان��دووە ،بۆیە گەر
(كەنەكە) گۆنگرەی خۆی بەبێ وەستان
لەسەر ئەو مژارە بەرێوە ببات ،ئەوا لە
هەڵەیەكی جدیدا دەبێت ،بۆیە پێویستە

دەنگی خۆی بڵند بكات ،رەخنەو ناڕەزایەتی
خۆی رابگەیەنێت .كەواتە بەبڕوای من ئەوە
بووە بە بنەما بۆ باسكردنی باكور.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ب��ەش��داری
الی��ەن��ەك��ان��ی ه����ەر چ����وار پ��ارچ��ەی
كوردستان ،وەكو سااڵنی رابردوو دەبینن،
یان ئەو بەشدارییە كەمتربووە؟
ش��ی�لان ئمین ئ��ۆگ��ل��ۆ :ئ��ەگ��ەر نوێنەری
(ه��ەدەپ��ە) چ���ووە ،ئ���ەوا نوێنەرایەتی
(ه��ەدەپ��ە)ی ك��ردووە .ئ��ەوەی كە گرنگە
بۆ ئێمە هەركەس كە بەشداربووە ،لەسەر
ناوی حزبەوە بەشداربووە ،بۆیە ئێمە هیچ
جیاوازییەك نابینن كە هەر كەسێك بەشدار
دەبێت ،وەكو نوێنەری حزبەكەی دەچێت.
من وەكو ژنێكی كورد ،نوێنەرێكی هەدەپە،
كە بۆچوونی (هەدەپە)ش وایە ،ئێمە ئاشتی،
یەكسانی ،ئازادیمان دەوێت ،دەمانەوێت
هەموو پارچەی كوردستان بە باشور ،باكور،
رۆژهەاڵت رۆژئاوا هەمووی یەكپارچەیە،
بۆیە پێویستمان بە یەكێتی نەتەوەیی هەیە،
بۆیە هیوادارین یەكێتی كوردان پێكبێت ،كە
سەركەوتنی هی گەلی كوردە ،بەاڵم پێویستە
یەكێتی نەتەوەیی پێكبهێنین ،سەركەوتن بۆ
هەموو الیەنەكانی كوردستان سەركەوتن
دەخوازم.

پڕۆفایل:
_ شیالن ئمین ئۆگلۆ.
_ لە ساڵی  1961لەدایكبووە.
_ لە ساڵی  1988دانەبڕاوە لە كایەی
سیاسی.
_ لە ئێستادا نوێنەری (هەدەپە) یە لە
باشوری كوردستان.
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د .فایەق گوڵپی سەرۆكی رێكخراوی ئەكادیمیای
سیاسەتی دیموكراسی:

(كەنەكە) لەو كاتەوەى دروست بووە،
هێشتا بە ئامانجەكانی خۆی نەگەیشتووە
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د .فایەق گوڵپی سەرۆكی رێكخراوی
ئەكادیمیای سیاسەتی دیموكراسی ،لە
دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری (كوردستان
دیپلۆماتیك)دا پێیوایە (كەنەكە) لە ساتی
دامەزراندنیەوە تائێستا بە ئاماتجەكانی
خۆی نە گەشتووەو گرنگی لەوەدایە بەیەك
زمان موخاتەبەی كۆمەڵگەی نێودەوڵەی
بكات ،واتە هەوڵی كۆكردنەوەی گەلی
كورد بدات لە هەندەران.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە وەكو
ئ���ەن���دام ل��ە ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەی��ی
كوردستان (كەنەكە) ،ئەم گۆنگرەیە
چۆن هەڵدەسەنگێنن لە هەلومەرج و
بارودۆخی ئێستای هەرێمی كوردستان؟
د .فایەق گوڵپی :بەبڕوای من بۆ ئەوەی
گەلی ك��ورد ،خەبات و تێكۆشانەكانی
بە ئامانج بگات ،پێویستی بە كۆمەڵێك
دامودەزگای جیاوازە ،بێگومان یەكێك
لەو دامودەزگایانە ،دەزگ��ای كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە) ،بۆ ئەوەی
لەالیەكەوە خەبات و تێكۆشانی گەلی كورد
لە پارچە جیاجیاكانی كورد لە كوردستاندا
بێنێتە الی یەك و لەیەكیان نزیك بكاتەوەو
بەرنامەیەكیان بۆ دابنێت ،بۆئەوەی كە
رێگە ن��ەدات ،خەبات و تێكۆشانەكانی
گەلی كورد لە پارچە جیاجیاكاندا دژی
یەكتری بەكاربهێنرێت ،وەك چۆن
ل��ەراب��ردوودا بەكارهێنراوە ،هەروەها
لەالیەكی ت��رەوە گرنگی ئ��ەو دەزگ��ای
نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە) ئەوەیە
كە بەیەك زمان موخاتەبەی كۆمەڵگای
نێودەوڵەتی بكات .واتە هەوڵبدات لە
ه��ەن��دەران گەلی ك��ورد كۆبكاتەوە لە

رێكخراوە جیاجیاكانەوە .بەتێكۆشەرانی
گەلی ك��وردو كەسایەتییەكانەوە .لە
واڵتانی ئەوروپاو ئەمەریكاو واڵتانی
دیكەوە كۆیان بكاتەوەو لۆبییەك بۆ
كورد دروست بكات ،كە داكۆكی لە ماف
و ئازادییەكانی گەلی ك��ورد لە ئاستی
نێودەوڵەتی و لەو شوێنانەدا كە بڕیاریان
بەدەستە بكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەم كۆنگرەیە
دەت��وان��رێ��ت ببێتە ئەڵتەرناتیڤی
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد ،مەبەستم
ئەو كۆنگرەیە بوو ،كە بڕیاربوو لە
شاری هەولێر ببەسترێت ؟
د .ف��ای��ەق گ��وڵ��پ��ی :خ��ۆی ئەمانە
ئەڵتەرناتیڤ نەبوون ،بەڵكو ئەو هەوڵەی
هەولێر ئەوەبوو ،كە لە رێگەی (كەنەكە)
وە الیەنەكانی ت��ر ب��ەش��داری بكەن،
لە پێكهێنانی كۆنگرەی نەتەوەییدا،
واتە وەكو بڵێیت (كەنەكە) لەوكاتەوە
دروس��ت ب��ووە ،هێشتا بە ئامانجەكانی
خۆی نەگەشتووە ،ئامانجەكانی خۆشی
ئەوەیە ،كە هەموو هێزو الیەنەكانی
پارچە جیاجیاكانی كوردستان بەشداری
تێدا بكەن ،ئەوكاتە هەنگاوێك دەچێتە
پێشەوەو ئامانجەكانی بەدەست دەهێنێت،
كە خۆی لە كۆكردنەوەی هەموو الیەنە
سیاسییەكانی كوردستاندا دەبینێتەوە،
بەاڵم لە هەولێر هەندێك هەوڵدرا لە
ساڵی  ، 2013بەاڵم بەداخەوە ئەو هەوڵە
سەركەوتنی بەدەست نەهێنا.
وات��ە ئ��ەم دوو كۆنگرەیە ت��ەواوك��ەری
یەكترین ،چونكە هەر بنەڕەتەوە هەر
(ك��ەن��ەك��ە) ه��ات��ب��وو داوای كۆنگرەی
نەتەوەیی ك��وردی ب��وو ،وات��ە فكرەكە

یەكێك لە كێشەكانی
ئێمەی گەلی كورد كە
لەناو كۆمەڵگا ،تاك،
پێكهاتە سیاسییەكانی
كوردستاندا كە هەیە
دەتوانم ناوی بنێم
خۆپەرستی ،یان
حزب چێتی ،یاخود
پارچەگەریەتی.
واتە ئەم هێزو
الیەنانە كە لەگەڵ
یەكتریدا كۆدەبنەوە،
هەمووی هەوڵدەدات
راوبۆچوونی خۆی
بسەپێنێت و
الیەنەكانی دیكە بكاتە
ژێركاریگەری خۆیەوە
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هی ئەوان بوو ،لەو بڕوایەدام گەر ئەو
كۆنگرەیە لەوكاتەدا ببەسترایە ،لەوانەبوو
كە ئاڵوگۆڕێكی بەسەردا بهاتایە ،یان
ناوەكەی بگۆڕدرایە ،یاخود پێكهاتەكەی
بگۆڕدرایە ،یان رەسمیەتی بوونی باشتر
بوایە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :دەوت��رێ��ت
ئ��ەو الی��ەن��ان��ەی ك��ە ن��زی��ك ن��ەب��وون
لە (پەكەكە) هاوبیرو هاوفكرەكانی
(پ��ەك��ەك��ە) بەشدارییان ن��ەك��ردووە،
یاخود بانگێشتی كۆنگرەكە نەكراون،
ئێوە شیكردنەوەتان بۆ ئەمە چییە ؟
د .فایەق گوڵپی :لەراستیدا یەكێك
لە كێشەكانی ئێمەی گەلی ك��ورد كە
لەناو كۆمەڵگا ،تاك ،پێكهاتە سیاسییەكانی
كوردستاندا كە هەیە دەتوانم ناوی بنێم
خۆپەرستی ،ی��ان ح��زب چێتی ،یاخود
پارچەگەریەتی .واتە ئەم هێزو الیەنانە
كە لەگەڵ یەكتریدا كۆدەبنەوە ،هەمووی
هەوڵدەدات راوبۆچوونی خۆی بسەپێنێت
و الیەنەكانی دیكە بكاتە ژێركاریگەری
خۆیەوە ،گەر الیەنێك راوبۆچوونێكی
هەبێت ،گەر راو بۆچونەكە لە سودو
بەرژەوەندی گشتیدا بێت ،ئەوا الیەنەكانی
دیكە بەرامبەری دەوەستنەوە.
سەبارەت (كەنەكە) وە ،یان كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردەوە ،بەڕاستی هەندێك
هێزی تر لە راب��ردودا باسیان كردووە،
بەاڵم ئەوەی بە سیستماتیك كە كاری
بۆ بكات ،ئەو الیەنە پارتی كرێكارانی
كوردستان (پەكەكە) بووە ،لەو بارەیەوە
راوبۆچونی لەو بوارەدا هەیە ،الیەنەكانی
دیكە كە دەبینن ئەم بۆچونانە كە هی
(پەكەكە)یە ،زۆرێك پرۆژە هی (پەكەكە)

قبوڵی ناكەن ،ئەوەش روونە كە بۆچی
قبوڵی ناكەن ،چونكە ملمالنێی حزبایەتی،
ملمالنێی ن��اوچ��ەگ��ەری��ەت��ی ،تەنانەت
پەیوەندبوونی هێزو الیەنە سیاسییەكان
بەسەر هێزە ئیقلیمی و جیهانییەكانەوە،
لەبەر ئ��ەوە ئەمانە هەمووی رێگرییە
ل��ەوەی ئ��ەو پ��رۆژەی��ەی كە (پەكەكە)
هەیەتی ،كە ئەم پرۆژەیە بڕواموایە لە
قازانج و بەرژەوەندی گەلی كورد دایە،
بەاڵم هێزو الیەنەكانی دیكە دەبینین كە
دژی دەوەستنەوەو قبوڵی ناكەن.
سەبارەت بە بانگهێشتی الیەنەكانیش
ئەوەندەی ئاگاداربم ،هەموو الیەنەكان
بانگهێشتكرابوون ،تەنانەت ساڵی 2014
كۆنگرەی (كەنەكە) هاتبوونە هەرێمی
ك��وردس��ت��ان ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��ی��ان ك��رد،
كە س��ەردان��ی هەموو ح��زب و الیەنە
سیاسییەكانیان بەگشتی كرد ،بە كۆمەڵەكان
و دیموكراتەكانیشەوە ،هەروەها پارتی
دیموكراتی كوردستانیش بانگێشتكرابوو.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :الی��ەن��ە
پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكانی كۆنگرەی
(كەنەكە) لەالی تۆ چین؟
د .فایەق گوڵپی :كۆنگرەی پانزەی
(ك��ەن��ەك��ە) الی��ەن��ە پۆزەتیڤەكانی
ئەوەبوو ،كە خەڵك و الیەنەكان لە
باشوری كوردستان بە رێژەیەكی باش
بەشدارییان تێدا كردبوو ،هەروەها
ئەو هاوسەرۆكەی كە بۆ كۆنگرەی
(ك��ەن��ەك��ە) ه��ەڵ��ب��ژاردراوە ،خەڵكی
ب��اش��وری كوردستانە ،ك��ە بەراستی
ئەمە خاڵێكی گرنگە ،لەالیەكی ترەوە
هەندێك بڕیاریانداوە كە بڕیارەكان
بەقازانجی گەلی ك��وردە لە پارچە
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جیاجیاكانی كوردستاندا ،هەروەها
ئەوە ماوەی دوو دەورەشە سیستمی
هاوسەرۆكایەتی لە كۆنگرەی (كەنەكە)
دا پەیڕەو دەك��رێ��ت ،ئ��ەم سیستمی
هاوسەرۆكایەتیەش ل��ە كولتورێكی
دیموكراتی جوانە ،بۆ ئەوەی دامودەزگا
سیاسییەكان تەنها لەالیەن یەك كەسەوە
بەڕێوەنەبرێن ،بەڵكو لەالیەن دوو
كەسەوە بەڕێوە ببرێن ،واتە ژنێك و
پیاوێك ،بێگومان كە ژنێكی تێدابێت
مانای ئەوەیە كە ئێمە ماف و ئازادی
ژنانیش باشتر گرەنتی دەكرێت ،بەاڵم
خاڵی گرنگ بەالی منەوە ئەوەبوو،
كە هاوسەرۆكی پێشووی (كەنەكە) كە
(تاهیری كەمالیزادە) كاتەكەی خۆی
بەسەر چوو ،بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی
(كەنەكە) هاوسەرۆكان بۆیان هەیە،
كە دوو ج��ار خ��ۆی هەڵبژێرێتەوە،
ب��ەاڵم ئ��ەم دەس��ت��ی لەكاركێشایەوە
لەدوای تەواوكردنی ئەركەكەی و هیچ
پڕوپاگەندەیەكی دژی (كەنەكە) نەكرد،
هیچ هەوڵێكیشی ن��ەدا كە جارێكی
دیكە خ��ۆی بۆ س��ەرۆك��ی (كەنەكە)
هەڵبژێرێتەوە ،بەڵكو خۆی بۆ دەستەی
بەڕێوەبردنی (كەنەكە) هەڵبژاردەوە،
توانی دەنگی پێویست بۆ ئەو پۆستە
بەدەستبهێنێتەوە.بۆیە پێموابێت ئەم
مۆدێلە جوانترین شێوازی بەڕێوەبردنی
ح��زب و رێ��ك��خ��راو و دام��ودەزگ��ای
سیاسییە لە كوردستاندا.
س��ەب��ارەت ب��ەالی��ەن��ە نێگەتیڤەكانیش
هەرچەندە من ل��ەوێ ن��ەب��ووم ،بەاڵم
نوێنەری الیەنەكان هەموویان بەشدارییان
ن��ەك��ردووە ،ه��ەروەه��ا هەندێك الیەن

لەسەر ئاستی بااڵ بەشدارییان نەكردبوو،
ه��ەروەه��ا ئامادەنەبوونی هێزەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان ،لەگەڵ ئەوەشدا
كەبانگهێشت كرابوون ،وەكو پێویست
ئامادەنەبوون.
كوردستان دیپلۆماتیك :دەوترێت وەك
ی��ەك ب��اس��ی پ��ارچ��ەك��ان��ی كوردستان
نەكراوە ،بگرە زۆرت��ر باسی باكوری
كوردستان كراوە؟
د .فایەق گوڵپی :گەرسەرنج لەملمالنێكان
لە كوردستان و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
بدەین ،بەاڵم گەر كەمتر باسی خۆرئاوا
كرابێت ،ئ��ەوا بۆنموونە ل��ە سوریا،
حكومەتی سوریا حكومەتێكی الوازی
پەككەوتە هیچ شتێكی پێناكرێت ،بگرە
ئەوەی كە هەڕەشە لە دەستكەوتەكانی
گەلی كورد لەسوریا دەكات ،حكومەتی
سوریا نییە ،یەكەم داعشە ،دووەمیان
توركیایە .بۆیە زۆرتر كە باسی باكوری
ك��وردس��ت��ان ك����راوە ،ب��ە ب����ەراورد بە
رۆژهەاڵت ،یان خۆرئاوا ،یاخود باشور.
لەالیەكی ترەوە بۆیە زۆرتر باسی باكوری
كوردستان ك���راوە ،چونكە حكومەتی
توركیا شەڕی دەستپێكردۆتەوە ،هەروەها
بە ئاشكرا دژی رۆژئ��اوای كوردستانە،
ه��ەروەه��ا لە كۆنگرەی (كەنەكە) كە
زۆرترین الیەنی رۆژهەاڵتی كوردستان
بەشدار نەبوون ،تابتوانن كاریگەرییان
لەسەر بڕیارەكانی (كەنەكە) هەبێت،
هەروەها دەمەوێت ئەوە بڵێم كە ئەم
كۆنگرەیە بەپێی پێویستی هەنوكەیی ئەو
ساڵەی كۆنگرەكەی تێدا ئەنجام دەدرێت،
باس و خواستی زیاترو سەرنجی زیاتر
لەسەر ئەوە دەبێت.

پڕۆفایل:
_ فایەق موحەمەد ئەحمەد.
_ لە ساڵی  1957لە گوندی گوڵپی
سەر بە پارێزگای هەڵەبجە لەدایكبووە.
_ كۆلێژی پزیشكی زانكۆی موسڵی
تەواو كردووە.
_ پزیشكی پسپۆڕە لە نەشتەرگەری .
_ لە سەرەتای ساڵی  1984تا راپەرین
پێشمەرگە بووە.
_ ئەندامی خولی یەكەمی پەرلەمانی
كوردستان بووە.
_ لە ساڵی  2008 – 2004سەرۆكی
پارتی چارەسەری دیموكراتی كوردستان
بووە.
_لە ئێستادا سەرۆكایەتی (ئەكادیمیای
سیاسەتی دیموكراسی) دەكات .
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فارس نەوڕۆڵی بەرپرسی راگەیاندنی ئەنجومەنی
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(كەنەكە) كۆنگرەیەكی حزبی (پەكەكە) یە ،بۆ ئامانجی
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ف��ارس ن��ەوڕۆڵ��ی بەرپرسی راگەیاندنی
ئەنجومەنی سەركردایەتی پارتی دیموكراتی
كوردستان لە سلێمانی ،:لە دیمانەیەكی
گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)دا سەبارەت
بە كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان (كەنەكە)،
دەڵێت " :ئەمە پێی ناوترێت كۆنگرەی
نەتەوەیی ،بەڵكو رێكخراوێكی حزبییە،
كە (پەكەكە) دروستیكردووە" ،هەروەها
دەڵێت ":هەرگیز ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی
نەتەوەیی كورد نییە".
كوردستان دیپلۆماتیك :دیدو بۆچوونی پارتی
دیموكراتی كوردستان سەبارەت بە كۆنگرەی
(كەنەكە) چییە؟
فارس نەوڕۆڵی :لەراستیدا ئەم كۆنگرەی
(كەنەكە) یە كاتی خۆی پەرلەمانی نەمسایان
پێدەوت ،پێموابێت لەبەر رای دەوڵەتی توركیا
گۆڕییان ،چونكە نابێت بەناوی كوردەوە لەو
واڵتە بەناوی پەرلەمانی نەمسا هەبێت ،یان
بەناوی ئەو بەشەوە ،لە دەرەوە .بۆیە گۆڕدرا
بۆ (كەنەكە) .بۆیە دەتوانرێت بوترێت كە
(كەنەكە) رێكخراوێكی حزبییە كە (پەكەكە)
دروستی كردووە.
سەبارەت بەتێڕوانینی پارتی دیموكراتی
كوردستان بۆ كۆنگرەی نەتەوەیی ،ئەوە لە
هەشتاكاندا دەست پێشخەری ،یان پێشنیاری
بارزانی بووە كە كورد كۆنگرەیەكی نەتەوەیی
بكرێت ،چونكە كۆنگرەی نەتەوەیی گرنگە
بۆ ئەوەی هەموو الیەك بگەینە ئەوەی كە
رایەكمان هەبێت ،لە رووی دیپلۆماسی،
ئابووری ،ئیدارییەوە هەبێت ،بەاڵم ئەم
كۆنگرەیە ناتوانێت بەو جۆرەبێت ،چونكە
كۆنگرەی نەتەوەیی نییە ،كە تێكرایی الیەن

و هێزەكانی كۆمەڵگەی كوردیی تێدابێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە كۆنگرەی
(كەنەكە) بە ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردی دەبینن؟
ف��ارس ن��ەوڕۆڵ��ی :بەدڵنیاییەوە نەخێر،
چونكە خۆشیان ناتوانن ،ئەم كۆنگرەیە وەك
ئەڵتەرناتیڤ تەماشای بكەن ،نەك ئێمە،
چونكە ئەوە روونە كە كۆنگرەی نەتەوەیی
بڕیارببێت ببەسترێت .واتە كۆی بەشداری
الیەنە سیاسییەكانی ه��ەر چوارپارچەی
كوردستانی تێدا بەشداربێت ،بۆنموونە لە
كۆنگرەی كۆتایی (كەنەكە) هێزی یەكەمی
براوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانە لە باشور ،واتە
هێزی یەكەم كە پارتی دیموكراتی كوردستانە
تێیدا ب��ەش��دارن��ەب��ووە ،ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی
كوردستانەوە هەردوو حزبی دیموكرات و
چەند الیەنێكی كۆمەڵەش بەشدار نەبوون،
بۆیە ئەو هێزانەی كە نزیكن لە (پەكەكە)
وە ،ی��ان ئ��ەو هێزانەی كە بەشێوەیەك
لە شێوەكان ملمالنێیان ،لەگەڵ پارتی
دیموكراتی كوردستان هەیە ،لەو كۆنگرەیەدا
بەشداربوون ،هەروەها ناكرێت كە پارتیش
بەشداری بكات ،بەاڵم هێزێكی وەكو یەكێتی
نیشتمانی كوردستان و چەند الیەنێكی دیكە
لە كۆنگرەیەكی لەو شێوەیەدا بەشدارییان
نەكردبێت ،ئەوا ئەوكاتیش هەرناتوانرێت
كۆنگرەیەكی لەوشێوە بە ئەڵتەرناتیڤی
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد بزانرێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :الیەنە پۆزەتیڤ
و نێگەتیڤەكانی كۆنگرەی (كەنەكە) لە
چیدا دەبیننەوە؟
ف���ارس ن���ەوڕۆڵ���ی :ب��ەب��ڕوای م��ن ئ��ەوە
كۆنگرەیەكی حزبی (پەكەكە) یە ،بۆ ئامانجی

ئەو هێزانەی كە
نزیكن
لە پەكەكەوە،
یان ئەو هێزانەی
كە بەشێوەیەك
لە شێوەكان
ملمالنێیان ،لەگەڵ
پارتی دیموكراتی
كوردستان هەیە،
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لۆگۆی پارتی دیموکراتی کوردستان

سیاسی خۆی ،بەاڵم وەك وتم هەرگیز بەدیل
و ئەڵتەرناتیڤی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد
نییە.
من تەنها قسە لەسەر ئەوە دەكەم ،گەر
كۆنگرەی نەتەوەیی كورد ببەسترێت ،ئەوا
دەبێت سەرجەم الیەنەكان و هێزەكانی
ك��وردی هەرچوارپارچەی كوردستانی تێدا
بێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :دەوترێت ئەو
الی��ەن��ان��ەی ك��ە ل��ەگ��ەڵ (پ��ەك��ەك��ە) ،یان
هاوبیرانی (پەكەكە) جۆرێك لە ملمالنێیان
هەیە ،یان بەشدارییان نەكردووە ،یاخود
بانگهێشت ن���ەك���راون .ئ��ەم��ە تاچەند
راستە ،ئایا پارتی دیموكراتی كوردستان
بانگهێشت نەكرابوو ،یان خۆی نەچووە؟
فارس نەوڕۆڵی :لەوانەیە الیەن هەبێت ،كە
لەژێر كاریگەری (پەكەكە)دا بەشداربووبێت،
ب��ەاڵم خۆ (كەنەكە) چەند س��اڵ جارێك
كۆنگرەی خۆی هەیە ،نەك ئەوان كۆنگرەی
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نەتەوەییان بەستبێت ،بەڵكو وەك هەر
حزبێكی دیكە كۆنگرەی خۆی بەستووە،
بۆ ئەوەش كە بانگهێشت كرابێتین ،یاخود
نا ،لەوە ئاگادارنیم ،بەاڵم پارتی دیموكراتی
كوردستان حزبێكی سەربەخۆیەو لە ژێر
كاریگەری هیچ الیەن و هێزێكدا نییە ،بەپێی
هەلومەرجی سیاسی سیاسەتی خۆی بەڕێوە
دەبات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا ملمالنێكانتان
ل��ەگ��ەڵ (پ��ەك��ەك��ە) ه��ێ��ن��دە زۆرە كە
گەشتبێتە ئ��ەو ئاستەی كە بەشداری
كۆنگرەكانی یەكتر نەكەن ؟
فارس نەوڕۆڵی :ئێمە وەكو پارتی دیموكراتی
كوردستان لەگەڵ هەموو حزبێكی كوردیدا
جیاوازییەكانمان زۆر كەمترە بە بەراورد بە
هاوبەشەكانمان ،نەك تەنها لەگەڵ پەكەكە،
بەڵكو لەگەڵ هەموو ئ��ەو حزبانەی كە
بڕوایان بە ستراتیژی نەتەوەیی و نیشتمانی
كورد هەیە.
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پڕۆفایل:

_فارس نەوڕۆڵی .
_ لە ساڵی  1969لە شاری هەڵەبجە
لەدایكبووە.
_ ماستەری لە راگەیاندندا هەیە.
_ لە ئێستادا بەرپرسی راگەیاندنی
ئەنجومەنی س��ەرك��ردای��ەت��ی پارتی
دیموكراتی كوردستانە لە سلێمانی،
وتەبێژی پارتی دیموكراتی كوردستانە
لە شاری سلێمانی.
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تۆوی ئیسالمگەراكان لە باكوردا زەرد دەبێت

سیكۆالریبوونی توركیا ،لە باكوری كوردستانەوە
دەستپێدەكات

نوسینی :ماجد خەلیل
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لەكۆتایی سەدەی ن��ۆزدەوە ،دروست
هەر لەو كاتەوەی توركبوون هێمابوو
بۆ شوانكارەیی ،نەخوێندەواریی و
ن��ەداری��ی مەعریفی ،لەكوردستاندا
س��ەرەداوەك��ان��ی وش��ی��اری ،رۆشنبیری
و سیكۆالریبوون ه��ات��ەئ��اراوە .پێنج
سەدە حوكمی مەزهەبی عوسمانییەكان
ت���ااڵوی ب �ێ ئاگایی و ع��ەب��ای دینی
داب���وو ب��ەس��ەر عەقڵی كۆمەڵگەدا،
دروس��ت لەوكاتەدا لە كوردستانەوە
بەرامەی گروپێكی وشیارو هاوسۆزی
عەقڵ س��ەره��ەڵ��دەدەن و تەوژمێكی
رۆشنگەری و گوڕێكی گەرم دەدەنە
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەو ن��ەت��ەوەك��ان��ی بندەستی
عوسمانی .لێكۆڵەران هەر زوو لەسەر
پرسی ئیسالمی سیاسی لە كوردستانی
گ����ەورەدا ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەی��ان ك��ردب��وو.
نهێنی ئەو رەوشە چییە كە تەنها لە
باشوری كوردستاندا ئیسالمگەراكان
تۆوێكی الوازو الن��ەوازی��ان هەیەو
ل��ەت��ەواوی پارچەكانی ت��ردا شوێنیان
نابێتەوە؟ بۆچی لەنێو تەواوی نەتەوە
ناعەرەبەكاندا ئیسالمیزمی سیاسی
بوونی هەیە ،لەكوردستاندا بوونیان
هەر وابەستەیە بە شڵەژانێكی كاتی و
ناوەخت و ساختەوە؟
گەر بەوردی سەرنجێكی گشتی بدەینە
نەتەوە ناعەرەبە موسڵمانەكان دەبینین
بەجۆرێك لە جۆرەكان ئیسالمگەراكان
لەكۆمەڵگەدا شوێنیان هەیە .لەنێو
نەتەوەی فارسدا مەچەكێكی بەهێزی
دەسەاڵتداری بوون و فیكری سیاسی
شیعە عەیامێكە بووەتە مێژووی دێرینی
ئەو نەتەوەیە ،بەهەمانشێوە ئەفغانی و
پاكستانی ،تورك ،تەنانەت نەتەوەكانی
رۆژه���ەاڵت���ی دووری����ش س���ەودای���ان

ل��ەگ��ەڵ ئیسالمیزمی سیاسی هەیە،
لەو رەورەوەی لە مێژوویاندا خۆی
بینیوەتەوە .توركەكانیش لە مێژووی
س��ەدەك��ان��ی ن��اوەڕاس��ت��ەوە ،ت��اوەك��و
مێژووی نوێیش مۆركی سەلجوقی و
عوسمانییەكان بەشوێن سیاسەتی حزبە
سیاسیەكانی ئێستایانەوە هەرماوە.
بەاڵم بۆ كورد تایبەتمەندییەك هەیە،
كە جودایان دەكاتەوە لەتەواوی نەتەوە
ناعەرەبەكان .هیچ كات ئیسالمیزمی
سیاسی ل��ە كوردستاندا ب��ەم��ۆرك و
رواڵەتی كوردییەوە بوونی نەبووە.
گەر تەماشای بزوتنەوەی بەرگریخوازی
و نەتەوایەتی كوردی بكەین ،دەبینین
ه��ەم��وو ك���ات ل��وت��ەالب��ووە ل��ەگ��ەڵ
ئایدۆلۆژیای ئیسالمداو لە زەمینەو
لەكەشی بەهاری كوردیدا هیچ كات
تۆوی ئیسالمگەرایی سەوز نەبووە.
بەدرێژایی مێژووی ناوەڕاستی ئیسالمی
ت���ەواوی دەس��ەاڵت��داری��ی��ەت��ی كوردیی
دەسەاڵتدارییەتییەكی میرایەتی و
ئ��اغ��اوات��ی و شوانكارەیی ب��ووە ،لە
ناواخنێكی نەتەوەیەتیدا .ئەم نەزمە
بەجۆرێك ب��ووە ك��ە ئیمپراتۆریەتە
م��ەزه��ەب��ی��ی��ەك��ان��ی ع���ەرەب ه��ەر لە
ئ��وم��ەوی و عەباسی ع��ەرەب��گ��ەراوە
ت��ا ب��ووەی��ه��ی و سەلجوقی ئ��ێ��ران و
تورانەوە كە دیسانەوە مەزهەبی بوون
كاریگەرییان لەسەر بیری ئایینی كورد
نەبووە .دواجاریش لەسەدەی نۆزدەداو
ل��ەو ك��ات��ەوەی مەچەكی نەتەوەیی
كورد رێبازە ئاینی و تەسەوفییەكان
دەیجوڵێنێت دی��س��ان��ەوە ه��ەوێ��ن و
هیواكان بۆ پرسی نەتەوەیی بووە،
هەرگیز دەوڵەتی ئایینی نەبووەتە خەم
و خولیای كوردەكان.

هەموان دەزانن كە
هۆیەكی سەرەكی
بۆ تاودانی شۆڕشی
شێخ سەعیدی
پیران ،كۆمەڵەی
سەربەخۆیی كورد
بوو ،كە میتۆدەكەی
میتۆدێكی لیبڕاڵ و
دیموكرات بوو ،یاخود
شۆڕشی ئاگری
كە ئیسحان پادشا
رێبەرایەتی دەكرد،
لەكۆتایی بیستەكاندا
دوبارە هەر (كۆمەڵەی
خۆیبوون) تاوی دەدا
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لەدەستپێكی س���ەدەی بیستیشەوە،
تاوەكو ئێستا ،هەر لەوكاتەوەی كە
ب��زوت��ن��ەوەی رزگ��اری��خ��وازی جیهانی
سێ دەت��ەن�ێ ،دەبینیین كوردەكانی
پێچەوانەی ت���ورك ،ف���ارس ،ئ��ازەر،
ئەفغان ،پاكستانییەكان بزوتنەوەكانیان

کچە کوردێکی باکوری کوردستان
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بزوتنەوەی ئازادیخوازی و نەتەوەیی
بوون و خۆیان لە ق��ەرەی قەداسەتە
ئاینییەكان نەداوە .نەك هەر ئەوە گەر
بەوردی تەماشای رێكخستن و روئیای
پارتە سیاسی و كۆمەڵە روناكبیرییەكانی
كورد بكەین ،لە دەستپێكی سەدەی

بیستەمدا دی��س��ان��ەوە دەزان��ی��ی��ن كە
میتۆدی ئەو پارتانە كە بۆ یەكەمجار
لە باكوری كوردستاندا دروست دەبن،
میتۆدێكی ت��ەواو سیكۆالرو لیبراڵ و
ئازادیخوازە .تەنانەت خولیای شێخ و
ئاغاو جوتیاری كوردیش بەهەمانشێوە
بۆ پێودانگی ئەو پارتە سیاسیانە بووە،
هەموان دەزانن كە هۆیەكی سەرەكی
بۆ ت��اودان��ی شۆڕشی شێخ سەعیدی
پیران ،كۆمەڵەی سەربەخۆیی كورد
بوو ،كە میتۆدەكەی میتۆدێكی لیبڕاڵ
و دی��م��وك��رات ب��وو ،ی��اخ��ود شۆڕشی
ئاگری كە ئیسحان پادشا رێبەرایەتی
دەكرد ،لەكۆتایی بیستەكاندا دوبارە
ه��ەر (ك��ۆم��ەڵ��ەی خ��ۆی��ب��وون) ت��اوی
دەدا ،كە تەڤگەرێكی ئ��ازادی��خ��وازو
تەواو تا سەر ئێسقان لیبڕاڵبوون ،یان
پێشتریش شێخەكانی ب��ارزان لەوانە
شێخ (عەبدوسەالمی بارزانی) كاتێك
لەسێدارەی دەدەن بەتۆمەتی دەست
تێكەڵكردنی بوو لەگەڵ كوردە الوەكان
و باڵی ك��وردە ئازادیخوازەكانی ناو
ئیتیحادو تەرەقی بوو.
ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی��ش ب��ەه��ەم��ان��ش��ێ��وە
بزوتنەوەیەكی ئایینی شك نابەین،
كە نوێنەرایەتی ك��وردو جواڵنەوەی
ك���وردی ب��ك��ات .ه��ەر ل��ە كۆمەڵەی
جیهانی ع���ەب���دورەزاق ب��ەدرخ��ان��ی
س���ەرەت���ای س�����ەدەی ب��ی��س��ت��ەوە تا
(كۆمەڵەی ژێكاف) ،كە بووە بناغەی
ت��ەالری كۆماری مهاباد ،هەموومان
میتۆدەكەی ب��ەڕەوان��ی دەبینین كە
چەندە لیبڕاڵ و لێبڕاو بوو بۆ پرسیی
سیكۆالربوونی كۆمەڵگەی ك��وردی.
شۆڕشی یەكەم و دووەم��ی بارزانیش
هەوێنەكەی (ك��ۆم��ەڵ��ەی هیوا)بوو،
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گەر بەوردی تەماشای كارەكتەرەكانی
ئ��ەو كۆمەڵەیەش بكەین ،تێدەگەین
كە تەواوی ئەوان كەسانی رۆشنبیرو
ئازادیخوازو نەتەوەیی بوون.
كەواتە لێرەوە تێدەگەین كە رابردووی
بزوتنەوەی نەتەوەیی و سیاسی كوردان
راب��ردووی��ەك��ی رەون��ەق��دارە بەپرسی
ئازادیخوازی ،نەتەوایەتی ،سیكۆالریی.
ئ���ەم ه��اوك��ێ��ش��ەی��ە ب��ۆ ك��وردس��ت��ان��ی
باكوریش هەروابوو ،لەبەرامبەر نەتەوە
پەرستانی توركدا لەپاش جەنگی جیهانی
دووەمەوە كوردەكان پەنایان بردە بەر
ئایدیای ماركسی و لینینی ،چونكە
هزرو هێزی نەتەوەیی و راستەكانی
تورك و ئایدیا ئاینییەكانی ئەوان لە
پەنجاكانەوە تا هەشتاكان كوردیان
لەبۆتەی چەپەكاندا دەچەوساندەوە.
كەواتە دەگەینە ئاكامێك كە لە هیچ
پارچەیەكی كوردستاندا بزوتنەوەیەكی
ئاینی ك���وردی ن��ەب��ووە ،ك��ە تەعبیر
لەنەتەوەی كورد بكات ،بزوتنەوەیەكی
میللی خۆرسك بێت ،بەڵكو لە تەواوی
ئەو پارچانەدا بزوتنەوەی لیبڕاڵ و
نەتەوەیی و سیكۆالر بوونی هەبووە،
لەرۆژهەاڵتی كوردستاندا تا ئەمڕۆیش
ب��زوت��ن��ەوەی ك��وردی لەنێو چەندین
پاتی سیاسی بەرهەڵستكاری كوردیدا
نوێنەرایەتی دەكرێت ،كە تەواویان
چەپ ،نەتەوەیی ،ئازادیخوازن.
لەبەرامبەردا هێزی سەردەست هێزێكی
مەزهەبی و سیاسیە ،كە گەرەكییەتی
لەژێر میتۆدی ئایینیدا نەتەوەی كورد
بندەستكات و سنوری ئاینی پەیوەست
كات بەو نەتەوە بندەستەوەو سنورە
نەتەوەیەكە نەخوێنێتەوە.
لەخۆرئاوایش هێزێكی ب��ااڵ دەستی

مەزهەبی شوناسی ك��وردی بۆدەیان
س��اڵ بندەستكردووە ،لە ئێستایشدا
گروپە تیرۆریستییە سونییەكان بە
ب��ەرەی ن��وس��رەو داع��ش��ەوەو ب��ەرەی
دەس���ەاڵت���داری���ش���ەوە ل��ەم��ەت��ەرێ��زی
ئ��ەو كیانە س��اواو س��ازەی ئ��ازادی و
دیموكراسیدان لەناوچەكەدا.
ل��ەب��اك��وری ك��وردس��ت��ان��ی��ش ت��ا ئ��ەم
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەی رۆژان���ی راب��ردووی��ش
هەمووان دەمانزانی كە هێزێكی باگراوند
عوسمانی بەناواخنی تۆرانچییەتی
و ب��ەب��ارگ��اوی��ب��وون��ی ت��ی��ۆرەك��ان��ی زیا
گ��وئ��اپ��ەوە ه��ات��ب��ووە م��ەی��دان��ەك��ان��ی
كوردستانی ب��اك��ورەوە ،سااڵنێك بە
زەبرو زەنگ و چاوسوركردنەوە ،بە
بەڵێنی رووكەشی ساختە بوونی خۆی
لە كۆمەڵگەی كوردیدا سەلماند ،بەاڵم
وەك هەمیشە كە باكوری كوردستان
مەیدانی ئازادیخوازی تەواوی توركیا
ب���وو ،ئ��ێ��س��ت��ای��ش ك����وردە ل��ی��ب��راڵ،
نەتەوەیی و ئازادیخوازەكان .ئەوانەی
بەشێوەیەكی سیستەماتیكی لەنەهج و
نەزمی ئاپۆچییەتی تێگەیشتبوون ،ئەو
ئایدۆلۆژیا زەب��ەالح��ەی ئەردۆگانیان
دایە دواوە .سەركەوتنی (هەدەپە) لە
باكوری كوردستاندا زۆرێك تێگەیشتنی
سەرنجڕاكێشی ب��ەدوای خۆیدا هێناو
كردییە ئەمری واقیع.
دی��س��ان��ەوە راستییەكی پێوتین كە
ك��وردس��ت��ان خ��اڵ��ی دەس��ت��پ��ێ��ك��ردن��ی
ئازادیخوازییە لەتوركیا ،هەروەك چۆن
كوردەكان بوونە خ��ۆرەو خراپكردنی
بناغەكانی عوسمانیزم لەسەرەتای
س��ەدەی بیستەمەوە ،چونكە یەكەم
بناغەی ئیتحادییەكان ،دوات��ر توركە
الوەك���ان ك��وردەك��ان ب��وون دەستیان

ئەوە كوردەكان بوون
لەباشورو رۆژهەاڵتی
ئەنادۆڵەوە پەلی
ئەتاتوركیان گرت
تا دەوڵەتێكی
سیكۆالرو ئازادیخواز
دابمەزرێنێت ،كورد
لە مۆدێرنە بوونی
توركیادا بەشداربوون،
بەاڵم رەهەندی
توركچیەتی و مەیلی
راستڕەوی ئایینی و
دەماخی رابردووی
عوسمانیگەرا كوردیان
لە هاوكێشەكە كردە
دەرەوە
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گ��رت��ن ،ئ���ەوە ك��وردەك��ان ب���وون بۆ
یەكەمجار داك��ۆك��ی��ان ل��ەگ��ەڕان��ەوەی
دەستور دەك��رد بۆ عوسمانییەكان و
پرەنسیپی ئازادیخوازیان چەسپاند،
ئ��ەوە (عەبدوڵاڵ ج��ەودەت ،ئیسحاق
سكوتی) بوو ،كە توركەكانیان شادكرد
بە پرنسیپەكانی ئازادیخوازی ،ئەوە
كوردەكان بوون لەباشورو رۆژهەاڵتی
ئەنادۆڵەوە پەلی ئەتاتوركیان گرت
تا دەوڵەتێكی سیكۆالرو ئازادیخواز
دابمەزرێنێت ،كورد لە مۆدێرنەبوونی
توركیادا بەشداربوون ،بەاڵم رەهەندی
توركچیەتی و مەیلی راستڕەوی ئایینی
و دەماخی راب���ردووی عوسمانیگەرا
كوردیان لە هاوكێشەكە كردە دەرەوە.
ه��ەرب��ۆی��ە ل��ەب��اك��وری ك��وردس��ت��ان��دا
كوردەكان داهێنەری سیكۆالریبوونی
توركیابوون ،ئ��ەو بزوتنەوە ئاینییە
ریفۆرمخوازییەیش كە كەسێكی وەك
نەورەسی دایمەزراند ،هەرگیز رۆژێك
لە رۆژان كوردەكان دوای نەكەوتن،
بەڵكو بووە مەئوای سیاسی توركەكان،
پاشان گولەنییەكان و ئەردۆگانییەكانی
لەسەر پەروەردە بوون ،بەپێچەوانەوە
كوردەكان پیاوی وەك ئۆجەالنیان لە
قوتابخانەكانی ب��اك��وردا گ��ەورەك��رد.
ئەمڕۆیش تەواوی توركیا ملی دابووە
بەر تیۆرە مەزهەبییەكانی ئەردۆگان
و لەسایەی پارتی دادو گەشەپێداندا
وەخ���ت ب��وو ببنە ق��ورب��ان��ی دۆزی
فەلەستین ،داعش.
ب����ەاڵم ،ی��ەك��ەم ل��ەرزی��ن��ی ع��ەرش��ی
ئەردۆگان لەالیەن كوردەكانەوە بوو،
چونكە هەڵبژاردنەكان پێیان وتین ،كە
ئ��ەوە باكوری كوردستان بوو غروری
ئەردۆگان و ئایدیای پان عوسمانیزمی
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مراند ،هەڵبژاردنەكان پێیان وتین ئەوە
ب��اك��وری كوردستان ب��وو ،كە كێڵگەو
كەناری گروپە توندەكانی وەك حزب
ال��ل��ەو ش��ان��ە ن��وس��ت��ووەك��ان��ی داع��ش،
تەكفیرییە توركەكانی تامەزرۆیە بە
س��ەردەم��ی قوستەنتینی ل��ە خەیاڵی
سەدەكانی رابردوو بەهۆش هێنانەوە.
ئەم هەڵبژاردنە پێیوتین چۆن بەزەبری
كوردەكان لە پاش جەنگی جیهانی دووەم
توركیای سەردەمی تاكحزبی ،سەردەمی
دیسپۆتیزمی ئەتاتورك كۆتایی هات
و دیموكراتەكانی مەندەریس دەرگای
فرەپارتییان ك���ردەوە ،ب��ەو جۆرەیش
لە ئ��ەم��ڕۆدا خەونی بااڵدەستی تاك
پارتایەتی مراند .بۆ هەموو گەلی تورك
روونبوویەوە كە باكوری كوردستان سنگ
و سیمای ئازادی و هەناسەی ئازادیخوازی
توركیایە .گ��ەر ك��وردە باكورییەكان
نەبوونایە ،توركیا توركیایەكی رەنگ
عوسمانی و توركیایەكی باوەشكرد،
بۆ داعش و هاوشێوەكانی ئەم گروپە
دەب��وو ،ب��ەاڵم لەسایەی كوردەكانەوە
پرسی م��رۆڤ لە توركیادا بوژایەوەو
پرسی دیموكراتیزەكردن و پرۆسەی
ئاشتی ئاهی بەبەردا هاتەوە .پرسیاری
س��ەرەك��ی و ج��دی ل��ێ��رەدای��ە بۆچی
ئیسالمیزم و ئیسالمگەراكان هەرگیز لە
كۆمەڵگەی كوردیدا شوێنی نابێتەوە.
دی��ارە پرسەكە وابەستەیە بەریشە
مێژووییەكەوە ،لە ریشەی مێژووی
ك��وردان��دا بزوتنەوەی سیاسی ئاینی
میللی ب��وون��ی ن��ەب��ووە ،ه���ەروەك
چۆن لەنێو توركیا ئەزمونی زیاد لە
پێنج س��ەدەی عوسمانیەكان ،زیاد لە
سەدەیەكی سەلجوقیەكان بوونی هەیە،
بەنیسبەت ریشەی فارسەكانیشەوە

هەروایە ئەوان ئەزمونی سەدان ساڵ
سیاسەتی ئاینییان هەیە ،بەنیسبەت
عەرەبیشەوە هەروایە ،ئەوان بۆخۆیان
قودوەی دەوڵەتی دینی نێو رۆژهەاڵتن،
ب��ەاڵم ك��ورد تەنها نەتەوەیەكن ،كە
لوتەالن بە دەوڵ��ەت��ی ئایینی .ئەدی
بۆ لە باشوری كوردستاندا بزوتنەوەی
ئیسالمی و رێكخستنی ئیسالمی لەم
دوای دوایانەدا دەركەوت .ئایا ئەوان
ریشەیان هەیە .بێگومان نەخێر .ئەوان
بێ ریشەو رەچەڵەكن دێرێك مێژوویان
لە بزوتنەوەی نەتەوەیی و خەباتی
ئازادیخوازی كوردیدا نییە.
ئەوان نەكوڕی شێخ سەعیدن ،نەكوڕی
شێخ عەبدوڵاڵو ن��ەن��ەوەی ب��ارزان��ن،
نە لەتیرەی شێخەكانی نەقشبەندی،
ق��ادری ،تیجانی ،سلێمانین ،چونكە
بەڵگەیەك نییە ،كە هیچ كام لەوانە
كاریگەر بووبن بە ئەتوارو ئەدایەكی
دەرەك����ی ،ی��ان نوسین و نواڕینی
مەالیەكی ئ��ەوب��ەر .ه���ەروەك چۆن
ئەمان كاریگەرن بە ئیبن تەیمییە،
ئیبن و ل��ج��ەوزی ،ئیبنە عەرەبییە
سەلەفییەكان .ئەمان كاریگەرن بە
سەلەفی سعودییە.
تەنانەت دوعاكانی ئەمان دوعاو نزای
كوردی نین و دێڕبەدێڕی بە عەرەبییە.
بۆیە ن��ە سیمایان ،ن��ە ن��اخ��ی��ان ،نە
ئەدەبیاتیان ك��وردەواری��ی��ە .ئ��ەوان
پ���ڕۆژەی دەرەك��ی��ن و تۆرەمەیەكی
غەریب و غ��ەوارەو نامۆن بە واڵتی
ك��وردەواری ،هەربۆیە وەك چۆن لە
تەواوی پارچەكانی كوردستاندا بونیان
نییە ،ب��ەو جۆرەیش لە كوردستاندا
بونەتە هێزی بچوك و گچكەو بێ ناو
نیشان و بێ رابردوو.
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داعش و فاكتەرەكانی
كورد بە ئامانج گرتن

نوسینی :حەسەن بارام
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ل��ە ئێستادا ك��ەم ب��اب��ەت هەیە هێندەی
رێكخراوی تیرۆیستی داع��ش ،یان وردتر
دەوڵ���ەت���ی ب��ەن��او ئ��ی��س�لام��ی ،س��ەرج��ەم
ناوەندە سیاسی و سەربازی ،هەواڵگری،
دیپلۆماسی ،ستراتیژی و میدیاكانی بە خۆوە
سەرقاڵكردبێت ،بیری پەڕەگیر تاریكبینی
داعش ...هەڕەشەو مەترسییەكانی بۆ سەر
كۆی مرۆڤایەتی ...فراوانی هێزە سەربازی و
داراییەكەی ..پێشڕەوی بۆ ناوچەو دەڤەری
فراوان..
كارە قێزەون و دڕندەكانی ،هەموو ئەمانە
پێكەوەڕا ئاماژەن بۆ ئاستی مەترسی و
هەڕەشەكانی ئەم رێكخراوە تیرۆریستییە
بۆسەر جیهان ،ئەمانە وایكردووە بەشێك
لە زلهێزەكانی جیهانی و ژمارەیەك واڵتی
ناوچەیی پەنا بۆ هاوپەیمانییەتێكی نێودەوڵەتی
ببەن بە ئامانجی رێگەگرتن لە هەڕەشەكانی
داعش ،تا ئەندازەیەك بنەبڕەكردنی لە رەگ
و ریشەوە ،ئەگەرچی ئەمەشیان ئەستەمە و
هێندە ئاسان نییە ،بۆیە گرنگە خوێندنەوەی
ورد و زانستی بۆ الیەنە جیاجیاكانی ئەم
دیاردە پڕ لە مەترسییە بكرێت ،داعش وەك
ئەوەی هەیە تەواو بناسرێت.

• ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی س��ەره��ەڵ��دان و
گەشەكردنی ئەم رێكخراوە
گرنگە هەندێك بگەڕێنەوە بۆ سەرەتاكانی
سەرهەڵدانی ئەم رێكخراوە تیرۆریستیەو
سەرچاوەكانی هەڵتۆقین و قۆناغەكانی
نەشونماكردنی بزانین ،راستە دەركەوتنی
داعش بەم ن��اوەوە (الدولە االسالمیە فی
العراق وال��ش��ام) دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ مانگی
نیسانی ساڵی ( ،)2013بەاڵم پێشتریش سەران
و الیەنگرانی ئەم رێكخراوە لە ژێر ناوی
جیاجیادا بوونیان هەبووە ،یەكێك بوون
لە دڕندەترین گروپە تیرۆریستییەكانی ناو
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عێراق ،سەرچاوەی هەڕەشەیەكی ترسناك
بوونە بۆ سەر ژیان و ئارامی لەم واڵتەدا،
ئەم هێزە تیرۆریستییە دوای روخانی رژێمی
بەعس لە عێراق لە ژێ��ر ن��اوی كۆمەڵی
تەوحید و جیهاد (جماعە التوحید والجهاد)
ەوە دەركەوتن ،پاشانیش لەژێر رێبەرایەتی
(ابو المصعت الزرقاوی)دا لە ساڵی ()2004
ناوی خۆیان گۆڕی بۆ رێكخراوی (القاعدە فی
بالد الرافدین) و بەیعەتیا لە خودیی ئوسامە
بن الدنەوە وەرگرت ،لێرەوە ئەم رێكخراوە
لە رێگای كوشت و كوشتارو سەربڕین و
ك��اری تێكدەرانەوە ل��ەر ێگای تۆڕەكانی
ئەنتەرنێتەوە ناوبانگی دەركرد.
دوای كوژرانی زەرقاویش لە مانگی حوزەیرانی
س��اڵ ( )2006لەسەر دەستی هێزەكانی
ئەمەریكا لە عێراق ،ئەم رێكخراوە (ابو
حمزە الهاجر)ی وەكو سەرۆكی رێكخراوەكە
هەڵبژارد ،دوای چەند مانگێك جارێكیتر
ن��اوی رێكخراوەكە گ��ۆڕدرا ،بۆ دەوڵەتی
عێراقی ئیسالمی بە رابەرایەتی (ابو حمزە
الهاجر) ،بەاڵم هەر زوو لەالیەن هێزەكانی
ئەمەریكاوە كرانە ئامانج و لە كردەیەكی
سەربازیدا لە مانگی نیسانی ساڵی ()2010
هەریەك لە (ابو حمزە الهاجر) كوژران ،دوای
ئەم لێدانە سەختە ،رێكخراوەكە (ابوبكر
البغدادی) وەكو خەلیفەی ئەو دەوڵەتە بەناو
ئیسالمییە ناساند.
هەریەك لەم گورزانە ،دواتریش دروستكردنی
بەناو (الصحوە) كە لە چ��ەك��داری هۆزە
عەرەبییەكانی س��ەر بە دەوڵ��ەت��ی عێراقی
پێكهاتن ،توانییان لەگەڵ هێزە چەكدارەكانی
تری عێراقیدا گورزی سەخت بسرەوێننە لەم
گروپە تیرۆریستییە ،لەنێوان سااڵنی (-2006
 )2010چ هێزەكانی ئەمەریكا ،چ هێزە
عێراقییەكان توانیان لە پێگەو قورسایی و
كاریگەری زۆرێك لە گروپە تیرۆریستییەكان

كەم بكەنەوەو زیانی گەورەشیان لێبسرەوێنن،
تەنها لە سێگۆشەی سوننەدا نزیكەی ()34
سەركردەی دیاری ئەم رێكخراوە تیرۆریستییە
كوژران ،یان دەستگیركران ،ئەمەش وایكرد تا
ئەندازەیەك ئەم رێكخراوە الوازبێت و بچێتە
قۆناغی متبونەوە ،بەاڵم دوای پاشەكشەكردنی
سەربازی واڵت��ە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا
لە عێراق لە كۆتایی ساڵ ( )2011جارێكیتر
ئەم گروپەو چەندان گروپی تری تیرۆریستی
هاتنەوە مەیدان و لە رێگای كاری تیرۆریستی،
تۆقاندن ،سەربڕین و تێكچوونی رەوشی ئارامی
عێراق ،بە هەزاران هاوواڵتی لە بەغدادی
پایەتەخت و ناوەڕاستی عێراق بوونە قوربانی،
ئەمەش وای لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا كرد بڕی ( )10ملیۆن دۆالر بخاتە
بەر دەست ،بۆ دەستگیركردن ،یان كوشتنی
ئەبو بەكری بەغدادی ،هاوزەمان رێكخراوی
تیرۆریستی بەناو دەوڵەتی عێراقی ئیسالمی
پەالمارێكی لەژێر ناوی شكاندنی دیوارەكانی
(كسر ال��ج��دران) راگ��ەی��ان��د ،بەمەبەتسی
شكاندنی زیندانە گەورەو گرنگەكانی عێراق،
لەو پەالمارانەدا توانیان سەدان زیندانی سەر
بە گروپەكەیان دەرباز بكەن .بەتایبەتی لە
هەردوو زیندانی (التاجی) و (ابو غریب).
لە نیسانی ساڵی ( )2013خودی (ئەبو بەكر
بەغدادی) لە تۆمارێكی دەنگیدا رایگەیاند
"بەرەی نوسەر (جبهە النصرە) درێژكراوەی
رێكخراوەكەی ئەوانە لە سوریا" ،هەروەها
ئ��ەوەش راگەیاند "ل��ە ئێستاوە ب��ەدواوە
رێكخراوەكە لەژێر ناوی دەوڵەتی ئیسالمی
لە عێراق و شام (الدولە السالمیە فی العراق
والشام)دا یەك دەگرنەوەو كاردەكەن" ،بەاڵم
بۆ رۆژی دوایی سەركردایەتی بەرەی نوسرە
ئەو داوایەی بەغدادی رەتكردەوەو ئەوەیان
راگەیاند "ئەوان بەشێك نین لەو پرۆژەیەی
بەغدادی و گروپەكەی".
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هێزی پێشمەرگەی کوردستان

دواتر بەغدادی لە هەنگاوێكی نوێدا بڕیاریدا
كارو چاالكییەكانی بگوازێتەوە بۆ سوریا،
هەر خێراش توانی ه��ەردوو شاری (الرقە)
و (دیرالزور) بخاتە ژێر ركێفی خۆیەوە ،بۆ
زیاتر چەسپاندنی هەژمونی رێكخراوەكەیان
بەسەر ئەو ناوچانەدا جارێكیتر پەنای بردەوە
بەر شێوازەكانی ئەلزەرقاوی لە بەكارهێنانی
توندوتیژی ،كۆمەڵكوژی ،تەقاندنەوە،
سەربڕین ،كاری شێواندن و تێكدەرانە ،بیری
پاوانخوازی ئەم رێكخراوە گەیشتە ئاستێك لە
یەككاتدا چەندین بەرەی شەڕ بكاتەوە ،لە
مانگی كانونی دووەمی ساڵی ( )2013هێزێكی
پڕ چەكی داعش لە سوریاوە هاتنە عێراق
و شەڕێكی خوێناوی بەرفراوانیان لە سنوری
پارێزگای (االنبار) دەست پێكرد ،لەم شەڕەدا
هێزە عێراقییەكان لە چەندین قۆڵەوە دوچاری
شكست و هەڵهاتن ب��وون��ەوەو چەندین
گوندو شارۆچكەو ناوچەی گرنگ كەوتنە
ژێر سێبەری دەستی تیرۆیستانی داعشەوە،
ئەمەش قۆناغێكی نوێ بوو بۆ ئەم رێكخراوە.

لە (10ی حوزەیرانی  )2014رێكخراوی
تیرۆریستی داع��ش هێرشێكی بەرفراوانی
بۆسەر پارێزگاری موسڵ دەستپێكرد ،لە
ماوەیەكی چ��اوەڕوان��ك��راودا سوپاو دام و
دەزگ��اك��ان��ی ع��ێ��راق دوچ���اری شكست و
هەڵهاتن ب��وون ،دواتریش ئەم پەالمارانە
بۆسەر بەشێك لە پارێزگاكانی كەركوك و
سەاڵحەدین و دیالە شۆڕبووەوەو داعش توانی
ناوچە ،شار ،گوند زۆر لەو پارێزگایانە بخاتە
ژێر دەسەاڵتی خۆیەوە ،لە (29ی حوزەیرانی
 )2014ئەبو بەكر بەغدادی ،خۆی وەكو
خەلیفەی موسڵمانان ناساندو داوای بەیعەتی
لە هەموان كردو ناوی رێكخراوەكەشی گۆڕی
بۆ دەوڵەتی ئیسالمی ،دیارە جگەلە بەرگری
هێزی پێشمەرگە سەرجەم هێزە عێراقییەكان
دووچاری هەڵهاتن بونەوەو دەركەوت عێراق
هێشتا خاوەنی هێزێكی سەربازی تۆكمەی
نیشتمانی نییە.
لە ئێستادا ئەم رێكخراوە تا ئەندازەیەك لە
پاشەكشەدایەو لە هەندێك شوێن لەسەر

دەستی پێشمەرگە و میلیشا شیعیەكان و
پاشماوەكانی سوپای عێراقی و هاوكاری
نێودەوڵەتی دوچاری جۆرێك لە پاشەكشە
بووەتەوە ،وا چاوەڕوان دەكرێت لە ئایندەدا
لەسەر دەستی هێزی پێشمەرگە كوردستان
و هێزە عێراقییەكان ،ئەو هاوپەیمانییە
نێودەوڵەتییە ئەم رێكخراوە تیرۆریستییە
دووچاری شكان و پاشەكشەی زیاتر ببێتەوە.

سەرچاوەی هزرییەكانی داعش
ئەم بابەتە زۆرێك لە چاودێرو شارەزایانی
بەخۆوە سەرقاڵكردووە ،چونكە سەرچاوەو
بنەما هزرییەكانی ئیلهام بەخش و پاڵنەری
سەرەكی ئەم رێكخراوەن بۆ ئەنجامدانی
هەموو ئەو جینایەت و كارە نامرۆڤانانەی لە
رابردوو لە ئێستادا ئەنجامیداون ،هەر ئەمەش
وای لە ناوەندەكانی لێكۆڵینەوەو پسپۆڕانی
تایبەت بەم بوارە كردووە ،بە دوای بنەوان
و رەگو ریشە فكرییەكانی داعشدا زۆرترین
سۆراغ و مشتومڕ ئەنجامبدەن ،هەندێك
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دۆزی رەوای كورد تا
دێت پێشكەوتنی زیاتر
بە خۆوە دەبینێ ،بە
تایبەتی لە باشور ،باكور،
رۆژئاوا ،مەسەلەی كورد
و مافە رەواكانی خەریكە
دەبێتە كێشەیەكی
جیهانی ،تا دێت
پاڵپشتی نێدەوڵەتی لە
ئاستە جیاجیاكاندا بۆ
پەیدا دەبێت
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بنەوانەی بیری ئەم گروپە دەبەستنەوە
ب��ە بیرو ب���اوەڕی خ��ەوارج��ەك��ان��ەوە ،لە
بەرانبەریشدا هەندێكی تر وای دەبینن دەقاو
دەق پەیام و بیری ئاڵۆزی سەلەفی جیهادی
سەرچاوەی ئیلهام و دیدگاو پاڵنەری سەرەكی
داعشن.
ئەگەرچی هەریەك لەو دوو بۆچوونەی
سەرەوە تا ئەندازەیەك ئامانجیان پێكاوە،
ب��ەاڵم دەستبردن بۆ دیاریكردنی بنەماو
سەرچاوە هزرییەكانی ئەم هێزە تیرۆریستییە
وردبوونەوەو لێڕوانینی زیاتری پێویستەو
زۆر لەمە زیاتریش هەڵدەگرێت ،لە كاتی
دیقەت لە رەفتار ،كردار ،جینایەت ،پەیام،
گوتاری ئەم رێكخراوە دەدەیت ،لە هەناویدا
وێنەی چەندین نمونەو دیاردەی ناو مێژووی
ئیسالمی و عەرەبیت بەرچاوكەوت ،رونتر
بڵێم داعش بەرهەمی تەنها یەك قوتابخانەی
هزری و سیاسی نییە ،ئەوەی ئەم رێكخراوە
بە رێ��وەی دەب��ات هەر لە كوشتار ،پەیام
و گوتار ،رێك ئەوەمان پێدەڵیت مۆدێل
و عەقڵیەت و بیركردنەوەی داعش زادەی
چەندین سەرچاوەی هزری و سیاسی دونیای
عەرەبی ،ئیسالمییە ،لە چەندین سەرچاوە ئاو
دەخواتەوە .بۆیە پێموایە هەڵەیە داعش بە
بەرهەمی یەكەم قوتابخانەی فیكری ئەژمار
بكەین ،دوای دیقەت دان بە كردەوەكانی
ئەم رێكخراوە وردبوونەوە لە ناوەڕۆكی
پەیام و ئامانجەكانی دواجار گەیشتمە ئەو
بڕوایەی هەر یەك لەم سەرچاوانە بەردی
بناغەی بیرو ئەندێشەی ئەم بەناو دەوڵەتی
ئیسالمییەن.
س��ەرچ��اوەی یەكەم :ه��زر ،بیر ،كولتوری
خەوارج.
سەرچاوەی دووەم :ه��زر ،بیر ،كولتوری
وەهابیەت.
س��ەرچ��اوەی سێیەم :ه��زر ،بیر ،كولتوری

سەلەفی جیهادی
سەرچاوەی چ��وارەم :هزر ،بیر ،كولتوری
حزبی بەعس
سەرچاوەی پێنجەم :هزر ،بیر ،كولتوری
رێكخراوی ئەلقاعیدە.

بە ئامانج گرتنی كورد
ئەگەرچی ئەم جۆرە هێزە تیرۆریستانە لە
بنەڕەتدا دژی كۆی مرۆڤایەتین و ئەوەی
لەگەڵیان نەبێت ،بەومانایە لەبەرەی نەفامی،
الدان و گومڕایی لە ئیسالم دێ��ت ،هەر
ئەم تێزە ئاڵۆزە نالۆژیكیە خوێن و ماڵ و
كەرامەتی ئەوانی تر حەاڵاڵ دەكات.
دیقەت بدەین لە هەر بستێكی ئەم هەسارەیە،
ئەوەی وەك ئەوان بیرنەكاتەوە گەشەگیرو
چنگ بە خوێن نەبێت ،ئەوا سەرو ماڵی
بۆ ئەوان دەچێتە خانەی حەاڵڵ و لەالیەن
ئ��ەم گروپە تیرۆریستانەوە دەكرێنەووە
ئامانج ،چ بە كرستیانەكان و برا ئێزیدییەكان
نەكرا ،چ بە شیعەو سوننەكانی ناو خودی
ئایینی ئیسالم ناكرێت لەسەر دەستی ئەم
رێكخراوە ،چەندین هاوواڵتی سیلڤی بی
گوناح دوچاری مل پەڕاندن دەبن و دەست
بۆ ئابڕوی ژنان و كچان دەبەن ،دیقەتی ئەم
كولتورە بدەن بزانن چەندین ساڵە درێژەی
هەیە ،لە چەندین قۆناغدا دوبارە دەبێتەوە.
وەك ئ���ام���اژەم ب���ۆی ك���رد ل��ە ئێستادا
مرۆڤایەتی لەبەردەم هەڕەشەی ئەم هێزە
تیرۆریستییەدایە ،جگ لە هەندێك واڵتی
ناوچەكە نەبێت بۆ هەندێك بەرژەوەندی
كاتی جۆرێك لە دۆستایەتیان لەگەڵ ئەم
هێزگەلە تیرۆریستییە هەیە ،ئەگینا ناوچەكە
ل��ەب��ەردەم هەڕەشە و هەژانێكی ئێجگار
گ��ەورەو پڕ لە مەترسیدایە وا بە سانایی
ئەم ئاگرە ناكوژێتەوە ،چونكە ئەو ناوچەیە
بە درێ��ژای��ی مێژوو مەحكومە بە بیری

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

هێزی پێشمەرگەی کوردستان

كۆنەپەرستی ،كەنارگیر ،رەشەكوژی ،مرۆڤ
كوژ ،بێگومان لەم هەڕەشەیەدا كورد پشكی
گەورەی بەر دەكەوێت و لەبەربوونی چەندین
فاكتەر ئاست و قەبارەی مەترسییەكان بۆسەر
ئێمەی كورد دوو هێندە زیاترە.
دەكرێ بپرسین بۆچی بەم رادەیە كراوەتە
ئامانج؟ دیارە كۆمەڵێك هۆكار ئامادەگیان
هەیە ،ئەم ترسەش هەر لە خ��ۆڕا نییە،
ئەوەتا لە ئێستادا بە بەرچاوی جیهان و
ناوچەكەوە كورد بە پلەی یەكەم كراوەتە
ئامانج ،ئەوەی بە پلە یەك چەندین بەرەی
شەڕی لەالیەن داعشەوە بۆ كراوەتەوە...
ئ��ەوەی ماڵ و كەرامەتی حەاڵڵكراوە....
ئەوەی بە ئاشكرا قەتڵ و عام دەكرێت...
ئەوەی چەندین گوند و شارو شارۆچكەی
لەبەردەم هەڕەشەی گەورەتردایە ...ئەوەی
دوچاری كۆڕەو كۆمەڵكوژی بووەتەوە لەسەر

دەستی ئەم هێزە تیرۆریستییە ،بە پلەی
یەكەم كوردە ،چونكە سەركردەكانی داعش و
رەنگە ئەوانەش كە لە پشتەوەن ،لەبەر ئەم
چەند فاكتەرەی الی خوارەوە كورد بۆسەر
خۆیان بە مەترسی و هەڕەشە بزانن:
یەكەم :كورد دەمێكە لەم ناوچەیە بڕیاری
خۆیداوە كە لەبەرەی دژە تیرۆردا بێت،
بە تایبەتیش لە باشوری كوردستان ،بۆ
ئەم مەبەستەش قوربانی و بەشداری دیاری
هەبووە ،بە تایبەتی لە ساڵی ( )2000بە
دواوە.
دووەم :بە ب��ەراورد بە ناوچەكە ئەمڕۆ
كورد خاوەنی ئەزمونێكە وردە وردە كار
بۆ چەسپاندنی بنەماكانی دیموكراسی،
ئازادی ،كۆمەڵگای مەدەنی و دەسەاڵتێكی
نیمچە سیكۆالر دەكات ،ئەمەش نەك هەر
تیرۆریستان ،بەڵكو زۆرێ��ك لە واڵتانی

ناوچەكە ب��ۆس��ەر خ��ۆی��ان ب��ە ه��ەڕەش��ەی
دەزانن .بۆیە بە بەردەوام لە پیالندان دژ
بەم ئەزمونە.
سێیەم :دۆزی رەوای كورد تا دێت پێشكەوتنی
زیاتر بە خ��ۆوە دەبینێ ،بە تایبەتی لە
باشور ،باكور ،رۆژئاوا ،مەسەلەی كورد و
مافە رەواكانی خەریكە دەبێتە كێشەیەكی
جیهانی ،تا دێت پاڵپشتی نێدەوڵەتی لە ئاستە
جیاجیاكاندا بۆ پەیدا دەبێت ،ئەمەش لەالیەك
بۆ داگیركەرانی كوردستان و لەالیەكیش
بۆ دیدگای و بۆچوونی داعشییەكان بۆ
بنیاتنانی دەوڵەتێكی ئیسالم مەترسییە .بۆیە
داگیركەران و هەم ئامانجەكانی خۆیشیان
لە ئێستادا ئاڕاستەی شەڕی تیرۆریستانی
دەوڵەتی تیرۆریستی بەناو ئیسالمی بە پلەی
یەكەم روو لە كوردو كوردستانە.
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بەهمەن تاهیر نەریامن
نوسەرو شارەزا لەئیسالمی سیاسی:

هێزە سیكۆالرەكان پرۆژەیەكی
روونیان پێ نییە ،بۆ قسەكردن
لەسەر ئاین
دیدار :کاردۆ هەڵەبجەیی
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بەهمەن تاهیر نەریمان نوسەرو ،لە
دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری (كوردستان
دیپلۆماتیك)دا باسی كۆنفرانسی ئاین بۆ
تاك و دیموكراسی بۆ هەمووان .كاتێك كە
دەڵێین "ئاین بۆ تاك" واتا پەیوەندییەكی
رۆح���ی ل��ەن��ێ��وان خ����وداو م��رۆڤ��ەك��ان��دا
دروست ببێت ،لەهەمانكاتدا دیموكراسی
سیستمێكە ،ك��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان
ب���ەی���ەك���ەوە گ���رێ دەدات ،ه���ەروەه���ا
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان ،وەك��و:
ئازادی ،عەدالەتی كۆمەاڵیەتی ،شەفافیەت
لەناو كۆمەڵگەدا ،هەموو ئەمانە لەناو
سیستمێكی دیموكراسیدا دروستدەكات ،كە
سەرجەمی ئەو خااڵنەی كە باسمكرد بۆ
سەرجەم كۆمەڵگایە ،بۆیە دیموكراسییە
كە دەتوانێت ئەم كایانە رێكبخاتەوە ،نەك
ئاین ئەم كایانە رێكبخاتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :دابڕان دەیەوێن
داببڕێت لەچی؟
بەهمەن تاهیر :دابڕان دەیەوێت داببڕێت
لە كولتورێكی سەلەفی لە ئاستی ئاینی
كۆمەاڵیەتیدا ،كە ئەم كولتورە سەلەفییە
زەمینەیەكی لەبار دەسازێنێت ،بۆ چەق
بەستی كۆمەاڵیەتی ،نایەوێت لە كۆمەڵگەدا
ك��ران��ەوە ،ئ��ازادی ،رێزگرتن لە مافەكانی
مرۆڤ و مافی ژن ،هەتا مافی مناڵ فەراهەم
بێت ،بۆیە دابڕان دەیەوێت داببڕێت لەو
كولتورە سەلەفییەی ،كە بەردەوام لەبەردەم
گۆڕانكارییە نوێیەكاندا بەربەستێكی گەورەیە،
كە دەبێت تێكبشكێنرێت.
سەلەفییەت تەنها رەوتێك نییە ،كە لە
هەرێمی كوردستان و دنیای ئیسالمیدا
هەبێت ،بەڵكو سەلەفییەت لەهەمانكاتدا
بیركردنەوەیە ،بیركردنەوە لەنێوان تاكەكانی
ئێمەدا ،دەكرێت لەناو ئێمەدا كەسێك بە

تەواوی بەشێوەی سەلەفی دینی بیربكاتەوە،
ب��ەاڵم لەناو رەوتێكی سەلەفی هەرێمی
كوردستاندا نەبێت .بۆیە ئەم فكرە دزەی
كردۆتە ناو بیركردنەوەی مرۆڤی كوردەوە،
ئیشكردن لەسەر ئەم جۆرە بیركردنەوە،
ملمالنێكردن لەسەر ئەم جۆرە بیركردنەوەیە،
دابڕانە لە كولتورێكی دینی ،كە كەڵەكە بووە
لەسەر زەین و بیروبۆچونی مرۆڤی كوردی،
لەسەر پەروەردەكردنی تاكی كوردی .بۆیە
داب��ڕان دەیەوێت لەمە داببڕێت .فۆڕمی
دابڕان دوای ئەو كۆنفرانسەی كە باستكرد،
دەیەوێت كۆمەڵێك بەرنامەی ورد دابڕێژێت،
دەرب��ارەی ئاین بۆ تاك و دیموكراسی بۆ
هەمووان.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەو كەسەی كە
ئێوە دەتانەوێت پەیامەكەی پێبگەیەنن
كێن ،پێكهاتەكەی كێیە؟
بەهمەن تاهیر :بێگومان وەرگر كۆمەڵی
كوردییە ،یەكێك لەكێشەكانی ئێمە ئەوەیە،
ئەو بیروبۆچونە جۆربەجۆرانەی كە دێتە
هەرێمی كوردستان لە ئاستی نوخبەدا
دەمێنێتەوە ،ناچێتە خ���وارەوە بۆ ئاستە
كۆمەاڵتییە جۆربەجۆرەكان ،ئێمە بەردەوام
بیر لەوە دەكەینەوە ،چ ئالەتێك بدۆزینەوە،
ب��ۆئ��ەوەی جگەلەوەی لەئاستی نوخبەدا
كاربكەین ،لەهەمانكاتدا لەئاست چین و
توێژە جۆربەجۆرە كۆمەاڵیەتییەكاندا كار
بكەن.
بۆنموونە یەكێك لەو ئالەتانە ،بازنەمان
دروس��ت��ك��ردووە ل��ەش��ارو شارۆچكەكانی
هەرێمی كوردستان و لەدەرەوەی هەرێمی
كوردستانیش ،ئێمە دەمانەوێت تەنها لەناو
نوخبەو دەستەبژێردا ئیش نەكەین ،بەڵكو
دەمانەوێت بچینە ناو كۆمەڵگای كوردییەوە،
لەناو چین و توێژە جۆراوجۆرەكاندا كار
بكەین ،چونكە ئەگەر بتەوێت گۆڕانكارییەكی

قوڵی كۆمەاڵیەتی لەناو كۆمەڵگەدا دروست
بكەیت ،ناكرێت تەنها لەناو دەستەبژێردا
بمێنێتەوە ،تەنانەت ئ��ەم خاڵە یەكێكە
لەگرفتە گەورەكانی كۆمەڵگای عەرەبیش،
دەبینیت دەستەبژێرێكی زۆری هەیە ،ئەو
دەستەبژێرە بەجۆرێك بیردەكاتەوە ،بەاڵم
شەقام بەجۆرێكی تر بیردەكاتەوە ،بۆیە
ئێمە دەمانەوێت بەشێوەیەكی راستەوخۆ
كاریگەریمان هەبێت لەسەر ش��ەق��ام ،تا
كاریگەری لەسەر شەقام دروست نەكەین،
دەستەبژێر لەگەڵ كۆمەڵگەدا دەمێنێتەوە.
بۆیە وش��ەی پ��ەی��ام وشەیەكی هەڵەیە،
چونكە پالتفۆڕمێكی وەها خەریكی پەیام
نییە ،بەڵكو خەریكی گۆڕانكارییە لەناو
كۆمەڵگەدا ،دەیەوێت كار لەسەر هەموو ئەو
بەربەستە جۆربەجۆرە كۆمەاڵیەتییە ،دینییە،
دەروونیانەی كە لەناو كۆمەڵگادا هەیە بكات،
بە مەبەستی پێشخستن و دروستكردنی
كۆمەڵگاو دەسەاڵتێكی سیكۆالر ،ئەمەش
روخاندن و كودەتا نییە ،بەڵكو كاركردنێكی
پلەبەندی قۆناغ بە قۆناغە ،كە پێویستی
بەكاتێكی زۆر ،پشوویەكی زۆر ،ئارامگرتنێكی
زۆر هەیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆچی لێكۆڵەرو
رۆشنبیرانی ئێمە تێكەڵی كۆمەڵگا نابن،
لەكاتێكدا بەڕێزت دەڵێیت "پەیامەكانی
ئێمە زی��ات��ر ل��ەن��او رۆش��ن��ب��ی��رەك��ان��دا
وەردەگ����ی����رێ����ت" ،ی����ان ئ�����ەوەی ئ��ێ��وە
ك���اری ل��ەس��ەر دەك����ەن ،زۆرت���ر دەگ��ات��ە
رۆش��ن��ب��ی��رەك��ان ،ت��ا ت����ەواوی كۆمەڵگا،
كەواتە هەست ناكەی رۆشنبیرانی ئێمە
كەمتەرخەمن ،بەومانایەی كە لەخەڵكی
ئاسایی دوركەوتونەتەوە؟
بەهمەن تاهیر :كێشەكە ئەوەیە ،ئالیەتێك
نییە ،بۆ دروستكردنی ئەو پەیوەندییە،
لەنێوان خەڵك و دەستەبژێردا ،ئالیەتێك
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تەنها دین نییە داعش
دروست دەكات،
بەڵكو شكستە یەك
لەدوای یەكەكانی هێزە
جۆربەجۆرەكانی دیكە،
رێگە خۆش دەكات
بۆئەوەی خەڵك بیرلەوە
بكاتەوە ،داعش لە
كڵۆڵە كۆمەاڵیەتییەكان
و گرفتە ئابوورییەكان
بدۆزینەوە
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نییە ،بۆ تێكەڵكردنی خەڵك و دەستەبژێر،
بۆنموونە لەناو گوتاری دینیدا ئەم ئالیەتە
هەیە ،مەال كە خوتبە دەدات و مزگەوتێكی
بەدەستەوەیە ،لەهەینییەكاندا ،لە مانگی
رەم��ەزان��دا ،لەبۆنە ئاینیەكاندا ،ب��ەردەوام
توانای خیتابی هەیە ،لەگەڵ خەڵكی گشتی و
چین و توێژە جۆربەجۆرەكاندا ،لەهەمانكاتدا
توانیویەتی زمانی خۆی لەگەڵ زمانی خەڵكی
گشتیدا رابهێنێت ،ب��ەاڵم رۆشنبیری ئێمە
تاكو ئێستا نەیتوانیووە ئەو زمانە لەگەڵ
زمانی خەڵكی گشتیدا دروستبكاتەوە ،یان
ئەو بیروبۆچوونەی كە هەیەتی ناتوانێت
بیگەیەنێتە ناو خەڵك ،بەڵكو هەر لەناو خۆیدا
دەمێنێتەوە ،بۆیە دەبێت لەفۆرمی دابڕاندا
بیر لەوە بكەینەوە ،كە ئەو ئالیەتانە چین،
كە ئێمە دەتوانین بەشێوەیەكی راستەوخۆ
پەیوەندی لەگەڵ خەڵكدا دروستبكەینەوە،
ئەمە بابەتێكی زۆر گرنگەو ئێمە دەمانەوێت
كاری لەسەر بكەین ،ئەو دابڕانە گەورەیەی كە
لەنێوان خەڵك و دەستەبژێردا دروستبكەین و
بگەینە ئەنجامێك.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە دەتوانن
لەرێگەی تەلەفزیۆن ،رۆژنامە ،گۆڤارو
سایتەكانەوە دەنگی خۆتان بگەیەنن،
یان كۆمەڵگاكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ب�����ەردەوام ل��ەن��او ب��ازن��ەی خ��والن��ەوەی
ئاینیدا سوڕاوەتەوەو توانای فراوانكردنی
وەرگ��رت��ن��ی عەقڵیەت و پەیامەكانی
سیكۆالری نییە؟
بەهمەن تاهیر :لەراستیدا جەوهەرێك نییە،
كە نەتوانرێت بگۆڕێت ،بۆنموونە كۆمەڵگەی
ك��وردی جەوهەرێكی دینی هەیە ،مەرج
نییە هەر ئەو جەوهەرە بێت و نەگۆڕێت،
بۆ ئالیەت گۆڕێن كێشەكە لەناو خودی
كۆمەڵگەدا نییە ،بەڵكو كێشەكە لەناو ئەو
هێزانەدایە ،كە دەیانەوێت بیگۆڕن ،واتا

نەبوونی ئالیەت بۆ گۆڕینی كۆمەڵگا كێشەیە،
نەك خودی كۆمەڵگاكە.
كۆمەڵگەیەك هەیە كە پڕە لەگێرەو كێشە،
كۆمەڵگەیەكت هەیە ئەوەندەی بۆ گوتاری
دینی گوێ دەگرێت ،ئەوەندە بۆ گوتارەكانی
تر گوێگر نییە ،لەئێستاشدا گوتاری دینی
لەناو بەربەستەكانی خۆیدایە ،بۆنمونە
داع��ش بەرهەمی گوتاری دینییە ،بەرەی
نوسرە بەرهەمی گوتاری دینیە ،بۆكۆ حەرام
بەرهەمی گوتاری دینییە ،واتا ئەمیش خاوەنی
كێشەی قوڵی خۆیەتی ،بەاڵم ئەوەی كە پێی
دەوترێت بەدیل ،نەیتوانیووە مۆدێلێكی
جددی بهێنێتە ئاراوە ،واتا ئەمە كۆمەڵگا نییە
گوێی لەمە نییە ،بەڵكو نەبوونی بەدیلێكی
سەركەوتووە لەالی خەڵكی دەستەبژێر ،كە
ناتوانێت بیداتە دەست كۆمەڵگا.
ب��ۆی��ە ل��ە دن��ی��ای ئیسالمیدا مۆدێلێك
سەریهەڵداوە ناوی چەپ بووە ،ئەو مۆدێلە
شكستی گەورەی بەخۆیەوە بینیووە ،خەڵك
پشتی تێكردووە ،لەكاتێكدا لە سەرەتا روویان
تێكردووە ،دوات��ر مۆدێلی نەتەوەیی دێتە
پێشەوە ،ئەویش بەردەوام شكست دەهێنێت،
پاشان مۆدێلێكی ئیسالمی سەلەفی هاتووە،
بەهەمانشێوە خەڵكێكی زۆر رووی تێكردووە،
بەاڵم ئەویش لەبەردەم شكستەكانی خۆیدایە،
كێشەكە ئەوەیە ،بەدیل لەالی ئەم دەستەبژێرە
چییە؟ ئیشكردن لەسەر ئەم بەدیلە ،یەكێكە
لەپالتفۆرمەكانی دابڕان.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە كۆنفرانسی
ئاین بۆ تاك و دیموكراسی بۆ هەمووان،
چ رەخنەیەك ئاڕاستەی ئێوە كرا ،ئێوە
تاچەند ئەو رەخنانەتان قبوڵكرد ،ئایا
رەخنەكان دروستبوون ،یان سەرجەمیان
ناحەقیبوون بەرامبەر ئێوە؟
بەهمەن تاهیر :ناڵێین ناحەقی ب��ووە،
بەاڵم رەخنەگرتن لە شارەزاییەوە دەكرێت،

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

لۆگۆی رێکخراوی دابڕان

بۆنمونە ئێمە لەهەندێك مینبەرەوە
گوێمان لە مەالكان ب��ووە ،بەبێ ئ��ەوەی
ئاگاداری بابەتەكانی ناو كۆنفرانسەكە بێت،
نزیكەی  12بابەت پێشكەشكرا ،هەندێك
لەوانەی لەناو مینبەرەوە جنێویان دەدا،
بێگومان  2بابەتی گوێ لێنەبووە ،ئاگای
لە ناونیشانی بابەتەكان نەبووە ،بەاڵم لە
دورەوە قسەدەكات ،مەسەلەكە ئەوە نییە،
كە بەرامبەر نابێت رەخنە بگرێت ،بەڵكو
مەسەلەكە ئ��ەوەی��ە ،لەسەر زانیارییەكی
باوەڕپێكراو رەخنەی زانستیانەت لێبگرێت،
هەروەها بتوانێت كێشەو كەموكوڕییەكانت
هەڵبسەنگێنێت ،دەنا خودی پالتفۆرمەكە
دەیەوێت بە وزەیەكی رەخنەگرانەوە لەدایك
ببێت ،بەپێچەوانەوە ناترسێت لەرەخنەی
بەرامبەرەكەی ،بەاڵم كێشەی بۆ دورست
دەبێت ،ئەگەر بەرامبەرەكەی بەئاسانی
تكفیرو تخوین بكات ،چونكە ئەمە بواری
رەخنەگرتن و گفتوگۆكردن ناهێڵێتەوە ،بەڵكو
بوارێك كە پێی دەوترێت یەكالبوونەوە لەگەڵ

ئەوی تردا دروستدەكات ،كە تۆ ناتوانیت
گفتوگۆی لەگەڵ بكەیت ،ناتوانین لێبوردە
بیت لەگەڵیدا ،ئەم جۆرە مۆدێلە مرۆڤەت
بۆ دروستدەكات ،كە ئێمەش كێشەكەمان
لەگەڵ ئەو خاڵە بوو ،نەك لەگەڵ خودی
ئەو رەخنانەی كە ئاڕاستەمان كرا ،بێگومان
كێشەو كەموكوڕی دەبێت ،لەبەرئەوەی
یەكەم كۆنفرانسمان بووە ،بەاڵم مۆدێلێكی
رەخنەگر سەركەوتوو نەبووە ،كە رەخنە
بگرێت و كەموكوڕییەكانت بۆ روون بكاتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :دروشمی (ئاین بۆ
تاك و دیموكراسی بۆ هەمووان) لەچییەوە
سەرچاوەی گرتووە؟
بەهمەن تاهیر :ل��ەو كێشە گ��ەورەی��ەوە
سەرچاوە دەگرێت ،كە ئێستا ئاینێكی شمولیمان
هەیە ،ئ��ەو ئاینە شمولییە بەشێوەیەكی
ئاسۆیی و ستونی ،هەموو هەڵسوكەوتێكی
مرۆڤی ك��وردی داگیركردووە ،قسەدەكات
لەسەر سەرجەمی سیستمە ئابووری ،سیستمە
سیاسی ،سیستم لەناو كایەی پرۆگرام و

خوێندن ،سیستمی زانستی ،وات��ا لەسەر
هەموو بوارێك قسە دەكات ،بەبێ ئەوەی
شارەزاییەكی وردی هەبێت ،واتا دینێكی
گشتگیرو سەرتاپاگیری دروستكردووە ،هەتا
ئەم دینە دەچێتە ناو جوزئیات و كولیاتی
ژیانی تاكەوە.
ئێمە ك��ە دەڵێین "ئ��ای��ن ب��ۆ ت��اك" وات��ا
پەیوەندییەك هەبێت لەنێوان م��رۆڤ و
موقەدەسیدا ،لەم گشتگیرو سەرتاپاگیرییە
بكەوێت ،چونكە ئەوە پیاوی ئاینییە ،كە
ئەم گشتگیری و سەرتاپاگرییە دروستدەكات،
پیاوی ئاینییە بەناوی خ��وداوە ئەم مۆدێلە
شمولییە دروستدەكات ،بۆیە كە دەڵێیت
"ئاین بۆ تاك" واتا پەیوەندییەكی رۆحی
لەنێوان خوداو مرۆڤەكاندا دروست ببێت،
لەهەمانكاتدا دیموكراسی سیستمێكە ،كە
كۆمەاڵیەتییەكان بەیەكەوە گرێ دەدات،
هەروەها پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان ،وەكو:
ئازادی ،عەدالەتی كۆمەاڵیەتی ،شەفافیەت
لەناو كۆمەڵگەدا ،هەموو ئەمانە لەناو
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سیستمێكی دیموكراسیدا دروستدەكات ،كە
سەرجەمی ئەو خااڵنەی كە باسمكرد بۆ
سەرجەم كۆمەڵگایە ،بۆیە دیموكراسییە كە
دەتوانێت ئەم كایانە رێكبخاتەوە ،نەك ئاین
ئەم كایانە رێكبخاتەوە.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :پ����ەروەردە
بەرپرسە ،یان بانگخوازەكان كە لەمیدیای
هێزە ئیسالمگەراكانەوە ،هەندێكجار
وش��ەی نەشیاو ،یان سوكایەتی تێدایە،
ب��ەرام��ب��ەر ب��ەن��وس��ەران ،رۆش��ن��ب��ی��ران،
هونەرمەندان ..... ،هتد؟
بەهمەن تاهیر :بەپلەی یەكەم پەروەردەی
ئاینی بەرپرسە ،من پێموایە لەیەككاتدا
سیستمێكی پەروەردەییمان هەیە ،مرۆڤی
جوێن فرۆش ،كە لەئاستی نیشتمانیدا خەڵك
تخوین دەك��ات ،لەئاستی ئاینیدا خەڵك
تكفیر دەكات ،هەموویان یەكجۆر مرۆڤن،
بەاڵم بە تعبیری جۆراوجۆرەوە ،ئەم جۆرە
بەرهەمهێنانە راستەوخۆ پەروەردە بەرپرسە،
ج��ا پ����ەروەردەی كۆمەاڵیەتی بێت ،یان
پ��ەروەردەی خێزانی بێت ،هەتا سیستمی
پ���ەروەردە لەناو زان��ك��ۆو قوتابخانەكاندا
بەرپرسە.
بەوپێیەی خۆم لێكوڵینەوەم هەبووە لەسەر
سیستمی پ��ەروەردە ،هەروەها پەروەردەی
ئیسالمی لەناو قوتابخانەكاندا لەیەكەمی
س��ەرەت��ای��ی��ەوە ،ت��ا دوان��زەی��ی ن��اوەن��دی،
لەهەمانكاتدا مامۆستام ل��ەو ب���وارەدا،
راهێنەری مامۆستاشم لەو ب��وارەدا ،بۆیە
بەوردی ئاگادارم سیستمی پەروەردەی ئێمە
چەند مرۆڤی توندوتیژ دروستدەكات ،چەند
مرۆڤێكی جوێن فرۆش دروستدەكات ،بۆیە
لەسەرجەم ئەو هەڵسوكەوتانەدا پەروەردە
بەرپرسە.
بەاڵم لەهەمانكاتدا مۆدێلێكی دیكە لە مەالو
بانگخواز دروستبووە ،ئەمجۆرە مەالیانە،
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كە پێیانوایە هاواركردن ،هاشوهوشكردن و
دەنگ بەرزكردنەوە بەسەر خەڵكدا ،جارهەیە
سوكایەتیكردن و جوێندان بەنوسەرێك ،كە
لەگەڵ بۆچوونی ئەودا یەكناگرێتەوە ،پێیوایە
ئەمە هێزێكە كە خەڵك بەرگری لێدەكات
و پشگیری دەكات و ئەمەی دەوێت ،ئەم
پ��ەروەردەی��ە ئ��ەم��ەی بەرهەمهێناوە كە
پێی دەوترێت "بانگخواز" ،وات��ا كێشەكە
لەبنەڕەتدا لەپەروەردە دایە ،جا دەكرێت
ئەم پەروەردەیە لەمزگەوتدا بێت ،دەكرێت
لەقوتابخانەو زانكۆكاندا بێت ،دەكرێت لەناو
خێزان و شەقامدا بێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا هەمیشە ملمالنێی مەزهەب
و دینەكان هەیە ،تاچەند سكۆالریزم
دەتوانێت پێشبكەوێت ،یان گەشە بكات؟
بەهمەن تاهیر :ئاشكرایە ئێستا رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست لەگۆڕانكارییەی گەورەدایە،
گۆڕانكارییەكە هێزەكان لە ملمالنێیەكی
ق��وڵ��دان ،گروپە جیهادییەكان یەكێكن
لەالیەنە ه��ەرە بەهێزەكان ،كە بەناوی
دینەوە قسەدەكەن ،زۆرجاریش بەناوی
خ��وداش��ەوە ق��س��ەدەك��ەن ،بۆیە پێموایە
ئێستا لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست ملمالنێیەكی
گەورە لەنێوان سكۆالریزم و ئاین هەیە،
وەك ئ���ەوەی ل���ەراب���ردودا ل��ەئ��ەوروپ��ا
ه��ەب��وو ،ئ��ەو ملمالنێیە كاتێكی زۆری
خایاند ،ئەم كات خایاندنە بەشكستی یان
چاكسازی كەنیسە كۆتایی هات ،هەروەها
بەسكۆالریزمكردنی كۆمەڵگاو دەوڵ��ەت
كۆتایی هات ،واتا ئەگەر ملمالنێیەكە بۆ
ئەوە بووبێت ،كە مەسیحیەت ویستبێتی
دینێكی شمولی بەسەر هەموو پانتاییەكانی
كۆمەڵگە ،دەس���ەاڵت و ب��ەڕێ��وەب��ردن��دا
بسەپێنێت شكستیهێنا ،ب��ەاڵم دینێك
دروستبوو زۆر ئاشتیخوازو جوانترە لەو

دینەی جاران پاپا ئێستا جوانتر قسەدەكات،
ش��ارەزات��ر قسەدەكات ،چونكە لەبواری
خۆیدا قسەدەكات.
لەئێستادا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەم
ملمالنێیە لەنێوان سكۆالریزم و هێزە
دینیەكاندا بەناوی خ��وداوە لەبرەودایە،
من پێموایە راستە كاتێكی دورو درێژی
دەوێ��ت ،بەاڵم لە ئەنجامدا وەك ئەوەی
مەسیحیەت لە شكستێكی گ��ەورەوە هاتە
دەرەوە ل��ەو ملمالنێیە ،پێموایە هێزە
ئیتینیەكانیش ل��ە شكستێكی گ��ەورەت��ر
دێتە دەرەوە ،ب��ەاڵم پێویستی بەكات و
مێژوویەكی دورو درێژ هەیە ،وەك ئەوەی
لە ئەوروپا پێویستی بەكات و مێژوویەكی
دورو درێژ هەبوو ،رەنگە ئەمەش ملمالنێی
و رووبەرووبوونەوەیەكی یەكجار خوێناوی
بێت ،بەاڵم سەرجەم هێزە دینیەكان كە
بەناوی دەوڵەتیان دروستكردووە .ئەو مۆدێلە
بەڕێوەبەرییانەی كە دروستیان ك��ردووە،
سەرجەمیان نەیانتوانیوە خۆشگوزەرانی،
یەكسانی ،ئ���ازادی ،تەنانەت تێركردنی
مرۆڤی برسی ،ئاسایش فەراهەم بكەن و
كۆمەڵگەیەك بەم جۆرە مۆدێلە دروستبكەن،
ب��ەاڵم ئێمە مۆدێلێكی زۆرو زەوەن��دەی
سكۆالریزمان لەبەردەستە ،لە ئەوروپا،
لە ئەمەریكا ،لە هیندستان ،لە چین ،كە
توانیویەتی تا ئاستێكی باش ،كۆمەڵگایەكی
بێدەنگ ،بێدەنگ بەمانای ئاسایش ،پڕ
ئاسایش دروستبكات ،ئابوورییەكی باشی
هەبێت ،واتا كۆمەڵگایەكی خۆشگوزەرانی
دروستكردووە.
ب��ۆی��ە لەئێستادا ئێمە ل���ەب���ەردەم ئەم
ملمالنێیەداین لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
كە پێموایە ملمالنێیەكی خوێناوی و قورس
دەبێت ،ش��ەڕی مەزهەبی شیعەو سوننە
لەبەردەمماندایە ،شەڕی هێزە سكۆالریزم
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لەگەڵ هێزە مەزهەبییەكان لەبەردەمماندایە،
بەاڵم لە ئەنجامدا گەر بمانەوێت رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستی ئ��ارام دروستبكەین ،كە ئاین
بچێتەوە جێگای خۆی ،مەزهەبەكان بچێتەوە
جێگای خ��ۆی ،سیسمتێكی دیموكراسی
سیكۆالر لە واڵتەكاندا دروست ببێت ،كاتێكی
زۆر ،ه��ەوڵ و توانایەكی زۆری دەوێ��ت،
ملمالنێیەكی قورسیشی لە بەردەمدایە.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :زۆرێ����ك لە
كۆمەڵگاكان ،كە كۆمەڵگای دینی نین،
ب����ەاڵم ل���ەب���ەرئ���ەوەی سیستمەكەیان
سیستمێكی س��ەرم��ای��ەداری��ی��ە ،كێشە
كۆمەاڵیەتییەكانیان زۆر زیاترە .بۆنموونە
واڵت��ی ئەفەریقا ،ی��ان واڵت��ی یۆنان ،كە
ئێستا داتەپینی ئابووریان هەیە ،واتا
كۆمەڵگاكانی ئەوانیش بەكۆمەڵێك ئاقاری
مێژوویدا هاتوون ،تا گەیشتونەتە ئەمڕۆ،
لەكاتێكدا سیستمی ئ��ەوان ،سیستمێكی
ئیسالمی و مەسیحی نییە ،كە ئەو كێشەو
گیروگرفتانەیان هەیە ،وات��ا دەكرێت
هەموو كێشەو گیروگرفتەكانی كۆمەڵگا
بگەڕێنەوە بۆ دین؟
بەهمەن تاهیر :مەسەلەكە ئەوەنییە ،بۆنمونە
ئێستا باسی كاتێكمان كرد لەرۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،كە ملمالنێیەك هەیە لەنێوان
دوو هێزدا ،قسەكەمان لەسەرئەوە بوو،
بەاڵم قسەكەمان لەسەر ئەوە نییە ،كە هێزە
دینیەكان لەم واڵتەدا خامۆش بكرێت ،ئیتر
كێشەكان لەم واڵت��ان��ەدا خامۆش دەبێت،
پەیوەندی بەجۆری بیركردنەوەی مرۆڤ
هەیە ،لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا ملمالنێی
هێزە نادینیەكان هێندە خوێناوی بووە،
كە هەر هێندەی ئەو ملمالنێیانە خوێناوی
بووە ،كە ئێستا لەناو هێزە مەزهەبیەكاندا
روودەدات ،بابەتەكە ئەوەنییە ،كە مەزهەب،
یان ئایین بخەیتە شوێنێكەوە ،كێشەكان

كۆتاییان پێبێت ،بەاڵم ئەمە یەكێكە لەكێشە
هەرە قورسەكان ،یەكێكە لە ملمالنێ هەرە
قورسەكان كە ئێستا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
هەیە ،دەنا گەر پێمانوابێت بەبێدەنگكردنی
ئاین ،كێشەكان كۆتاییان دێت ،وەهمێكە
تێیكەوتووین.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەم سەردەمی
جیهانگیریەدا ،ئاین بەمۆدێرنە دەكرێت،
یان كاریگەری مۆدێرنە بەسەر ئاینیەوە
چییە؟
ب��ەه��م��ەن ت��اه��ی��ر :لەئێستادا كاریگەری
راستەوخۆی هەیە بەسەر ئاینەوە ،بۆنمونە
ئ����ەوەی ك��ە پ��ێ��ی دەوت���رێ���ت "ش��ۆڕش��ی
پەیوەندیكردن" لەدنیادا راستەوخۆ ئاین
چۆتە ناو ئەم شۆڕشەوە ،كاریگەر بووە بەم
شۆڕشەوە ،بەاڵم لەو رێگەیەوە پەیامەكانی
خۆشی بەدنیا دەگەیەنێت ،وەك ئەوەی هەر
هێزێكی دیكە لەئێستادا دەتوانێت تەكنەلۆژیا
بۆ ملمالنێكانی خ��ۆی ،بۆ باڵوكراوەكانی
خۆی بەكاربهێنێت ،بۆ بەهێزكردنی خۆی،
بەهەمانشێوە وت��ارە ئاینیەكانیش دەچێتە
ناو دنیای نوێوە ،دەتوانن خۆیان بگونجێنن
لەگەڵ دنیای نوێ ،بەكاریبهێنن بۆ پێویستە
رۆژانەكانی خۆیان ،واتا دەكرێت ئێمە باسی
ئەوە بكەین ،لەناو دنیای نوێدا هێزە دینیەكان
بتوانن بەوشێوەیەی كە خۆیان دەیانەوێت
دنیای خۆیان دروست بكەنەوە ،بەاڵم ئایا
دروس��ت��ك��ردن��ەوەی ئ��ەم دنیایە دنیایەكی
جیاوازە ،یان هەر دنیا كۆنەكەیە؟ بەاڵم
ئیستغاللی كاتێكی نوێ دەكرێت كە لەئێستادا
بۆ گەیاندنی خۆت هەیە ،ئایا كە دێیتە ناو
دنیای نوێوە ،تۆ دەگۆڕێیت لەگەڵ دنیای
نوێدا؟ یان بەمۆدێلە كۆنەكە دەمێنیتەوە،
لەگەڵ دنیای نوێدا؟ ئەمە یەكێكە لەكێشە
هەرە گەورەكانی مرۆڤی دیندار..
بۆنمونە م��رۆڤ��ی موسڵمان ك��ە دەچێتە

هێزە ئیسالمییەكان
دەبێت هەمیشە
بڕوایان بەدیموكراسی
هەبێت ،ئەگینا لەناو
هێزە ئیسالمییەكاندا
پرسی دیموكراسی
پرسێكی گرنگ نییە،
لەبنەڕەتدا زاراوەی
دیموكراسی هی
ئەوان نییە ،بەاڵم
زاراوەی خیالفەت هی
ئەوانە ،بۆیە تۆ دەبێت
فێری دیموكراسییەتی
بكەیت
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ئەوروپا ،لەبەرئەوەی ناتوانێت ئاوێتە بێت،
بەكولتوری ئەویتر ،بەاڵم لەدنیای مۆدێرنی
ئەوێشدا دەژی ،جۆرێك لە مرۆڤی دوو
الیەنەت بۆ دروس��ت دەبێت ،كە پێیەكی
لەناو دنیای نوێدایە ،پێیەكی لەناو دنیای
كۆندایە ،ئەم جۆرە مرۆڤەی كە دروستبووە
بەردەوام لەو كێشە قوڵەوە سەرهەڵدەدات،
كە تاكو ئێستا نەتوانراوە ئیصالحی تێگەیشتنی
دینی مرۆڤی موسڵمان بكرێتەوە ،بۆیە
یەكێك لەبەركەوتەكان لەگەڵ دنیای نوێدا،
بەپێویستكردنی ئیصالح كردنی فكری دینیە،
دنیای نوێ دەبێت ئەمە لەدین بكات ،ئەگەر
نەیكات بەپێچەوانەوە دین دەتوانێت دنیای
نوێ بەكاربهێنێت ،دین دەتوانێت نەوەوی
بەكاربهێنێت ،بۆ كوشتنی كەسی بەرامبەر كە
جیاوازە لەخۆی و بڕوای بەدین نییە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :ئ��ەگ��ەر باسی
داعش بكەین ،داعش ریشەی لەناو دەق،
دین ،مەزهەبیشدا هەیە ،بەاڵم ئیسالمییە
سیاسیەكان لە كوردستاندا ئەمە رەت
دەكەنەوە ،دەڵێن "داعش زۆر بێ بەرییە
لە دی��ن و ئیسالم" ،بۆچونی بەڕێزت
لەمبارەیەوە چییە؟
بەهمەن تاهیر :داعش ئاستی جۆربەجۆری
هەیە ،داعش ئاستێكی ئاسایشی هەیە ،لەهەر
شوێنێكدا ئاسایش نەبوو ،لەو شوێنە گروپە
تكفیریەكانی وەكو داعش گەشە دەكەن،
بۆنموونە لەسەردەمی بەعسدا لەبەرئەوەی
هێزێكی داپڵۆسێنەری وەكو بەعس هەبوو،
هیچ فەراغێكی سیاسی و بۆشایی سیاسی
نەهێشتبۆوە ،لەم جۆرە هێزانە نەیاندەتوانی
گەشە بكەن ،بەاڵم كاتێك فەراغێكی سیاسی
و بۆشاییەكی سیاسی و ئەمنی لە واڵتێكی
وەكو عێراقدا دروست دەبێت ،ئەو گروپانە
راستەوخۆ گەشە دەكەن.

200

بەهمەن تاهیر
كەواتە هۆكارێك لە هۆكارەكان گەشەكردنی
ئەو گروپانە ،بریتیە لە نەبوونی ئاسایش ،ئەمە
تەفسیرێك ،دەتوانین تەفسیرێكی ئایدۆلۆژیای
تری بۆ بكەین ،لەبەرئەوەی عەقڵی دینی
لەدنیای ئێمەدا ،تەنها پشت دەبەستێت بە
دەق و قال و قیل ،لەبەرئەوەی مەالی گەورە
زۆرجار رەخنەی لەم بیرو بۆچونە گرتووە،
دەڵێت" :عیلمی قال و قیل هەمووی بەهایە،
عیلمی حقیقی عیلمی كیمیایە" ،ئەم قال و

قیلە لەناو ئایدۆلۆژیای ئیسالمیدا كە پشت
بەدەق دەبەستێت ،لەناو دەقی ئیسالمیدا
دەتوانیت بەئاسانی ئەوەی داعش دەیكات
تەفسیری بكەیت ،دەتوانیت سەربڕین
تەفسیر بكەیت ،لەبەرئەوەی لەناو مێژووی
ئیسالمیدا وجودی هەبووە ،دەتوانیت مرۆڤ
سوتاندن تەفسیر بكەیت ،لەبەرئەوەی
لەمێژووی ئیسالمیدا ،لە ملمالنێكاندا مرۆڤ
سوتاندن هەبووە ،سەرجەمی ئەو كردەوانەی
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ك��ە داع��ش دەی��ك��ات ،دەت��وان��ی��ت ب��ەدەق
بیسەلمێنیت ،ئەمە خاڵی یەكەم.
دووەم ،دەتوانیت بەشێوەیەكی دیكەش
تەفسیری داعش بكەیت ،كە تەنها دین نییە
داعش دروست دەكات ،بەڵكو شكستە یەك
ل��ەدوای یەكەكانی هێزە جۆربەجۆرەكانی
دیكە ،رێگە خۆش دەكات بۆئەوەی خەڵك
بیرلەوە بكاتەوە ،كاتێك بەدیلە زەمینیەكان
شكست دەهێنن ،بەدیلی ئاسمانی شوێنی
بەدیلی زەمەنی بگرێتەوەو كێشەكانی بۆ
چارەسەر بكات ،بۆیە دەكرێت داعش لە
كڵۆڵە كۆمەاڵیەتییەكان و گرفتە ئابوورییەكان
بدۆزینەوە ،ئەو قەیرانە قوڵە ئابوورییانەی كە
لەدنیای ئێمەدا دروست دەبێت ،لەبەرئەوەی
مرۆڤی ئێمە خۆشگوزەرانی نەدیووە ،بۆیە
بەئاسانی دەتوانێت بچێتە ناو ئاگرەوەو
ش��ەڕ لەگەڵ ئەویتر بكات ،ب��ەاڵم ئەگەر
خۆشگوزەران بژیایە ،بیری داعش بەئاسانی
نەیدەتوانی لە واڵتی ئێمەدا گەشەبكات و
سەرهەڵبدات ،واتا هۆكاری دروستبوون و
گەشەكردنی بیرێكی وەك (داعش ،بەرەی
نوسرە ،بۆكۆ حەرام.... ،هتد) تەنها دین
بەرپرس نییە ،بەڵكو كۆمەڵێك كایەی تریش
هەیە ،كە بەرپرسە لە گەشەكردنیان.
كوردستان دیپلۆماتیك :مەبەستت ئەوەیە،
كۆمەڵگای دواكەوتوو گەشەكردنی ئاینی
زیاتر بەخۆیەوە دەبینێت؟
ب��ەه��م��ەن ت��اه��ی��ر :بێگومان پەیوەندی
بەنەخوێندەوارییەوە هەیە ،پەیوەندی بەبێ
هێزی و الوازی عەقڵی رەخنەگرییەوە هەیە،
پەیوەندی بەبوونی پەروەردەی توندوتیژەوە
ه��ەی��ە ،لەهەمانكاتدا ل��ەه��ەر شوێنێك
گروپێكی دینی لەسەر بنەمای سەلەفییانە
دروستبوو ،لەوشوێنەدا چاوەڕێی تەكفیری
كرد ،زۆر بەئاسانی چاوەڕێی بەرهەمهێنان
و دروستبوونی گروپێكی وەك داعش بكات.

كوردستان دیپلۆماتیك :تاچەند گەشبینی
ب��ەو ملمالنێیەی كە لەناو كۆمەڵگای
كوردیدا هەیە ،بەتایبەتی كە ناوەندی
سكۆالر هەیە ،رێكخراوی داب��ڕان هەیە،
رۆشبیرو لێكۆلەر هەیە ،لەگەڵ ئەوەی
پشتیوانیتان دەكەن ،لە رۆژنامە ،وتارو
تەلەڤزیۆنەكاندا لەگەڵتان هاوهەڵوێست
ب��وون ،لەهەمانكاتدا پەیمانگای دینی
ه��ەی��ە ،زان��ك��ۆ دی��ن��ی ه��ەی��ە ،مینبەری
مزگەوت و كۆمەڵێك پیاوانی ئاینی و
ئیسالمی سیاسیش پشتیوانی لە بەرەكانی
خ��ۆی��ان دەك���ەن ،تاچەند پێتوایە ئەم
ملمالنێیە دەمانگەڕێنێتەوە بۆ سەدەكانی
ناوەڕاست ،وەك پێشتر باستكرد ،كە پاپا
هەموو شت بووە ،كەنیسە هەبووە ،بەاڵم
ئێستا كرانەوەی عەقڵی لێ بەرهەمهاتووە،
گەشبینی ب���ەوەی ،ك��ە ئ��ەم ملمالنێیە
كرانەوەی عەقڵی كۆمەڵگای ك��وردی لێ
بەرهەمهاتووە؟
بەهمەن تاهیر :لەراستیدا ئەو ملمالنێیەی
كە هەیە ،بە ئاسانی گەشبینی و رەشبینی
تەفسیر ناكرێت ،راستە ئینسان كە ئیشی كرد
دەبێت گەشبین بێت ،بڕوای بەوە هەبێت
لەملمالنێكاندا س��ەردەك��ەوێ��ت ،ملمالنێ
لەنێوان رەش و سپیدا نییە ،ملمالنێ لەنێوان
نیشتمانی و خائیندا نییە ،ناكرێت ئەم زاراوانە
بەكاربهێنین ،مەسەلەكە ئەوەیە ،ئێمە چۆن
بیر بكەینەوەو گفتوگۆ لەگەڵ ئەوانی دیكەدا
دروست بكەین ،ئەم پەیامە گرنگە ،ئێمە
چۆن دەتوانین ئاین بكەین بە بابەتێك بۆ
لێكۆڵینەوە ،تێڕامان و تێفكرین ،هەموومان
تیایدا ب��ەش��دارب��ن ،تەنانەت هەوڵبدەین
ه��ەم��وو هێزە دینیەكانیش ب��ەش��دارب��ن.
لەئێستادا لەهەرێمی كوردستان و دنیای
ئیسالمیدا كێشەیەكی زۆر قوڵ هەیە ،ئەوەی
كە (محمد ئارگۆن) دەڵێت" :سەردەمی

زێرینی ئیسالمی" ،لەم سەردەمەدا گروپی
جۆربەجۆری عەقاڵنی لەناو كولتوری ئیسالمیدا
سەریهەڵدەداوە ،ب��ەاڵم لەئێستادا گروپی
جۆربەجۆری عەقاڵنی لەناو دنیای سەلەفیەتدا
سەرهەڵدەدات ،ئەگەر تەماشا بكەین لەناو
مزگەوتەكاندا رێناكەوێت مەالیەك هەبێت
موعتەزیلە بێت ،رێناكەوێت مەالیەك ببینیت
سوفی بێت ،جیهان بینییەكی قوڵی تەصەوفی
هەبێت ،نەك هەر كولتورێكی تەصەوفانەی
بۆ مابێتەوەو ئیشی لەسەر بكات ،بەاڵم
ب���ەردەوام دەیبینی مرۆڤی سەلەفیت بۆ
بەرهەمدەهێنێت ،لەبەرئەوەی گفتوگۆیەكی
قوڵ لەسەر زانستە ئاینیەكان لە دنیای ئێمەدا
نییە ،ئەم گفتوگۆیەش ئەكادیمیا دەتوانێت
ئەنجامی بدات.
بۆنموونە ئەگەر لەئۆكسفۆرددا گفتوگۆیەك
لەسەر ئاین دروست ببێت ،ئەو هەستەی
لەبەرامبەر موقەدەسدا هەیە لەدنیای كۆندا،
لەودا نییە ،گەنجێك ،یان لێكۆڵەرێك ،یان
خ��اوەن تێزێكە لەناو دیندا لە زانكۆیەكی
مۆدێرندا بیردەكاتەوەو قسەدەكات ،لەالی
ئەو دین بریتی نییە لەبەرهەمێكی موقەدەس
كە ناتوانرێت دەستكاری بكرێت ،بەڵكو وەك
هەر بەرهەمێكی تر ،وەك هەر بابەتێكی تر
گفتوگۆی لەسەر دەكات ،رەخنەی لێدەگرێت،
لە ئێستادا لە كوردستاندا پێویستمان بەوەیە،
ئاین وەك بابەتێك بۆ لێكۆڵینەوە ،بۆ
توێژینەوە قسەی لەسەر بكەین ،هەروەها
وت��اری جۆربەجۆری ئاینی بەرهەمبهێنێت
لەسەر خودی ئاین ،نەك تەنها مۆدێلێكی
سەلەفیمان بۆ بەرهەم بهێنێت ،ئەم خاڵە
دەتوانێت خاڵێكی هاوبەش بێت لەنێوان
ئێمەو هێزە دینیەكاندا ،ئیشی لەسەر بكەین.
كوردستان دیپلۆماتیك :مەبەستت لەكام
هێزە دینیانەیە؟
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لە هەرێمی كوردستاندا
گۆڕینی حاڵەتی گەندەڵی
بۆ واڵتێكی شەفاف،
واڵتێك بەرەو دیموكراسی
چوون ،راستەوخۆ لە
هێزی دینی سەلەفی
دەدات ،كە ناهێڵێت
بەهێز بێت ،بەاڵم
بەپێچەوانەوە تا واڵت
بەرەو نادیموكراسیەت
و بەرەو ستەمكاری و
گەندەڵی بچێت ،ئاستە
سەلەفییەكەش لەناو
كۆمەڵگەدا بەهێزتر
دەبێت ،واتا گەندەڵی
سەلەفیەت بەهێز
دەكات ،نادیموكراتیەت
سەلەفیەت بەهێز دەكات
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بەهمەن تاهیر :لەگەڵ كۆی ئەو هێزە
دینیانەی كە دەیانەوێت ئاین بكەن لەبابەتێك
بۆ لێكۆڵینەوە ،بەاڵم ناتوانیت لەگەڵ هێزێك
گفتوگۆ بكەیت ،كە خەریكی تەكفیركردن
بێت ،دەتوانیت ئ��ەم پۆلێنە گشتییە بۆ
هەردوكیان بەكاربهێنیت.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەگەڵ ئەو هەموو
رەخ��ن��ەی ك��ە لەدینیدا ه��ەی��ە ،ك��ە ت��ۆ و
رێكخراوەكەی بەڕێزت باسی دەكەن ،بۆچی
رۆژ بە رۆژ ئیسالمی سیاسی لەكۆمەڵگای
ئێمەدا گەشە دەك��ات ،ج��ار ل��ەدوای جار
كورسی زیاتر دەهێنێت ،لەپەرلەمان بەشداری
دەكەن ،یان مزگەوتی گروپە سەلەفییەكان
هێندە قەرەباڵغە بەرناكەوێت ،رادی��ۆو
تەلەڤزیۆنی تایبەت بەخۆیان هەیە؟
بەهمەن تاهیر :هۆكاری زۆرە ،یەكێك
لەهۆكارە گرنگەكان لەبەرئەوەیە ،ئەو
هێزانەی كە خۆیان بە سیكۆالر دەزان��ن،
هیچ پرۆژەیەكیان بەرامبەر گوتاری دینی پێ
نییە ،لەهەرێمی كوردستاندا بۆ ملمالنێكردن
لەگەڵ هێزە ئیسالمییەكانی وەكو (یەكگرتوو،
ك��ۆم��ەڵ) ،هێزە خۆ بەسیكۆالر زانەكانی
هەرێمی كوردستان دێن سەلەفیەت بەهێز
دەكەن ،بەئاشكرا دەبینرێت ،مزگەوتەكان
دەدەنە دەستیان ،كەناڵێكی زۆرو زەوەندەیان
كردۆتەوە ،هەروەها راستەوخۆ دەستیان
لە داخرانی كۆمەڵگەدا هەیە ،لەبەرئەوەی
هێزە سیكۆالرەكانی كە خۆیان بە سیكۆالر
دەزانن ،هیچ گوتارێكیان بەرامبەر گوتاری
هێزە ئیسالمییەكان بۆ ئاین پێ نییە ،بۆیە
دێن مۆدێلێكی دیكەی وەك��و سەلەفیەت
بەرهەمدەهێنن ل��ەن��او ئیسالمییەكاندا،
ب��ۆئ��ەوەی لەناو خۆیاندا ملمالنێ بكەن،
ئەمەش جۆرێكە لە خۆكوشتن ،چونكە تۆ
كۆمەڵگەیەكی دینی دروس��ت دەكەیت،
كۆمەڵێك گروپی جۆربەجۆری تێدا فڕێ

دەدەیت ،تاكو لەناو خۆیاندا ملمالنێ بكەن.
وات���ا ل��ەب��ەرئ��ەوەی ه��ێ��زە سیكۆالرەكان
پرۆژەیەكی روونیان پێ نییە ،بۆ قسەكردن
لەسەر ئاین ،كە یەكێكە لەهۆكارەكان،
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ئەكادیمیای ئێمە ناتوانێت
مەعریفەی ئاینی بەرهەم بهێنێت ،مەعریفەی
ئاینی لەبانگخواز بسەنێتەوە ،كەواتە
ئەوە بانگخوازە مەعریفەی ئاینی بەرهەم
دەهێنێت ،بۆیە چاوەڕێی ئەوە بكە ،ئەم
مەعریفە ئاینیەی كە بانگخواز بەرهەمی
دەهێنێت ،تاكی داخراوی دینیت بۆ بەرهەم
دەهێنێت.
وات���ا ن��ەب��وون��ی پ����رۆژە ل��ەالی��ەن هێزە
سیكۆالرەكانەوە بۆ قسەكردن لەسەر ئاین،
هۆكارێكی سەرەكییە ،بۆئەوەی مەعریفەی
ئاینی بدەیتەوە دەست ئ��ەوان ،هەروەها
ئەوان مەعریفەی ئاینی بەرهەم بهێنن ،هەر
ئەوانیشن كۆمەڵگا بەدین دەكەن ،واتا تاهێزە
سیكۆالرەكان بیرلەوە نەكەنەوە ،لەئاستی
ئەكادیمیادا وتاری ئاینی جۆراوجۆر بەرهەم
بهێنن ،مەعریفەی ئاینی لەئەوان بسەننەوە،
لەكۆتاییدا چاوەڕێی ئەوە بكە ،ب��ەردەوام
ئەمان دەبنە پەراوێز بۆ هێزە دینیەكان،
لەئەنجامدا كۆمەڵگەیە بەدینی دەكرێت.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ئ��ای��ا هێزە
ئیسالمییەكان ب���ڕوای���ان ب��ەپ��رۆس��ەی
دیموكراسی هەیە ،ئەگەر بڕوایان پێی
هەیە چ��ۆن ،ئەگەر ب��ڕوای��ان پێ نییە،
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ئێمە ب����ەرەو چ ئ��اق��ارێ��ك
دەڕۆین؟
بەهمەن تاهیر :پێموایە هێزە ئیسالمییەكان
دەبێت هەمیشە ب��ڕوای��ان بەدیموكراسی
هەبێت ،ئەگینا لەناو هێزە ئیسالمییەكاندا
پرسی دیموكراسی پرسێكی گرنگ نییە،
بۆنموونە الی ئەوان بابەتی خیالفەت بابەتێكی
ج��ەوه��ەری��ە ،ب��ەاڵم بابەتی دیموكراسی

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

بابەتێكی جەوهەری نییە ،لەبنەڕەتدا زاراوەی
دیموكراسی هی ئەوان نییە ،بەاڵم زاراوەی
خیالفەت هی ئەوانە ،بۆیە تۆ دەبێت فێری
دیموكراسییەتی بكەیت.
بۆیە ئەگەر هاتوو كۆمەڵگەیەكی مەدەنیت
بەهێزی دیموكراسی نەبێت ،بەزەبری هێزی
كۆمەاڵیەتی ئەو فێری دیموكراسیەت نەكەیت،
ب���ەردەوام بیری نەخەیتەوە كە هێزێكی
دیموكراسی نییە ،لەناو خودی ئیسالمیەكاندا
دیموكراسیەت خۆڕسكانە گەشەناكات ،بەڵكو
هەمیشە دەبێت دەرەوەی ئەوان وا لەهێزە
ئیسالمییەكان بكات ،كە دان بەدیموكراسیدا
بنێن ،ئەمە خاڵێكە كە ئیسالمییەكان دەتوانن
لەرێگەیەوە گەشەبكەن ،بەمە دەتوانن دان
بەدیموكراسیدا بنێن ،بەاڵم پێتوابێت گوتارێكی
دینی لەناو ئیسالمییەكانەوە سەرهەڵبدات و
دان بە دیموكراسیدا بنێن وەهمێكە ،دەكرێت
بە ئاسانی دان بە دروستكردنی دەوڵەتێكی
ئیسالمیدا بنێت ،بەاڵم زاراوەی��ەك��ی وەكو
كۆمەڵگای مەدەنی ل��ەالی ئەو چەمكێكی
رەسەن نییە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :زۆرب���ەی ئەو
رێ��ك��خ��راوان��ەی ك��ە ل��ەن��او ك��ۆم��ەڵ��گ��ای
مەدەنیدا هەن ،سەر بەهێزە سیاسیەكانن،
خ��ودی هێزە سیاسیەكانیش پشتیوانی
هێزە سەلەفییەكان دەك��ەن ،كەواتە كێ
ملمالنێی ئەم هێزە سەلەفییە بكات ،یان
كێ بەرامبەر ئەم گروپە مەزهەبیانە
بكەوێتە ملمالنێوە ،ئ��ەوەی دەكەوێتە
ملمالنێوە چی لێدێت ؟
بەهمەن تاهیر :لەبەرامبەردا هێزێكی
مرۆیی بەهێزمان هەیە ،كە رازی نابێت بەم
حاڵەتەی كە لە هەرێمی كوردستاندا هەیە،
لەئاستی نوسەراندا ،لە ئاستی لێكۆڵەراندا،
لەئاستی كۆمەاڵیەتیدا هێزێكی بەهێز هەیە،
بۆنمونە ئێستا بەردەوام خۆپشاندان هەیە،

بۆ گۆڕینی ئەو حاڵەتەی كە ئێستا لەهەرێمی
كوردستاندا هەیە.
لە هەرێمی كوردستاندا گۆڕینی حاڵەتی
گەندەڵی بۆ واڵتێكی شەفاف ،واڵتێك بەرەو
دیموكراسی چ��وون ،راستەوخۆ لە هێزی
دینی سەلەفی دەدات ،كە ناهێڵێت بەهێز
بێت ،بەاڵم بەپێچەوانەوە تا واڵت بەرەو
نادیموكراسیەت و ب��ەرەو ستەمكاری و
گەندەڵی بچێت ،ئاستە سەلەفییەكەش لەناو
كۆمەڵگەدا بەهێزتر دەبێت ،واتا گەندەڵی
سەلەفیەت بەهێز دەكات ،نادیموكراتیەت
سەلەفیەت بەهێز دەكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەئێستادا كارو
چاالكی رێكخراوە ئێوە چییە ،ی��ان بۆ
ئایندە بەنیازی چین؟
بەهمەن تاهیر :ئێمە لەئێستادا گۆڤارێكمان
هەیە ،كە لەچەند رۆژی ئایندەدا ژمارەی
یەكەمی چاپ دەكرێت ،بەناوی (داب��ڕان)،
هەروەها سایتێكمان هەیە بەناوی (دووڕیان)
ب����ەردەوام ك��ار ل��ەم س��ای��ت��ەدا دەك��ەی��ن و
دەمانەوێت بەهێزی بكەین ،لەشەش مانگی
داهاتوودا كۆمەڵێك پرۆژەی جۆربەجۆرمان
هەیە ،كە دەمانەوێت هەندێك پالتفۆرم
رێكبخەین ،هەروەها هەندێك تەوەرمان
هەیە ،كە ئێستا نامەوێت بە راستەوخۆیی
باسی تەوەرەكان بكەم ،خشتە كارمان بۆ
شەش مانگی داهاتوو دان��اوە ،دەمانەوێت
لەشەش مانگی داهاتوودا كۆمەڵێك كاری
گرنگ ،بۆنمونە لەسەر پرسی ژن و ئاین،
ژن و سیكۆالریزم ،هەروەها راگەیاندنی هێزە
سیاسییە دینیەكان ،كۆمەڵێك بابەتی تر ،لەو
شەش مانگەدا هەوڵی جددی بۆ ئەم بوارانە
دەدەین ،لەهەمانكاتدا دەمانەوێت لەسەرخۆو
بەهێواشی خەریكی چاپكردنی كۆمەڵێك
كتێبین ،كە پرسی جددی لەسەر بوارەكانی
سیكۆالریزم ،ئاین و تیرۆریزم دەوروژێنێت.

پرۆفایل:

_ بەهمەن تاهیر نەریمان.
_ لە  1973لە دایكبووە.
_ بڕوانامە ،ماستەر ،لەپەیوەندی نێوان
زمان و ئاین.
_ كۆمەڵێك كتێب و لێكۆڵینەوەی
جۆربەجۆری هەیە ،لەبوارەكانی ئاین،
تیرۆر ،سیكۆالریزم و توندتیژیدا.
_ ل��ە ئێستاشدا س��ەرپ��ەرش��ت��ی��اری
رێكخراوی دابڕانە.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
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چوار پارچەی
كوردستان
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شۆڕش ئیسامعیل

ئەندامی مەكتەبی سیاسی

یەكێتی نیشتامنی كوردستان:

هەڵبژاردنی پێشوەخت بهێڵینەوە ،بۆ
ئەوكاتەی هیچامن بەدەستەوە نامێنێت
دیدار :حەمە سەروەت
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شۆڕش ئیسماعیل ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانی كوردستان ،لە دیدارێكی تایبەتی
گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)دا ،جەخت دەكاتەوە لەوەی كە ئێستادا لەهەموو كات زیاتر گەلی
كورد پێویستی بەیەكریزی و لێكنزیكبوونەوە هەیە ،چونكە تێگەیشتنی الیەنە سیاسییەكانی
كوردستان زامنی زیاتر گەشەسەندنی هەرێمی كوردستان و سەرجەم پارچەكانی نیشتمانە ،لەالیەكی
ترەوە باس لەوە دەكات ،كە دروستبوونی عێراق بەخواست و ویستی پێكهاتەكانی نەبووە ،بەڵكو
بەزۆر بووە ،بۆیە ئێستاش ئەو كێشانەی كە هەیە ،درێژكراوەی ئەو مێژووەیە ،هەروەها سەبارەت
بە ملمالنێكانی روسیاو ئەمەریكا ،هاتنەناوەوەی روسیا بۆ ناوخاكی سوریا ،دەڵێت« :هاتنی روسیا بۆ
ناو هاوكێشەكە ،واتە بكەرێكی نێودەوڵەتی بەهێزو كاریگەر ،یەكێك لە زلهێزەكانی دونیا هاتووەتە
ناوچەكەوە ،ئەمە پانتایی پشتیوانیكردنی بۆ كورد فراوانتركرد ،پرسیارەكە ئەوەیە ،ئایا ئێمە تاچەند
دەتوانین یاریزانێكی زرنگ و گرنگ بین ،كە لە ملمالنێی نێوان زلهێزەكاندا بتوانین زیاتر سودمەند
ببین ،ملمالنێكانی ئەوان بە قازانجی خۆمان بەكاربهێنین».

كوردستان دیپلۆماتیك :لەدوای ساڵی 2003
زۆرێك لە شیكەرەوانی سیاسی لەوبڕوایەدا
بوون كە عێراقێكی نوێی مۆدێرن و پێكەوە
هەڵكردن  ،پێكەوە ژیان دادەمەزرێت ،ئایا
ئەم مۆدێلە بۆ بەرهەم نەهات؟
شۆڕش ئیسماعیل :بێگومان عێراق مێژوویەكی
درێ��ژی لە پێكەوە هەڵنەكردن و پێكەوە
نەژیان هەیە ،هۆیەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ
سروشتی نائاسایی دروستبوونی دەوڵەتەكە.
ئ���ەم دەوڵ���ەت���ە ب��ە زۆر دروس��ت��ك��راوە،
پێكهاتەكانی ن���اوی ب��ەخ��واس��ت��ی خۆیان
پەیوەندیان پێوە نەكردووە ،بەتایبەت گەلی
ك��ورد ،تەنانەت ت���ەواوی داوا رەواك��ان��ی
س��ەرك��وت��ك��راون ،ل��ەواڵت��ەك��ەدا سیستمێكی
دیموكراسی دانەمەزرێنراوە ،كە النیكەمی
داخوازییەكانی خەڵك جێبەجێ بكات ،كە
مەیلی ئینتیما بۆ عێراق لەناخیاندا دروست
بكات ،كە ببێتە هۆی ئەوەی دانیشتووانەكەی
خۆیان بەهاوواڵتی بزانن ،نەك هەرئەوەندە
تەنانەت ب��ە ه��اوواڵت��ی��ش سەیرنەكراون،
سیستمی سیاسی عێراق سەرچاوەی مەترسی
ب��ووە بۆ گەالنی خ��ۆی (ك���ورد ،ع��ەرەب،
توركمان ...هتد) ،ئەم تێكەڵە سەیرەی بە
زەبری ئاگرو ئاسن ،سەركوتكردن بە ئەنفال
و كیمیابارانی بەرامبەر بە هاوواڵتیانی خۆی
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ئەنجامداوە ،بە بەكارهێنانی جۆرەها شێوازی
ناچاركردن ،هەموو جۆرە ئازادییەكو هەموو
دەنگێكی ئازادی خنكاندبوو ،لەالیەكی ترەوە
وەكو دەوڵەتیش مایەی هەڕەشەو مەترسی
بووە ،بۆ سەر دراوسێكانی (ئێران ،كوێت،
سوریا....هتد) ،لەڕاستیدا مێژووی دەوڵەتی
عێراق زیاتر مێژووی جەنگەكان و شەڕە
ناوخۆییەكانەو مێژوویەكی مەدەنیی بەرچاوی
نییە.
عێراق بەم مێژووە خوێناوییە درێژخایەنەوە،
بەئاسان سیستمێكی دیموكرات و مرۆڤدۆستی
لێ بەرهەم نایەت ،لە س��اڵ��ی( )2003شدا
زلهێزەكانی دون��ی��ا وان��ەی��ان ل��ە هەڵەی
یەكەمجاریان وەرن��ەگ��رت ،بەردەوامییاندا
بەو هەڵەیەی كە نزیكەی سەدەیەك لەوەو
ب��ەر ك��ردب��ووی��ان ،وات��ە دروستكردنی ئەو
دەوڵ��ەت��ە سەمەرەیەی كە پێی دەوترێت
عێراق .بەرژەوەندیشیان لەوەدا بوو كە ئەم
دەوڵەتە دروست بكەنەوە ،بەاڵم ئەمجارەیان
هەوڵیاندا هەندێك میكیاژی بۆ بكەن ،تا هەر
هیچ نەبێت لە عێراقی پێشوو نەچێت ،الیەنە
سیاسییەكانیان بە نوسینەوەی دەستورێكەوە
سەرقاڵكرد ،كە بە ب��ەراورد بە زۆرێك لە
دەستورەكانی ناوچەكەدا زۆر مۆدێرن و زۆر
دیموكراسییە ...هەر بەپێی ئەو دەستورە

رژێمەكەش گۆڕا بۆ رژێمێكی فیدراڵی ،لەم
نێوەندەدا هەرێمی كوردستان ،تاكە پێكهاتەی
سیاسی نیمچە سەربەخۆی ئیرادەتمەند بوو،
كە پەیوەندی بەم دەوڵەتە نوێیەوە كرد ،بووە
بەشێك لەو سیستمە.
ب��ەاڵم دەستوری عێراق نەكاری پێكرا ،نە
ئیرادەیەكیش بۆ كاراكردنی هەبوو ،هەر
زووش دەرك��ەوت ،كە كێشەی پێكهاتەكانی
عێراق بەم دەستورە ،یان هەر دەستورێكی
تر چارەسەر ناكرێت .زۆریشی پێنەچوو كە
لەژێر چەتری دەستوری نوێ و پەرلەمان و
حكومەتی هەڵبژێردراودا ،توندوتیژیو خوێن
رشتن ،وەكو جاران ،بگرە خراپتریش دەستی
پێكردەوە ،بەتایبەتی كێشەی نێوان سوننەو
شیعە كە پێشتر سیستمە دیكتاتۆرییەكان
ب��ەزەب��ری هێز شاردبوویانەوەو خەفەیان
ك��ردب��وو .وێ��ڕای ئ��ەوەی كە ئەقڵییەت و
بیركردنەوەی شۆڤێنی ،دیسانەوە بووەوە
بەربەست لە بەردەمی پرۆسەی دیموكراسیدا،
ژی��ان��ی م��ەدەن��ی و سیاسەتی مۆدێرنی
پەكخست ،ئەمەش وایكرد كە هیچ ئیرادەیەك
نەیەتە ئاراوە بۆ هەوڵدان بەرەو دۆزینەوەی
چارەسەر بۆ كێشەكانی ناوەندو هەرێم ،بە
كێشەی ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی
هەرێمیشەوە.
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كوردستان دیپلۆماتیك :داعش چ رۆڵێكی بینی
لە تێكدانی هاوكێشە نێوخۆی و ئیقلیمییەكان
لەسەر چارەنوس و ئایندەی عێراق بەگشتی و
كوردستان بەتایبەتی؟
ش��ۆڕش ئیسماعیل :داع��ش خ��ۆی بەشێكە لە
كۆمەڵێك هاوكێشەی نێودەوڵەتی و هەرێمی و
ناوخۆییش ،لەالیەكەوە جەنگێكی نمیچە جیهانی
بەرپاكردووەو چەندین بكەری نێودەوڵەتی پێوە
سەرقاڵكردووە ،لەسەر ئاستی هەرێمایەتیش،
بووەتە هۆی دروستبوون كۆمەڵێك هاوپەیمانێتی
نوێ و نەمانی بڕێك لە سنورە دانپێدانراوەكان
بەپێی پەیماننامەی سایكس بیكۆ ..داعش ئەو
هێزەیە كە دەتوانین بڵێین یەكەمین بزماری بە
تابوتی سایكس بیكۆدا داكوتا.
بەنیسبەت هەرێمی ك��وردس��ت��ان��ەوە ،داعش
هەڕەشەیەكی راستەوخۆیە ،مەترسییەكەی
ئەوەندە گەورە بوو ،كە بووە هۆی رێكخستنەوەی
ماڵی كورد و پتەوكردنی یەكێتی ریزەكانی گەلی
كوردستان ،ئێمەش لە مەكتەبی سیاسی یەكێتی،
تەنانەت بەرلەوەی داعش پەالماریشمان بدات،
شیكردنەوەو تێڕوانینیی خۆمان هەبووەو هەر
زوو لەمەترسی ئەم هێزە تیرۆریستە نێودەوڵەتییە
ترسناكە تێگەیشتووین و راشمان گەیاندووەو لەو
پێناوەدا باجی گەورەمانداوە .وەك دەشبینین،
زۆربەی پێشبینییەكانمان راست دەرچوون ،ئەگەر
زووتر فریا بكەوتینایە ،زۆر شت هەبوو روویان
ن��ەدەدا ،یاخود باشتر دەمانتوانی خۆمان بۆ
پێشهاتەكان ئامادە بكەین.
ئێمە لەپاڵ هاوپەیمانێتییە نێودەوڵەتییەكەدا
لەشەڕداین ،لەگەڵ ئەم تیرۆریستانەدا ،تاڕادەیەكی
بەرچاو بە قارەمانێتی پێشمەرگەو پشتیوانی
جەماوەری كوردستان و توانیومانە مەترسییان
لەخۆمان دوور بخەینەوە ،بەاڵم ئەمە كۆتایی
نییە ،رەنگە لەم چەند ساڵەدا كۆتایی داعش
ببینین ،بەاڵم بیرۆكەو ئایدیۆلۆژیاو فەلسەفەی
داعش رەگی قوڵتری هەیە ،لە جۆرەها وێنەی
تردا دەردەكەوێتەوە...
ئێستا لە هەموو كاتێك زیاتر پێویستیمان بە
یەكێتی و یەكڕیزی هێزو الیەنە سیاسییەكانی

شۆڕش ئیسماعیل
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هەموو هێزە
سیاسییەكان لەوپەڕی
راستەوە بۆ ئەو پەڕی
چەپ بوونمان هەیە،
بەاڵم راوبۆچوون و
دیدگاو دنیا بینینمان
جیاوازە ،چونكە
ملمالنێ دەكەین،
بەاڵم نابێت بە هیچ
شێوەیەك ملمالنێكان
بگاتە ئاستی
یەكتر سڕینەوەو
بەكارهێنانی زمانی
زبرو لۆژیكی هێز
بۆ یەكالییكردنەوەی
ناكۆكییەكان ،چونكە
ئەمە بۆ خاڵی سفر
دەمانگەڕێنێتەوە
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كوردستانە ،بۆ خۆپاراستن لەو مەترسییانەی
ك��ە ل��ە ش��ەڕی داع��ش و دوای نەمانی
داعش كە ڕووبەڕوومان دەبنەوە ،لەكاتێكدا
كە ناوچەكە بووەتە ،جێگای ملمالنێیەكی
سەختی سیاسی و سەربازیی بەرژەوەندییەكان
نێوان زلهێزەكان ،دەوڵەتە هەرێمییەكان،
بەرپرسیارێتییەكی سەخت كەوتۆتە سەرشانی
حكومەتی هەرێم ،سەركردایەتی سیاسی
هەرێمی كوردستان ،دەبێت لێنەگەڕێت گیانی
لێبوردەیی و پێكەوە ژیانی پێكهاتەكانی هەرێم
درزی تێبكەوێت ،بەرژەوەندی گشتی بخرێتە
س��ەرووی هەموو بەرژەوەندییە تایبەتی و
حزبییەكانەوە .گرێكوێرە ناوخۆییەكان رێگای
كردنەوەیان بدۆزرێنەوەو بوارێك نەهێڵێتەوە،
بۆ لێكترازان و تێكچوونی یەكڕیزیی حزب
و الیەنە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستان،
چونكە هەندێك شت روویانداوە كە بۆنی
ئەمانەیان لێدێت ،ب��ەاڵم ه��ی��وادارم ئەمە
حاڵەتێكی كاتی بێت و زوو چارەسەر بكرێت.
سیستمی فەرمانڕەواییمان كۆمەڵێك كێشەی
هەیە ،دەبێت چارەسەریان بكات ،بۆ ئەوەی
هەموو تاكێكی ئ��ەم واڵت��ە ،حكومەت و
دامودەزگاكانی بە هی خۆی بزانێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەناو هەرێمی
ك��وردس��ت��ان��دا ی��ەك��دەن��گ ،یەكڕەنگ بۆ
رووبەڕووبوونەوەی داعش و گروپە سەلەفییە
جیهادییەكان دەبینرێت ،ئەگەرنا هۆكارچییە،
خۆ دوژمنێكی هاوبەشی كوردی هەیە؟
شۆڕش ئیسماعیل :ئاڕاستەكردنی ملمالنێكان
لەسەر بنەمای یەكتر قبوڵكردنو لێبوردەیی،
بە مەبەستی چاكسازی و چارەسەركردنی
هەڵەو ل��ەرێ دەرچ��وون��ەك��ان ،ئەمە خۆی
لەخۆیدا نیشانەیەكە ب��ۆ زیندیویەتی و
چاالكیمان لەبەرەو پێشبردنی دیموكراسی لە
هەرێمەكەمانداو راكێشانی سەرنجی بكەرە
نێو دەوڵەتییەكان و پەیداكردنی پشتیوانی
بەهێز ،بە ئومێدی بونیاتنانی ئایندەیەكی
دیارو دڵخۆشكەر ،بێگومان ئەمەیە كرۆكی
ئ��ەو دەس��ت��ەواژەی��ەی لە زانستی سیاسیدا

پێیدەوترێت ‹›ملمالنێیی ت��ەن��دروس��ت››
كە زامنی دوبارەنەبوونەوەی مێژووی پڕ
لەشكست و ماڵوێرانی نەتەوەكەمان .بێگومان
كارەكان هەروا بە ئاسانیو بێ گرێ و گۆڵ
نین ،هێشتا لەم واڵتە بڕێك هێزو جواڵنەوە
هەن كە بەشێوازی كۆنتر بیردەكەنەوەو فێری
گیانی هاوكارییو پێكەوەژیان نەبوون ،ئەمە
كێشەی بۆ دروست كردووین و دەشیكات،...
بەاڵم ئاییندە بۆ پێكەوە هەڵكردن و پێكەوە
ژیانە...
ئەمە راستەڕێگەی سیاسەتی كوردییە ،كە
دوورمان دەخاتەوە لە بەخشینەوەی تۆمەتی
بێ بنەما ،كە لە بەرژەوەندی بكەرە نەیارەكانی
نەتەوەكەماندایە .هەمیشە هەر ئاڵۆزییەك
لەماڵی كورد دا روویدابێت لەجیاتی بە گیانی
لێبوردەیی و ب��ەرژەوەن��دی بااڵی نیشتمان
چ��ارەس��ەری بكەین ،بەرامبەرمان بەشتی
نابەجێ و بێ بنەما تۆمەتباركردووە ،ئەم
جۆرە بیركردنەوەیەش لە رێگای چارەسەری
ناكۆكی و هەڵەكان دورم��ان دەخ��ات��ەوەو
كێشەكان ئاڵۆزتر دەكات ،ئێمە پێویستیمان
بە قاییمكردنی خۆمانە ،رێكخستنی ناوماڵی
خۆمانە ،كورد وتەنی «ماڵی خۆت توند بگرەو
كەس بە دز دامەنێ» .هەتا ئێمە زیاتر پێكەوە
بگونجێین ،دەستی دەرەكی الوازتر دەبێتو
ناتوانێت زەفەرمان پێ ببات.
كوردستان دیپلۆماتیك :پەیوەندی (ی.ن.ك)
و هێزە كوردستانییەكان لەسەر ئاستی
كوردستانی گەورە لەچ ئاستێكدایە؟
شۆڕش ئیسماعیل :لەوەتەی خاكی كوردستان
داگ��ی��رك��راوەو داب��ەش��ك��راوە ،هیچ هێزو
دەوڵەتێك نەیتوانیوە بەشەكانی بەتەواوەتی
لێك داببڕێت ،هەمیشە پەیوەندی ئۆرگانی
ه��ەب��ووەو ه��ەر حزبێكی سیاسیش ،دیدو
بۆچوونی تایبەتی خۆی هەبووە لەبارەی
چۆنێتی پ��ەی��وەن��دی��ك��ردن ب��ە بەشەكانی
ت���رەوە ..یەكێتی نیشتمانی كوردستانیش
ه��ەر ل��ەدام��ەزران��دی��ەوە ،ب���ڕوای ت��ەواوی
بەوە هەبووە ،لە فەلسەفەو بەرنامەشیدا
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رەنگیداوەتەوەو هەمیشە كوردی وەك یەك
نەتەوە ،كوردستانی وەك یەك خاك و واڵت
بینیووە .سەرباری تایبەتمەندی هەرپارچەیەك
لە رووی سیاسی ،ئابووری ،رۆشنبیرییەوە .لەم
پێناوەشدا قوربانی زۆریداوەو نموونەكانیش
زۆر بەرچاون .ئێستاش هەرهەمان تێڕوانینمان
هەیەو هەتا بتوانین پەیوەندی دۆستانە لەگەڵ
هەموو حزبە كوردستانییەكاندا دەپارێزین
و پتەوی دەكەین ،هەتا ئەوپەڕی تواناش
هاوكارو پشتیوانیان دەبین .بۆ چارەسەركردنی
كێشەكانیان و بەدەستهێنانی داوا رەواكانیان
بەڕێگای دیالۆگی ئاشتییانەو دوركەوتنەوە لە
جەنگ و خوێن رشتن ،كە دەشبێ هەروا
بین ،چونكە هەموومان یەك ئامانجمان هەیە.
لە ئێستاشدا پەیوەندی هاوكاریی بەتینمان
لەگەڵ رۆژئاواو باكوری كوردستاندا هەیە،
بۆ ئ��ەوەی بتوانن الی خۆیانەوە خەباتی
كوردایەتی هەنگاوێك ببەنە پێشەوە بەرەو

بەدەستهێنانی مافە رەواكانیان و پێشخستنی
پرس و پرۆسەی دیموكراسی و بەرزكردنەوەی
شوناسی ك��وردان��ەی خۆیان لەژێر سایەی
سیستمێكی دیموكراسیدا .لەم پێناوەداو بۆ
سەرخستنی پرسی گ��ەورەی نەتەوەییمان،
درێخی ناكەین ...هەموو جۆرە قوربانییەك
دەدەی��ن .تەنانەت لەم پێناوەدا قوربانی
زۆرمانداوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :هێزە سیاسییە
كوردستانییەكان سەرەڕای كێشەوگرفتەكان،
لە نەبوونی یەكدەنگی ،یەكگوتاری ،ئایا
پێویست نییە ،لەمكاتەدا كۆنگرەی نەتەوەیی
كورد ببەسترێت ،تا كێشەكەكان چارەسەر
بكرێن؟
ش��ۆڕش ئیسماعیل :یەكێتی و یەكڕیزی
گەلی كوردستان و الیەنە سیاسییەكانی
كوردستان هەمیشە پێویستییەكە كە نابێت
فەرامۆشی بكەین ،بەردەوام دەبێت لەهەوڵی

بەهێزتركردنیدا بین .بەتایبەتی لەم قۆناغەی
ئێستەدا كە لەگەڵ ئەوەی هەڕەشەكان زیاترو
پشتیوانی نێودەوڵەتیشمان زیاترە ،كۆنگرەی
نەتەوەیی لەهەموو كات پێویستترە ،دەبێت
هەرچی زووە ئەنجامی بدەین ،لەژێر چەتری
كۆنگرەدا ،كێشەكان چ��ارەس��ەر بكەین و
ستراتیژی ئایندەییمان دابڕێژین .كۆنگرەی
نەتەوەیی یەكمان دەخات ،وێنەمان لەجیهاندا
جوانتر دەكات ،پشتیوانییەكان فروانتر دەبن،
هەوڵەكان جدیتر دەبن ،كە دەمانبین خۆمان
لە هەموو كەس جدیترین و دەمانەوێت
یەكگرتوو بین و پەرتەوازە نەبین.
ب��ڕوام��وای��ە هیچ شتێك هێندەی بەستنی
كۆنگرەیی ن��ەت��ەوەی�ی و بەسەركەوتوو،
هاوواڵتی ك��ورد خۆشحاڵ ناكات ،چونكە
لەهەر جێگایەك كوردێك هەبێت ،پێی
خۆشە كۆنگرەی نەتەوەیی ببەسترێت و
سەركەوتووبێت ،چونكە وێنەی ك��ورد لە
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بەریەككەوتنی
بەرژەوەندی واڵتە
زلهێزەكان ،ئاماژەیەكە
بۆ ئەگەری روودانی
گەورە لە ناوچەكەدا،
سیاسەتو جوگرافیا
لە بەردەم گۆڕانی
گەورەدان ،تەنانەت
هێزە هەرێمییەكانیش
ناتوانن رێگری لە
هەڵوەشاندنەوەی
پەیماننامەی (سایكس
بیكۆ) بكەن ،سنورەكان
بەجۆرێكی تر
دادەڕێژرێنەوەو گەالنی
رەسەنی ناوچەكە
سودمەند دەبن .لەم
نێوەندەدا ،تا ئێستا كورد
توانیویەتی سودمەندبێت
و پشتیوانی
فراوانی نیودەوڵەتی
بەدەستبهێنێت
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كۆنگرەی خۆیدا ،وێنەیەك نییە ،كە حیسابی
بۆ نەكرێت .راپەڕاندنی ئەم ئەركە نەتەوەییە
لەئەستۆی هەموو پارت و الیەنە سیاسییەكانی
كوردستانە.
كوردستان دیپلۆماتیك :كێشەی سەرۆكایەتی
هەرێمی كوردستان ،كە هێزە سەرەكییەكانی
لەسەر مێزی دیالۆگ كۆكردبوویەوە ،ئایا
لە ئێستا هێزەكان دەتوانن بۆ ئەو پرسە
دابنیشنەوە ،ی��ان ت��ەواو ئ��ەو مەسەلەیە
گەشتۆتە بنبەست ،یان دی��دو بۆچوونی
(ی.ن.ك) لەم بارەیەوە چییە؟
ش��ۆڕش ئیسماعیل :كێشەی سەرۆكایەتی
هەرێم ،كێشەی ناوخۆی خۆمانە ،دەبێت
چارەسەری بكەین ،ئەزمونیش فێری كردووین
كە باشترین رێگا بۆ چارەسەركردنی كێشەكان،
گفتوگۆكردن و لێكتێگەیشتنە ،چونكە ئێمە
ئیتر لەو قۆناغە تێپەڕیووین ،كە نەتوانین
یەكتر بدوێنین و یەكتر قبوڵ نەكەین،
ئێمە ئێستادا لە هەموو كات پێویستمان بە
لێكتێگەیشتن و پێكەوە گونجاندن هەیە،
تا بگەینە چارەسەر بۆ سەرجەم رێگاكان.
بۆیە بڕواموایە كە كێشەیەكی وەها بە كارو
كاردانەوە بەڕێوە نابرێت .ئەم كێشەیە زیاتر
یاساییەو یاساش هەمیشە بوارێكی بۆ دانوسان
و چارەسەری نوێتر هێشتۆتەوە .بەدڵنیایی
ئەم كێشەیە چارسەر دەبێت ،هەرچی زووتر
باشتر .
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایندەی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان ن��ادی��ارە ،ی��ان نەخێر ،ئەم
ملمالنێیانە ئ��ەوە دەردەخ���ەن لە هەرێم
ملمالنێكە تەندروستە ،ی��ان نەخێر ئەو
ملمالنێیانە ناتەندروستە كە هەیە؟ یاخود
زۆرجار دەوترێت بەجۆرێك لە جۆرەكان
دەستی دەرەكی لە ملمالنێكاندا هەیە؟
شۆڕش ئیسماعیل :ئێمە هەرێمی كوردستانمان
بەقوربانییەكی زۆر پێكهێناوە ،گەرچی
كەموكوڕیشی زۆرە ،بەاڵم ئەم هەرێمە بۆ
ئەوە دروست بووە ،كە بمێنێتەوەو گەشە
بكات ،ب��ەرەو ئایندەیەكی باشتر ب��ڕوات.

هەموو ق��ەوارەی��ەك��ی سیاسیش ملمالنێی
تیدایە ،ئێمەش بەشی خۆمان لەملمالنێ و
كێشمەكێشمان هەیە ،چونكە هەنگاونان
بەرەو دیموكراسی ئەم هەڵچوون و داچوونەی
تێدایە ،لە سیستمی دیكتاتۆری بە بێدەنگی و
یەكڕەنگی دەڕوات و ملمالنێ بوونی نییە،
بۆیە ئەم ملمالنێیانە چەندە مایەی نیگەرانی
بێت ،هێندە زیاتر مایەی زیندوێتی و چاالكی
هەرێمەكەمانە ،لە هەرێمی كوردستاندا
هەموو هێزە سیاسییەكان لەوپەڕی راستەوە
بۆ ئەو پەڕی چەپ بوونمان هەیە ،بەاڵم
راوبۆچوون و دیدگاو دنیا بینینمان جیاوازە،
چونكە ملمالنێ دەكەین ،بەاڵم نابێت بە
هیچ شێوەیەك ملمالنێكان بگاتە ئاستی یەكتر
سڕینەوەو بەكارهێنانی زمانی زبرو لۆژیكی
هێز بۆ یەكالییكردنەوەی ناكۆكییەكان،
چونكە ئەمە بۆ خاڵی سفر دەمانگەڕێنێتەوە.
ئێمە پڕین لە ملمالنێ ،بەاڵم لەچوارچێوەی
ئامانجی بااڵماندا :بەرەوپێشبردنی هەرێمی
كوردستان.هەندێجار ملمالنێكان دەچنە ئاستی
ن��ەخ��وازراوەوە ،وەك ئ��ەوەی ئێستا لەسەر
هەندێك پرس هەمانە ،بەاڵم سیاسەت خۆی
هونەری گەشبینییە زیاتر ل��ەوەی هونەری
ملمالنێ بێت ،بۆیە دەبێت وابكەین ،كە
ملمالنێكان لەچوارچێوەی بەرژەوەندی بااڵی
گەلەكەمان دەرن��ەچ��ن ،هەموو كێشەیەك
چ��ارەس��ەری گونجاوی خۆی هەیە ،گرنگ
دۆزی��ن��ەوەی ئ��ەو چ��ارەس��ەرەی��ە .هەمیشە
مێژوو شانازیی بەو كەسانەوە دەكات ،كە
دەسپێشخەریی بۆ چ��ارەس��ەرو رێگرتن لە
تەشەنەكردنی كێشە دەكەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :زۆرێك دەڵێن ئەو
كێشانە لە راگەیاندنەكانەوە گەورە كراون،
ی��ان راگەیاندنی الیەنەكان بە نەهجی
هەڵبژاردن لەگەڵ الیەنەكاندا كاردەكەن ،ئایا
هەڵبژاردنی پێشوەختە لە ئێستادا بژاردە
راستەیەكە؟
شۆڕش ئیسماعیل :راگەیاندن دەتوانیت رۆڵی
گ��ەورەو گرنگ ببینێت لە وشیاركردنەوەو
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ئاڕاستەكردنی تاكەكانی هەر كۆمەڵگایەكدا،
ئەمەش بێگومان لەسەر پیشەیی ب��وون و
لێهاتوویی میدیاكاران راوەس��ت��اوە ،لەپاڵ
ئەو بەرنامەیەدا كە جێبەجێی دەكەن .لەم
قۆناغەی ئێستاشدا كە حوكمڕانی هەرێم
كێشەی سیاسی ،یاسایی ،ئابووری قوڵی
هەیە ،راگەیاندنی هەر حزب و الیەنێك
بەرگری لە بەرنامەو سیاسەتی حزبی خۆی
ك��ردووە ،كە بە زۆر ئاگری ناكۆكییەكانی
قوڵتركردۆتەوەو رێگەچارەكانی ئاڵۆزتر
كردووە ،بۆیە بڕواموایە راگەیاندن دەتوانن
هێمن ترو هێورتر رەفتار بكەن ،تا بەشێك
بن لەچارەسەری كێشەكان.
پێموایە هەڵبژاردنی پێشوەخت لەم كات
و ساتەدا ،كە راگەیاندن و ناكۆكی نێوان
الیەنەكان لەئاستێكی خراپدایەو راستەوخۆو
ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ ك��اری��گ��ەری��ی نەرێنییانەی
لەسەر هەموو الی��ەك هەیە ،لەسەروو
ه��ەم��ووش��ی��ان��ەوە ه��اوواڵت��ی دەن��گ��دەری
تووڕەكردووە ..بارەكە زۆر ئاڵۆزە ،رەنگە
هەڵبژاردنی پێش وەخت یەكێك بێت لە
ئەگەرەكان ،رەنگیشە تاكە چارەسەربێت،
بەاڵم وا هەستدەكەم كە ملمالنێكە توندتر
دەكات ،پشێویی زیاتری لێدەكەویتەوە..
هەرچۆنێك لێكی دەدەیتەوە ،باشتروایە
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی پێشوەخت بهێڵینەوە بۆ
ئەوكاتەی هیچمان بەدەستەوە نامێنیت.
تا دەتوانین بگەینە رێكەوتن و چارەسەری
ن��اوەڕاس��ت ،تا هانا بۆ ئ��ەم چارەسەرە
كۆتاییە نەبەین.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :ئ��ەو كێشەو
ملمالنێیانەی كە ئێستا لە ناوچەكەدا هەیە،
بەتایبەت دوای ئەوەی كە روسیا بەجدی
هاتۆتە ناو سوریاوە ،ئایا ناوچەكە دوبارە
دەگەڕێتەوە بۆ سەدەكانی پێشوو ،كە
بەچەندین رێكەوتننامەو دابەشبوون لە
زیانی ك��ورد كۆتا ه��ات ،یان نەخێر ئەم
جارە كورد لە ناوچەكەدا توانیویەتی وەك
ئەكتەرێكی سەرەكی رۆڵ ببینێت؟ واتە

شیكردنەوەی ئێوە بۆ بارودۆخی كورد لە
ئایندەی رۆژهەاڵتی ناوەراست چۆنە؟
ش��ۆڕش ئیسماعیل :كێشەو ملمالنێكانی
ناوچەكە تادێت ئاڵۆزترو فراوانتر دەبن،
ئاسۆی چارەسەریش ناڕوونو نادیار دەبێت،
هاتنی روسیاش هێندەی تر ملمالنێكانی
ت��ون��دت��رك��رد ،والی��ەت��ە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكاش لەوەاڵمدا پشتیوانییەكانی بۆ
نەیارەكانی ئەسەدو داعش زیاتركرد ،رۆژئاوای
كوردستان لە پێشەوەی ئەم پشتیوانییەدایە.
بەریەككەوتنی بەرژەوەندی واڵتە زلهێزەكان،
ئاماژەیەكە بۆ ئەگەری روودان��ی رووداوی
گەورە لە ناوچەكەدا ،سیاسەت و جوگرافیا
لە ب��ەردەم گۆڕانی گ���ەورەدان ،تەنانەت
هێزە هەرێمییەكانیش ناتوانن رێگری لە
هەڵوەشاندنەوەی پەیماننامەی (سایكس
بیكۆ) بكەن ،سنورەكان بەجۆرێكی تر
دادەڕێژرێنەوەو گەالنی رەسەنی ناوچەكە
سودمەند دەبن .لەم نێوەندەدا ،تا ئێستا
كورد توانیویەتی سودمەندبێت و پشتیوانی
فراوانی نیودەوڵەتی بەدەستبهێنێت .ئەمەش
بە قارەمانێتی و یەكڕیزی پێشمەرگەو
یەكڕیزی الیەنە سیاسییەكانی كوردستان بووە،
بەردەوام بوون و پاراستنی ئەم یەكڕیزییە،
زامنی دەسكەوتی گەورەو پشتیوانیی فراوان
بۆ كورد بەدەست دێنێت و براوەی یەكەم
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی نوێدا ،كورد دەبێت
گەر خۆشی ئامادە نەكات بۆ هەلومەرجی
قۆناغی دوای داعش ئەوا كارەسات لەوێدایە.
هاتنی روسیا بۆ ناو هاوكێشەكە ،واتە بكەرێكی
نێودەوڵەتی بەهێزو كاریگەر ،یەكێك لە
زلهێزەكانی دونیا هاتووەتە ناوچەكەوە ،ئەمە
پانتایی پشتیوانیكردنی بۆ كورد فراوانتركرد،
پرسیارەكە ئەوەیە ،ئایا ئێمە تاچەند دەتوانین
یاریزانێكی زرنگ و گرنگ بین ،كە لە ملمالنێی
نێوان زلهێزەكاندا بتوانین زیاتر سودمەند
ببین ،ملمالنێكانی ئەوان بە قازانجی خۆمان
بەكاربهێنین .تا سەرەنجام بە یەكڕیزییەوە
بگەینە سەربەخۆیی تەواو.

پرۆفایل:
_ شۆڕش ئیسماعیل عەبدوڵاڵ.
_ لە ساڵی  1956لە شاری سلێمانی،
گەڕەكی مەڵكەندی لە دایكبووە.
_ بە كالۆریۆسی لە زانستە سیاسییەكاندا
هەیە.
_ لە ساڵی  1976ەوە پێشمەرگەیە،
لە مەفرەزە سەرەتاییەكانی (ی.ن.ك)
بووە.
 ساڵی  1963باوکی شەهید بووە،ه���ەروەه���ا س��اڵ��ی  1987محەمەد
ئیسماعیلی برای شەهیدكراوە.
_ بەرپرسی مەكتەبی هەڵبژاردنی
(ی.ن.ك) .
_ ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی
نیشتمانی كوردستانە.
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جێگری وەزیری دەرەوەی كانتۆنی جەزیرە:

هەر الیەنێك بیەوێت رەوشی كۆبانێ
تێكبدات ،ئەوا دەیەوێت ئاسایشی
نەتەوەی كورد تێكبدات
دیدار :باوان عومەر
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ئامینە ئۆسێ جێگری وەزیری دەرەوەی كانتۆنی جەزیرە ،لەم دیدارەی گۆڤاری (كوردستان
دیپلۆماتیك)دا باس لە بارودۆخی رۆژئاوای كوردستان و باكورو باشور ،پەیوەندی سیاسی نێوان
ئەو هێزانەو ئەگەرەكانی داهاتوو ،سەركەوتنی خەباتی شەڕڤانان لە رۆژئاوا ،پەیوەندی رۆژئاوا
لەگەڵ واڵتانی ناوچەكە ،بەتایبەتی واڵتانی زلهێزی وەكو ئەمەریكاو ئەوروپا دەكات ،لەهەمانكاتدا
باس لە ئەگەرەكانی داهاتووی كانتۆنەكانی خۆرئاواو چەند ئەگەرێكی تر دەكات.

كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا بە قاچاغ
دەربازی هەرێمی كوردستان بوویت ،یان
بەشێوەیەكی رەسمی؟
ئامینە ئۆسێ :سەرەتا سوپاسی ئێوە دەكەم،
ك��ە دەرفەتێكی وەه��ات��ان پ��ێ بەخشیم،
تاكو دەرب��ارەی رەوشی رۆژئ��اوا قسەبكەم،
دەربارەی پرسیارەكەت .ئێمە بەشێوەیەكی
رەسمی هاتینەناوەوە ،لەبەرئەوەی لەناو
رۆژئ���اواو ب��اش��وری كوردستاندا ،دەری��ای
فیشخابور هەیە ،بەپێی یاسایەك لەنێوان
ه�����ەردووالدا ه��ەی��ە .ئ��ەم ه��ات��ن��ەن��اوەوە
رێگەپێدراوە ،هەروەها هەبوونی شاندی
دیپلۆماسی و هاتوچۆكردنیان نابێت ببێتە
كێشە ،هەروەها بەپێی ئەو یاسایە هەموو
كەسێك ل��ە ه��ات��وچ��ۆك��ردن��دا سەربەست
نییە ،جگەلە ئەندامانی شاندی رەسمی و
دیپلۆماسیەكان .كە ئ��ەوان سەربەستن لە
هاتوچۆكردن .بۆیە ئێمەش بەشێوەیەكی
رەسمی هاتوین ،نەك بەشێوەی قاچاغ.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :ل��ە رۆژئ���اوا
دوا ب���ەدوای راگەیاندنی كانتۆنەكان،
ش���ەڕی ك��ۆب��ان��ێ ،دوای ش���ەڕی ن��اوچ��ە
جیاوازەكان بەتایبەتی لەگەڵ داع��ش.
وات��ە لەسەرهەڵدانی ئ��ەم كانتۆنانەدا
پێشبینیتان دەك��رد ب��اردۆخ��ی رۆژئ��اوا
بەمجۆرە بێت؟ یان چاوەڕێتان دەكرد ئەم
ئاڵۆزیانە رووبدات ،ئەگەرنا ئەم ئاڵۆزیانە
بۆچی روویدا ؟
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ئامینە ئۆسێ :ئێمە لەسەرەتای شۆڕشدا،
كۆمەڵێك پێشبینیمان هەبوو ،دەرب��ارەی
ئەوەی كە رەوشی سوریا چۆن دەبێت؟ یان
رژێمی سوریا تاچەنێكی تر لە دەسەاڵتدا
دەمێنێتەوە،چونكە ئێمە شیكردنەوەمان
كردبوو ،كە رژێمی سوریا لەالیەنی ئەمنیەوە
خاوەنی هێزێكی زۆر بوو ،بەحوكمی ئەوەی
كە ئێران و روسیا هاوكاریان دەكرد ،هەروەها
سیستمێكی باشی هەبوو لەرووی سیخوری و
ئەمنییەوە ،هەموو بودجەی خۆی بۆ شەڕێك
بەناوی شەڕی دژی ئیسرائیل رێكخستبوو.
واتە سوریا بەباشی خۆی ئامادە كردبوو.
پاشان رەوش��ی سوریاو شوێنی جیۆسیاسی
و حەساسیەتی ئەو واڵتە ،وایكرد كە ئەو
گۆڕانكاریانە لەهەموو رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
رووب��دات .بۆیە ئێمە وا بیرمان ك��ردەوە،
ل��ەب��ەرئ��ەوەی س��وری��ا خ��اوەن��ی هێزێكی
زۆرو بەهێزە ،لەهەمانكاتدا زۆر الیەنیش
هاوپەیمانین و هاوكاری دەكەن .ئەو واڵتانەش
لە جیهاندا واڵتی گ��ەورەو بەهێزن ،بگرە
خاوەنی هێزی مەزنیشن ،هەروەها پێگەی
جوگرافی سوریا زۆر هەستیارە ،لەبەرئەم
هۆكارانە بڕوامان وابوو كە ئەو رژێمە خەڵك
بۆ شەڕ رابكێشێت ،ئەگەر خەڵكیشی بۆ شەڕ
راكێشا ،ئەوا پاساو دەبێت ،بۆئەوەی هەر
كەسێك لەدەرەوە بێت لەناو سوریادا شەڕ
بكات ،لەبەرئەوە ئێمە سێ خاڵی ستراتیژیمان
لەبەرچاوگرت:

یەكەم :ئەگەر ش��ۆڕش رووب��دات ،خەڵكی
خۆمان بەشێوەیەكی باش رێكبخەین ،الیەنەكان
شیبكەینەوە ،رێبەری خەڵكی خۆمان ئیدارە
بكەین ،ئەمەش كەمێك ق��ورس ب��وو ،كە
خەڵكی كوردی و شەقامی كوردی ،هەمووی
رێكبخەین ،دواتر ئێمە لە ساڵی  2012هاتین
ئەنجومەنی رۆژئاوای كوردستانمان دروست
كرد ،تاكو بتوانین خەباتی هەرسێ هەرێمی
كوردی سوریا پێش ئەوەی ببن بە كانتۆن
رێكبخەین ،خەباتی خۆمانیان نیشان بدەین.
دووەم :هەوڵی ئەوە بدەین ،چۆن بتوانین
لەگەڵ پارتە سیاسیەكانی تری كوردی ببینە
یەك و یەكبگرین ،هەرچەندە هەوڵێكی
زۆرمانداو گفتوگۆیەكی زۆرمان كرد ،بەاڵم
بەداخەوە رێكەوتنەكەمان هیچ ئەنجامێكی
وەه��ای نەبوو ،چونكە ئێمە گەشتوینەتە
ئەو بڕوایەی كە سوریا ناگەڕێتەوە بۆ پێش
ساڵی  ،2011هەروەها ئێمە پڕۆژەمان
بۆ كوردو سوریا هەیە ،بێگومان ئەوانیش
رایان جیاوازە .هەربۆیە ئەو رێككەوتنەی
دهۆك و هەولێر ئەوانەمان ئەنجام نەدا،
چونكە تەنیا بەهێزێك گفتوگۆ ئەنجام
نادرێت .ئەوەش ئاشكرایە كە میللەت لەناو
رەوشێكی جیاوازدایە ،پێویستی بە كاروباری
خزمەتگوزاری ،ئەمنی ،بەرگری هەیە.
بۆیە ئەو رێكەوتنە شكستیهێنا .واتە ئێمە
وەك رێبەری رۆژئ��اوا دوبارە هەوڵدانمان
بەردەوامە ،بۆئەوەی ئەو شتەی كە بڕوامان
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پێیەتی بریتییە لە یەكگرتن و یەكێتی گەلە لە
رۆژئاوای كوردستان و رێكخستن و پاراستنی
خەڵكی خۆمان بەردەوام بین.
س��ێ��ی��ەم :ئێمە پێویستمان بەهێزێكی
دیموكراتییە ،واتە ئۆپۆزسیۆنێكی دیموكراتی
لە دەرەوەی سوریادا ،ئیدی لەهەر شوێنێك
هەبێت ،ئ��ەوا ئێمە ئامادەین یارمەتیان
بدەین ،تاپێكەوە كاربكەین .ئەمە سێ خاڵی
ستراتیجی ئێمەیە ،لەبەرئەوەی لەناو خەڵكی
خۆماندا خەباتێكی مەزنمان ك��رد ،لەناو
پارتە سیاسیەكاندا هەوڵێكی زۆر گرنگماندا،
هەرچەندە ب��ەداخ��ەوە بەرهەمی نەبوو،
لەهەمانكاتدا لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی سوری
هەوڵێكی زۆرماندا ،كە هەتا ئێستاش ئەو
هەوڵەمان بەردەوامە .وەكو كوردی سوریا،
بۆ پاشەرۆژی سوریا كار بكەین ،هەربۆیە
ئەوكاتەی لە ساڵی  2012كە بارودۆخی سوریا
تیكچوو پێویستمان بە هێزی پاراستنی گەل
هەبوو ،چونكە ئێمە شۆڕش دەكەین ،لەوانەیە
زۆر الیەن هەبن ئاواتەخوازی ئەوە نەبن كە
شۆڕش سەر بكەوێت ،تا كورد بە ئازادی
و سەربەستی نەژی ،لەسەر ئەو بیروباوەڕە
لەرووی سیاسی و سەربازییەوە خەباتێكی
گەورەمان كردووە .لەالیەكی ترەوە لەكاتی
رەوشی ئاواكردنی كاتنۆنەكان بارودۆخێكی
سیاسی هەبوو ،لە رێكەوتنی هەرێمی و
نێودەوڵەتی تا كۆنگرەی یەك بەسترا ،بەاڵم
ئیرادەی گەلی كورد باس ناكەن ،واتە گەلی
كورد وەكو گەالنی تر مافی ژیانێكی ئازاد،
وەكو ئینسانێكی ئازاد ژیان بكەن ،بۆیە ئەوەی
پێویست بوو ئەوە بوو كە رۆژئاوا سیستمێك
رابگەیەنێت تا خەڵك بزانێت خۆمان خۆمان
بەرێوە دەبەین .كانتۆن لەسەر ئەو بنەمایە
راگەیەندرا ،بێگومان پێش دروستكردنی
كانتۆنەكانیش پەیوەندیمان لەگەڵ خەڵك و
هاوواڵتیانی سریان ،عەرەب ،تا هەموومان

پێكەوە بتوانین هەڵبكەین ،مافی هەموو
الیەك لە سیستمێكدا جێگیر بكەین و پێكەوە
بژین .
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەو كانتۆنانەی
خۆرئاوا مۆدێلێكە كە پارتی كرێكارانی
كوردستان( )pkkدروستی كردووە؟ ئێوەو
كانتۆنەكانی رۆژئ���اوا ه��ەم ئینێرجی،
هەم فكر ،هەم هێزی چەكدار ،خەباتی
چ��ەك��داران��ەو ش��ەڕڤ��ان��ان ه��ەم��ووی لە
قەندیلەوە دروست دەكرێت و دێتە ناو
رۆژئاواو جێبەجێدەكرێت؟
ئامینە ئۆسێ :نەخێر بەوشێوەیە نییە20 ،
ساڵ تێكۆشانی رێبەری گەلی كورد (رێبەر
ئاپۆ) لەسوریا هەبوو ،بە سەدان شەهیدی
رۆژئ����اوا ل��ە ب��اك��ور ،ب��اش��ور ،رۆژه���ەاڵت
ه��ەب��وو ،ئ��ەم تێكۆشانە ن��ەت��ەوەی��ی��ە لە
رۆژئاوای كوردستان ،پشتگیری ئەو تێكۆشانە
نەتەوەییە دەكات .بۆیە پەكەكە واناڵێت،
فەلسەفەیەكی هەیەو ئیعتمادی لەسەر ئەو
فەلسەفە سەرۆكایەتییە دەكەن ،واتە وەكو
كانتۆن پ��ڕۆژەی خۆبەڕێوەبەری خۆسەر،
راستە سەرچاوەو فكری لەستراتیجی سەرۆك
ئاپۆوە لەزیندانەوە وەرگرتووە ،كورد لە
هەر بەشێك دەتوانێت خۆیان بەرێوەبەرن،
وەك مۆدێلێكی تاڕادەیەك شێوە سەربەخۆ،
وات��ە پ��ڕۆژەی خۆسەری دیموكراتی وەكو
بنەما بۆخۆیان بەڕێوە بەرن .ئێمە لەسەر ئەو
بنەمایە وەك كوردی رۆژئاوا ،ئەوەمان وەكو
بنەما وەرگرتووەو كاری لەسەر دەكەین،
چونكە ئەو مۆدێلە زۆر گونجاوە بۆ واقیعی
ئێمە ،نەك ئێمە بێین مۆدێلی دیكە بهێنین
كاری لەسەر بكەین .واتە ئەو قسەیەی كە
شتێكە لە قەندیلەوە ئامادەكراوەو ئێمە
كارمان لەسەر كردبێت ئەوە وانییە ،بەڵكو
خەڵكی رۆژئاوا ئەو پڕۆژەی قبوڵكرد ،وەك
پڕۆژەیەكی زۆرب��اش ،تاكو كێشەی خۆی

ئێمە دەڵێین نابێت
هەر الیەنەو هێزی
خۆی هەبێت،
بەڵكو دەبێت هەموو
الیەنەكان یەك
هێزیان هەبێت،
چونكە چەند جیاوازی
سیاسیش هەبێت
ئاساییە ،بەاڵم كە
جیاوازی هێز هەبوو.
ئەوا لەوانەیە شەڕی
ناوخۆ دروست ببێت.
ئێمەش ئەوەمان لەال
خاڵی سورە
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چارەسەر بكات ،وەكو هاوواڵتیەكی كوردو
سوریا بەشداری لە سوریایەكی نوێ بكات.
ئەو پ��ڕۆژەی��ەی بە بنەما گ��رت .تەنانەت
خەڵكی هەرێمیش بە ع��ەرەب ،مەسیحی،
كورد ،هەموو پێكهاتەكانی كە پێكەوە ژیان
دەك��ەن گەیشتنە ئەو بڕوایەی پڕۆژەیەكە
مۆدێلی سنور نییە ،بەڵكو ك��وردێ��ك لە
هەر كوێ بێت ئازاد بێت ،بە زمانی خۆی
قسەبكات ،نەك تەنها كوردێك لە هەرێمێك
ئازاد دا بێت ،بەاڵم كوردێكی دی لە شام،
حەلەب ئازاد نەبێت .بۆیە مۆدێلی خۆسەری
دیمكراتیك باسی سنور ناكات ،دان بەسنوری
سیاسیشدا نانێت.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :خ��ۆس��ەری
دیموكراسی مۆدێلی پارتی كرێكارانی
ك���وردس���ت���ان (پ���ەك���ەك���ە)ی���ە ،ئ��ۆج��ەالن
پێشنیاری كردووە؟
ئامینە ئۆسێ :ئاخر بۆ ئێوە جیاوازە ،چونكە
پەكەكە پارتێكی ئایدۆلۆژییە ،بەاڵم ئێمە
فەلسەفەی رێبەر ئاپۆمان ،بۆ ئێمە وەكو بنەما
وەردەگرین ،لە رۆژئاوای كوردستان هێزی
(پەدەپە) ئەندامی (پەكەكە) نییە .ئەوەی كە
بۆ ئێمە گرنگە ،قبوڵكردنی فەلسەفەی رێبەر
ئاپۆیە .چۆن شیوعیەت لە روسیا راگەیەنرا،
لێرەش پارتی شیوعی دروست بوو ،یان لە
سوریاو گەلێك شوێن دروستبوو .ئێمەش
ئەو فەلسەفەیەی رێبەر ئاپۆ ،وەكو ئەساس
و بنەما وەرگرتووە .واتە لەوانەیە سبەینێ
پارتێك لە باشوری ئەفەریقا مۆدێلی خۆسەری
دیموكراسی بۆ خۆی بەبنەما وەربگرێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەی ئەگەر ئاپۆ
داوای دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریای بكردایە.
ئێوە جێبەجێتان دەكرد؟
ئامینە ئ��ۆس��ێ :نەخێر ،ئێمە سیستمی
دیموكراتی قبوڵ دەكەین .بۆیە ئێمە نە
مرۆڤی بێ ئیرادە پ��ەرەوەردە دەكەین ،نە
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سیستمی دیكتاتۆری بەرهەمدەهێنین .
واتە ئێمە ئەو مۆدێلەمان هەڵبژاردووە ،كە
ئیرادەی گەل و بەرژەوەندی خەڵكی لەپێش
بێت.
لە رێبەریدا زیاتر بە ك��اروب��اری ئیداری
خەڵكەوە س��ەرق��اڵ دەب��ێ��ت ،سیستمێكی
وایە .واتە ئەو سیستمە دیكتاتۆری بەرهەم
ناهێنێت .ئێمە پەیمانێكیشمان هەیە ،كە
وەكو دەستور وایە .ئێمە هەموومان ئیلتیزامی
پێوە دەكەین ،كە نە كورد زوڵم لە عەرەب و
سریان بكات ،ئەگەر عەرب ،سریانیش زوڵم
بكەن قبوڵناكرێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەی بۆ زوڵم لە
پارتەكانی ناو (ئەنەكەسە) دەكەن؟ رێگا
نادەن تەنانەت بێنە ناو رۆژئاواوە خەبات
بكەن ،وات��ە هێزیان هەبێت ،هەروەها
بەشداری هەڵبژاردنەكان بكەن؟ لەكاتێكدا
رێ��گ��ا دەدەن ب��ە ه��ێ��زەك��ان��ی ئ��اش��وری،
مەسیحی ،ع��ەرەب تەنها بۆئەوەیە كە
لەگەڵ ئێوە كار دەك��ەن ،بۆ رێگا نادەن
بەو پارتانەی ئەنەكەسە كە بێنە ناوەوە؟
ئامینە ئۆسێ :ئێمە نەك رێگا نادەین .ئێمە
لەگەڵ هەموو پارتە سیاسییەكان ئەو پڕۆژەیە
قبوڵ دەكەین ،ئیرادەی خەڵك قبوڵ دەكەین،
ئەو هێزەی كە ئەمڕۆ پاراستنی خەڵكی لە
ئەستۆدایە قبوڵی بكەین .هەر كەسەو كاری
خۆی بكات .خۆ لەناو ئەو ئیدارەیەی خۆسەر
دوان��زە حزب هەیە كار دەك��ەن .رێبەری
یارمەتی دەدەات .بارەگایان هەیە .خەباتی
سیاسی خۆیان دەك��ەن .هەموو كارێكیان
هەیەن واتە ئازادی فكرو سیاسی هەیە ،بەاڵم
ئێمە ئەوە دەڵێین كە ئەو راستییە بۆ ئێمە زۆر
گرنگە .ئەویش مۆدێلی رێبەری خۆسەرییە،
ئیدی نەك ئێمە رێگە نەدەین ،كە خەباتی
سیاسی نەكرێت ،بەڵكو ئێستاش هێزو الیەن
هەیە خەباتی سیاسی خۆیان دەكەن ،بەاڵم

نابێت خەباتی هەندێك الیەن دژی پاراستنی
ئەوێ بێت ،یان ئەجێندای دەرەوە ،بهێنێت
بیەوێت لەالی ئێمە جێبەجێی بكات.
ئێمە ئ���ەوە چ���وار س��اڵ��ە ل��ە رۆژئ����اوای
كوردستان مۆدێلی خۆسەری دیموكراتیكمان
راگەیاندووە .ساڵێك و چەند مانێگە یەكینەی
پاراستنی گ��ەل (ی��ەپ��ەگ��ە)( ،ی��ەپ��ەژە) كە
شەڕێكی پڕ دژوار و سەخت دژی داعش و
رژێم دەكەن ،بەرامبەری ئەوە .ئەو پارتانەی
وەك پارتەكانی (ئەنەكەسە) لە دەرەوەی
كوردستانی رۆژئ���اواو سوریا دانیشتوون،
تەنانەت هەندێك الیەنیش بڕیار لە توركیاوە
وەردەگرێت .ئەو واڵتەی كە زۆرترین جار
تۆمەتبار دەكرێت بەیارمەتیدانی گروپی
تیرۆریستی داعش ،ئەمەش واتە ئەگەر بڕیار
لە دەستی توركدا بێت ،چۆن مافی كورد
دەدات.
ئ��ەو ب��رادەران��ەی (ئەنەكەسە) كاتێك كە
هاوپەیمانێتییەك پێكهات ل��ە توركیا.
بەپەلە چوونە ناو ئەو ئۆپۆزسیۆنەی كە لە
ئەستەنبوڵ دانیشتوون .ئەو ئۆپۆزسیۆنەش نە
كاریگەری لەسەر گەل و لە سوریا بەگشتی
هەیە ،نەك تەنها لە رۆژئ��اوا ،لەهەمبەر
گەلی كورد لە رۆژئاوادا تاڕادەیەكیش كاری
هەڵەیان كردووە .لەهەمبەر هەر هێرشێكی
داعش لەسەر ناوچەكە ،تاڕادەیەك بە رەوا
دەیانبینی .واتە كاتێك داعش هێرشی بۆ
سەر هەرێمی ئێمە دەكرد .هەڵویستیان وەكو
پێویست نەبوو .بەو مانایەی كە ئۆپۆزسیۆنی
سوریا شۆڕشگێڕبوون ،بەاڵم ئێمەیان وەكو
شۆڕشگێر نە دەبینی.
هەندێك پارتی كوردی ئێمەش چوونە ناو
ئەو ئۆپۆزسیۆنەوە ،كە تەنانەت ئەو هەموو
هێرش و ش��ەڕەی كە كرانە س��ەر ئێمە،
نەیانتوانی بە بەیانێك ئیدانەی ئەو هەڕەشانە
بكەن.

كوردستان دیپلۆماتیك :لەناو بارەگاكانی
(ئ��ەن��ەك��ەس��ە) وێ��ن��ەی خوالێخۆش بوو
(م��ەال مستەفای بارزانی) هەڵدەواسرێ،
لەناو بارەگاكانی ئێوە وێنەی (عەبدولاڵ
ئ��ۆج��ەالن) ه��ەڵ��دەواس��ن .ئ���ەوە مانایی
ئەوەیە كە ملمالنێكانی پارتی دیموكراتی
كوردستان و پارتی كرێكارانی كوردستان
گواستراوەتەوە ،بۆ رۆژئاوای كوردستان؟
ئامینە ئۆسێ :لەناو بارەگای ئێمە كێ وێنە
هەڵدەواسێ ،یان هەڵناواسێ .ئەوە ئازادەو
كێشە نییە .لەالیەكی ترەوە ئێمە رێبەر ئاپۆ
وەكو رێبەرێكی مەزن تەماشا دەكەین .ئەوە
ماوەی شازدە ساڵە لەناو زینداندا تێكۆشان
بۆ مافی گەل دەكات ،هەروەها لە پڕۆژەی
چارەسەری ئاشتیدا رۆڵێكی گرنگی هەبووە.
وات��ە ئاشتی دەوێ��ت ،ه��ەم لە رۆژئ��اوای
ناوەڕاستدا لەرێگەی خۆسەری دیموكراتیك،
هەم بۆ كێشەی كورد ،هەموو پێكهاتەكان.
كەسایەتییەكی ئاوا ئازاو ئازاد لە فیكرو رامانی
خۆیدا هەیە ،بۆیە وەكو رێبەری گەلی كورد،
فەلسەفەو رامانی ،بۆخۆی دەبێتە بنەما.
لەبارەی (ئەنەكەسە)شەوە .ئەوان هەردەڵێن
ئێمە لەسەر رێبازی بارزانین ،راستی بڵێم
ئەوە هەرگیز رێبازی بارزانی نییە .ئەوان
لەسەر رێبازی عوسمانی كاردەكەن ،نەك
رێبازی ب��ارزان��ی .بۆیە ئ��ەوان نەیانتوانی
هێرشەكانی (داعش و بەرەی نوسرە) بۆسەر
خاك و خەڵكی ئێمە ئیدانە بكەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەی كەوایە بۆ
پارتی دیموكراتی كوردستان ،پاڵپشتی لە
هێزەكانی (ئەنەكەسە) دەكات؟
ئامینە ئۆسێ :ئەوان لەو ب��اوەڕدان ئەو
مۆدێلەی كە باشور جێبەجێیان ك��ردووە،
لە رۆژئ��اوای كوردستانیش هەمان مۆدێل
هەبێت .لەالیەكی ترەوە ئەوان رۆژئاواش
وەك هی خۆیان تەماشا دەك��ەن ،بەاڵم
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ئێمە بە هەموو
قەناعەتێكەوە ئەو
كانتۆنانەمان
دروستكردووە ،لەالیەكی
ترەوە ئێمە سێ
هەزار شەهیدمانداوە،
بۆئەوەی سیستمێكی
دیموكراتیكی
بهێنینەدی ،ئێستاش
بۆ پاراستنی ئەو
مۆدێلەو كانتۆنانە،
فیداكارانە خەبات
دەكەین
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راستییەك هەیە ،كە تێكۆشینێكی بیست
ساڵەی ئاپۆ لەوێدا هەیە ،بۆ ئەو رێگاو
تێكۆشانە نزیكەی چوار ه��ەزار شەهیدی
رۆژئاوا هەیە .ئەو خەڵكە ئەو فەلسەفەیەی
قبوڵە ،رێگاو رێ��ب��ازی شەهیدی خۆیان
ك��ردۆت��ە بنەمای هەمیشەی خ��ۆی��ان .لە
ماوەی ئەو پێواژوی شۆڕشەدا ،گەر راستی
بڵێم رێگەگرتن ،خەندەق لێدانمان بینی،
لەجیاتی ه��اوك��اری هەماهەنگی زیاتر
لەنێوانماندا .تائێستاش دەرگاكان كراوە
نییە ،بەڵكو ئەوەی كە رێگای پێدەدرێت
رۆژانە سی كەس دەتوانێت رۆشتن و هاتنی
هەبێت ،ئەوانیش ئەوانەن كە نەخۆشن،
ئەوەش دیاریكراوە بۆ ئەوانەی كە نەخۆشی
(گورچیلە ،شێرپەنجە) یان هەیە ،بەاڵم
وەكوتر رێگەپێدراو نییە.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :هێزەكانی
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی (ئ��ەن��ەك��ەس��ە) ل��ەالی��ەن
رێبەرانی پێشووی كۆنسەی سەرۆكایەتی
(پەكەكە)( .بۆتان ،خەلیل ئاتاج ،عوسمان
ئۆجەالن) راهێنانیان پێدەكەن ،بۆئەوەی
ك��ە بێنە ن��او رۆژئ����اوای ك��وردس��ت��ان لە
كەمپەكانی دهۆك؟
ئامینە ئ��ۆس��ێ :باراستر بڵێین .ئەوانە
پێشمەرگەی (ئەنەكەسە)نین ،بەڵكو ئەوە
پێشمەرگەی الیەنێكی ترن ،چونكە لەالی
(ئەنەكەسە) شتێك نییە ،بەناوی ئالیاتی
پاراستنی خەڵكی رۆژئاوا .ئەوان دەیانەوێت
ك��ە فشارێك ب��ك��ەن ،گ��ەرن��ا ئێمە هێزی
(یەپەگە)مان هەیە ،كە لەهەموو الیەنەكان
پێكهاتووە بۆ پاراستنی خ��اك و خەڵكی
خۆمان .ئێمە دەڵێین نابێت هەر الیەنەو
هێزی خۆی هەبێت ،بەڵكو دەبێت هەموو
الیەنەكان یەك هێزیان هەبێت ،چونكە چەند
جیاوازی سیاسیش هەبێت ئاساییە ،بەاڵم كە
جیاوازی هێز هەبوو .ئەوا لەوانەیە شەڕی

ناوخۆ دروست ببێت .ئێمەش ئەوەمان لەال
خاڵی سورە .عەرەبەكان وتیان با هێزمان
هەبێت ،وتمان بە مەرجێك كە لەژێر
سایەی (یەپەگە)دا بێت ئاساییە ،ئێمە ئەوە
بە هێڵێكی ستراتیژی دەزانین ،كە دەبێت
هەموومان پێكەوە واڵت و خۆمان بپارێزین،
چونكە ئ��ەوە راستییەكە (یەپەگە) هێزی
الیەنێك نییە.
كوردستان دیپلۆماتیك :یەكێتی نیشتمانی
كوردستان ،پێچەوانەی پارتی دیموكراتی
كوردستان ،پشتیوانی گەورە لە خەباتی
رۆژئاوا ،لە كانتۆنەكان ،لە باكور (هەدەپە)،
لە (پەكەكە) ،بەاڵم یەكێتی گلەیی ئەوە
لە ئێوە دەكات ،كە ئێوە وەكو پێویست لە
میدیای خۆتان باسی ئەو پشتیوانییەی
(ی.ن.ك) ناكەن ،ئەم هۆكار چییە؟
ئامینە ئ��ۆس��ێ :ل��ە راستییدا ل��ە ساتی
دەركەوتنی خ��ۆری ك���وردان لە رۆژئ���اوا،
هەڵوێستی یەكێتی نیشتمانی كوردستان زۆر
بە نرخ ب��ووە ،بەاڵم گەر نەشیتوانی بێت
هاوكارییەكان زۆرتر بووبێت .ئەوا واقیعی
جوگرافیایی وای كردووە.
ئێمە هەڵوێستی ئەوانمان زۆر لەال بەنرخ
ب��ووە ،چونكە ئەو ئەزمونەی لە رۆژئ��اوا،
هێزی داوەتە یەكێتی نیشتمانی كوردستان،
ن��ەك الوازی كردبێت ،چونكە ئەزمونی
رۆژئ��اوا بۆ باشورو باكوری هێزو وزەیە،
چونكە ئەو مۆدێلەی كە لە رۆژئاوا هاتۆتە
ئاراوە وا لە توركیا دەكات ،كە پێویست بێت
خۆی بگۆڕێت.
تەنانەت سەركەوتنەكانی رۆژئاوا ،كاریگەری
لەسەر هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكەی توركیادا
هەبوو ،كە دەرئەنجام (ه��ەدەپ��ە) توانی
هەشتا كورسی پەرلەمان بەدەستبهێنێت،
كە ئەمە سەرەتایی گۆڕانكاری لەو واڵتەدا
دەبێت ،واتە هەتا پشتیوانی شۆڕشی رۆژئاوا
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بكرێت .ئەوا بۆ پارچەكانی تردەبێت هێزو
وزە .سەركەوتنی ئەوانیش بۆ رۆژئاوا هێزو
ئێنەرجی دەبێت .بێگومان پشتیوانییەكانی
یەكێتی نیشتمانی كوردستانیش لە رۆژئاوا،
بۆ خەباتی نەتەوەیی گەلی ك��وردە ،بۆیە
رەخنەكەیان لە جێگەی خۆیانە.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەكاتی هاوكارییە
س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان ب���ۆ ك��ۆب��ان��ێ ،ئ��ێ��وە
رونكردنەوەتان ن��ەدا ،چونكە الیەنێك
دەیكرد بەهی خ��ۆی ،ب��ەاڵم دژە تیرۆر

ئامینە ئۆسێ

رایگەیاند كە ئ��ەوە ل��ەالی��ەن ئ��ەوان��ەوە
دابینكراوە ،ئایا كام الیەنەبوو كە هاوكاری
ئێوەی لەوەدا كرد؟
ئامینە ئۆسێ :دەم��ەوێ��ت راستی بڵێم،
ئ��ەوە ئەنجامی رێكەوتنی هەموو الیەنە
كوردستانیەكان ب��وو ،ئ��ەو ه��اوك��اری��ی و
پشتیتوانییە هاتەئاراوە .واتە هەموو الیەنەكان
لەو هاوكاریی و پشتیوانیەدا رۆڵ و نەخشیان
ه��ەب��وو .روون��ت��ر بڵێم ئ��ەوە كۆمەكێكی
كوردستانی بوو ،چونكە ئەوە بە رێكەوتن

و تەوافوقێكی نیشتمانی و كوردستانیانە.
ئەو هاوكارییانە گەیشتە كۆبانێ .ئەوەش
ب��ەب��ڕوای م��ن وەك رەم���زی یەكگرتووی
كورد هاتە پێشچاوی هەموو كوردستانیان
لە هەموو پارچەكان ،چونكە كۆبانێ بووە
رەم��زی ئازایەتی و قارەمانی لە هەموو
جیهاندا .كۆبانێ نرخی كوردی لە كۆمەڵگەی
نێونەتەوەیی زیاتر كرد.
كوردستان دیپلۆماتیك :بەاڵم لەوانەیە
هێز ه��ەب��ێ��ت ،ل��ەوان��ەی��ە ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوە
نەبێت ،كە كانتۆنەكان زۆر گەشە بكەن،
یان لەوانەیە خواستێك هەبێت ،بۆئەوەی
بیانەوێت تەنانەت تێكیش بچێت؟
ئامینە ئۆسێ :بڕواموایە هەر لەالیەنێك
بیەوێت رەوشی كۆبانێ تێكبدات ،ئەوا لەو
بڕوایەدام كە دەیەوێت ئاسایشی نەتەوەی
كورد تێكبدات.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :ب��ۆچ��ی ئێوە
داننانێن ب���ەوەی ك��ە پەیوەندیتان بە
ح��ك��وم��ەت��ی س���وری���اوە ه��ەی��ە ،ج��ارج��ار
هاوكاری یەكتر دەكەن ،بۆنموونە نەوتی
پێ دەف��رۆش��ن ،ه��ەروەه��ا ل��ەو شەڕانەدا
پشتیوانی ل��ەئ��ێ��وە دەك����ەن ،لەالیەكی
ت��رەوە ئێوە ت��اڕادەك وازیشتان لەشەڕی
حكومەتی سوریا هێناوە؟ ئەوە جیا لەوەی
كە ئێرانیش ت��اڕادەی��ەك هاوكاری ئێوە
دەكات ،لەبەرامبەر ئەو جەمسەرگیریەی
كە توركیا لە ناوچەكەدا دەیكات ،یاخود
لەبەرامبەر ئەوەی كە ئێوە فشار دەكەنە
سەر توركیا ،شەڕی داعش دەك��ەن ،یان
قسەیەك هەیە كە (پەكەكە) و (پەیەدە)
ل��ە رۆژئ�����اوا .ئ��ەوان��ە ه��ەم��ووی لەژێر
جەمسەرگیری ئێراندایە؟
ئامینە ئۆسێ :ئەوە لە دەستپێكی شۆڕشەوە
وەكو پڕوپاگەندەیەك خرایەڕوو ،كە ئەوەش
جۆرە شەڕێكە لە دژی ئێمە بەردەوامە.

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

221

دەمەوێت لێرەوە ئەوە بڵێم ،كە ئەوە جگەلە
پڕوپاگەندە هیچی تر نییە ،ئێمە هەرالیەك
هێرشمان بكاتەسەر ،ئەوا ئێمە بەرگری لە
خۆمان دەكەین .ئەوە روونە كە ئێمە هێرش
ناكەینە سەر هیچ الیەنێك ،بەاڵم هێرشیش
لە هیچ الیەنێك قبوڵ ناكەین.
هەركاتێك رژێ��م هێرشی كردبێت ،ئێمە
بەرپەرچمان داوەت��ەوە ،گەر مەبەستیشت
ئەوە بێت كە ئەو چوارگۆشە ئەمنیە بێت
لە قامشلۆ ،دەسەاڵتداری رژێم لەسەریەك
ناوچەو شەقامێكی كوردیدا نییە ،تەنانەت
لەسەر سنوری پاراستنی ك���وردان نییە،
دەمەوێت ئەوە بڵێم كە داعش حەسەكەی لە
دەست رژێم دەرهێنا ،ئێمەش حەسەكەمان
لە دەستی داعش رزگاركرد.
رژێم هەرێمی كوردانی نەدایە دەست ئێمە،
وەكو ئەوەی كە (ئەنەكەسە) دەڵێت ،بەڵكو
ئەو كانتۆنانە بەهێزو بە ئیرادەی خەڵكی
خۆمان ،توانیومانە ئەو ناوچانە رزگاربكەین،
كە بۆ ئەو رێگایەش شەهیدی زۆرمانداوە.
لەوانەیە ئێران هاوكاری سوریا بكات ،یان
دیاربێت هاوكارییەكانی بۆ واڵتی سوریا،
بەاڵم هاوكاری ئێمەی نەكردووە ،ئەوەی كە
ئێمە لە رۆژئاوا دەیكەین ،بەپشتیوانی خەڵك
و هێزی خۆمان ئەو بەرگرییانە دەكەین.
رژێمی سوریاش هاوكاری ئێمەی نەكردووە،
توركیاش ئاشكرایە دژایەتیمان دەكات .نەك
هاوكاریمان بكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەی كەوایە ،ئێوە
چەك و كەلوپەلی سەربازیتان لە كوێوە
بۆ دێت؟ یان فرۆشتنی نەوت ،مامەڵەی
بازرگانیتان لەگەڵ كوێدا هەیە؟
ئامینە ئۆسێ :ئێمە نەوتمان نەفرۆشتووە،
نەوتی ئێمە تەنیا وەكو سامانێكی نەتەوەیی
تەماشایی دەكەین .بۆیە تەنیا مافی ئێمە
نییە ،كە هەڵسوكەوتی پێوە بكەین ،ئەوكاتە
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ن��ەوت دەف��رۆش��ی��ن ،ك��ە س��وری��ا گەیشتە
پڕۆژەیەكی چارەسەری رێكەوتنێكی تەواو،
چونكە ئ��ەوە سامانێكی گشتی سوریایە.
ئێمەش تائێستا بەشێكین لە سوریا .ئێمە
ماف بەخۆمان نادەین ،كە ئێمە هەڵسوكەت
بەو نەوتەوە بكەین ،بەڵكو بەپێچەوانەوە
ئێمە ئەو شوێنەنانەمان هەموو پاراستووە،
كە نەوت بۆ پێداویستییەكانی كانتۆنەكان
بەكاردەهێنین ،بۆنموونە بۆ پێداویستی
نەخۆشخانەكان ،كارەبا ،بۆ روناكی مااڵن و
بازاڕە ،ئۆتۆمۆبێل ،خزمەتگوزارییەكانە.
كوردستان دیپلۆماتیك :وەاڵم��ی ئەوەت
نەدامەوە نەدامەوە ،لە ماوەی ئەم دوو
س��اڵ��ەدا ،كە بە ب���ەردەوام ش��ەڕ دەك��ەن،
ئەو چەك و كەلوپەلی سەربازیانەتان لە
كوێوە بوو؟
ئامینە ئۆسێ :ئەوانەمان بەدەستهێناوە،
رێبەبەری سیستمێكی تایبەتی هەیە ،كە داهات
و واریداتی خۆی هەیە ،ئەوەش میزانییەكی
تایبەتی پێكهێناوە ،كە ئەوەی پێویست بێت
دەیكڕێت .ئەوەشتان با ئەوەتان لەال روون
بێت خەڵی ئێمە ف��ی��داك��ارن ،بێبەرامبەر
تێكۆشان دەكەن ،تەنیا چەك و جل وبەرگیان
بۆدابیندەكەین .كە ئەوەش ئەركی رێبەبەرییە،
كە ئەو پێداویستیانە دابین بكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەگەڵ ئەمەریكاو
رۆژئاوا پەیوەندیتان چۆنە؟ لە دیدارێكدا
(جەمیل بایك) دەڵێت « پەیوەندیمان
لەگەڵ ئەمەریكادا هەیە ،بەاڵم گومانیشمان
لە پەیوەندییان لەگەڵ توركیادا هەیە»
واتە مەبەستی ئەوەیە كە پەیوەندییەكی
ناڕوون لەنێوان توركیاو ئەمەریكادا هەیە،
بۆ لێدانی بارەگاكانی (پەكەكە) لە قەندیل،
بۆ دروستكردنی ناوچەیەكی دژە فڕین لە
سوریا ،بۆ نەگەیشتنی هێزەكانی (پەیەدە)
بە ناوچەی جەرابلوس لەسەر دەریا ؟

ئامینە ئۆسێ :هەتا ئێستا ئەمەریكاو
هاوپەیمانان پێكەوە هاوكاری رۆژئاوا دەكەن،
دوای ئەوەی كە گەیشتنە ئەو قەناعەتەی
داعش بۆ هەموو الیەك مەترسیدارە ،واتە
هەم بۆ ئەمەریكا ،ئ��ەوروپ��ا ،ناوچەكەش
مەترسییە.
ئەمەریكا چ��وار ساڵ لە سوریا دەگ��ەڕا بۆ
هێزێكی میانڕەو ،ت��ادوات��ر گەیشتە ئەو
بڕوایەی ،كە ئەو هێزەی ئیرادەیەكی بەرزو
پۆاڵیین ،میانڕەو ،هێزێكی راستەقینەی
رووبەڕووی داعش و مەترسییەكان دەتوانێت
سەركەوتنیش بەدەستبهێنێت .ئەوانیش
(یەپەگە ،یەپەژە) بوون ،كە ئەمەش ئەزمونی
شەڕی كۆبانێ ،جەزیرەیان بینی بوو ،كە
چەند هێزێكی تەواو پەروەردە كراوی كاملە،
كە پشت بەخۆی دەبەستێت ،ئەمانەش
ئەمەریكاو واڵتانی دیكەی رۆژئاوا دەیانبینی،
كە دەتوانن پشتی پێ ببەستن .واتە هاوكاری
ئەمەریكا بۆ ئێمە لەسەر ئەو بنەمایە بوو،
ئەگەر بەشێوەیەكی گشتی باسی بكەین .ئەوا
ئەمەریكا دەیزانی كە كورد تاكە هێزو الیەنە،
كە دەتوانێت رووبەرووی داعش ببینەوە.
بێگومان ب��ەرژەوەن��دی لەنێوان ئەمەریكاو
توركیا هەیە ،بەاڵم بۆ ئەو هێرشانەی كە
توركیا دەیكاتەسەر قەندیل ،ئەمەریكا
چەندجارێك وتویەتی رێكەوتنی ئێمە لەسەر
ئەوە نەبووە ،كە توركیا هێرش بكاتە سەر
كوردەكان ،چونكە ئەمەریكا ئەوە دەزانێت
كە كورد بەگشتی دەتوانێت دەورێكی باش
و بەكردار بەرامبەر بە داعشیان هەبێت،
ه��ەروەه��ا ئەمەریكا بینی كە هێزەكانی
(پەكەكە) هێزێكی ئەكتیڤ و چاالكن ،كە لە
شەنگال ،مەخمور ،گەلێك شوێنی تر شەڕی
بەرامبەر داعش كردووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :بەاڵم لە هەندێك
ش��وێ��ن هێزەكانی (پ��ەك��ەك��ە ،یەپەگە)
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كێشەیان دروس��ت��ك��ردووە ،وەك پارتی
دیموكراتی كوردستان دەڵێت»لە هەندێك
ناوچەدا ناكشێنەوە دواوە»؟
ئامینە ئۆسێ :ئێمە بەدوای داواكاری خەڵكی
خۆمانەوەین ،نەك الیەنێكی دیاری كراو.
خەڵك داوامان لێ دەكات كە بیان پارێزین،
ئێمە لەسەر ئەو بنەمایە لەو شوێنانەین ،واتە
بڕیاری خەڵك و پێداویستی خەڵكمان بەالوە
گرنگە ،لە پێداویستی الیەنێكی تر.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەمە ئەو قسەیە
بوو ،كە (جەمیل بایك) دەیكات ،لە ئەوت
وەرگرتووە؟
ئامینە ئۆسێ :نەخێر .من لەوم وەرنەگرتووە.
دواتر من بەناوی (پەكەكە)وە قسە ناكەم.
ئێمە لە رۆژئاوای كوردستان ،كوردستانیانە
بیردەكەینەوە ،واتە گەر دەستكەوتی هەرێم
بكەوێتە مەترسییەوە .ئەوا ئێمە ئامادەین
بە هەموو شێوەیەك پارێزگاری لێ بكەین،
چونكە لە هەر شوێنێك كوردێك هەڕەشەی
لەسەر بێت .ئەوە بۆ ئێمە هێڵی سورە،
بەهەموو شێوەیەك ئامادەی هاوكارین.
ئ��ەوەی یەكەمجار لە شەنگال چوو بەدەم
ئاوارەكانەوە (یەپەگە) بوو ،كە بە هەزاران
مرۆڤی كوردی رزگاركرد ،واتە ئەوە (یەپەگە)
بوو ،نەك (پەكەكە).
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :كانتۆنەكانی
رۆژئ�����اوا م��ەت��رس��ی ئ���ەوەی���ان ل��ەس��ەرە
بروخێن ،یان لە دەست بچن؟
ئامینە ئ��ۆس��ێ :نەخێر .ئێمە بە هەموو
قەناعەتێكەوە ئەو كانتۆنانەمان دروستكردووە،
لەالیەكی ترەوە ئێمە سێ هەزار شەهیدمانداوە،
بۆئەوەی سیستمێكی دیموكراتیكی بهێنینەدی،
ئێستاش بۆ پاراستنی ئەو مۆدێلەو كانتۆنانە،
فیداكارانە خەبات دەكەین.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەمجارە تۆ خۆت
هاتیت بۆ باشوری كوردستان ؟

ئامینە ئ��ۆس��ێ :هاتنی من ماوەیەكی
درێژخایەنە ،بۆ نوێنەرایەتی رۆژئ���اوای
كوردستانە .ئێوە وەكو دەستەی كاری دەرەوە
بۆ باشوری كوردستان ،بۆ نوێنەرایەتی ئێمە
گرنگ بوو .دواتر ئەو واڵتانە لە بەرنامەی
ئێمەدا هەن ،كە نوێنەرایەتیان تێدا بكەینەوە،
وەكو قاهیرە ،روسیا ،ئەوروپا ،گەلێك شوێنی
تر ئێمە هەوڵدەدەین.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ئ���ەی بۆ
نوێنەرایەتیتان لە هەولێری پایتەختی
هەرێمی كوردستان نەكردەوە؟
ئامینە ئۆسێ :بۆ ئێمە جیاوازی نییە،
ل��ە ه��ەر شوێنێك بین ،گرنگ ئەوەیە
كوردستانە ،ئەگەر راستر بڵێین ئەوا خۆی
هەرنابێت لەنێوان ئەم بەشی كوردستان،
ی��ان ئ��ەو بەشی كوردستان نوێنەرایەتی
دابنرێت ،چونكە نوێنەرایەتی لەناو واڵتی
بێگانەدا دروستدەكرێت ،بەاڵم گرنگی ئەم
نوێنەرایەتییە لەوەدایە ،كە ئێمە دەتوانین
پەیوەندییەكانمان باشتر بكەین ،بۆ پشتگیری
زیاتری رۆژئاواو كانتۆنەكان ،بۆ خۆسەری
ب��ەڕێ��وەب��ەری زۆر گرنگ ب��وو ،كە ئێمە
داوام��ان لە حكومەتی هەرێمی كوردستان
كرد ،كە دەمانەوێت نوێنەرایەتیمان هەبێت،
بەاڵم كە وەاڵممان دەست نەكەوت .ئێمە
نەوەستاین ،هەموو هەوڵێكماندا كە بتوانین
نوێنەرایەتی بكەینەوە.
ئێمە لە ش��اری سلێمانی خۆمان بەبێگانە
نازانین ،سلێمانیش ئەو شارەیە ،كە هەمیشە
پشتیوانی سەرجەم شۆڕشەكانی ك��ردووە،
هەروەها هەڵوێستی ئاشكراو نەتەوەییانەیان
بەرامبەر بە شۆڕشی رۆژئاوا هەبوو.
كوردستان دیپلۆماتیك :كە دەگەڕێیتەوە
ب��ەرێ��گ��ای رەس��م��ی ،ی���ان ب��ە ق��اچ��اغ��دا
دەگەڕێیتەوە؟
ئامینە ئۆسێ :بەرەسمی دەگەڕێمەوە.

پڕۆفایل:
_ ئامینە ئۆسێ.
_ لە ساڵی  1976لە شاری دەرەكی
لەدایكبووە.
_ خوێندنی ئامادەیی تەواو كردووە.
_ لە دامەزرێنەرانی (پەیەدە)یە ،لە
رۆژئاوای كوردستان.
_ ئێستاش جێگری وەزیری دەرەوەی
كانتۆنی جەزیرە.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
224
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حەسەن رەحامن پەنا

ئەندامیكۆمیتەیناوەندی

رێکخراویکوردستانیحزبیكۆمۆنیستیئێران-كۆمەڵە:

پەیوەندیامن لەگەڵ هەردوو باڵی دیموكرات هەیە،
بەاڵم نزیكایەتی لەگەڵ حزبی كۆمۆنیستی
كرێكاری نابینم
دیدار :کامیار ئەردەاڵنی
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ئەندامی كۆمیتەی

ناوەندی رێکخراوی کوردستانی حزبی كۆمۆنیستی ئێران -كۆمەڵە ،لە

دیمانەیەكی تایبەتی گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)دا ،باس لەوە دەكات كە هەر پارچەیەكی
كوردستان تایبەتمەندی خۆی هەیەو پێویستە الیەنەكان لەوە تێبگەن ،هەروەها لە بارەی
پەیوەندییەكانیان لەگەڵ الیەكانی دیكەی كوردستاندا ،دەڵێت « :پەیوەندیمان لەگەڵ هەموو
الیەنەكان ،لە هەموو بەشەكانی كوردستان ،بێجگەلە ئیسالمییەكان باش و ئاساییە» ،لەالیەكی
ترەوە ئاماژە بەوە دەكات ،كە حزبی كۆمۆنیست ،حزبێكی داخراو و چەق بەستوو لەسەر یەك الق
راوەستاوە ،یان فارس وتەنی «یەك بۆنی» نییە ،بەڵكو حزبێكی سیاسی بە بیروباوەڕو بە پرنسیپە.

كوردستان دیپلۆماتیك :واهەستدەكرێت،
م���ەی���ل و گ���ەرای���ش���ی ن���ەت���ەوەی���ی،
ناسیۆنالیستی زۆرت��ر رەواج��ی هەبێت،
ت��ا ب��زوت��ن��ەوەی چ��ەپ و كۆمۆنیستی،
ئەوەی لە باشور ،لە باكور ،لە رۆژئاوا
هەموو جەرەیانە چاالكەكان .جەرەیانی
نەتەوەیی و قەومین؟
حەسەن رەحمان پەنا :ئەگەر رواڵەتیانە
س��ەی��ری ل��ە ه��ەل��وم��ەرج��ەك��ە بكەین،
وادەبیندرێت ئەو هەڵسەنگاندنە راست
بێت ،بەاڵم بە بینینی واقیعی هەلومەرجەكە،
وەاڵمی دروست لە جێگای خۆی دەبێت،
بەوەها پرسیارێك سەیری راستیەكان بكەین
و بزانین ئەو هەڵسەنگاندنە چەندە راستەو
چەندە لە راستی دوورە؟ بۆ وەاڵمدانەوەی
ئ���ەو پ��رس��ی��ارە ه��ی��چ رێ��ك��ارێ��ك نییە،
جگەلەوەی كە بگەڕێینەوە نێو كۆمەڵگەو
خەباتی رۆژان��ەو دەستنیشانكردنی راست
و دروستی واقیعەكان .سادەترین بینین و
هەڵسەنگاندن ئەوەمان پێدەڵێت ،هەركام
لەو سێ بەشەی كوردستان ،كە هەر یەك
لە واڵتێكن ،پێویستە بە جیاواز خوێندنەوەو
هەڵسەنگاندنیان بۆ بكرێت ،هەر بەشێكی
كوردستان لە رووی ئابووری ،سیاسی و
كۆمەاڵیەتی لە پارچەیەكی تر جیاوازەو هەر
یەكەیان تایبەتمەندی خۆیان هەیە .بینینی
ئەو راستییە ساكارە ئەوەمان پیشاندەدات،
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كە لە هیچكام لەوبەشانەی كوردستان،
رەوت��ی نەتەوەیی كە لەسەر بێڕەحمی و
دڵڕەقی دەوڵەتانی داگیركەرو سەركوتگەر
دەژی و هێز كۆدەكاتەوە ،لە ملمالنێی
راستەوخۆ و سەنگەر بە سەنگەر ،رەوتی
چەپ و كۆمۆنیستی ناچار بە پاشەكشە ،یان
الوازب��وون نەكردەوە ،كە پێمانوابێت ئەو
رەوت��ە روو لە گەشەیەو رەوت��ی چەپ و
ماركسیست روو لە پاشەكشەیە.
رەوتی ناسیونالیست ،لە كوردستانی عێراق،
یان باشوری كوردستان ،لە پاش پەالماری
ئەمەریكاو هاوپەیمانانی بۆ سەر عێراق لە
ساڵی  ،١٩٩١بوژایەوەو راپەڕینی خەڵكی
كوردستان لەوساڵەدا ،ئەم رەوتەی لە بێ
هیوایی و دواڕۆژی لێڵ و توانەوە ،كە لە
ئاكامدا باڵی بەسەر ئەم شۆڕشەدا گرت و
لە ویست و خواستەكانی دووری خستەوەو
گەیاندییە ئەمڕۆ .ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانە
جەماوەریەكانی ئەمڕۆ ،رەنگدانەوەی زیندوو
بوونی داخوازییە خنكێندراوەكانی جەماوەری
ئەم بەشەی كوردستانە ،كە لەالیەن هێزە
نەتەوەییەكانەوە ،وەاڵمی وەرنەگرتۆتەوە،
هەروەها ئەم رەوتە لە هەرێمی كوردستان
بوو بە بەشێك لە پڕۆژەكانی ئەمەریكاو
زۆرج���ار ه��اوك��اری ئ��ەم دەوڵ���ەت و ئەو
دەوڵەتی داگیركەری ناوچەكەی كردووەو
لە هیچ سڵی نەكردۆتەوە .ئەمڕۆ بێتوانایی

ئ��ەم رەوت���ە ل��ە ئ��ی��دارەدان��ی كۆمەڵگەو
پەرەسەندنی گەندەڵی ،جەماوەری هێناوەتە
سەر شەقامەكان .ئەوەی ئەمڕۆ لە باشور
دەیبینین ،نەك گەشەیرەوتی ناسیۆنالیست
نییە ،بەڵكو ئەم رەوتە بە گشتی روو لە
پاشەكشەو دابەزینی هێزە.
هاوكات هەڵەی كوشندەی رەوتی چەپ و
سۆسیالیست كە لە سەردەمی راپەرین هێزێكی
سەرەكی بوو ،بە تایبەت دووركەوتنەوە
لە خەباتی كرێكاری و ج��ەم��اوەری ،كە
ژینگەی گەشەو مانەوەیەتی ،بە بیانوی
پەالماری ئەمەریكاو بوونی ناسیۆنالیستەكان
لە شۆڕشەكەداو دووركەوتنەوە لە خەبات
و جەماوەر لە كاتێكی هەستیاردا ،هۆكاری
سەرەكی الوازی ئەو رەوتە لە مەیدانەكەو
مەیدان چۆڵكردنی بۆ رەوتی ناسیۆنالیست
ب��وو ،ك��ە خ��ۆی لە ج��ەم��اوەر داب��ڕی و
تائێستایش خۆی نەگرتۆتەوە و بە ئاسانی
ئەو كەلێنەی بۆ پڕ ناكرێتەوە.
هەلومەرجی «رۆژئ��اوا» لەگەڵ «باشور» و
«باكوریش» زۆر جیاوازە ،بەاڵم لەم بەشەش
گەشەی خەباتی خەڵكی كوردستان ،پاش
رووداوە سەرتاسەرییەكان دژی دەسەاڵتی
حزبی «ب��ەع��س»ی سوریا ،سالی  ٢٠١١و
چۆڵكردنی شارەكانی «رۆژئ���اوا» لەالیەن
هێزە سەربازیەكانی «بەشارئەسەد» بۆ
پاراستنی پایتەخت و شوێنە گرنگەكانی ئەو

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

واڵت��ە ،هاتەئارا .ئەو دەستكەوتانەی كە
لەو بەشە بە دەستهاتوون ،لەچوارچێوەی
فكر ،فەرهەنگ ،شێوەكار و دەسەاڵتی
ح��زب��ە ناسیۆنالیستەكان ،ل��ە م��ێ��ژووی
بوونیاندا پێناسەناكرێت .سیستمی كانتۆن و
خۆبەڕێوەبردن و یاسای بەرابەری ژن و پیاو،
بە رەسمیەتناسینی ژیانی هاوبەشی ژن و
پیاو ،دوور لەیاساو رێسای ئایینی و ئیسالمی
و هاوسەرگیری مەدەنی ،هەڵقواڵوی خەباتی
جەماوەری ئەم بەشەیە ،كە شێوازی نوێی
خەبات ،بەرگریكردن ،هاوسۆزی جیهانی
و خۆبەڕێوەبەری سیاسی و كۆمەاڵیەتی بە
دەستهێناوە .هەڵەو ناحەقە ئەم دەسكەوتانە
بخرێتە سەبەتەی ناسیۆنالیستەكان و حزبە
نەتەوەییەكان ،باكوری كوردستان ،بە
تایبەت پاش هاتنە مەیدانی سیاسی «حزبی
دیموكراتیكی گەالن»(هەدەپە) ،ئەزمونەكەی
زۆرتر لە ئەزمونی كوردستانی رۆژئاوا نزیكە
هەتا كوردستانی باشور و ئەزمونی حزبە
ناسیۆنالیستەكانی ئەم بەشە.
كوردستان دیپلۆماتیك :جەرەیانی چەپ،
ماركسیست لە كوردستانی رۆژه��ەاڵت
گرفتی زۆرەو نەیارانتان دەڵێن :چەپ
جێگە و مەوقیعیەتێكی ن��ەم��اوە لە
كوردستاندا؟
حەسەن رەحمان پەنا :پڕوپاگەندە هەمیشە
وەك بەشێكی گرنگ لە ملمالنێی سیاسی
دێتە ئەژمار و لە دنیای بە جیهانی بوون،
كاریگەری زۆر هەیە .بێجگەلەوە قسەیەكی
بەناوبانگی بەرپرسی تەبلیغاتی ئەدۆلوف
هیتلەر بە ناوی «پاوڵ یوزف گوبلس» هەیە،
كە زۆر لەگەڵ ئەو گوزارشت بۆ كوردستانی
رۆژه���ەاڵت دێ��ت��ەوە .ئەویش ئەوەیە كە
دەڵێت« :درۆ تا گەورەتر بێت ،باوەڕپێكردنی
ئاسانترە» .ئەو كەسانەی كە ئەو قسانە
دەك��ەن ،ئ��ەو تیۆریەیان رەچ��اوك��ردووە.

خاوەنانی ئەم جۆرە قسانە پاش راپەڕینی
خەڵكی ئێران و روخانی دەسەاڵتی پادشایەتی
و دەستپێكی هەڵسوڕانی هێزە كۆمۆنیست
و چەپەكان ،بەتایبەت لە كوردستان ،واتە
«كۆمەڵە» دەیانوت« :هەموو بەمەنجەڵێك
دۆڵمە ت��ێ��ردەخ��ۆن» .دوات��ر بینیمان كە
ئەو هەڵسەنگاندنە هەڵەیە ،چ خۆیان ،چ
بزوتنەوەی كوردستانی توشی چ كارەساتێك
كرد؟
ئ��ەگ��ەر چ��او ل��ە رەوت���ی رووداوەك���ان���ی
رۆژهەاڵتی كوردستان بكەین و مەیدانەكانی
ئەسڵی چاالكی سیاسی بێنینە پێش چاوی
خۆمان ،دەزانین الیەنی چاالك و بەنفوزو
جێگای متمانەی خەڵكی كوردستان كێیە؟
لەوانەیە بە بەراورد بە تەواوی پارچەكانی
دیكەی كوردستان ،كە پێشتر وتمان هەركام
تایبەتمەندی خ��ۆی ه��ەی��ە ،كوردستانی
رۆژهەاڵت لە ئاستی خەباتی ئەوان لەدواتر
بێت ،بەاڵم ئەو بەشەی كوردستان لەبواری
ئاستی خەبات و تێكوشان ،هەروەها وشیاری
سیاسی و حزبی ،دەبێت لەگەڵ تەواوی
شوێنەكانی دیكەی ئێران هەڵبسەنگێندرێت.
زۆر بە ساكاری لەبەر ئ��ەو هۆكارە كە
ئەو بەشەی كوردستان زۆرترین كاریگەری
لەسەر رووداوەكانی شارە گەورەكانی ئێران
وەردەگرێت ،نەك لە سلێمانی ،هەولێر،
ئامەد ،قامیشلۆ ،ه��ەروەك��و كوردستانی
باشوریش لە ساڵی  ١٩٩١كاریگەری بەغدا،
ب��ەس��رە ،م��وس��ڵ و شوێنەكانی دیكەی
وەرگرت ،هەروەها كوردستانی رۆژئاوایش،
زۆرترین كاریگەری لە الوازی دەسەاڵتی
«بەشار ئەسەد» لەسەر»حەڵەب» و تەواوی
شوێنەكانی دیكەی ئەم واڵت��ە وەرگ��رت،
كە راپەڕین .كوردستانی باكور بە درێژایی
تەمەنی ،كاریگەری ئەنكەرا و ئیستانبوڵی
لەسەر بووە .تێپەڕاندنی رێژەی % 10ی

تێپەڕاندنی رێژەی
%10ی دەنگەكان
لەالیەن (هەدەپە)،
زۆرتر هۆكارەكەی
دەگەڕێتەوە
بۆ پشتیوانی
الیەنە چەپ و
ئازادیخوازەكانی
سەرتاسەری توركیا
لەو حزبە ،كە لە
هەڵبژاردنەكاندا بە
تەنیا نوێنەری خەڵكی
كوردستان ،بەڵكو
لەسەرتاسەری توركیا
دەنگی پێدرا
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دەن��گ��ەك��ان ل��ەالی��ەن (ه��ەدەپ��ە) ،زۆرت��ر
ه��ۆك��ارەك��ەی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ پشتیوانی
الیەنە چەپ و ئازادیخوازەكانی سەرتاسەری
توركیا لەو حزبە ،كە لە هەڵبژاردنەكاندا
بە تەنیا نوێنەری خەڵكی كوردستان ،بەڵكو
لەسەرتاسەری توركیا دەنگی پێدرا .هەر
ئەویش رەم��زی سەركەوتنیان و شكستی
«ئاكپارتی» و توڕەیی ،شەڕفرۆشتنی ئەردۆگان
و دەوڵەتەكەی بە خەڵكی كوردستان و بەری
ئازادیخواز لە هەموو ئەو واڵتەیە ،جگەلەوە
هێزە ناسیۆنالیست و نەتەوەییەكان بە
تەنیاو بگرە هاوكاتیش داوای مانگرتنیان
لە خەڵكی كوردستان كرد ،بەاڵم وەاڵمیان
وەرنەگرتەوە! یان رۆژگەلێكی وەك یەكی
ئایاری رۆژی جیهانی كرێكار٨ ،مارس رۆژی
جیهانی ژن٢٦ ،ی رێبەندان رۆژی كۆمەڵەو
زۆر بۆنەو یادەوەری دیكە ،سێبەری رەوتی
چ��ەپ و سۆسیالیست ،بەئاشكرا بەسەر
ئاسمانی كوردستانەوە دێت و دەچێت ،بەاڵم
بۆ رۆژی حزبە نەتەوەییەكان و بۆنەكانی
ئەوان ئەو قورساییە لە سیاسەت و فەزای
سیاسی كوردستان نابیندرێت .خاڵێكی دیكە
شێوەی سیاست و هەڵسوكەوت دەرهەق
بە رووداوە گرنگەكانی ناوخۆ و ناوچەكەو
جیهانە .هەموو كەس دەزانێت كە حزبە
ناسیۆنالیستەكان لە هەموو پارچەكانی
كوردستان و لەوانە كوردستانی ئێرانیش،
سیاسەت و ستراتیژی خۆیان بە ئەمەریكاوە
گرێداوەو بەنیازن ئەمەریكا كارێكیان بۆ
بكات ،بەاڵم الیەنی چەپ و سۆسیالیست
بە ت��ەواوی دژ بەو سیاسەتەیە .خەڵكی
كوردستانی رۆژه��ەاڵت تا ئێستا بە هەزار
زمان وتویانەو نیشانیانداوە ،كە لەگەڵ ئەو
سیاستە نین و دژایەتی دەك��ەن .ئەوەی
كە لەو بەشەی كوردستان بە پێچەوانەی
بەشەكانی دی��ك��ە دەیبینین ،نیشانەی
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كاریگەری و بانگەشەو كاری رێكخراوەیی و
جێ پێی پتەوی كۆمۆنیستەكانە.
الیەنی ناسیۆنالیست لە مێژوودا چاوی لە
ناوەندو سات و س��ەودا و چاندنی تۆوی
ئومێدو خۆشباوەڕی بە دەوڵەتی دەسەاڵتدار
ی��ان باڵێكی دەس��ەاڵت��ە ،ب��ەاڵم دەبینین
سەرەڕای هەوڵی بێوچان بۆ باڵوكردنەوەی
ئەو خۆشباوەڕییە.
ئێمە لە كارو چاالكی خۆمان رازی نین،
دەبێت چەند قات زیاتر كاربكەین تا ئەزمونی
نەرێنی دەس��ەاڵت��ی حزبە ناسیۆنالیست
و مەزهەبیەكانی كوردستانی عێراق ،لە
كوردستانی رۆژه��ەاڵت دوپ��ات نەبێتەوە،
بێجگە لە هەموو ئەوانە ئەزمونی هەموو دنیا
ئەوەمان پیشاندەدات ،كە هەموو ئاڵوگۆڕە
پۆزەتیڤەكان لە ژیانی مرۆڤدا ،هەموو كارە
خزمەتگوزاریەكان ،بە دەستهێنانی مافی
ژنان ،مندااڵن ،كرێكاران ،كەم ئەندامان ،بە
سااڵچووان ،خزمەت بە ژینگەو هەر شتێك
لە خزمەت مرۆڤایەتی دابێت ،لەسەر دەستی
ب��ەرەی چەپ و سۆسیالیستی كۆمەڵگەی
كراوە و بەرەی راست و ناسیۆنالیست كە
بەشێك لە سیستمی سەرمایەدارییە ،با لە
دەسەاڵتیش نەبێت ،دژ بەوانە بووە ،یان لە
هەر شوێنێك بۆی كرابێت دەسكەوتەكانی
وەرگرتووەتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :نزیكبوونەوەی
ئێوە لە حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری
ئ��ێ��ران ،رەخ��ن��ەی ل��ەس��ەرە ،لە كاتێكدا
دانیشتن و دی��ال��ۆگ ل��ەگ��ەڵ كۆمەڵەی
شۆڕشگێر رەت��دەك��ەن��ەوە ،ل��ەوالش��ەوە
ئامادەن لەگەڵ هەردوو حزبی دیموكرات
دانیشتن بكەن؟
حەسەن رەح��م��ان پەنا :نزیكایەتیەكی
ت��ای��ب��ەت ل��ەن��ێ��وان ح��زب��ی ئێمەو حزبی
كۆمۆنیستی كرێكاری نابینم .پەیوەندی

ئێمە لەگەڵ ئەوان دەكەوێتە چوارچێوەی
پەیوەندیمان لەگەڵ هەموو هێزە چەپەكانی
ئێران و بەپێی سیاسەتێكی دیاریكراو دەچێتە
پێش و بگرە لەگەڵ الیەنە چەپەكانی
دیكە نزیكتریشین .هەڵبەت لەوانەیە
جاروبار جوڵەیەكی دیاریكراو كرابێت ،كە
بەبڕوای من لە جێگەی خۆی نەبوبێت .بە
باوەڕی من جیاوازی قوڵی فكری ،سیاسی،
تەنانەت بەڕێوەبردنی شێوەی رێكخراوەیی
لەنێوان رەوتی ئێمەو جەریاناتی ناسراو بە
كۆمۆنیزمی كرێكاری زۆر زەقە ،هەربۆیە
ئ��ەو ئاستە بەرینە لە ج��ی��اوازی كۆسپی
نزیكبوونەوەمان دەبن .بۆ نمونە جیاوازی
لەسەر چۆنایەتی خەباتی كرێكاری .بەپێی
بەڵگە رەسمیەكانی ئەو حزبانە ،لە مێژە
چینی كرێكار وەك هێزی بزوێنەری شۆڕش
و پێكهێنەری ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی لە دەزگای
فكری ئەوان وەالنراوە «جەماوەری خەڵك»
یان «تودەها»ی جێگای ب��اوەڕو نزیك لە
ئەوان شوێنی گرتووەتەوە .شۆڕش لەالیەن
زۆرینەی چینی كرێكاری وشیار ،بە ئاگا
هاتوو و رێكخراو ،جێگای خۆی داوە بە
كەمینەیەك كە سیاستەكانی ئەو حزبەی
قبوڵ بێت« .ك��ادرەك��ان» جێگای چینی
كرێكاری ئاڵوگۆڕ پێكهێنەریان گرتوەتەوە ،لە
بۆچوونی ئەواندا بڕیارە دەسەاڵت قەرارە
حزب بە دەستی بگرێت ،پاشان لوتف بكات
بیدات بەچینی كرێكار ،كە قەت شتی وا
روون��ادات .هاوكاری و نزیكایەتی لەگەڵ
بەرەی راست و بۆرژوازی لەجێگای هێزە
چەپ و سۆسیالیستەكان بووە ،تا چكۆلەتر
دەبنەوە ،قسەیان زلتردەبێت .هەموو ئەم
جیاوازیانە هۆكارن بۆ دووری ئێمەو ئەوان،
بەاڵم لە چوارچێوەی هاوكاری لەگەڵ هێزە
چەپ و سۆسیالیستەكان ،كە ئێمە پەیڕەوی
دەك��ەی��ن ،ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو ح��زب��ان��ەش ك��اری
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هاوبەش لە دەرەوەی واڵت ،وەك جاڕدانی
راگەیاندنی هاوبەش ،یان خۆپیشاندانی
پێكەوە ،ك��ە زۆر هێزی دی��ك��ەش تێیدا
بەشدارن ،ئەنجامدەدەین.
رەتكردنەوەی دانیشتن لەگەڵ «كۆمەڵەی
شۆڕشگێڕ» ب��ۆ دوو ه��ۆك��اری سەرەكی
دەگەڕێتەوە .یەكەم كەڵكی نامەشروع و
ناڕەوای ئەوان لەناو «كۆمەڵە» كە ئامانج
و رێبازی سیاسی و فكریان لەگەڵ ئەو
ناوە نایەتەوەو تەنیا بۆ خراپ بەكارهێنانی
سیاسی و خۆشناوی و راب��ردوی كومەڵە،
كەڵك لەو ناوە وەردەگرن.
دووەم ،ئەو هەڵە و پاوانخوازییە ،كە كاتی
جیابوونەوە لە كۆمەڵە ،ساڵی  ٢٠٠٠زاینی
كردیان ،كە گوایە «كۆمەڵەیان لە حزبی
كۆمۆنیست جیاكردەوە» .ئەم بڕیارەی ئەوان
لە كاتێكدا ئەنجامدرا ،كە نە لە باری فكری،
نە لەباری سیاسی ،نە لەباری هێز ،واتە
زۆرینەو كەمینەو نە مۆڵەت پێدراوی وەها
بانگەشەیەو بڕیارێك بوون .ئەوان كەڵكیان
لە ئەقڵیەتی «ش��ەرق��ی» و پاوانخوازانە
بۆ جیابوونەوە و هەڵسوكەوتی سیاسی
وەرگرت ،كە لە دنیایی پێشكەوتووی ئەمڕۆ
باوی نەماوەو دوكەڵەكەی دەچێتە چاوی
خۆیانەوە.
دانیشتن لە گەڵ حزبی دیموكراتەكان و هەر
الیەنێكی سیاسی دیكە ،س��ەرەڕای هەموو
جیاوازیەكی فكری و بەرنامەو رێبازی
سیاسی ،ئەو كۆسپ و رێگریانەی نییە ،كە
لەگەڵ الیەنی جیابووەوە لە كۆمەڵە هەمانە.
ئەو كێشەی ئێمەو الیەنەك جیابووەكانی لە
كۆمەڵەیە لەنێوان باڵە جیاوازەكانی حزبی
دیموكرات ،هەروەها ئەوە الیەنانەش كە
لە كۆمەڵە جیابوونەوەو دواتر خۆیان توشی
چەند جیابوونەوە هاتن ،لەسەر ناو ،رابردوو،
ئااڵو شتی دیكە درێژەی هەیە ،زۆرجاریش

رووداوی ناخۆشیشی لێكەوتوەتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :پەیوەندیتان
لەگەڵ الیەنەكانی باشور ،باكور ،رۆژئاوای
كوردستان چۆنە و لە چ ئاستێكدایە،
زۆرجار ئەوەندەی گلەیی دەكەن ،هەست
بە ساردییەك لە پەیوەندیتاندا دەكرێت،
ئایا مەسەلە فكر و ئایدۆلۆژیایە ،یان
فاكتەری تر هەیە؟
حەسەن رەحمان پەنا :پەیوەندیمان لەگەڵ
هەموو الیەنەكان لە هەموو بەشەكانی
كوردستان ،بێجگە لە الیەنە ئیسالمیەكان

سیاسیەكانی دیكە ب��ووە .الیەنی فكر و
ئ��ای��دول��ۆژی رێگرو كۆسپی س��ەر رێگای
ه��اوك��اری ئێمە و رێكخراوەكانی دیكە،
لەسەر خاڵی هاوبەشی هاوكاری نەبووەو
نابێت .بۆ نموونە بەشداری لە «كۆنگرەی
نەتەوەیی» .ئەم هاوكاریانە بۆ ئێمە بەمانای
ژێرپێنانی بنەماو فكر نییە ،بۆ ئێمەو هیچ
الیەنێك واتای نزیكبوونەوەی رێكخراوەیی
و ئایدولۆژیاش نییە ،ئێمە باوڕەمان بە
زۆرت��ری��ن ه��اوك��اری لە پارستنی هەموو
جیاوازیەكان و بوونی بەرینترین ئازادی

کۆمەڵێک پێشمەرگەی کۆمەڵە
باش و ئاساییە .ئێمە هەوڵمانداوە و هەموو
ئەو هەواڵنەش كە لە الیەنە بەرامبەرەكانیش
بۆ پەیوەندی دۆستانە لەگەڵ ئێمە داویانە،
بە رێز و نرخەوە سەیر دەكەین .پەیوەندی
سیاسی ،دیالۆگ ،هاوكاری لەسەر خاڵی
هاوبەش و ویستەكانی خەڵكی كوردستان
و دژایەتی لەگەڵ دەوڵەتانی داگیركەر لە
ناوچەكە و پوچەڵكردنەوەی پیالنەكانیان،
خاڵگەلی هاوبەشی هاوكاری ئێمە و الیەنە

سیاسی ،فكری ،رێكخراوەیی و تاكە كەسی
لە كۆمەڵگەو دژ بە دوژمنانی داگیركەرو
هاوبەش هەیەو خەباتمان بۆكردووە بۆ
چەسپاندنیشی ب���ەردەوام خەباتدەكەین.
سەبارەت بەهاوكاری لەگەڵ رۆژئ��اواش،
لەناو حزبەكانی رۆژهەاڵتدا ،ئێمە یەكەم
هێز بووین كە تاكو ئێستاش پشتیوانیمان
لە ئەزمونی رۆژئ��اوا ك��ردووە ،پەیوەندی
دۆستانەمان لەگەڵیان دامەزراندووە .ئێمە
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بەفەرمی ئەندامی كۆمیتەی ئاوەدانكردنەوەی
كۆبانین .لە كاتی خۆیدا ئەگەر یارمەتیەكمان
لە دەستهاتبێت ،درێغیمان نەكردووە.
ك���وردس���ت���ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ب���اس لە
بوونی گرفت دەكرێت لەنێو ریزەكانی
حزبی كۆمۆنیست ،ئ��ەم گرفتانە گەر
ئایدۆلۆژین ،یان تێڕوانینە جیاوازەكان
كامانەن ،پاشان رێگایەك ماوە بۆ چەند
فكریی و بیركردنەوەی جیا لەناو حزبی
كۆمۆنیستدا؟
حەسەن رەحمان پەنا :حزبی كۆمۆنیست،
حزبێكی داخراو و چەق بەستوو و راوەستاو

پەیڕەو ،پڕۆگرام و ستراتیژی سۆسیالیستی
بۆ خەباتی كرێكاری و بنیادنانی كۆمەڵگەیی
بە دوور لە ستەم و چەوسانەوە ،بەهێزی
وشیارو رێكخراوی كرێكاران لەسەر بونیادی
شوراكان ،باوەڕی گشتی و هاوبەشە ،بەاڵم
لەسەر فاڵن تاكتیكی دیاریكراو بۆ نمونە
بەشداریكردن یان نەكردن لە «كۆنگرەی
ن��ەت��ەوەی��ی» ،ی��ان چۆنایەتی ه��اوك��اری
لەگەڵ هێزە چەپەكانی ئێران ،یان باڵە
جۆراوجۆرەكانی :كۆمۆنیزمی» كرێكاری،
یان هەڵسەنگاندی سەركەوتن و هۆكاری
شكستی «شۆڕشی ئۆكتۆبەر» لە روسیا،

حەسەن رەحمان پەنا
لەسەر یەك الق ،یان فارس وتەنی»یەك
بۆنی» نییە ،بەڵكو حزبێكی سیاسی بە
بیروباوەڕو بە پرەنسیپە ،كە پەیڕەو و
پڕۆگرامی رۆشن و دیاریكراوی بۆ كارو
چاالكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی ،ئەگەری هەر
ناكۆكیەكیش هەیە ،لە ناو حزبدا باوەڕ بە
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یان سەركەوتن و سەرنەكەوتنی شۆڕشی
سۆسیالیستی لە یەك واڵت كە لە ئاستی
جیهانیبە»سۆسیالیزم لە یەك واڵت» باس
دەكرێت ،یان ئێمە وەك هێزێكی كۆمۆنیست
دەبێت رەخنەمان لە مەزهەب بەگشتی بێت،
یان دابەشی بكەین بۆ «ئیسالمی سیاسی» و

نا سیاسی ،جیاوازی فكرو لێكدانەوە هەیە،
بە باوەڕی من ئەوانە هیچی كۆسپی سەر
رێگای كاری هاوبەش نابێت و ئەزقەزا باس
و دیالۆگی سیاسی و هاوڕێیانە ،كەشی كارا
بەحزب دەدات و هەر حزبێك لە سستی و
خامۆشی دەرباز دەكات .حەقوایە و مافی
بێ ئەمالو ئ��ەوالی ئەندامان ،دۆستان و
الیەنگرانی هەرحزبێك و جەماوەری خەڵكە
كە ،راب��ەران و سەركردایەتی هەرحزبێك
بەفكر ،راو هەڵویستی رۆشن و دیاریكراو
بناسن و ئەندامانی حزب لە كۆنگرەكان
بەسیاسەت و فكری دیاریكراو ،كە كەسەكان
نوێنەرایەتی دەك���ەن ،دەن��گ��ب��دەن نەك
بەقەدیمی بوون و پیاو ،یان ژنی چاكبوون
و لەسەر ئەساسی گروپگەرایی؟ ئەوەی كە
مێژووی هەر تێكۆشەرێكی سیاسی هەڵسوڕاو
و كاریگەر بەسەر حزب و كۆمەڵگا ،بەفكر،
سیاسەت و پراكتیكی خۆی بناسرێت ،پێش
ماركس و ئەنگڵس ه��ەب��ووەو ئ��ەوان و
دواتر بەڵشەفیكەكان نموونەی زۆر گەش
و رۆشنی ئەو شێوەكارە بوون .سەردەمی
حزبی داخ���راو و تەقلیدیی هەمومان
«وەك یەك بیردەكەینەوە» و كەسێك بۆ
هەمومان «بیردەكاتەوە» تەواو بووە .ئەوە
شێوەی كاری مەزهەبی و گروپە توندڕەوە
ئیسالمیەكانە .خەباتی ناوخۆیی حزب ،بە
تایبەت بۆ حزبێكی جەماوەری و شۆڕشگێڕ،
كە پەیوەندی بە كۆمەڵگەوە هەیە ،نەك
ئەڵقەیەكی روناكبیری كە جیابوونەوەو بە
یەك بوونیان هیچ كاریگەری لەسەر كۆمەڵگا
نییە ،بەشێك لە خەباتی چینایەتی و لە
خزمەت بەرەوپێشبردنی شۆڕشی كرێكاران
و رێبازی ئەو حزبەیە .لەسەر ئەو ئوسوڵ و
خااڵنەی كە باسمانكرد ،نەك رێگا بۆ فكرو
بیركردنەوەی جیاواز لە حزبی كۆمۆنیست
و كۆمەڵە هەرماوە ،بەڵكو لەسەرەتایشەوە

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

هەر ئاوەها چاالكی و تێكۆشانی كردووە،
ئەگەرچی لە سەردەمانێكدا توشی خەلەل
بووبێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەناو هێزەكانی
رۆژه���ەاڵت���ی ك��وردس��ت��ان��دا ،ئ��ەوەن��دەی
لێكترازان دەبینین ،لێكنزیكبوونەوەو
یەكگرتن نابینین ،ئەمە هۆكاری چییە؟
حەسەن رەحمان پەنا :بە ب��اوەڕی من
چەندین هۆكاری جیاواز هەیە .یەكەمیان
بۆ ج��ی��اوازی فكر ،سیاسەت و بەرنامە
و شێوەكاری جیاواز دەگ��ەڕێ��ت��ەوە .دوو
جیابوونەوەی ناو ریزەكانی كۆمەڵەو حزبی
كۆمۆنیست ساڵی  ١٩٩١و ساڵی  ،٢٠٠٠تەنیا
بەو رونكردنەوە سیاسییە دەتوانێت پێناسە
بكەیت ،ئەگەر چاو لە بەرنامە و پرۆگرامی
الیەنە جیابووەكان بكەیت ،ئەم حەقیقەتە
بەرۆشنی بۆ دەردەكەوێت ،بێجگە لەو خاڵە
سەرەكییە ،ناكامی سیاسەت و بەڵێنگەلێك،
كە حزبێك بە ریزەكانی خۆی ،یان جەماوەر
دەیدات ،لەگەڵ واقیعی سیاسی نایەنەوە،
بوژانەوەی خەباتی چەكداری و جێبەجێ
نەبوونی ،پێكهێنانی ب��ەرەی كوردستانی
و پێكنەهاتنی ،لە هۆكارگەلی دیكەی
دابڕانەكانی سااڵنی رابردووی نێو حزبەكانی
رۆژه���ەاڵت ب���ووە ،ف���ەزای خەفەخان و
داپڵوسین لەنێو كۆمەڵگەو هەڵسوڕانی ئەرك
و كاری حزبەكان لە سەرشانی كادرە كۆن
و قەدیمیەكان ،كە زۆربەیان چوونەتە نێو
تەمەن و پیر بوون و حزبیان بەرەو پیری
بردووە ،هەركەس ئەوی دیكە بە تاوانباری
الوازو كەموكوڕیەكان دەزانێت ،دابڕانی
بەشی زۆریان لە شوێنی خەبات و تێكوشانی
خۆیان ،ئەبدەیت و نوێ نەبوونەوە لەگەڵ
رەوتی گۆڕانكارییەكان و نەبوونی وەاڵم بۆ
هەلومەرجی تازە ،هەروەها كێشەو ملمالنێی
شەخسی و تاكە كەسیش ،ناتوانین لەبەرچاو

نەگرین ،ئەمانە هەموویان رۆڵیان بووە.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :م��ۆدێ��ل و
فۆرمی حزبی لەهێزەكانی رۆژهەاڵتی
ك��وردس��ت��ان��دا گرفتی زۆرە ،پێویستی
بەجۆرێكخۆ نوێكردنەوەو فۆڕمێكیتر
هەیە ،ئەم ئەڵتەرناتیڤە چۆن دەبینن؟
ح���ەس���ەن رەح����م����ان پ���ەن���ا :الم��وای��ە
زەقكردنەوەی ئەو پرسیارە ،بەتایبەت لەسەر
هێزەكانی «رۆژهەاڵتی كوردستان» ،بەتەنیا
دروست و لە جێگای خۆی نییە ،بۆ نمونە
مۆدێل و فۆرمی حزبی لە باشوری كوردستان،
كە م��اوەی ٢٥ساڵە دەسەاڵتیان پراكتیزە
دەكەن ،چی تازەیان لە حزبایەتی ،ئیدارەی
كۆمەڵگە ،لە شەفافیەتی سیاسی و ئابووری،
لە كاری رێكخستن و جەماوەری ،لە كاری
میدیاو راگەیاندن ،لە هەڵسوكەوت لەبواری
یەكسانی ژن و پیاو و مافی منااڵن ،لە وەاڵم
بە بنەماڵەی ئەنفالكراوان ،هەڵەبجە ،شەڕی
ناوخۆ و باقی گیان بەختكردوان و زۆر شتی
دیكە ،هەتا كێشەی دەسەاڵت و ئیدارەی
كۆمەڵگا ،نەهێناوەتە ئاراوە.
جگە لەمانە پێناسەكردنی هەموو حزبەكانی
رۆژهەاڵت وەك یەك ،چی لە سیاسەتكردن
و خەبات ،چ لە ئیدارەی كۆمەڵگە ،كاتێك
كە دەرفەتیان بوو ،چ وەاڵمیان بەویست
و داخ��وازەك��ان��ی خەڵك و ئ��ەو چین و
توێژانەی كە نوێنەرایەتییان دەكەن هەبوو،
هەروەها سیاسەتی ناوچەیی و جیهانی و
خۆنوێكردنەوەی خۆیان و زۆر بابەتی دیكە،
گەلێك لێكجیاواز و جیاوازییان هەیەو نابێت
وەك یەك چاویان لێبكەین.
پێموایە نەك هەر حزبایەتی ،بەتایبەت
لە رۆژه��ەاڵت ،بەڵكو زۆر شت لە ئاستی
دنیا لە سیستمی بەڕێوەبردنی كۆمەڵگەو
مافی تاك و بەكۆمەڵ و ئازادییە سیاسی
و تا كەكەسیەكان ،تا ژیانی مرۆڤەكان و

بەڕێوەچوونی ،تا ژینگەو مەترسیەكان لە
دژی و زۆر بابەتی گرنگی دیكە ،لەالیەن
سیستەمی داپڵۆسێنەرو دژە ئینسانی
سەرمایەداری چوونەتە ژێر پرسیارو ئەم
سیستمە مرۆڤایەتی و ژینگەییەی بەرەو
هەڵدێرو فەوتان ب��ردووەو دەب��ات .حزب
و مرۆڤی وشیارو بەمشور ،دەبێت بیر
لەم هەلومەرجەو چارەسەری بەگژداچوون
و رزگ��اری لە بەربەریەتی سەرمایەداری
بكاتەوە ،بێگومان بینینی ئەم هەلومەرجەو
دۆزینەوەی چارەسەر بۆ بە گژداچوونەوەو
رێكخستنی ئینسانی دژە ب��او و خۆ بە
دەستەوە نەدەر كە فەردی و تاكە كەسی
نییە ،بەڵكو چینایەتی و كۆمەاڵیەتییە ،تەنیا
كاری حزبێك و رۆژهەاڵتی كوردستان نییە،
بەڵكو ناوچەیی و جیهانییە .هەموو ئینسان
و رێكخراوە چەپ و سۆسیالیستەكان لە
هەموو بوارەكانی خەباتدا ،دەبێت لە هەوڵی
رێكخستن و خۆتەیاركردنی سۆسیالیستی و
دژە سەرمایەداری بن.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ل��ەم��اوەی
راب��ردوودا چەند جارێك هەوڵ هەبوو
بۆ نزیكبوونەوەی كۆمەڵەكان ،بەاڵم
تا ئێستا نەیانتوانیووە بە ئاكام بگەن،
ئێوە وەكو (حزبی كۆمۆنیستی ئێران-
كۆمەڵە) چۆن دەڕواننە ئەو هەواڵنە؟
حەسەن رەحمان پەنا :ئەو هەواڵنە زۆرتر
لەنێوان ئەو الیەنانەدا دراوەو دەدرێت ،كە
لە كۆمەڵە جیابوونەتەوەو دواتر خۆشیان
تووشی چەند جیابوونەوە هاتن .ئێمە
بەهۆی جیاوازی لە رێباز ،بیروبۆچوون،
بەرنامەی سیاسی و ستراتیژی لە یەك نەچوو،
لەگەڵ هەموو ئەو الیەنانە ،لە بازنەی ئەو
نزیكبوونەوانەدا نین ،بەاڵم پێمانباشە ،نەك
هەر لەنێو ئەم بەشانەدا ،بەڵكو لەنێوان
هەموو ئەو حزب و رێكخراوە سیاسیانە،
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رەتكردنەوەی دانیشتن
لەگەڵ «كۆمەڵەی
شۆڕشگێڕ» بۆ دوو
هۆكاری سەرەكی
دەگەڕێتەوە .یەكەم
كەڵكی نامەشروع و
ناڕەوای ئەوان لەناو
«كۆمەڵە» كە ئامانج
و رێبازی سیاسی و
فكریان لەگەڵ ئەو
ناوە نایەتەوەو تەنیا بۆ
خراپ بەكارهێنانی
سیاسی و خۆشناوی و
رابردوی كومەڵە ،كەڵك
لەو ناوە وەردەگرن
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كە لە باری فكر ،بەرنامە ،رێبازی سیاسی
و چاالكی رێكخراوەیی لە یەك نزیكن،
یەكبوون و كاری هاوبەشی رێكخراوەیی و
بەیەك حزب بوون بێتە ئاراوە ،لەیەكبوونی
چەند الیەن بەیەك ،نەك كەس ،بەرەقیبی
خۆمان و نە خۆمان بەنەیاری یەكگرتنی
الیەنەكان نازانین .دەرفەتی هاوكاریش لە
داهاتوو لەسەر زەمینەی واقیع ،گرێدراوی
بەرنامە ،سیاسەت و هەڵسوكەوتی الیەنی
ت��ازە دروستكراو دەبێت .ئێمە بڕیاری
كۆنگرەی رەسمی و خاڵی دیاریكراو و
راگەیەندراومان بۆ هاوكاری لەگەڵ هەموو
ح��زب و رێكخراوە سیاسیەكانی چاالك
لە كوردستان هەیە .دەبێت چ��اوەڕوان
بین بزانین الی��ەن��ی ت��ازە پێكهاتوو لە
جەمسەرگیرییە سیاسیەكانی كوردستان لە
ب��ەرەی راس��ت ،یان چەپ دەب��ن و چۆن
خۆیان پێناسە دەكەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :پەیوەندیتان
لەگەڵ هەردوو حزبی دیموكرات چۆنە،
ئایا ئێستا جیاوازیتان كەم نەبۆتەوە بە
ب��ەراورد بە دەی��ەی هەشتا كە هەردوو
التان لەوپەڕی هێزدابوون ،بۆ هەوڵنادەن
لەبەرەیەكدا النیكەم هاوپەیمانێتییەك
پ��ێ��ك��ەوە ب��ب��ەس��ت��ن ،ی���ان ب��ەرەی��ەك��ی
كوردستانی دروستبكرێت؟
ح��ەس��ەن رەح��م��ان پ��ەن��ا :پەیوەندیمان
لەگەڵ ه��ەردوو باڵی حزبی دیموكرات
ئاساییە .دانیشتن و چاوپێكەوتن لە
نێوانماندا هەیە ،بۆ رووداوی نوێ و بابەتی
سیاسی گرنگ دیالۆگ و راوێژ لەگەڵ یەك
دەكەین .جیاوازیەكانمان شتی ئەخالقی و
شەخسی نییە ،بەڵكو لەگەڵ هەردوو باڵی
حزبی دیموكرات جیاوازی سیاسی ،فكری،
ئایدۆلۆژی ،چینایەتی و بەرنامەییمان هەیە
و هیچكاممان نەمانشاردۆتەوە ،بەتایبەت

الیەنی ئێمە بەڕۆشنی باسمانكردەوە،
بەاڵم هیچكام لەم جیاوازیانە نابنە هۆكاری
هاوكاری نەكردن لە بەرامبەر یەكخستنی
ئیرادەی خەڵكی كوردستان دژ داگیركەران.
بێجگە لە ئەوە لەسەر چارەسەری مەسەلەی
نەتەوەیی دەتوانین و دەرفەتی هاوكاری
هەیە ،ه��ەروەك كاتی خۆی ساڵی ١٩٧٩
كراو «دەستەی نوێنەرایەتی گەلی كورد» بۆ
وتووێژ لەگەڵ ئێران پێكهات ،هەروەها لە
هەرێمی كوردستانیش دەرفەتی هاوكاری
دژ بە پیالنگێری رەچاوكردنی سیاسەتی
ه��اوب��ەش ل��ەس��ەر كێشەی پ��ەن��اب��ەران و
چۆنایەتی هەڵسوكەوت لەگەڵ حكومەتی
هەرێمی كوردستان لەسەر بوونمان لێرەو
درێژەی خەبات هەیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە ئێستا دەبینین
ناوچەكە گەرمتر لەجاران دەكوڵێت ،لە
ئاستی جیهانیدا ملمالنێكان گەورەتر
ب��وون ،بەتایبەتی نێوانی ئەمەریكاو
روس���ی���ا ،ب��ەب��ۆچ��وون��ی ت���ۆ ئ��ای��ن��دەی
كوردستانی باشور ،رۆژئاوا چۆن دەبێت،
یان لەئێستا چی باشە بكرێت؟
ح��ەس��ەن رەح���م���ان پ��ەن��ا :دوا رۆژی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بەتایبەت هەر دوو
واڵتی عێراق و سوریا زۆر لێڵی و شەڕو
كوشتار و ماڵوێرانی و سێبەری تاریكی باڵی
بە سەر ئەم واڵتانەدا كێشاوە .هۆكاری
شەڕو پێكدانەكان لەم دوو واڵتە لە سەد
ساڵی راب��ردوو تا ئێستاو بە دڕەندەیی و
وەحشیگەری «داع���ش» و باقی گروپە
تیرۆریستەكانی دیكەش ،دەگەڕێتەوە بۆ
چۆنایەتی دروستكردنی ئ��ەم واڵت��ان��ە و
چەندین واڵتی دیكە ،پاش شەڕی جیهانی
یەكەم و دابەشكرنی دەوڵەتی عوسمانی
لەسەر دەست و بەرژەوەندی بەریتانیاو
فەرەنساو لە پەیماننامەی بەناوبانگی

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

«سایكس _ بیكۆ» كە ساڵی  ١٩١٦نەخشەی
بۆ داڕێ���ژرا .بەپێی ئ��ەم «پەیماننامەیە»
چەند «نەتەوەیان»بە زۆرو لەسەر قازانج و
بەرژەوەندی ئەم دوو زلهێزە پێكەوە لكاندن
و ناوی دەوڵەتیان لێنا .كۆمەڵێك شا ،میر،
بنەماڵەیان لەسەر چاڵە نەوتەكانی ئەم واڵتانە
دانا .تەنانەت واڵتیان بە ناوی بنەماڵەوە
ناودێر كرد .بۆ نمونە سعودییە بەناوی
بنەماڵەی»ئالی سعود» ناودێركراوە .ئەوەی
لەم نێوەدا هیچ گرنگی و بایەخی پێنەدرا
ویست ،ئارەزوو و داخوازیەكانی جەماوەری
ئەم ناوچە و ئەم «دەوڵەتانە» بوو .پاش
شەڕی دووەم��ی جیهانی ،رۆڵی ئەو دوو
زلهێزە روو لە كزی رۆیشت و دوو زلهێزی
ئیمپریالیستی دیكە وەك ئەمەریكاو روسیا
جێگای ئەوانیان گرتەوە .شەڕی «سارد» لە
رۆژهەاڵتی ناوەراست ،گەرم بوو ،چەندین
كودەتای سەربازی تێدا كراو شەڕی ئیسرائیل
لە دژی فەلەستینیەكان و چەندین واڵتی
عەرەبی دیكە ،هەرچی زیاتر ئاگری شەڕی
س��اردی گ��ەرم ك��رد .ه��ەردوو جەمسەری
دژبە یەكی»رۆژهەاڵت» و «روژئاوا» تەنیا
بەرژەوەندی ئابوری و سیاسی خۆیان لە
بەرچاو بوو ،خەڵكی ئەم ناوچەیە كران
بەقوربانی قازانجی ئەوان .چەند دیكتاتۆرو
كودەتاچی سەربازی و بنەماڵەی گەندەڵیان
ك��رد بە ب��ەرپ��رس و قاتڵی ئ��ەو خەڵكە.
روخانی بلۆكی «رۆژهەاڵت» و «سۆڤیەتی»
پێشوو زۆرترین تۆزو دوكەڵەكەی چووە
چاوی خەڵكی ئەم ناوچەیە .جیهانی «یەك
جەمسەری» و بنەمای «كۆتایی مێژوو» و
«نەزمی نوێی جیهانی» زۆرترین بێنەزمی
و شەڕو كوشتارو بنیادگەرایی ئیسالمی و
تیرۆری ،بە یەكەم پەالماری ئەمەریكا بۆ
سەر عێراق لە بەهاری  ١٩٩١بۆ ئەم ناوچە
بە دیاریهێنا .ش��ەڕو گەشەی تیرۆریزمی

ئیسالمی ،دووانەیەكن كە لەم سااڵنەی
دواییدا لەسەر شانی ئەژدیهای ئیمپریالیزمی
ئەمەریكاو عێراق ،ئەفغانستان ،سوریا ،لیبی
و یەمەنی ئەمڕۆی لێبەرهەمهات .لە پاش
شەڕی جیهانی یەكەمەوە تا ئێستا ئاگایانە و
بەئەنقەست الیەنی چەپ و ئازادیخواز كرا
بە قوربانی و الیەنی ئاینی و ئیسالمی تێدا
بەهێز و پەروەردە كرا.
خاڵێكی دیكە بۆ خەڵكی كورد و هێزە
سیاسیەكانی ،بەتایبەت هێزە شۆڕشگێرو
بڕوا بە جەماوەرەكان ،بە باوەڕی من ئەوەیە
كە بە واڵت بوونی دوب��ارەو یەكپارچەی
ع��ێ��راق و س��وری��ا ئەستەم و دژوارە.
خەڵكی كوردستان هیچ بەرژەوەندیەكی
لەم پێكلكاندنە لەسەر ئەساسی قازانجی
زلهێزەكان و دانانی دیكتاتۆرێكی نوێ نییە،
خەڵكی كورد لەم دوو بەشە دوو رێگایان
لە پێشە.
یەكەم :ژیانی هاوبەش و بە رەسمی ناسینی
بەرابەری نەتەوە ،ئایین ،كولتورو باقی
جیاوازیەكان لەسەر ئەساسی دیموكراتیكی
«مافی گەالن لە دیاریكردنی چارەنوسی
خۆیان» تا جیابوونەوەو پێكهێنانی دەوڵەتی
سەربەخۆ كە دەبێت بە رەسمی بناسرێت،
كە بەدیهاتنی وەها ویست و داخوازییەك
پ��ێ��وی��س��ت��ی بەپێكهاتنی دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی
دیموكراتیك لە هەركام لەو واڵتانە هەیە،
كە لە ئێستاو لە ج��ەرگ��ەی ئ��ەو شەڕو
كوشتارە خوێناوییەو نەبوونی ئەڵتەرناتیڤی
چەپ و رادیكاڵ بەدی ناكرێت.
دووەم :یان جیابوونەوەی یەكجاری و
پێكهێنانی دەوڵەتی جیاوازو سەربەخۆ ،كە
دەبێت لە سەر ویست ،داخوازو پشتیوانی
خەڵكی ئەم بەشانەدا بێت .ئەڵبەتە ویستی
جیابوونەوە لەسەر مەیل و ویستی جەماوەر،
نەك بەشێوەی الیەنگەلێك ،كە پیالن و

كایەی سیاسی پێدەكەن .هەر ئێستاو لە دڵی
هەوەڵدان بۆ هەركام لەم دوو چارەسەرە،
كاری پڕاوپڕ و ماندوو نەناسانە بۆ دانانی
یاسای دیموكراتیك و نا ئایینی ،جیایی دین
لە دەوڵ��ەت ،خوێندن ،یاساو دەسەاڵتی
دادوەری ،هەوڵدان بۆ چەسپاندنی ئازادی
سیاسی ،حزبی ،كۆمەاڵیەتی و تاكە كەسی
و رێكخراوەیی ،ئازادی بیروباوەڕ ،ئازادی
میدیا و چاپەمەنی ،بەرەسمی ناسینی
مافی یەكسانی ژن و پیاو لەهاوسەرگیری،
سەرپەرشتی منداڵ و بنەماڵە ،جیابوونەوەو
مافی تەاڵق و یەكسانی ،سزایی تاوانبارانی
دژ بەژن و ژن كوشتن لە ژێر ناوی بەرگری
لەخۆرهەاڵت و بنەماڵەو قەدەغەو حوكمی
ق��ورس دژ بە یاسا شكێنان .هاوپشتی و
هاوخەباتی لەگەڵ الیەنە ئینسان دۆست،
چەپ و ئازادیخوازەكان لە ناوخۆی ئەو
واڵتانە ،لە ناوچەكەو لە ئاستی جیهان،
بینین و بە رەسمی ناسینی دەوڵەتانی ئێران
و توركیا وەك دوو دەوڵەتی داگیركەر،
پوچەڵكردنەوەی پیالنەكانیان و هاوپەیمان
نەبوون لەگەڵیان و هاوكارو چاوساخ نەبوون
بۆیان .لە راستیدا رەچاوكردنی سیاسەتی
ئینسان دۆستانەو چەپ لە بەرامبەر سیاسەتی
راست و خۆبەدەستەوەدەرانەو خزمەت بە
زلهێزەكان و چینی دەوڵەمەندو چەوسێنەر،
كە گەندەڵی و كۆمەڵگە گەندەڵكردن بەشێك
لە ژیان و سیاسەتی .دیارە بۆ ئەنجامی ئەم
ئەرك و كارانە ،كە شایانی ئەنجامدانن،
دەبێت هەموو هیواو ئومێدو چاوەڕوانی لە
هێزی وشیار ،بە ئاگاهاتوو و رێكخراوی،
كرێكاران ،چەوساوەكان ،ژن��ان و الوانی
ئەم ناوچانە و حزب و هێزە شۆڕشگێڕو
پێشكەوتووەكان بێت.
سەبارەت بە كوردستانی رۆژئاوا ،واقیعیەت
ئ��ەوەی��ە ك��ە خ��ەب��ات و موقاوەمەتێكی
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جەماوەری پڕ لە فیداكاری و پێشكەوتنخوازانە
وای��ك��ردووە ،كە هیچ الی��ەن و زلهێزیك
ناتوانێت پ��ەراوێ��زی��ان بخات .خەڵكێكی
رێكخراو و بەئیرادە ،كە لەسەر پای خۆیان
راوەستاون و بەرگری لە بەرژەوەندیەكانیان
دەك��ەن ،هەربۆیە ملزوماتی سەركەوتن
تێیدا ئامادەیە ،ئەگەر هەندێك لە ئەزمونی
كوردستانی باشور دوپاتنەكەنەوە ،ژیانێكی
باشتر چاوەڕێی خەڵكی كوردستانی رۆژئاوا
دەك��ات .دی��ارە زەمانەتیش هەر وشیاری
جەماوەرو لە مەیداندا مانەوەیان و ساردوسڕ
نەبوون بەرامبەر بە هەڵسوكەوتی حزب و
دەسەاڵتی سیاسی لە داهاتوو دایە.
كوردستان دیپلۆماتیك :بەبڕوای تۆ شەڕی
نێوان پەكەكەو توركیا ،كوردستانی باكور
بەرەوكوێ دەبات؟
حەسەن رەحمان پەنا :شەڕ درێژكراوەی
س��ی��اس��ەت ب��ەدی��وە خۆێناویەكەیەتی.
دەستپێكی پەالمار و شەڕی تازەی دەوڵەتی
توركیا دژبە پەكەكە لە درێژەی سیاسەتی
س��ەرك��وت��گ��ەران��ەی دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی
ئەردۆگان ،لەماوەی ئەم چەند ساڵەی دوایی
دژبە خەڵكی ئەم واڵتە ،بەرتەسكردنەوەی
ئازادییە سیاسیەكان ،بەربەست دروستكردن
لە بەردەم رۆژنامەو گۆڤارە ئەهلییەكان و
نائیسالمیەكان ،بە ئیسالمیكردنی ناوەندە
قەزایی و دادوەریەكان ،پەالماری بەردەوام
ب��ۆ س��ەر ب���ەرەی چ��ەپ و ئ��ازادی��خ��وازی
كۆمەڵگەی توركیاو بەرتەسككردنەوەی
چاالكی و زۆر سیاسەت و رەفتاری دژە
ئینسانی دیكە رووی����داوە .دەوڵ���ەت و
دەسەاڵتی سیاسی ئێستا لە توركیا لە شكستی
حزبی»دادو گەشەپێدان» لە هەڵبژاردنی
پارلەمانی مانگی ٦ی ئەمساڵ زۆر توڕەیەو
هۆكارێكی سەرەكی شكەستەكەی خۆی،
بەسەركەوتنی «پارتی دیموكراتیكی گەالن»
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هەدەپە ،لەم هەڵبژاردنەو بەدەستهێنانی
زیاتر لە %١٣ی دەنگەكان لەالیەن ئەو حزبە
دەزانن ،بۆ هەڵبژادنی پێشوەخت و هاوكات
پ��ەالم��اری نیزامی هەمەالیەنە ب��ۆ سەر
بارەگاكانی پەكەكە لە قەندیل ،شەڕ لە دژی
هێزەكانیان لە ناوخۆی توركیاو پەالمار بۆ
سەر الیەنگرانیان ،هەروەها هەڵسوڕاوانی
(هەدەپە) ،لە راستیدا پەنابردنی «ئاكپارتی»
بۆ ناسیۆنالیزمی رەگەزپەرستی تورك و
دروشمەكەی «توركیا ،یەك واڵت و یەك
نەتەوە» سەرچاوە دەگرێت ،كە لە هەوڵدان
بۆ قەرەبووكردنەوەی شكستی هەڵبژاردنی
مانگی  ٦لە مانگی  ١١و هەوڵدان بۆ بە
دەستهێنانی رەهای دەنگەكان لە پارلەمانی
ئەو واڵتەو جێبەجێكردنی خەون و خولیاكانی
ئەردۆگانە.
ئەو شەڕە ناتوانێت بۆماوەیەكی زۆر بەردەوام
بێت ،چونكە جەماوەری خەڵك هەم لە
كوردستان و هەم لە ئاستی هەموو توركیادا،
خوازیاری ئاشتین ،بێجگە لە كەمایەتییەكی
بچوك ،كە قازانجی مادیان لەو شەڕەدایە ،دژ
بە شەڕن ،هەروەها لە توركیا هەر دەوڵەتێك
لەسەر كار بێت ،ناتوانێت كۆمەڵگای ئەم
واڵت��ە ب���ەرەو دواوە ب��ەرێ��ت��ەوە .خەڵك
رادەیەك لە دیموكراسیان بەخەباتی خۆیان
بەدەستهێناوەو ئەزمونیان كردووە .ئەردۆگان
و دارو دەستەكەی توانای ئەوەیان نییە ،كە
دیكتاتۆریەتێكی لغاوپچڕاو بەسەر كۆمەڵگەی
توركیادا بسەپێنن .رەوتەكە لە قازانجی
پەرەسەندنی خەباتی مەدەنیدایە .هێزی
چەكداری پەكەكە بۆ ماوەیەكی دوورو درێژ،
دەتوانێت بەبێ شەڕكردنیش ،وەكو ئامرازێكی
گوشار بمێنێتەوە .سەرئەنجام الموایە خەڵكی
كورد لە چوارچێوەی دیموكراسیەكی جۆری
ئەوروپیدا دەتوانێت رادەیەك لە مافەكانی
خۆی لە توركیا بەدەستبهێنێت.
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پڕۆفایل:
_ حەسەن رەحمان پەنا.
_ لە بەفرانباری ساڵی  ١٩٦١لە ئاوایی
(خەییر)ی نزیك شاری سەقز لە دایكبووە.
_ خوێندنی سەرەتایی لە ئاواییەكەی خۆیان
و خوێندنی ناوەندی و دواناوەندی لە شاری
سەقز تەواوكردووە ،لە بەهاری  ١٩٧٩دبلۆمی
لەو شارە وەرگرتووە.
_ پاش ئاشكرابوونی تێكۆشانی كۆمەڵە لە
١٥ی شوباتی  ،١٩٧٩چاالكی سیاسی و حزبی
خۆی بە(كۆمەڵەی شوڕشگێری زەحمتكێشانی
كوردستانی ئێران)وە گرێدا ،كە تا ئیستایش
لە ریزەكانی كۆمەڵە ،حزبی كۆمۆنیستی
ئێران درێژەی هەیە.
_ لە چاالكانی (جەمعیەتی دیموكراتیكی
الیەنگری زەحمەتكێشان و مافی گەلی كورد)
لە شاری سەقز بوو ،كە لەالیەن كۆمەڵە
و چەند رێكخراوێكی چەپ و ژمارەیەك
كەسایەتی تێكۆشەری هەموو شارەكانی
كوردستان دامەزران.
_ لە ماوەی  ٣٦ساڵی رابردوودا ،بەرپرسایەتی
جیاجیای وەك ئەندامی كۆمیتەی رێكخراوی
نهێنی شار و گوندەكان ،ئەندامی كۆمیتەی
ناوەندی حزبی كۆمۆنیستی ئێران و بەرپرسی
دەستەی كارگێڕی ئەو كۆمیتە و ئەندامی
كۆمیتەی ناوەندی كۆمەڵەی لە ئەستۆ بووە.
_ ئێستا ئەندامی حزبی كۆمۆنیستی ئێران
و كۆمیتەی ناوەندی كۆمەڵە ،هەڵبژێردراوی
كۆنگرەی ١٦ی كۆمەڵە ،لە هاوینی ساڵی
()٢٠١٤یە.

فەیسەڵ ساری یەڵدیز
پەرلەمانتاری هەدەپە:

پەكەكە داوای دەمیرتاشی بۆ ئاگربڕ قبوڵكرد،
بەاڵم توركیا الیەنگری شەڕە

دیدار :كوردستان دیپلۆماتیك
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فەیسەڵ ساری ییڵدیز پەرلەمانتاری توركیا ،لەسەر لیستی هەدەپە ،لە خولی بیست و پێنجی
پەرلەمانی توركیا ،دەڵێت« :پەكەكە داوای دەمیرتاشی بۆ ئاگربڕ بەبێ پێش مەرج قبوڵكرد،
بەاڵم توركیا الیەنگری شەڕەو لەراستیدا ئەوە ئەردۆگانە كە شەڕی دەستپێكردووەو درێژەی
پێدەدات.

كوردستان دیپلۆماتیك :بەرنامەی
هەدەپە بۆ سەلماندنی پێگەی خۆی
و ئایندەی ب��اك��وری ك��وردس��ت��ان لەم
هەلومەرجەدا چییە؟
فەیسەڵ ساری یەڵدیز :لە ئێستادا
هەموو رێكخراو و هێزەكانی سەر بە
ك��ورد هەوڵەكانی چ��ڕك��ردووەت��ەوە بۆ
ئەوەی شەڕ ڕابگرن .ئێمە باوەڕمان بە
ش��ەڕی دیموكراتیك هەیەو خوازیاری
ئاگربڕین .كۆنسەی بەڕێوەبەرایەتی
پەكەكە رای��گ��ەی��ان��د ،ك��ە هێرشەكانی
خۆی رادەگرێت و ئێمە ئەم ك��ارە بە
ئیجابی دەنرخێنین ،ب��ەاڵم حكومەتی
دادو گەشەپێدان بە روون��ی دژایەتی

لۆگۆی هەدەپە
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ك���رد ،ل��ەگ��ەڵ ه��ەر ج���ۆرە ئ��اگ��رب��ڕ و
دانوستانێك و دەرف��ەت��ی چاالكیان بە
داعش دا ،هەروا كە دەزانن (ئەحمەد
داوودئۆغڵۆ) سەرۆك وەزیرانی توركیا
لە دان پێدانانێكی خۆیدا ڕایگەیاند،
ئێمە لیستێك لە ئەندامانی داعش لە
توركیامان هەیە ،ب��ەاڵم تا ئەو كاتەی
كە ئەوان ئۆپراسیۆنێك ئەنجام نەدەن
كارێكمان بەوانەوە نییە .هەڵسوكەوتیان
لەگەڵ داعش ئەمەیە ،بەاڵم لەگەڵ كورد
بە زمانی كوشتوبڕ و توندوتیژی قسان
دەكەن ،ئێوە بیر لەوە بكەنەوە لەگە ڵ
دەوڵەتێك بەم مەنتیقەوە چۆن دەكرێ
لەبارەی ئاشتییەوە گفتوگۆ و دانوستان

ئەنجام ب��درێ��ت ،ل��ە بارودۆخێكی وا
ئێمەش مافی ب��ەرگ��ری ل��ە خۆمانمان
هەیە .ئەم بەرگرییەو چارەسەركردنی
زامەكانمان شەڕێكی هەڵبژاردنیشە.
كوردستان دیپلۆماتیك :هەندێك
لە شرۆڤەكاران پێیانوایە پێكادانی
دوب����ارەی ن��ێ��وان پ��ەك��ەك��ەو دەوڵ���ەت
زی��ات��ر ل���ەوەی ك��ە زەب���ر ل��ە پ��ارت��ی
دادو گ��ەش��ەپ��ێ��دان ب���دات ه��ەدەپ��ەی
لەگەڵ كێشە بەرەوڕوو كردووەتەوە.
شرۆڤەی ئێوە لەمبارەوە چییە؟
ف��ەی��س��ەڵ س����اری ی���ەڵ���دی���ز :ئ��ەم
شرۆڤەیە شرۆڤەیەكی راستبینانە نییە،
رق و كینی لە پشتەوەیەو یارمەتی
دەسەاڵتدارێتی جینایەتكاران دەدات.
م��اوەی��ەك لەمەوبەر ئێوە بینیتان كە
سەاڵحەدین دەمیرتاش رایگەیاند ،كە
حكومەت نایەوێت ئاگربڕ رابگەیێنێت،
بەاڵم ئێمە داوا لە پەكەكەو كۆنسەی
بەڕێوەبەرایەتی ئەو پارتە دەكەین ،بەبێ
هیچ مەرجێك چەكەكانیان دابنن و شەڕ
ڕابگرن ،لە بنەڕەتدا هەدەپە رۆڵێكی
دڵسۆزانەی بۆ راگرتنی شەڕ گێڕابوو.
هەدەپە چەندینجار داوای لە دەوڵەتی
ت��ورك��ی��ا ك����ردووە ،ك��ە هێرشەكانیان
رابگرن ،چونكە ئێمە پێمانوایە ئەم شەڕە
دەتوانێت زەبرێكی گ��ەورە ب��دات لە
دیموكراسی لە توركیا ،ئەو واڵتە بەرەو
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قەیرانێكی گەورەتر پەلكێش بكات .ئەم
شرۆڤەیە بە دوور لە راستییەوە ،چونكە
هەموان دەزانن كەسێك كە شەڕەكەی
دەستپێكرد ،ئەردۆگان بوو ،هیچ كەس
كوشتوبڕی پەرسوس و كوژرانی گەنجانی
بێتاوانی لە بیر نەبردۆتەوە .هیچ كەسێك
كوشتنی س��ەدان چاالكی مەدەنی لەم
ماوەیەدا لەبیر نەبردۆتەوە .تاوانباری
سەرجەم ئەمانە پارتی دادو گەشەپێدانە.
هەموو جیهان ئەم راستییە دەزانن كە
ئ��ەوان ب��ەدوای دیكتاتۆرین .ماوەیەك
لەمەوپێش هەواڵنێرێك لە ئەوروپا روو
لە ئەردۆگان وتی »:كە ئێوە بە دوای
دیكتاتۆرین» ،ئەو لە وەاڵمدا وتی»:من
ئەگەر دیكتاتۆر ببوایەم تۆ نەتدەوێرا ئەو
پرسیارە بپرسی» ،ئەمە شتێكە جگە لە
زمانی هەڕەشە و تیرۆر نییە ،راستییەكە

هەدەپە چەندینجار
داوای لە دەوڵەتی
توركیا كردووە ،كە
هێرشەكانیان رابگرن،
چونكە ئێمە پێمانوایە
ئەم شەڕە دەتوانێت
زەبرێكی گەورە بدات
لە دیموكراسی لە
توركیا ،ئەو واڵتە
بەرەو قەیرانێكی
گەورەتر پەلكێش
بكات

فەلسەفەی ئاكپارتی نیشان دەدات .ئێمە
تاكۆتایی لە بەرانبەر ئەم سیاسەتەی
نكۆڵیكردن و كوشتوبڕە دەوەستینەوەو
شەڕ دەكەین.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :كەشی
سیاسی ت��ورك��ی��ا ب���ەرەو چ ئاقارێك
دەڕوات؟ ئ��ای��ا ئ��ەم رەوش���ە وان��اك��ات
هەدەپە لە پەكەكە نزیكتر بێتەوە؟
فەیسەڵ س��اری ی��ەڵ��دی��ز :بینیمان
لە هەڵبژاردنی رابردوو رێژەی دەنگی
ئێمە زیاتر لە  13لەسەدی دەنگەكان
بوو ،لە خراپترین بارودۆخیشدا هەدەپە
دی��س��ان��ەوە م��ەرج��ی ل��ەس��ەدا  10%ی
هەڵبژاردنی بەدەستهێنا ،بەاڵم هەروا
كە دەزانن ماوەیەك لەمەوبەر دەوڵەت
دەی��ەوی��س��ت س��ن��دوق��ی دەن���گ���دان لە
هەندێ لە ناوچە كوردنشینەكانی توركیا
دانەنێت ،لە ناوچەكانی دیكە سندقی
دەنگدان دابنێت ،كە سەركەوتوو نەبوو
دەیانەویست بەم كارو هێرشە بەرباڵوانە
بۆ سەر ناوچە كوردنشینەكانی توركیا
خەڵك بترسن ،بەاڵم كە ئەگەر سیاسەتی
توندوتیژی بەردەوام ببێت خەڵكی ئێمە
بڕیارێكی دیكە دەدەن و بەشێوازێكی
نوێ دەست دەدەن بە شەڕو پاراستنی
خۆیان ،ئەگەر هەموو رێگا دیموكراتیك
و سیاسییەكان لەسەر خەڵك دابخرێت،
ب��ە دڵ��ن��ی��ای��ی��ەوە ش��ێ��وازی ش��ەڕك��ردن��ی
ئێمەش دەگ��ۆڕدرێ��ت .ئێمە پارتێكی
یاسایین هیچ كاتێك پشت ب��ە زۆرو
توندوتیژی نابەستین ،بەاڵم ئەگەر ئێوە
لە روانگەیەكی كۆمەڵگەناسانەوە سەیری
بابەتەكە ب��ك��ەن ،ل��ەوك��ات��ەدا ك��ە رێگا
ئاشتییانەو سیاسییەكان لەسەر كۆمەڵگا
دابخرێت ،بەدڵنیاییەوە شێوازی شەڕ
دەگۆڕدرێت ،كە ئەمە باسێكی جیایە.

پڕۆفایل:
_ فەیسەڵ ساری یەڵدیز .
_ لەسەر لیستی (هەدەپە) لە
شاری شەرناخ ،لە هەڵبژاردنی بیست
و پێنجەمینی پەرلەمانی توركیادا،
بووە ئەندام پەرلەمانی توركیا.
_ لەسەر لیستی (ه��ەدەپ��ە) لە
شاری شەرناخ ،لە هەڵبژاردنی بیست
و شەشەمینی پەرلەمانی توركیا،
ب��ۆج��اری دووەم ب���ووەوە ئەندام
پەرلەمانی توركیا.
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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کوردانی رۆژئاوا
رێککەوتنی (ئەنکەرە  -واشنتۆن) ناوچەی ئارام لەباکوری سوریا
نەتەوەیەكی لەبیركراو
كاریگەریی جەنگی سوریا لەسەر سیاسەتی كورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
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رێککەوتنی (ئەنکەرە  -واشنتۆن)
ناوچەی ئارام لەباکوری سوریا

ئامادەکردنی :ئاریان رەووف  -مامۆستای زانکۆ
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پێشەكی
پێشهاتە نوێیەكانی دۆخی ناوخۆی سوریاو
پێشڕەویەكانی PYDلە كوردستانی رۆژئاوا،
هاوكات لەگەڵ ئەو پشێویانەی لەناوخۆی
توركیا روو دەدەن ،توركیای ناچاركردووە،
تا ئامادەیی نیشانبدات بۆ هەندێك هەنگاوی
پێشوەخت ،لە دیارترینیشیان رەزامەندنی
نیشاندان ب��ۆ هێزەكانی هاوپەیمانانی
نێودەوڵەتی بۆ بەكارهێنانی بنكەی سەربازی
(ئەنچەرلیك) بۆ لێدانی داعش لە ناوخۆی
سوریا ،لەبەرامبەردا خوازیارە هێزەكانی
هاوپەیمانان لەسەرو هەمووشیانەوە ئەمەریكا
رەزامەندی پیشانبدەن ،بۆ دروستكردنی
ناوچەیەكی ئارام لە پانتایی جوگرافیای خاكی
سوریادا.
داوای دروستكردنی ناوچەی ئارام لە سوریا
لەالیەن توركیا دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ، 2011
دوای تێكچوونی دۆخی ئەمنی ناوخۆی سوریا،
ئامانجی راگەیەندراوی توركیا لە دروستكردنی
ناوچەی ئارام لە سوریا پاراستنی ئاوارەكانی
سوریاو دروستنەكردنی بارگرانی بوو لەسەر
ئابووری توركیا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چەند
ئامانجێكی سیاسی و ئەمنی رانەگەیەندراوی
لە دروستكردنی هەبوو ،سەرەڕای هەوڵەكانی
توركیا ،بەاڵم نەیتوانی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی
و ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایش قایل بە
دروستكردنی بكات.
لەرێگەی ئەم پەیپەرەوە هەوڵدەدەین
تیشك بخەینەسەر ناوچەی ئارام لە سوریا،
ئامانجی سەرەكی توركیا لە دروستكردنی و
روانگەی توركیاو كۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ
ناوچەی ئ��ارام ،هەروەها تیشك دەخەینە
سەر رێكەوتنەكەی نێوان ئەنكەرەو واشنتۆن
و كاریگەریەكانی لەسەر ئایندەی رۆژئاوای
كوردستان.

توركیاو دروستكردنی ناوچەی ئارام
لەساڵی 2011ەوە توركیا لە هەوڵی
دروستكردنی ناوچەیەكی ئارامە لە خاكی
سوریادا ،بەاڵم بەهۆی ناڕەزایی ئەندامانی
ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی ،ئەو هەوڵە
بەئەنجام نەگەیشت .پێشڕەویەكانی داعش لە
عێراق و سوریا لە ساڵی  ، 2014كە بووە
مایەی تێكدانی ئارامی و ئاسایشی نێودەوڵەتی
واڵتانی جیهانی ناچاركرد ،بۆ رێگری لەو
پێشرەویانە هاوپەیمانیەتیەكی نێودەوڵەتی
دروست بكەن ،بەاڵم توركیا بەهەمان هەوڵی
پێشوی یەكێك لە مەرجەكانی بەشداریكردنی
لەو هاوپەیمانیە ،دروستكردنی ناوچەی ئارام
و كۆتایهێنان بوو بە دەسەاڵتداری (بەشار
ئەسەد) ،هەروەها رێگریكردن لە دروستبوونی
هەرێمی كوردی لە باشوری واڵتەكەی ،بەاڵم
بەهۆی قەبوڵنەكردنی مەرجەكانی ،واڵتەكەی
كرد بە رێ��ڕەوی سەرەكی بۆ پەرینەوەی
چ��ەك��داری ن��وێ و گەیاندنی یارمەتی بۆ
نێوخاكی سوریاو پەیوەندیكردنیان بە گروپە
توندڕەوەكانی ناو سوریا.
بۆ رونكردنەوەی زیاتری ناوچەی ئارام و
ناوچەی دابراو ،هەروەها روانگەی توركیاو ب��ۆ دروس��ت��ك��ردن��ی ن��اوچ��ەی دام��اڵ��راو
كۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ ناوچەی ئارام پێویستە چەند رێكارێك بگرێتە بەر:
بە پێویستی دەزانین لە خ��وارەوە تیشك أ .قەدەغەكردنی فڕین لەسەر ئەو ناوچەیە.
ب .دەبێت ناوچەی دابڕاو لەالیەن هێزێكی
بخەینەسەر:
س��ەرب��ازی��ەوە(ه��ێ��زە ئاشتی پ��ارێ��زەك��ان)
یەكەم :جیاوازی نێوان ناوچەی ئارام و بپارێزرێت.
ج .دەبێت ناوچەیەكی داب��ڕاو ژم��ارەی
ناوچەی دابڕاو
بەپێی یاسای نێودەوڵەتی ،جیاوازی دانیشتوانی كەم بێت.
ل��ەن��ێ��وان ن��اوچ��ەی ئ���ارام ( )Safe Zoneد .دەبێت ناوچەی داماڵراو لەژێر چاودێریەكی
ناوچەی داب��راو ( )Buffer Zoneهەیە ،ئەمنی توندوتۆڵی بەردەوام دابێت.
بەاڵم بۆ هەردوكیان پێویستی بە بڕیاری ه .بۆ دروستكردنی ناوچەی دابڕاو پێویستی
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان بەبڕیاری ئەنجومەنی ئاسایش و رێكەوتنی
و قەدەغەكردنی فرین ،هەروەها بوونی هەردوو الیەنی ناكۆك ،یان دوو دەوڵەتی
هێزی زەمینی و دەنگی زۆرینەی ئەندامانی ناكۆك هەیە.
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان
هەیە ،بەدەر لە واڵتانی خاوەن ڤیتۆ ،كە
مافیان پارێزراوە ،بۆ زیاتر رونكردنەوەی
لەخوارەوە بەكورتی لەسەر هەردوو جۆرە
ناوچەكە دەدوێین :
 .1ناوچەی دابڕاو ()Buffer Zone
بریتیە لە پانتاییەكی جوگرافی دابراو
لەنێوان واڵتانی شەڕكەر بە رێكەوتنی دوو
الیەنی ناكۆك ،یان دوو دەوڵەتی ناكۆك
لەكاتی ئاگربەست ،بەو مانایەی دوو واڵت
رێكدەكەون ،كە سوپا بەشێوەیەكی هاوتا لەو
ناوچەیە دەكشێنرێتەوە ،ناوچەیەكی داماڵراو
لەنێوان هەردوال دروست دەكرێت ،كە هیچ
چەكێكی تێدا نییە ،ئەنجومەنی ئاسایش
بڕیاری لەبارەوە دەردەكات ،كە ناوچەیەكی
دام��اڵ��راوە .بە مەبەستی دورخستنتەوەی
هێزی سەربازی دوو الیەنی ناكۆك ،یان دوو
دەوڵەتی ناكۆك لەیەكتری ب��ەدوری چەند
كیلۆمەترێك لە پێناو پاراستنی ئاسایشی
سنورو رێگریكردن لە دزەكرن و هەڵهاتن
لە هەردوال .
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ئەم رێككەوتنە سەرەرای
ئەوەی پێشرەوی PYD
لەو ناوچە ئارامە الواز
دەكات ،بەاڵم وەك
هێزێكی كاریگەرو
خاوەن بڕیار لەو
پانتاییە جوگرافیەی
هەیەتی دەمێنێتەوە،
هاوبەشێكی سەرەكی
هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە
بۆ جەنگی دژ بە
داعش ،هەروەها الوازی
و فشەڵی دروستكردنی
ئەو ناوچە ئارامە كە
هیچ دانپێدانانێكی
نێودەوڵەتی نییە
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 .2ناوچەی ئارام ))Safe Zone
ن��اوچ��ەی پزیشكی (،)Hospital Zones
ناوچەی بێ الیەن (،)Neutralized Zones
ناوچەی دام��اڵ��راو لەچەك .هەربۆیە بە
پانتاییەكی جوگرافی ئ��ارام ناودەبرێت
مەبەست لە دروستكردنی ئامانجێكی مرۆییە
لە پێناو پاراستنی گروپێك لە دانیشتوان
یان ئاوارەكان كە ناتوانن لەكاتی جەنگدا
پارێزگاری لەخۆیان بكەن ،بۆ دروستكردنی
ئ��ەم ناوچە ئ��ارام��ە پێویستی بە بریاری
ئەنجومەنی ئاسایش هەیە ،دوای ئەوەی
لەسەر راسپاردەی لیژنەی مافەكانی مرۆڤ
ل��ە ئەنجومەنی مافی م��رۆڤ��ی س��ەر بە
نەتەوە یەكگرتووەكان پێشنیار دەكرێت،
دەوڵەتێك ،یان زیاتر رادەسپێردرێت ،بۆ
جێبەجێكردنی ئ��ەم بڕیارە ل��ەو ناوچەیە
بەهێزی سەربازی و بەیارمەتی كۆمەڵگای
نێودەوڵەتی و رێكخراوە مرۆییەكان لەپێناو
دابینكردنی پێداویستیەكانیان لەو ناوچەیە.
جیاوازی ناوچەی دابڕاو لە ناوچەی ئارام
ئەوەیە كە یەكەمیان رەهەندێكی سەربازی
هەیە ،بەاڵم ئەوی تریان رەهەندێكی مرۆیی
هەیە ،دەكەوێتە ژێر رێساكانی یاسای مرۆیی
نێودەوڵەتی.
بەپێی عورفی نێودەوڵەتی ناوچەی ئارام
پێویستی بەچەند رێكارێك هەیە ،لەوانە:
أ .سەرەرایی ئەوەی بەبڕیاری ئەنجومەنی
ئاسایش دەسەپێنرێت ،هەندێك پێویستی جار
بە رێككەوتنی دوو الیەنی ناكۆك هەیە.
ب .ناوچەكە لە رواڵەتی سەربازی دادەماڵرێت
و دەخرێتە ژێر ركێفی ئیدارەیەكی مەدەنی.
ج .پێویستە دژەف��ری��ن ،بۆ ئەو ناوچەیە
فەراهەم بكرێت و چاودێرییەكی توندوتۆڵی
ئاسمانی هەبێت لەالیەن ئەو دەوڵەتەی
كە ئەركی پاراستنی ناوچە ئارامەكەی پێ
سپێردراوە.

د .پێویستە رێڕەوێكی كراوە ،یان فرۆكەخانە،
یان بەندەرێك بۆ گەیاندنی هاوكاریەكان بە
دانیشتوانی ناوچە ئارامەكە دابینبكرێت.
ه .پێویستی بە هێزێكی سەربازی ئەوتۆ
هەیە ،كە بتوانێت پارێزگاری لە هەر هێرشێك
بكات ،كە بكرێتە سەر ناوچەكە ،پێویستە
ئەو هێزەش سەر بەنەتەوە یەكگرتووەكان،
یان هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بێت.
و .نەتەوە یەكگرتووەكان ئەركی دابینكردنی
هەموو پێداویستیەكانی هاواڵتیانی ئەو
ناوچەیە دەگرێتە ئەستۆ وەك شوێن و
جێگە ،دەرمان ،خۆراك و ئاو.
دووەم :روانگەی جیاواز بۆ دروستكردنی
ناوچەی ئارام لە سوریا
لە سەرەتای دروستبوونی نائارامی لە
ناوخۆی سوریا بیرۆكەی دروستكردنی ناوچەی
ئارام لە باكوری سوریا لەالیەن واڵتانی خاوەن
بڕیار لە دۆخی سوریا ،هەروەها نەتەوە
یەكگرتووەكان و بەتایبەت توركیا سەریهەڵدا،
بەاڵم بەهۆی بوونی روانینی جیاواز لەبارەی
ناوچەی ئ��ارام لەنێوان توركیا و واڵتانی
ئەندامانی هەمیشەیی ئەنجومەنی ئاسایش
ئەو پرسە بەكراوەیی هێڵرایەوە ،تاكو ئێستا
نەگەیشتونەتە داڕشتنێكی هاوبەش ،چونكە
توركیا بەردەوام پێداگری لە دروستكردنی
ناوچەی ئارام دەكات ،بەاڵم بە روانگەیەك
بەوشێوازە بێت ،كە لە بەرژەوەندی ئەمنی
و ستراتیژی توركیا بكەوێتەوە.
روانگەی توركیا و ئەندامانی هەمیشەیی
ئەنجومەنی ئاسایش لەبارەی دروستكردنی
ناوچەی ئارام.
 .1روانگەی توركیا ،بۆ دروستكردنی ناوچەی
ئارام لە سوریا
مەبەستی توركیا لە دروستكردنی ناوچەی
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شەڕڤانێکی یەپەگە
ئ��ارام بەدەستهێنانی قازانجی سیاسی و
ئەمنییە ،كە خ��ۆی لە چەند ئامانجێك
دەبینێتەوە ،ئەمانەی خ��وارەوە بەشێكی
گرنگیانن:
أ .پاراستنی شارە سنورییەكانی توركیایە لە
هەر پشێوی و هێرش بۆ كردنێك لە قواڵیی
هەموو ئەو شوێنانەی هاوسنورە لەگەڵ
سوریادا ،كە زۆرینەیان ئەو ناوچانەن لەژێر
ركێفی  PYDدان.
ب .رێگری كردن لە پێشڕەویەكانیPYD
و الوازكردنی لە پێناو دروس��ت نەبوونی
هەرێمێكی كوردی لە سوریا.
ج .بەهێزكردنی ئەو گروپە ئۆپۆزسیونە
چەكدارانەی كە توركیا كاریگەری لەسەریان
بۆ الوازكردنی رۆڵ و توانای سەربازی .PYD

د .لە هەر جوڵەیەكی  PYDكە بەویستی
توركیا نەبێت ،توركیا بتوانێت هێز بجوڵێنێت
بۆ ناو خاكی سوریا.
ه .دروستكردنی ناوچەیەك كە دوربێت لە
شەڕو لە ژێر كۆنتڕۆڵی سوپای ئازاد ،ئەو
هێزانە بێت كە توركیا كاریگەری لەسەریان
هەیە.
و .رێگریكردن لە دزەكردنی پەنابەرانی
سوریا بۆ نێوخۆی توركیاو دروستكردنی
كامپ بۆیان لەناو خاكی سوریا.
 .2روان���گ���ەی ئ��ەن��دام��ان��ی هەمیشەیی
ئەنجومەنی ئاسایش بۆ ناوچەی ئارام
وەزارەتی دەروەی ئەمەریكا لەسەرەتاوە
تا ئەم دواییانە دروستكردنی ناوچەی ئارام
و ناوچەی داب��ڕاو لە سوریا بە پێویست

نەزانیووە .لەوبارەیەوە وتەبێژی وەزارەتی
دەرەوەی ئەمەریكا ل��ە گۆنگرەیەكی
رۆژن��ام��ەوان��ی لە واشنتۆن لە رێكەوتی
 2015/7/1ئ��ەوەی دوپ��ات��ك��ردوەت��ەوە كە:
«پنتاگۆن و س��وپ��ای ئ��ەم��ەری��ك��او هێزی
هاوپەیمانان دروستكردنی ناوچەی ئارام لە
سوریا ،لەئێستادا بە پێویست نازانێت».
هەروەها وت��ی« :رێگری زۆر گەورە
هەیە لە سەپاندنی ناوچەیەكی لەوشێوەیە،
سەرەڕای ئەوەش هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە
ئێستادا پاڵپشتی لە ناوچەی ئارام ناكات».
فەرەنساو بەریتانیا ه��ەردوك��ی��ان لە
راب����ردودا لەرێگەی لێدوانی وەزی��ران��ی
دەرەوەی����ان پاڵپشتیان بۆ دروستكردنی
ناوچەیەكی ئ��ارام بۆ پاراستنی ئ��اوارەی
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ناوچەی ئارام  -دژەفڕین لە باکوری سوریا
ناوخۆیی لە خاكی سوریا ك���ردووە لەو
ب��ارەی��ەوە وەزی��ران��ی دەرەوەی ه��ەردوو
واڵت (ولیەم هیگ) وەزی��ری دەرەوەی
بەریتانیا ،وەزیری دەرەوەی فەرەنسا (لۆران
فابیۆس) ،لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی
هاوبەش لەبارەگای نەتەوە یەكگرتووەكان
لە سێپتەمبەری2013دا وتیان دروستكردنی
ناوچەی ئارام بەدور نازانین ،بەاڵم بەهۆی
ئەوەی پێویستی بەهێزی سەربازی هەیە،
بۆیە دەبێت بەدواداچوونی وردی بۆ بكەین.
روسیا س���ەرەڕای ئ��ەوەی ب��ەروون��ی و
راستەوخۆی دژایەتی بۆ دروستكردنی ناوچەی
ئارام لە سوریا دەرنەبریوە ،بەاڵم ئەوەی
دوپاتكردوەتەوە دەبێت ئەنجومەنی ئاسایش
بە سەپاندنی ناوچەی ئ��ارام هەڵبستێت،
ئەمەش مانای ئەوەیە كە روسیا لە رێگەی
بەكارهێنانی ڤیتۆوە رێگری لە دروستكردنی
ناوچەیەكی ئارام لە سوریا دەكات ،چونكە
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تاكو ئێستا بە هەماهەنگی واڵتی چین دوو
جار مافی ڤیتۆیان دژ بە سزادانی سەربازی
رژێمی سوریا بەكارهێناوە .
پێشهاتە نوێیەكان لە بارەی دروستكردنی
ناوچەی ئارام لە سوریا
ئەو پێشڕەویانەی كە هێزەكانی PYD
لە مانگی  ،2015/6لە چەند ناوچەیەكی
شاری حەلەب بەدەستیانهێنا ،وای لە وەزیری
دەرەوەی توركیا كرد ،لە رێكەوتی 2015/6/26
 ،پەیوەندی بە هاوتاكەی لە واشنتۆن بكات،
بە مەبەستی گەیاندنی پەیامی نیگەرانی
واڵتەكەی لە پێشڕەویەكانی  PYDلەكاتێكدا
توانای هیچ رێگریەك ،یان پاساویشی بۆ
نیگەرانیەكانی پێشڕەوی  PYDبۆ گۆڕانی
دیمۆگرافیای چەند ناوچەیەكی توركمان و
عەرەب نشین گەڕاندەوە.
ئەوەشی بە هاوتاكەی وت لەبەرامبەر

ب��ەدەن��گ��ەوە نەهاتن گرنگی ن���ەدان بە
نیگەرانیەكانی توركیا بۆ ئەو پێشهاتانە،
توركیا ناچارە تاكالیەنانە رێوشوێنی خۆی بۆ
رووبەرووبوونەوەی دۆخەكە بگرێتە بەر.
بۆ ئەو مەبەستە لە رۆژانی  8-7تەموز،
وەفدێكی ئەمەریكی بەسەرۆكایەتی ژەنەراڵ
(جۆن ئالین) كە نوێنەری تایبەتی سەرۆكی
ئەمەریكا (باراك ئۆباما)یە ،لە هاوپەیمانی
نێودەوڵەتی دژ بە داعش ،سەردانی توركیایان
كرد ،لەگەڵ راوێژكاری وەزارەتی دەروەی
توركیاو ژمارەیەك گەورە ئەفسەری سوپا
گفتوگۆیان لەسەر ئەو مەسەلەیە كرد.
لە دیدارەكەدا توركیا داوای پێكهێنانی
ناوچەی ئارامی كردووە ،هەروەها رێگری
لە پێشرەویەكانی PYDبكرێت ،هەنگاوەكانی
گۆڕینی دیمۆگرافیای ئەو ناوچانەی لەژێر
ركێفیدان ،هەروەها ئەوەیان بە وەفدە
ئەمەریكیەكە راگەیاندوە كە ئەو ناوچەیەی
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دەكەوێتە نێوان «جەرابلس» و «عەفرین»
هێڵی سورە بەالیانەوەو پارێزگاری لێدەكەن،
لە پەالماری داعش و  ، PYDلەبەرامبەردا
وەف��دە ئەمەریكیەكە داوای بەكارهێنانی
بنكەی س��ەرب��ازی ئەنچەرلیك ب��ۆ ك��ردە
سەربازیەكانی دژ بە داعشی كردووە.
دوا بەدوای هێرشە تیرۆریستیەكەی شاری
«پرسوس» كە كۆمەڵێك خوێندكاری كردە
ئامانج ،كۆشكی سپی لە راگەیەندراوێكدا
ئ��ەوەی خستەروو كە رێكەوتی ، 7/22
سەرۆكی هەردو واڵت لە رێگەی پەیوەندی
تەلەفۆنیەوە باسیان ل��ە قوڵكردنەوەی
پەیوەندیەكانی نێوانیان ل��ە بەرەنگار
ب��وون��ەوەی داع��ش ك���ردووە ،ل��ەدوای ئەو
پەیوەندییە تەلەفۆنیە رۆژنامەكانی ناوخۆی
توركیا باسیان لە رێكەوتنێك لەنێوان هەردوو
واڵت كرد ،كە لەالیەن ئەو وەفدە ئەمەریكی
و توركییەوە بنەماكانی دارێژاوە كە لە 7/8-7
لە توركیا گفتوگۆیان لەسەر كردبوو.
لە بارەی هەمان بابەت (بۆڵند ئارینج
 جێگری سەرۆك وەزیرانی توركیا) لە ،2015/6/24ئەوەی راگەیاند هاوپەیمانێتی
لەنێوان توركیاو ئەمریكا دژ بە داعش پێی
ناوەتە قۆناغێكی نوێوە ،هەروەها ئەوەی
راگەیاند كە گەیشتونەتە لێكگەیشتن لەبارەی
رێكاری سەربازی هاوبەش كە لە ئێستا
بەدواوە جێبەجێ دەكرێت.
بنەماكانی رێكەوتنەكەی ئەنكەرە و
واشنتۆن
رۆژنامەكانی توركیا چەند خاڵێكیان لە
رێكەوتنەكەی نێوان هەردوال باڵوكردەوە ،كە
بنەما گشتیەكانی بریتین لە:
لەسەربنەمای رێكەوتنی نێوانیان ،توركیا
ناوچەیەكی ئ��ارام دروس��ت دەك���ات ،كە
دەكەوێتە نێوان «جرابلس» و «م��ارع» بە

درێژای  90كیلۆمەترو قواڵیی  50كیلۆمەتر
لەنێو خاكی سوریا ،لەهەر كاتێكدا داعش ،یان
 PYDبیانەوێت دەست بەسەر ئەو ناوچەیەدا
بگرن .توركیا دەستێوەردان لەرێگەی هێزەوە
لە ئەو ناوچەیەدا دەكات ،لەبەرامبەر ئەوەدا
ئەمەریكا بنكەی سەربازی ئەنچەرلیك بۆ
كردە سەربازییەكانی بەكاردەهێنێت.
ه��ەروەه��ا رۆژن��ام��ەی (ح��وری��ی��ەت)ی
توركی چەند خاڵێكی باڵوكردوتەوە ،كە بە
رێكەوتنی نێوان ئەمەریكاو توركیا ناوبردوە
خاڵەكان بریتین لە:
 رێگریكردن لە دەست بەسەراگرتنی ئەوناوچە ئارامە لەالیەن داعش و بەرەی نوسرە.
 فرۆكەكانی هاوپەیمانان و توركیا رێگری لەفرینی فرۆكە جەنگیەكانی سوریا لەناوچەی
ئارام دەكەن.
 رێگە بە فڕۆكەی ئەمەریكی و هاوپەیمانانینێودەوڵەتی دەدرێت ،كە ئاسمانی توركیاو
بنكەی س��ەرب��ازی ئەنچەرلیك لەكاتیی
پێویستدا بەكاربهێنن بۆ هێرشەكانیان.
 تۆپهاوێژەكانی توركیا دەبنە پاڵپشتی بۆدروستكردنی ناوچەی ئارام.
 بەكارهێنانی بنكەی ئەنچەرلیك لەالیەنه��اوپ��ەی��م��ان��ان ب��ە هەماهەنگی لەگەڵ
س��ەرك��ردای��ەت��ی هێزی ئاسمانی توركیا،
هەروەها دوای دروستكردنی ناوچەی ئارام
بەرووی فڕۆكەكانی سوریادا دادەخرێت.
 رێ��ك��ەوت��ن��ەك��ە ب��ەش��ێ��وەی راس��ت��ەوخ��ۆیەكینەكانی پاراستنی گەل ( )PYDناكاتە
ئامانج ،بەاڵم هەركات هەڵوێستێكیان دژ
بە توركیا ،یان بەكردەوەیەك هەڵبستن
كە ببێتە مایەی هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی
ناوچەكەو ئاسایشی توركیا (وەك گۆڕینی
دیمۆگرافیا بەهێزی چ��ەك) ئ��ەوا توركیا
مافی دەستێوەردانی لەو ناوچەیە هەیە،
بەمەبەستی چارەسەركردن و رونەدانی.

رێگری كردن لە
پێشڕەویەكانی PYD
و الوازكردنی لە پێناو
دروست نەبوونی
هەرێمێكی كوردی لە
سوریا،
بەهێزكردنی ئەو
گروپە ئۆپۆزسیونە
چەكدارانەی كە توركیا
كاریگەری لەسەریان
بۆ الوازكردنی رۆڵ و
توانای سەربازی PYD
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 ناردنی هێزی وشكانی بۆ بنكەی ئەنجەرلیكرێگە پێنەدراوە ،بەاڵم دەستەیەكی سەربازی
تەكنیكی كە ژمارەیان نزیكەی  50-40رێگە
پێدراوە بە مەبەستی دابینكردنی پێداویستییە
تەكنیكیەكانی فڕۆكەكانی هاوپەیمانی
نێودەوڵەتی.
 رێ��گ��ە ب��ە ف��ڕۆك��ەك��ان��ی هاوپەیمانینێودەوڵەتی دەدرێت ،كە بنكەسەربازیەكانی
باتمان ،دیاربەكر ،مراتیە لە دۆخی ناكاودا
بەكاربهێنن.
خ��اڵ��ەك��ان��ی رێ��ك��ەوت��ن��ەك��ەی توركیاو
ئەمەریكا دەرخەری ئەوەن ،كە ئەو ناوچە
ئارامەی باسی لێوەكراوە هیچ دانپێدانانێكی
نێودەوڵەتی نییە ،هەروەها هیچكام لە
بنەماكانی ناوچەی ئارام لەخۆناگرێت بەپێی

یاسایی نێودەوڵەتی ،بەڵكو دەتوانین بڵێن
تەنها ناوچەیەكی ئارامی سنوردار تاڕادەیەك
گریمانەیە ،بەوهۆیەی هێزی پاراستنی
زەمینی خ��ودی هێزە ئۆپۆزسیونەكانی
سوریا ،كەالیەنێكی شەركەرن ،هەروەها
ناوچەكەش لە چەك داناماڵرێت ،هەروەها
ئەو ئامانجە سیاسی و ئەمنیانەی توركیا كە
لە رابردودا لە دروستكردنی ناوچەی ئارام
هەیبووە ناهێنێتە دی ،بەاڵم تاكە ئامانجێك
كە توركیا لەم رێكەوتنەدا بەدەستیهێناوە
ئەویش رێگریكردنە لە پێشڕەوەیەكانی PYD
لەو ناوچە ئارامەی دروست دەكرێت ،ئەو
خاڵەشیان خاڵێكی الوازە لەو روانگەیەوە.
لەبەرئەوەی متمانەی نێودەوڵەتی نییە ،بۆ ئەو
رێككەوتنە ،توركیا توشی بەرپەرچدانەوەی

هاوپەیمانانی دەسەاڵتی (بەشار ئەسەد)
دەبێتەوە هەركاتێك بیەوێت هێز بنرێتە
ئەو ناوچەیە بۆ رووبەڕووبوونەوەی  PYDو
داعش .ئەمەش ئەوە دەردەخات بنەماكانی
رێكەوتنەكە الواز و فشەڵن و ئامانجە
گرنگەكانی توركیا بەدەست ناهێنێت.
ه���ۆك���ارەك���ان���ی رازی���ب���وون���ی ت��ورك��ی��ا
بەرێكەوتنەكە
س��ەرەڕای ئ��ەوەی توكیا لەساڵی 2011
ه��ەم��وو هەوڵێكی خ��ۆی خستەگەڕ ،بۆ
ئەوەی ناوچەی ئارام بە درێژایی سنوری
لەگەڵ سوریادا دروست بكرێت ،بەمەبەستی
بەدەستهێنانی چەند ئامانجێكی سیاسی و
ئەمنی ،بەاڵم نەیتوانی سەركەوتوبێت لەو
هەوڵەیدا ،بەردەوام بوونیشی لە سیاسەتی

ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی پارتی یەکێتی دیموکرات لە رۆژئاوا  -سوریا pyd
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خۆدورگرتن لە ش��ەڕی داع��ش ن��ەك ئەو
ئامانجانەی لە سوریا ب��ەدەس��ت نەهێنا
بەڵكو توشی شكستی كرد ،تەنانەت ئەم
هەڵسوكەوتەی كاریگەری هەبوو لەسەر
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی نێوخۆی توركیا  AKPی
توشی شكتهێنان كرد ،لە هەڵبژاردنەكانی
ئەم دواییانەی توركیا ،س��ەرەڕای ئەوەی
نەیتوانی حكومەت پێكبهێنێت ،تاكو ئێستا
نەشی توانیووە حكومەتی هاوپەیمانی لەگەڵ
هێزەكانی تردا دروست بكات ،سەرەڕای
ئەوانە حكومەتی توركیا لەبەر چەند هۆیەكی
تر ناچار بوو قایلبێت بە جۆرە رێككەوتنێكی
لەم شێوەیە ،كە الوازی رۆڵی توركیای بە
ئاشكرا پێوە دیارە ،گرنگترین ئەو خااڵنەش:
 .1خاڵی س��ەرەك��ی روان��گ��ەی توركیا بۆ
دروستكردنی ن��اوچ��ەی ئ���ارام ل��ە سوریا
رێگریكردن بوو لە دروستبوونی هەرێمكی
كوردیی لە رۆژئاوا ،ئەویش بە الوازكردنی
 ،PYDبەاڵم بە پێچەوانەی ویستی توركیا ئەو
ناوچە ئارامە دروست نەبوو ،هەروەهاPYD
سەرەڕای ئەوەی لە پێشڕەویدا بەردەوام بوو
متمانەی نێودەوڵەتیشی بەدەستهێناو بووبە
هێزی سەرەكی لە شەڕی دژ بە داعش لە
سوریا ،پشكداربوو لە كۆمەكی هاوپەیمانی
نێودەوڵەتی دژ بە داعش ،ئەمەش شكستێكی
گەورە بو بۆ توركیا ،بۆ ئەوەی رێگری لە
پێشڕەوەی زیاتری  PYDبگرێت ،ناچاربوو
بە رێكەوتنێكی لەم شێوەیە.
 .2بۆ دروستكردنی ناوچەیەكی ئارام بەو
فراوانییەی توركیا دەیەوێت پێویستی بە
بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشە ،هەربۆیە توركیا
لەوەگەیشتووە دروستكردنی ناوچەیەكی
وەها مەحاڵە.
 .3دروس��ت��ك��ردن��ی ن��اوچ��ەی��ەك��ی ئ��ارام��ی
لەوشێوەیە ،لە كاتێكدا دەبێت كە دانشتوانی
ئەو ناوچەیە توانای بەرگری و پاراستنی

خ��ۆی��ان نەبێت ،ب���ەاڵم ه��ێ��زەك��ان��یPYD
ئەوەیان بۆ كۆمەڵگای نێودەوڵەتی سەلماند،
كە ئ��ەوان دەت��وان پارێزگاری لە خاك و
هاواڵتیانی خۆیان بكەن.
 .4لەرووی تەكنیكیەوە ناوچەیەكی ئارامی
ف��راوان پێویستی بە تێچوونی زۆر هەیە،
هەربۆیە بەڕێوەبردن و چاودێریكردن و
پاراستنی ئەستەمە.
 .5ناوچەیەكی فراوانی وەها پێویستی بە
هێزێكی س��ەرب��ازی گ��ەورە هەیە ،كە لە
هەڕەشەكانی دەوڵەتی ئیسالمی بیپارێزێت.
 .6ل���ەدوای دروس��ت��ب��وون��ی هاوپەیمانی
نێودەوڵەتی دژ بە داعش بەهۆی پیادەكردنی
سیاسەتێكی پێچەوانەی ئەو هاوپەیمانیە
توركیا توشی پەراوێزخستن بووە لەالیەن
واڵتانی بەشدار لەو هاوپەیمانیە ،بۆیە لە
ئێستا دەی��ەوێ��ت ل��ەو متبوون و پەراوێز
خستنە دەربچێت.
 .7دۆخ��ی ناوخۆی توركیا بەشێكی ترە
ل��ە ه��ۆك��ارەك��ان��ی رازی��ب��وون��ی حكومەتە
كاربەرێكەرەكەی  AKPكە بە رێككەوتنێكی
ل��ەم ج��ۆرە رازی بێت ،بە تایبەت ئەو
شكستەی لە هەڵبژاردنی  2015توشی هات.
كاریگەری ئەم رێكەوتنە لەسەر ناوخۆی
توركیا
رازیبوونی حكومەتە كاربەرێكەرەكەی
 AKPبەم رێكەوتنە لەم قۆناغەدا ،ترسی لەوەیە
لە قۆناغی دوای پێكهێنانی حكومەت ئەستەم
بێت بتوانێت ئەو هەلەی بۆ دروستكردنی
ناوچەی ئ��ارام لە سنوردا بتوانێت بڕیاری
لەسەر بدات بە ئاسانی بۆی مەیسەر نەبێت،
هەروەها بۆ راكێشانی سەرنجی هاواڵتیانی
توركیایە بۆ قەیرانە دەرەكیەكان ،چونكە
 AKPلە پێش هەڵبژاردنەكان بڕوای وابوو
بەشداری نەكردنی لە جەنگی دژ بە داعش

دەنگەكانی لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی 2015
زیاتر دەكات ،بەاڵم ئەمە پێچەوانە بویەوە
ب��ۆی ،هەربۆیە بەم رێككەوتنە دەیەوێت
لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنێكی نوێ بەهۆی
نەتوانینی پێكهێنانی حكومەت دەنگەكانی زیاد
بكات ،بەاڵم لەالیەكی ترەوە ئەم رێككەوتنە
كاریگەری لەسەر ئاسایشی ناوخۆی توركیا
دروس��ت بكات ،رەنگە پرۆسەی ئاشتی بە
تەواوەتی پەك بخات ،ئەگەر توركیا بیەوێت
 PYDبكاتە ئامانج ،ئەمە لەالیەك .لەالیەكی
تریشەوە گروپە ت��ون��دڕەوە ئیسالمیەكانی
هاوسۆزی داعش توڕە بكات ،دەست بكەن
بە ئەنجامدانی كاری تیرۆریستی لە ناوخۆی
توركیا .هەموو ئەمانەش كاریگەری خراپ لەو
گەشە ئابووریەی توركیا دادەنێن كە لە چەند
ساڵی رابردودا بەخۆوەی بینی بوو ،سەرەڕای
ئ��ەوەی ئیدارەدانی جەنگ لەگەڵ داعشدا
پێویستی بە سەرچاوەی دارایی گەورە هەیە.
كاریگەریەكانی رێكەوتنەكە
كوردستانی رۆژئاوا
دروستكردنی ناوچەی ئارام كە داوای
هەمیشەی توركیایە ئامانجی الوازك��ردن
و رێگریكردنی هەر ویستێكی نەتەوەییە
لە رۆژئ���اوا بۆ دروستكردنی كیانێك بە
ئاشكرا لە رابردوو كە ئێستا ئەم ویستەی
دركاندووە ،بەاڵم بەهۆی مەیسەرنەبوونی
ویستی دروستكردنی ئەم ناوچەیە توركیا
لە راب��ردودا ،رێگەیدا PYDبتوانن چەند
كانتۆنێك دروست بكەن ،لە هێرشی داعش
و گروپە توندڕەوەكانی تر بیپارێزن ،ئەمەش
متمانەیەكی نێودەوڵەتی بۆ ئەم هێزە لە
ئاستی نێوەندەكانی دروستكردنی بڕیاری
سیاسی ،چ لە ئاستی رای گشتی جیهان بەم
هێزە بەخشی.
هەربۆیە ئ��ەم رێككەوتنە س��ەرەرای
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ئەوەی پێشرەوی  PYDلەو ناوچە ئارامە
الواز دەكات ،بەاڵم وەك هێزێكی كاریگەرو
خ���اوەن ب��ڕی��ار ل��ەو پانتاییە جوگرافیەی
هەیەتی دەمێنێتەوە ،هاوبەشێكی سەرەكی
هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە بۆ جەنگی دژ
بە داع��ش ،ه��ەروەه��ا الوازی و فشەڵی
دروستكردنی ئەو ناوچە ئارامە كە هیچ
دانپێدانانێكی نێودەوڵەتی نییە ،خاڵێكی
پۆزەتیڤە ،كە بتوانێت كاریگەری لەو
ناوچە ئ��ارام��ە هەبێت ،تەنانەت ئەگەر
نەتوانێت جوڵەی سەربازی تێدا ئەنجام
بدات ،ئەویش لەرێگەی مامەڵەی گونجاو،
رێزگرتنی كەمینەكانی ژێر دەسەاڵتی ،ئەو
وێنە گوماناویەی كە توركیاو بەشێك لە
راگەیاندنی عەرەبی بەمەبستی ناشرینكردنی
 PYDلە گۆڕینی دیمۆگرافیای دانیشتوانی
ناوچەكە بۆی دروستدەكەن لەرێگەی هەوڵی
دیپلۆماسیەوە رونبكاتەوە.
ئەوەی گرنگە لەدوای ئەم رێكەوتنەوە
 PYDهەوڵە دیپۆماسیەكانی پەرەپێبدات،
بۆئەوەی زامنی ئەوە بكات ،لە قۆناغەكانی
ئایندەی گۆڕانكاری لە سوریا جێگەی باش
و كاریگەری هەبێت ،هەروەها پاڵپشتی
زی��ات��ری كۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆخوی
بەدەستبهێنێت.
دەرئەنجام
 .1سەرەڕای ئەوەی توركیا لە ماوەی چوار
ساڵی راب���ردودا لە هەوڵی دروستكردنی
ناوچەی ئارام بوو لە سوریا بە مەبەستی
پیادەكردنی ئامانجەكانی ،ب��ەاڵم بەهۆی
نەبوونی كۆدەنگی نێودەوڵەتی پرۆژەكەی
شكستیهێنا.
 .2س����ەرەڕای ئ��ەو ف��ش��ارە س��ەرب��ازی و
ئابووریانەی لەسەر رۆژئ��اوا دروستكران
بە مەبەستی الوازكردنی  ،PYDهەروەها
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هێرشی داعش و گروپە توندڕەوەكانی سوریا،
بەاڵم توانی لە پێشڕەوی بەردەوام بێت و
متمانەی نێودەوڵەتی بۆخۆی بەدەستبهێنێت.
 .3ئەو رێكەوتنەی كە لەنێوان توركیا و
ئەمەریكادا كراوە ناتوانێت ئامانجە ئەمنی و
سیاسیەكانی توركیا لە سوریا فەراهەم بكات،
تەنها لە سنورێكی دیاریكراو نەبێت.
 .4دروستكردنی ئەو ناوچەی ئارامەی لە
رێككەوتنەكەدا هاتووە هیچ دانپێداننێكی
ئەنجومەنی ئاسایشی نییە ،هەربۆیە لە ئەگەری
دروستبوونیدا توشی رووب��ەڕووب��وون��ەوە
دەبێت لەالیەن هاوپەیمانەكانی دەسەاڵتی
(بەشار ئەسەد)ەوە.
 .5ئەو ناوچەیە لەكاتی دروستبوونی پشێوی
و نائارامی و هەڕەشەی سەربازی لەسەر
دانیشتوانەكەی ،دروست دەكرێت ،نەك لە
ئێستادا هەنگاوی دروستكردنی بگرێتەبەر.
 .6ئەم رێكەوتنە پێشڕەوەی سەربازیPYD
تەنها لەو ناوچە ئارامە رادەگرێت و جوڵەی
لەو ناوچەیەدا الوازدەك��ات ،ئەویش ئەگەر
رێكەوتنەكە وەك خ��ۆی جێبەجێبكرێت،
هەروەها پێكەوە گەیاندنی كانتۆنی كۆبانی
و عەفرین مەحاڵ دەكات.
 .7كاریگەری لەسەر رۆڵ و پێگەی PYD
لەو ناوچانەی دەسەاڵتی هەیە نابێت ،چونكە
سنوری ئەو ناوچەیە دیاریكراوە ،هەروەها
سوپای توركیا بەشێوەیەكی راستەوخۆ لە
جەنگی دژ بە داعش بەشدار نابێت.
 .8ئ��ەم رێ��ك��ەوت��ن��ە ئاسایشی ن��اوخ��ۆی
توركیا دەخاتە مەترسیەوە ،لە ئەگەری بە
ئامانجكردنی  PYDلە رۆژئاوای كوردستان.
 .9ئ���ەگ���ەری ئ���ەوە ه��ەی��ە ك��ە گ��روپ��ە
ت��ون��دڕەوەك��ان��ی ه��اوس��ۆزی داع��ش ك��اری
تیرۆریستی لە ناوخۆی توركیا ئەنجام بدەن،
بەمەش دۆخ��ی ئەمنی توركیا روب��ەرووی
هەڕەشەی نێوخۆی ببێتەوە.

سەرچاوەكان
 .1عبدالكريم عنكر  ،الفرق بين المنطقة العازلة
والمنطقة االمنة  ..وأيهما تركيا تطالب؟ ،مركز
مستقبل شرق للدراسات والبحوث 2014
Why Turkey Can›t Sell a Syrian Safe Zone .2
https://www.stratfor.com/geopolitical-diary/
why-turkey-cant-sell-syrian-safe-zone
U.S., Turkey aim to create buffer zone .3
.on Syrian border. Nobody knows how
https://www.washingtonpost.com/world/
middle_east/us-said-it-will-create-asafe-zone-on-syrian-border-but-nobody11e5--4c7d0baa-37e4/12/08/knows-how/2015
ab7b-6416d97c73c2_story.html
Ryan Grim ,Obama To Turks: Don›t .4
.Use The War On ISIS To Bomb The Kurds
h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . c o m /
entry/obama-erdogan-isiskurds_55c38f07e4b0923c12bbdb7f
 .5بين المنطقة اآلمنة و العازلة إختلف العالم ...
والثمن دم السوريين (التقرير) شبكة شام http://
www.shaam.org
 .6قاسم كاظم البيضاني ،المناطق االمنة والمناطق
العازلة ،مركز النهرين لدراسات االستراتيجية ،قسم
الدراسات االمنية العسكرية.
http://www.alnahrain.iq/?p=2533
.7
تركيا تبحث مع أمريكا “المنطقة العازلة” على
الحدود السورية
/http://www.turkey-post.net/p-56697
.8واشنطن :ال حاجة لمنطقة آمنة في سوريا حاليا
http://ara.tv/cxpqr
 .9تأهب عسكرى تركي على الحدود مع سوريا ..
وبحث منطقة عازلة
http://arabi21.com/story/841752
 .10بريطانيا وفرنسا تلوحان بالتدخل العسكري
لفرض مناطق آمنة ،على الموقع االلكتروني:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120831/
Con20120831528910.htm
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نەتەوەیەكی لەبیركراو

كەریم یەڵدز
لە فارسییەوە :ئەرسەالن حەسەن
بەشی یەكەم
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كوردەكان
ن���ەت���ەوەی ك����ورد وەك گ��ەورەت��ری��ن
نەتەوەی بێ دەوڵەتی جیهان ،لەنێوان
واڵتانی توركیا ،عێراق ،ئێران و سوریا
و سۆڤیەتی ج��اران دابەشكراوە .كورد
لەگەڵ بوونی زم��ان ،كەلتور و مێژووی
جیاواز و هەوڵێكی زۆر بۆ تواندنەوەیان
لە ناسنامەی نەتەوەیی واڵتانی نیشتەجێ
بوویان ئەنجامدراوە ،زۆربەیان هەستی
ناسنامەی نەتەوەییان بەهێزە كە لەناوەوە
و ئەودیووی سنورەكانی واڵتێك كە تێیدا
دەژین ،پاراستووە.
س��ەرەڕای پەیوەندی ئاڵۆزی نێوان ئەو
دەوڵەتانەی كەمینەی كوردییان لەناودایە،
ناسنامەی ك���وردی سەلماندویەتی كە
لە روان��گ��ەی سیاسییەوە مەسەلەیەكی
ئاڵۆسكاوە .لەئەنجامدا رژێ��م��ەك��ان و
رێكخراوە ناوخۆییەكانی ئەو واڵتانە كە
بەرپرسی ناساندن و باسكردنی كوردەكان
و ك��وردس��ت��ان��ن ،ب����ەردەوام كەوتونەتە
ژێركاریگەری تێبینی سیاسییەوە.
ت��ێ��ك��ڕای م��ێ��ژوون��وس��ان ب��اوەڕی��ان��وای��ە
كوردەكان خەڵكانێكی هیندۆ ئەورووپین
و لەچوارچێوەی جوگرافی كوردستان
پێش  4000س��اڵ نیشتەجێن ،گەرچی
شایەتییەكان پشانیدەدات كە دانیشتوانی
پێشووی ناوچەی كوردستان ئەو ئەشكەوت
نشینانە ب��وون كە سنوری  10000ساڵ
پێش لەدایكبونی مەسیح لەوناوچەیە
ژی��اوون .بەڵگەی كەوناراناسی لەبوونی
خەڵكانێك ئ��اگ��ادارم��ان دەك��ات��ەوە كە
لەناوچە شاخاویەكانی كوردستان لەسنوری
 6000تا  5400ساڵ پێش لە دایكبونی
مەسیح ژیاوون و خاوەن كەلتوری جیای
هااڵف(ئەو شارستانیەتە ناوی خۆی لەگرد
هااڵف  ،Tell Halafشوێنێكی كەونارای
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پەیوەست بە شارستانیەتی ه��ااڵف لە
باكوری خۆرهەاڵتی سوریا وەرگ��ووە كە
كۆنترین شوێنەواری كەلتوری سەردەمی
چ��اخ��ی ب��ەردی��ن��ی ت��ێ��دا دۆزراوەت�����ەوە.
شوێنەرواری سەردەمی چاخی بەردین
لەالیەن گۆزەگەرانی رووك��ەش��داری(دوو
توێ) نەخشێنراو بە نەخشی ئەندازەیی
و گ��ی��ان��ەوەران دەن��اس��رێ��ت��ەوە) ب��وون.
سنورەكانی شارستانیەت و كەلتوری هاالف
هاوشێوەی ناوچەیەكە كە ئەمڕۆ پێی
دەوترێت كوردستان.
باوەڕوایە دانیشتوانی ئەمڕۆی كوردستان
درێ��ژك��راوەی نەتەوەكانی نیشتەجێی
پ��اش��اك��ان��ی (ه����وری ،گ��ۆت��ی ،ك��ورت��ی،
ماد ،مارد ،هیتی ،میتانی ،كاردۆخی،
گ��ۆردی��ەن��ە ،زی�ل�ا ،خ��ول��دی و ئ��ادی��ان
بەنە" :Adiadeneپاشایەكی گچكۆڵە(224
– 247ی پ��ێ��ش زای���ی���ن) ب��اج��دەری
ئیمپراتۆریەتی پارت لە عێراقی ئێستا
ب��ووە و پایتەختەكەی ششاری هەولێر
ب���ووە") بن كە لەسەردەمانێكی كۆن
فەرمانڕەوایەتییان بەسەر ئەو ناوچەیەدا
ك���ردووە .لەناو ئ��ەو پاشایانەدا وەها
دێتەبەرچاو هۆریەكان كە لە كێوەكانی
زاگ��رۆس ،ت��اورۆس و پونتۆس ،سنوری
 4300ساڵ پێش زایین بۆئێرە ژوویان،
كاریگەریان لە ئەوانی دیكە زیاتر بووە.
سنوری  2500ساڵ پێش زایین دەوڵەتی
گچكەی هۆری دەستییان بەدامەزراندنی
دام���ەزراوەی سیاسی گ��ەورەت��ر لەوانە
حكومەتەكانی ئۆرارتو ،موشق  /موشكۆ،
ئۆركیش ،سوبار  /ساوبار ،بائیینی ،گۆتی
 /گوتیل و ماننا ،كرد .گوتیل گۆڕ بۆ
پاشایەتی دەسەاڵتدای هۆری و زۆرینەی
مێژوونوسان ل��ەوب��اوەڕەدان كە وشەی
كورد لە (گۆتیل)ەوە هاتبێت .بەگوێرەی

رای میهردادی یەزیدی ،تاڕادەیەك 3\2ی
تیرە كوردیەكان و نزیكەی نیوەی ناوی
شار و ناوچە جوگرافیەكان ،رەگییان بۆ
هۆریەكان دەگەڕێتەوە .هەروەها زۆربەی
خاڵە كوتراوەكانی جەستەی كوردەكان
ه��اوش��ێ��وەی نەخشی س��ەر پەیكەرە
ئاشكرابووەكانی هۆرییەكانە.
راپۆرتە نوسراوەكانی سەركەوتنەكانی پاشای
ئاشور تیگالت پیلسەری یەكەم(Tiglath-
 )Pileser Iكە لەنێوان ساڵەكانی  1114و
1076ی پێش زاینی حكومەتی كردووە،
 Kurtiی��ان  Qurtieوەك خەڵكانێك
تۆماركردووە كە لەكێوەكانی ئازو  /هازو
ژیاون و لەالیەن ئەو پاشایەوە لە رەوتی
چاالكی كوێستانی شكستیان خ��واردووە.
ه��ەروەه��ا پڕۆفیسۆر ی���ەزدی گریمانە
دەك��ات كە لەوانەیە ئ��ەون��اوە لەزمانی
ئەكەدی  Kurteiكە س��وود لێوەرگرتنی
بۆ  3800ساڵ پێش زایینی دەگەڕێتەوە،
وەرگ��ی��راب��ێ��ت .ئ��ەك��ەدی��ەك��ان ب��ەش یان
گرووپە ناڕوونەكانی دانیشتوانی زاگرۆس و
خۆرهەاڵتی كێوەكانی تۆرۆسیان بەو ناوە
ناودێر كردبوو .رەگی هەرچییەك بێت،
گومان دەكرێت ن��اوی  Kurdیان Kurt
تاسەدەی سێی پێش لەدایكبونی مەسیح
تەواو ئاسایی بووە.
جوگرافیای كوردستان
كوردستان لە روانگەی زمانەوانیەوە ،واتا
واڵتی كوردەكان .ئەوناوە یەكەمجار بە
ویالیەتێكی حكومەتی توركە سەلجوقیەكان
وت��راوە كە تاڕادەیەك ئەمڕۆ بریتییە لە
پارێزگای كوردستان (سنە) ،كوردستانی
خۆرهەاڵت (ئێرانە) .زنجیرەی سەلجوقی
لەالیەن سوڵتان سنجر لە ناوەڕاستی سەدەی
12ی دوای لەدایكبونی مەسیح بنیاتنرا.
گەرچی ئەمڕۆ كوردستان واڵتێكی سەربەخۆ
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نییە ،بەاڵم ناوی كوردستان بۆ ئاماژەكردن
بەو ناوچە جوگرافییە بەكاردەهێنرێت
كە كوردەكان تێیدا زۆرینەن .سنورەكانی
ئ��ەوچ��وارچ��ێ��وەی��ە دی���اری ن��ەك��راوە و
رێكخراوەكان ،گرووپەكان و كەسایەتی
جیاجیا بە گوێرەی تێبینی سیاسی ،خۆیان
چوارچێوەی جیاوازییان راگەیاندووە.
س��ەرەڕای كوردستان ناوچەیەكی دیار و
ناسراوە كە لەزنحیرە كێوەكانی زاگرۆس
تا تۆرۆس ستونی بڕبڕەكەی پێكدەهێنێت،
درێژبۆتەوە و لە باشور بۆ دەشتەكانی
نێوان دوو رووبار (میزۆپۆتانیا) و لە باكور
دەگاتە بان و دەشتە كاكی بەكاكیەكانی
ئ��ەن��ادۆڵ��ی ئەرمەنستان .دوای ش��ەڕی
چاڵدێران ،سەدەی 16ی زایینی ئەوناوچەیە
دابەش بووە سەر دوو ئیمپراتۆری ئێران
(سەفەوی) و عوسمانی .دوای هەرەسهێنانی
ئمپراتۆریەتی عوسمانی لە سەرەتای سەدەی
 20و دابەشكردنی خاكی عوسمانی لەنێوان
دەەسەاڵتە ئەورووپیەكان دوای كۆتایی
هاتنی شەڕی جیهانی یەكەم ،كوردستان
جارێكی دیكە لەنێوان دەوڵەتەكانی ئێران،
توركیا ،عێراق ،سوریا ،ئازەربایجان و
ئەرمەنستان ،دابەشكراوە .هەروها گرووپە
كوردییەكان لە كۆمارەكانی ئاسیایی و
قەفقاز لەوانە گورجستان ،قزاقستان،
قەرقیزیا و توركمانستان بوونییان هەیە.
كوردەكان بە گشتی بە كاری كشتوكاڵی
و كێڵگەوە خەریكن .تاكۆتایی سەدەی
 19گرنگترین چاالكی ئابوری لەناوچەی
كوردستان ئاژەڵداری بووە و عەشیرەتە
ك���وردەك���ان ران���ە م��ەڕ و بزنییان بە
سەرنجدانە بارودۆخی ئاو و هەوای نێوان
دەشتەكان و ناوچە شاخاویەكان ،گەرمێن
و كوێستانیان ك��ردووە .دوای كێشرانی
سنورە نێودەوڵەتیەكان ،زۆرب��ەی ئەو

خاوەن كێڵگە رەشماڵ نشینانە ناچاربوون
نیشتەجێبن ،س��ەرەڕای ئەوەی زۆربەیان
درێژەیان بە ئاژەڵداری خۆیاندا.
ناوچە كوردنشینەكان لە روانگەی كانزا و
كشتوكاڵ دەوڵەمەند بووە و تووتن ،پەمۆ
(لۆكە) و دانەوێڵەی بەرهەم هێناوە و
كانزای كارای مس ،كرۆم ،ئاسن و بەردی
خەڵوزی هەیە .ناوچە كوردنشینەكان
 15%بەرهەمی دانەوێڵەی توركیا30% ،
دانەوێڵەی عێراق و  35%دانەوێڵەی ئێران
بەرهەم دەهێنن .لە ناوچە كوردنشینەكان
و لە دراوسێی سنورە فەرمیەكانی ئێران،
ت��ورك��ی��ا ،س��وری��ا و ع��ێ��راق س��ەرچ��اوەی
نەوتی هەیە .كۆنتڕۆڵ بەسەر دۆزینەوە،
دەرهێنان و هەڵگرتن و گواستنەوەی نەوت
و داهاتی بەرهەمی ئەو ناوچە نەوتییە
هۆكارێكی سەرەكی گرژی نێوان كوردەكان
و حكومەتەكانی ئەو واڵتانەیە .زیادبوونی
زۆروزەوەن��دی رۆژانەی گرنگیەتی نەوت
دوای جەنگی جیهانی دووەم وایكرد ئەو
واڵتانە حەزنەكەن هیچ واڵتێك بدەن
ب��ەك��وردەك��ان و لەئەنجامدا تەعریب،
ب��ە ت��ورك و موسڵمان ك��ردن��ی ناوچە
كوردنشینەكان بەهۆی تێبینی ئابورییەوە
ئەجام بدرێت.
ه���ەروەه���ا ك��وردس��ت��ان ل��ە روان��گ��ەی
سەرچاوەی ئاوی دەوڵەمەند و دەوڵەمەند
بووە و هەرئەو كارە ئەو واڵتەی كردۆتە
چەقی مشتومڕ و گەنگەشەی ناوچەیی.
دروستكردنی بەنداو لەسەر رووبارەكانی
دیجلە و ف��ورات ،شوێنەواری تێكدەری
لەسەر ژیانی ه��ەزاران ك��ورد دان��اوە و
ب��ەزۆر بۆ ناوچەی دیكە راگ��وێ��زراوون.
ئەو بەنداوانە كاریگەری جدییان لەسەر
واڵتانی خوارەوەیان لەوانە سوریا و عێراق
هەبووە؛ تەنانەت هەندێكجار مەسەلەی

«رێككەوتننامەی
سایكس  -پیكۆ:
(9ی ئازاری ،)1961
پەیماننامەیەكی
نهێنیانەیە كە لە
جەنگی جیهانی
یەكەم لە نێوان
بەریتانیای گەورە و
فەڕەنسا ،بە رەزامەندی
ئیمپراتۆریەتی روسیا
بۆ دابەشكردنی
ئیمپراتۆریەتی
عوسمانی بەسترا».
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رادەی رەوتی ئاوی نێوان واڵتانی عێراق،
توركیا و سوریا ،بۆ لێواری شەڕ كێشی
كردوون.
دانیشتوانی كوردەكان
بابەتێكی تێكچڕژاوی مەسەلە سیاسییەكان
كە مشتومڕ و گەنگەشەی جێ سەرنجی
ل��ێ��دەك��ەوت��ۆت��ەوە ،ن��ەب��وون��ی ئامارێكی
درووس��ت��ی دانیشتوانی ك��وردەك��ان��ە .لە
كاتێكدا حزبە ناسیۆنالیستەكانی كورد
لەوانەیە لەژمارەی دانیشتوان زێدەڕۆیی
بكەن ،ب��ەرژەوەن��دی ئ��ەو واڵت��ان��ەی كە
خ���اوەن كەمینەی ك���وردن ،ل��ەوەدای��ە
ژمارەیان كەم لەبەرچاو بگرن و لە رووی
گەیشتن بەومەبەستە بە كەمی سەرژمێری
دەكرێت ،كە بە فەرمی ناسینی ناسنامەی
ن���ەژادی ك��وردەك��ان وەك وت��ەزای��ەك��ی

راستەقینە دەربخات .لەتوركیا ،ئەنكەرە
تەنیا ساڵی  1990ب��وون��ی كوردەكانی
لەسنوری توركیا پشتڕاستكردەوە و پێشتر
كوردەكانیان بە توركی شاخاوی و زمانی
كوردییان بە شێوەزارێكی توركی دەزانی.
لەسوریا دەوڵەت كوردەكان بە كۆچبەرانی
ل��ەت��ورك��ی��اوە ه��ات��وو دەزان��ێ��ت و وەك
گرووپێكی نەتەوەیی یان نەژادی خۆماڵی
ئەو واڵتە بە فەرمی نایان ناسێت.
لەئەنجامدا پێویستە بۆ هەڵسەنگاندنی
دانیشتوانی كوردەكان ،پشت بە زانیاری
مێژوویی ببەستیت ،واتا بە قۆناغەكانی
كۆڵۆنیالی ،سیستمی میللەتی عوسمانی و
ریفۆرمەكانی توركیای عوسمانی بەناوی
رێكخستن .لەوكاتەوە تائێستا گۆڕانی
دانیشتوانی خێرا و نایەكسان لەخۆرهەاڵتی

ناوین روویداوە .سەرەڕای بەهۆی هەژاری
و گۆشەگیری كۆمەاڵیەتی  -ئابوری و
هەروەها گەشەی زیاتری دانیشتوان و
نرخ باوەڕی ،پێدەچێت كوردەكان لەچاو
توركەكان زیاتر گەشەیان كردبێت.
خەماڵندنی دانیشتوانی ك��وردەك��ان لە
ئێستادا ( 24 )2011و  27ملیۆن ناجێگیرە
لەو ژمارەیە ،توركیا  13ملیۆن ،عێراق
 4/2ملیۆن ،ئێران  5/7ملیۆن و سوریا
زیاتر لە  1ملیۆن (لەنێوان  8/5بۆ 12%ی
دانیشتوان) كوردە .دانیشتوانی كەمتر لە
ئەرمەنستان ،ئازەربایجان و شوێنەكانی
دیكە بوونی هەیە.
زمان
بەگوێرەی میهردادی ی��ەزدی ،دوو لقی
سەرەكی لەزمانی كوردی دا هەیە .یەك،

ئاوارەبوونی کوردانی رۆژئاوا
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لقی كرمانجی :بریتی بووە لە كرمانجی
باكور و لە ب��اك��وری كوردستان قسەی
پێدەكرێت و سۆرانی كە لە باشور قسەی
پێدەكەن .دوو ،گرووپی پەهلەوانی /
پەهلەوانیكە :لە دوو شێوەزاری سەرەكی
دیملی یان زازا ،لە باكوری خۆرئاوای
كوردستان قسەی پێكراوە و گۆرانی،
لە ناوچەكانی دەورەدراو بە شاخەكانی
باشوری كوردستان پێی دەدوێن ،پێكهاتووە.
ئەو شێوەزارە كلیلییانە بۆخۆیان بۆ شێوە
ئاخاوتنی ناوخۆیی یكە دابەش دەبن.
سەرەڕای ئەو ئاڵۆزییە ،ئەمڕۆ زمانی زاڵ،
كرمانجی و سۆرانییە .كرمانجی لە باكور،
خۆرهەاڵت و خۆرئاوای كوردستان باویەتی
و سۆرانی كە لە باشوری كوردستان قسەی
پێدەكەن .لێكچویەكی زۆر لەنێوان ئەو
دوو شێوەزارەدا هەیە ،بە شێوەیەك كە
تێگەیشتنی ئەو دووانە بۆ كوردەكان ئاسانە.
ل��ە ن��ێ��وان ساڵەكانی  1932و ،1943
جەالدەت عالی بەدرخان گۆڤاری هاواری
ب�ڵاوك��ردەوە كە لەجیاتی بەكارهێنانی
پیتی عەرەبی  /فارسی لە پیتی رۆمی بۆ
نوسینی زمانی كوردی سودی وەرگرت.
پیتە ئەلف باكانی بەدرخان بەشێوەیەكی
نهێنی لە توركیا باڵوبۆتەوە و پاشان
ئاستی خوێندەواری كوردی لەناو كۆمەڵی
كوردەواریش زیادی كرد .نوسینی سۆرانی
كە لە سەدەی نۆزدە لەالیەن شاعیران و
نوسەرانی باشوری كوردستان باوی بووە،
كۆلێنێڵ تۆفیق وەهبی كە پیتەكانی پاش
جەنگی جیهانی یەكەم لە رووی رێسای
دەن��گ��ەوە گ��ۆڕی ،زی��ات��ر گ��ەش��ەی ك��رد.
سەرەڕای سنورداری چاپ و ئاخاوتن بە
زمانی كوردی ،كوردەكانی لە فێربوونی
زمانی خۆیان و بەستانداردكردنی گیرۆدە
كردووە.

سنورداری هاوشێوە ،ئەمڕۆش لە رووی
رێگری لە گەشەكردنی زمانناسی ئەو زمانە
و پێشگرتن لە یەكڕیتم كردنی رێزمانی
زمانی كوردی بەردەوامە .گومان دەكرێت
زۆرینەی كوردەكان نەتوانن زمانی كوردی
بخوێننەوە یان بەزمانی كوردی بنوسن.
لە توركیا و سوریا ،ئاخاوتن بە زمانی
كوردی لەناو خەڵكدا هەم لە رێگای یاسا
و هەم بە رەوشێكی تۆقێنەر و هەڕەشاوی
سنوردار كراوە .لە ئەنجامدا ،فێركردن و
خوێندنی زمانی ك��وردی لەو دوو واڵتە
بۆ زۆرینەی كوردەكان كارێكی نهێنیانە و
پەنهانی بووە.
ئایینەكان
لە رواگ��ەی كەوناراییەوە كوردەكان لە
یەزدانیزمی ئایینی كۆنی هۆرییەكان
پەیڕەوییان كردووە و تەنانەت ئەمڕۆش
كاریگەری ئەو ئایینە كۆنە لەسەر كەلتوری
كوردەكان و رواڵەتی و بێناوەرۆكی ئایین
دەبینرێت ،نزیكەی 3\1ی كوردەكان هێشتا
پەیڕەوی لە یەزدانیزم دەك��ەن ،گەرچی
زۆرینەی كوردەكان ئەمڕۆ (سنوری )5\3
ی موسڵمانن .هەندێك كۆمەڵی ناوخۆیی
ك��ورد ،پ��ەی��ڕەوی م��ەزه��ەب و لقەكانی
دیكە دەك��ەن كە بنەمایەكی زۆری��ان لە
ئایینی زەردەشتی وەرگتووە .زەردەشتی
ئایینێكی كۆنە و بۆ سنوری ساڵەكانی
500ی پێش زایینی دەگەڕێتەوە .گومان
دەكرێت ئەو دینە بە قوڵی كاریگەری لە
ئایینە خۆماڵیەكانی كوردی وەرگرتبێت.
لە ساڵەكانی سەرەتایی سەرهەڵدانی
زەردەشت ،یەزدانیزم وەك ركابەری زاڵی
ئایینی زەردەشت ئەژمار دەكرا .دەكرێت
زۆرب���ەی ن��ەری��ت��ەك��ان ،داب و سمبولە
زەقەكانی كەلتوری ك��ورد بە ئەو دوو
ئایینە ببەسترێتەوە لەوانە نەورۆز (ساڵی

نوێی كوردی كە لە 21ی مارس ئاهەنگ
دەگێڕدرێت) ،پەرستنی ئاگر ،دەركەوتنی
خۆر و هێماكنی دیكە .ئەمڕۆ ،سەرچاوەی
زیاتری دابونەریتی كۆمەڵی كوردەواری بۆ
بنەماكانی ئەو ئایینە دەگەڕێتەوە.
عەلەوی و ئەهلی هەق (یارسایزم)
باوەڕوایە مەزهەبی عەلەوی لە سەدەی
پازدە گەشە و پەرەی ستاندووە .مەزهەبی
عەلەوی بە گشتی لە ناوەندی ئەنادۆڵ
باویەتی و بەشداریەكی زۆر لەناو زازا
زمانان و پەیڕوانی ئەو مەزهەبەدا هەیە.
بەشداری هاوشێوە لەنێوان گۆران زمانان
و مەزهەبی ئەهلی هەقە ،لە باشوری
كوردستان دا هەیە .گومان دەكرێت ئەو
دوو مەزهەب و ئەو دوو زمانە (و لە
ئەنجامدا خەڵكەكان) رەگ و بنەمای
هاوبەشییان ه��ەب��ووە ،ب��ەاڵم پەالمار و
پەڕینەوەی نەتەوەی جیاواز بە ناوەندی
كوردستان دا ،بۆ دوو گرووپی دیار دابەشی
كردبن .ه��ەردوو مەزهەبەكە لە ستایش
و رێزگرتن لە ئیمامی عەلی هاوبەشن و
بنچینەی هەردووكییان هزرەكانی ئایینی
زەردەشتە .عەلەویەكان و ئەهلی هەقەی
دیكەش لەناوچەكە دەبینرێن كە كورد نین.
ئێزیدی
سنوری لە 2%ی كوردەكان ئێزیدین .ئەو
ئایینە پێكهاتەیەكی توخمی كوفرئامێز
و ئایینەكانی دیكە لەوانە یەزدانیزم و
زەردەشتییە و هەروەها بنەماو بڕوای
ی��ەه��ودی ،مەسیحی و ئیسالمی تێدا
دەدۆزرێ��ت��ەوە .ك��وردە ئێزیدیەكان بە
كرمانجی دەئاخڤن و ل��ە ناوچەكانی
سوریا ،ئەرمەنستان و ناوچەی ماردین
 میدیای توركیا دەژیین .دانیشتوانێكیك��ەم��ی ئ��ێ��زی��دی��ەك��ان ش��ای��ەت��ی ئ���ازار و
دەردەسەریەكن ،كە لەالیەن پەیڕەوانی
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پەیماننامەی لۆزان
لە 24ی تەموزی
 1923واژۆكرا.
ئەو پەیماننامەیە
مافی فەرمانڕەوایی
توركیای بەسەر
كوردستانی باكور،
دایە توركیا .گەرچی
لەو پەیماننامەیەدا
«پارێزگاری لە ژیان
و ئازاد تێكڕای
دانیشتوانی توركیا
بەبێ سەرنجدانە
شوێنی لە دایكبوون،
نەتەوە ،زمان ،نەژاد و
ئایین» وەك مەرجێك
لەبەرچاو گرتبوو ،بەاڵم
لەو پەیماننامەیەدا
تەنانەت ناوی
كوردەكان ،كە سنوری
3\1ی دانیشتوانی
توركیا و %48/5ی
تێكڕای دانیشتوانی
كوردەكان پێكدەهێنێت،
نەهێنرابوو
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ئەو ئایینە بەرگەی دەگیردرێت .بەهۆی
ب��اوەڕب��وون بە شەیتانی پ��ەروەردگ��ار،
ئێزیدیەكان تۆمەتی پەرستنی شەیتانیان
دراوەتە پاڵ و بەوهۆیەوە جیاوازیان لەگەڵ
دەكرێت .لە ئەنجامدا زۆربەی پەیڕەوانی
پێشووی ئەو ئایینە چونەتەپاڵ ئایینەكانی
ئیسالم و مەسیحیەت بۆئەوەی لە ئازار و
ئەزیەت پارێزراوبن.
موسڵمان
زۆربەی خەڵكانی كوردستان لە سەدەكانی
 12و  16موسڵمان بوون .دەوترێت تا
ئەوكاتە ئیسالم بەشێوەیەكی رواڵەتی
چەند ناوچەیەكی سنوری كوردستانی
خستبووە ژێركاریگەری خۆیەوە .ئەمڕۆ
نزیكەی 5\3ی ك��وردەك��ان موسڵمانن
گ��ەرچ��ی ب���ەالی زۆرب��ەی��ان��ەوە ئیسالم
ئایینی ئەو ستەمكارانەیە كە حكومەت
بەسەر میللەتی كورد دا دەكەن .زۆربەی
كوردە موسڵمانەكان پەیڕەوی مەزهەبی
شافعیین كە ئەوكارە داكۆكی رێژەیی
كۆمەڵی كوردەواری لەبەرامبەر دەسەاڵتی
توركەكان و عەرەبەكان پیشاندەدات
چونكە زۆرب��ەی ت��ورك و عەرەبەكانی
میزۆپۆتانیا (نێوان دوو رووبار) پەیڕەوی
مەزهەبی حەنەفی دەكەن كە مەزهەبی
ف��ەرم��ی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لە
سەدەی شازدە بوو.
شیعە
سنوری  %15ی كوردەكان شیعەی یازدە
ئیمامن .زۆرج��ار ئەو كوردانە زمانیان
سۆرانی بووە كە لە پارێزگای كرماشان و
كۆمەڵێكی كەمتر لە پارێزگای كوردستان
(سنە) ،دەژیین .ك��وردە فەیلییەكان بە
دانیشتوانی  150هەزار كەس كە لە 1970
و  1980لە عێراقەوە رەوانەی ئێران كران،
پەیڕەوی مەزهەبی شیعەن.

سۆفی
كوردەكانی دیكەی موسڵمان باوەڕیان بە
سۆفیگەرێتییە و نەریت و دابی مەزهەبییان
بریتییە لە خواردنی ئاگر ،خۆبریندار كردن
و دۆخ��ی جەزمە و ج��ەزم بوونە .ئەو
نەریتانە بنەما و رەگی پێش ئیسالمییان
هەیە و گرنگیەتی چاوگ و سەرچاوەی
كۆمەاڵیەتی لە باسی ئایین دا پیشاندەدەن.
مەزهەبەكانی دیكە
ئایینی ك��وردەك��ان��ی دیكە بریتییە لە:
مەسیحی ،یەهودی ،داودی (كاكەیی)،
نەقشبەندی و گەیالنی ق��ادری .كۆمەڵی
مەسیحی بەرچاو لە كوردستان ئەرمەنیەكان
و ئاشوریەكانن .گەرچی ئەرمەنیەكان
و ئاشوریەكان لە روانگەی ن��ەژادی لە
ك��وردەك��ان ج��ی��اوازن ،لەگەڵ ئەوەشدا
ژمارەیەكییان تێكەاڵوی تایفە كوردیەكان
بوون و رابردوو پیشانی دەدات كە هەندێك
كۆمەڵی كوردەواری لە ناوەڕاستی سەدەی
دوازدە بوونەتە پەیڕەوی ئایینی مەسیحی.
لە سەدەی هەژدە بانگەوازخوازانی ئایینی
كریستیانیەت لەگەڵ ئامانجی بە مەسیحی
كردنی كوردەكانی یەزدانی و زەردەشتی
هاتنە ن��اوچ��ەك��ە و ب��ون��ەه��ۆی ئ��ەوەی
كوردێكی زۆر ببنە مەسیحی.
 2000ساڵە كەساتێكی ئایین یەهودی
لە كوردستان دەژی��ن ،گەرچی زۆرینەی
ی��ەه��ودی��ەك��ان دوای روودان���ی جەنگی
جیهانی دووەم و زیادبوونی باوەڕی دژە
سامی بۆ ئیسرائیل كۆچییان كرد .سنوری
 150هەزار كوردی یەهودی لە ئۆرشەلیم
دەژیین ،كە هێشتا زۆربەیان خۆیان بە
كورد دەناسێنن .كوردە یەهودیەكان لە
ئێرانیش دەژین.
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مێژووی كوردەكان
"رێككەوتننامەی سایكس  -پیكۆ9( :ی
ئازاری  ،)1961پەیماننامەیەكی نهێنیانەیە
كە لە جەنگی جیهانی یەكەم لە نێوان
بەریتانیای گەورە و فەڕەنسا ،بە رەزامەندی
ئیمپراتۆریەتی روسیا بۆ دابەشكردنی
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بەسترا".
دائیرەت و المعاریفی بەریتانیا
مانگی ئ����ازاری  ،1916ب��ۆ زۆرب���ەی
كوردەكان خاڵی وەرچەرخانە لە مێژووی
كورستان دا .رێككەوتننامەی سایكس –
پیكۆ كوردستانی ب��ردە قۆناغێكەوە كە
بەگوێرەی بەرژەوەندی و قازانجی خۆرئاوا
داب��ەش بكرێت .ئەو بەرژەوەندییانەی
سەرئەنجام رێككەوتننامە و گفتوگۆكانی
داهاتووی مافی سەربەخۆیی بەڵێندراو بە
كوردەكانی رەتكردەوە.
پاش شكستی هێزەكانی تورك لە ،1918
شیمانەی پێناسەكردنەوەی جارێكی دیكەی
سنورەكان بە پێی نەتەوەیی بوون ،رەنگی
واقیعیەتی بەخۆوەگرت .هەنگاوەكانی
پێش كۆتایی هاتنی جەنگ لەم بارەیەوە
ئەنجامدرا ل��ەوان��ە حوسێن ،خانەدانی
مەككە ،نامەەكی بۆ كۆمسیاری بااڵی
بەریتانیا لە میسر نوسی ،واتە سەرهەنگ
مەك ماهون (،)Sir Henry McMahon
لە بارەی داهاتووی واڵتانی عەرەبی ژێر
ئیمپراتۆریەتی عوسمانی.
ساڵی  ،1917بەڵشەفیكەكان وردەك��اری
رێككەوتننامەی سایكس – پیكۆیان
كە دەرئەنجامی گفتوگۆی نهێنییانەی
نێوان بەریتانیا و فەڕەنسا ،ساڵی 1916
ب��وو ،ئاشكراكرد .رێككەوتننامەكە كە
گ��ف��ت��وگ��ۆك��اران��ی س��ر م��رك س��ای��ك��س و
فرانسیس ج��ۆرج پیكۆ ب��وون ،بەشێكی

فراوانی خاكی ئەنادۆڵییان لەدەستی توركیا
هێنایەدەر و روسیا ،ئیتالیا و یۆنان وەك
پاداشتی هاوكاری لە جەنگ ئەوخاكەیان
وەرگرت .پاش چوونەدەری بەڵشەفیكەكان
لە رێككەوتننامەی سەر زەوی قۆزاقەكان
و واڵتانی قەفقاز لەوانە ئەرمەنستان،
گورجستان و كوردستان ،لەجیاتی كەوتە
ژێردەسەاڵتی بەریتانیاوە .لە دەرئەنجامی
رێككەوتننامەكە ،كوردستان لە نێوان
چەند ناوچەیەكی ژێدەسەاڵتی بەریتانیا
دابەشكراو بەوپێیە كوردەكان بەگوێرەی
بەرژەوەندی و پەیوەندی هاوپەیمانان لە
سوریا و نێوان دوو رووبار دا ،گوێڕایەڵ و
كەوتنە ژێردەسەاڵتی جیاوازەوە.
دوای هەوڵ و تەقەلالی زۆر و سەرنەگرتوو
ل��ە كۆتایی هێنان ب��ە دووژم��ن��ك��اری بە
میتۆدێك كە بتوانێت هەردووال بگەیەنێتە
ئاشتییەكی درێژخایەن ،سەرۆكی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،ویدرۆ ویلسۆن
لە 8ی حوزەیرانی  1918بنەما چ��واردە
الیەنەكەی خۆی راگەیاند .بەرنامەیەك
بووو كە ویلسۆن چاوەڕوان بوو بنچینەی
ئاشتییەكی لەوچەشنە لەسەری بوەستێتەوە.
بنەماكانی لەوچەشنە ئ��ازادی دەریاكان
و كۆمەڵگای نێودەوڵەتیشی گرتۆتەوە و
ویلسۆن بنەمای سەربەخۆیی لە بنەمای
دوازدەدا راگەیاندبوو :بنەمای دوازدە:
پێویستە بەشی تورك نشینی ئیمپراتۆریەتی
عوسمانی لە مافی فەرمانڕەوایەتی دڵنیابن و
میللەتەكانی دیكە كە ئێستا لەژێردەسەاڵتی
توركەكاندان ،پێویستە ئاسایش و دەرفەتی
– بەبێ تەنگاوكردن – بۆ سەربەخۆییان
بڕەخسێت .پێویستە تەنگەی دەردانیل وەك
رێگای ئازاد بۆ پەڕینەوەی كەشتیەكان و
بازرگانی هەموو میللەتان ،بەبەردەوامی
لەژێر گرەنتی نێودەوڵەتیدا ،كراوە بێت.

ئ��ەو روان��گ��ەی��ە ل��ەب��ارەی نەتەوەكانی
ئیمپراتۆری پێشووی عوسمانی ،نەبووە
جێ رەزامەندی دەسەاڵتەكانی هاوپەیمانان
و بنەما چوارالیەنەكەی ویلسۆن لە گۆڕینی
بۆ راگەیەنراو و نمونەی فەرمی سیاسەتی
هاوپەیمانان بێ ئاكام مایەوە.
پەیماننامەی سیڤەر
كاتێك بەریتانیا لەناوچەكە ،بەهۆی
تەوژمی داهاتووی ئابوری و ساسیی نێوان
دوو رووب��ار هۆگری موسڵ بوو ،داوای
هەمواركرنەوەی رێككەوتننامەی سایكس –
پیكۆی كرد ،چونكە لەو رێككەوتننامەیەدا
ویالیەتی موسڵ كەوتبووە ژێر هەژمونی
فەڕەنساوە .لەئەنجامدا بەریتانیاو فەرەنسا
لەسەر سنورو ب��ارودۆخ��ی سەربەخۆی
كوردستان كەوتنە گفتوگۆوە.
هاوكات ،تایەفە كوردەكان بەهۆی ترس
لە دەس��ەاڵت��ی عەرەبەكان و توركەكان
و داب��ەش��ك��ردن��ی خ��اك��ەك��ەی��ان لەنێوان
دەسەاڵتەكان لە روانگەی سیاسییەوە خۆیان
رێكخست و گفتوگۆیان لەگەڵ دەسەاڵتی
ج��ی��اواز ك��رد .الیەنگری و رای تایەفە
كوردیەكان ناجێگیر بوو؛ كەسانێك هاوڕای
دەس��ەاڵت��ی خ��ۆرئ��اوا ب��وون ،ژم��ارەی��ەك
الیەنگری توركەكان و ژمارەیەكی دیكە
الیەنگری سەربەخۆیی یەكجارەكی بوون.
كوردێكی زۆری���ش بەباشییان دەزان��ی
كە وابەستەی هیچ یەك لەو الیەنگرییە
جیاوازەی فكرییە نەبن.
ل���ەوك���ات���ەدا زۆرب���وون���ی دەس��ەاڵت��ی
مستەفا كەمال (ئەتاتورك) لە توركیا،
جەختكردنەوەی لە سەربەخۆیی توركیا،
ئایدۆلۆژی ئیرردنتیستی (لكاندنخوازی)
یەكەی و گفتوگۆی لەگەڵ بەڵشەفیكەكان،
نیگەرانی نوێی لە ئینگلیزەكان لەبارەی
ب��اك��وری ویالیەتی موسڵ و پارێزگاری
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كاتێك بەریتانیا
لەناوچەكە ،بەهۆی
تەوژمی داهاتووی
ئابوری و ساسیی
نێوان دوو رووبار
هۆگری موسڵ بوو،
داوای هەمواركرنەوەی
رێككەوتننامەی
سایكس – پیكۆی
كرد ،چونكە لەو
رێككەوتننامەیەدا
ویالیەتی موسڵ
كەوتبووە ژێر هەژمونی
فەڕەنساوە .لەئەنجامدا
بەریتانیاو فەرەنسا
لەسەر سنورو
بارودۆخی سەربەخۆی
كوردستان كەوتنە
گفتوگۆوە
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لە ب��ەرژەوەن��دی خۆیان لە نێوان دوو
رووبار ،ورووژاند .بەریتانیەكان هەستییان
بە پێویستی درووستكردنی ناوچەیەكی
بێالیەن لە نێوان توركەكان و ناوچەكانی
ژێردەسەاڵتی خۆیان ،كردو بەو ئاقارەدا،
دامەزراندنی واڵتێكی ئەرمەنی و واڵتێكی
كورد بۆ هۆگریەكی سستراتیجییان گۆڕا.
بەریتانیا ل��ە تشرینی دووەم���ی 1919
نوێنەری كوردەكان و ئەرمەنیەكانی هاندا
كە راگەیەنراوێكی ه��اوب��ەش لەبارەی
یەكگرتوویی ل��ەب��ەرام��ب��ەر گ��ەڕان��ەوەی
بااڵدەستی توركەكان واژۆ بكەن .كاتێك
كە ویالیەتە یەكگرتووەكان لەناوچەكە
پاشەكشەی كرد ،پشتگیری بەریتانیا لە
واڵتێكی ئەرمەنی سەربەخۆ زیادی كرد و
وەك پێویست مەسەلەی ئەنادۆل درا بە
فەڕەنسا و بەریتانیا.
پ��ەی��م��ان��ن��ام��ەی س��ی��ڤ��ەر ك��ە ل��ە 1920
واژۆك��را ،پەیماننامەیەكی ئاشتی نێوان
هێزەكانی هاوپەیمانان و توركیا بوو و
قەڵەمڕەوی پاشایەتی عوسمانی كە پێشتر
بەهۆی وابەستەیی دارای��ی و بازرگانی
بە دەسەاڵتەكانی خۆرئاوا الواز ببوو،
ك��ەم��دەك��ردەوە .لەو پەیماننامەیە سەر
زەوییەك كە ئەمڕۆ باشوری خۆرهەاڵتی
توركیا و باكوری عێراقە ،بە راشكاوی وەك
سەر زەوی كوردستان لە قەڵەمدراوە .ئەو
سەر زەوییە لە باكورەوە بە سنورێك كە
پاشان بووە واڵتی سەربەخۆی ئەرمەنەكان،
دەگات و لە باشورەوە تا ناوچەی جەزیرە
لە سوریا دەك��ا .لەو پەیماننامەیەدا بۆ
هەموو كەمینە ن��ەژادی و ئایینی لەسەر
زەوی عوسمانی تەگبیر و پێشبینی پێویست
لەبەرچاو گیرابوو .م��ادەی 62ی تا 64
تەنیا ل��ەب��ارەی ك��وردەك��ان و كوردستان
و مافی سەربەخۆیی ب��وو كە لەالیەن

كۆمەڵگای نێودەوڵەتی پاش ریفراندۆمێك
كە بڕیاربوو دوای ساڵێك پاش واژۆكردنی
پەیماننامەكە ،پێیان دەدرا.
سەرەڕای ناوەڕۆكی ئەو پەیماننامەیە كە
بە زەینی توركە الوە ناسیۆنالیستەكان
و كۆمیتەی بااڵدەستی ئیتحاد و تەرەقی
( )CUPتێدەپەڕی ،نەیاری هەبوو .ئەو
پەیماننامەیە سازان بوو لەسەر قەڵەمڕەوی
توركیا كە ئەتاتورك رابەری جواڵنەوەی
بەرگری نەتەوەیی هەرگیز قبوڵی نەكرد.
لەكاتی ئەنجامدانی گفتوگۆی سیڤەر ،توركیا
روب��ەڕووی پەالماری دەرەك��ی بە زۆری
یۆنانیەكان و نائارامیەكان و شەڕی ناوخۆی
بەتایبەت لە كوردستان و ئەرمەنستان
ب��ووەوە .ش��ەڕی سەربەخۆیی توركیا لە
نێوان ساڵەكانی  1920و  1922هاوسەنگی
دەسەاڵتی نێوان توركیا و بەریتانیای بە
قازانجی توركیا گۆڕیووە و دامەزراندنی
توركیای ئەتاتوركی وەك هەڕەشەیەكی
جدی بۆ بەرژەوەندی بەریتانیا لە توكیا و
دەورووبەری گۆڕا.
پەیماننامەی لۆزان
تەنانەت پێش ئەوەی مەرەكەبی پەیماننامەی
سیڤەر وشكبێتەوە ،شەڕی سەربەخۆیی
توركیا ب��ووە هۆی هەڵوەشانەوەی ئەو
پەیماننامەیە .هێزەكانی توركیا لەگەڵ
هێرشكردنە سەر ناوچەی باشوری یۆنان
و كۆنتڕۆڵكردنی ،چۆتە ناوچەی كورد
و ئەرمەنیەكان و توركەكان لە رەواندوز
(ب��اك��وری عێراق) ئامادەیی سەربازیان
هەبووە .لە ئەنجامدا بەریتانیا كەوتە
دۆخ��ێ��ك��ەوە ك��ە دووژم��ن��ای��ەت��ی لەگەڵ
توركەكان بە زیانی ب��ەرژەوەن��دی ئەو
تەواوو دەبێت.
ساڵی  ،1923هێزەكانی ئەتاتورك بەسەر
رژێ��م��ی پ��ێ��ش��وودا س��ەرك��ەوت��ن .ئەو
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سەركەوتنە لەگەڵ داگیركردنی سەر زەوی
توركنشین و راگەیاندنی كۆماری توركیا،
بە هەڕەشەیەك بۆ بەرژەوەندی بەرتانیا لە
نێوان دوو رووبار و ویالیەتی موسڵ ئەژمار
دەكرێت .هەربەو ئاڕاستەیە سیاسەتی
پشتگیری كردن لە جواڵنەوەی كوردەكان لە
بەرامبەر كەمالیستەكان لە رووی پاراستنی
ئاسایشی سنوری باكوری عێراق لەالیەن
یۆنانیەكان و ك��وردە ناسیۆنالیستەكان،
هاندان و بەهێز دەبێت و لە ژێر چاودێری
وردی بەرتانیا دابوو .سەرئەنجام گفتوگۆ
و س���ازان ل��ەگ��ەڵ كەمالیستەكان وەك
بژاردەیەكی باشتر لە پشتگیری راستەوخۆ
لە جەنگاوەرانی كورد ،خرایە روو ،چونكە
كوردەكان رابەرێكی دیاریكراویان نەبوو
ئەوە لەوانەبوو ببێتە هۆی سەرهەڵدنی
كێشە و گرفتی پێشبینی نەكراو .بە گشتی

بەریتانیا لە پاراستنی بەرژەوەندی خۆی لە
نێوان دوو رووبار و بەرگرتن لە لكادنی
سەر زەوی ژێركۆنتڕۆڵی بەریتانیا لە موسڵ
بە توركیاوە دەترسا .بەوشێوەیە پێویستی
كرد كە دووبارە گفتوگۆی ئاشتی لەگەڵ
توركیا بكرێت و ئەو گفتوگۆیە ئاشكرای
كرد كە دامەزراندنی واڵتانی سەربەخۆی
كوردستان و ئەرمەنستان ئیدی كردەگی و
رێی تێناچێت.
بە پێچەوانەی ئاماژەی پێشوو بەریتانیا
بە كوردەكان وەك "نەژاد و نەتەوەیەكی
سەربەخۆ" و س��ەرەڕای بوونی ناڕەزایی
ك��وردەك��ان ب��ۆ نوێنەرانی بەریتانیا و
هەروەها بەڵێنی سەربەخۆیی بە كوردەكان
لە پەیمانی سیڤەر ،نوێنەرانی كورد لە هیچ
قۆناغێكی گفتوگۆكەدا بە رەسمی ئامادە
نەبوون .كوردە ناسیۆنالیستەكان لەالیەن

ئینگلیزەكان داوای پەیماننامە یەكییان
كرد ،كە لەو گفتوگۆیەدا رێز لە مافەكانیان
بگرێت بۆ خودموختاری كوردستان .لەگەڵ
ئەوەشدا ،هۆگری ستراتیژیكی بەریتانیا بۆ
خودموختاری یان سەربەخۆیی كوردستان
بەهاوتەریبی دەستكەوتەكانی توركیا لە
شەڕی سەربەخۆیی ددابەزی و لەئەنجامدا
ناڕەزایی كوردەكان دژی پەیماننامەی نوێ
لەبەرامبەر ب��ەرژەوەن��دی جیۆپۆلیتیكی
ستراتیژی بەریتانیا ،گرنگیەتی خۆی لە
دەست دا.
دوای ئەنجامدانی وت��ووێ��ژ و گفتوگۆ
لەگەڵ توركیا ،پەیماننامەی لۆزان لە 24ی
تەموزی  1923واژۆكرا .ئەو پەیماننامەیە
مافی ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی توركیای بەسەر
كوردستانی باكور ،دایە توركیا .گەرچی لەو
پەیماننامەیەدا "پارێزگاری لە ژیان و ئازاد
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تێكڕای دانیشتوانی توركیا بەبێ سەرنجدانە
شوێنی لە دایكبوون ،نەتەوە ،زمان ،نەژاد
و ئایین" وەك مەرجێك لەبەرچاو گرتبوو،
بەاڵم لەو پەیماننامەیەدا تەنانەت ناوی
كوردەكان ،كە سنوری 3\1ی دانیشتوانی
توركیا و %48/5ی تێكڕای دانیشتوانی
كوردەكان پێكدەهێنێت ،نەهێنرابوو.
ئەنجامی ئەو دوركەوتنەوە لە پێكەوە
هەڵكردن و مامەڵەی سیاسی ئەوەبوو كە
تا ساڵی  1923كوردستان لەنێوان پێنج
واڵتی جیاوازدا ،دابەشكرا :توركیا ،عێراق،
ئ��ێ��ران ،سوریا و یەكیەتی ج��ەم��اوەری
سۆڤیەتی پێشوو.
كوردەكانی ئێران (كوردستانی رۆژهەاڵت)
ك��وردەك��ان لە ئێران وەك كەمینەیەك
كە ف��ارس نەبن و یان وەك كۆمەڵێكی
نەتەوەیی (نەتەوە) ،بە فەرمی ناناسرێن.
ساڵی  1946كۆماری مهاباد دامەزرا .ئەو
كۆمارەی لەالیەن قازی محەمەد رابەری
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران ()KDP
راگەیەنرا .ئەوحزبە داوای خودموختاری بۆ
كوردستانی ئێران و دیموكراسی بۆئێران
دەكرد .پێش ئەوەی دەسەاڵتدارانی ئێرانی
زۆربەی رابەرانی حزبی دیموكراتی ئێران
لەوانە ق��ازی محەمەد دەستگیر بكەن،
كۆمارەكە بۆ ساڵێك ب��ەردەوام بوو .ئەو
دەستگیركردنە بووە هۆی پاشەكشەی حزبی
دیموكرات .حزب كە بەردەوام دەوڵەت بە
تووندی سەركوتی دەكرد 1960 ،هەوڵیدا
چاالكیەكانی دەست پێ بكاتەوە.
شۆڕشی 1961ی كوردەكانی عێراق بە
سەرۆكایەتی مستەفا بارزانی ،هاودڵی و
پشتگیری كوردەكانی ئێرانی ورووژاند و
وایكرد كە كۆمەكی دارایی بۆ جواڵنەوەكە
بنێرن .بە زوویی ،شای ئێران بۆ الوازكردنی
دەوڵەتی عێراق ،راستەوخۆ هاوكاری بۆ
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بارزانی نارد .یارمەتیەكانی شا جواڵنەوەی
كوردی بەوچەشنە یارمەتییانە بەستەوە
و بووە هۆی زۆربوونی نفوزی شا لەو
جواڵنەوەیە و الوازبوونی پەیوەندی ورەیی
لە هەڵكشانی نێوان كوردەكانی ئێران و
عێراق.
دەگەڵ ئەوەی كوردەكانی ئێران دەستییان
لە ناردنی هاوكاری بۆ بەرەنگارانی عێراق
هەڵگرت ،غیرەتییان هێنا كە جواڵنەوەی
تایبەت بەخۆیان لە  1976دەست پێكرد.
حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران دەستی
بۆ جواڵنەوەی بەرەنگاری چەكدارانە برد
كە  18مانگی خایاند .لە ئەنجامی كوژرانی
بەرپرسانی جواڵنەوەكە لە شەڕێكدا لەگەڵ
سوپای ئێران ،جواڵنەوەكە كەوتە پاشەكشە
و راپەڕینی چەكدارانە روبەڕووی شكست
بووەوە .سااڵنێك دوای ئەوە كوردەكانی
ئێران پشكی خۆیان لە بەگژداچونەوەی شا
و شۆڕشی ئێران بەجێهێنا.
ساڵی  1979كوردەكان سودییان لەبۆشایی
سیاسی سەرچاوەگرتوو لە شۆڕشی ئێران،
رووخانی شاو دامەزراندنی كۆماری ئیسالمی
وەرگ��رت .حزبی دیموكراتی كوردستانی
ئ��ێ��ران پ��ەی��ڕەوی خ��ۆی راگ��ەی��ان��دووە و
ب��ەپ��ێ��داگ��ری��ی��ەوە داوای ح��ودم��وخ��ت��اری
كوردستانی كرد .هاوكات توركمانەكان و
عەرەبەكانیش خوازیاری خۆسەری بوون.
ئابی  1979بەرپرسانی سەربازی كۆماری
ئیسالمی لەگەڵ راگەیاندنی جیهاد لەدژییان،
كاردانەوەیان پیشاندا .لە مانگێكدا ناوچە
كوردنشینەكان كەوتنە ژێركۆنتڕۆڵی
سەربازی دەوڵەتەوە و روبەڕووبوونەوەی
س��ەرب��ازی تا كانونی یەكەمی  1979كە
دەوڵەت دەستی بە گفتوگۆ لەبارەی پێدانی
خودموختاری تایبەت بە كوردەكان كرد،
بەوشێوەیە بەردەوام بوو.

پاشان لە شەڕی  1980ئێران و عێراق،
ه��ەردوو وەك ئامڕازێك دژی یەكتری،
سوودیان لە حزبە كوردییەكان وەردەگرت.
هەر واڵتە هەوڵیدەدا دەسەاڵتی سەربازی
دووژم��ن بەوهۆیەوە الواز بكات .ئەو
تاكتیكە وایكرد كە دێهاتە كوردنشینەكانی
س���ن���وری ه�����ەردوو واڵت ،ل��ەالی��ەن
هەردووالوە بكەونە ژێر پەالماری قوورسی
تۆپخانكانەوە.
لەو سااڵنەی دوایی رەفتاری ستەمكارانەی
دەوڵ��ەت لەگەڵ كوردەكان كەمێك باش
بووە .ئێستا لەناوچە كوردنشینەكان رێ
بە خوێندنی زمانی ك��وردی و مۆڵەتی
چاپكردنی كتێبەكانی بابەتی داب و نەریتی
كوردەكان ،دەدرێ��ت .س��ەرەڕای پێدانی
ئەو ئازادییە نوێیە ،باڵوبونەوەی كتێب و
چاپەمەنی كە بەهەر ناونیشانێك ببێتە هۆی
لێكدانەوەی جوداییخوازی و ناسۆنالیزمی
كوردی یان رەخنە لەدەسەاڵتدارنی ئێرانی
بگرێت ،ق��ەدەغ��ەی��ە .س���ەرەڕای هێشتا
مافە سیاسییەكانی كوردەكان بەشێوەیەكی
دیاریكراو سەركوت دەكرێت.
كوردەكانی توركیا (كوردستانی باكور)
مستەفا ك��ەم��ال (ئ��ەت��ات��ورك) ل��ە كاتی
دام��ەزران��دن��ی كۆماری توركیا (،)1923
پشتڕاستی ك����ردەوە ك��ە پ��ل��ەی��ەك لە
خودموختاری بە ك��وردەك��ان دەدات و
رێز لە مافە كەلتوریەكانیان دەگرێت.
سەرەڕای ،بەرنامەی توندڕەوانەی دەوڵەتی
نوێی توركیای لەسەربنەمای بە سیكوالر
و هاوچەشنكردنی نەژادەكان و میللەتە
جیاجیاكانی دانیشتووی توركیا لەسەر ئەو
بنچینەیە بوو كە میللەتانی جیاجیا وەك
"تورك" پێناسەكراون و كەلتورو زمانیان
توركی بێت .لە ئەنجامی ئەو بەرنامەیە،
شۆڕشی ئەو كوردانە كە دەیانزانی بە

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

ه��ەڵ��وەش��ان��ەوەی پەیماننامەی سیڤەر
چ شتێكییان لەدەستداوە ،لە باشور و
باشوری خۆرهەاڵتی توركیا بە تووندوتیژی
تێكشكێنرا .كوردەكان كەوتوونەتە بەردەم
ك��ۆچ��ی زۆرەم��ل��ێ��ی��ی��ەوە ،دێهاتەكانیان
تێكدراوە و لەجیاتییان توركی ناوچەكانی
ن��اوخ��ۆی واڵت لەشوێنیان نیشتەجێ
كراوون.
ك��وردەك��ان لە روان��گ��ەی سیاسییەوە تا
قۆناغی بێداری نەتەوەیی  1960و 1970
كە بووە هۆی دامەزراندنی فەرمی ،بەاڵم
نهێنیانەی پارتی كرێكارانی كوردستان
( )pKKلە 27ی تشرینی دووەمی ،1978
تێكشكاو گوێڕایەڵ مانەوە .دوای كودەتای
سەربازی  1980رەتكردنەوەی ناسنامەی
كورد لەالیەن دەوڵەتەوە تائاستێك تووند
بوو كە ئاخافتن بە زمانی كوردی قەدەغە
ك��را .دەوڵ���ەت pKKی ك��ردە ئامانجی
پەالمارەكانی و لەئەنجامدا رابەری حزب
و زۆربەی ئەندامانی توركیایان بەجێهێشت
و بۆ سوریا كۆچیان كرد و لە نیشتمان
دووركەوتنەوە .ساڵی  1984مەفرەزەیەكی
 pKKدەس��ت��ی��ی��ان ك��رد ب��ەج��واڵن��ەوەی
چ��ەك��داری پ��ارت��ی��زان��ان��ە دژی ئامانجی
سەربازی و گاردەكانی دێهاتەكان لەناو
خاكی توركیادا .كاردانەوەی توركیا بۆ ئەو
پەالمارانە درووستكردنی ناوچەیەكی ئارام
بوو لە ناوچە سنورییەكانی كوردستانی
توركیا ،هاوشێوەی ئەو ناوچە ئارامانەی
كە پێشتر لە سوریا و عێراق دروستكرابوو.
دێهاتێكی زۆر لەالیەن هێزەكانی دەوڵەتەوە
تێكدرا (كە ئەنجومەنی مافەكانی مرۆڤی
ئەورووپا ئیدانەی كرد) و هەزاران كورد
دوورخرانەوە و جێگۆڕكێیان پێكرا .ئامانج
لە تێكدانی دێهاتەكان كە تا  1990بەردەوام
بوو ،برییتی بوو لە :لەناوبردنی پەناو

پەسیوو و بارەگای لۆجستیكی  pKKلەناو
خەڵكانی مەدەنی ،پاككردنەوەی ناوچەیەك
كە كۆنتڕۆڵی خەڵكەكانی بەمیتۆدی دیكە
زەحمەت بوو پاش ساڵی 1990یش رێگری
پەلوپۆهاویشتنی كوردستانی عێراقن بۆناو
خاكی توركیا بووە.
دوای ئەوەی عەبدواڵ ئۆجەالن لە سوریا
دەرك��راو ساڵی  1999لەالیەن توركیاوە
گیرا pKK ،ئاگربەستی راگەیاندووە و بە
كاتی هەڵوەشایەوە.
كوردەكانی عێراق (كوردستانی باشور)
ساڵی  1932بەریتانیا سەربەخۆیی تەواووی
دا بە عێراق و ساڵی  ،1946مەال مستەفا
ب��ارزان��ی پارتی دیموكراتی كوردستانی
()KDPی لە عێراق دامەزراند .كوردەكانی
باكوری عێراق ساڵی  1961دژی دەوڵەتی
عەبدولكەریم قاسم شۆڕشییان كرد .یەكەم
شۆڕش تێكشكا ،بەاڵم كوردەكان تاساڵی
 1970درێژەیان بە شۆڕشەكەیان داو لەگەڵ
دەوڵەتە جۆراوجۆرەكای عێراق تكهەڵچونی
چ��ەك��داری لەنێوانیان روی���د .بەهاتنە
س��ەرك��اری حزبی بەعس ساڵی ،1963
ناوچە كوردنشینەكان بە تایبەت كەركوكی
تەعریب كرد ،كە دەورووبەری سەرچاوەی
گ���ەورەی ن��ەوت��ە .زۆرب���ەی كۆمەڵە و
تایەفەكانی كورد لێكهەڵوەشاو دانیشتوای
كورد بە زەبری سەرەنێزە لەسەدان دێهات
راگوێزران .لەجێیان عەرەبەكانی باشور و
ناوەندی عێراق نیشتەجێ بوون .ئامانج
لەم راگواستنەی دانیشتوان ،زۆربوونی
هەژمونی عەرەبەكان بەسەر دام��ەزراوە
نەوتییەكان ب��وو .س���ەرەڕای لەناوخۆی
عێراق ،ك��وردە فەیلییەكانی دانیشتووی
ع��ێ��راق ،ب��ەس��رە و ع��ەم��ارە ب��ۆ ئێران
دوورخرانەوە.
شۆڕشی كوردەكان لەگەڵ رێككەوتننامەی

ئاڵۆزی مێژووی
سوریا لەالیەك
بۆتەهۆی زۆربوونی
داوای كوردەكان
بۆ خودموختاری
و سەربەخۆیی لە
سوریاو لەالكەی
دیكە بۆتەهۆی ئەوەی
دەسەاڵتدارانی سوری
كوردەكان بە هاوكاری
دەسەاڵتی دەرەكی و
جوداییخواز لەقەڵەم
بدەن .مێژوو پێشینەی
واڵتی سوریاو ناوچەی
خۆرهەاڵتی ناوین و
پەیوەندی نێودەوڵەتی،
كاریگەریان لەسەر
تێگەیشتن و پێشخانی
فكری دەوڵەتی سوریا
لە كۆمەڵگای كورد،
داناوە
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نەخشەی کوردستان
ئاشتی كۆتایی هات كە زیاتر بە راگەیەنراوی
ئازار بەناوبانگ بووە و لە 11ی ئازاری 1970
نوسرا .ئەو رێككەووتننامەیە بوونی میللەی
ك��وردی لە باكوری عێراق و دروستكرنی
حكومەتی ئۆتۆنۆمی كوردەكانی بەسەر سێ
پارێزگای كوردنشینی باكوری عێراقی بە
رەسمی ناسی .سەیر نەبوو كە رێككەوتننامەی
ناوبراوی برییتی لە ئۆتۆنۆمی ،پارێزگای
كەركوكی كانی نەوتی نەدەگرتەوە .بابەتی
وەك مشتومڕی زۆر لەسەر مەسەلەی
كەركوك ،مەرجەكانی رێككەوتننامەی ئاشتی
و ناكۆكی تێكڕا لەسەر سنورەكانی ئۆتۆنۆمی
وای��ك��رد پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان ك��وردەك��ان و
260

دەوڵەت بەشێوەیەكی حەتمی ترسناك ێت و
لەئەنجامدا ساڵی  ،1974شۆڕشی كوردەكان
جارێكی دیكە تێهەڵچۆوە .ئەوجارە شۆڕشی
كوردەكان بەهۆی ناكۆكی سنوری ئێران
و عێراق لەسەر كەنداوی عەرەب لەالیەن
شای ئێرانەوە پشتگیری دەكرا .بەبیانووی
ئەو سەركێشییە نوێیە ،دەوڵەتی عێراق
سەركوتكردنی كوردەكانی ،تووند كرد
و دێهاتی زیاتری لەناوچە كوردنشینەكانی
كەركوك و چەند بەشێكی لە شریتی سنوری
لەگەڵ توركیا و ئێران ،وێرانكرد .دیسانەوە
زۆربەی كوردە فەیلییەكانی ناوخۆی عێراق،
بۆ ئێران دوورخرانەوە.

ئەو شۆڕشە ساڵی  1975بە واژۆكردنی
رێككەوتننامەی جەزائیر لەنێوان ئێران
و ع��ێ��راق و بڕینی پاڵپشتی ئ��ێ��ران لە
ك��وردەك��ان ،سەركوتكرا .كاتێك ساڵی
 1978سەدام حوسێن دەسەاڵتی لە عێراق
بە دەستەوە گرت و واڵتەكەی لە شەڕی
ناسراو بە شەڕی ئێران و عێراق (- 1980
 )1988گیرۆدە كرد ،ئێرانیەكان پاڵپشتییان
بۆ كوردەكان دەست پێكردەوە .گەرچی
ئ��ەو پاڵپشتییە نەیتوانی ببێتە كۆسپ
لەبەردەم عەمەلیاتی ئەنفالی ساڵی ()1988
ی س��ەدام حوسێن دژی كوردەكان .لەم
عەمەلیاتەدا تێكدانی دێهاتەكانی كوردستان
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بەشێوەیەكی سیستماتیك و بە بەرنامە
ئەنجامدرا و سوپای عێراق كوردەكانی
دانیشتووی ئەو دێهاتانەی قۆڵبەست كرد
و كووشتنی.
عەمەلیاتی ئەنفال لەناوچەكانی باشوری
كوردستان دەستی پێكرد و بەرە و باكور
پەلوپۆی هاویشت .بەشێوەیەك كە تا
ناوەڕاستی ساڵی  1988كوردەكان لەنێوان
هێزەكانی عێراق كە بەرە و باكور راوەدووی
دەنان و هێزەكانی توركیا كە بۆ پێشگرتن
لە چوونەناوەوەیان بۆ واڵتەكەیان ،بەرەو
باشور دەیان رەتاندن ،بە داوەوە بوون.
نەخشە و ن��م��ون��ەی پ��ەالم��اری زی��ات��ری
دێهاتەكان هاوشێوە بوو :دوای تۆپ باران
كە هەندێكات كیمیاییش بوو ،دانیشتووانی
دێهاتەكان رایان دەكرد تا نەكەونە دەست
هێزەكانی سەدام .بەاڵم ئەو راكردووانە بە
ئاسانی دەكەوتنە داوی هێزەكانی عێراقەوە.
زۆرجار پیاوەكانیان لەگەڵ خۆیان دەبردن و
ئیدی ببڕای ببڕ هەرگیز كەس نەیدەبینینەوە.
ب��اوەڕ وەهایە كە زۆرب��ەی��ان لە سێدارە
درابن .كاتێك دێهاتەكان چۆڵ دەبوون ،بۆ
رێگرتن لە ئاوەدانكردنەوەی جارێكی دیكە،
خانووەكانیان تێكدەدان .مەزەندە دەكرێت
كە لە ماوەی عەمەلیاتی ئەنفال 182,000
هەزاركەس كووژرابن ،چارەنووسی 300000
ك��ورد ئیدی بێسەرو شوێنە و هەروەها
پێدەچێت  1/5ملیۆن كورد راگوێزراوو و
جێگۆڕكێیان پێكرابێت.
هەڵەبجە ناسراوترین ش��اری ك��وردە كە
بۆتە قوربانی عەمەلیاتی ئەنفال و ئازاری
 1988بە چەكی كیمیاوی پەالماری درا.
هێزەكانی ع��ێ��راق ب��ە درێ��ژای��ی چەند
رۆژێ���ك ب��ە پ��ڕژان��دن��ی پێكهاتەیەك لە
گازەكانی خەردەل و گازی دەمار لەوانە
سارین لە چەند كاتژمێرێكدا 5000كەسی

كوشتووە و 10000ك��ەس��ی دیكەی كەم
ئەندام كردووە .هەزاران كەسی دیكە لە
ساڵەكانی دوای تۆپ بارانكردنی كیمیاوی،
بەهۆی ناتەواووی زكماكی و شوێنەواری
هەناسەكێشانی گازی ژەهراوی ،بوونەتە
قوربانی .لە  40پەالماری دیكەدا سوود لە
چەكی كیمیاوی وەرگیراوە.
دوای جەنگی 1990ی كەنداو و ئابڵوقە
سەپێنراو ب��ەس��ەر ع��ێ��رادا و ه��ان��دان و
دنەدانی كوردەكان لەالیەن ئەمەریكاوە بۆ
شۆڕش لە دژی رژێم سەدام حوسێن ،شیعە
و كوردەكان لە ناوچەكانی خۆیان دژی
س��ەدام راپەڕیین .ئەو شۆڕشانە بەهۆی
نەبوونی پاڵپشتی نێودەوڵەتی بەزوویی
شكستییان خواردووە و نزیكەی  2ملیۆن
كوردی عێراقی لە ترسی تۆڵەكردنەوەی
سەدام بەرە و توركیا و ئێران رایانكرد.
ئەو كارەساتە مرۆڤایەتییە بەنوێژی نیوەڕۆ،
سەرئەنجام هەنگاوی نێودەوڵەتی نراو
ناوچەی ئارامی فڕین قەدەغە لە باكوری
عێراق درووستكرا .كوردەكان لەو ناوچە
ئارامە لە مافی خودموختار بەهرەمەند
بوون .دوای شەڕی ساڵی 2003ی عێراق،
داه��ات��ووی ئ��ەو ناوچە خودموختارە لە
باكوری عێراق دووبارە نادڵنیاو نادیار بووە.
كوردەكانی سوریا
ئاڵۆزی مێژووی سوریا لەالیەك بۆتەهۆی
زۆربوونی داوای كوردەكان بۆ خودموختاری و
سەربەخۆیی لە سوریاو لەالكەی دیكە بۆتەهۆی
ئ��ەوەی دەسەاڵتدارانی سوری كوردەكان بە
هاوكاری دەسەاڵتی دەرەك��ی و جوداییخواز
لەقەڵەم بدەن .مێژوو پێشینەی واڵتی سوریاو
ن��اوچ��ەی خۆرهەاڵتی ناوین و پەیوەندی
نێودەوڵەتی ،كاریگەریان لەسەر تێگەیشتن و
پێشخانی فكری دەوڵەتی سوریا لە كۆمەڵگای
ك��ورد ،دان��اوە .بۆ تێگەیشتن لە سیاسەتی

دەوڵ��ەت لەبارەی كوردەكان و داواكاریان و
چاالكییە ئەنجامدراوەكان لە سوریا ،ناسینی
پێشینەی گێرە و كێشەی ك��ورد لە سوریا
پێویستە .ئەم كتێبە بۆ ئاشنابوونی چۆنچۆنی
درووستبوونی بارودۆخی ئێستای فەرمانڕەوا لە
سوریا ،لە پەیوەندی عەرەبەكان و كوردەكان لە
سوریا و چۆنیەتی دروستبوونی ئەو پێشینەیە
دەكۆڵێتەوە.
دەربارەی نوسەر
چاالكوانی مافەكانی مرۆڤی پێشڕەو ،پسپۆڕ
لە بواری مافەكانی مرۆڤی نێودەوڵەتی و
سەرۆكی جێبەجێكاری پڕۆژەی مافەكانی
مرۆڤی ك���ورد» »KHRPكە ناوەندەكەی
لە لەندەنە .هاوكاری زۆربەی دۆسیەكانی
دادگ���ای مافەكانی م��رۆڤ��ی ئ��ەوروپ��ای
كردووە و سیمیناری فێركاری مافەكانی لە
ئەورووپاو ناوچە كوردنشینەكان كردووە.
 KHRP، NGOناسیاسییە و پاڵپشتی
مافەكانی مرۆڤی ناوچە كوردنشینەكان
دەك���ات .بەهۆی خزمەت و پشتگیری
مافەكانی مرۆڤ و پەرەدان بە بااڵدەستی
ی��اس��ا ،خ��ەاڵت��ی كۆمیتەی پ��ارێ��زەران��ی
مافەكانی مرۆڤی وەرگرتووە .یەڵدز زیاتر
لەبارەی مافەكانی م��رۆڤ دەنوسێت و
نوسینەكانی لە بەریتانیا ،توركیا ،فنلەندا
و روسیا باڵوبونەتەوە .زۆربەی بەرهەمە
گرنگەكانی لەبارەی بارودۆخی كوردەكانە
لە عێراق و سوریا و ئێران و توركیا.
سەرچاوەکان:
The Kurds in Syria, the forgotten
people
كتێبی :كردهای سوریە ،ملت فراموش
شدە .كریم یلدز  -ترجمە :محمد خوشناو
قاضی
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كاریگەریی جەنگی سوریا لەسەر
سیاسەتی كورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
پرۆسە سیاسییە سەركەوتووەكانی
پەیەدە لە چوار ساڵی رابردوودا

نوسینی :جەنگیز جۆنیز*
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ماجید خەلیل
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دامەزراندنی خۆبەڕێوەبەرییەك لەو
ناوچانەی سوریادا كە زۆرینەی دانیشتوانەكەیان
كوردن ،كوردانی كردۆتە كلیلێكی كارا لەناو
گەمەكەرانی ناو پێكدادانەكانی سوریادا.
ئ��ی��دی ل���ەوە ب���ەدوا پ��ەی��وەن��دی لەنێوان
پێكدادانەكانی سوریاو رامیاری كوردان لە
توركیاو عێراق هاتۆتەگۆڕێ .ئەمەش بە
ت��ەواوی لەمیانی گەمارۆدانی شارۆچكەی
كۆبانێدا بەرجەستەكراو رەنگیدایەوە .ئەم
لێكۆڵینەوەیە هەوڵێكە بۆ تاوتوێكردنی
كاریگەرییەكانی جەنگ لەسەر ك��ورد ،لە
سوریاو سەرانسەری ناوچەكەدا ،ئەمەش
بە لەبەرچاوگرتنی ه���ەردوو میكانیزمە
سیاسییەكان و رەهەندە دوور مەوداكان
خراوەتەروو.
لێرەدا جەختكراوەتەوە كاریگەرییەكانی
ج��ەن��گ ل��ەس��ەر سیاسەتی ك����وردان ،لە
هەریەك لە سوریاو توركیا ،عێراق لەالیەك،
لەالیەكی تریشەوە وەك تۆڕێكی ئاڵۆز
شوێنی لەنێوان بزاڤە سیاسییە كوردییەكان
و هێزە هەرێمییەكان نومایانكراوە .هاوكات
هەر لەم لێكۆڵینەوەیەدا كاریگەرییەكانی
جەنگەكە لەسەر سیاسەتی ناوخۆیی و
كاروباری دەرەكی سێ واڵت خراوەتەروو.
دی��ارە لە چێبوونی دەوڵ��ەت��ە نوێیەكانی
سوریا ،توركیا ،عێراقەوە كە نزیكەی سەد
ساڵێك لەمەوبەر هاتنەگۆڕێ .لەوكاتەوە
دانیشتوانی ك��وردی هەریەك لەو واڵتانە
خەباتیان كردووەو رووبەڕووی جیاكارییەكی
رەگ����ەزی زۆر ب��وون��ەت��ەوە ،لەهەمبەر
دابینكردنی مافی یەكسانی هاواڵتیبوون و
رادەربڕیندا كەوتوونەتەخۆیان ،لەزۆرترینی
ئەو قۆناغانەی رابردوودا تەقەالكانی كورد
س��ەرك��ەوت��وو ن��ەب��وون .تەنیا لەچێبوونی
حكومەتی هەرێمی كوردستانی عێراقەوە كە
قەڵەمڕەوی هەرێمی كوردستانی عێراقی لە

دەستدایە ،لە دوو هەزارەكانەوە لێكنزیكییان
لەگەڵ توركیادا هەیە ،هەستێكی ب ێ پێشینەی
لە روانگەی زیاتر لە  35ملیۆن هاواڵتی
كورد لە هەرێمەكەدا چاندووە .ئەم هەستە
لە كۆتایی 2013داو بەهۆی دەرهاویشتەی
جەنگی سوریاوە زێدەتر چڕبوویەوە ،چونكە
لەرۆژئاوای كوردستاندا ،چەند كانتۆنێكی
خۆبەڕێوەبەری كورد دام��ەزرا ،ئیدی ئەو
هەستە لەالی كوردانی سەرانسەر چێبوو كە
پێیانوابوو ئیتر كات كاتی ئەوانەو هەموو
شتێك هاتووەتە پێشەوە .دیارە نوێنەرانی
كوردی سوریاو گروپە ئۆپۆزسیۆنەكان تێكڕا
دارای روانگەگەلی هەمەچەشنن لەبارەی
سروشتی مافەكانی كورد لە سوریای پاش
پێكدادانەكاندا .ئەمەش دۆزە سەرەكیەكەیە،
لەمپەری سەرەكی جۆركردنی خواستەكانی
كورد دەبێت لەناو پرۆگرامی هاوپەیمانێتی
نەتەوەیی سوریاو گروپە ئۆپۆزسیۆنەكانی
دیكەدا .هاوكات خودی بزوتنەوەی نەتەوەیی
ك���ورد ل��ەس��وری��ا ل��ەن��اوخ��ۆی��دا بەسەختی
دابەشبووە .هەموو ئەو لێكجیابوونەوەو
پ��ەرت��ەوازەی��ی��ە بە كاریگەری ك���وردان و
كارەكتەرە دەرەكییە دەوڵەتییەكانی دەرەوەی
سوریا نابود ترو ناهەموارتربوونە .رەوایەتی
پارتێكی بااڵ دەستی ناو كوردانی سوریا ،كە
پارتی یەكێتی دیموكرات (پەیەدە)یە لەالیەن
پارتە كوردیەكانی دیكەی سوریاو ئەوانی
دیكەشەوە لێیدەپرسرێتەوە .هاوكات لەالیەن
ئۆپۆزسیۆنی سوریاو واڵتانی دراوسێیشەوە
پ��رس و گفتوگۆی ل��ەب��ارەوە دەك��رێ�تو
رەوای��ەت��ی پێ رەوا نابینرێت .دی��ارە بۆ
تێگەیشتن لە پەیەدە دەبێت لە زەمینەیەكی
بەرینترو سنوربڕدا لێی تێبگەین كە خۆبەخۆ
وابەستەیە بەپرسی نەتەوەخوازانی كوردەوە،
هۆی سەرەكی ئەم وابەستەبوونەش بریتییە
لە هەیمەنەی پارتی كرێكارانی كوردستان

(پەكەكە) و تەنگژەكانی حكومەتی هەرێمی
كوردستان لەگەڵ تەڤگەرەكەدا .لەناو پارتە
سیاسییە كوردییەكانی هەرێمی كوردستانی
عێراقدا ،پەكەكە زیاتر لەگەڵ یەكێتی
نیشتیمانی كوردستاندا تەبایە ،هەرچەند
پارتی دیموكراتی كوردستان لە بەشێكی
زۆری هەرێمەكەشدا ب��ااڵدەس��ت��ە ،بەاڵم
تەنگژەی لەمێژینەی نێوان پەكەكەو پارتی
پەیوەندییەكانی دوور خستۆتەوە ،هاوكاتیش
لە میانی سێ ساڵی رابردوودا ئەو دووریەی
پ��ارت��ی ل��ەن��او خ��ۆرئ��اوای كوردستانیشدا
نومایان بووەتەوە .دەرهاویشتەیەكی تری
جەنگی سوریا پرسێك ب��وو ،كە لەالیەن
گروپە جیهادییەكانەوە هاتبووە گ��ۆڕێ.
بەتایبەتی (داعش) ،چونكە هێرشەكانی دژ
بەكوردان خواستی كاردانەوەو وەاڵمدانەوەی
هێنایەپێش ،ل��ەس��ەرەت��اوە هێزەكانی
پێشمەرگەی هەرێمی كوردستان كەوتنەخۆ
بۆ پێشگرتن لەبەرەو پێشچوونی زیاتری
داع��ش ،هێزە كوردییەكانی سوریاش لە
2012وە مژولی جەنگن لەگەڵ جیهادیەكاندا،
ت��رۆپ��ك��ی رووب���ەرووب���وون���ەوەك���ان���ی���ش
لەمیانی گەمارۆدانی شاری كۆبانێدا بوو.
كاریگەرییەكانی دەركەوتنی داعش لەپشت
بوارە سەربازییەكەوە بەرینتر بووە ،ئیدی
هاوپەیمانییە پێشینەكانو دوژمناییەتییەكانی
ن��ێ��وان ك���وردان���ی ه��ێ��واش��ت��رك��ردۆت��ەوە.
هەماهەنگییەكان بەپێچەوانەوە لەناو كوردانی
عێراق ،توركیا ،سوریا تۆختربوونەتەوەو
هاوكات دەركەوتنی داع��ش زەمینەیەك
بوو ،تا هەماهەنگی لەنێوان كوردو واڵتانی
هەرێمیو نێودەوڵەتیدا دروست بێت.
برەوی پەیەدەو دەركەوتنی خۆرئاوا
راپەڕینی ساڵی  2011لێكەوتەی جەنگی
ناوخۆ لەسوریا ،رەوشێكی هێنایەدی كە
هەلومەرجی سیاسی و كۆمەڵگەی كوردی
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خستە ناو گۆڕانێكی سەرەكییەوە .زۆرترینی
پارتە سیاسییە كوردییەكان رەگی چێبوونیان
دەگەڕایەوە بۆ پارتی دیموكراتی كوردستانی
سوریا ،كە پارتێكی ناسیۆنالیستی بوو ،ئەم
پارتە لەساڵی  1957وە دامەزرابوو .هەموو
ئەم پارتانە كە لە پارتییەوە چێببوون هەمیشە
لەهەوڵی خۆپڕچەككردن بوونو بەشێوەیەكی
نایاسایی رێكخستنەكانی خۆیان لە سوریادا
برەوپێداوە .هەربۆیە بەهۆی تەنگپێهەڵچنینی
میرییەوە ،بەهۆی سەركوتكرانی ناوخۆییەوە
پەنایان بردۆتەبەر ناساندنی خۆیان بەپارتی
بواری فەرهەنگیو كولتوریی  .پاش ئەوەی
سوریا دەرگای بەسەر گەریالكانی پەكەكەدا
ك���ردەوەو ب��ووە پەناگە بۆیان ،ئیدی لە
نەوەدەكاندا زۆرێ��ك لە كوردانی سوریا
پەیوەندیان كرد بە رێكخستنەكانی پەكەكەوە.
هەربۆیە پاش وەدەرنانی (پەكەكە) لە سوریا
ساڵی  ،1998ئیدی هەموو ئەو ئەندامە
كوردانەی سوریا لە ساڵی  2003دا پارتی
یەكێتی دیموكرات (پەیەدە) یان دامەزراند.
ئێستاش ئەگەر ئەم پارتە نكۆڵی لەوە بكات،
كە لقێكی وابەستەیە بە پەكەكەوە ،ئەوا
لە رووی ئایدیۆلۆژییەوە هەر پەیوەستە
بە پەكەكەوە .هەربۆیە (پەیەدە) بەئاشكرا
ئەندامی یەكێتی جڤاتە كوردستانییەكانە
(كەنەكە) كە وەك چەترێك وەهایە بۆ
گردكردنەوەی ئەو پارتانەی پشتیوانی لە
ئامانج و ئەدەبیاتی پەكەكە دەكەن .دیارە
لە هەاڵیسانی راپەڕینی خەڵكی سوریادا،
پەیەدەش یاریزانێك بوو لەناو زۆرێك لە پارتە
سیاسییە كوردییەكانی ناو رووداوەكان ،بەاڵم
پەیەدە توانی لەناو تەنگژەو ملمالنێكانداو
بە سود وەرگرتن لەهەیمەنەو هێزی خۆی
بەشێوەیەكی بەرچاو ببێتە گەمەكارێكی
سەرەكی .لەناو هۆكارە دیاریكراوەكانی
پشت ئ��ەم ب��ەرەو ب��ەرزب��وون��ەوەی ناوی
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(پەیەدە)وە ،تواناو تینی پەیەدەو دیسپلینو
پالنە ستراتیژییەكانی بە ب��ەراورد بە پارتە
دێرینەكانی ناو كۆمەڵگەی ك��وردی سوریا
لە پێشچاون .دیارە پەیوەستەگی پەیەدە بۆ
پەكەكە هەم ئایدیۆلۆژیایەكی جیاوازتری پێدا
لە پارتییە كوردییە پەرتبووەكانی دیكە ،هەم
ئەزموون ،مەشقو راهێنان ،گەریالو چەكی
بەخشییە (پەیەدە) كە رۆڵ��ی لەو بەرەو
بەرزبوونەوەی (پەیەدە) هەبووە .لەهاوینی
 2012وە ئیدی سوریا كەوتە ناو گێژاوی
تاقمیگەلێكی شەڕخوازو بێسەرەو بەرەوە.
ئیدی (پەیەدە) رێگەی بۆ خۆشبوو تابتوانێت
بەشێوەیەكی بنبەست دەست بگرێت بەسەر
س ێ قەڵەمڕەوی سەرەكیدا لەباكوری سوریا كە
زۆرترینی دانیشتوانەكەیان كوردن ،ئەوانیش
بریتین لە (جەزیرە ،كۆبانێ ،عفرین).
پەیەدە لە كۆتایی ساڵی 2013و دەستپێكی
ساڵی  2014دا ،ئیدی بەتەواوی ئەو س ێ
هەرێمەی كردۆتە س ێ كانتۆنی سەربەخۆو
هەریەكەیان بەرێوبەرایەتییەكی ناوخۆیی
دەی��گ��رت��ەوەو هاوكات بۆ هەریەكەشیان
ئەنجومەنێكی ناوخۆیی هەڵبژاردبوو.
كۆی ئەو كانتۆنانەی لەژێر ناوی رۆژئاوادا
بەئاماژە بۆ كوردستانی رۆژئ��اوا ناساند.
هەر لەوماوەیەدا (پەیەدە) جەختی لەبارەی
فرەیی سیاسی و پابەندبوونی بە هاوبەشی
لەگەڵ پارتە سیاسییە كوردییەكانی دیكەدا
ك��ردەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەوە روونە كە
رۆژئاوا ئەزموونی (پەیەدە)یەو حكومەتی
خۆبەڕێوەبەری ئەو ێ دەرهاویشتەی هێزو
هێمای كارەكانی پەیەدەیە .جیاوازییەكانی
پەیەدەو پارتەكوردییەكانی تر ،بریتییە لە
هەوێنی تەنگژەو قوڵبوونەوەی قەیرانەكان.
ئێستا لەناو بزوتنەوەی نەتەوەیی كوردی
سوریادا وەك دوو جەمسەر وەهان ،بەرەی
پەیەدەو ب��ەرەی هەموو ئەو پارتانەی كە

سەر بە رەگی پارتی دیموكراتی كوردستانی
سوریان .ئەوان لە  2011وە ئەنجومەنێكی
نەتەوەییان بەناوی ئەنجومەنی نەتەوەیی
كورد رێكخستووە ،خواستی ئەوەیان بووە
پێكەوە راپەرینەكە دژ بە رژێمی سوریا
درێ���ژە پ��ێ��ب��دەن .ه��اوك��ات دابەشبوونی
بەردەوامی ئەوان و ملمالنێیان و شكستیان
لە خۆگونجان لەگەڵ خەڵك و الوازبوونی
پێگەی ج��ەم��اوەری��ی��ان��ی لێكەوتۆتەوە.
هاوكات تۆكمەیی پەیەدەو جەختكردنەوەی
لەخەباتی جەماوەریدا ،سەریكێشاوە بۆ
ئەوەی بڵێین لە خۆرئاوادا ئەمڕۆ پەیەدە
هێزی سەرەكی و كاریگەرەو مانایەك بۆ
ئەوان لە ناوچەكەدا نەماوەتەوە  .دیارە
هۆكاری زیاتر هەن ،لەوانە پارتەكانی تر
لەدەرەوەی سوریادا چاالكییە سیاسییەكانیان
خستۆتەگەڕ ،بوونی سەرەكییان لەناوخۆدا
فرەسنوردارە .بۆنموونە الیەنێكی كوردانی
عێراق ،چەند سەد كەسێكیان لە كوردانی
سوریا راهێناو مەشقیان پێكردن .ئەوانەی كە
دواتر لەالیەن پەیەدەو یەكینەكانی پاراستنی
گەلەوە (یەپەگە)وە رێیان لێگیرا ،كە بچنەوە
ناو خاكی خۆرئاوا .جیالەوەش سەركردایەتی
ئەنجومەنی نەتەوەیی كوردیی چۆتە هەولێری
پایتەختی هەرێمی كوردستانی عێراق ،چونكە
ناتوانێت لەناو سوریادا چاالكی و كارەكانی
بكات .بەمجۆرە بۆ ماوەی زیاد لە چوار
ساڵی راب��ردوو ،كە بزوتنەوەی نەتەوەیی
كوردان لە سوریا ،بەوشێوە پشێوو پەرتبووە
ماوەتەوە .ئەمە سەرەڕایی بوونی چەندین
خولی دانوستان و رێكەوتننامە لەنێوان
پەیەدەو ئەنجومەنی نەتەوەیی كورد ،كە
لەو قۆناغەدا گوزەراندوویانە .ئەندامانی
ئەنجومەنی نەتەوەیی كوردو چاودێرگەلێكی
دیكەی رەوشەكە بەردەوام گازندەی ئەوە
لە پەیەدە دەك��ەن ،كە ترس و تۆقاندن

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

باڵودەكاتەوەو لەهەمبەر ئەوان توندوتیژەو
هاوكات لیستێكی دورو درێژیان لەمەڕ كاری
توندوتیژی و بندەستكردن و بەكارهێنانی
هێز ل��ەالی��ەن پ��ەی��ەدەوە خستۆتەروو .
لەبەرامبەردا پەیەدەش زۆرترینی ئەو تۆمەت
و ناو زڕاندنانە دەداتە دواوە .لێرەدا رەوشی
دانوستان و رێكەوتنەكان ئاماژە پێدراون،
لەوانە (رێكەوتننامەی دهۆك) لە ئۆكتۆبەری
ساڵی  2014دا بە مەبەستی باشتركردنی
پرۆسەكەو هەماهەنگی زێدەترو هەرەوەزی
سیاسی ه��ات��ووەت��ە پێش ،ب��ەاڵم هێشتا
بەتەواوەتی ئەو رێكەوتننامە نەخراوەتە
ب��واری جێبەجێكردنەوە .بەشێكی تر لە
قسەكانی سەر (پەیەدە) لەوەدا دەخرێنەروو
ك��ە (پ���ەی���ەدە) دەس��ت��گ��رۆی��ی و كۆمەك
دەكرێت ،بەوەی رژێمی سوریا رازیبوونێكی
بێدەنگی لەهەمبەر بااڵدەستی ب ێ شەڕو
ش��ۆڕی (پەیەدە) هەڵبژاردووە ،لە گەل ێ
لەناوچەكانداو هاوكات رژێم لە شارێكی
سەرەكی ،وەك قامیشلۆدا هێشتا موچەی
فەرمانبەرە مەدەنییەكان دابین دەك��ات،
تەنانەت لەشوێنانی دیكەشدا كە (پەیەدە)
تێیدا بااڵدەستە هەر بەوجۆرەیە ،لە راستیدا
پەیەدەو رژێمی ئەسەد دۆستی سروشتی
یەكتری نین ،ب��ەاڵم سروشتی جەنگەكەو
بەرژەوەندیی هەر دووال ،لەوەدایە دارای
دوژمنێكی ه��اوب��ەش��ی��ان ه��ەی��ە ،ل��ەوان��ە
گروپە جیهادییەكان و توركیا ،زەمینەی
لێكتێگەیشتنێكی خۆكردی هێناوەتە گۆڕێ،
لە رەوشی ئێستا تێدەگەن .ئەمە سەرەڕای
ئەوەی كە تەنگژەكان هێشتا لەبرەودان و
درێژەیان هەیە.
(ساڵح موسلیم) هاوسەرۆكی (پەیەدە)
ئەوەی روونكردۆتەوە ،كە پەیەدە بەشێكە
لە شۆڕشی سورییەكان ،بەاڵم ئامادەنەكراوە
تا وەك سەرباز بەكاریبهێنن  .ئێستا رۆژئاوا

نوێنەرایەتی یەكەمین تێكۆشانێك لە
حكومەتێكدا دەكات ،لەسەر بنەمای تیۆری
سیاسیی كۆنفیدراڵیزمی دیموكراتیك ،یاخود
خۆبەرێوەبەریی دیموكراتیك ،كە (عەبدواڵ
ئۆجەالن)و (پەكەكە) بانگەشەی بۆدەكەن .
ئەوەی لە ئارگیومێنتەكانیاندا رەنگیداوەتەوە
ئەوەیە كە دەوڵەتی نەتەوەو رژێمی كاپیتاڵیزم
شكستی هێناوەو ئاتاجیان بە سیستەمێكی
راستەوخۆی حكومەتە كە لەخوارێ بۆ سەرەوە
بێت  .ئ��ەوان لێرەدا ئامانجی سەرەكییان
گۆڕانكارییەكی بنچیینەییە لە دەوڵەتداریداو
دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگەیە بە یەكسانی
نێوان ژنو پیاو و یەكسانی نێوان كەمینەكان
و جیاكردنەوەی ئایین لە دەوڵەتداریدا .ئێستا
كوردانی ،ئێران ،عێراق لە نزیكەوە تەماشایی
بەرەوپێشچوونەكانی بەرێوبەرایەتییەكانی
كورد لەسوریا دەكەن .هەركام لە شكست،
یان سەركەوتنی ئەو پڕۆژەیەی خۆرئاوا
بەتایبەتی ب��ۆ ك��وردان��ی توركیا جێگەی
بایەخە ،چونكە پرۆژەكەیان لە بنچینەوە
هەڵهێنجراوی دی��دو دنیابینی (عەبدواڵ
ئۆجەالن) بووە .بایەخپێدانی ژنان لە یەكە
كارگێڕییەكاندا ،وەك بەرێوەبەر ،سیاسەتوان،
شەرڤان ،ئێجگار جێگەی سەرنجی خۆرئاواو
دەرەوەیە ،چونكە (پەیەدە) میتۆدێكی جیاواز
لە دنیابینی گروپە جیهادییەكانی گرتۆتەبەرو
بەتەواوی سەرنجی دونیای لەو روانگەیەوە
راكێشاوە .دیارە پێش دامەزراندنی رۆژئاوا
لە ئەزموونی كورداندا هاوشێوەی ئەو نەزمە
نەبووەو لە دەسەاڵتە خۆبەرێوەبەرییەكانی
كوردانی ئێران ،لە كۆماری ماوە كورتی
م��ه��اب��ادو ئێستای حكومەتی هەرێمی
كوردستانی عێراقدا ،فرەبەكەمی هاوشێوەی
ئەو خواستە یەكسانیخوازییەی كۆمەڵگەو
دیموكراتیزەكردن بەردیدە دەكەوێت .ئەمڕۆ
بوونی رۆژئاوا مایەی خۆشنودی و ئاهەنگ

كۆبانێ بووە
ستالینگراد».
بەهەمانشێوە
ستالینگران بااڵنسی
جەنگی دووەمی
جیهانی گۆڕی ،ئێمە
جەنگی تیرۆرمان
دەكرد ،لەجیاتی
جیهانو هەموو گەالنی
دونیا .هەموو كەسێك
پێویستە یارمەتی
ئێمە بداتو ئێمە
لە نەبەردییەكەداین.
ئێمە سەركەوتوترین
هێزین دژ بە تیرۆریزم،
ئەوە ئێمەین پێمان
دەوترێت كوردەكان
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ساڵح موسلیم
گێڕانی ك��وردان��ی ت��رە لەواڵتانی دیكەو
بەرەوپێشچوونەكانیان لەسوریادا جێگەی
رامانو وردبوونەوەیە .لەپێش ساڵی 2011
وە ،چەمكی خۆبەڕێوەبەری فرە بە ئەستەم
بواری بۆ كرابوویەوە ،نا ئارامیو پشێوییەكانی
جەنگ لە سوریادا ،بەاڵم كاردانەوەی توندی
(پەیەدە) گۆڕانكارییەكی نائاساییو دەگمەنی
لە بزوتنەوەی كوردیدا هێنایەئاراوە ،كە
بەتەواوی ئەوە روونبوو كە خواستی زیاتر
هاتە پێشێ لەبواری مافی چارەی خۆنوسینی
كورداندا لە سوریا .ئەم پڕۆژەیە هەرچەند
هێشتا نەگەییوەو ماویەتی ،بەاڵم لە روانگەی
داهاتووی ناوچەكەو لەروانگەی خۆكردی
پڕۆژەكەو سروشتی بونییەوە ،گۆڕانێكی
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ریشەییە لە گوتاری ناسیۆنالیستی كورداندا
لە ناوچەكەدا .ئەمڕۆ رۆژئ��اوا لەناو داوی
ژینگەی دەوروبەردایە ،بەاڵم بۆ كوردان،
تەنانەت ئەوانەش كە پشتیوانی لە پەیەدە
ناكەن ،بوونی بەرێوبەرایەتی كوردی بەمانایی
پاراستنی هێوری و هێمنی خۆیان دەزانن،
چونكە لەپێش ئەوانەوە .هیچ بەدیلێكی
دیكەیان پێنەبوو .هەربۆیە لە ئێستادا رۆژئاوا
لەالیەن پارتگەلێكی ترو پێكهاتەگەلێكی
دیكەوە وەختە بازنەی پشتیوانییەكانی
فراوانتر دەبن .ئەم رەوشە كاتێك هاتەگۆڕێ،
كە روونبوویەوە هێزەكانی پاراستنی گەل
(یەپەگە) تەنها هێزی بەرگرین لە ناوچەكەدا،
هاوكات دەنگۆی دەرەك��ی بۆ پشتیوانی

پ��رۆژەك��ە زی��ادب��ووە ،لەناوچەی كوردانی
دەرەوەی سنورەكەیشەوە پشتیوانییەكی
خێراترو گەرمتر بەر دیدە دەكەوێت.
كاریگەریی جیهادییەكان و بایەخی
كوبانێ
یەكێك لە دینامیكییە نوێیەكانی جەنگ
لە سوریا بریتی بوو ،لە نیزامیكردنی خەباتی
نەتەوایەتی كورد لەسوریا ،چونكە پێشتر
كوردانی سوریا چەكیان لەپشتیوانیكردن لە
خەباتی نەتەوەیی خۆیاندا بەكارنەهێنابوو،
هەرچەند ئ��ەوان لە پێناو (پەكەكە) لە
توركیاو گروپە كوردییەكانی تر لە عێراق
خەباتیان ك��ردب��وو .ه���ەروەك چ��ۆن لەم
دواییانەدا (ساڵح موسلیم) لە ساڵی 2012
ئ��ام��اژەی ب���ەوەدا ب��وو وت��ب��ووی" هەرێمە
كوردییەكان هێشتا ئاشتیخوازن و پەیەدە
بوار بەچەكو چەكداریی لە هەرێمەكانی ژێر
كۆنترۆڵیدا نادات"  ،بەاڵم پاش ئەوەی وردە
وردە باكوری سوریاش تێوەگال لە جەنگ و
ملمالنێی نێوان رژێمی ئەسەدو سوپای ئازادی
سوریاو گروپە جیهادییەكان بەربوونە وێزەی
یەكتری ،ئیتر یەكینەكانی پاراستنی گەلیش
دەستیدایە ئامڕازی چەك بۆ بەرگریكردن
لەشارو شارۆچكە كوردییەكان .یەپەگەو
سوپای ئازادی سوریا لە رووبەرووبوونەوەی
جیهادییەكاندا ب��ەرژەوەن��دی هاوبەشیان
هەیە ،بەاڵم لە نەیاریەتی رژێمی بەعسدا
هەردووال لە یەكتریی دڕدۆنگن .هەردوو
گروپ لەالیەكەوە هەماهەنگی سەربازی
یەكترییان كردوە ،لەالیەكیتریشەوە پێكدادانی
سەربازی لەنێوانیاندا رووی��داوە .ئەمەش
دیسانەوە پەیوەستە بەو دینامیكییە بەرینەی
ناوچەكەو هەلومەرجی ناوخۆوە ،لە ئێستادا
ئەندامانی (یەپەگە) بە پەنجا هەزار چەكدار
دەخەڵمێنرێن .
س��ەرەڕای ئەو ناوچانەی كە زۆرینەی
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زۆری دانیشتوانەكانی ك��وردن ،لە زۆرێك
لە ش��ارو شارۆچكەكانی دیكەدا ك��وردان
تێكەڵ بەنەتەوەكانی دیكە بوونیان هەیە،
بەتایبەتی لە پارێزگای حەلەب و ناوچەكانی
دەوروبەریدا .لەوناوچانەدا لە دەستپێكی
ساڵی  2012وە كوردەكان هێزی سەربازی
خۆیان رێكخستۆتەوە .وەك بەرەی كوردان
(جبهە االك���راد) ،ئەوانە وەك یەكەیەكی
سەربەخۆ لەچوارچێوەی سوپای ئ��ازادی
سوریادا كاروچاالكی خۆیان بەڕێوەدەبەن.
ه��ەرچ��ەن��د ب��ەه��ۆی ه��ێ��رش و پ��ەالم��اری
جیهادییەكان بۆ ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی
كوردو دژی هەرێمە كوردییەكانی سنوری
حەلەب ،پەیوەندییەكانی نێوان سوپای ئازادو
بەرەی كوردان لە دەستپێكی ساڵی  2013وە
دوچاری تەنگژەیەكی تاقەتپڕوكێن بوویەوە
 .بەشێوەیەكی بەرچاو نەیارییەتی (یەپەگە)
لەگەڵ گروپە جیهادییەكاندایە بەتایبەتی
لەگەڵ داعشدا كەلە دەستپێكی ساڵی 2012
وە ئەوان لەهەوڵی دەستبەسەراگرتنی ناوچە
سنوریەكانی باكوری سوریان لەگەڵ توركیاو
پەالماری ش��ارو شارچكەكانی كوردنشین
ل��ەب��اك��ور دەدەن ،چونكە ل��ەروان��گ��ەی
ئیسالمییەكاندا ك��ورد ن��ەی��ارو دوژمنی
ئایدیۆلۆژیین و هاوكات ركابەری ئەوانن
لە دەستڕاگەیشتن بەسنورەكان و سەرچاوە
سروشتییەكان.
دی���ارە س��ەرك��ەوت��ن��ی جیهادییەكان
لەناوچەكەدا بەواتایی پشێوی و مەترسی
لەناوچە كوردییەكاندا دێ��ت ،لەبەرئەوە
كوردانی سوریا لە هەلومەرجەكەدا ئاتاجیان
ب��ە (پ��ەی��ەدە) ه��ەی��ە ،ب��وون��ە پشتیوانی،
چونكە پەیەدە سەرەڕای دابینكردنی ئارامی
بواری خزمەتگوزاری و هەلی كاریشی لە
ناوچەكەدا ك��ردۆت��ەوە .دەكرێت بوترێت
پشتیوانی جەماوەریی لە (پەیەدە) بەرینترە

تاوەكو پشتیوانییان لە پەیەدە ،لەبەرئەوەی
(یەپەگە) پێشتر تەنها ژیان و پاراستنی بۆ
كوردان لە باكوری سوریا فەراهەم كردبوو،
بەاڵم لە بەرگریكردندا لە كوبان ێ بەتەواوی
مانا ،كوردان هاندران تا پشتیوانی تەواو لە
(یەپەگە) بكەن ،لە كۆتایی ساڵی  2014دا
شارۆچكەی كوبان ێ هەڵكەوتوو لەسنوری
توركیاو سوریا ،بووە مەیدانی پێكدادانەكانی
نێوان یەپەگەو داع��ش .داع��ش گەمارۆی
ش��ارەك��ەی��داو هێرشەكانی چ��ڕك��ردەوە بۆ
ن��او ش��ارەك��ەو دانیشتوانەكەشی توانایی
رێگرییان نەبوو لە چوونە ناوەوەی داعش
بۆ ناو شارەكە .لەوكاتەدا رەوشەكە فرە
رەشبینانە پێشچاو دەكەوت ،بەرگیریكاران
توانای زێدەتریان نەبوو .هەربۆیە پێشبینی
كوشتوبڕو كەوتنی شارەكە دەكراو هەموو
ئەوانەی مابوونەوە خواستی دەستێوەردانی
نێونەتەوەییان بۆ پاراستنیان هەبوو ،بەاڵم
بۆردومانی ئاسمانی واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكاو ب��ەدەم��ەوەچ��وون��ی هێزەكانی
پێشمەرگەی هەرێمی كوردستانی عێراق
بە كۆگاو چەك و تەقەمەنی سەنگینەوە
ئ��اڕاس��ت��ەی جەنگەكەی ل��ەب��ەرژەوەن��دی
شەڕڤانانی كوبانێدا گ���ۆڕی .بەمجۆرە
(یەپەگە) ب��ەردەوام��ب��وو لە ب��ەرخ��ودانو
بەرگری ،دواجار لە 27ی مانگی یەكی 2015
رایانگەیاند كە توانیویانە بەتەواوی شارەكە
لە چنگی داعش پاكبكەنەوەو وەدەریانبنێن.
دیارە هەماهەنگی و هەروەزی ئەمەریكا،
پێشمەرگە ،یەپەگە پێكەوە بریتی بوو ،لە
ساتێكی گ��وازەرەوە كە نومایانی پشتیوانی
هەرێمی كوردستانو ئەمەریكا بۆ (یەپەگە)
بوو .ئەم بەرەوپێشچوونە دەگمەنو بێوێنەیە
هاندەرێكی س��ەرەك��ی و بەهێز ب��وو بۆ
پەیەدە كە رەوایەتیو شوێنی جیۆ سیاسی
كوردستانی خۆرئاوا ،یان پرۆژەی خۆرئاوا

تۆكمەتر بكات .ئەلدر خەلیلی ئەندامی بااڵی
پەیەدەو پەیوەستی بزوتنەوەی كۆمەڵگەی
دیموكراتی كوردستانی خۆرئاوا لەم بارەیەوە
ئ��ام��اژەی��دا ":كۆبانێ ب��ووە ستالینگراد".
بەهەمانشێوە ستالینگران بااڵنسی جەنگی
دووەمی جیهانی گۆڕی .ئێستاش كۆبان ێ لە
بینینی هەمان رۆڵدایە ،بۆ ئەم مەبەستەش
پێگەیەكی ستراتیژییە .ه��ەرب��ەو پێیەش
بووەتە نەبەردیی شانازیی بۆ كوردستان.
بۆ ئەم مەبەستە 1500شەڕڤان لە باكورەوە
هاتبوون ،ئێمە جەنگی تیرۆرمان دەكرد،
لەجیاتی جیهانو هەموو گەالنی دونیا.
هەموو كەسێك پێویستە یارمەتی ئێمە
ب��داتو ئێمە لە نەبەردییەكەداین .ئێمە
سەركەوتوترین هێزین دژ بە تیرۆریزم ،ئەوە
ئێمەین پێمان دەوترێت كوردەكان .
ب��ەرگ��ری��ی س��ەرك��ەوت��ووان��ەی كوبان ێ
ل��ەس��ەر ئاستێكی ف����راوان ب��ۆ ك��وردان��ی
سوریا دەنگدانەوەی هەبوو .چیرۆكەكانی
گەمارۆدانەكە بونیادێكی بەهێزیان بەخشییە
جەنگەكە ،س���ەدان ه���ەزار ك��ەس بوونە
پەنابەرو هەڵهاتن .قارەمانییەكە لەئاستێكدا
ب��وو كە  133رۆژ ب��ەرگ��ری لەخۆكردنی
لێكەوتەوە ،هێزە كوردییە چەكدارەكان
ب��ە چ���ەكو تەقەمەنی س��وك��ەوە دژ بە
هێزێكی پێشووتر نەبەزیوو و دارای چەكی
گ��رانو وێرانكەر .شەهادەتی شەڕڤانانی
كوردو لەوانە خانمان .ملنەدانی توركیا بۆ
دەستگرۆیی و تێپەڕبوونی یارمەتییەكان
لە سنورەكانییەوە .گردبوونەوەی كوردانی
دیوی توركیا لەسەر سنورو تەماشاكردنیان
بۆ بەرگریی تاقەتپڕوكێنی شەڕڤانان لە
شارۆچكەكە .گەیشتنی كاروانی پێشمەرگەی
هەرێمی كوردستان بە چەكو تەقەمەنی
س��ەرب��ازی سەنگینەوەو بۆنەی كوردانەو
برایانە لەپێشوازی كاروانەكەدا ،پاشان گۆڕینی
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ئاڕاستەی جەنگەكەو وەدەرنانی داعش لە
شارەكەدا .هەموو ئەمانە وێڕای وێرانكردنی
ش��ارەك��ەو زیانەكان ،ب��ەاڵم لە داه��ات��وودا
(یەپەگە) پێشكەوتنی زیاتری بەخۆوەبینی،
كۆبانێیش بووە رەمزێكی سەركەوتنی كوردان
بەسەر تیرۆرداو ناوبانگی پەیداكرد .زیاتر
لەوەش ئەم سەركەوتنە هەستێكی رۆحی
و شانازی بەخشییە تاكی كورد لە سوریاو
بەشەكانی تریش.
ت��ا ئ��ەم دوای��ی��ەش ك��وردان��ی سوریا
مێژوویەكی الوازیان لەبەرخۆدانی چەكداری
هەبوو ،بە بەراورد لەگەڵ كوردانی توركیا،
ئێران ،عێراق .كوردانی سوریا تا ئەوكات
رەم��زە نەتەوەییەكانیان الوازب��وون ،وەك
پارچەكانی تر لەناو بزاڤی نەتەوەییاندا
هاوشێوەی كۆماری مەهابادو هەڵەبجە بوونی
نەبوو  ،بەاڵم ئێستا دەبینینین كۆبان ێ بووەتە
رەمزێكی زیندووی بزوتنەوی نەتەوایەتی
ك��ورد ل��ە س��وری��ا ،ل��ە ه��ەم��ووی گرنگتر
بەدرێژایی مێژوو بەرخودانە نەتەوەییەكانو
بزوتنەوە كوردییەكان بەشێوەیەكی تراژیدی
دەرهاویشتەیان داوەتە دەستەوە ،بەاڵم لە
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كۆبانێدا دەرهاویشتەكان نومایانی سەركەوتن
بوون .هاوكات ئەوە شتێكی دەگمەن بوو،
كە كوردستانی سوریا ببێتە وریاكەرەوەی
هەستی نەتەوەیی پارچەكانو لە رابردوودا،
جگەلە راپەڕینی ساڵی 2004ی شاری وان،
رووداوی دیكە نەببوو ،ب��ەاڵم بەرگریی
كوربان ێ و دامەزراندنی پ��رۆژەی خۆرئاوا
بەتەواوی بوژانەوەی بەخشییە كوردان لە
هەرپارچەیەكی دیكەدا .شارۆچكەكە پێناسەكرا
بەقەاڵی بەرگری و بەرخودانی چوارپارچەی
كوردستان ،لە رۆژی ئازادكردنیدا ئاهەنگی
سەركەوتن لە هەموو شوێنێك بەرپابوو .
ئازادكردنی كوبان ێ رۆحییەتێكی نوێی دایە
شەڕڤانانو توانیان گەل ێ دێهاتو ناوچەی تر
لە دەوروبەری كۆبانێ ،جەزیرەدا لە داعش
پاك بكەنەوە .
توركیا ،پێكدادان لە سوریاو كوردەكان
توركیا لەسەر ئاستێكی فراوان بایەخی
بۆ پارتە كوردییەكانی سوریا هەیە .تەواوی
بەشەكانی ك��ورد لەسوریا لەگەڵ سنوری
توركیا درێژبوونەتەوە ،هاوكات پەیوەندیەكی
تۆكمەیشیان لەگەڵ سیاسەت و كۆمەڵگەی

كوردیی توركیادا هەیە .زۆرێك لە كوردانی
ه��ەردووال سنورێك لەنێوان خۆیان نابینن
و پێیانوایە خەبات لە ه��ەرالی��ەك وەك
خەباتكردنە بۆ خودی خۆیان.
پێكدادانەكانی ك��وردی توركیا دارای
رەهەندێكی بەهێزی هەرێمین .رووداو و
ب��ەرەو پێشچوونەكانی سوریا كاریگەریی
مەزنیان لەسەر سیاسەتی ناوخۆیی توركیا
جێهێشتووە .توركیا  900كیلۆمەتر هێڵی
سنوری لەگەڵ سوریادا هەیە ،هەروەها
ئەمەش بووەتە خاڵی مەبەستی پەنابەرانی
ناو ملمالنێكانی سوریا بۆ توركیا .بەتایبەتی
ژمارەیەكی زۆر زۆری كورد لە سنورەكانی
سوریاوە ئاودیوی سنورەكانی توركیا بوون،
بەتایبەتی پاش دەستپێكردنی هێرشەكانی
داعش لە ئۆكتۆبەری ساڵی  2014وە بۆ
سەر كۆبانێ.
دی��ارە ئ��ەوە وابەستەیە بە ب��ارودۆخو
بڕیاری توركیاوە ،هاوكات مەترسییەكی تریش
كە وابەستە دەبێتەوە بەسیاسەتی توركیاوە
بریتییە لە هەڕەشەی گروپە تێرۆریستییەكان
بۆ ناوخۆو سنورەكانی توركیا ،بۆ نموونە لە
11مانگی پێنجی  2013لە ریحانلی هێرشی
تیرۆریستی رووی��داو لەم دواییانەشدا لە
(سوڵتان ئەحمەد)ی ئەستەنبوڵدا هێرشكرایە
سەر بنكەیەكی پۆلیسو كردەیەكی خۆكوژی
ئەنجامدرا ،ئەمەش لە 7ی مانگی یەكی 2015
دا بوو  .هاوكات داعش لەكاتی داگیركردنی
شاری موسڵی عێراقدا  49توركی لە مانگی
حەوتی  2014دا بەبارمتە قۆڵبەستكرد،
لە مانگی نۆی  2014ئازادی كردن ،لەگەڵ
هەموو ئەمانەشدا سەرەكیترین خاڵی نیگەرانی
توركیا لە ئێستادا بریتییە لە دامەزراندنی
بەرێوەبەرایەتی خۆبەرێوەبەری كوردان لە
سوریادا .لێرەدا توركیا سیاسەتێكی داناوە
لە هەمبەر كوردانی سوریاو لەم پێناوەدا

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

ئەم رامیارییەی لەناو رامیارییەكانی خۆیدا
زیندوو راگرتووەو تایبەتە بە بەرێوبەرایەتییە
كوردییەكان لە سوریا  .دەوڵەتی نەیاری
پەیوەندییەكانی توركو كورد .كە بەردەوامی
داوە ب��ە تەنگژەكانی ن��ێ��وان پەكەكەو
توركیاو زی��ن��دووی راگ��رت��وون .بەتایبەتی
گەشەی بەرچاوی هەرێمە كوردییەكان و
رێكخستنەكانی پەیەدەو بەهێزبوونی پەیەدە
وەك ئەرتەشێكی سەربازی هەموو ئەمانە
لە راڤەی توركیادا ،بریتین لە هەڕەشە بۆ
سەر ئارامی و ئاسایشیی نەتەوەیی توركیا.
لەراستیدا سەرچاوەی سەرەكی دڕدۆنگییەكانی
توركیا پەیەدەیە ،چونكە وابەستەییەكی
تەواوی ئایدیۆلۆژی لەگەڵ پەكەكەدا هەیەو
رۆڵێكی م��ەزن��ی ل��ە حكومەتی هەرێمە
خۆبەڕێوبەرییەكاندا هەیە .توركیا ترسی
ئ��ەوەی هەیە ،هەمان بەزم لەنێوخۆشیدا
پێگەو پێناوی هەرێمی پەكەكە بەهێزبكات،
فشارەكانی بۆ دەستگیربوون بەمافی سیاسی
پتر ببێتە هۆی سەر ئێشە بۆ واڵتەكەی .
هەر لەبەر ئەوەیە كە ئەنكەرە هەموو جۆرە
پەیوەندی هەماهەنگییەك لەگەڵ پەیەدە
دەداتە دواوە ،ئەوە سەرەڕای ئەوەی لە دوو
ساڵی راب��ردوودا رەوەندێكی ئاشتی لەگەڵ
پەكەكەدا دەست داوەت ێو چەند قۆناغێكیان
بڕیوە .كوردانی سوریاش لەالیی خۆیانەوە
توركیا بەوە تۆمەتباردەكەن ،كە سپۆنسەری
هەموو ئەو هێرشانە دەكات ،كە لە 2012
وە دەكرێنە سەریان .هاوكات بۆ لەبەینبردنی
رۆژئاواو یەكێتی كوردانی سوریا كاردەكات.
دی��ارە حكومەتی توركیا بانگەشە بۆ
چێكردنی ناوچەیەكی دابڕاو لەناو سنورەكانی
س��وری��ادا دەك���ات .ه��اوك��ات ه��ەڕەش��ەی
دەس��ت��وەردان دەك��ات بۆناو سنورەكانی
س��وری��او ئ����ەوەش بەمافێكی سروشتی
دەزان��ێ��ت بۆ پاراستنی قەڵەمڕەوەكەی،

لێرەدە مەبەستییەتی بڵێت هەریەك لە
پەیەدەو پەكەكە لە سنورەكانی سوریاوە
بوونەتە هەڕەشە بۆ سەر ئارامی نێوخۆیی
توركیا  .هەرچەندە تاوەكو ئێستا توركیاو
هاونیشتمانییەكانی لە ناوخۆی سنورەكانی
سوریاوە رووبەرووی هەڕەشە نەبوونەتەوەو
لەبەرامبەردا ئەرتەشی توركیا ب��ەرەو ناو
سنورەكانی توركیا جوڵەیان پێنەكراوە ،بەاڵم
لە میانی گەمارۆدانی كۆبانێدا توركیا بواری
نەدا كۆمەك بە كوردانی سوریا بكرێت،
هەربۆیە لە روانگەی كوردانی سوریاوە
توركیا ،چونكە دوژمنێك دێتە دیتن.
لەمبارەیەوە بەرپرسێكی بااڵی پارتی دادو
گەشەپێدان (ئاكپارتی) توركیا وتی" :ئەوە
هیچ تراژیدیا نییە ،كە لە كۆبانێدا لەالیەن
تیرۆریستانی پەكەكەوە ئەنجامدەدرێت،
بەڵكو ئەوە جەنگێكە لەنێون دوو گروپی
تیرۆریستیدا" .
كوردانی سوریا بەردەوام توركیایان بەوە
تۆمەتباركردووە ،كە پشتیوانی لە جیهادییەكان
دەك��ات .بەمجۆرە لەروانگەی هەریەك
لەو دوان��ە یەكتری لە داع��ش ترسناك و
مەترسدارترن  .لە دە ساڵی رابردوودا توركیا
لەگەڵبوونی دەرفەتگەلێكی بەرچاو بۆ دومایی
پێهێنانی پێكدادانەكانی لەگەڵ پەكەكەدا،
بەاڵم شكستیهێناوە لەبوونی چوارچێوەیەكی
سیاسیی دیاریكراو بۆ ئەنجامدانی ئەو
پێویستییە .هەتاوەكو ئێستاش توركیا دارای
میتۆدێكی پچڕپچڕو دابڕاوە لەهەمبەر پێدانی
مافی تەواوی كەمینەكانی واڵتەكەی  .دیارە
لەو میانەدا توركیا هەنگاوگەلێكی ناوە لەوانە
دەستكردن بە پەخشی تەلەڤزیۆنی كوردی
بەناوی (تەرەتە شەش) لە مانگی یەكەمی
ساڵی  2009دا .هاوكات كردنەوەی چەندین
بەشی تایبەت بەوتنەوەو توێژینەوەی زمانی
كوردی لە هەندێك لە زانكۆكانی توركیادا.

پەیەدە لە كۆتایی ساڵی
2013و دەستپێكی ساڵی
 2014دا ،ئیدی بەتەواوی
ئەو سێ هەرێمەی
كردۆتە سێ كانتۆنی
سەربەخۆو هەریەكەیان
بەرێوبەرایەتییەكی
ناوخۆیی دەیگرتەوەو
هاوكات بۆ هەریەكەشیان
ئەنجومەنێكی ناوخۆیی
هەڵبژاردبوو .كۆی ئەو
كانتۆنانەی لەژێر ناوی
رۆژئاوادا بەئاماژە بۆ
كوردستانی رۆژئاوا
ناساند .هەر لەوماوەیەدا
(پەیەدە) جەختی لەبارەی
فرەیی سیاسیو
پابەندبوونی بە هاوبەشی
لەگەڵ پارتە سیاسییە
كوردییەكانی دیكەدا
كردەوە
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هەموو ئەوانەش بە هەنگاوگەلی سەرەكی
توركیا دانرا بۆ بەفەرمی ناساندنی زمانی
ك���وردی ل��ەو واڵت��ەك��ەی��دا ،ب��ەاڵم دەبێت
بوترێت تاوەكو ئێستا هەڵوێستی فەرمی
حكومەتی توركیا لەمەڕ خواستەكانی كورد بۆ
خۆبەڕێوەبەری و المەركەزییەت و هاوكات
دابینكردنی بواری فێرگوزاری و پەروەردە
بەزمانی ك��وردی نارۆشنو روون نییە .
دیارە ناساندنی كورد وەك نەتەوەیەك و
هاوكات مافگەلێكی پەیوەندیدار گۆڕانێكی
مەزن لە چەمكە باوەكانی مافو هاواڵتی
بوونو سەرلەبەری ژیانی سیاسیو شوناسی
توركیادا وەك نەتەوەیەك دەكات ،تاوەكو
ئێستاش باسوخواستی باو نومایانی رقێكی
ئایدیۆلۆژی دەك��ات ،لەناو ناسیۆنالیزمی
توركیاداو هاوكات دڕدۆنگی خۆی لەبەرامبەر
ملدان بەرەوایەتی خواستە سیاسییەكانی
كوردو مافەكانیان ناشارێتەوە .ئەمڕۆش ئەوە
روون نییە ،كە رەوش و رێگەی حكومەتی
ئیئتالفی نوێ لەهەمبەر پرۆسەی ئاشتی چۆن
دەبێت ،چونكە (ئەكەپە) لە هەڵبژاردنە
گشتییەكانی حەوتی شەشی  2015نەیتوانی
زۆرینەی كورسییەكانی پەرلەمان كە پێویستن
بۆ پێكهێنانی حكومەت مسۆگەر بكات.
هەرچەند لە بانگەشەكانی هەڵبژاردندا
هەندێك لە وەزی��رەك��ان چ��ەك داماڵینی
پەكەكەیان بە مەرجی پێشوەختی پرۆسەی
ئاشتی دەزان��ی ،بەاڵم لە رەوش��ی ئێستای
هەرێمەكەدا پەكەكە بەدووری دەزانن رازیبن
بە هەر مەرجێكی پێشوەخت لە رەوەندە
ئاشتییەكەدا( .ئەكەپە) لە هەڵمەتەكانی
هەڵبژاردندا پەیەدەی هاوسۆزی كوردان
و كارەكتەری سەرەكی پرۆسەی ئاشتی بە
مەترسی بۆ سەر دیموكراسی و هۆكاری
سەرەكی توندوتیژی نێوزەدكرد .ئەكەپە
ل��ەم سۆنگەیەوە گەرەكی ب��وو ،هەدەپە
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لەهەوڵی تێپەڕاندنی10%ی كۆی دەنگەكان
شكستپێبێنێتو لە مافی بوونی نوێنەر لە
پەرلەماندا دووری بخاتەوە .بەكارهێنانی
بەرباڵوی ئەو گوتارە چەقبەستووانە لەالیەن
(ئەكەپە)وە نیازو نواڕینی ئەو هێزەی بۆ
پرسی فرەیی و ئامادەیی بۆ پەسەندكردنی
خواستە سیاسییەكانی كورد بەروونی نیشاندا.
پارتەكانی تری وەك پارتی گەلی كۆماری
(جەهەپە) راستە لەم چەند ساڵەی دوایدا وەك
ئۆپۆزسیۆنێك كەمێك لەبەرامبەر مافەكانی
كورداندا شلگیرتربوون ،زیاتر جەخت لەسەر
نەزمێكی دیموكراتیزەكراو دەكەنەوە ،بەاڵم
ئەوانیش توانایان بۆ چێكردنی حكومەتێكی
ئیئتالفی بەندە بەبردنەوەی روانگەی پارتی
كاری نەتەوەییەوە ،كە ئەوان لەبنچینەوە دژی
هەر خواستێكی دەستەبەركردنی پرۆسەی
ئاشتیین ،لەبەر ئەوە هەموو ئەگەرەكان پێمان
دەڵێن توركیا لە دووڕیانێكی ناهەمواردایەو
پرۆسەی ئاشتی تێیدا خنكاوە ،لەگەڵ ئەوەشدا
ئامادەیی  80پەرلەمانتاری (هەدەپە) لە
پەرلەمانی نوێدا ،دەبێتە متمانەیەكی بەهێز
بۆ گەیاندنی خواستە سیاسییە رەواكانی كورد
لە توركیادا .سیاسییەكانی تورك لە زۆرێك
لە بۆنەكاندا هەڵوێستی خۆیان لەمەڕ مافی
خۆبەڕێوەبەری كوردان لەسوریادا بەئاشكرا
دەربڕیوەو نەیارییەتی خۆیان نەشاردۆتەوە،
بەاڵم لەهەمانكاتیشدا درێژەیان بە رەوشی
دیالۆگ داوە لەگەڵ (پەیەدە) دا .لەمانگی
حەوتی  2013وە هاوسەرۆكی پەیەدە بۆ
چەندینجار س��ەردان��ی توركیای ك��ردووە،
بەاڵم ئەمە نەبووەتە هۆكاری خاسكردنی
پێوەندییەكانی نێوان توركیاو كوردانی سوریا.
لەراستیدا لە ماوەی قەیرانی كۆبانێدا (رەجەب
تەیب ئەردۆگان)ی سەرۆكی توركیا بەروونی
ئ��ام��اژەی دا بە پەیەدە كە رێكخراوێكی
تێرۆریستییە .هاوكات توركیا لە  2011وە

خواستی رووخ��ان و لەناوچوونی رژێمی
ئەسەدی ج��اڕداوەو ب��ەردەوام پەیەدە بە
هەماهەنگی لەگەڵ ئەسەد دا دوپاتدەكاتەوە،
لەهەمانكاتیشدا چەندینجار فشاری لەسەر
(پ��ەی��ەدە) خۆشكردووە تاپشتیوانی خۆی
ئۆپۆزسیۆنی هاوپەیمانی نیشتیمانی سوری
دوپاتبكاتەوە ،لەهەمانكاتدا توركیا نەیاری
خواستەكانی ك���وردە ب��ۆ ئۆتۆنۆمی لە
رەوشێكدا گەر رژێمی سوریا لەناو بچێتو
واڵت دوچاری پارچەبوون بێتەوە.
هاوكات توركیا هەڕەشەی ئەوەدەكات
كە سنوری سوریا دەبەزێنێتو داگیری
دەك��ات ،ئەگەر هاتوو ناوچەی ئۆتۆنۆمی
لەالیەن پەیەدەوە دابمەزرێت .هەروەك
ئەوەی توركیا چاوەڕوانی دەكرد ،كوردانی
سوریا ناوچەی ئۆتۆنۆمییان و تێیدا س ێ
یەكەی خۆبەڕێوەبەرییان بەناوی كانتۆنەكانی
خۆرئاوا راگەیاند ،كە بریتین لە كانتۆنەكانی
كۆبانێ ،جەزیرەن عەفرین .هەموو ئەمانە
لە كۆتایی 2013و س��ەرەت��ای  2014دا
راگەیەنرانو وەك دیفاكتۆیەكی سەربەخۆیی
و پێكهاتەیەكی بەڕێوەبەرایەتی ك��وردی
خرانە ب��واری جێبەجێكردنەوە .هاوكات
ساڵی رابردوو هەماهەنگی زێدەتر لەنێوان
بزوتنەوەی نەتەوەیی ك��وردان��ی سوریاو
عێراق ب��رەوی زێدەتری پێدراو مەترسییە
هاوبەشەكانی داعش بۆ سەریان ئەوانی زێدەتر
پەیوەستكرد بەیەكەوەو زیاتر لەوەش یەپەگە
بوویە گەمەچییەكی كاریگەری نێونەتەوەیی
بۆ رووبەرووبوونەوەی تیرۆریزم و داعش.
بەمەش رەوایەتی نێونەتەوەیی بۆ یەپەگە
زێدەتر دەستەبەر بوو .دیارە ئەمەش نەبووە
هۆی گۆڕانێكی بەرچاو لە هەڵوێستەكانی
توركیادا .هەرچەندە كوردانی توركیا بوونە
كێشەیەكی سەرەكی بۆ توركیاو لەبەرامبەر
توركیادا ت��وورە ببوون و دردۆن��گ��ی ب ێ

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

هەڵوێستی توركیا ،خەمی بەدەمەوەچوونی
كوردانی كوبانێ بوون ،كە لەالیەن داعشەوە
گەمارۆ دراب���وون .هەربۆیە لە  6و 8ی
ئۆكتۆبەری  2014لە زۆرب��ەی ناوچەكانی
باشورو رۆژئاوای توركیا كوردان لەبەرامبەر
بێ هەڵوێستی و نا ئامادەیی توركیا بۆ
بەدەمەوەچوونی كوردانی سوریا هەڵوێستیان
وەرگ���رت ،خۆپیشاندانیان رێكخست و
دەرگیری توند لەنێوان پۆلیس و هاواڵتیانی
كوردا روویدا .گەرموگوڕی خۆپیشاندانەكان
و هەاڵیسانی ناڕەزایەتی لەوماوە كورتەدا
كە تێكڕا گ 1ك��وژراوی لێكەوتەوە .ئیدی
ئەو راستییەی گەاڵڵە كرد ،كە چەندە ب ێ
متمانەیی لەهەمبەر پرۆسەی ئاشتی تورك
و كورد هەیە .میتۆدی توركیا چەندە الوازە

سەبارەت بەو پرسە  .ئەوە نومایانی ئەوە
بوو كە حكومەتی توركیا شكستیهێناوە لە
پێشنیاری گەاڵڵەیەك بۆ سەركەوتنی پرۆسەی
ئاشتی و كۆتایهێنان بە ملمالنێكانیان لەگەڵ
پەكەكەدا .هاوكات شكستیشی هێنابوو
لەگرتنەبەری ئامڕازی دروستی ئاشتی و
بەرینتركردنی مافە نەتەوەییەكانی گەلی
ك��وردا ،لەگەڵ ئەو شكستەدا لە پرۆسەی
ئاشتی توركیا ملیۆنان كوردی بە قوڵی خستە
رەوش��ی نائومێدییەوەو ب��رەوی مەترسییە
ترسناكەكەی لە هەاڵیسانی ناكۆكی ناوخۆیی
و جەنگی ئیتنیكیدا پتر خستە نەخشەی
داهاتووی واڵتەوە  .لەژێر فشاری سەختی
ئەمەریكادا لە یەكی نۆڤەمبەری ساڵی 2014
دا ئەنكەرە بە دڕدۆنگییەوە ناچاركرا رێگە

بەهێزەكانی پێشمەرگەی كوردانی عێراق
بدات تا لەسنورەكانی توركیاوە بەهانای
كوردانی سوریاوە بچن .دیارە پێكدادان و
نەبوونی متمانەو ئاڵۆزی روانگەی توركیاو
كوردانی سوریا لەبەرامبەر یەكتریدا ،دروست
بەپێچەوانەی برەوی پەیوەندیو باشترتربوونی
پەیوەندییە ئابووری و سیاسییەكانی نێوان
توركیاو هەرێمی كوردستانی عێراق بوون.
بەشێكی برەودانی ئەم پەیوەندییە لە2005
وە پ��ێ��ش��چ��اوك��ەوت��ووە ،ك��ە توركیا بۆی
روونبووەتەوە هەرێمی كوردستانی عێراق
بازاڕێكی گرنگە بۆ هاوردەكانی ..بەتایبەتی
ل��ە دوو ساڵی راب����ردوودا تەنگژەكانی
بودجەی نێوان حكومەتی ناوەندی عێراقو
هەرێمی كوردستانن زیاتر هانی هەرێمیدا

شەڕڤانانی پەیەدە
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تا ل��ەرووی چاالكی ئابوورییەوە وابەستە
بێت ب��ە ت��ورك��ی��اوە .بۆنموونە ن��اردن��ە
دەرەوەی نەوتی هەرێم لەرێگەی توركیاوەو
هاوكات دانانی داهاتی هەرێم لە (هالك
بانكی) توركیادا ،نموونەی ئەم پەیوەندییە
ئابووریەن .لەئاكامی ئەمەدا توركیا وەك
تەنها هاوپەیمانی هەرێم دەبینرێت ،تا
ل��ەرووی ئابووریەوە لەسەرپێكانی خۆی
راوەستێتو سەربەخۆیی ئ��اب��ووری برەو
پێبدات .هەربۆیە مایەی سەرسوڕمان نییە،
كە هەرێمی كوردستانی عێراق بیری وا
بەپەیوەندییەكانی لەگەڵ توركیاو لەبەرامبەر
كاریگەرییەكانی كوردانی هەرێمەكانی سوریا
پارێزگارییان لێدەكات .هێشتا هەرێم لەسەر
ئەوە دڕدۆنگە كە تاچەند دەتوانێت پشت
بە توركیا ببەستێت ،لە ئەگەری بیركردنەوە
لەسەربەخۆبوونی خۆیدا .لەراستیدا نیازو
هەڵوێستو سنورەكانی توركیا بۆ پشتیوانی
لەسەربەخۆیی هەرێم لە هاوینی ساڵی 2014
دا نەشاردرایەوە ،كاتێك داعش بەتەواوی
بووە هەرەشە بۆ سەر هەرێم و ئاسایشی
هەولێری خستە ب���ەردەم مەترسییەكی
جدییەوە .لەو روانگەیەوە ئەوە دەركەوت،
كە ئەوە ئەمەریكاو واڵتانی تری جەنگی
داع��ش ب��وون ،كە فریای هەرێم كەوتن،
ئیدی هەرێم پشت بەستوو نییە بە توركیاو
ئەو خواستەی پێشتری بۆ سەربەخۆیی بە
پشتبەستن بەتوركیا متمانەپێكراو نییە،
هەرچەند توركیا لە پاراستنی هەرێمدا
جێگەی دڵنیایی نییە ،بەاڵم هێشتا برەوی
پەیوەندییەكانیان بەردەوامە.
ك���اری���گ���ەری���ەك���ان ل���ەس���ەر ه��ەرێ��م��ی
كوردستانی عێراق
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��ی ع��ێ��راق لە
ملمالنێكانی ناو سوریاوە تێوەگالوەو هەر
لەسەرەتاوە چاالكوانانی توركیا لەرێگەی
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هەرێمەوە كاریان كرد ،تا كوردانی سوریا
رێكخراوتر بكەن و یەكیان بخەن .ئەمەش
لەرێگەی ئ��ەو پارتە سیاسیانەی ك��وردی
سوریاوە بوو كە وابەستەن بە پارتە سیاسییە
كوردییەكانی هەرێمی كوردستانی عێراقەوە.
دی��ارە ئەمەش ركابەری زێدەتری لەنێوان
بزوتنەوەی سیاسی كوردانی توركیاو عێراق
برەوترپێدا بەتایبەتی لەنێوان پەكەكەو پارتی
دیموكراتی كوردستانی عێراقدا .هەروەك
لە دەستپێكی  2015وە مەسعود بەرزانی
س��ەرۆك��ی هەرێمی كوردستان داوای لە
رژێمی سوریا كردبوو ،كە مافی هەمەالیەنەی
خەڵكی سوریاو كوردانی واڵتەكەی بدات .
دیارە هەر لەسەرتاوە شەپۆلی ئاوارە سوریا
كوردەكان بۆ ناو خاكی هەرێمی كوردستان
و هێرشەكانی داع��ش بۆ س��ەر عێراق و
ملمالنێكانی ناو سوریا بوونە هۆی گرفتێكی
ناوخۆیی بۆ هەرێمی كوردستانی عێراق .
یەكەم هەنگاوی هەرێمی كوردستان بریتی
بوو لە هەوڵدان بۆ یەكخستنی ئۆپۆزسیۆنی
كوردی سوریاو یەكخستنیان لەژێر بازنەیەكی
دیاریكراو بەناوی ئەنجومەنی نەتەوەیی
كوردی سوریەوە كە لە دەستپێكی  2011وە
ئەم هەنگاوەی نا .مەبەستی سەرەكی لەم
هەنگاوەی هەرێمدا برێتی بوو لە سەپاندنی
هەیمەنەو كاریگەری هەرێم بەسەر كوردانی
س��وری��ەوە .ئ��ەو ئەنجومەنە زێ��دەت��ر لە
چەندین پارتی بچوكترو الواز پێكهاتبوون
كە لەژێر تینو ت��اوو پەیوەستی پارتیو
یەكێتی بوون لە كوردستانی عێراقدان چوون
لەرووی مێژووییەوە ئەوان دوپارتی سیاسی
سەرەكی هەرێمی كوردستانی عێراق بوون.
بەپێچەوانەی پارتەكانی نێو ئەنجومەن كە
وابەستەی سیاسەتی هەرێم بوون ،لە ماوەی
س ێ ساڵی رابردوودا پەیوەندییەكانی پەیەدەو
هەرێمی كوردستان بە دڕدۆنگیو ئاڵۆزی

درێژەی كێشا .دیارە ئەمەش بەهۆی جیاوازییە
سیاسییەكانی نێوان كوردانی سوریاو هەرێمی
كوردستانەوە ب��وو ،كە ئایدیای سیاسی
(پەیەدە) لە پەكەكەوەیەو پەكەكەش لەگەڵ
هەرێمی كوردستاندا لە سی ساڵی رابردوودا
لێوان لێو بووە لە تەنگژەو ملمالنێی دژوار،
لە نەوەدەكاندا سەریشی كێشاوە بۆ جەنگی
چەكداری لەگەڵ پارتە كوردییەكانی هەرێمی
كوردستاندا ،لەگەڵ بوونی ئەو ركابەریانەدا
هەرێمی كوردستان وەك نێوبژیوانی نێوان
پ��ەی��ەدەو ئەنجومەنی ن��ەت��ەوەی��ی ك��ورد
چاالكی خۆی نواندووە .ئەمەش سەریكێشا
تا لە ساڵی  2012دا رێككەوتن لەنێوان
ئەنجومەنی نەتەوەیی كوردو پەیەدە بێتە
ئاراوە .لە رێكەوتنەكەدا پێشنیازی چێكردنی
ئەنجومەنی ب��ااڵی ك��وردی��ی ك��راب��وو ،كە
دەبوو لەو ناوچانەی فەرمانرەوای دەكەن،
دەسەاڵت لەناو هێزە بەشدارە كوردییەكاندا
دابەشبكرێت .دیارە ئەمە هەماهەنگیكردن
لە چاالكییە سەربازییەكانی یەپەگەشی
گرتبوویەوە  ،بەاڵم ئەم رێككەوتنە نەچووە
بواری جێبەجێكردنەوەو ناكۆكی لەنێوانیاندا
سەریهەڵداو بووەهۆی دژواری پەیوەندی
هەرێمی كوردستانو پەیەدە .رووداوێك كە
سەریكێشا بۆ زێدەبوونی تەنگژەكان بریتی
بوو لە ،لێدانی خەندەق لەنێوان سنورەكانی
عێراقو سوریادا .ئەمەش بۆ ئەوەبوو رێگری
لە هاتوچۆی نایاسایی خەڵكی لەو سنورانەدا
بكەن  .ئەمە لەكاتێكدا بوو كە كوردانی
سوریا حكومەتی هەرێمی كوردستانیان بە
سەرۆكایەتی پارتی دیموكراتی كوردستان
تاوانباردەكرد ،كە هۆكاری گەمارۆدان و
جەڕدانی كوردانی سوریایە لەناوچەكەدا .ئەم
پەیوەندیانە زیاتر تێكچوون كاتێك سەرۆكی
هەرێم مەسعود بارزانی لە 16ی نۆڤەمبەری
 2013سەردانی دیاربەكری كرد ،وەك میوانی
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(ئەكەپە) لەوشارەوە تۆمەتی تاكڕەوی دایە
پاڵ پەیەدەو تاوانباری كرد بەوەی نایەوێت
ئەندامانی پارتەكانی دی چاالكی بكەن،
فشاردەخاتە سەر ئەوانەی كە پشتیوانی لە
پەیەدە ناكەن
بەاڵم لەم دواییانەدا پەیوەندییەكانی
هەرێمو پەیەدە بەرەوپێشچوونی بەرچاویان
بەخۆوە بینی ،بەتایبەتی پاش هێرشی داعش
بۆ سەر ناوچەكانی ئێزیدییەكان لە شەنگال،
ئیدی رەوش��ێ��ك هاتەپێشەوە تا زێدەتر
كوردانی توركیا ،سوریان عێراق هەماهەنگی
لەنێوان یەكتریدا بكەن ،چونكە هەریەك لە
یەپەگەو پەكەكە رۆڵێكی بەرچاویان گێڕا لە
رزگاركردنی كوردانی ئێزیدی و هەڵگرتنی
گەمارۆی داعش لەسەر ناوچەكانیان .هاوكات
هێزی پێشمەرگە بەفەرمی رەوگەی پشتیوانی
لە (یەپەگە)یان گرتەبەرو كۆمەكی ئەوانیان
لە كۆبانێدا كردو بە ناردنی پێشمەرگەو
چەكی قورس ،بوونە پشتیوانی (یەپەگە) لە
شەڕە دژوارەكەیدا لەگەڵ داعش .ئەم رەوشە
لەكاتێكدا بەڕێوەچوو كە خولێكی نوێی
وتوێژ لە میانگیری حكومەتی هەرێم لەنێوان
پەیەدەو ئەنجومەنی كوردی سوریا لە دهۆك
بەرێوەچوو بوو ،تێیدا هەردووال لەسەر ئەوە
رێككەوتبوون كە دابەشكردنی دەسەاڵتەكان
لەنێوان هەموویاندا بەرێوەبچێت .لەوێدا
لەسەر ئەوە رێككەوتبوون كە ئەنجومەنێكی
وابەستە بە بەڕێوەچوونی كاروبارەكان
پێكبهێنرێت .هەربۆیە لەو رێككەوتنە بەدواوە
تەنگژەكانی نێوانیان تاڕادەیەك بەرەو الوازی
چ��وون .هەرچەند بەهۆی بوونی گرفتی
ئاسایشی بەشێوەیەكی ب���ەردەوام هێشتا
رێككەوتنەكە بەتەواوی نەخراوەتە بواری
جێبەجێكردنەوە .
پەیوەندیەكانی پ��ەی��ەدەو هەرێمی
كوردستان دەبێت لەچوارچێوەی زەمینەیەكی

فراوانتر پەیوەندیەكانی هەرێم و توركیادا
رەچ��اوب��ك��رێ��ت ،ه���اوك���ات دەب��ێ��ت لە
رووبەرووبوونەوەی داعشدا كەڵك وەرگرن
و هەماهەنگی بكەن .دی��ارە لەئێستادا
نزیكی (یەپەگەو پەكەكە) لەگەڵ هەرێمی
كوردستاندا بەهۆی جیاوازی سیاسیانەوە
ئەستەمە ئایندەیەكی روونیان پێبێت بۆ
ملمالنێكانیان لەگەڵ داعشدا ،كە سەرو
دڵی هەریەك لە عێراقو سوریای گرتووە.
دی��ارە توركیا بەهیچ جۆرێك ملنادات بۆ
بوونی خۆبەرێوەبەری ك��وردی كە لەژێر
هەیمەنەی (پ��ەی��ەدە)دا بێت .هەربۆیە
ئەوەش یەكێكە لەو هۆكارە دیارانەی كە
نومایانی ساردو سڕی هەرێمی كوردستان
دەك��ات ،لەگەڵ پەیەدەو ئۆتۆنۆمی كورد
لە سوریا .هەربۆیە توركیاو پەیوەندییەكانی
لەگەڵ هەرێمدا گەل ێ كۆت و بەندی سەر
راستبوونی هەرێمی لەگەڵ كوردانی سویا
دروستكردووە ،توانای هەرێمی بۆ نزیكی
لەگەڵ ئەوان فرە سنورداركردووە ،چونكە
هەرێم بۆئەوەی ببێتە كارەكتەرێكی دیاری
هەرێمی و قوتاربوونی لە رەوشی دژواری
ئابووری پێویستی بەسەربەخۆیی ئابووریە،
بۆ ئەم مەبەستەش ئەستەمە بەبێ توركیاو
درێژەدان بە پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەنكەرە
ئەم كارە بكات.
رەهەندە نێونەتەوەییەكان
بەشێكی تر لە دانیشتوانی ك��ورد لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا لە ئێراندا دەژین.
ئەم كەمینە كوردییەی ناو پانتایی ئێران
دارای مێژوویەكی دورو درێژوو پڕ پشێوین
لەگەڵ رژێمە یەك لەدوایەكەكانی ئێراندا،
تێكڕای ژمارەیان خۆی دەدا لە حەوت ملیۆن
هاواڵتی ك��ورد .تاوەكو ئێستا كەمێك لە
خواستەكانی ئەو گەلەبنەدەستە دەستەبەر
نەبووە .كوردەكان بندەستن ،لە ئەگەری

هەماهەنگییەكان لەناو
كوردانی عێراق ،توركیا،
سوریا تۆختربوونەتەوەو
هاوكات دەركەوتنی
داعش زەمینەیەك بوو،
تا هەماهەنگی لەنێوان
كوردو واڵتانی هەرێمی
و نێودەوڵەتیدا دروست
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شەڕڤانانی یەپەژە
خواستی سیاسیدا زیندان و لەسێدارەدان
رووبەروویان دەبێتەوە .بزوتنەوەی سیاسی
كوردانی ئێران رەواو رەون��ەق��دارە ،بەاڵم
پارچە پارچەیەو بەرباڵوە .زۆرێك لەپارت
و سەركردە سیاسییەكانیان لە هەندەراندا
دەژی��ن ،لەوێوە چاالكی سیاسی دەك��ەن.
پرسی كورد لە ئێران لەچاو س ێ واڵتەكەی
دیكە فرە بێدەنگ و هێواشترە .كوردی
ئێران ،وەك ئەم دواییانەی سوریا ئازاد
نەبوون لەدەربڕینی بۆچوونیاندا ،هیچ
كەمەندكێشكردنێكی روانگەی نێونەتەوەیی
بۆ خۆیان بوونی نەبووە.
كوردی سوریا كاریگەرییەكی راستەوخۆی
كەمتری لەسەر كوردانی ئێران دروستكرد،
تاوەكو ئەو كاریگەرییەی لەسەر كوردی
عێراق و توركیا نیشانی دا ،بەاڵم كوردانی
ئ��ێ��ران كەمتر ل���ەوان خۆشنودی خۆیان
بۆ پ��رۆژەی خ��ۆرئ��اواو البردنی گەمارۆی
سەركۆبان ێ دەرنەبڕی .پارتی ژیانی ئازادی
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كوردستانی ئێران (پژاك) كە وابەستەیە بە
پەكەكەوە دەكرێت ،بتوانێت سودی زیاتر
لەم رەوشە سیاسییەدا وەربگرێت .لەئێستادا
پژاك هەمان مۆدیلی كانتۆنی رۆژئاوای بۆ
رۆژهەاڵتی كوردستان پێشنیازكردووە ،بەاڵم
پژاك وەك هێزە پەیوەستەكانی تری پەكەكە
بەهێز نییە ،لەناو كوردانی ئێراندا ئەوان
بەهێز نین ،هاوكات ئێرانیش سەرخەرێكی
سروشتی (پەیەدە) نییە ،بەهۆی ملمالنێكانی
لەگەڵ (پژاك)دا.
ئێران درێژە دەدات بەهەمان رەوگەی
توركیا لەسەر هێشتنەوەی كوردەكان بە
پەرتكراوی ،درێژە دەدات بەبوونی ركابەری
لەنێوان پەكەكەو هەرێمی كوردستاندا .ئەو
رەوشە بە بەرژەوەندی خۆی لێكدەداتەوە.
لەسەر ئاستی نێو نەتەوەیشدا ئەمەریكاو
خۆرئاوا تاپێش سەركەوتنەكانی پەیەدە لە
كوبان ێ بڕوایان بەپەیەدە نەبوو ،ئەوانیش
زیاتر كۆمەك بە ئۆپۆزسیۆنی عەرەبی

س��وری��ا دەك���ەنو ب��ە بەدیلی حكومەتی
سوریای دادەنێن بۆ قۆناغی دوای ئەسەد،
ب��ەاڵم دواب���ەدوای تێكەڵبوونی ئەمەریكا
بەرەچاوكردنی جەنگی (یەپەگە) لەگەڵ
داعش و پشتبەستنی هێزەكانی ئەمەریكا
بەزانیارییە وردەكانی (یەپەگە) لە بۆردومانی
هێزەكانی داعشداو گردبوونەوەیان لەگەڵ
(ساڵح موسلیم) ئیدی بۆیان دەركەوت كە
(پەیەدە) هێزێك و هاوبەشێكی گونجاوە
لەپرۆسەكەداو متمانەی پێدەكرێت ،بەرنامەی
روون و رەوانەو ناكرێت وەك رێكخراوێكی
تیرۆریستی ناوی بهێنرێتو مامەڵەی لەگەڵدا
بكرێت .
ك��وب��ان��ێ ل��ە س��ت��رات��ی��ژی ئ��ەم��ەری��ك��ادا
بەبایەخ بوون ،چونكە داعش لەو سنورەوە
دەیتوانی دەستی بە هێزی مرۆییو چەك
بگات ،هاوكات شكستی داع��ش لەنیازی
خۆرئاوادا دیسان بایەخی هەبوو ،چونكە
یەكەمین نموونەی شكستی داعشیان بینی.
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ئەو پڕوپاگەندە كۆتایی پێهات ،كە داعشی
وەك هێزێكی باڵوەبوو نەگەڕاوە ناوزەد
كردبوو .هاوكات رەوایەتی نێونەتەوەیی
پەیەدە بەرینتربووە ،لەم دواییانەدا لە
گردبوونەوەكانی قاهیرەو مۆسكۆ بەشداری
پێكرا ،تا كەلەبەرێك بۆ دوماییەكی ئاشتیانە
لەملمالنێكاندا بدۆزنەوە.
فەرەنسا زیاتر لە واڵتە ئەوروپییەكانی
دیكە پشتیوانی ل��ە (پ��ەی��ەدە) دەك��ات.
لەمانگی دووی 2015دا سەرۆكی (هۆاڵند)
لەگەڵ نوێنەرە ژنەكانی پەیەدەو یەپەگەدا
كۆبوویەوە ،بەاڵم بەریتانیا فرە بەسنورداری
ئامادەیی بۆ ناساندنی پەیەدە دەربڕیوە.
بەریتانیا دەخوازێت لەگەڵ گروپەكانی دژ
بەداعش لێكحاڵی بوونی هەبێت ،بەاڵم
گرفتەكە لەوەدایە كە بەریتانیا هێشتا پەكەكە
لە بازنەی رێكخراوە تیرۆریستییەكاندا دێنێتە
ئەژماردن.
ل��ە م��ان��گ��ی پێنجی  2015دی��س��ان
نەتەوەیەكگرتووەكان بەشدارییان كرد ،بە
(پەیەدە) لە كۆنگرەی جەنەوای سێ ،تاوەكو
قسە ل��ەب��ارەی رەوش��ی س��وری��اوە بكەن .
بەمجۆرە پارتەكانی كورد لەسوریا لەروانگەی
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��ەوە ج��ی��اوازن .پارتەكانی
ئەنجومەنی كورد لە سوریا كە جەماوەریان
كەمەو الوازن لەالیەن خۆرئاواوە پەسەندترن،
چونكە ل��ەگ��ەڵ پ��ەك��ەك��ەدا پەیوەندییان
نییە ،ئەمە دەرفەتێكە كە پەیەدە ئەوانی
لەگەمە دیموكراسییەكەیدا بەشداركردووە،
چونكە لەبەرژەوەندی رەوایەتی خۆیدایە
بەوەی ژینگەیەكی دیموكراسی بارهێناوەو
بوونی ئەوانیش لە گێچەڵی خۆرئاوای كەم
دەكاتەوە .دیارە بەمجۆرە پەیوەندی خۆرئاوا
لەگەڵ پەیەدەدا بەبڕوای چاودێران زیاتر
بەرەو پێش دەچێت و ئاسۆیەكی زیندوتر
لەوەی ئێستا چاوەڕێیانە .رەوشەكە لەسەر

هەڵوێستی توركیاش وەستاوە .توركیا زیانی
نێودەوڵەتی بە نێوبانگی ك��وردی سوریا
گەیاندووە ،بەاڵم بەهەمانشێوە رەوایەتی
و متمانەی داوەت��ە كوردانی عێراق .ئەم
رەوشە وانامێنێت گەر پرۆسەی ئاشتی لەگەڵ
پەكەكە بەرەو پێش بچێت ،بەاڵم لە ئەگەری
خراپبوونی پەیوەندی پەكەكەو هەرێمدا
كە خۆیان بەرێبەری دۆزی كورد دەزانن،
رەوشی پەیەدە بەناهەمواری دەمێنێتەوە،
چونكە دانپیانانی توركیا لەدەستدەدات و
زیاتر خ��ۆرئ��اوای لێ دردۆن��گ دەكرێت،
هاوكات ئەو پەناگە ئارامەی كە بۆ كوردانی
سوریا هەیە ،بەوشێوەیە نامێنێتەوە.
پەراوێز:
پەكەكە لەساڵی  1978دام��ەزراوەو ساڵی 1984
دەستی داوەت��ە خەباتی چەكداری.ئایدیای ئەم
پارتە سیاسییەی باكوری كوردستان تێكەڵەیەكە
لە ناسیۆنالیزمو سۆسیالیزم لە بیری ماركسی
لینینی .ئەم هێزە خواستی مافی كوردانی هەیە
لە چوارچێوەی توركیاو لەچەندین قۆناغی ئاشتیو
ئاگربەستو \ەن5دا تێپەربووە لەگەڵ توركیا بۆ
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مەرگی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و
ژانی لە دایكبوونێكی نوێ

نوسینی :د .ئەرسەالن بایز
ئەندامی مەکتەبی سیاسی (ی.ن.ک)

بەپێی نەریتی زان���راو و پێڕۆكراو،
كەم جاری واب��ووە لێپرسراوی دەزگاكانی
هەواڵگری و ئاسایشی واڵت��ان ،راشكاوانە
باس لە كاروباری سیاسی و چارەنوسی گەل
و واڵت��ان بكەن ،ئ��ەوان هەمیشە رۆژان��ە
راپۆرتی خۆیان ئاڕاستەی دەزگا سیاسی و
عەسكەرییەكان دەكەن ،كەچی بە پێچەوانەی
ئەو نەریتە زانراو و بیستراوانە ،لە چەند
رۆژان���ی راب����ردوودا ه���ەردوو لێپرسراوی
ه��ەواڵ��گ��ری (اس��ت��خ��ب��ارات)ی ف��ەرەن��س��او
ئەمەریكا ،لە كۆنگرەیەكی هەواڵگریی
لەشاری واشنتۆنی پایتەختی ئەمەریكا،
ب��اس لە ئاوزنگدان و سەرەمەرگی ئەو
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە دەكەن ،كە لەدوای
یەكەمین جەنگی جیهانی ،لە دوای مەرگی
278

ئیمپراتۆریەتی عوسمانی لەسەر دەستی
دەوڵەتانی ئیستعماری ئەوسای فەرەنساو
بەریتانیا دروستكراوە.
ئ��ەو دەزگ��ا هەواڵگریانەی ئ��ەو دوو
دەوڵ��ەت��ە زلهێزەی دن��ی��ا ،پێیانوایە ئەو
هەموو شەڕو كوشت و كوشتارو كاولكاری
و ئاوارەییە ،ناكۆكی و ملمالنێی ئاینی و
مەزهەبی و نەتەوەیی و ج��ۆری حوكم،
بەرژەوەندی دەوڵەتە گەورەكانی ناوچەكە و
دنیا ،گەیشتۆتە رادەیەك كە ئیتر هەرگیز
ناتوانن جارێكی تر بەیەكەوە هەڵبكەن
و بژین .ئیتر ئەو سنورانە سڕاونەتەوە،
كە لەسەر دەستی كۆڵۆنیالەكانی سەدەی
راب��ردوو كێشراون .ئەو هەموو بەیەكدا
هەڵپژان و بەیەك دادان��ە ،ژان��ی مەرگی

رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی دوێنێ ،لەدایكبوونی
رۆژهەاڵتێكی نوێیە ،كە سنورەكان دەگۆڕێت
و چەندین دەوڵەتی نوێی بچوكی نەتەوەیی
و ئاینی و مەزهەبی لەناوچەكە دروست
دەبێت .ئەو سنورە جوگرافیانە تێكدەشكێنن
و سنورێكی نوێتر دەكێشرێت .ئەوەی جێی
سەرنجە راگەیاندنە رەشبینەكەی (جۆن
كیری) وەزی��ری دەرەوەی ئەمەریكایە كە
پێش جێهێشتنی واشنتۆن بەرەو كۆبوونەوەی
ڤیەننا ،بە دەزگاكانی راگەیاندنی ڕاگەیاند
(دانانی پالن بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی
س��وری��ا ،وەك���و ئ���ەوە وای���ە نەخشە بۆ
دەرچوون لە دۆزەخ دابرێژین) جا دەبێت
ئ��ەو چوونە دەرەوەی���ە چ ج��ۆرە چوونە
دەرەوەیەكی هەڵپڕوكاو و نائومێدانە بێت.
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ئینجا رۆژنامەو تەلەڤزیۆنەكانی سعودیە،
میرنشیەكانی كەنداوی عەرەبی ،كە رۆژانە
ئەوجۆرە هەواڵ و زانیاری و لێكۆڵینەوانە
ب�ڵاودەك��ەن��ەوە .رۆژی���ش نییە ،رۆژن��ام��ە
ئەوروپی و ئەمەریكاییەكان هەواڵ ،وتار،
لێكۆڵینەوە لەو بارەیەوە باڵونەكەنەوە.
بە رای بەندە چ راگەیاندنەكەی جۆن
كیری ،چ زانیارییە هەواڵگرییەكانی ئەو
دەوڵەتانە ،چ هەواڵ و وتار و لێكۆڵینەوەی
رۆژنامە و گۆڤارەكانی ئەمەریكاو ئەوروپاو
میرنشینەكانی كەنداو ،لە واقیعی سیاسی
و رووداوەك��ان��ی سەر زەوی سەرچاوەیان
گرتووە .لە ئاسمانی سوریا فڕۆكە جەنگیەكانی
دەوڵەتە زلهێزەكان لە مەترسی بەریەك
كەوتن خۆیان لە ڕێگای یەكتری الدەدەن.
چەندین گروپی چەكداری دژبەیەك ئەمڕۆ
لە سوریاو عێراق هەریەكەو پانتاییەكی
حوكمڕانی خۆی هەیە ،بە تونترین شێوە
روبەڕووی یەكتربوونەتەوە .گروپە چەكدارە
ئیسالمییەكان یەكتر تەكفیردەكەن ،دەكوژن،
هەندێك لە گروپی چەكدارە عەرەبەكان
(داعش و نوسرە) عەرەب دەكوژن ،كورد،
توركمان ،مەسیحی دەك���وژن ،تەنانەت
دەی��ان سوتێنن و بە شمشێری زیاتر لە
هەزاران ساڵەی بەر لە ئەمڕۆ سەری خەڵك
دەپەڕێنن .شیعەی عەرەب ،سوننەی عەرەب
دەك��وژێ��ت .سوننەی ع���ەرەب حزبوڵاڵو
عەلەوییەكان دەكوژن .حوسیە عەرەبەكان
سوننە عەرەبەكانی یەمەن دەكوژن .حەشدی
شەعبـی هەموو ئەوانە دەكوژن كە شیعە
نین.
رق و كینەو لێكترازانی نێوان ئەو گروپ
و الیەن و چەكدارانە گەیشتۆتە سنورێك،
كە جارێكی تر حەشدی شەعبـی ،عەلەوی،
مەسیحی ،كورد ،داعش ،نەتوانن بەیەكەوە
هەڵ بكەن و بژین .بۆیە بەپێی تێڕوانینی

دەزگا هەواڵگری و شارەزایانی سیاسی و
عەسكەری ،تاكە چ��ارەس��ەری كێشەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەڵوەشاندنەوەی
س��ن��ورە دەس��ت��ك��ردەك��ان و س��ەر ل��ە نوێ
داڕشتنەوەیەتی.
جا ئایا ئێمە مانانی كورد و كوردستانیی،
لەنێو ئەو هەموو ملمالنێ و بەیەكداهاتن و
هەڵوەشاندنەوەی سنورەكان و داڕشتنەوەی
ناوچەكە پێگە و هەڵوێستمان چیەو چی
دەبێت...؟
ئایا چەند ئ��اگ��ادارو ئ��ام��ادەی��ی ئەو
گۆڕانكارییانەین..؟ ئایا هەروەكو سەدەكانی
پێش ئێستا ،سەردەمی میرنشینە كوردییەكان
بەسەر ئیمپراتۆرەكانی سەفەوی و عوسمانی
دابەش دەكرێینەوە ،ئایا ئەمجارەیان كورد
بەدەستی خۆی كوردستان پارچە پارچە
دەك��ات ،دەبینەوە بە دوو ئیدارەو دوو
هەرێم ،دەچینەوە سەر بەغدای پاشا گەردانی
و بێ یاساو دامەزراوە ،دەوڵەتی عێراقێكی
لەیەكتر هەڵوەشاوەی فاشل (بەپێی گۆڤاری
تایم  )2015/11/4لە ئەنفال و كیمیاباران ،لە
سێدارەدان ،راگواستن ،بە عەرەب كردن ،بە
سوتماككردنی خاكی كوردستان بەو الوە چ
خێرێكی ترمان لە عێراق بینیوە ،كە ماوەی
 12ساڵە نەیتوانیوە عێراق بخاتەوە سەر
راستە رێی و م��ادەی 140ی دەستوری
عێراق جێ بەجێ بكات..؟
ئ��ای��ا س��ەرك��ردە سیاسیەكانی حزبە
كوردستانیەكان ،بە بەرنامەیەكی تۆكمەی
یەكگرتوو دەچنە نێو ئەو گەمەیەی ئەمڕۆ
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئارادایە ،شوێن
پێگەیەك بۆ خۆیان دابین دەكەن ،یان دیسان
بەهۆی ناكۆكیە نێوخۆییەكان ،بە بیانوی بێ
بنەما ،خەونی سەد ساڵەی دەوڵەتی كوردی
بە بادەدەن..؟ كە ئەمڕۆ لە هەموو رۆژەكانی
پێشوو زیاتر لەبارە.

ئەو سنورانە
سڕاونەتەوە ،كە لەسەر
دەستی كۆڵۆنیالەكانی
سەدەی رابردوو
كێشراون سنورەكان
دەگۆڕێت و چەندین
دەوڵەتی نوێی بچوكی
نەتەوەیی و ئاینی و
مەزهەبی لەناوچەكە
دروست دەبێت .ئەو
سنورە جوگرافیانە
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گرفتەكانی
بەردەم چەكدانانی پەكەكە
نوسینی :رامین وەلیزادە مەیدانی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد

280

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

ك��ورد خاوەنی ناسنامەی سەربەخۆیە
لە توركیاو یەك لەسەر چواری دانیشتوانی
ئەم واڵتە پێكدێنێت .پ��رۆژەی چەكدانانی
(پەكەكە)و گۆڕانی بۆ پارتێكی سیاسی چەند
گرفتێكی لەبەردەمدایە.
ماوەیەك بەر لە ئێستا پەیامی چەكدانانی
(پەكەكە) لەالیەن عەبدوڵاڵ ئۆجەالن رێبەری
زیندانی كراوی ئەم پارتەوە باڵوكرایەوە.
ئۆجەالن وتویەتی ئەو دەیەوێت بڕیارێكی
مێژوویی بۆ بەدەستهێنانی رێگە چارەیەكی
دیموكراتی بدات.
ه��ەرچ��ەن��دە ئ���ەم پ��ەی��ام��ە ل��ەالی��ەن
دەوڵەتدارانی توركیاوە پێشوازی لێكرا ،بەاڵم
گرفتی زۆر لەبەردەم ئەو بڕیارەدا بوونیان
هەیە .كۆمەڵێك گرفت كە ئومێدی ئاشتی
بەرەو خامۆشی دەبەن .لەم نوسینەدا تیشك
دەخرێتە سەر گرفتەكانی ب��ەردەم چەك
دانانی پەكەكە لە توركیا .سەرەتا تیشك
دەخرێتەسەر هەڵوێستی پارتەكان و دواتر
هەڵوێستی بەرپرسانی پارتی كرێكارانی
كوردستان (پەكەكە).
 .١هەڵوێستی پارتەكان
 .١.١پارتی دەسەاڵتدار ()AKP
پەیامی چەكدانان لەالیەن ئۆجەالنەوە،
لەالیەن بەرپرسانی توركیاوە پێشوازی لێكراو
باسیان لە چاوەڕوانی هاتنی ئەو رۆژە كرد،
بەاڵم لەم نێوانەدا ژمارەیەك هەڵوێست
و ك���اری ئ��ەن��ج��ام دراو ل��ەالی��ەن پارتی
دەسەاڵتدارەوە ،لەالیەن پارتەكانی ترەوە
دژایەتی دەكرێت .لێرەدا تیشك دەخەینە
سەر گرنگترینیان:
 .١.١.١دیكتاتۆری
دیكتاتۆری پارتی دەسەاڵتدارو نیگەرانی
لە دەرەنجامی گفتوگۆكانی ئاشتی بۆتە
هۆكارێك ،بۆ ئەوەی كوردەكان بە هەستیاری
زیاترەوە لەم بوارەدا هەنگاو بنێن .كوردەكان
دوای چەند دەی��ە بەرەنگاری ،خوازیاری
هاتنەدی خواستەكانیان و گەیشتنە ئاشتیەكی
راستەقینەن.

كارنامەی الوازی پارتی دەسەاڵتدار لە
كردارەكانیدا ،ئەم نیگەرانیەی زیاتر كردووە.
پارتی دادوگەشەپێدان چەند ساڵێكە لە
توركیا دەسەاڵتدارە ،هەرچەندە لەبواری
ئابووریدا كاری باشی ئەنجامداوە ،بەاڵم
پارتەكانی تر پێیانوایە پارتی دەسەاڵتدار
ه��ەوڵ��دەدات تاكڕەوانە بڕیارەكانی خۆی
لە ب��وارە جیاجیاكاندا ب��دات ،بەشێوەیەك
كە بەدواداچوونی ئەم پارتە بۆ سیستمی
سەرۆكایەتی ،هەنگاونانی ئەم پارتەیە بەو
ئاراستەیە.
 ٢.١.١ئاسایش و ئارامی
تا ئێستا زیاتر لە  ٤٠ه��ەزار كەس كە
زۆرینەیان ك��وردن لە ش��ەڕی دژی هێزە
ئاسایشیەكانی توركیا گیانیان بەخشیووە .لەم
رۆژانەی دواییدا گرنگترین لەمپەڕ خراوەتە
ب��ەردەم گفتوگۆكانی ئاشتی ،بڕیاری ١٣٢
مادەیی پەیوەندیدار بەبواری ئاسایشەوە كە
لەالیەن حكومەتی توركیاوە خراوەتە بەردەم
ئەنجومەن ،رووبەڕووی دژایەتی دوو پارتی
تری گ��ەورەی توركیا بۆتەوە ،هەروەها
بەهۆی ئەم پرۆژە بڕیارەوە پارێزەرانی توركیا
خۆپیشاندانیان ئەنجامدا وەك هەڵوێستێك
بەرامبەر دەرەنجامە خراپەكانی ،هەروەها
باسكردنی ئەم پرۆژە بڕیارە لە ئەنجومەنی
توركیا بووە هۆی پێكهەڵپژانی نەیاران و
نوێنەرانی پارتی دادوگەشەپێدان.
سەرەتای یەكێك لە دانیشتنەكان لەبارەی
پرۆژەی ئاسایشیەكەیەوە ،ئەندامانی پارتی
دیموكراتی گ��ەالن بە نیشاندانی وێنەی
ك��وژراوی ئەو مندااڵنەی لەالیەن پۆلیسی
توركیاوە كوژرا بوون ،دژایەتی خۆیان بۆ
ئەو پرۆژەیە دەربڕی.
(عادل زوزانی) ئەندامی پارتی دیموكراتی
گ��ەالن لە ئەنجومەن ئ��ەو پ��رۆژەی��ەی بە
یاسای كودەتا ناوبردو رایگەیاند كە زۆرترین
زی��ان بەر ك��وردەك��ان دەك��ەوێ��ت .زوزان��ی
جەختیكردەوە لەگەڵ پەسەندكردنی ئەو
پرۆژەیەدا ،سەرجەم ئەوانەی ئەندامی پارتی

(دۆران كاڵكان)
ئەندامی شورای
سەرۆكایەتی كەجەكە
لەبارەی چەكدانانی
پەكەكەوە هەڵوێستی
خۆیان ئاشكرا
دەكات ،چەكدانانی
پەكەكە بە چەكدانانی
حكومەتی توركیا
بەرامبەر كوردەكان
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دادوگەشەپێدان نین هەست بە ئاسایش و
پارێزراوی ناكەن.
 .٢.١پارتە نەیارەكان
پارتی جواڵنەوەی نەتەوەیی و پارتی
دیموكراتی گەالن وەك دوو پارتی نەیاری
پارتی دەس��ەاڵت��دار ،پەیامی ب�ڵاوك��راوەی
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن-یان بە پەیامی چەكدانانی
پەكەكە لە قەڵەم نەدا.
 ١.٢.١پارتی ج��واڵن��ەوەی نەتەوەیی
مەهەپە ( ،)MHPجەهەپە
پ��ارت��ی ن��ەت��ەوە پەرستی ج��واڵن��ەوەی
نەتەوەیی ،بە دووەم پارتی نەیاری دەوڵەت
دوای پارتی سكۆالری كۆماریخوازی گەالن
هەژمار دەكرێت.

 .٢.٢.١پاتی دیموكراتی گەالن ()HDP
پارتی دیموكراتی گەالن بزوتنەوەیەكی
سیاسیە ،كە كوردەكانی بە بنەمای بەرنامەی
خۆی داناوە .دوای باڵوبوونەوەی پەیامەكەی
ئ��ۆج��ەالن( ،دەمیر چلیك) نوێنەری ئەم
پارتەی شاری (موش) لە ئەنجومەنی توركیا بە
هەڵسەنگاندنی بەیاننامەی هاوبەشی لیژنەی
ئیمڕاڵی – لیژنەی حكومەت ،پەیامەكەی
ئۆجەالن رایگەیاند ،كە پەیامەكەی عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن پەیامی چەكدانان نییە و پێیوایە ئەم
پەیامە تەنیا بۆ كردنەوەی رێڕەوی سیاسەتی
دیموكراتی باڵوكراوەتەوە .بە وتەی ئەو
 ١٠پێشمەرج پێش چەكدانان هەیە ،ئەگەر
حكومەتی توركیاو (كەجەكە) بەپێی ئەو ١٠

لۆگۆی پەکەکە
(كەمال قڵیچدار ئۆغلۆ) رێبەری پارتی
كۆماریخوازی گ��ەالن-ی توركیا پێشوازی
لە پەیامی چەكدانان كرد ،چەكدانانی بە
هەنگاوێكی گرنگ بەرەو ئارامی واڵت و
هاوواڵتیانی توركیا لە قەڵەم دا ،ئەمەش
لە كاتێكدایە (ئوكتای ئ���وراڵ) سەرۆكی
فراكسیۆنی پارتی جواڵنەوەی نەتەوەیی لە
ئەنجومەنی توركیا ،ئەم پەیامەی بە پەیامی
چەكدانان دان��ەن��ا ،بەڵكو پێی واب��وو كە
ئەمە خۆبەدەستەوەدانی توركیایە بەرامبەر
پەكەكە ،لەبەر ئەوە ئەم بەیاننامەیەی بە
خیانەت لە نیشتمان ناوبرد.
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ماددەیە كاربكەن ،ئەوا (پەكەكە) و (كەجەكە)
لە كاتێكی دیاریكراودا بڕیار لەسەر چەكدانان
دەدەن.
(سەاڵحەدین دەمیرتاش) هاوسەرۆكی
پارتی دیموكراتی گەالن (هەدەپە) لەگەڵ
رەخنەگرتنی لە سیاسەتە ناڕوونەكانی
حكومەتی توركیا ،جەختی لەسەر ئەو ١٠
خەڵە پێشنیاركراوە كردەوە ،چەكدانانی بە
كارەكانی حكومەت لەو بوارەدا گرێدایەوە.
 .٢هەڵوێستی كەجەكە
وتەكانی (دۆران كاڵكان) ئەندامی شورای
سەرۆكایەتی كەجەكە لەبارەی چەكدانانی

پەكەكەوە هەڵوێستی خۆیان ئاشكرا دەكات،
چەكدانانی پەكەكە بە چەكدانانی حكومەتی
توركیا بەرامبەر كوردەكان دەبەستێتەوە.
ئەمەش لە كاتێكدایە كە (رەج��ەب تەیب
ئ��ەردۆگ��ان) س��ەرۆك ك��ۆم��اری تەركیا لە
هەڵوێستیدا بەرامبەر ئەم خواستانە ،لەگەڵ
دەربڕینی گرنگی باڵوكردنەوەی پەیامی
چەكدانان لەالیەن ئۆجەالنەوە ،چاوەڕوانی
چەكدانانی هێزە ئاسایشیەكانی توركیای بە
خەیاڵ ناوبرد.
(مستەفا كاراسو) ئەندامی شورای كەجەكە
رایگەیاندووە ،كە هەلومەرجی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست رێگە بە چەكدانانی پەكەكە نادات.
بەسەرنجدانە ئاڵۆزیەكانی ناوچەكە چەكدانانی
پەكەكە ،بوونی كورد لە ناوچەكەدا دەخاتە
مەترسیەوە ،ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا كەجەكە
لەبارەی پەیامەكەی عەبدوڵاڵ ئۆجەالنەوە
رایگەیاندووە ،كە ئەوە پەیامێكی مێژووییە،
ئەگەر دەوڵەتی توركیا بەڵێنەكانی جێبەجێ
بكات ،پشتیوانی لێدەكەن.
دەرەنجام
عەبدوڵاڵ ئۆجەالن كە لە دورگەی ئیمڕاڵی
لە دەریای مەڕمەڕە بەند كراوە ،گرنگترین
كەسایەتی شۆڕشگێڕی كوردانی توركیایە.
ئەو لە ساڵی ٢٠١٢وە هەوڵی چارەسەری
كێشەكانی كورد لە توركیا دەدات ،بەاڵم
هێشتا گرفتی زۆر لەبەردەم ئەو هەواڵنەدا
هەیە و پێناچێت بەو نزیكانە ئەو كێشەو
ل��ەم��پ��ەڕان��ەی ب���ەردەم ئاشتی ل��ە توركیا
نەمێنن ،بەاڵم نابێت ئەوەشمان بیر بچێت
كە كۆمەڵگەی توركیا ب��ەرەو رێگەچارەی
دیموكراتی هەنگاوی ناوە.
ناتوانرێت بوترێت كە شۆڕش كۆتایی
هاتووە ،بەڵكو شۆڕشێكی نوێ لەرێدایە،
شۆڕشێك بۆ سەلماندنی ناسنامەو بوون.
رووبەڕووبوونەوەی دوو بزووتنەوە هەیە،
بۆ بوون و مانەوە.
سەرچاوە:
ttp://didban.ir/fa/news-details/24255
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پرۆژەیەكینوێ
بۆ چارەسەری دۆزی كورد لە توركیا
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :كێوەڕەش (كارزان محەمەد)

سەنتەری لێكۆڵینەوەو توێژینەوەی
س��ت��رات��ی��ژی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ( )ISROكە
گەورەترین دەزگای لێكۆڵینەوەی ستراتیژییە
لە توركیا ،بنكەی سەرەكی لە ئەنكەرەیە ،بە
زمانە جیاوازەكانی وەك ئیسپانی ،ئینگلیزی،
هۆڵەندی ،توركی لێكۆڵینەوە لەسەر مەسەلە
گرنگە جیهانیییەكان دەكات .نوێترین پرۆژەی
لێكۆڵینەوەی ئ��ەم سەنتەرە ،تایبەتە بە
دۆزینەوەی چارەسەرێك بۆ دۆزی كورد كە

( )33الپەڕەیەو پێشكەشی بەرپرسە بااڵكانی
دەوڵەتی توركیای كردووە ،تیایدا رەخنەی
توند لە سیاسەتی توركیا دەگرێت ،داوای
ستراتیژێكی نو ێ لەهەمبەر كوردەكانی توركیا
و عێراقدا دەكەن.
پرۆژەكە ( )15تەوەرەی بنەڕەتی بۆ ئەو
مەبەستە لەخۆگرتووە ،بریتین لە:
 .1سیاسەتە هەڵەكانی توركیا لە
ناوچەكەدا ،دەبێتە مایەی دوورخستنەوەی

ئەنكەرە لە كوردەكانی عێراق و ترسێكی
هەمیشەیی لەبەرامبەر توركیادا دەوروژێنێ،
ك��ورد ب��ەرەو واڵتانیتریش راپێچ دەك��ات،
ئەنكەرە پێویستی بەوەیە ،كە بە هەنگاوی
دڵنیابەخش تێڕوانینی خۆی بگۆڕێت.
 .2بەرژەوەندییەكانی كوردو توركمان
بەهیچ ش��ێ��وەی��ەك ه��اوئ��اس��ت ن��ی��ن ،لە
بەرژەوەندی توركیادایە كە ئەم دوو الیەنە
لەیەكتر نزیك بكاتەوە ،بەاڵم لە توركیا هەند ێ
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بەرەی سیاسی بە ئەنقەست هەوڵدەدەن تا بۆ
بەهەدەردانی بودجەی ناوخۆ ،ناكۆكییەكانی
نێوان توركمانو كورد بە گەورەتر لەوە كە
هەیە نیشان بدەن ،بەاڵم لە راستیدا ئەمە
نەك تەنها لە بەرژەوەندی توركیادا نییە،
لە هەرێمی كوردستانی عێراق ،بەڵكو هێشتا
ئەم كارە دژایەتی لەنێوان نەتەوەی كوردان
و ئەوانیتردا دروست دەكات.
 .3ئەنكەرە پێویستی بەهەنگاوی بەپەلە
هەیە ،لەپێناو هاریكاریی ئابووری مەزن
لەنێوان توركیاو هەرێمی كوردستاندا ،ئەم
پرۆسەیە لە ئەگەری سیناریۆكانی ئایندەی
عێراقدا (عێراقێكی یەكگرتوو ،یان دابەشكراو)
كارتی فشاریش دەداتە دەست توركیا.
 .4لە ب��ەرژەوەن��دی توركیادا نییە،
كە رێگە بە واڵتانیتر بدات ،تا دەسەاڵتی
خ��ۆی بەسەر هەرێمی كوردستاندا زیاد
ب��ك��ات ،ب��ەاڵم ئ��ەم��ڕۆ دەوڵ��ەت��ان��ی وەك:
ئەمەریكا ،ئیسرائیل ،بەریتانیا ،روسیا،
ئێرانو زۆر دەوڵەتی تر هەنگاوی چاالكییە
سیخوڕییەكانیان لەناوچەكەدا پەرەپێدەدەن،
لە هەوڵی ئەوەدان تا رۆڵ لەنێو بزوتنەوەی
كوردەكاندا پەیدا بكەن .سەرەڕای ئەمەش
لە بەشێكی بەرفراوانی ئەم ناوچەیەدا نە
دەوڵەتی ناوەندی عێراقو نە كوردەكانی
ئەم واڵتەـ رۆڵێكی كاریگەریان لە هەرێمی
كوردستاندا نییە ،لەگەاڵ ئەوەشدا توركیا
دواكەوتووە لە پرۆسەی پەرەپێدانی رۆڵی
خۆی لە ناوچەكەدا.
 .5باكوری توركیا رەگەزێكی گرنگە
كە دەتوان ێ كاریگەری لەسەر هاوسەنگی
سیاسەتە ناوخۆییەكانی توركیا دابنێت.
 .6توركیا پێویستە واز لەگروپێكی
بچوك بهێنێت ،كە ل���ەرووی ئاسایش و
زاڵبوون بەسەر گۆڕانكاریی و سیاسەتەكانی
نێوان توركمان و ك��وردەك��ان��دا بەكاریان
دەهێنێت .ئەو چەشنە سیاسەتانە پێویستە
بۆ یەكخستنەوەیان بێت ،نەك هەوڵدان بۆ
چاندنی ناكۆكی لەنێوانیاندا.
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 .7هەندێك ل��ەو گ��روپ و یەكانەی
توركیا كە بۆ هەرێمی كوردستان دەنێردرێن،
سودی نیگەتیڤیانەیان لەو توانستە دارایی
و هێزە سیاسییەی خۆیان وەرگ��رت��ووە،
لەپێناو بەرژەوەندی تاكەكەسی و ئامانجە
ئایدیۆلۆژییەكانی خۆیاندا بەكاریانهێناوە.
 .8هەنێك لە گروپەكان لە توركیا،
سەرگەرمی ئەنجامدانی گفتوگۆی نهێنیو
ژێربەژێرن ،بۆ ب��ەرژەوەن��دی تاكەكەسی،
یاخود گەیشتن بە ئامانجە ئایدیۆلۆژییەكانی
خۆیان.
 .9توركیا پێویستە میكانیزم و كەناڵی
نو ێ بە ئاڕاستەیەكی نوێی خۆیەوە لەهەمبەر
هەرێمی كوردستان بخاتەڕوو ،ئەمانەش
پەیوەندیی
بەباشتركردنی
پێویستیان
دووالی���ەن���ە ،پ��ەرەپ��ێ��دان��ی پەیوەندییە
بازرگانییەكان ،ناردنی وەفدی خوێندكارە
كوردە عێراقییەكان و پەخشكردنی بەرنامە
تەلەڤزیۆنییەكان بە زمانی كوردی ،عەرەبی
هەیە.
 .10سیاسەتی نوێی توركیا لەهەمبەر
كوردەكانی عێراقدا ،دەبێت لەسەر دوو خااڵ
خۆی چڕبكاتەوە:
ا :پێویستە توركیا بە كوردەكانی عێراقی
نیشان ب��دات ك��ە دوژم��ن��ی ئ���ەوان نییە،
بەپێچەوانەوە بەرگرییان لێدەكات.
ب :ئەنكەرە پێویستە نیشانی بدات،
كە جەخت لەسەر بەگژداچوونەوەی پارتی
كرێكارانی كوردستان ( )p.k.kدەكاتەوە،
بەاڵم توركیا لە ئێستادا پەیامێكی بەدەرلەمە
دەنێرێت .پێدەچێت زۆرینەی كوردەكانی
عێراق ،دەوڵەتی توركیا بە لەمپەری سەرەكی
ب��ەردەم خۆیان بزانن ،لەالیەكیترەوە لەو
بڕوایەدان كە ئەنكەرە بەئەندازەیەكی تەواو
بەهێز نییە ،توانای بەگژداچوونەوەی پارتی
كرێكارانی كوردستان ()p.k.kی نییە.
 .11كوردەكانی عێراق لە ماوەیەكی
درێژخایەندا دەتوانن یاریدەی هەوڵەكانی
توركیا بدەن بۆ بەگژداچوونەوەی تیرۆریستە

جودایخوازەكان ،ب��ەاڵم بۆ ئ��ەم ك��ارە بە
فەرمی پێویستی بە خواستی سیاسی و
هێزەكانی ئاسایشە بۆ بەگژداچوونەوەی
تیرۆریزم ،ئەگەر حكومەتی بەغداد نەتوانێت
هەنگاوێكی وا ئەنجام ب��دات ،ئەم كارە
دەبێت لەالیەن دەوڵەتانی ناوچەكە ئەنجام
بدرێت.
 .12توركیا نابێت واز لە بایەخدان
بە مەسەلەی یەكپارچەیی خاكی عێراقەوە
بهێنێ.
 .13ت��ورك��ی��ا دەب���ێ م��ەس��ەل��ەی خۆ
دوورخستنەوە لە تیرۆریزمو خۆپاراستن لە
بەرفراوانكردنی جەنگی ناوخۆیی لە هەرێمی
كوردستان ،بخاتە ئەولەوییەتەوە ،هەروەها
دەبێت هەوڵبدات تا یارمەتی راوەستاندنی
مشتومڕی نێوان شیعەكانو سوننەكان بدات.
جەنگی ناوخۆیی لە عێراق ،كوردەكانی ئەم
واڵتە بەرەو سەربەخۆیی و وابەستەبوونی
زیاتریان بە هێزە دەرەكییەكانی وەك
ئەمەریكا ،ئیسرائیلو بەریتانیا دەبات.
 .14ئەنكەرە دەب ێ واڵتەكەو تەنانەت
ناوچەی كوردستانی خۆی سەرنجڕاكێشتر
بكات بۆ كوردەكان ،پرۆژەیەكیش لەمبارەیەوە
دابڕێژێت.
 .15ك��وردەك��ان��ی ع��ێ��راق نابێت بۆ
دوو گ��روپ بە سەركردایەتی (ی.ن.ك)
و (پ.د.ك)ی قەتیس بكرێت ،ئەنكەرە
پێویستە گەشە بە پەیوەندییەكانی خۆی
لەگەاڵ گروپە كوردییەكانی تری عێراق بدات
و پشتیوانی لە پلوراڵیستی كوردەكان بكات،
هەروەها ئەنكەرە پێویستی بەوە هەیە تا
نەخشەڕێگایەك بۆ دیالۆگێك لەگەاڵ رای
گشتی كوردەكان بدۆزێتەوە ،ئەم گفتوگۆیەش
لە هەر لەگەڵ سەركردەی حزبەكانیاندا
قەتیس نەخوات.
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بەر لە داهێنانی ئامێری چاپ لەالیەن
گۆتنبێرگی ئەڵمانی ،كتێب زیاتر خانەدانەكان
دەیانتوانی هەیان بێت ،ئ��ەوەش بەهۆی
ج��ی��اوازی پێگەی كۆمەاڵیەتی و توانای
دارای��ی و دەسەاڵتیانەوە بوو كە كتێبیان
بەڕادان دەدا .دوای ئەوەی گۆتنبێرگ چەند
كیلۆمەترێك لە دووری فرانكفۆرت لە نیوەی
یەكەمی سەدەی پانزەهەم ،ئامێری چاپی
داهێناو كتێبی چاپكرد ،بەوەش گرنگترین
خزمەتەی پێشكەش بە مرۆڤایەتی كرد،
چەند ساڵێك دواتر یەكەم پێشانگای كتێب لە
فرانكفۆرتی ئەڵمانیا كرایەوە ،ئەوەش بووە
هۆی ئەوەی بایەخ وگرنگی پێبدرێت ،لە
سەدەی حەڤدەهەمدا فرانكفۆرت ببوو ،بە
یەكەمسەنتەری پێشانگای كتێب لە ئەوروپا،
تا ساڵەكانی ناوەڕاستی سەدەی هەژدەهەم
بەردەوام بوو ،لەبەر ناكۆكی و پێكدادانی
سیاسی و كولتوری ئەو س��ەردەم  ،رۆڵی
پێشانگاكە درا بەشاری الیبزیك .
دوای ج��ەن��گ��ی دووەم����ی جیهانی،
جارێكی تر ڕۆڵی پێشانگای كتێب بە شاری
فرانكفۆرت دراوەیە ،ئەوەبوو لە  18تا 23
ی ئەیلولی  1949یەكەم پێشانگای كتێب لە
فرانكفۆرت لە كلێسای پاول كرایەوە ،بە
بەشداری  ٢٠٥( ،خانەی پیشاندانی كتێبی
ئەڵمانی) ،لەبەر ئەوەی یەكەمجار ئەنجومەنی
نوێنەرایەتی گەلی ئەڵمانی لە ساڵی 1848
لەم كلێسایە كۆ ببووە
لە ساڵی  1950دا بۆیەكەمجار دەزگا
چاپەمەنییە بیانییەكان بەشداری پێشانگای
فرانكفۆرتیان كرد ،ئەوە بوو ساڵ بە ساڵ
ئەم پێشانگایە فراوانتربوو گرنگی پێدراو
وێنەیەكی نێودەوڵەتی وەرگ��رت ،تەمەنی
دەگاتە ( )٥٠٠ساڵ ،ئێستا جگەلە پێشانگای
فرانكفۆرتی نێودەوڵەتی دەیان پێشانگای
ت��ری كتێبی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی دەك��رێ��ن��ەوە،
بەاڵم هیچ كامیان ناگاتە ئاستی پێشانگای
كتێبی فرانكفۆرت ،رووب��ەرەك��ەی ١٧٨٠٠٠
مەتر دووجایە بەپێی ریژەی بەشداربوون
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بەكاردێت ،كەمترین رێ��ژەی بەكارهاتوو
 ١٧٢٠٠٠مەتر دووجا بووە ،سااڵنە زیاتر لە
سەد واڵت و سەدان كۆمپانیای هەمەجۆری
بەرهەمهێنی چاپەمەنی و رێكخراو زانكۆ
جیهانییەكان ،نزیكەی  10000رۆژنامەنوس و
زیاتر لە هەزار نوسەری جیهانی و ئەڵمانی
بەشداری دەكەن ،ئەم بەشداریكردنە بایەخی
هەرەگرنگی بە مەبەستی ،بازرگانی و سیاسی
و پردی كولتورییە ،سااڵنە سەدان گرێبەستی
بازرگانی كڕین و فرۆشتنی كتێب ،چاپەمەنی
و بەرهەمی كۆمپانیاكان ل��ەم پێشانگایە
ئەنجام دەرێت .دوای ( )٦٧ساڵ پێشانگای
كتێبی فرانكفۆرت گەورەترین پێشانگای
كتیبی جیهانییە ،بۆتە پردێكی زیندوو
پڕشنگداری بەیەك گەیشتنی كولتوری جیهان.
سەرپەرشتی دەزگا چاپەمەنییەكانی ئەڵمانیا
لە بیست پێشانگای نێودەوڵەتی دەكات.

میوانی شەرەفی ساڵ:

وەك نەریتێك سااڵنە واڵتێك بە میوان
دەستنیشان دەكرێت ،ئەم واڵتە بەرهەمی
كولتوری و چاپەمەنییەكانی خۆی لە رۆژانی
پێشانگا پیشاندەدات ،نوسەران و كەسایەتی
دیارو سەركردەی ئەم واڵتە ،یان كەسێكی
دیاری واڵتی خانەخوێ و واڵتی میوان ئامادە
دەبێت ،لە كردنەوەی ئاهەنگی پێشانگا
وت��اری خۆیان پێشكەش دەك��ەن ،مێژووی
میوانی ساڵ دەگەرێتەوە بۆ سالی ١٩٧٦
سەرەتا دوو ساڵ جارێك بوو ،لە ساڵی ١٩٨٨
ەوە بوو بەساڵی جارێك واڵتێك بە میوان
داوەت دەكرێت ،رێژەیەك لەبەرهەمەكانی
واڵت��ی میوان لەالیەن چەند دەزگایەكی
ئەڵمانی دەكرێنە زم��ان��ی ئەڵمانی ،بە
زمانەكانی ئینگلیزی ،فەرەنسی ،زمانی تری
بیانیش دادەنرێن .مەبەستی بانگهێشتكردنی
واڵتێك :ئەدەب و كولتوری ئەو واڵتە دێتە
نێو كتێب و راگەیاندنی جیهانی ،گرنگی
ئەو واڵتە بۆ كتێب و بەرهەمی كولتوری
دەردەخات ،جگە لەوەش سااڵنە  25دەزگای

چاپەمەنی لە جیهان بەپێ ئەو مەرجانەی
كە ئیدارەی فرانكفۆرت دایناوە باگهێشت
دەكرێن وشوێنیان پێدەرێت ،ساڵی 2007
دەزگای خاك ئەو شەرەفەی پێ بەخشرا.

خەاڵتی ئاشتی:

خ��ەاڵت��ی ئاشتی ل��ەالی��ەن رێكخراوی
كتێبفرۆشان و بازرگانی كتێبی ئەڵمانی
دەبەخشرێت ،خەاڵتێكی ناسراوی كولتوری
جیهانییە لە ساڵی  1950ەوە داهێنراوە ،بۆتە
نەریتێك سااڵنە لە پێشانگای نێودەولەتی
پەرتوكی فرانكفۆرت لە كڵێسەی پاول مانگی
ئۆكتۆبەر ،لە دوا رۆژی پێشانگا دەبەخشرێ
بەو كەسەی كە دەستنیشانكراوە ،خەاڵتەكە
دەدرێ بە كەسانێك لەبوارەكانی :ئەدەب،
لێكۆڵینەوە،هونەردا بەهرەمەند بن ،لە
یەكێك ل��ەم ب��واران��ە بەپێی داهێنان و
هەڵسەنگاندنی بەرهەمەكانیان دەستنیشان
دەك��رێ��ن ،بەهای بەخشینی خەاڵتەكەش
ل��ەالی��ەن دەزگ��ا چاپەمەنییەكان و كتێب
فرۆشانی ئەڵمانی دابیندەكرێ ،ناوبانگی ئەم
خەاڵتە سنورەكانی واڵتانی جیهانی بڕیووە،
دەدرێ بە هەموو كەسانێك بەبێ جیاوازی
لە ه��ەر شوێنێكی ئ��ەم جیهانە ب��ن ،كە
مەرجەكانی پێدانی خەاڵتەكەی تێدا هەبێت،
خەاڵتی ئاشتی پێكهاتووە ل��ە :خەاڵتێك
و 25000ی��ۆرۆ .ئەمساڵ  ٢٠١٥بەخشرا بە
رۆژه��ەاڵت��ن��اس ،ن��وس��ەری ئەڵمانی ناڤید
كێرمانی .خەاڵتی باشترین كتابی ئەلمانی
سالی  ، ٢٠١٥بەخشرا بە نوسەر -فرانك
ڤیتزل بۆ باشترین رۆمانی ئەڵمانی ئەم
خەاڵتە رێكخراوی كتێبفرۆشان و بازرگانی
كتێبی ئەڵمانی سااڵنە دەیبەخشێت بە
باشترین كتیبی ساڵ ...

ك����ورد ل��ە پ��ێ��ش��ان��گ��ای كتیبی
فرانكفۆرت
ب��ەش��داری ك��وردی��ش ل��ە پێشانگای
ف���ران���ك���ف���ۆرت���ی ك��ت��ێ��ب ل����ە دوای
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وەزیری رۆشنبیریی حکومەتی هەرێم لە کاتی بەخشینی خەاڵت بە یوسف مەنتک
ساڵەكانی  1994ەوە دەستپێدەكات ،چەند
هەوڵێك و بەشداریكردنێك هەبووە ،وەك:
هەوڵی تاكە كەسی (د.ج���ەزا چنگیانی)
جارێكیان لە وەاڵمی پرسیارێكی بەندەدا وتی":
كە تەنها مەبەستی پیشاندانی كتێبی كوردی
و كولتوری كوردی بوو" ،كە كتێبەكانیشی
لە كوردانی دانیشتووی ئەڵمانیا وەگرتبوو،
بەپێی لێدوانێكی (پرۆفیسۆر جەمال نەبەز)
بۆ بەندە ئەویش هەمان جەختیكردەوە لە
هەوڵەكەی (د.جەزا) كە كارێكی كوردانەو
باشی كرد ،رۆماننوس (یاسین بانی خیالنی)
لە گفتوگۆیەكدا ئاماژەی بەم بەشداریكردنە
كرد .لەسەر ئاستی دەزگاش هەردوو دەزگای
میزۆپۆتامیای سەر بە پەكەكەو كۆمكار بووە
كۆمكار چەند ساڵێكە بەشدار نابێت ،بەاڵم
میزۆپۆتامیا هەر لە سەرەتای ساڵی  1994ەوە
سااڵنە بە بەردەوامی و بە بەرنامەی دارێژراو
بەشدار دەبێت ،هەر ساڵێكیش چەندین

ناونیشانی بەرهەمی نوێی كتێب دادەنێن،
دەتوانیین بڵێین میزۆپۆتامیا توانیویەتی بگاتە
ئاستی پەیوەندی نێودەوڵەتی ئامانجەكانی
وەك پێویست پێكابێت .
بەشداری وەزارەت رۆشنبیری حكومەتی
هەرێمی كوردستانی باشوریش دەگەڕیتەوە
بۆ ساڵی  ،2003بەهەوڵی ئێمە چەند
كەسانێك كە (ناوەندی زانین و رۆشنبیری
كوردیمان لە شاری مانهایم) دامەزراند ،بۆ
خزمەتی كولتوری ك��وردی ،دوای ئەوەی
ئێمە گروپێك لە ئەندامانی ناوەند چووین
سەردانی پێشانگامان كرد ،لە رێگای گەڕانەوە
قسەو باس لەوە كرا ،كە كار بۆ ئەوە بكرێت
حكومەتی هەرێمی كوردستانیش بەشدار
بێت ،دوای كۆبونەوەی دەستەی بەرێوەبەری
ناوەند بریارەكەماندا ،نامەیەك نوسرا بۆ
وەزیری رۆشنبری (فەتاح زاخۆیی) ئیدارەی
سلێمانی ،ئەویش رەزامەندی لەسەر دەربڕی

بۆ یەكەمجار وەزارەتی رۆشنبیری كوردستان
لە ساڵی  2004ەوە بەشداریكردووە ،بە
بەرهەمەكانی بەرێوەبەرایەتیەكانی وەزارەت
و چەندین دەزگ��ای چاپیش لەژێر چەتری
وەزرات بەشداربوون .چەندین دەزگای تری
سەربەخۆ بەشداربوون ،وەك :بەدرخان
و ت��ێ��ن��ووس ،ك��وردس��ت��ان  .٢١جارێكیش
چاپەمەنییەكانی رێكخراوە دیموكراتییەكانی
(ی،ن،ك) بەشداربوون.

 ٦٧هەمین پێشانگای كتێبی
نێودەولەتی فرانكفۆرت  ١٤تا ١٨
ئۆكتۆبەری  ٢٠١٥واڵتی میوان -
ئەندەنوسیا
بەبەشداری )١٠٠( :واڵت )٧٢٧٥ ( ،خانەی
پیشاندانی كتێب ،لە بوارە جیاجیاكان)٤٢٠٠( ،
سمینار ،ئامادەبوونی ( )٩٣٠٠رۆژنامەنوس،
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زیاتر لە (  )١٠٠٠نووسە رو ئەستیرەی
جیهانی و ئەلمانی لە بوارەكانی  :ئەدەب،
لێكۆلینەوە ،فیلم ،تەلە فزیۆن ،وەرزش ،
م��ن��دااڵن ،سیاسەت......هتد .ئ��ەم ساڵ
بابەتی تیرۆرو پەنابەران جێی قسەوباسی
زۆر لە بەشداربووانی نوسەرو سمینارەكانی
پێشانگا بوو ،هەروەها هەردوو سەرۆكی
پێشووی ئەندەنوسیا:
 - ١بوخارەدین یوسف حبیبی سەرۆكی

ژنە نوسەرێکی ئەفغانی لەکاتی
سەردانی کتێبەکانی دەزگای ئایدیا
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ساڵی (  )١٩٩٩-١٩٩٨بە كتیبێكی ژیاننامەی
خۆی بەشدار بوو.
 – ٢سوسیلۆ بامیانگ یودهۆینۆ سەرۆكی
ساڵی (  )٢٠١٤ -٢٠٠٤ش بە شداریان هەبوو.
س��ەل��م��ان روش���دی پێشانگای كتێبی
فرانكفۆرتی ك���ردەوە ،باسی لە ئ��ازادی
رادەربڕین كرد ،واڵتی ئێرانیش بایكۆتی كرد:
كۆنفرانسی ك��ردن��ەوەی پێشانگا بۆ
چاپەمەنییەكان  ،٢٠١٥-١٠-١٣ك��ات ١١ی
بەیانی ،لە كۆنگرس سێنتەر،
بە ئامادەبوونی (هاینریش رایت مولەر)
سەرۆكی رێكخراوی كتێبفرۆشان و بازرگانی
كتێبی ئەڵمانی( ،یورگن بۆس) بەڕێوەبەری
پێشانگا ،سەلمان روشدی نوسەری بەریتانی-
هیندی .بەهۆی ئامادەبوونی رێوشوێنێكی
ئەمنی توندگیرابووەبەر ،كە تا ئێستا شتی
وا نەبوو ،هەموو شوێنێك لەژێر چاودێری
توندابوو.
بەهۆی ك��ردن��ەوەی پێشانگا لەالیەن
سەلمان روش��دی ،واڵت��ی ئێران بایكۆتی
بەشداریكردنی پێشانگایان ك��رد ،بۆیە
(یۆرگن بۆس) بەڕێوەبەر وتی ":دڵخۆش
نەبووم بەوەی كە ئێران ئەم ساڵ بایكۆتیان
ك��رد ،بەشداری پێشانگایان نەكرد ،ئێمە
دەتوانیین لە داهاتوودا لەگەڵ هاوڕێیانی
ئێرانی بەردەوام بین و كاربكەین ،ئازادی
رادەربڕین الیەنێكی گرنگی هەیە ئەویش
الیەنی شارستانی مرۆڤایەتییە ،ئەوەش قابیلی
دانوستان نییە ،سەبارەت بەمن ،پەشیمانیش
نین لە بانگهێشتكردنی روش��دی ،ئەوەی
ئازادی بیروڕا ،ئازادی بیروڕا لەهەر شتێك،
لە پیشەسازی ،لە ئ��ەدەب ،ئەدەبی ئێستا
چی دەكات ،روشدی و ئەدەبەكەی جێی دڵە
راوكێی توندن ".
سەلمان روشدی ،لەسەر ئازادی بیروڕا
بە زمانی ئینگلیزی قسەی كرد ،ئەو دەیزانێ
لە كوێوە قسە دەكات ،كاتێك باس لە ئازادی
بیرو رادەكات ،ئاماژەیە بۆ دین كە لێبوردنی
تێدا نییە ،وت��ی  ":بەبێ ئ��ازادی بیروڕا

هیچ مافێك نابێت ،ئازادی بیروڕا نابێت،
دیاریكردنی سنور بۆ ئازادی بیرو ڕا تەنها
سانسۆر ناگرێتەوە ،هەڕەشە بۆ سەر سروشتی
مرۆڤیش دەگرێتەوە ،ژیان لە ئازادی بیروڕاوە
سەرچاوە دەگرێت ،مافەكانی مرۆڤ پارێزراو
دەبن ،توندڕەوەكان لە ئەدەب دەترسێن،
نابێت ئازادی بیروڕا لەبەر توندرەوی ئاین،
یان هۆكاری سیاسی بەرتەسك بكرێتەوە،
ئێمە شەڕ ناكەین ،ئێمە چەكمان پێ نییە،
باڵوكردنەوە زیاتر كاریگەرە ،وەك زیاتر لە
جەنگ ،زیاتر لە  ٢٥ساڵە هەڕەشەی كوشتنم
لەسەرە ،ئازادی بیرورا جیهانی نوێی منە،
كەس بۆی نییە ،دەستی بۆبەرێت ،مرۆڤ
دەتوانێ گفتوگۆ لەسەر هەر شتێك بكات،
بەاڵم بەبێ ئازادی بیروڕا هیچ مافێك نییە".
خۆشحاڵی خۆی بە پاشناوەكەی دەربری
كە ناوی فەیلەسوف و دكتۆرێكی عەرەبە،
لە سەدەی دوازدەه��ەم لە قرتاجە بەناوی
روشدی ژی��اوە ،ئێستا بەم ناوە لە جیهان
ناسراوە .باسی لە زەبرو زەنگی ئەو رژێمانە
كرد ،كە دەرحەق بە نوسەران كردوویانە،
وەك كوشتنی گارسیا لۆركا ،حوكمی ستالین
بەرامبەر نوسەرانی روس .باسی لە رۆڵی
نوسەرانی سەدەی  ١٨كرد بۆ ئازادی بیروڕا
كە چۆن رووب��ەڕووی كەنیسە ببوونەوە،
وتی " دەب��ێ لەمڕۆدا ،نوسەران ،دەزگا
چاپەمەنییەكان ،هاوواڵتیان ،بۆ داكۆكی لە
ئازادی بیروڕا رووبەڕووی توندڕەوانی دین
ببنەوە" .دوا رۆمانی بەناوی دووساڵ وهەشت
مانگ و بیست و هەشت شەوە ،كاریكی
گەورەیە زیاتر لە  ٨٠٠ساڵ لەخۆدەگرێت ،لەم
رۆمانەدا دەگاتە هاوپەیمانی عەقڵ و معجزە(
سەیر) ،ئاگاداری لە توندرەوی دین دەكات.
ئەم ڕۆمانەی بە هەردوو زمانی ئەڵمانی و
ئینگلیزی بەخشی بە ئامادەبووانی كۆنفراسی
كردنەوەی پێشانگا بۆ چاپەمەنییەكان.
پرۆفایلی سەلمان روشدی*:
ناوی احمد سەلمان روشدی لە -٦-١٩
 ١٩٤٧لە بۆمبای -هیندستان لە دایكبووە،

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

نوسەریكی بەریتانی – هیندییە بە زمانی بگۆڕێت ،هەڕەشەكردن گەیشت بە دەزگا
واڵت��ی ئەندەنوسیابوو لەژێر
ئینگلیزی دەنوسێت .یەكێك لە ئەستێرە چاپەمەنییەكان وەرگێڕەكانی بەرهەمەكانی درووشمی :ئێمە لێرەین

دیارەكانی ئەدەبی سەردەمی ئەمڕۆیە ،بەوە
ناسراوە كە چیرۆكەكانی ئەفسانەو جیهانی
خەیاڵ ،لەگەل حەقیقەتی ژیان و جادودا
دێنەوە.
سەلمان ل��ە خیزانێكی موسڵمان لە
بۆمبای گەورە بووە ،باوكی پارێزەرو بازرگان
بووە ،ناوەكەی لە ئیبن روشد ی دكتۆرو
فەیلەسوفی ئەسپانی -عەرەبی س��ەدەی
دوازدەهەم وەرگرتووە ،باوكی لە چواردە
ساڵی بۆ خوێندن دەینێرێتە بەریتانیا ،لە
زانكۆی كامبرج مێژوو دەخوێنێت ،ئەو زیاتر
وەك نوسەر ،لە شانۆ وەك رۆژنامەنوسی
ئازاد كاریكردووە.

روشدی.
لەساڵی  ١٩٩٠ه��ارون و چیرۆكی دەری��ا
باڵوكردەوە.
ساڵی  ١٩٩٥دواهەناسەی مۆرۆی باڵوكردەوە.
ساڵی  ١٩٩٩زەوی لەژێر پێكانیانی باڵوكردەوە.
ساڵی  ٢٠٠١تووڕەی باڵوكردەوە.
ساڵی  ٢٠٠٥شالیماری گالتەچی(قەشمەر)
باڵوكردەوە.
ساڵی  ٢٠٠٩جادووی فلۆرەنسای باڵوكردەوە.
سالی  ٢٠١٠لوكاوئاگری ژیانی باڵوكردەوە.
ساڵی  ٢٠١٥دوو ساڵ و هەشت مانگ و
بیست و هەشت شەوی باڵوكردەوە.
*  -ئەم كورتە ژیاننامەی سەلمان روشدی
لە ویكیپێدیای ئەڵمانی وەرگیراوە.

وت���ی )١٧٠٠٠( ":دورگ���ە ل��ە خەیاڵ.
بەشداربوو ،چاالكییەكانی ئەم واڵت��ە :بە
ئامادەبوونی  ٧٥نوسەری ئەندەنوسی٥٠٠ ،
سمینارئەنجامدراوە ١٤٢ .كتابی هەمەجۆری
ئ��ەم واڵت���ە ل��ەالی��ەن  ٧١دەزگ���ای چاپی
ئەڵمانی كراون بەزمانی ئەلمانی بۆ ئەمسال
پێشاندراون .نمایشی كولتوری ئەم والتە
لە هۆلی پاڤلیۆن بۆ م��اوەی پێنج رۆژ
وەك :كتێب ،دەستنوسی كۆن ،خواردن و
خواردنەوە ،هونەرەكانی ،مۆسیقا ،سەما،
شێوەكاری ،كتێبی سەفەر ،،سمینار......
هتد .میوانی سااڵنی داهاتوو :هۆڵەندا –
ف�لان��دەرالن��د١٩ ،ت���ا٢٣ی ئۆكتۆبەری ٢٠١٦
.فەرەنسا١١ -ت��ا ١٥ی ئۆكتۆبەری .٢٠١٧
جۆرجیا١٠ -تا ١٤ی ئۆكتۆبەری .٢٠١٨

گریمووسنووسی ،ساڵی  ١٩٨١رۆمانی
نیوەشەوی مناڵێكی نوسی ،خەاڵتی بۆكەری
پێبەخشرا ،ل��ێ��رەوە ناوبانگێكی جیهانی
وەرگ���رت ،ساڵی  ١٩٨٣رۆمانی ش��ەرم و
شورەیی باڵوكردەوە.
لەساڵی  ١٩٨٨رۆمانی ئایەتی شەیتانی
ب�ڵاوك��ردەوە ،ئ��ەم رۆم��ان��ەی ب��ووە هۆی
ئەوەی (ئایەتوواڵ خومەینی) لە رێككەوتی
 ١٩٨٩ -٢-١٤فەتوای كوشتنیدا ،واڵتی ئێران
نرخێكیان دی��اری كرد لەبەرامبەر سەری
سەلمان روشدی ،لە ساڵی  ٢٠١٢ئەوپارەیە
بەرزبوەوە بۆ  ٣،٣ملیۆن دۆالری ئەمەریكی،
زۆرێك لە واڵتانی عەرەبی لەگەڵ ئەم فەتوایە
نەبوون ،بەهۆی ئەم فەتواوەو هەڕەشەی
توندڕەوەكان ژیانی روش��دی ه��ەردەم لە
مەترسیدایە وای��ك��ردووە بە ب��ەردەوام��ی
لەژێر چاودێری پۆلیس بێت ،شوێنی ژیانی

یۆرگن بۆس  -بەرێوەبەری پێشانگای كتێبی
فرانكفۆرت.
هاینریش رایت مۆلەر -سەرۆكی ڕیكخراوی
كتێبفرۆشان و بازرگانی كتێبی ئەڵمانی.
پرۆفیسۆر ،مۆنیكا گ��روت��ەرس -وەزی��ری
دەوڵەت ،بۆ كولتورو راگەیاندن.
پیتەر ف��ی��ل��دم��ان -س��ەرۆك��ی ش��ارەوان��ی
فرانكفۆرت.
فۆلكەر بوفێ -سەرۆك وەزیرانی هێسن.
گۆناڤان محمد -قسەكەری ئەدەبی واڵتی
میوان ئەندەنوسیا.
دكتۆر ئەنیس راسید باسڤێدن -وەزی��ری
پ�����ەروەردەو پێگەیاندن و رۆشنبیری
ئەندەنوسیا.

وەك هەر ساڵەكانی تر ئەم ساڵیش كورد
توانی بەشداری لە خولی  ٦٧ی ئەمساڵی
پێشانگادا بكات ،لەگەڵ ئەم بارودۆخە خراپە
سیاسی و ئابوورییەی كە ئێستا لە كوردستاندا
هەیە ،بەشداربوونەكەش بەهەموو كەم
و كورییەكانییەوەش زیاتر مەبەست لێی
دانەبرانی كوردە لەم كۆبوونەوە كولتورییە
جیهانییەیە.

ب���ەدەر ل��ە رۆم��ان��ەك��ان��ی چەند
نوسینێكی ه��ەی��ە ،ل��ە چەند ئاهەنگی كردنەوەی پێشانگا
فلیمێك رۆڵی بینیووە.
 ٢٠١٥-١٠-١٣كات  ١٧ی ئیوارە ،لە كۆنگرس ب��ەش��داری ك��ورد ل��ە  ٦٧هەمین
،٢
س
هارمۆنی
هۆلی
سێنتەر،
رۆمانەكانی:
پێشانگای كتێبی فرانكفۆرت-
:
ئامادەبووونی
بە
ساڵی  ١٩٧٥ی��ەك��ەم رۆم��ان��ی بەناوی
٢٠١٥

ئێندها الراس -گۆڕانی بێژ
میوانی ساڵی :٢٠١٥

بەشداربووان:

دەزگ��ای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە.
ئەمساڵیش وەك��و دەزگایەكی چاپەمەنی
بەشداری پێشانگای فرانكفۆرتی نێودەوڵەتی
كرد بە نزیكەی ( )70ناونیشانی جیاواز.
ل��ەو ب��ارەی��ەوە لەگەڵ چەند دەزگایەكی
چاپەمەنی ئیمارات و ئەڵمانی و نوسەرانی
ئەفغانی باسیان لە پ���ڕۆژەی هاوبەشی
داه��ات��وو ك��رد .وا ب��ڕی��ارە لە داه��ات��وودا
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بەشێك لە چاپكراوەكانی سەنتەری ئیمارات
بۆ لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی ستراتیژی
لەالیەن دەزگ��ای ئایدیاوە وەرگێڕدرێن بۆ
زمانی كوردی ،لەگەڵ یەكێك لە دەزگاكانی
چاپەمەنی ئەڵمانیا پ��رۆژەی هاوبەشیان
هەبێت ،لە داهاتوویەكی نزیكیشدا كتێبی
ژنە نوسەرێكی ئەفغانی لەالیەن دەزگای
ئایدیاوە وەردەگێڕدرێت بۆ زمانی كوردی.
 - ١وەزارەت���ی رۆشنبیری و الوان��ی
حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ ساڵی
 ١١دەه��ەم ب��ەش��دار ب��وو ب��ە چاپەمەنی
بەرێوەبەرایەتییەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری،
لەژێر چەتری وەزارەت ئەم دەزگایانەش بە
بەرهەمەكانیان بەشداریان كردبوو :ئایدیا-
غەزەلنوس -س��ەردەم – جەمال عیرفان-
موكریان -سپی ڕێز -س��ۆران لە بەرلین،
ئەنیستوتی كەلەپوری كوردی.

بەشداری دەزگا سەربەخۆكان

 – ٢دەزگ��ای چ��اپ و باڵوكردنەوەی
میزۆپۆتامیا ،نزیك لە رێكخراوی پەكەكە.
 - ٣دەزگاكانی بەدرخان وتێنوس،
كوردستان  ، ٢١ئەكادیمیای بەدرخان بۆ
توێژینەوەی رۆژنامەوانی كولتور ،دەزگای
چاپ و باڵوكردنەوەی ماد ،بەشداربوون و
شوێنیان گرت ،بەاڵم بەهۆی پێنەدانی ڤیزا
نوێنەرەكانیان نەیانتوانی بەشداری بكەن،
شوێنەكانیان بە چۆلی مایەوە!.
تەنیا دەزگای ماد بەهۆی نوێنەریان لە
ئەڵمانیا ،توانیان هەردوو ستاندی وەزارەت
و ماد كە لە تەنیشت یەكتربوون بكەن،
بەیەك ستاندو یەك دیكۆریان بۆكرد ئەوەش
زیاتر بۆ گەورەیی قەبارەی بەشداری كوردو
ئیدارەدانی كارەكان بەیەكەوە.
رۆژی ١٠-١٤ی  ٢٠١٥ی��ەك��ەم رۆژی
كردنەوەی پێشانگا بوو ،ستاندی كوردستان
بە ئامادەبوونی (خالید دۆسكی) وەزیری
ڕۆشنبیری والوان���ی حكومەتی هەرێمی
كوردستان لەگەل شاندی یاوەری ئامادەبوون
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بریتیبوون لە :نوێنەری ئەم دەزگایانەی
لەسەروە كە باسمانكردن ،لەگەڵ چەندین
كەسایەتی نوسەر ،شاعیر ،مامۆستای زانكۆ،
لەگەڵ ستافی ستاندی وەزارەتی رۆشنبیری
و نوێنەری دەزگای ماد لەواڵتی ئەڵمانیا،
گ��روپ��ێ��ك ب��ە مەبەستی س��ەردان��ی��ك��ردن
و ب��ەس��ەرك��ردن��ەوەی بەشەكانی پێشانگا
فرانكفۆرت ،كە پێكهاتبوون لە بەرێزان:
(ناز فەلەكەدین كاكەیی ،ژاڤین شاڵی ،تەرزە
ج��اف ،ن���ەوزاد احمد ئ��ەس��وەد ،رەوەزی
غ��ەزەڵ��ن��وس ،بەختیار سعید ،ب��ەی��اوەری
نوسەری ئەم وتارە).
سەردانی هۆڵی پاڤلیۆن ،كە كولتوری
هەمەرەنگی واڵتی میوان ئەندەنوسیا تیایدا
نمایشكرابوون ،لەپێشەكی وتاردا ئاماژەمان
پ��ێ��داوە .س��ەردان��ی هۆلی سێ كە دەزگ��ا
چاپەمەنییەكانی ئەڵمانیا بەرهەمەكانی
خۆیان دانابوو ،چەندێك لەم دەزگایانە وەك
نەریتێك لە ستاندی خۆیان رۆژانە چەندین
سمینار پێشكەش دەكەن ،چەند دەزگایەك
بەسەركرانەوە یەكێك لەوانە دەزگای چاپی
فیشەر ،دی تسایت ،دوودن،ستایدل ،بە
شی ساڵنامەكان ،رۆژنامەی فرانكفۆرت شاو،
فرانكفۆرت ئەلگماینە ،كولتور ستادیۆم،
دەزگای هوبەرو لیتكام.
دوات��ر سەردانی هۆڵی چ��وار ك��را ،كە
شوێنی هونەری شێوەكاری و مۆزەخانەو
كتێبی كۆنی تێدا ب��وو ،س��ەردان��ی بەشی
كتێبەكۆنەكان ئەنتیكمان كرد.
 - ٢٠١٥-١٠-١٥وەفدێك بەیاوەری وەزیری
رۆشنبیری (خالید دۆسكی) و (جەعفەر
جەوهەر ،ئازاد دارتاش ،نوسەری ئەم وتارە،
ناز فەلكەدین ،سەركەوت ئاپۆ) سەردانی
واڵت��ی فاتیكان ك��را ،ل��ەالی��ەن پرۆفیسۆر
جۆزیپ بەڕێوەبەری چاپەمەنییەكانی فاتیكان
زۆر بەگەرمی پێشوازیان كردین ،پرۆفیسۆر
باسی ئەم بارودۆخەی ئێستای كوردستانی
ك��رد ،نیگەرانی خ��ۆی دەرب���ری چەندین
ت��ەوەری تر جێی قسەو باسی سەردانەكە

بوون .بە شەكانی فاتیكان بەسەر كرانەوە،
لەكۆتایی سەردانەكەدا كتێبێكی فاتیكانیان
پێشكەش ب��ە وەزی���ری رۆشنبیری ك��رد،
پرۆفیسۆر بانگهێشتیكرد بۆ فاتیكان وتی"
وەرن خۆشحاڵ دەبین سەردانمان بكەن،
خزمەتتان دەكەین".
هەمان رۆژ وەزی��رو وەف��دی ی��اوەری
سەردانی وەزارەتی رۆشنبیری تاجیكستانیان
ك��رد ،بە گەرمی لەالیەن وەكیلی وەزیر
پێشوازیان لێكراو چەندین سەرنج و بیروراو
ئاڵوگۆركران.
دوای نیوەڕۆی هەمان رۆژ ،گروپێك
بریتیبوون ل(د .نەوزاد ئەسوەد ،بەختیار
سعید ،رەوەزی غەزەلنووس ،تەرزە جاف،
ژاڤین شالی ،ناز فەلكەدین كاكەیی) بەیاوەری
نوسەری ئەم وتارە ،سەردانی مۆزەخانەی
گۆتنبێرگ كرا ،دواتر مۆزەخانەی نەتەوەیی
هۆڵەندی بەسەر كرایەوە ،چەند ستاندێكی
شێوكاری بەسەركرانەوە ،لەدوا چاالكییدا
بەشداری سمیناری نوسەری شیللی ئیزابیل
ئەلەندی كرا.

 - ٢٠١٥-١٠-١٦وەزیری رۆشنبیری
خەاڵت دەكرێت

بەیاوەری وەزی��ری ڕۆشنبیری (خالید
دۆس��ك��ی) شاندێك برتیبوون ل��ە( :ئ��ازاد
دارت���اش ،جعفر ج��ەوه��ەر ،نوسەری ئەم
وتارە) سەردانی ئەم شوێنانەكران:
 – ١زانكۆی ئۆكسفۆرد (دوای ئەوە
هات بانگهێشتنامەیەكیان ئاڕاستەی شاندی
كوردستان كرد.
 – ٢سەنتەری پەرتووكخانەی جیهانی.
 – ٣مۆزەخانەی گۆتنبێرگ .كۆنترین
چاپخانەی س��ەردەم��ی گۆتنبێرگ دان��راوە
الپەڕەیەكی ئینجیل لەبەر چاوی میوانان
بە شێوازەكەی گۆتنبێرگ چاپ دەكرێت،
چەندین كتێبی سەردەمی گۆتنبێرگ و دوای
ئەوە كە چاپكراون  ،نمایش كراون.
 – ٤مۆزەخانەی نەتەوەیی هۆڵەندی

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

( -)RIJIKئ��ەم��س��ت��ەردام ،گرنگیدەدات
بەبەرهەمەكانی :هونەری شێوەكاری كۆنی
هۆڵەندی ،كاری دەستی ،مێژوو .كتبێك
بەناوی ( )RIJIKكە بەرهەمی شێوەكارانی
ه��ۆڵ��ەن��دی س���ەدەی حەڤدەهەمی لەخۆ
گرتبوو ،نمایشكرابوو بە قەبارەیەكی گەورەو
كێشی سی كیلۆ ،چاپی ئەم كتێبە لەمانگی
مارسی ، ٢٠١٦ت��ەواو دەبێت ،لە ئیتاڵیا
چاپ دەكرێت ،بەرگی ئەم كتابە هونەرییە
بە دوو جۆر نەخشێنرابوو ،بە زێرو زیو،
زیوەكەی نرخی (  )٦٥٠٠یۆرۆیە ،زێرەكەی
نرخی (  )100000یۆرۆیە ،هەر كەسێك
خوازیاری كرین بێت دەبێت بەرادانی بدات.
مۆزەخانەی نەتەوەیی هۆڵەندی سااڵنە ٢،٢
ملیۆن كەس سەردانی دەكەن.
 – ٥سەردانی ستاندی ئەبوزەبی بۆ
گەشت و گوزارو رۆشنبیری.
 – ٦س��ەردان��ی س��ت��ان��دی وەزارەت����ی
رۆشنبیری و هونەرو توراپی واڵتی قەتەر
 – ٧ب��ەش��داری��ك��ردن ل��ە مەراسیمی
كردنەوەی كتێبی شوێنە گشتییەكانی شار،
لە دەزگ��ای محمد بن راش��د ێل مكتوم،
لەكۆتایی مەراسیمەكەدا  ،خەاڵتی ئەو
دەزگ��ای��ە بەخشرا بە وەزی��ری رۆشنبیری
والوانی هەرێمی كوردستان (خالید دۆسكی).
ئەم بەشداریكردنە دوایبانگهێشتكردنێك
هات كە دەزگای (محمد بن راشد) ئاڕاستەی
وەزیری رۆشنبیریان كرد.
 - ٨هەر لەم رۆژەدا خاتوو (كۆرنیال
هیلە) بەرپرسی بەسی ئاسیای پێشانگای
كتێبی ف��ران��ك��ف��ۆرت س��ەردان��ی ستاندی
وەزارەتی رۆسنبیری و دەزگای مادی كرد،
خۆشحاڵی خۆی دەربری بەبەشداریكردنی
ك��ورد ،ئامادەیی خ��ۆی دەرب��ڕی بۆ هەر
هاوكارییەك كە پێویست بێت لە كارەكانی
داه��ات��وو ،س��ەب��ارەت بە دیكۆرەكە وتی
دیكۆریكی زۆر جوانە .لەكۆتاییدا وەزیری
رۆشنبیری كتێبی كوردستان واڵتێكی بەبارمتە
گیراو ی نوسەری ئەڵمانی (هەنە كیشلە)،

پێشكەش بەخاتوو كۆرنێال كرد.
 ، ٢٠١٥-١٠-١٧ه��ەردوو دووا رۆژان��ی
پێشانگا میوانێكی لە هەژمار بەدەر سەردانی
پێشانگا دەكەن ،بۆیە ئەم دوو ڕۆژە دەبێ
ستافی كوردستان لە پێشوازی مێواناندا بن،
رۆژی شەممە هاوواڵتیانی كوردو میوانێكی
زۆر لە شارەكانی ئەلمانیاو واڵتانی هۆڵەنداو
سویسرا ،دەزگاكانی تری بەشداربوو سەردانی
شاندی كوردستانیان كرد.
خاتوو (بەتینا) بەڕێوەبەری كتێبخانەی
ڤیتزلە سەردانی كرد ،لەالیەن وەزیرو ستافی
شاند بە گەرمی پێشوازی لێكرا ،كۆمەڵێك
كتێبی كوردی خواست بۆ كتێبخانەكەیان،
وەكو پێویست هاوكاری كرا ،هونەرمەند
(مەزهەری خالقی ،پرۆفیسۆر جەمال نەبەز)
چەندین كەسایەتی و نوسەری دیاری كورد
ئامادەبوون.
مەراسیمی بەخشینی خەاڵتی سالی
 ٢٠١٥ی خانەی كوردستان لە پێشانگای
كتیبی نێودەوڵەتی فرانكفۆرت ،بۆ چەندین
دەزگاو كەسایەتی نوسەر لەالیەن وەزارەتی
رۆشنبیری و الوان بەرێوەچوو ،خەاڵتەكان
لەالیەن خودی وەزیری رۆشنبیری بەخشران
بە دەزگاكانی :غەزەڵنوس ،ئایدیا ،جەمال

عیرفان ،بنكەی رۆشنبیری گەالویژ ،سپی رێز،
ئەنیستووتی كەلەپوری ك��وردی ،كۆمەڵەی
رۆشنبیری كوردی -ئەڵمانی مانهایم .نوسەرو
كەسایەتی( :شێرزاد حسن ،یاسین بانی
خێالنی ،عبدالغنی كاكۆ ،یوسف منتك،
تەرزە جاف ،ژاڤین شالی ،ئیسماعیل تەنیا،
جەمال خەزنەدار ،زێدۆبابە شێخ ،ئەسكەرێ
بیوك).
 -٢٠١٥-١٠-١٨بە هەمان دەستوری رۆژی
پیشوو میوانان سەردانی ستاندەكەیان كرد،
لە دەرفەتێكدا ،لە كات ٢١ی نیوەرۆ ،د.
نەوزاد ئەسوەد ،د.سەمیر خۆرانی ،بەندە
چوین بەشداری سمیناری نوسەری ئەڵمانی
بە رەچەلەكی سوری (رەفیق ئەلشامیمان)
كرد ،لە ستاندی قەنەفەی شین كە راستەوخۆ
كەناڵی ()ZDF
ئەڵمانی ه��ەر پێنج رۆژی پێشانگا
س��ەرج��ەم سمینارەكانی قەنەفەی شین
پەخش دەكات( ،رەفیق شامی) سەبارەت
بە نوێترین رۆمانی خۆی قسەی كرد،
بەناوی سۆفیا لەم رۆمانەدا رێك وینەی
رژێمی دیكتاتۆری بەعسی سوری و بنەماڵەی
ئەسەدو كولە مەرگی ژیانی هاوواڵتیانی
سوری باس دەكات .رەفیق شامی  ٤٠ساڵە

وەزیری رۆشنبیریی حکومەتی هەرێم لە پیشانگەی كتێبی فرانکفۆرت
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لە ئەڵمانیا دەژی بە ئەڵمانی دەنوسێت چەند سەرنجێك :

وتی ":من پێمخۆش نەبووە ئاوارە ببم ،لە
واڵتێكی وەك ئەڵمانیا ببم بە پەنا بەر ،بەاڵم
ئەوە بەدەستی خۆم نەبوو ،رژێمی بەعسی
بنەماڵەی ئەسەد وایانكرد خێزانەكەمان
ببن بە پەنابەر" .دیوە دزێوەكانی رژێم
و بنەماڵەكەی بە ووردی بۆ ئامادەبوان
باسكرد ،باسی دڕندەیی دەزگای هەواڵگری
س��وری ك��رد ،ك��ە چ��ۆن پسپۆری روس��ی
راهێنانیان پێدەكەن ،بە ئاشكرا وتی":
من دەترسم ،خۆم دەپارێزم ،تا ئێستاش
بەرهەمەكانی من لە سوریا قەدەغەیە،
لەم دە ساڵەی دوایی هێندەك كتێبم لە
لوبنان باڵوبۆتەوە "باسی ئەو بارودۆخەی

دەك��رێ سەرەتاكانی بەشداریكردن لە
پێشانگای كتێبی فرانكفۆرت بە ئامانجی ئەوە
بووبێت كە بڵێین ئێمەش هەین ،یان هەوڵێك
بێت بە ئاڕاستەی گۆڕینی ئەو وێنە تەقلیدیە
نەگەتیفەی كە لە دەرەوەی خۆمان بۆمان
دروستكراوە ،بڵێین كورد ئەو مرۆڤە یاخیبووە
تفەنگ بەدەستە نییە ،كە ئێوە بەهەڵە
ناسیوتانە ،بەڵكو گەلێكی مرۆڤ دۆست،
ژیان دۆست ،ژینگە دۆستەو خاوەنی كولتورو
مێژووی خۆیەتی.
خ��ودی پێشەنگای كتیبی فرانكفۆرت
رەخساندنی دەرفەتێكی زێڕینی مەزنە بۆ بە
یەكگەیاندنی كولتوری گەالن و گۆڕینەوەی

بەشێک لەبەشداربووە کوردەکانی پیشانگەی كتێبی فرانکفۆرت
ئێستای سوریاو شەڕو ئاوارەبوونی خەڵكی
كرد ،هۆكاری سەرەكی بۆ رژێمی بەعس و
دیكتاتۆریەتی گەراندەوە"
لەشاندی كوردستان لە ئیوارەكەیدا دوای
كات  ٥ی ئێوارە ئیدی ماڵئاواییمان لەیەكتركرد،
هێدی هێدی بەرەو ماڵ بووینەوە ،هیوادارم
توانیبیتمان خزمەتیكمانكرد بێت خشتێكمان
بۆ دیواری كتێبخانەی كوردی زیادكردبێت.
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فیكرو دی��دەج��ی��اك��ان رەخساندنی ب��وارە
بۆ گفتوگۆی شارستانێتیەكان ،سەنتەری
كۆكردنەوەی نوسەران و روناكبیرانی گەل و
نەتەوە جیاجیاكانە كە لەوێدا دووا بەرهەموو
بیرو بۆچوونیان لە رێگای كۆڕو سیمیناری
سەكۆی ئ��ازادی ئەم پێشانگایە دەگەیەنێتە
هاوشێوەو ه��ەوادارو خوێنەرانیان ،لەوێدا
باشترین بابەتی فیكرو زانست وكلتورو

سیاسەت دەكرێتە بابەتی گفتوگۆ ،هەروەها
دەرفەتێكی ب��ە بەهایە ب��ۆ ن��وس��ەران و
دەزگاكانی چاپ وباڵوكردنەوە ،بۆ واژۆكردنی
چەندین پرۆتۆكۆل و گرێبەستی جیاجیا بۆ
چاپ و وەرگێران و بەشداربوون ،لە پێشانگاو
دەرفەتی هاوشێوەی پێشەنگای فرانكفۆرت.
ئەم گردبوونەوەیە بەمشێوەیە گەورەیە
دەرفەتێكی گەورەشە بۆ ش��ارەزاب��وون و
بەشداریكردن لە بازاڕی بازرگانی بەرهەمی
چاپ و وەرگێران ،هەوڵدانە بۆ گێڕانەوەی
ب و جەختكردنەوە لەسەر كتێب
بەهای كتێ 
وەك سەرچاوەی سەرەكی مەعریفە.
لەو پێشەنگایەدا سەدان پڕۆتۆكۆلی بواری
پیشەسازی كتێب واژۆدەكرێن ،هەر واڵتێكی
بەشدار بوو هەوڵی ئەوە دەدات لەو دەرفەتە
سودی ئەوە وەربگرێت كە ببێتە سەنتەری
چاپ وباڵوكردنەوە لەناوچەی خۆیاندا.
نەتەوە جیاجیاكان هەوڵدەدەن لەڕێگای
ئەو پێشەنگایە رایەڵەی گۆڕینەوەی بیروڕاو
لێكگەیشتنی ب���ەردەوام لە ب��اری چاالكدا
بمێنێتەوە ،هەرالیەو هەوڵی ئ��ەوەدەدات
كە لە واڵتەكەی خۆیدا زۆرترین خوێنەر
بەبەرهەمە جیهانیەكان ئاشنا بكات ،بەرهەمە
ت بۆ زمانە بیانییەكا ن
ناوخۆییەكان وەربگێڕێ 
و بگەیەنێتە دەرەوە خوێنەری بێگانەیان بۆ
پەیدا دەكەن ،هەر لە پێشانگادا بەرهەم و
شاكارە دانسقەكانی نوسەران رێككەوتنی چاپ
و وەرگێڕانیان لەگەڵ خاوەنەكانیان دەكرێت.
كتێبی كوردی باشور  ١٢ساڵە بەدوای
یەك بەشداری ئەم پێشەنگایە دەكات ،پێگەی
جوگرافی خانەی كوردی لەناو پێشەنگا هیچی
لە واڵتانی تر كەمتر نییە ،خەباتكردن بۆ
ئەو ئامانجانەی كەلەسەرەوە باسمانكردن كە
بەشداربووانی دی مەبەستیانە بەدەستیبێنن.
تێبینی /هەندێك زانیاری سەرەتایی مێژووی
پێشانگا لە ماڵپەری بوخ مێسە وەرگیراوە،
لەگەڵ دوو وێنە مێژووییەكە .ئەوی دیکەی
سەردانی مەیدانیم بووە بۆ پیشانگەکە.
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زیالن تانیا هاوسەرۆكی كۆدار ( كۆمەڵگەی ئازادی و

دیموكراتیكی رۆژهەاڵت)

ساڵح موسلیم هاوسەرۆكی پەیەدە ( هاوسەرۆكی

پارتی یەكێتی دیموكراتی)

سەبرییە بەهمەنی لە پارتی فێمێنستی كوردستان
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زیالن تانیا
هاوسەرۆكی كۆدار ( كۆمەڵگەی ئازادی و
دیموكراتیكی رۆژهەاڵت):

هەر ئۆپۆزسیۆنێكی ئێرانی ئێمە بە
دۆستی ئێران بزانێت وجودی خۆی
دەچێتە ژێر پرسیار
دیدار :زریان محەمەد
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زیالن تانیا هاوسەرۆكایەتی كۆدار ،لە دیدارێكی تایبەتی گۆڤاری (كوردستان دیپلۆماتیك)دا باس لەو
رەخنانە دەكات ،كە زۆرجار كۆدار وەك بەشێك لە پەكەكە وێنا دەكرێت ،سەبارە بەوە دەڵێت:
ڵ پەكەكە لەچوارچێوەی سیاسەتی نەتەوەیی
«كاركردن لەسەر بیرو رامانی (ئاپۆ) و دانوستان لەگە 
ناكاتە ئەو واتایەی كە ئیدی دەبینە باڵێك لە پەكەكە» ،لەالیەكی دیكەوە ،لە وەاڵمی رەخنەی
وێناكردن و لێكچوونی پژاك و كۆدار دەڵێت« :پژاك پارتێكی ئایدۆلۆژی ،سیاسییە ،بەاڵم كۆدار
سیستەمێكی كۆنفيدڕاڵی كۆمەاڵیەتییەو لەسەر بنەمای مافی دیاریكردنی چارەنوسی نەتەوەكان
كە بەدەستی خۆیانە وەستاوە» ،لەالیەكی ترەوە باس لەو پەیوەندییانەیان دەكاتەوە ،كە لەگەڵ
كۆمەڵە و دیموكرات هەیانە .داواش دەكات با ئیدی هێزەكان بیر لە یەكتر قبوڵكردن بكەنەوە،
نەك یەكتر سڕینەوەو نكۆڵیكردن لەیەكتر.

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :ئێوە وەك
هاوسەرۆكی كۆدار ،نزیكەی ساڵو نیوێكە
دەست بەكاری سیستەمی كۆداربوون .واتە
سیستەمی هاوسەرۆكی لە رۆژهەاڵتی
كوردستان چۆن پێشوازیتان لێكرا ،كە ئەمە
مۆدێلێكی تەواو نوێیە؟ ئایا دەتوانن بڵێن
سەركەوتوو بوون ،كە ئێستاش هەر بە
(پژاك) ناسراون لەالی هێزەكانی دیكەی
رۆژهەاڵت؟
زی�لان تانیا :تێكۆشانی ئ����ازادی ژن،
تێكۆشانی رێبەر ئاپۆیە .سااڵنێكە لەسەر
بنەمای یەكسانی و ئازادی مافەكانی ژن،
چ لەبواری فكری ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتی،
پاراستنی رەوا و  ...هتد تێكۆشانێكی
بێوچان بەڕێوەدەبەین .سیستەمی ناوخۆیی
و تێكۆشانیشمان لەسەر ئ��ەم بنەمایە
رێكخستووە ،لە چوارچێوەی رێنوێنی
كۆمەڵگەی ژینگەپارێزی و دیموكراتیك،
لەسەر بنەمای ئازادی ژن تێدەكۆشین ،چونكە
سەرجەم ئەو سیستەمانەی ئێستا لەئەرزی
واقیعدان ،سیستەمێكن كە لەچوارچێوەی
زهنیەتی پیاوساالری بۆ نكۆڵی و لەناوبردنی

مافی سروشتی و رەوای ژنان داڕێژراون،
ب��ۆی��ە س��ەرج��ەم ئ��ەو كێشانەی لەناو
كۆمەڵگەكاندا سەرهەڵدەدەن ،سەرچاوەی
خۆی دەگەڕێتەوە بۆ ئەم السەنگیانەی كە
لەنێوان دوو رەگەزدایە .ئێران یەكێك لەو
واڵتانەیە ،كە بە پێشێلكردنی مافی ژنان
لە جیهاندا ناسراوە .هەڵگرتنی هەنگاوێكی
وەها بەواتای الوازكردنی ئەو سیستەمەیە،
كە لەسەر بنەمای نكۆڵیكردن لەئیرادەی
ژن دام��ەزراوە .ئێمە لەو باوەڕەداین تا
ژن ئازاد نەبێت ،كۆمەڵگە ئازاد نابێت.
تێكۆشانی ئێمە ه��ەر ل��ەس��ەرەت��اوە بە
ج��ی��اوازی ه��زری ،ك���رداری ،فەلسەفی،
كۆمەاڵیەتی ،تەنانەت خۆپاراستنیش،
سەرنجی كۆمەڵگەی بە تایبەت هی ژنانی
بەرەو الی خۆی راكێشاوەو خاوەندارێتی
لێدەكرێت .تێكۆشانی ئێمە ،تێكۆشانی
ژنانی رۆژهەاڵتی و ئێرانییە .خۆشبەختانە
ژن��ان��ی رۆژه��ەاڵت��ی��ش ،تێكۆشانی ئێمە
وەك تێكۆشانی ئ��ازادی خۆیان دەبینن،
هەروەها خاوەندارێتی لەم تێكۆشانە لە
هەر هەلومەرجێكدا دەك��ەن .سیستەمی

هاوسەرۆكایەتی ك��ە خ��ەون��ی ه��ەزاران
ساڵەی ژنانی رۆژهەاڵتی كوردستانە ،كە
بە پێشەنگایەتی كۆمەڵگای ژنانی ئازادی
رۆژهەاڵتی كوردستان ( )KJARئەو خەونە
بەدیهات .بۆیە لەناو سەرجەم پێكهاتەكانی
كۆمەڵگەدا ،پێش ه��ەر ك��ەس ،ژن��ان بۆ
دام��ەزران��دن��ی ئ��ەم سیستەمە ،پشتگیری
خ��ۆی��ان راگ��ەی��ان��د .ه��اوك��ات ورەی��ەك��ی
ب���ەرزی ب��ە س��ەرج��ەم ئ��ەو ژن��ان��ەی كە
بەردەوامن لە تێكۆشانی ئازادیخوازی دا
بەخشی .خاوەندارێتی ژنانی رۆژهەاڵت
و ئێرانی لەسیستەمی هاوسەرۆكایەتی
نیشانەی سەركەوتنمانە ،بۆیە لە ماوەی
ئ��ەم ی��ەك س��اڵ و ن��ی��وەی راب����ردوودا،
بەشداری ژنان لەچاالكی مەدەنی ،سیاسی،
كۆمەاڵیەتییەكان و  ...هتد لە زۆربەی
ش��ارو ناوچەكانی رۆژه���ەاڵت ،بەواتای
پێشوازی و پەسەندكردنی ئەم سیستەمەیە.
ب��ەڕای ئێمە لە رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان،
ئەگەر هەر جواڵنەوەیەك بكرێت ،ژن
دەستپێشخەری بكات ،سەركەوتوو دەبێت
و كۆمەڵێك دەستكەوتی نوێ بەدوای خۆی
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دێنێت .ئەوەش بەو واتایەیە كە سیستەمی
ناوەندی كە خۆی دەسپێرێتە زاڵبوونی یەك
رەگەز بەسەر كۆمەڵگەدا دەگۆڕێت ،بۆیە
سیستەمی هاوسەرۆكایەتی و رۆڵی پێشەنگی
ژن لەناو ئ��ەو سیستەمەدا ،یەكێكە لە
گەورەترین دەستكەوتی مێژوویی تێكۆشانی
ئازادیخوازی گەالن لەئێران و رۆژهەاڵتی
كوردستان ،ئەوەش خاڵێكی سەركەوتووی
سیستەمەكەمانە ،ك��ە بەشێكی زۆری
الیەنە چەپ و ئازادیخوازەكانی لە ئێمە
نزیك كردووەتەوە ،تەنانەت پالتفۆرمی
هەورام و ژمارەیەكی تری رێكخراو ئێستا
لەئامادەكاریدان خۆیان بەپێى ئەم مۆدێلە
سەركەوتووە رێكدەخەنەوە .نكۆڵیكردن
لەسیستەمی كۆدار ،نكۆڵیكردن لەئیرادەی
ئ���ازادی كۆمەڵگەیە ،ك��ە ئ��ەم��ڕۆ لەژێر
چەتری كۆنفیدڕاڵیزمی دیموكراتیك ،كە
لەناوچەكەدا راگەیەندراوە ،سەرهەڵدەدات
و چ��ارەن��وس��ی خ��ۆی ب��ە دەس��ت��ی خۆی
دەستنیشان دەك��ات .ك��ۆدار سیستەمێكی
دیموكراتیكە ،بۆیە بەرژەوەندی تەسكی
هەندێك الیەن دەخاتە ژێر مەترسییەوە،
چونكە لەهەمانكاتدا هەنگاوێكی زۆر
رادیكاڵە ،كە ئیرادەی گەالن لە دیاركردنی
چارەنوسی خۆیان بە بنەما دەگرێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :پێش راگەیاندنی
سیستەمی كۆدار ،دیالۆگتان لەگەڵ هیچ
الی��ەن و هێزێكی ك��وردی رۆژه��ەاڵت
ئەنجامداوە ،ئەگەر ئەنجامتان نەداوە،
ئێوە باس لەچەترو كۆكردنەوەی هەمووان
دەكەن؟
زیالن تانیا :لە دۆخێكدا كە كۆدار یەكەمین
كۆنگرەی دام��ەزران��دن��ی خ��ۆی بەست،
ق��ەی��ران و گێژاو ب��ەرۆك��ی هەرێمەكەی
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گرتبووە ،گەل داوای خۆسەری دیموكراتی
دەكرد ،ئەو هەوڵەی ئێمەش بۆ چارەسەری
قەیرانەكان و وەاڵمی پێویست بۆ داخوازی
گەل لە رۆژهەاڵت بوو .سەرەڕای ئەوەش
لەهەمانكاتدا بەر لە دامەزراندنی كۆدار،
دەمانویست بابەتەكە لەگەڵ الیەنەكانی
تر بخەینە ب��ەر ب��اس و گفتوگۆ ،بەاڵم
هەلومەرجی تێكۆشانی ئێمە دەرفەتی
ئەوەی پێ نەدەداین ،لەهەمانكاتدا لەگەڵ
ئەندامان و كادیرانی پارتەكەمان لەسەر
گرنگی و پێویستی دامەزراندنی سیستەم
ب��ەچ��ڕوپ��ڕی ق��س��ەو باسمانكردو بەپێ
پێداگری و پێویستی هەنوكەیی رۆژهەاڵت
كۆدارمان دامەزراند .ئێمە دەستپێشخەری
سیستەمێكی دیموكراتیك دەك��ەی��ن و
لەوپێناوەشدا ئێستاش بۆ گفتوگۆ كراوەین.
سیستەمی ئێمە رەها و دۆگما نییە ،بەپێی
رەخنەو پێویستی كۆمەڵگەو پێوەرەكانی
دیموكراسی دەت��وان��ی��ن ئ��اڵ�وگ��ۆڕی تێدا
دروستبكەین ،چونكە كۆدار سیستەمی ئەو
گەل و الیەنانەیە ،كە تا ئێستا بەبێدەوڵەت
ماونەتەوەو بەو جیاوازییە ،كە سیستەمی
ك��ۆدار سیستەمی دەوڵ��ەت نییە ،بەڵكو
سیستەمی گەلە .گەل لەئیرادەی ئازادو
بۆچوونی ئازاد بۆ تێپەڕاندنی كێشەوگرفتی
سیاسی ،ئابووری و كۆمەاڵیەتی سیستەمی
دیموكراتیك و هاوژیانی ئازاد بونیادنراوە.
بەگشتی ئەوە وەك رەخنە قبوڵدەكەین،
كە دەرف��ەت چ دەبێت با ببێت ،دەبوو
بەشداربوونی الیەنەكانمان لەسەرەتاوە
بەهەند وەربگرتایە .سەرەڕای ئەوانەش،
دیسان دەرگامان بۆ هەر كەس و الیەنێك
ئاوەاڵیەو ئێستاش بۆ گفتوگۆ درەنگ نییە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :هەندێكجار

دەبیستین سیستەمی ك����ۆدار هیچ
جیاوازییەكی لەگەڵ پژاكدا نییە ،بەڵكو
درێژكراوەیەتی بەشێوەیەكی تر ،تەنانەت
نەیتوانیووە هیچ شتێكی نوێ لەگەڵ خۆیدا
بهێنێت؟
زیالن تانیا :بەڕای ئێمە ئەگەر هەر روانگەو
بۆچوونێك رەها بێت ،زانستی بوونی ئەو
بۆچوونە دەكەوێتە ژێر پرسیارەوە ،بۆیە
تێڕوانینی لەوشێوەیە لەالی ئێمە بەواتای
ه��ەرس نەكردنی سیستەم و مۆدێڵیكی
نوێ تێكۆشانە بۆ رۆژهەاڵتی كوردستان.
پ��ژاك پارتێكی ئایدیۆلۆژی ،سیاسی و
كۆمەاڵیەتییە ،بەاڵم ك��ۆدار سیستەمێكی
ك��ۆن��ف��ێ��دڕاڵ��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ە ،بنەمای
دیاریكردنی مافی چارەنوسی نەتەوەكان،
ل��ە دەس��ت��ی خ��ۆی��ان��ە ،ك��ە دیموكراسی،
ئ��ازادی ژن و ژیانێكی ژینگەپارێزی بە
بنەمادەگرێت .ئامانجی پژاك دامەزراندنی
سیستمەمێكی ن��وێ ژی��ان ب��ووە ،پ��ژاك
ئەركی خۆی بەجێهێنا .ئێستا بۆ بونیادنانی
كۆدار لەناو كۆمەڵگاكانی ئێران ،تایبەت
رۆژهەاڵتی كوردستان ،جارێكی تر پێگەی
پێشەنگایەتی دەگێڕێت ،واتە پژاك ئیدی
بەشێكە لەكۆدار ،كە لە گۆڕەپانی سیاسی
كۆداردا ئەركەكانی بەردەوام دەكات .ئەوە
راست نییە ،كە كۆدار درێژەپێدەری پەژاكەو
دام��ەزران��دن��ی هیچ شتێكی ن��وێ لەگەڵ
خۆیدا نەهێناوە .ئەوەش دەكەوێتە خانەی
بانگەشەی شەڕی تایبەتی داگیركەرانەوە.
بەتایبەت ئەو بۆچوونەش بە پێچەوانەی
گەوهەری فەلسەفەی تێكۆشانی ئێمەیە،
چونكە تەنانەت هەڵبژاردنی دەستەواژەی
كۆمەڵگەی دیموكراتی رۆژهەاڵتی كوردستان
و پارتی ژیانی ئازادی كوردستان بەتەواوی
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ئەو بۆچوونە مایەپووچ دەكەنەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك پەیوەندیتان لەگەڵ
هێزەكانی دیكەی رۆژه��ەاڵت��دا چۆنە،
بەتایبەتی دیموكرات و كۆمەڵە؟
زیالن تانیا :بۆ ئەنجامدانی دانوستاندن
و گفتوگۆ لەگەڵ سەرجەم الیەنەكانی
رۆژه���ەاڵت ،تا بە ئەمڕۆ هەوڵدانمان
هەبووەو ب��ەردەوام دەبین ،واتە ئەوەش
بەشێكی سەرەكی تێكۆشانمانە ،چونكە
ك��ۆك��ردن��ەوەی س��ەرج��ەم الی��ەن��ەك��ان و
پاراستنی خۆسەری خۆیان ،لەژێر چەتری
سیستەمێكدا ،پێویستیەكی هەنووكەیی
كۆمەڵگاكەمانە .بەو پێیە لەگەڵ زۆرینەی
الیەنەكانی رۆژهەاڵت دیالۆگ و گفتوگۆمان
هەیە ،بەاڵم ئەوەش بەس نییە ،چونكە
الیەنەكانی رۆژه��ەاڵت نەبوونەتە خاوەن
وتارێكی هاوبەشی سیاسی ،بەتایبەت بۆ
ئەو دوو پارتەش ،وەك كۆدار بۆ لەیەك
تێگەیشتن و ئاڵوگۆڕی بیروڕا هەوڵدان مان
هەبووە ،بەاڵم ئەنجامی پێویست بەدەست
نەخراوە ،چونكە دانوستان و بەهێزكردنی
پەیوەندی یەك الیەنە نابێت .قەبوڵكردنی
ئ��ی��رادەی یەكتر م��ەرج��ی سەركەوتنە،
لەپەیوەندییەكی توندوتۆڵدا .رەخنەی
ئەوان هەیەو ئێمەش سینگمان بۆ رەخنەكان
كراوەیە ،هیوادارین ئەو رەخنانەش ببێتە
بەهێزتركردنی پەیوەندی نێوانمان ،چونكە
رەخنە لەالی ئێمە ،بەواتای پێشكەوتن و
هەنگاو هەڵگرتن بۆ چارەسەرییە ،تایبەت
دەبێت ئەو الیەنانەش دامەزراندنی كۆدار
بۆ گەالنی ئێران و تایبەت گەلی كورد
بەدەستكەوتێكی مێژوویی لە قەڵەم بدەن،
ئەوەش وەك دەرفەتێك بۆ بەهێزكردنی
پەیوەندی و یەكڕیزی و یەكێتی نێوانمان

سودی لێوەربگرن.
كوردستان دیپلۆماتیك :هۆكار چییە كە
كۆمەڵەو دیموكرات ئێوە قەبوڵناكەن،
بەڵكو زۆرجاریش وەك هێزێكی داتاشراو
لەالیەن پەكەكەوە تەماشاتان دەك��ەن،
كە بیەوێت لەو رێگەیەوە لەرۆژهەاڵت
پاوانخوازی بكەن؟
زیالن تانیا :دەبێت ئەو پرسیارە ئاڕاستەی
ئەوان بكرێت .بەبڕوای ئێمە نكۆڵیكردن
و قەبوڵنەكردنی یەكتر دوورە لەپێوەرو
پرەنسیبەكانی دی��م��وك��راس��ی .ئ��ەوەش
تێگەیشتنی ئەو هێزانە بەرانبەر چەمكی
دیموكراسی دەخاتەڕوو .دیارە ئەوان ئێمە
بە ئەڵتەرناتیڤی خۆیان دەزانن و ترسیان
لەوە هەیە ،كە پێگەی جەماوەرییان لە
رۆژه���ەاڵت لەدەستبدەن ،بۆیە دەڵێن
پژاك و كۆدار ،هەمان (پەكەكە) یە .واتە
دەیانەوێت بە گەل بڵێن ئێمە نوێنەری
راستەقینەی ئێوەین ،ب��ەاڵم دەیانەوێت
بەنكۆڵیكردن لە هەبوونی ئێمە ،خۆیان بە
نوێنەر نیشان بدەن ،واتە بە الوازكردنی
الی��ەن��ێ��ك ،ببنە خ���اوەن ه��ێ��ز ،ئ��ەوەش
روانگەیەكی زۆر مەترسیدارە .هیوادارین
قەبوڵ نەكردنی ئێمە لەسەر ئەم بنەما
نەبێت .دەبێت ئەو الیەنانە بزانن ،ئێمە بۆ
لەناوبردن و الوازكردنی ئەوان هیچ هەوڵ
و تێكۆشانێكمان نەبووە .كاری سەرەكی
ئێمە بونیادنانی كۆمەڵگایەكی سیاسی
و ئەخالقییە .بەپێی ئ��ەوەش جیاوازی
بۆچوون و رەنگەكان وەك دەوڵەمەندی
كۆمەڵگەكەمان س��ەی��ردەك��ەی��ن ،ئەگەر
ئەو الیەنانە پێداگری لەسەر ئەو جۆرە
بۆچوونانە بكەن و بڵێن رۆژهەاڵت موڵكی
ئێمەیەو ئێمە خاوەن رۆژهەاڵتین ،ئەوەش

پێناسەكردنی كۆدار
بە باڵێك لە پەكەكە
زۆر راست نابێت.
ئێمە رێبەر (ئاپۆ)
بە بناغەدانەرو
رێبەری كۆمەڵگەی
دیموكراتی ئازادی
رۆژهەاڵتی كوردستان
(كۆدار) لە قەڵەمداوە

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

297

بەواتای سەپاندنی سیاسەتی پاوانخوازی
سەر كۆمەڵگەیە ،یان بەواتایەكی تر بە
بنەماگرتنی زهنیەتی دەوڵەت نەتەوەیە،
كە لەگەڵ یەك شێوازیكردنی كۆمەڵگەیان
ك��ردوەت��ە ئ��ام��ان��ج .دەرئ��ەن��ج��ام��ی ئەو
سیاسەتەش قەتیسكردنی هیوای دیموكراسی
و ئازادی گەل لەناو دوو روانگەی تەسكی
حزبایەتی بەدوای خۆی دێنێتە ئاراوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە هەمیشە
بە باڵێك لە باڵەكانی (پەكەكە) ناوزەد
دەكرێن ،چونكە ئێوەش پ��ەروەردەت��ان
ه��ەر لەسەر بنەماكانی (ئ��ۆج��االن)ەوە
وەرگرتووە ،واتە جیاوازیتان چییە ،لەگەڵ
ئاڕاستەی بیرو ئایدیای هێزێكی وەكو
(پەكەكە)؟
زیالن تانیا :پێناسەكردنی كۆدار بە باڵێك
لە پەكەكە زۆر راست نابێت .ئێمە رێبەر
(ئاپۆ) بە بناغەدانەرو رێبەری كۆمەڵگەی
دیموكراتی ئازادی رۆژهەاڵتی كوردستان
(ك��ۆدار) لە قەڵەمداوە .كاركردن لەسەر
بیرو رامانی (ئاپۆ) و دانوستان لەگەڵ
پەكەكە لەچوارچێوەی سیاسەتی نەتەوەیی
نایەتە ئەو واتایەی كە ئیدی دەبینە باڵێك
لە پەكەكە .پەكەكە بەرنامەو پەیڕوی
جیاوازی خۆی هەیە ،ئێمەش پەیماننامەی
ج��ی��اواز ب��ەخ��ۆم��ان ه��ەی��ە .بەتایبەتی
كۆدار بۆ چارەسەری كێشەی كۆمەڵگەی
ك��وردو جیاوازیە ئەتنیكی ،نەتەوەیی،
ئایینی ،ئایینزاییەكان كە لە رۆژهەاڵتی
كوردستان هەبوونیان هەیە ،تێڕوانینەكانی
دەوڵەتگەراو نەتەوەگەرا پەسەند ناكات،
م��ۆدێ��ل��ی ن���ەت���ەوەی دی��م��وك��رات��ی��ك بە
بنەما دەگرێت .هاوكات لە رۆژهەاڵتی
كوردستان ،مۆدێلی نەتەوەی دیموكراتیك
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و بۆ دەرەوەش مۆدێلی كۆنفیدراڵیسمی
نەتەوەكان و كۆنفیدراڵیزمی دیموكراتیكی
گەالنی ئێران بە بنەمادەگرێت .ئەوەش
شتێكی زۆر ئاساییە ،كە ئێمە لەگەڵ
پەكەكە خاوەن بیرو ئایدیایەك بین .كەڵك
وەرگرتن لە ئەزموونی تێكۆشانی  40ساڵەی
پەكەكە بەخاڵێكی سەركەوتووی خۆمانی
دەزانین.
كوردستان دیپلۆماتیك :كۆدار وتارێكی
جیاوازی نییە ،لەگەڵ هێزەكانی وەك
(پەكەكە) لە ب��اك��ور ،وەك (پ��ەی��ەدە)
ل��ەرۆژئ��اوا ،ئێوەش بەپێی هەلومەرجی
سیاسی رۆژهەاڵت قسەدەكەن ،ئەگەرنا لە
مانیفێستی ئاپۆچێتییەوە پەروەردە كراون،
واتە وتارو كردارتان لەگەڵ ئەو هێزانەدا
جیاوازی چییە؟
زیالن تانیا :یەك وتاری و یەكخستنەوەی ماڵی
كوردی هیوای سەدان ساڵەی گەلەكەمانە.
بەپێی ئ��ەوەش ئەگەر راوبۆچوونی ئێمە
نزیك لە پەكەكە و پەیەدە بێت ،ئەوا بۆ
ئێمە شانازییە ،چۆنكە پەكەكە و پەیەدە
ئ��ەم��ڕۆ ل��ەئ��ەرزی واق��ی��ع��دا دوو هێزی

س��ەرەك��ی رۆژه��ەاڵت��ی ناوینن ،هاوكات
دوو هێزی سەرەكین ،كە لەناوچەكەدا
راستەوخۆ شەڕی داعش دەكەن و گورزی
جەرگبڕیان لەداعش داوەو گەلی كوردیان
لەهێرشی چەتەكانی داع��ش پاراستووە،
بۆیە ئیدی ئەو دوو هێزە بە بەردەنگی
(موخاتەب) سەرەكی گەلی كورد بە بنەما
دەگیردرێن ،واتە بۆ چارەسەری كێشەی
گەلی ك��ورد ،خ��اوەن پ��ڕۆژەن ،بەتایبەت
خۆڕاگری و سەركەوتنی بێوێنەی گەریالو
شەڕڤانان لەباكور ،رۆژئاواو باشور سەرجەم
هاوسەنگی نێوان الیەنەكانیان گۆڕی .بۆیە
بەپێی ئەوە ،ئێمە سیاسەتەكانی پەكەكەو
پەیەدە زۆر بە راست دەبینین و پشتگیری
دەكەین و ئەوەش سەركەوتنەكانی گەلی
ك��ورد مەزنتر دەك��ات ،بۆیە هەڵوێستی
سیاسی ئێمە بە نیسبەت ئەو بەشانەوە،
لەوان جیاواز نەبووە ،پ��ەروەردە بینینی
كادیرانی ئێمە لەچوارچێوەی مانیفیستۆی
ئاپۆچێتییەوە چانسی سەركەوتنی گەلی
كورد لە رۆژهەاڵت زیاتر دەكات .ئەوەش
بەو واتایە نایەت كە هەموومان وەك یەك

هاوسەرۆکانی کۆدار

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

بیر بكەینەوە ،چونكە جیاوازی بیروڕا لەالی
ئێمە وەك بنەمایەكی سەرەكی دیموكراسی
سەیر دەكەین .لەبواری كرداریشەوە ئەوە
زۆر روون��ە ،كە ئێمە لە دژی سیاسەتی
داگیركەران لە ئەرزی واقیع و رۆژهەاڵت
تێكۆشاوین و بەڕەنگاری بووینەتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە هەرگیز بیرتان
لە هاوپەیمانییەك لەگەڵ سەرجەم هێزە
كوردییە رۆژهەاڵتییەكان كردوەتەوە ،تا
بتوانن پێكەوە لەبەرەیەكدا خەبات بكەن؟
زی�لان تانیا :بەڵێ ،ئ��ەوەش بە خەباتی
ئیستراتیژی خۆمان دەزانین .ئێمە الیەنگری
دیموكراسین ،ب��ۆئ��ەوەش باوەڕیمان بە
ف��ڕەرەن��گ��ی كۆمەڵگە ه��ەی��ە .نكۆڵی و
رەتكردنەوە لە فەلسەفەو رامانی ئێمەدا
جێگای نابێتەوە .كۆكردنەوەی رەنگەكان لە
ژێر چەترێكدا گەرەنتی ئازادی گەلەكەمانە.
ئێمە لەو باوەڕەداین پێكهێنانی بەرەیەك
بە ناو بەرەی دیموكراسی ،لە رۆژهەاڵتی
كوردستان پێویستیەكی هەنووكەیی ئەم
قۆناغەیە .بۆیە كێشەی سەرەكی تێكۆشانی
هێزە كوردیەكان ،تا بە ئەمڕۆ ئەوە بوو كە
پارچە پارچە كارو خەباتكراوە .بەداخەوە
ئ��ەوەش خەسارێكی گ��ەورەی لەمێژووی
تێكۆشانی گەلەكەمان داوە .تەنانەت گەلی
رووب��ەڕووی بێهیوایی كردووەتەوە ،بۆیە
ئێمە وان��ە لەمێژوو وەردەگ��ری��ن و ئەو
كەلێنانەی ،كە بوونەتە هۆكاری سەركەوتنی
پیالنی داگیركەران ،دەمانەوێت بیان گۆڕین
و رێگە نەدەین كە مێژوو خۆی دوبارە
بكاتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە كە كارو
چاالكی ئەنجامدەدەن ،هەرگیز بیر لەوە
دەكەنەوە ،كە نابێت خەڵكی هەرێمی

كوردستان باجی هێرشەكانی ئێوە بدات؟
زیالن تانیا :ئەو جۆرە بۆچوونانە خزمەت
ب��ە ب���ەرژەوەن���دی ن��ەت��ەوەی��ی ك���وردان
ناكات .بە پێچەوانەی گەلی كورد ،ئیدی
گەیێشتووەتە ئ��ەو ئاستەی ،كە سنورە
دەستكردەكان ل��ەالی بێ واتابێ ،لە چ
بەش و ناوچەیەكی كوردستان داگیركەران
بڕیاری كۆمەڵكوژییان دابێت ،گەلی كورد
بە هەموو هێزیانەوە بەهانای ئەو شارو
هەرێمەوە رۆیشتوون .گەلی رۆژهەاڵت
و ب��اش��ورو بەشەكانی ت��ری كوردستان،
ئیدی وەك رۆحێك لە جەستەیەكدان.
ئیدی دەبێت ه��ەر ك��ەس ئ��ەو راستییە
قەبوڵ بكات ،كە چاالكییەكانی ئێمە لەناو
جەرگەی رۆژهەاڵتی كوردستاندایە ،ئەگەر
تۆپ باران و دەستێوەردانەكانی رژێمی
داگیركەر بۆ س��ەر باشوری كوردستان،
تەنیا بە هەبوونی كۆدارو پژاك لە ناوچە
سنوریەكاندا قەتیس بكرێت ،ئ��ەوەش
ب��ەوات��ای ش��اردن��ەوەو ب��ەالڕێ��دا بردنی
بەرنامەو پیالنەكانی داگیركەرە ،بۆیە لێرەوە
گەلەكەمان لە باشور دڵنیا دەكەینەوە ،كە
هەرگیز رێگا نادەین كارو چاالكی ئێمە
زیان بە دەستكەوتەكانی باشور بگەیەنێت.
بەپێچەوانەوە لە ئەگەری هەرجۆرە مەترسی
و هێرشێك بۆ سەر گەلەكەمان لە باشور،
بەرگریكردن لە دەستكەوتی گەلەكەمان بە
ئەركی نەتەوەیی خۆمانی دەزانین ،بۆیە
نابێت هێرشەكانی داگیركەران بۆ سەر
باشور ،تەنیا بە هەبوونی هەندێك هێز
لەناوچە سنوریەكان پەیوەست بدرێت،
ئ��ەوەش ببێتە بیانوویەك بۆیان ،چونكە
پەالماری داعش بۆ شەنگال و ناوچەكانی
تری باشوری كوردستان ،ئەوەش بەروونی

ئەوە راست نییە ،كە
كۆدار درێژەپێدەری
پەژاكەو دامەزراندنی
هیچ شتێكی نوێ
لەگەڵ خۆیدا
نەهێناوە .ئەوەش
دەكەوێتە خانەی
بانگەشەی شەڕی
تایبەتی داگیركەرانەوە
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پشتڕاست دەكاتەوە ،كە پیالنی داگیركەران
بۆ سەر كوردستان گەورەتر لەو قسەو
باسانەیە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :هێزەكانی
ئۆپۆزسیۆنی رۆژهەاڵتی كوردستان گلەیی
ئ��ەوە دەك��ەن ،كە وەك��و دۆستی ئێران
كاردەكەن ،ئەو بۆچوونە تا چەند راستە؟
یان دەرئەنجامی نەبوونی و ونبوونی
پێگەی ئەوانە ،بۆیە ئەو قسانە دەكەن؟
زیالن تانیا :ئەو بۆچوونە بێ بنەمایەو
دوورە لەراستییە .ئێمە لەو باوەڕەداین،
ئەگەر الیەنێك خۆی بە ئۆپۆزسیۆن لە
قەڵەمبدات و بە پێچەوانەشەوە بێت
الیەنێكی تر كە لە رۆژهەاڵت ئۆپۆزسیۆنی
كارایە ،بە دۆستی ئێران تۆمەتباری بكات،
ئۆپۆزسیۆن بوونی ئەو الیەنە دەچێتە ژێر
پرسیارەوە .ئەوانەی كەوا دەڵێن ،دیارە
یان ئاگایان لەكارو چاالكی ئێمە نییە ،یان
نایانەوێت دان بە ك��ارو چاالكی ئێمەدا
بنێن ،ئەگەر ئێمە دۆستیان بین ،بۆچی
لەماوەی دامەزراندنی ك��ۆدار تا ئێستا،

لۆگۆی کۆدار
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بە دەی��ان ج��ار لە ن��اوخ��ۆی رۆژه��ەاڵت
هێرشی كردووەتە سەر هێزەكانمان؟ بۆچی
لەكاتی دامەزراندنمانەوە تا ئێستا چەندین
هەڤاڵمان شەهیدكراون؟ بۆچی بەدەیان
واڵتپارێزی ك��وردی��ان دەستگیركردووە؟
ئەگەر دۆستی ئێمە وابێت ،دەبێت ئەو
كات نەیارەكانمان چۆن بن؟!
هەندێك الیەنی رۆژهەاڵت پێیانوایە ،كێ
بەشداری ب��ەرەی هێزە رۆژئاواییەكان و
رۆژهەاڵتیەكانی دژبەری ئێران نەبێت ،ئەوا
دەكەوێتە خانەی ئەو واڵتەوە ،بەاڵم ئێمە نە
سیاسەتەكانی داگیركەران ،نە ئەو هێزانەی
كە بە ناو بانگەشەی ئۆپۆزسیۆن بوون
دەك��ەن ،پەسەندكردووەو پشتگیریشمان
ن���ەك���ردوون ،بەڵكو ئێمە سیاسەتێكی
سەربەخۆ ،كە دەبێتە هێڵی سێهەم ،یان
هێڵی گەل بە بنەما گرتووە ،بۆیە ئەو
سیاسەتەی ئێمە بۆ ئەو الیەنانە نامۆیە.
ب��ەداخ��ەوە ئ��ەو الیەنانە دەرح��ەق��ی ئێمە
گەلێك زوو پێشداوەری دەكەن ،بۆ ئەوەی
پێگەی ئێمە لەناو جەماوەردا الواز بكەن

و پێگەیەك بۆ خۆیان دروست بكەنەوە،
هەڵمەتێكیان دەستپێكردووە ،كە تێكۆشانی
رەوامان بە ناڕەوا لە قەڵەم دەدەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :رۆڵی ژن لەناو
سیستەمی كۆدار چۆنەو لە چ ئاستێكدایە؟
زی�لان تانیا :سیستەمی ك���ۆدار خۆی
دەسپێرێتە دوو هێزی پێشەنگی ژنان و
الوان .میكانیزمی جێگرتنی ژن لەناو
ك��ۆداردا لەالیەن كۆمەڵگەی دیموكراتی
ئ��ازادی رۆژه��ەاڵت��ی كوردستان ()KJAR
دەستنیشان دەك��رێ��ت ،ك��ەوات��ە ژن��ان
بەشێوەیەكی تایبەت بۆ بەڕێكخستنی
هاوتەریب خۆیان بە رێكخستن دەكەن،
ه��ەم ل��ەن��او سیستەمی ك���ۆداردا رۆڵ��ی
پێشەنگ دەگ��ێ��ڕێ��ت ،لەهەمانكاتدا بە
شێوەیەكی كارا لە سیستەمی بەڕێوەبەری،
واتە هاوسەرۆكایەتی و بەنوێنەری خۆی
لەناو سیستەمی هاوسەرۆكایەتی دا بەشدار
دەبێت KJAR .سیستەمی كۆنفیدڕاڵی
ژن��ە ،ب��ەاڵم لەهەمانكاتدا بەشێوەیەكی
خۆسەر خۆی لەناو كۆداردا بە رێكخستن
دەك��ات .ئەندامانی  KJARلە سەرجەم
كۆمیتەكانی ك��ۆدار بەشێوەیەكی چاالك
بەشدار دەبن ،لەهەمانكاتدا لە دەستەی
بەڕێوەبەرایەتی كۆدار كە پێكهاتووە لە
 21ك��ەس 12 ،كەسیان ژن��ە .ئەندامانی
دەستەی بەڕێوەبەری ژن ،لەهەمانكاتدا لە
سەرجەم گۆڕەپان و كۆمیتەكانی كۆداردا
وەك گۆڕەپانی كۆمەاڵیەتی ،پ��ەروەردە،
ناوەندی پاراستن و  ...هتد پێشەنگایەتی
دەكەن ،لە سیستەمی كۆداردا تاك الیەنە
بڕیار نادرێت .بۆ دیاركردنی هەڵوێستی
سیاسی و وەرگرتنی بڕیارەكان ژنان رۆڵی
بەرچاویان هەیە.
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كوردستان دیپلۆماتیك :پەیوەندیتان
بەگشتی لەگەڵ هێزەكانی باكور ،رۆژئاوا
چۆنەو لە چ ئاستێكدایە؟
زیالن تانیا :دەتوانم بڵێم باشەو باشتریش
دەبێت .تایبەت ئەو الیەنانەی كە بوونەتە
هیوای گەل و بانگەشەی دیموكراسی دەكەن
و پەیوەندیمان چڕترە .پەیوەندییەكان لە
ئاستی سیاسی و دیپلۆماسی و پشتگیریدایە،
واتە بەبێ شەرت و مەرج و ئاڵوگۆڕی ناوچەكە
ئاستی پەیوەندییەكانمان دەگۆڕدرێت .بە
تایبەت ئەو دوو بەشەی كوردستان ،گەلی
كورد خۆبەڕێوەبەری دیموكراتی راگەیاند،
تایبەت هێرشی چەتەكانی داعش و ئاكەپە بۆ
سەر گەل ئاستی دڕندەیی تێپەڕاند ،بۆیە لە
دۆخێكی وادا ئەركی هەر كەس و الیەنێكە،
كە پشتگیری خۆبەڕێوەبەریەكان بكات،
پەیوەندی لەگەڵ هێزە سەرەكیەكان پتەوترو
بەهێزتر بكات ،چونكە گەلەكۆمەیەكی
نێودەوڵەتی لەسەر گەلی رۆژئاواو باكورو
الیەنە دیمۆكراتیخوازەكانی سوریاو توركیا
لەئارادایە .ئەوكات تاكە رێگای بێ كاریگەری
و پوچەڵكردنەوەی ئەو گەلەكۆمەیە ،تەنیا
بە پشتگیری و پەیوەندی بەهێز لەگەڵ هێزە
دیمۆكراسیخوازەكان دەبێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەماوەی رابردوودا
هەوڵێك هەبوو بۆ بەستنی كۆنگرەی
نەتەوەیی ،ئێوە لەئێستا لەم كات و
ساتەدا ،تا چەند لەگەڵ بەستنی كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردن ،تا چەند بە چارەسەری
كێشەو گرفتە سیاسیەكانی دەزانن؟
زی�لان تانیا :راس��ت��ە ه���ەوڵ ه��ەب��وو،
بەاڵم هەندێك الیەن بەهۆی سەپاندنی
بەرژەوەندی تەسكی حزبایەتی ،بەسەر
بەرژەوەندی نەتەوەیی كورد رێگربوون

لەبەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی ،ئەگەر
لەكاتی خۆیدا كۆنگرە ببەسترایە ،لەو
ب��اوەڕەدای��ن پێگەی ك���وردو قورسایی
لەناوچەكەدا جیاوازتر دەبوو .بەڕای ئێمە
ئێستاش درەن��گ نییە ،دیسان دۆخێكی
لەبار بۆ بەستنی كۆنگرە رەخ��س��اوەو
نابێت الیەنەكان وا بەساكاری ئەو دۆخە
لە دەستبدەن .ئێمە ئێستاش لە هەموو
ك��ات زی��ات��ر ل��ەگ��ەڵ بەستنی كۆنگرەی
نەتەوەیی كوردین و بۆ بەستنی ئەوەش،
چ��ى بكەوێتە س��ەرش��ان��م��ان ئ��ام��ادەی��ن
ئەنجامیبدەین ،چونكە ب���ەڕای ئێمە
بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد ،زامنی
هێوەركردنەوەی گرژی و ئاڵۆزییەكانی
كوردستان و سەقامگیری ئاشتی و تەبایی
لە ناوچەكەدایە.
لەراستیدا گرنگی ئەو كۆنگرەش بەشێكی
سەرەكی دەگەڕێتەوە بۆ چارەسەركردنی
گیروگرفتی نێوان الیەنە سیاسیەكان .بۆیە تا
بەشێك لەو گیروگرفتانە چارەسەر نەكرێن،
یەكڕیزی و یەكێتی ماڵی كوردی دروست
نابێت ،ئەوەش تەنیا لە قازانجی نەیارانی
ك��ورد دا دەبێت ،بۆیە لێرەوە جارێكی
تر داوا لەسەرجەم الیەنە كوردستانیەكان
دەكەین ،هەوڵەكانیان بۆ بەستنی كۆنگرەی
نەتەوەیی چڕتر بكەنەوە ،چونكە ئیدی
گەلی كورد هەڵوێستی الیەنە سیاسیەكان
پەسەند ن��اك��ات ،لە كۆبانێ و شەنگاڵ
گەلی كورد راشكاوانە پەیامی یەكێتی گەل
یان بە الیەنە سیاسیەكان دا ،لەبەرئەوە
دواخستنی كۆنگرەی نەتەوەیی بۆ سەرجەم
الیەنە سیاسیەكان ،ئیدی دەبێتە عەیب و
شەرمێكی م��ەزن ،كە تەنانەت مێژووش
نامان بوورێت.

پرۆفایل:
_ زیالن تانیا .
_ لە ساڵی  1985لە ناوچەی ژاوەرۆی
هەورامان دایكبووە.
_ لەساڵی  2000بەشداری ریزەكانی
تێكۆشان بووە.
_ لە ئێستادا هاوسەرۆكایەتی كۆدار .
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ساڵح موسلیم
هاوسەرۆكی پەیەدە( هاوسەرۆكی پارتی
یەكێتی دیموكراتی) :

خۆسەری دیموكراسی تیۆری نییە،
شۆڕشێكە ،بەدرێژایی تەمەنی ئێمە دەبێت
گفتوگۆی جۆناسستائلی هۆڵەندی
لە فارسییەوە :ئەرسەالن حەسەن
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ساڵح موسلیم هاوسەرۆكی پارتی یەكێتی دیموكراتی سوریا (پەیەدە) نوێنەری كۆمەڵگای
سەربەخۆی كوردستانی رۆژئاواو هێزە چەكدارەكانی ،یەكینەكانی پاراستنی گەل (یەپەگە) و
یەكینەكانی پاراستنی ژنان (یەپەژە) لەسەردانێكیدا بۆ هۆڵەندا ،لەكۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا
باسی خەباتی رۆژئاوا دژی داعش و فراوانبونی خۆسەری دیموكراسی لە رەوتی شۆڕشدا كرد،
هونەرمەندی هۆڵەندی جۆناس ستائل ئەم گفتوگۆیەی لەگەڵ ئەنجامداوە كە لەخوارەوە
دەیخوێنیتەوە.

• تۆ لەكۆنگرە رۆژن��ام��ەوان��ی��دا بە
راشكاوی راتگەیاند كە «خەبات لە
رۆژئاوا لە شەڕ دژی داعشدا كورت
نابێتەوە .خەبات بۆ روانگەیەكی
سیاسی دەستنیشانكراویش هەیە،
ناوی خۆسەری دیموكراسییە .خۆسەری
دیموكراسی كە لە ناخی شۆڕشی
رۆژئاوادایە ،چییە»؟
ساڵح موسلیم :بەڵگەی سەرەكی بۆ
پەالماردانی ئێمە ،دژایەتی مۆدیلی
دیموكراسییە كە ئێمە لەناوچەی ژێر
دەسەاڵتماندا پراكتیزەمان ك��ردووە.
دەوڵەتان و هێزە ناوخۆییە جیاجیاكان
ن��ای��ان��ەوێ��ت م��ۆدێ��ل��ی دی��م��وك��راس��ی
جێگرەوەیی لەم چەشنە گەشە بكات.
ئەوان لە مۆدیلەكەمان دەترسن .ئێمە
توانیمان ل��ەم��اوەی ش��ەڕی ناوخۆی
سوریادا ،سێ كانتۆنی سەربەخۆ لە
رۆژئ��اوا دابمەزرێنین كە بەشێوازی
دیموكراسی و خۆسەری بەڕێوەدەبرێن،
لەگەڵ هەموو كەمینە نەتەوەیی و
ئایینیەكانی ناوچەكە ،عەرەبەكان،
ت��ورك��م��ان��ەك��ان ،ئ��اس��وری��ی��ەك��ان،
ئ��ەرم��ەن��ی��ی��ەك��ان ،مەسیحییەكان و
كوردەكان ،بنەمای سیاسی گشتگیرمان

بۆ سێ كانتۆنەكە بە سازان لەسەر كاغەز
كە ناومانناوە هاوپەیمانی كۆمەاڵیەتی،
هێناوەتە ئ��ارا .پەرلەمانی خەڵكمان
بە  101نوێنەری هەرەوەزییەكان،
كۆمیتەكان و كۆمەڵەكانی هەرسێ
كانتۆنەكانی رۆژئاوا دامەزراندووە.
هەر یەكەیەكی سیاسی ،دوو سەرۆكی
ه��ەی��ە ،ك��ە یەكێكییان ژن و ئ��ەوی
دیكەیان پیاوە .لە  % 40ی ئەندامانی
نوێنەرایەتی ناوەندی جیاجیا ژنن ،بۆ
ئ��ەوەی یەكسانی رەگ��ەزی لە هەموو
شێوەكانی ژیانی گشتی و نوێنەری
سیاسی لەبەرچاو بگیردرێت .ئێمە
دیموكراسی بێ دەوڵەتمان هێناوەتە
ئ���ارا .ئەڵتەرناتیڤێكی ب��ێ هاوتایە
لەناوچەكەداو بۆتە ئامانجی كێشمەكێشی
سوپای ئ��ازادی سوریا ،رژێمی بەشار
ئەسەد و داع��ش .میتۆدێكی دیكەیە
بەگەڕانەوە بۆ چەمكی كۆنفدرالیزمی
دیموكراسی یان خۆسەری دیموكراسی
رادیكاڵ ،كە ئامانجی سازدانی خەڵكە
بۆ ئ��ەوەی خۆیان ك��اروب��اری خۆیان
بگرنە دەس��ت و داك��ۆك��ی لەخۆیان
بكەن ،ئەویش بەچەكی خۆیان وەك
یەكینەكانی پاراستنی گەل و یەكینەكانی

پاراستنی ژنان .ئێمە خوازیاری خودی
حكومەتێكین بەمانای خ��ۆس��ەری و
خۆڕێكخەری ،بێ دەوڵەتین .كەسانێك
هەن كە باسی خۆسەری تیۆری دەكەن،
ب��ەاڵم خ��ۆس��ەری بۆ ئێمە لەشۆڕشی
رۆژانەماندا بەرجەستە دەبێت .ژنان،
پیاوان و هەموو گروپەكانی كۆمەڵگای
ئێمە دوای ئ��ەوە رێكخراون ،ئەگەر
كۆبانی تائێستا هەرەسی نەهێناوە،
بەوهۆیەیە كە ئێمە بنەمایەكی وەهامان
هێناوەتە كایە.
* زۆجار لەقسەكانی تۆ ،چەمكەكانی
(دیموكراسی)( ،ئازادی) و (مرۆڤایەتی)
دەبیسترێت .ئایا دەتوانی رونیبكەیتەوە
كە لە روانگەی تۆوە ،چ جیاوازیەك
لەنێوان دیموكراسی سەرمایەداری
و ئەوەی تۆ ناوی دەنێیت خۆسەری
دیموكراسی ،هەیە؟
ساڵح موسلیم :هەمووان دەزان��ن كە
دیموكراسی سەرمایەداری بۆ دەنگدان چ
فرتوفێڵێك دەكەن .لەوەدا دیموكراسی
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان ل��ە ی��اری دەچێت.
هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكانی زۆربەی
واڵت��ان بانگەشەیین و ب��ەرژەوەن��دی
راستەوخۆ و خودی دەنگدەر دەخەنە
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ئەگەر بچیتە كۆبانی و چاوت
بە شۆڕشگێڕانی یەكینەكانی
پاراستنی گەل و یەكینەكانی
پاراستنی ژنان بكەوێت،
دەبینیت ،باش
دەزانن بۆچی و
دژی كێ دەجەنگن ،بۆ پارەیە،
یان بەرژەوەندی شەخسی
خۆیان .لەوێن بۆ ئەوەی
داكۆكی لە بەها بنەماییەكان
بكەن ،ئەو بەهایانەی
كە لەچاو تروكانێكدا
پراكتیزەی دەكەن .جیاوازی
لەنێوان ئەوەی دەیكەن و
ئەوەی بیری لێدەكەنەوە ،نییە

ب��ەرچ��اوی��ان .خ��ۆس��ەری دیموكراسی
روانینێكی درێژماوەی هەیە .خۆسەری
دیموكراسی سورە لەسەر ئەوەی خەڵك
نەك تەنیا لە مافەكانی خۆیان بگەن،
بەڵكو راستەوخۆ پراكتیزەیان بكەن.
بە سیاسی بوونی كۆمەڵگایە ،لە ناخی
خ��ۆس��ەری دیموكراسی دای��ە .چەند
كۆمەڵگایەكی ئەوروپا سیاسی نین.
حزبە سیاسییەكان لەو كۆمەڵگایانەدا
قەناعەت و بەرژەوەندی تاكی دەكەنە
ئامانجی خ��ۆی��ان و خ��ۆ ل��ە رزگ��اری
راستەقینەو بەسیاسی بوونی كۆمەڵگا
دەدزن���ەوە .دیموكراسی راستەقینە
لەسەر بنەمای كۆمەڵگای سیاسییە،
ئەگەر تۆ بچیتە كۆبانی و چاوت بە

شۆڕشگێڕانی یەكینەكانی پاراستنی گەل
و یەكینەكانی پاراستنی ژنان بكەوێت،
دەبینیت باش دەزانن بۆچی و دژی كێ
دەجەنگن ،بۆ پارە یان بەرژەوەندی
شەخسی خ��ۆی��ان .لەوێن بۆ ئ��ەوەی
داكۆكی لە بەها بنەماییەكان بكەن،
ئەو بەهایانەی كە لەچاو تروكانێكدا
پراكتیزەی دەك��ەن .جیاوازی لەنێوان
ئ����ەوەی دەی��ك��ەن و ئ����ەوەی بیری
لێدەكەنەوە ،نییە.
• چۆن دەتوانیت كۆمەڵگایەك بخەیتە
ئاستێكی لەم چەشنە ئاگایی سیاسییەوە؟
ساڵح موسلیم :پێویستە بیست و چوار
كاتژمێر كۆمەڵگا فێر بكەیت ،بۆئەوەی
راوێژ بكات و بە كۆمەڵ بڕیار بدات.

لۆگۆی پەیەدە

304

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

پێویستە تۆ ئەو روانگەیە لەبیر نەكەیت
كە دەبێت چاوەڕێی رابەرێك بیت و
بێت و بە خەڵك بڵێت دەبێت چ بكات.
دەبێت خەڵك فێرببن كە خۆسەری
وەك كاری هەرەوەزی پراكتیزە بكەن.
پێویستە كێشەكانی رۆژانە رونبكرێنەوە
ك��ە پ��ەی��وەن��دی ب��ەئ��ێ��م��ەوە ه��ەی��ە،
رەخنەیان لێبگیردرێت و بە كۆمەڵ
چارەسەر بكرێن .دەكرێت ئەو كێشانە
لە جوگرافیای سیاسی ناوچەكە تا بەها
مرۆییەكان لەخۆبگرن .پێویستە هەمو
ئەو كێشانە بەهاوبەشی بخرێنە روو.
دەبێت فێركردنی گشتی فێرمان بكات
كە كێین؟ بۆچی دوژمنمان هەیە و
لەپێناو چیدا خەبات دەكەین؟
• كێ لە كۆمەڵگایەكدا كە لەشەڕدایە
و روبەڕووی قەیرانی مرۆیی بۆتەوە،
مامۆستایە؟
س��اڵ��ح موسلیم :خ��ەڵ��ك ب��ۆخ��ۆی��ان
خۆیان فێردەكەن .كاتێك كە تۆ دە
كەس لە دەوری یەك كۆدەكەیتەوە و
دەتەوێت چارەسەرێك بۆ مەسەلەیەك
بخەیتەروو ،یان پرسیارێك دەكەیت،
ه��ەم��وی��ان ه���ەوڵ���دەدەن چ��ارەس��ەرو
وەاڵم بدۆزنەوە .پێموانییە چارەسەر
و وەاڵم��ی ب��اش دەدۆزن����ەوە .باسی
هەموانە كە ئەوان بە سیاسی دەكەن.
• ئ���ەوەی ت��ۆ ن��اوی دەنێیت دڵی
خۆسەری ،بەشێكی مۆدێلی كۆمەڵەی
گشتییە ؟
ساڵح موسلیم :بەڵێ .ئێمە كۆمەڵە و
كۆمیتەمان هەیە .چەند بنەمایەكمان بۆ
راپەڕاندنی بەشە جیاجیاكانی كۆمەڵگا
هێناوەتە ئارا.

• ئ���ەو ه��ەل��وم��ەرج��ان��ەی ك��ە تۆ
ل��ەب��ەرچ��اوت��ە ب��ۆ ئ���ەوەی بكرێت
ئەزمونێكی دیموكراسی لەم چەشنە
پراكتیزە بكرێت ،چیین؟
ساڵح موسلیم :رەوتێكی دوورو درێژە.
بۆخۆم چەند دەیەیەكە لەم خەباتەدا
بەشداریم هەبووە و تەنانەت كەوتومەتە
زیندانەوە و ئەشكەنجە دراوم .ئەوانەی
لە دەورووب��ەر من باش دەزان��ن بۆچی
من وەه��ا دەك��ەم .من ئ��ەو كارانە بۆ
ك��ۆك��ردن��ەوەی پ���ارە و ب��ەرژەوەن��دی
خۆم ناكەم .دەوڵەتی سوریا گرتمی و
ئەشكەنجەی دام ،چونكە هەستیكرد
خەڵك فێری خۆسەری دەكەم .زۆرێك لە
هاوڕێیانم تووشی هەمان چارەنوس بوون.
هەندێكییان لەژێر ئەشكەنجەدا گیانی
خۆیان لەدەستدا .خۆسەری دیموكراسی
تیۆری نییە بتوانیت بە رۆژێك پراكتیزەی
بكەیت ،پڕۆسەیەكە بە باس و فێركردن
پێش دەكەوێت ،شۆڕشێكە ،بەدرێژایی
تەمەنی ئێمە دەبێت.
• زۆربەی خوێندكاران ،رۆشنبیران
و هونەرمەندان شوێن رووداوەكانی
ك��ۆب��ان��ی دەك����ەون و دەگ��ەن��ە ئ��ەو
باوەڕەی كە ئینتەرناسیۆنالیزمی بێ
دەوڵەت بەجۆرێك رێگەی گەڕانەوەی
بۆسەردەمی ئێمە كردۆتەوە .تۆ بەو
خەڵكە كە لە رۆژئ��اوا نین ،بەاڵم
شۆڕشەكەی لەئاسۆدا دەبینن دەڵێی
چی؟ ئەوان دەتوانن چ كارێك بكەن؟
ساڵح موسلیم :بچیتە كۆبانی و چاوت
بەخەڵكی ئ��ەوێ بكەوێت و گوێ لە
قسەكانیان بگریت ،بۆ ئەوەی تێبگەیت
چ مۆدیلێكی سیاسییان هێناوەتە دی.

گفتوگۆ لەگەڵ یەكینەكانی پاراستنی
گ���ەل و ژن���ان ب��ك��ەی��ت و ئ��اش��ن��ای
چاالكیەكانیان بیت .لە داهاتویەكی
نزیكدا ه��ەل��وم��ەرج��ی رۆیشتنی تۆ
بۆ ئ��ەوێ ئامادە دەبێت ،بۆ ئەوەی
ب��ت��وان��ی��ت زی��ات��ر ئ��اش��ن��ای خ��ۆس��ەری
دیموكراسی بیت و بزانیت كە خەڵك
لە چ هەلومەرجێكی چاوەڕوان نەكراو،
بە چ هەڕەشەگەلێك و كەمی نان و
ئاو داكۆكییان لێكردووە .بڕۆی خەڵك
بدوێنی بۆ ئ��ەوەی تێبگەیت خەڵك
چۆن خۆسەری دیموكراسییان پراكتیزە
كردووە ،ئێستا كۆمەڵگا شێوەی لە چ
دەچێت.
• ئایا بەرای تۆ خۆسەری دیموكراسی
نمونەیەكە كە بتوانرێت لەئاستی
جیهاندا پراكتیزە بكرێت؟
ساڵح موسلیم :پێموایە ئ��ی��دارەی
دی��م��وك��راس��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ا ك��ە ئێمە
پراكتیزەمان ك���ردووە شێوەیەكە و
هەمووان دەتوانن سودی لێوەربگرن،
بۆیە وەاڵم��ی پرسیارەكەت ئەرێنییە.
پێشداوەرییەكی زۆر بۆ شۆڕشەكەمان
ه��ەب��وو ،ب���ەاڵم ك��ات��ێ��ك كەسانێك
ل���ەدەرەوە هاتن و ب��ەچ��اوی خۆیان
بینییان كە خەڵك لەشوێنە جیاجیاكان
چۆن دەژین ،تێگەیشتن كە خۆسەری
دیموكراسی ئەڵتەرناتیڤێكی باشە.
تەنانەت كەسانی لەمجۆرە لە دیمەشق
پەیوەندییان پەیوەكردین .هەركەسێك
ئارەزو بكات دەتوانێت بێت و ببینێت
كە شۆڕشی ئێمە بەردەوامە .شۆڕشێكە
لەپێناو ژیان و خەباتی ئێمە خەباتە بۆ
مرۆڤایەتی.
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سەبرییە بەهمەنی
لە پارتی فێمێنستی كوردستان:

بڕوام بە فێمێنستی ئیسالمی نییە،

لەبەرئەوەی ئایین ژنان دەچەوسێنێتەوە
دیدار :رێباز سەعید
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سەبرییە بەهمەنی ،لە پارتی فێمێنستی كوردستان  ،ماوەیەكی زۆرە لەنێو هێزەكانی رۆژهەاڵت
كاردەكات ،وەكو یەكێك لە ژنە رادیكاڵ و بەئەزموونەكان ناسراویت و هەمیشە لەو ئەحزابانەدا
بەتایبەتی لەناو كۆمەڵەكاندا قسەی خۆت كردووە ،بەاڵم پێدەچێت بۆخۆشت تاقەتی كاری حزبایەتی
لەو مۆدێلە كۆنەت نەمابێت ،هەروەها بەردەوامیش لەنێوان ئێرەو ئەوروپا دێیت و دەچیت ،بێگومان
لەژێر ئەو كولتورەدایت .پێتوایە ژنان دەبێت رۆڵیان لەكۆمەڵگەدا لەوەی كە هەیە زیاتر بێت ،پێتوایە
ژنانیش وەكو هەر بەشێكی تر لە كۆمەڵگە ئەو چەوسانەوەیەی كە لەسەریانە ئەگەر چەوسانەوەكە
بە ئاشكراش نەبێت ،بەاڵم لەناو ئەو حزبانەدا كەخۆیان بە حزبی چەپ و ماركسی و سۆسیالستیش
دەناسێنن ،جیاوازییەكی ئەوتۆی نییە ،بەپێی ئەو بارودۆخە كولتوریەی كە كۆمەڵگەی كوردستانی
بەسەردا زاڵە،
ئایا لە شاردا مەسەلەی ژیان و رۆڵ و پێگەی ژنان لەناو كۆمەڵگە .بڕوابوونی حزبە سیاسییەكان بە
تایبەتی چەپەكان بە ماف و رۆڵی ژنان لە كایە جیاوازەكاندا ،ئەو پێشێلكاریانەی كە لە زەمینەی واقعی
كۆمەڵگەو حزبەكاندا دەبینرێت بەرامبەر بە مافخواردنی ژنان لە كایە جیاوازەكاندا وایكردووە ،خودی
دروشمی یەكسانی ژن و پیاو بخاتە ژێر پرسیارەوە ،كە بەشی هەڵسەنگاندنی ئەم بۆچونانەو پێگەی
زەمینی واقعی ژنان لەناو حزبەكاندا ئەم دیالۆگەمان لەگەڵ خاتوو (سەبرییە بەهمەنی) ژنە چاالكوانی
رۆژهەاڵتی كوردستان .ئەندامی (لە پارتی فێمێنستی كوردستان:؛) سازكرد.

كوردستان دیپلۆماتیك :گەیشتوویت
بە قەناعەتێك لەناو ئەحزابی كوردی،
بەتایبەتی ئەحزابی رۆژه���ەاڵت ژن��ان،
ناتوانن جێگەو پێگەیەكیان هەبێت و
بتوانن بەرگری لە مافەكانیان بكەن .ناتوانن
ئەو چەوسانەوەیەی كە تۆ باسیدەكەیت
لەسەریان هەڵبگیرێت ،تەنانەت ناتوانن
بگەنە بەشێك لە راب��ەری ،بەجدی جێ
پەنجەی خۆیان دیاربێت؟
سەبرییە بەهمەنی :چۆنیەتی بەشداری
ژنان لەناو حزبەكاندا ،بەشێكی پەیوەندی
بە خۆیانەوە هەیە ،وەكو تاك و ئەوی
دیكە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بەستێنەی كە
حزب بۆ بەشداری ژنان دروستیدەكات ،گەر
بەمێژووی سەرجەم حزبەكانی كوردستاندا
بگەڕێیت ،ئەوا دەبینیت ب��ەردەوام ژنان
لەریزی پێشەوە بوون ،تەنانەت لەئاستی

ج��ۆراوج��ۆردا ،كاروچاالكییان ك��ردووە،
بەتایبەت لە حزبەكانی رۆژهەاڵت ،بەنموونە
كۆمەڵە یەكێك بووە لەو حزبانە ،كە ژنان چ
لەوكاتەی كاری بەنهێنی دەبێت ،چ ئەوكاتەی
كە كۆمەڵە خەباتی ئاشكرای دەستپێكرد
چاالكیان ك���ردووە ،ژن��ان وەك��و هێزێكی
زۆرفراوان ،رویان لەخەباتی پێشمەرگایەتی
كرد ،بەاڵم پاش تێپەڕبوونی چەندین دەیە،
لە خەباتی حزبێكی وەكو كۆمەڵە ،كە بڕوای
بە % 100ی مەسەلەی ژنان ،ئازادی ژنان و
یەكسانی ژنان هەبووە ،كەچی نەیتوانیووە
كار لەسەر پێگەی ژنان بكات ،یان بڵێین
ژنانێكی زیاترو پێگەیشتووتر بە خۆیەوە
پەیوەستبكات ،ب��ەڕای من لەوبوارەدا بە
تایبەتی ئاستی دابەزیوە .دەبێت وەاڵمی
ئەو پرسیارە بدەنەوە ،كە ئایا ژنان بۆخۆیان
نایانەوێت بەشداری سیاسەت و حزبایەتی

بكەن ،ی��ان سیستەمی حزبەكان گرفتی
تێدایە ،كە ناتوانێت رێگە خۆشكەر بێت،
بۆ بەشداری زیاترو كاراتری ژنان لە بواری
سیاسەت و بە دیاریكراوی حزبایەتیدا .ئەو
شتەی وەكو دروشم باسی دەكات ،وەكو
بەرنامەو پ�لان و پ��ەی��ڕەوی خ��ۆی باسی
دەك��ات ،بەراستی بتوانێت بەپراكتیكیش
بەڕێوەیبەرێت ،لەبەرئەوە پێموایە یەكێك
لە گرفتەسەرەكییەكان ،دەگەڕێتەوە بۆ
مەسەلەی پەروەردە ،ئاستی پەروەردە لەناو
حزبەكانی رۆژهەاڵتدا زۆر نزمە ،لەبەرئەوە
بڕواموایە تاك لە كۆمەڵگەی ئێمە زۆركەم
دەگۆڕێت ،هەروەها گۆڕانكارییە فكرییەكەی
زۆر لەئاستی خ���وارەوەدای���ە ،ه��ەر ئەو
كولتورەی كە هەیەتی ،ئەو عەقڵیەتە پیاو
ساالرییەی كە لەناو كۆمەڵگەی ئێمەدایە،
بەشێوەیەكی ترو بە مۆدێلێكی تر لەناو
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حزبەكاندا دوبارە دەبێتەوە ،رەنگە زۆرجار
وەكو حزب هەندێك هۆكار هەبێت ،رێگری
لە توندوتیژی نواندن بەرامبەر ژنان بكات،
كە ئەمەش ناتوانرێت بوترێت توندوتیژە دژ
بە ژنان لە حزبەكان و كۆمەڵگەدا لە یەك
ئاستدایە ،بەاڵم ناشكرێت بڵێین بوونی نییە،
ژنان  % 100توانیویانە بگەن بەو مافانەی
ك��ە خ��ۆی��ان ب��ۆی تێكۆشاون ،ه��ەروەه��ا
حزبەكانیش داوای ئەو مافانەیان بۆ دەكەن،
تەنانەت خۆشیان بە ئااڵ هەڵگری مەسەلەی
یەكسانی لە بەرنامەو پالن و پەیڕەویاندا
دەزان��ن ،ب��ەاڵم كە دێتەوە سەر ك��ردەوە
پێچەوانەكەی دەبینین ،یان ئەوەی مەسەلەی
یەكسانی زۆر الوازەو بابەتی سەرەكی
خەبات نییە ،وەك خۆم ئەزمونێكی زۆرم
لە خەبات لەناو حزبەكاندا هەیە ،بۆیە
پێموایە حزبەكان پێویستە پێداچوونەوەیەكی
جدی بۆ ئەم مەسەلەیە بكەن .كاتێك كە
كەسێك دێتە ناو چوارچێوەی حزبییەوە
دەبێت ل��ەوچ��وارچ��ێ��وەی��ەدا بجوڵێتەوە،
بەپێی ئەو چوارچێوەیەی كە لەحزبێكدا
دی��اری��ك��راوە قسەبكرێت ،كاربكرێت،
تێبكۆشان هەبێت .بۆیە پێموایە زەحمەتە
ژنان بتوانن لەچوارچێوەی خودی حزبەكان
مافێكی لەوە زیاتر بەدەستبهێنن ،مەگەر
پێداچوونەوەیەكی زۆر بنەڕەتی لەشێوازی
بەڕێوەچوونی حزبەكاندا بكرێت ،كە وەك
وتم لەبەرئەوەی مەسەلەی ژن مەسەلەیەكی
سەرەكی نییە ،لە ئێستادا پەراوێزە ،بۆیە
ئەستەمە ئەو گۆڕانكارییە بكرێت ،بەاڵم
دەكرێت لە دەرەوەی حزبەكان ،گروپی
فشار دروستبكرێت ،بۆئەوەی ژنان زیاتر
ب��ەش��داری پێبكەن ،ن��ەك تەنها لەئاستی
ئ��ەن��دام و ك����ادردا ،بەڵكو ل��ە ئاستی
رێبەریشدا ،لەبەرئەوەی زۆربەی ئەو بڕیارە
سەرەكیانەی كە لە حزبەكاندا دەدرێ��ت،

308

ژن تیایدا بوونی نییە .ژن هیچ رۆڵێكی لە
بڕیارە سەرەكیەكاندا نییە.
كوردستان دیپلۆماتیك :واتە پێتانوایە كە
نەبوونی رۆڵی ژن لە رابەری حزبەكاندا،
پەیوەندی بەدەخالەتی جدی پیاوانەوە
ه��ەی��ە ،لەكاتێكدا پ��ی��اوان��ی ئەحزابی
رۆژهەاڵت ،بەتایبەتی كۆمەڵە .بەردەوام
بانگەشەی مەسەلەی یەكسانیخوازی
بزوتنەوەی فێمنێستی مافی ژن و ئیعتباری
تایبەت بۆ 8ی مارس و رۆژی جیهانی ژن.
هەمیشە بەگوێی خەڵكدا دەدەن ،لەكاتێكدا
پێتوایە ئەوە بانگەشەیەكی ناواقیعیە كە
دەیكەن؟
سەبرییە بەهمەنی :پێموایە زۆر كەموكوڕییان
هەبووە ،لەوەی كە بتوانن لەناو خۆیاندا
بەمانای راستەقینە پراكتیزەی بكەن،
لەبەرئەوەی تەنیا رێزگرتن لە رۆژی 8ی
مارس بەس نییە ،بۆئەوەی ژنان بگەن بە
مافەكانی خۆیان ،یان یادكردنەوەی ئەو بۆنە
جیهانیانەی ،كە لەسەر مەسەلەكانی ژنان
هەیە ،وەكو رۆژی جیهانی دژ بەتوندوتیژی،
یان ئەو رۆژانەی كە تایبەتن بە مەسەلەی
ژنان و مەسەلەی یەكسانی ،چونكە تەنیا
یادكردنەوەیان دەردی كێشەوگرفتەكانی ژنان
لە كوردستاندا دەوا ناكات ،ئەگەر ژنانێكی
بەهێز لەناو حزبەكاندا پێنەگەیەندرێن و
نەگەینە ئاستێكی بەرزی بەڕێوەبەری ،چۆن
دەكرێت ئەم حزبانە لەناو كۆمەڵگە ،لەو
كولتورە زۆر دواكەوتوانەدا ،كە ئیسالمیش
كاریگەری زۆری لە دروستبوونی هەیە،
رۆڵ و نەخشیان هەبێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەو هێزانە دەبێت
چی بكەن؟
سەبرییە بەهمەنی :پێموایە بەر لە هەموو
شتێك ،لەبەرئەوەی ئەزموونی ئەم حزبانە
نیشانیداوە ،كە ژن��ان ناتوانن لەرێگەی

ملمالنێیەك ،كە لەناو پیاوانی حزبەكاندا
هەیە ،بگەیەننە ئاستی بڕیاردانو رێبەری،
دەبێت سیستەمەكان بەهەر شێوازێك
بێت ،دەرفەتی زیاتر بۆ ژنان بخولقێنێت،
بۆ نموونە دەبێت سیستەمی كۆتا بۆ
رێبەری ژن��ان هەبێت ،كە تائێستا ئەوە
زۆر كەمكراوە ،حزبی دیموكرات ئەمەی
كردووە ،بەاڵم بە وتەی خۆیان نەیانتوانیوە
ئەو % 10ی ئەو رێژەیە پڕبكەنەوە ،كە
خۆیان دیارییانكردووە ،چونكە ژنان بە
رێژەیەكی كەمتر ل��ەوێ ب��ەش��دارب��وون،
بەاڵم تائێستا هیچكام لەالیەنەكانی كۆمەڵە
ئ��ەوەی��ان ن��ەك��ردووە .ب��ۆ وێنە چ��او لە
رێبەریان دەكەیت ،تەنیا یەك ژن دەبینیت،
بۆیە بەڕاستی ئەمە پرسیارە ،ئایا ژنی تر
لەو حزبەدا بوونی نییە ،كە بگاتە ئاستی
رێ��ب��ەری و لە بەڕێوەبردنی ئ��ەو حزبە
دەور و نەخشیان هەبێت ،یان دەرفەتی
پێنادرێت؟ ئەگەر دەرف��ەت��ی پێنادرێت،
مەسەلەیەكی ترە ،ئەگینا بۆ تائێستا ژنانێكی
زۆر پەروەردە نەكراون؟ واتە دوای چەندین
ساڵ لە خەبات و تێكۆشان نابێت دەیان
كادری ژن لە رێبەری ئەو حزبانەدا هەبێت،
ی��ان النیكەم ی��ەك لە س��ەر سێ رێبەری
حزبەكە پێكهبێنن؟
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆ داوای لە % 10
دەكەیت ،لە كاتێكدا لە دنیای پێشكەوتوو
بۆنموونە لە پەرلەمانی سوید ،رێژەیەك
نییە بۆ ژنان دیاریبكرێت ،بەڵكو ژنان
بۆخۆیان لە پەرلەمانی واڵتانی وەك سوید،
ئەسكەندەناڤیاو زۆر واڵتی تر پێكدێن ،بە
هەوڵ و ئیمكانیات و هێزی خۆیان ،ئێمە لەو
بارەیەوە لە باشوری كوردستان ئەزموونێكی
خراپمان بینیوە رێژەی لە  % 20بۆ ژنان
دادەنێن ،بەاڵم ئەو رێژەیە بەشێكی ژنان لە
ئیمكانیەت ،هێزو ،توانای خۆیانەوە نییە،
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یان پیاوان لەگەڵیاندان ،لەو پاڵپشتیانەن،
یان ئەوەی كە دەیانهێنن ،بۆئەوەی كە بڵێن
ئێمە كۆمەڵگەیەكی مەدەنی و سیكۆالرو
عەلمانین ،ئەگەرنا ئەو ژنانە لەراستیدا
نەیانتوانیوە بەرگری لە مافەكانی ژنانیش
بكەن ،بەڵكو هەندێك رای واهەیە كەبوون
بەبار بەسەر مەسەلەكانی ژنان؟
سەبرییە بەهمەنی :لە باشوری كوردستان
ئەزموونێك هەیە لەوبارەیەوەو سیستەمی
كۆتا دان��راوە ،هەم وەك پەرلەمان ،هەم
وەك هەندێك حزب .راستە نەیتوانیوە
لەبەر چەندین هۆكار سەركەوتووبێت،
حزبایەتی لە باشوری كوردستان ،بەراستی
ملمالنێیەكی ناتەندروستە ،زۆرجار دەبێت
بەشكڵێكی تر خوێندنەوەی بۆ بكرێت و
لێرەدا ناچمە ناو وردەكاریەكانیەوە ،بەاڵم
وەكو نموونە دەڵێیت لە رۆژئاوا ژنان بە
تواناكانی خۆیان گەیشتوون بەو ئاستە ،كە
من پێموایە رۆژئاواش تەنیا تاوانەكانی ژنان
نییە ،كە كاریگەرە ،بەڵكو ئەقڵیەتی حزبی
دەسەاڵتدارە ،كە رێگە بۆ بەشداری كارای
ژنان هەموار دەكات.
ب��ۆی��ە پێموایە ب��ەدان��ان��ی سیستەمێكی
لەوشێوەیە ،رێگە زیاتر دەكرێتەوە ،بۆئەوەی
ژنان كارامەترو كرداریتر لە ناوەندی كارو
چاالكی و تێكۆشاندا بن ،چونكە ئەوەی ئێستا
لەناو حزبەكاندا بە ژنان دراوە ،بەتێڕوانینی
من بەرپرسیارێتییەكی راستەقینە نییە ،نەك
لە ئاستی رێبەریدا تەنانەت لە ئاستی كادرە
پلە یەكەكانیشدا ،ئەو بەرپرسیارێتیە زۆركەم
بە ژنان دراوە ،زۆر نموونەكانی كەمە،
ئەگەر بڵێین یەك كەس ،یان دوو كەس ،یان
دەتوانین بڵێین زیاتر لەو ئاستە تێپەڕناكات.
لەبەرئەوە دانانی رێژەیەك بۆ بەشداریكردنی
ژنان ،بەتایبەت لە بەڕێوەبردن و رێبەریدا،
دەتوانێت كاریگەریەكانی زیاتر بێت .نابێت

ئەزموونی چەند ژنێك بكەینە گشتی ،كە
نەیانتوانیوە دەنگی راستەقینەی ژنان بن.
لەوەدا كێشە لە سیستەمەكە نییە ،كێشە
لە ئەقڵیەتی تاكەكانە بە ژنانیشەوە ،كە
هەمیشە هەوڵی سەركوتی یەكتر دەدەن.
خودی سیستەمی حزبە كوردییەكانیش بە
عەقڵیەتێكەوە كاردەكات ،كە هەر تاكێك
چ وەكو ژن ،چ وەكو پیاو لەو سیستەمە
بیەوێت ك��ار بكات ،بەراستی زۆرج��ار
ناتوانێت ئەو جۆرەی كە باوەڕی هەیە ،یان
ئامانجیەتی پەیڕەوی لێبكات.
بۆنموونە زۆرج��ار دەبینین ژن هەیە بە
عەقڵیەتی پیاوەوە هەڵسوكەوت دەكات،
بەاڵم بوونی دوو نموونە ،دە نموونە ،نابێت
هەنگاومان پێ شلبكات لەسەر بەشداری
پێیكردنی ژن��ان و دان��ان��ی سیستەمێك،
بۆئەوەی بە ئاسانی نەسڕدرێنەوە ،چونكە
بوونی ژنان كاریگەریشی لەسەر گۆڕینی
روانگەی كۆمەڵگە بەرامبەر بە تواناكانی ژن
هەیە .هەر ئەوەی كە لە باكوری كوردستاندا
هەیە ،پێموانییە ئەمە تەنیا تواناكانی ژنانی
باكور بێت ،كە خۆیان گەیاندووەتە ئەو
ئاستەو لە بەشەكانی دیكەی كوردستان
ژنانی بە توانامان نییە .بەدڵنیاییەوە ژنانی
باكوری كوردستان توانایان هەیە ،خەبات
دەك��ەن ،تێدەكۆشن و چاالكن ،بەاڵم بە
پلەی یەكەم حزبێك پاڵپشتی ئەوان دەكات
و ب��ڕوای��وای��ە دەبێت ژنانیش هاوشانی
پ��ی��اوان ،وەك��و (ی��ەپ��ەژە) بەشدارییان لە
هەموو پۆستەكاندا هەبێت .ئەوەیان بەسەر
كۆمەڵگەدا بەڕاستی سەپاندووە ،ئەگەرنا
ئەو توندوتیژیەی لە كۆمەڵگەی كورد لە
باكوری كوردستاندا لەسەر ژنان هەبوو ،یان
ئەو دواكەوتوییەی لەوێ بەرامبەر بەژنان
دەكرا ،بێگومان زۆر زیاتربوو لەوەی ،كە لە
رۆژهەاڵت و باشووردا هەبوو ،بەاڵم بۆچی

تەنیا رێزگرتن لە
رۆژی 8ی مارس
بەس نییە ،یان
یادكردنەوەی ئەو
بۆنە جیهانیانەی ،كە
لەسەر مەسەلەكانی
ژنان هەیە ،وەكو
رۆژی جیهانی دژ
بەتوندوتیژی ،یان ئەو
رۆژانەی كە تایبەتن
بە مەسەلەی ژنان و
مەسەلەی یەكسانی،
چونكە تەنیا
یادكردنەوەیان دەردی
كێشەوگرفتەكانی
ژنان لە كوردستاندا
دەوا ناكات
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ئەوان توانیان بەو ئاستە ژنان پێشبخەن؟
بەبڕوای من بەشێكی بۆئەوە دەگەڕایەوە،
كە جێگایان دانا بۆ ژنان ،بەشداری ژنان لەناو
خەباتی مەدەنی ،تەنانەت لەناو خەباتی
حزبەكانیشیاندا ،لەهەمانكاتدا ژنان بەڕاستی
تێكۆشەرنو ئازادی ژن بەشێكی سەرەكییە
لە فەسەفەی خەباتیان ،لە هەمانكاتدا ژنان
پاڵپشتی یەكترن نەك لەمپەر بۆ سەر رێگای
ژنانی دیكە ،كە ئەم گرفتە لە باشورو
رۆژهەاڵتدا بە تایبەتی هەیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەو دەورو نەخشەی
ژنان دەیگێڕن ،بەتەنیا دەورو نەخشێكی
ئینسانیانەی ژن��ان نییە ،ئەوەندەی كە
پیاوان لە پشتیانەوەن ،یان حەرەكەتێك،
بەتایبەتی بۆنموونە ئەوەی كە لە رۆژئاوا،
لە باكور روودەدات ،بێگومان هەمیشە
ب��اس ل��ە ح��ەرەك��ەی��ەك��ی ئاپۆچێتی لە
پشتییەوە دەكرێت .ئەمەش رۆڵی ژن لەم
حەرەكەتەدایە لە باشور ،لە رۆژئاوا ،لە
باكور پێشینەیەكی زۆری هەیە ،كە عەبدوڵاڵ
ئۆجەالن ئەم دەورو نەخشەی پێدابوو.
پێیوابوو كە شۆڕش بەبێ ژنان ناكرێت،
هەربۆیە بەشێكی زۆر لە رەهبەرانی
ئەم حزبە (پەكەكە) بریتیبوون لە ژنان،
بەشێكی زۆری هێزەكانی لەسەر زەمینی
واقیع هێزی ژنان بوون ،مەبەستت ئەوەیە
لەناو هێزەكانی رۆژهەاڵت كارێزمایەك،
كەسایەتیەكی لیدەری حزبەكان ئەم رۆڵەیان
بەژن رەوا نەبینیووە ،واتە پێتوایە ئەمە
هەڵەی ئەوان بووە ،یان پێتوایە حزبەكان
نەیانتوانیووە ئەم دەورو نەخشەی ژنان
ببینن ،نمونەیەكی وەكو ئەوەی پەكەكە
پێشكەش بكەن؟
سەبرییە بەهمەنی :وەك وتم شێوازی خەبات
زۆر رۆڵی هەیە ،لە شێوازێك كە هێزەكانی
رۆژهەاڵت هەیانە ،ملمالنێیان بەپێی شایستە

ساالری نییە ،كە شایستە ساالریش نەبوو،
بۆ خودی پیاوەكانیش ملمالنێی حزبایەتی
قورس دەبێت ،بەاڵم بنەمایەكی فیكری
كە خەباتی یەكسانی پێناسەی دەك��ات،
بەشداری ژن وەكو یاسایەك دەسەپێنێت،
وەك چ��ۆن یاسا دەت��وان��ێ��ت كولتور لە
كۆمەڵگە پێشكەوتووەكاندا دروستبكات ،خۆ
ئەم كولتورەی ئەمڕۆ لە رۆژئاوا (ئەوروپا)
دەیبینین لەخۆیەوە دروستنەبووە ،بەشێكی
لەرێگەی یاساوە دروستبووە ،خەڵكیان
ناچاركردووە بەو شێوازە بژیت و رەچاوی
یاسا بكات ،ب��ەاڵم الی ئێمە ئەو یاسایە
بوونی نییە ،ئەگەر یەكسانیخوازی نەبێتە
یاسا ناكرێتە كولتوریش .بۆنموونە ئەو
پێشێلكارییانەی كە لەرێگەی یاساوە بەرامبەر
ب��ەژن��ان دەك��رێ��ت .ئەمە دەوری هەیە
لەژێر دەستەكردنی ژن لەناو كۆمەڵگە،
لەبەرئەوەی یاسا نەیتوانیووە پاڵپشتێكی
بەهێزی ژن��ان بێت ،بۆخۆی لەرێگەی
یاساییەوە ئاستی بەشداری ژنان و پێگەی
ژنانی لە كۆمەڵگە داب��ەزان��دووە .یاساو
كولتور وەك دووانەیەكن ،كە كاریگەری
راستەوخۆیان لەسەر یەكتر هەیە ،بۆیە لە
باكور پێموایە ،نەك تەنها پیاوان پشتگیری
ژنان دەكەن ،بەڵكو ئەمە فكرێكە دەتوانێت
رێگە بۆ ب��ەش��داری ژن��ان خ��ۆش بكات،
ه��ەروەه��ا ب��ڕوا ب��ەوەی بەبێ ژن��ان ئەو
خەباتەی ،كە دەكرێت سەركەوتوو نابێت
زۆر گرنگە.
لە كۆمەڵەش پێموایە ئەو فیكرە بوونی
هەبوو بە تایبەتی لە سەرەتای دەستپێكی
خەباتی ئاشكرای كۆمەڵە ،كە بڕیاریدا
هێڵێكی سوور ببەزێنێت و پێشمەرگایەتی،
كە بوارێكی تەواو پیاوانە بوو لەگەڵ ژنان
ب��ەش بكرێت و پشتیوانییان لە هاتنی
ژنان كرد ،بەاڵم قسەكە ئەوەیە ،كە تەنیا
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شانازیكردن بە راب���ردووەوە بەس نییە،
دەبێت بۆ ئەم بڕگەیە لە مێژوو دیسان پالن
و خوێندنەوەی قوڵ هەبێت بۆ مەسەلەی
یەكسانیخوازی.
كوردستان دیپلۆماتیك :دوای  30ساڵ
گەیشتوی ب��ەم قەناعەتە ،هێزەكانی
رۆژهەاڵت ناتوانن ئەم رۆڵە بە ژن ببینن،
لەرووی فكری و ئایدۆلۆژیەوە ئەوە نین؟
سەبرییە بەهمەنی :ناڵێم ناتوانن ،دەڵێم
كەموكوڕییان هەیە ،ئەگەرنا بیانەوێت
دەتوانن كاری باشبكەن ،بەاڵم بەمەرجێك
پێداچوونەوەیان هەبێت ،هەم لە بواری
فیكری خ��ۆی��ان ،وات��ە بۆ باشتر ناسینی
كۆمەڵگەی رۆژه��ەاڵت ،هەم بە قەوارەی
حزبی ،لەبەرئەوەی ئەو شێوازە هەرەمیەی،
كە ئێستا لە حزبەكانی رۆژهەاڵتدا بوونی
هەیە ،ناتوانێت سەركەوتووبێت .ئەم
سیستەمە نەك تەنها لە بەشداری پێكردنی
ژنان ،بەڵكو لە بەشداریكردنی پیاوانیش
كورتی هێناوە .زۆر كادری باش هەیە پاش
چەندەها ساڵ خەبات لەو حزبە دادەبڕێت
و ئامادە نییە ،لەچوارچێوەی ئەو حزبە كارو
چاالكی بكات .دیارە فەزاكە بۆ ژنان زۆر
تەنگەبەرتر دەبێت .بازنەی بەشداریكردنی
ژنان زۆر بچوكتر دەبێتەوە ،ناڵێم ناتوانن،
دەڵ��ێ��م دەت���وان���ن ،ب���ەاڵم ب��ەوم��ەرج��ەی
پێداچوونەوە بكەن ب��ەوەی ،كە تائێستا
كردوویانە.
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆچی ناتوانن ،ئەوە
نییە دەتوانن ،بۆنموونە هەرسێ حزبی
كۆمەڵە ،حزبی كۆمۆنیست ،كۆمەڵەی
شۆڕشگێڕو كۆمەڵەی زەحمەتكێشان،
هاوسەرەكانیان واتە هاوسەری سكرتێرو
كەسە یەكەمەكانیان لە رابەری حزبەكاندان؟
سەبرییە بەهمەنی :پێموایە ئەو كەسانەی
ئاماژەیان پێدەكەیت سەرەڕای رەخنەو كەم

و كورتیەكانیان وەكو هەر مرۆڤێكی دیكە،
بەاڵم خۆشیان تا رادەیەك هەوڵیانداوە كە
خۆیان پێبگەینن.
لەوانەیە ئەمە دەورو نەخشی هەبێت ،بەاڵم
هەموو شتێك نییە ،لەبەرئەوەی خودی ئەو
كەسانەش ،ئەگەر چاویان لێبكەیت ،وەكو
تاك چ��االك و بە ئەزموونن ،خەبات و
مێژوویان هەیە ،ئەگەرچی هاوسەرەكانیان
رێگە خۆشكەربووە بۆ بوونی ئەو كەسانە،
بۆ بەردەوامییان ،بۆ ئەوەی فكریەتی پیاو
ساالریی نەتوانێت ئەو ژنانە بەئاسانی بخاتە
دەرەوەی بازنەكە ،هەربۆیە توانیویانە لەو
بازنەیە زیاتر بمێننەوە .ئەگینا خۆشیان هەم
بەفكر هەم بە چاالكی كاردەكەن.
بەاڵم بەگشتی ژنان كەمتر دەتوانن لەوێ
بمێننەوە .ژنان كەمتر دەتوانن لەچوارچێوە
حزبییەكانی ئێستای رۆژهەاڵتی كوردستان
درێژە بەخەبات بدەن .ئەمە ئەگەر گرفتەكە
لە كۆمەڵەدا نییە ،ئایا گرفتەكە لە چیدایە؟
لە بێباوەڕی ئ��ەو كەسانەیە بە رێبازی
كۆمەڵە؟ ئایا ئەوان نایانەوێت خەبات بكەن؟
بڕوایان بە تێكۆشان نەماوە؟
نابێت هەموو كەموكوڕیەكە بخەینە ئەستۆی
ژنان و بڵێین ئ��ەوان بڕوایان بە خەبات
نەماوە! رێك بە پێچەوانەوە دەبێت حزبەكان
بەخۆیاندا بچنەوەو بزانن كەموكوڕییەكانیان
چییە ،بۆچی بەردەوام خەڵكیان لێدادەبڕێت؟
بۆچی بە تایبەتی ژنانی بە ئەزموون دوور
دەكەونەوەو دەچنە دەرەوەی ئەو حزبانەی،
كە بە ناوی كۆمەڵەوە خەبات دەكەن؟ ئەمە
كۆمەڵێك پرسیارە دەبێت لەخۆیان بپرسن و
وەاڵمەكانیشی الی خۆیان دەستدەكەوێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :لەدەورانی ساڵی
 1969كە كۆمەڵە دروستدەبێت ،دواتریش
شۆڕشی خەڵكی ئێران لە ساڵی  1979كە
كۆمەڵە خۆی ئاشكرا دەكات .مێژوویەك

هەیە كە پشتڕاستی دەك��ات��ەوە ،یەكەم
هێزبووە ژنانی چەكداركردووە ،هەروەها
بەردەوام بانگەشەی ئەوەی كردووە ،كە
ژن هیچی لە پیاو كەمتر نییە ،دەتوانێت
رۆڵ��ی رەهبەری ببینێت ،ئەمە 40-30
ساڵە بەردەوامی هەیە ،ئەوەتا تۆ ئێستا
پێتوایە ،كە ئەم حزبانە ناتوانن بە فعلی
رۆڵی رەهبەری بدەن ب��ەژن ،هەروەها
فكری خۆیان بگۆڕن لەو مەسەالنەدا .چۆن
دەبێت هێزێك لە دروستبوونییەوە شانازی
بەوەوە بكات ،بەاڵم ئێستا نەتوانێت ئەم
بنەمایانە لەبەرچاوبگرێت ،بەشێكی زۆری
ژن��ان ئێستا لەم حەرەكەتەدا نەماون،
یان بەهەمانشێوەی پیاوان بەشێكن لە
ئینشیقاق ،لە رۆیشتن و دابڕانەكان؟
سەبرییە بەهمەنی :بەراستی ئ��ەوەی كە
كۆمەڵە لەسەردەمی خ��ۆی ،بەتایبەتی
لەسەروبەندی راپەڕینی ساڵی  1979كردی،
هەنگاوێكی زۆر بوێرانە بوو لەبەشداریكردنی
ب��ەرب�ڵاوی ژن��ان ،لە مەسەلەی خەباتی
پێشمەرگانە ،ك��ە وەك وت��م بوارێكی
ت��ەواو پیاوانە بوو ،زۆرك��ەم ژن هەبوو،
كە بەوشێوازە لە خەباتی پێشمەرگانە
بەشداریبكات ،كولتورێكی زۆر باشیان لە
رۆژهەاڵتی كوردستاندا بەجێهێشت ،كە
ناتوانرێت لەبەرچاو نەگیردرێت .من بۆ
خۆم پێموایە كۆمەڵە پێش ئەوەی حزبێك
بێت ،كە بە ئایدۆلۆژیەتەكەیەوە بناسرێت
بە كولتورەكەیەوە ن��اس��راوە ،هەروەها
رێژەیەكی بەرچاو لە ژنان چ وەك چاالكوانی
شارەكان ،وەكو تەشكیالت و رێكخستنە
نهێنیەكانی كۆمەڵە ،چ وەكو چاالكوانی نێو
بنكەكانی كۆمەڵە پاش شۆڕشی ئێران و بە
تایبەتی لەسەردەمی شەڕی سەرتاسەری
لە كوردستان ،دواتریش وەكو پێشمەرگە
روویان لە خەباتكردو كۆمەڵەش دەستیگرتن

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

311

و پاڵپشتی داخوازیەكانیان بوو ،سەرەڕای
ئ��ەوە ئەگەر لە ژنانی ئ��ەو سەردەمەی
كۆمەڵە پرسیاربكەیت دەردەك��ەوێ��ت،
ك��ە ئ��ەوان��ی��ش كۆمەڵێك گیروگرفتیان
هەبووە ،كەسەرەكیترینیان گرفتی كولتوری
كۆمەڵگەكە بووە ،كە ژنی قبوڵنەكردووەو
رێگەی نەداوەهێڵە سورەكانی كۆمەڵگەیەكی
ئایینی و نەریتگەرا ببەزێنێت ،بەاڵم
رێبەرانی كۆمەڵە لەبەرئەوەی بڕوایان بە
ژنان و هاتنی ژنان بووە بۆ نێو خەباتی
ئازادیخوازی ،بۆیە پاڵپشتییان ك��ردووە.
ك��ادری كۆمەڵە هەبووە زۆر دژی ئەوە
بووە ،ژنان بۆنموونە بەرپرسیاریەتی دەستە
لە ئەستۆ بگرن لەبواری نیزامییەوە ،یان
لە كاتی شەڕدا دەستەی پێشڕەوی بن ،یان
دژی ئەوە ب��وون ،كە ژنان وەكو پیاوان
دەربكەون و هەوڵیان داوە سنورەكانی
كۆمەڵگەی تەقلیدی نەبەزێنن .ئەمە
بەركەوتنی كولتوریكە ،كە ژن و پیاو
بەیەكەوە لە ئاستێكدا نابینێت ،گەرچی
لەهەموو كاتێكدا لە كۆمەڵگەی ئێمەدا
بوونی هەبووەو ئێستاش باوی ماوە ،بەاڵم
شەپۆلی شۆڕش كۆمەڵێك خەڵكی لەگەڵ
خۆی هێنا بە ژنانیشەوەو كۆمەڵەش ژیرانە
ئەو هەلەی قۆستەوەو رێگەخوشكەری ئەو
ئەزموونە بوو بۆ خەباتی ژنانی كوردستان.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەمە كولتوری
كۆمەڵگەیە ،پێتوایە ح��زب دەتوانێت
نوێنەرایەتی بەشێك لە كۆمەڵگە بكات،
دەورو نەخشی هەبێت لەگۆڕینی ئەم
كولتورو كۆمەڵگەیەدا بەحساب هێزە
چەپەكان ،هێزە پێشكەوتنخوازەكان،
بەحساب بۆ ئەمە هاتوونەتە كایەوە؟
سەبرییە بەهمەنی :ح��زب دەب��ێ��ت لە
گۆڕانكاریەكاندا پێشەنگ بێت ،لە دەیەكانی
یەكەمی هاتنی كۆمەڵەو سەرهەڵدانی
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كۆمەڵەو دەستپێكی خەباتی ئاشكرا،
بەبڕوای من كۆمەڵە پێشەنگایەتی زۆر بواری
كردووە ،بەتایبەتی لەبواری گۆڕانكاری لە
كولتوری كۆمەڵگەو روانگەی كۆمەڵگە بۆ
پێگەی ژنان ،كە بەشێكی سەرەكی خۆی
لە مەسەلەی هاتنی ژنان بۆ ناو خەباتی
پێشمەرگانەو رێكخراوەیی دەبینێتەوە.
مەسەلەی جیاكردنەوەی دین لە دەوڵەت ،كە
كۆمەڵە بانگەشەی بۆ دەكرد ،داكۆكیكردن
لە خەڵكی فەقیرو هەژارو بەرەنگاری ئاغاو
دەرەبەگەكان .زۆر شتی تریش هەبوو،
كە سەردەمی خۆی كۆمەڵە پێشەنگایەتی
دەك��رد ،بەاڵم لە دوو دەیەی راب��ردوودا
كۆمەڵە ئەو رۆڵەی زۆر كاڵ بویەوە بەهۆی
ئەو دابڕانەی ،كە لە كۆمەڵگەی رۆژهەاڵت
توشی حزبەكانی ئەو پارچەی كوردستان
ب��ووە ،ئەگەری بنكەو بارەگاكانیان هەر
لە كوردستانەو لە ب��اش��ورەوە ه��ات و
چووی رۆژهەاڵت دەكرێت ،بەاڵم پێموایە
لەم قۆناغەدا مۆركی كۆمەڵەو بە گشتی
حزبەكانی رۆژهەاڵت بەسەر رووداوەكانەوە
نییە ،زیاتر لە پێشەنگایەتی چاوەڕوانی
دەبیندرێت بۆ هاتنە پێشی ئەگەرەكان.
لەبەرئەوەی كە دوركەوتۆتەوە لە واقیعی
خەباتی خۆی و لەناو رۆژهەاڵتی كوردستاندا
نییە ،دیارە ئۆردوگاو بارەگاكانیان لە باشوری
كوردستان نزیكە بە رۆژه��ەاڵت و نزیكە
لە سنورە دەستكردەكانەوەو ب��ەردەوام
ه��ات��ووچ��ۆ ه��ەب��ووە ،ب��ەاڵم ب���ەرای من
كاریگەرییان كەم بووە لەسەر رووداوەكانی
رۆژهەاڵت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئەم تێڕوانینەنانە
گەیشتوون بەم قەناعەتە بەشداریبكەن لە
دروستكردنی پارتی فێمێنستی كوردستان،
لە بوونیاتگوزارانی ئەم حەرەكەتەبێت.
ئێوە پێتانوایە هەلومەرجێكی تایبەت

هاتۆتەپێشەوە ،كە پێویستە ژنان باشتر رۆڵ
و دەخالەتیان ،لە كایەی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی
و كۆمەڵگەدا هەبێت ،هەروەها مەسەلەی
جێندەریتان بۆ مەسەلەیەكی گرنگە كە
لەوبارەیەوە بێگومان رەخنەتان لەسەرە،
كەئێوە دەبن بەبەشێك لە جیاكردنەوەی
جێندەری لەنێوان ژن و پیاو حزبێك تەنها
بۆ ژنان بێت و حزبێك تەنها بۆ پیاوان.
مەبەستان لە دروستكردنی ئەم حەرەكەتە
تازەیە چییە؟ یان دەتوانێت رۆڵ و دەورو
نەخشی چی بێت؟ یاخود دەتوانێت هەموو
ئەو رەخنانەی تۆ دەیگریت دەتوانێت
ئەڵتەرناتیڤێكی جدی بێت ؟
سەبرییە بەهمەنی :ژنان بۆ گەیشتن بە
ئامانجەكانی خەباتی یەكسانی ،دەبێت
بوێرانەتر تێبكۆشن ،بۆیە من خۆم پشتگیری
تەواوی هەموو چاالكیەكانی ژنان دەكەم،
كە خواستی یەكسانیخوازی لە پشت بێت.
لێرەدا مەسەلە ئاڵتەرناتیڤ دروستكردن
نییە ،بەڵكو دۆزینەوەی رێگە بۆ خەباتی
ب��ەردەوامو ئەزمونكردنی رێگا نوێیەكانە.
من خۆم ئەمە بە هەوڵێك دەزان��م نەك
ئاڵتەرناتیڤ دروستكردن .پێویستە ژنان باشتر
رۆڵیان لەناو كایە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی
كۆمەڵگەدا هەبێت .دروستكردنی حزبێكی
فێمێنستی بەمانایی جیاكردنەوەی ژن و پیاو
نییە ،لەبەرئەوەی فیكری فێمێنستی ،یان
فكری یەكسانیخوازی دەتوانێت پیاویشی
تیدا بەشدار بێت ،هەروەها پیاوێكیش كە
بڕوای بەیەكسانیخوازی هەیە ،دەتوانێت
خۆی بە فێمێنیست بزانێت.
فێمێنیست تەنیا لەبەر وشەی فێمێن بەمانای ئەوە
نایەت ،كە تەنیا ژنان نوێنەرایەتی ئەو فیكرەیە
دەكەن ،یان تەنیا ژنان دەبێت لەوچوارچێوەیە
خەبات بكەن و تێبكۆشن ،چونكە مەسەلەكە
تەنیا پەیوەندی بە ژنانەوە هەیە!

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

بە پێچەوانەوە خەباتی یەكسانیخوازی بە
هەردوو رەگەز دەكرێت ،كە بڕوایان بە
سیستەمی كۆنی باوكساالری و خێڵگەرایی
نییە ،مرۆڤیان لە ال سەروەرە.
ئ���ەوە تێگەیشتنێكی ه��ەڵ��ەی��ە ،ئەگەر
پێمانوابێت فێمێنیزم جیاكردنەوەی ژنانە لە
پیاوان ،یان هەوڵدانێكە بۆ ژن ساالری و
بااڵدەستی ژنان ،كە ئەم شێوازە تەعبیرانە
رێك لە ناخی ئەقڵیەتی چەق بەستووی
كۆنەپارێزی پیاوساالریەوە بەرهەمدێت
بۆ بەالڕێدا بردنی راستی فیكرو خەباتی
یەكسانیخوازیو فێمێنیزم.
ئەگەرنا فێمێنیزم هەمان باسكردنە لە
مەسەلەی یەكسانیخوازی و نەهێشتنی
جیاوازی ،دیارە داخوازیەكانی لە شەپۆلە
جیاوازەكانی فێمێنیزمدا شتی جیاوازی
تێدا هەبوو ،بەاڵم بەگشتی پێموایە ئەوە
هەڵەیە ،كە پێمانوابێت ئەمە ئینشیقاق و
جیاوازی دروستكردنە لەنێوان ژن و پیاودا.
كوردستان دیپلۆماتیك :دەتوانی پێمبڵێیت
مانفێستی پارتی فێمێنیستی كوردستان
چییە؟
سەبرییە بەهمەنی :مانیفێستی پارتی
فێمێنیستی كوردستان ،مەسەلەی یەكسانییە
لە هەموو ئاستەكانی كۆمەڵگە ،لە هەموو
هەڕەمەكانی دەسەاڵتدا.
پارتی فێمێنیستی كوردستان لەو بڕوایەدایە
ژنان ،ئەگەر بەبڕوای پۆاڵینی یەكسانیخوازی
لە ناوەندەكانی بڕیارداندا ،جێ پەنجەیان
دیار نەبێت ،نەبنە بەشێكی یەكسان لە بڕیارە
چارەنوسسازەكانی گەلی كورد ،ئەو بڕیارە
ناتەواوەو هەموو رێگاكانی پڕلە هەورازو
نشێوی چ��ارەن��ووس��ی ئ���ازادی نیشتمان،
ئازادی ئەندێشە ،دیموكراسی و یەكسانی
پێی نابڕدرێت ،هەوروەها پێیوایە تەنیا
پرسكردن بە ژنان بەس نییە ،ژنان دەبێت

بەشێك بن لە بڕیاردان .نابێت ئێمەی ژنان
بە دڵگەرمی دان بە پیاوانو پاڵپشتیكردنی
پیاوان و لە تەنیشت پیاوانەوە راوەستان،
پێمانوابێت بۆ خۆمان جێگەیەكی نزیك لە
دەسەاڵت دەدۆزینەوە بەو خەیاڵەی پیاوان
دەمانكەن بە هاوبەش لە دەسەاڵتەكەیاندا،
ئەم وەهەمە دەبێت بڕەوێنینەوەو لەو
خەیاڵە بێینەدەرەوە .دەسەاڵتی پیاوساالرانە
هەر بە ئەقڵیەت و روانگەیەكی پیاوساالرانە
دادەڕێژرێت و بەڕێوەدەچێت ،بۆیە چی
دیكە نابێت دەسەاڵت و سیاسەت بسپێرین
بە پیاوان و خۆمان بە مۆمێكەوە عەوداڵی
مافەكانمان بین و لە پیاوان داوا بكەین
مافەكانمان دەستەبەر بكەن و یاسامان بۆ
پەسەندبكەن ،ب��ەاڵم هەر پاڵپشتی رێسا
نەریتگەراییەكانیش بن.
كوردستان دیپلۆماتیك :هەیكەلی ئەم
رێكخراوە چۆنە؟ ئایندەی چییە؟
سەبرییە بەهمەنی :بەشێوازی شورایی
ئیشدەكات ،هەرەمی نییە .شەبەكەییە لە
واڵتەكان ،شارەكان ،شوێنە جۆراوجۆرەكان
دەتوانێت خۆی رێكبخات ،سیستەمێكی
جیاوازی هەیە لەوەی ،كە حزبەكان ئێستا
پەیڕەوی دەكەن .شێوازی حزبایەتی بە رای
من نابێت چەقبەستووبێتو هەمیشە دەبێت
خۆی لەگەڵ گوڕانكاریەكانی سەردەم خۆی
نوێ بكات و بە پێی فەلسەفەی باوەڕی
خۆی خۆی رێكبخات.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێستا بەئاشكرا خۆی
راگەیاندووە؟ هیچ كۆنفرانس و كۆنگرەیان
بەستووە؟
سەبرییە بەهمەنی :لە 8ی مارسی 2015
راگ��ەی��ان��دن و دەس��ت��ب��ەك��ارب��وون��ی خۆی
باڵوكردەوە ،تائێستا كۆنفرانسی رەسمییان
نەگرتووە ،لە رێگەی ماڵپەڕێكی فەرمییەوە
قسەو باس و راوبۆچوونی خۆیان لەسەر

پارتی فێمێنیستی
كوردستان بڕوای
بەوەیە ،كە دەبێت
پێناسەیەكی نوێ بۆ
خۆی لە چوارچێوەی
كوردستاندا
بدۆزێتەوە .فێمێنیزم
چەمكێكی هزریی
چەند الیەنە و
بزوتنەوەیەكی
رزگاریخوازنەو
یەكسانیخوازانەیە،
كە لەپێناو بنبڕكردنی
هەرچەشنە هەاڵواردن
و نایەكسانییەك بە
تایبەتی هەاڵواردن
و نایەكسانی لەسەر
بنەمای رەگەزی
تێدەكۆشێت
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مەسەلە جیاوازەكان باسدەكەن ،كار بۆئەوە
دەكەن ،كۆنفرانسێك ،یان كۆنگرەیەك بگرن
لەیەكەم دەرفەتدا .بەشێكی سەرەكی لە
كارو چاالكیشیان بەهێزكردن و دروستكردنی
بزوتنەوەیەكی فێمێنیستیە لەناو كوردستاندا،
جا ئەگەر بیانەوێت وەكو حزب نوێنەرایەتی
بكەن ،یان وەك كاری رێكخستن و كاری
وشیاری ،پالنی سەرەكیشیان مەسەلەی
ئاگاداری و وشیارییە لەسەر خودی فێمێنیزم
لەناو ژنان و لەناو پیاوانیشدا.
ل��ەب��ەرئ��ەوە ئ��ەو پێناسەیەی ت��ۆك��ردت و
پێتوابوو ،فێمێنیزم جیاكردنەوەی ژنە
لەپیاو ،ئەمە بەڕاستی گرفتێكی گەورەیە
لەناو كۆمەڵگەی ئێمەداو زۆر كەس بە
هەڵە لە چەمكی فێمێنیستی تێگەیشتووە،
كە خەباتی ژن��ان و رێكخراوی ژن��ان و
حزبێكی فێمێنیستی بەجیاكردنەوەی كارو
چاالكی ژن و پیاو دەزانرێت ،هەندێك لەو
حزبانەش بڕوایان بەوە نییە ،كە تەنانەت
رێكخراوێكی تایبەت بە ژنانیش هەبێت،
بەاڵم گرفتەكانی نایەكسانی ،گرفتەكانی
بەردەم ژنان لەئێستادا ئەوە دەخوازێت ،كە
زۆر ناوەندو رێكخراو كاری تایبەت لەسەر
ژنانو بواری یەكسانیخوازی بكەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئ��ەوەی كە من
دەیبینم ،زۆرتر رەهبەرانی حەرەكە كە
ژنانی رۆژهەاڵتن؟ پیاوانیش دەتوانن ببنە
ئەندام لەو حەرەكەتە؟
سەبریە بەهمەنی :هەندێك لە ژنانی
ب��اش��وری��ش ب���ەش���دارن دی�����ارە وەك���و
دامەزرێنەرانی نا ،بەاڵم رەنگە لە داهاتوودا
كاری زیاترو گەورەتر بكەین لەگەڵ ژنان
و چاالكەوانەكانی فێمێنیستی بە تایبەتی لە
باشووری كوردستان.
بەشداری پیاوان وەكو ئەندام یەكێك لە
باسە گرنگەكانی نێو پارتی فێمێنستی بووە،
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دوو بۆچوونی ج��ی��اواز لەیەك هەبوو.
چۆنیەتی بەشداری پیاوان جێگەی باس
و موناقشەیەو ك��اری لەسەر دەكرێت،
لەبەرئەوەی زۆركەس پێی وایە ،كە پیاوان
هەوڵی گرتنە دەستی جڵەوەی دەسەاڵتو
بەڕێوەبەری دەدەن ،رەنگە ئەمە دیسان
ببێتە بەربەستێك لە بەردەم كاری ژنان و
پیاوان لە پارتێكی یەكسانیخوازیدا ،كە دیارە
دەكرێت لە رێگەی دۆزینەوەی شێوەكاری
گونجاو ئەو گرفتانە بڕەوێندرێتەوە ،بەاڵم
بڕیاری كۆتایی لەسەر ئەم باسە نەدراوەو بە
كراوەیی هێڵراوەتەوە ،تا كۆنگرە.
كوردستان دیپلۆماتیك :من لەگەڵ ئەو
بۆچوونەی تۆدا نیم ،یەكێكیان ئەوەیە
كە لە زۆر شوێندا ژنان دەبینین ،بەاڵم
پیاوانە بیردەكەنەوە وەكو ژنی لێنەبێت،
دووەمیش :تۆ دەڵێی كێشەكە خۆ لەناوخۆی
ژناندا نییە ،بۆ ژنان كەم كێشەیان لەناو
خۆیاندا هەیە ،دەتوانم بە دەیان نموونەت
بۆ بهێنمەوە ،كە ژنان خۆیان هۆكارن بۆ
چەوساندنەوەی ژنان ،یان بە هەرجۆرێك
كە تۆ ناوی بنێیت ،لە بێ مافی بەرامبەر
بەخودی ژنان خۆیان لەماوەی  20ساڵی
رابردوودا سەدان رێكخراوی ژنان هەبوو،
ئەسڵەن ئێستا دەركەوت ،كە نەیانتوانیوە
نوێنەرایەتی ژنان بكەن ،بەرگری لە ماف
و ئازادیەكانی ژنان بكەن ،كە سوكایەتیان
پێدەكرێت دەكەونە بەر پەالماردانی جنسی،
رەگەزی ،كوشتن ،بێڕێزی تری كۆمەڵگە.
ئەمانە هەمووی ئاماژەن ،بۆئەوەی كە ژنان
خۆشیان هۆكارن تەنها پیاوان نین!
سەبرییە بەهمەنی :پەروەردە لە كۆمەڵگەی
ئێمەدا لەژێر كاریگەری باوكساالرییەو
بااڵدەست نیشاندانی رەگ��ەزی نێرینەیە،
ژنانیش لەو پەروەدەیە وا فێردەكرێن ،كە
دەبێت رێز لە بااڵدەستی پیاوان بگرن ،بە

دڵنیایەوە دایكێك كە خۆی لە سیستەمێكی
وادا پ��ەروەردە كراوە ،یەكەم كەس خۆی
كچەكانی سەركوتدەكات و رایدەهێنێت بۆ
قبوڵكردنی س��ەروەری و بە هێزی پیاو و
الوازی ژن.
ه��ەر ب��ەو پێیە ئاساییە ،ك��ە زۆر ژن
هەبن بەو روانگەوە لە كۆمەڵگەدا كارو
چاالكییەكانی خۆیان پراكتیزەبكەن .راستە
ئەوەی كە ژن بوو مەرج نییە ،نوێنەرایەتی
داخوازیەكانی ژنان لەبواری یەكسانیخوازیدا
بكات .نموونە ئەو ژنانەی لە پەرلەمانی
كوردستان دەستیان بۆ فرەژنی هەڵبڕی ،كە
ئەمە كارەساتە ژنێك ئەوە هەڵویستی بێت،
بەاڵم كە ئ��اوڕی لێبدەیتەوە دەبینی ،كە
ئایینی ئیسالم چەندە كاریگەری هەبووە ،لە
گۆشكردنی تاكی كۆمەڵگە بە ژن و پیاوەوە
بۆ ئەو سیستەمە كۆیالیەتییە.
بۆیە لێرەدا پێویستە قوڵ ببینەوە بۆ دین
راونینی بۆ ژن ،دیاریكردنی پێگەی ژن
لە بنەماڵەو كۆمەڵگەدا .ئایین كراوە بە
مەسەلەیەكی رۆحی ،عاتفی و بووەتە بەشێك
لە كەسایەتی تاكەكانی كۆمەڵگەی ئێمە.
تەنانەت ئەگەر خۆشمان بە ئاییندار نەزانین،
دیسان كاریگەریەكانی لەسەر كەسایەتیمان
حاشاهەڵنەگرە ،ئەگەر لەباری دەرونناسیەوە
شیكاری بۆ زۆرێك لە گرفتەكانی كۆمەڵگەی
خۆمان بكەین ،هۆكارە سەرەكییەكانی لەو
تەعلیماتە ئایینییە دەدۆزینەوە ،كە نەوە لە
دوای نەوە پێی گۆشكراوین.
كوردستان دیپلۆماتیك :پارتی فێمێنیستی
كوردستان ،دەتوانێت ئەم دەورو نەخشە
بگێڕێت؟ بۆخۆتان گەشبینن؟
سەبرییە بەهمەنی :وەك وتم دامەزراندنی
پارتی فێمێنیستی كوردستان ،هەوڵێكە
وەكو هەموو ئەو هەواڵنەی لە ئێستادا
لە كۆمەڵگەی ئێمەدا هەیە بۆ چەسپاندنی

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

سێكۆالریزم ،یان بۆ رەخنەگرتن لە ئایین
ئەمانە هەموو هەوڵێكن بۆ تێپەڕبوون لەم
قۆناغەی ئێستا تێیكەوتووین.
پارتی فێمێنیستی هەوڵی خۆی دەدات
دەس��ت��ەوەس��ت��ان نابێت بەنسبەت ئەم
كەموكوڕیانەی هەیە ،هەروەها پێگەیاندنی
ژنانی ك��ردۆت��ە یەكێك لە ئامانجەكانی
خۆی ،لەبەرئەوەی ژنان كاتێك توانیویانە
بزانن ،كە گرفتەكانیان وەكو ژن بوون لە
كۆمەڵگە چییە ،ئاشنابكرێن بە مافەكانیان،
بتوانن داكۆكیكارێكی راستەقینەی مەسەلەی
ژن��ان و یەكسانیبن ،ئ��ەوك��ات دەتوانن
كاریگەریەكانیان زیاتربێت ،نەك چەند ژنێك
بن بە ئەقڵیەتێكی پیاوانەوەی كۆمەڵگەوەو
بە چاویلكەی پیاوانەوە بڕواننە مەسەلەی
ژنان.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئێوە ئەڵتەرناتیڤی
ئەو حزبانەن ،كە باستكرد ئەو حزبە
پیاوانە ،یان ئەڵتەرناتیڤی رێكخراوەكانی
ژنانن؟
سەبرییە بەهمەنی :پارتی فێمێنیستی
كوردستان ،نە ئەڵتەرناتیڤی حزبەكانە ،نە
رێكخراوەكانی ژنان ،لەبەرئەوەی هەركام
لەوانە لەبواری خۆیاندا كاری خۆیان دەكەن،
هەروەها هیچ حزب و رێكخراوێكی تر،
ناتوانێت خۆی بە ئەڵتەرناتیڤی ئەوی تر
بزانێت و هەوڵی سڕینەوەو لە ناوبردنی
الیەنەكانی دیكە بدات ،كە خۆی ئەمەش
شكڵێكە لەو ئەقڵیەتە پیاوساالریەی ،كە
بەسەر حزبەكاندا زاڵەو هەموو شتێك لە
سڕینەوە و لە نێوبردن دەبیننەوە ،كە لە
دنیای راستیدا مەحاڵە .تەنانەت نازیزمو
فاشیزم نەكرا بە تەواوەتیبنبڕ بكرێن ،بەڵكو
سنورداركراوە خزێنراوەتەوە چوارچێوەیەكی
تەسكەوە ،بۆیە ك��اری یەكسانیخوازیش
بەوشێوە دەبێت بیبینین و پاشكەشە بكەین

بە سەرجەم ه��ەاڵواردن��ەك��ان ،كە رەگەز
بنەمایانەو النیكەم بتوانین یاسایەكمان
هەبێت ،كە مرۆڤەكان یەكسان بن لە
بەرامبەریداو سیستەمی پ��ەروەردە لەسەر
ئەساسی جێندەر نەبێتو هەل و دەرفەتەكان
بۆ ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی بە مانای
راستەقینەی وشەی یەكسانیی یەكسان بن.
بەدڵنیایەوە پارتی فێمێنیستی كوردستان
ه��ەوڵ ب��ۆ ئ��ەوە دەدات ،ه��ەم لەگەڵ
رێكخراوە دڵسۆزەكانی مەسەلەی ژنان ،هەم
ئەو حزبانەش بانگەشەی یەكسانیخوازی و
عەداڵەتخوازی ئەكەن ،خۆی لە یەك بەرەدا
دەبینێتەوە.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :پێتوایە
رێكخراوەكانی ژن��ان بە ئەركی خۆیان
هەستاون ،یان ئ��ەوەی كە دەرئەنجام
دەرك��ەوت ،نەیانتوانیوە دەورو نەخشی
خۆیان هەبێت ؟
سەبرییە بەهمەنی :بەگشتی رێكخراوەكانی
ژن��ان��ی ك��وردس��ت��ان ،بەتایبەتی باشورو
رۆژهەاڵتی كوردستان ،گرفتی سەرەكییان
ئ��ەوەی��ە ،كە پاشكۆی حزبن ،كاتێكیش
پاشكۆی حزب بوویت ،ناتوانیت سەربەخۆ
كار لەسەر مەسەلەكانی ژناندا بكەیت،
دەبێت لەو چوارچێوەیەی كە ئەو حزبە
دیاریكردووە كار بكەیت ،دوبارە مەسەلەی
ژنان گرێدەدرێتەوە بە بەرژەوەندی بااڵی
هەموو حزبەكانەوە ،بۆیە ناتوانن زۆرجار
ئەو جۆرەی كە پێویست دەكات ،لەسەر
مەسەلەكانی ژنان هەڵوێستیان هەبێت،
چونكە دەبێت بگەڕێنەوە بۆ هەڵوێستی
حزبەكەیان لەسەر مەسەلە سەرەكییەكان .من
ئەمە بە گرفتی یەكەمی رێكخراوەكانی ژنان
دەبینم ،گرفتی دیكە پەروەردە نەكردنی ئەو
تاكانەیە كە لەو رێكخراوانەدا چاالكن ،بۆیە
زۆر جار هەست بەوە دەكەیت ،كە خۆدی

رێكخراوەكانیش رواڵەتی بۆ گرفتەكانی
ژنان دەڕوانن و ئەركیان بووەتە رووتینی
روماڵكردنی هەندێك هەواڵ ،یان نوسینی
یاداشت و بەیاننامە .ژنان دەبێت بچنە
ناخی كۆمەڵگەو لە ناو جەرگەی كۆمەڵگەوە
گۆڕان دروستبكەن ،نەك لە ئۆفیسەكانەوە
تا بتوانین هەم خۆمان بگۆڕین و هەم
كاریگەریمان هەبێت بەسەر گوڕانكارییە
پۆزتیڤەكانی كۆمەڵگەوە.
ئێمە پێویستمان بە شۆڕشێكی هەمەالیەنەیە
لەو ب��وارە تەنیا تیۆری بۆ گەیشتن بەو
ئامانجە بەس نییە ،بەڵكو پێویستمان بە
پراكتیزەكردنی تیۆرییەكانی یەكسانیخوازیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :پارتی فێمێنیستی
كوردستان سەر بە كام روانگەی بزوتنەوەی
فێمێنیستییە ،واتە بزوتنەوەی فێمێنیستی
ماركسیست ،سۆسیالست ،لیبرالیست،
ناسیۆنالست ،یان تەنانەت جێگای فێمێنستی
ئیسالمیستیشی تێدا دەبێتەوە؟
سەبریە بەهمەنی :پارتی فێمێنیستی
كوردستان ب��ڕوای ب��ەوەی��ە ،كە دەبێت
پێناسەیەكی نوێ بۆ خۆی لە چوارچێوەی
كوردستاندا بدۆزێتەوە .فێمێنیزم چەمكێكی
هزریی چەند الیەنە و بزوتنەوەیەكی
رزگاریخوازنەو یەكسانیخوازانەیە ،كە
لەپێناو بنبڕكردنی هەرچەشنە هەاڵواردن
و نایەكسانییەك بە تایبەتی ه��ەاڵواردن
و نایەكسانی لەسەر بنەمای رەگ��ەزی
ت��ێ��دەك��ۆش��ێ��ت .فێمێنیزم خ��وازی��اری
پێداچوونەوە بە هەموو بنەما فكری،
كردەوەیی و بەڕێوەبەرایەتییە لە بوارەكانی
سیاسەت ،ئابوری ،كۆمەاڵیەتی ،یاسایی
و كولتوری (ب��ە تایبەت لە بوارەكانی
بنەماڵە ،ئایین ،داب و نەریت ،پەروەردە
و بارهێنان) ،ه��ەروەه��ا لە ناوبردنی
قەدەغەكان و پێكهێنانی ئاڵوگۆڕی بنەمایی
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لە پێناو باشتربوون و پەرەسەندنی رۆڵی
كارای ژنان لە كۆمەڵگەدا.
لە درێژەی ئەم پێناسەیەو بە هەستكردن بە
جیاوازیەكانی كۆمەڵگە جۆراوجۆرەكان،
هۆكارە كاریگەرەكانی وەكو چەوسانەوەی
سیاسی و ن��ەت��ەوەی��ی ،فێمێنیسم بۆ
كۆمەڵگەی ك��وردس��ت��ان ،كە لە ریزی
نەتەوە بێ دەوڵەتەكاندایە ئیستراتیژی
و ڕێگە چ��ارەی شیاوی خ��ۆی دەبێت
بگرێتە بەر ،كە هەوڵێكی هاوشان بێت
بۆ بەدەستهێنانی مافی ژن��ان و مافی
نەتەوەیی و لەسەر ئەو دوو كۆڵەكەیە
بوەستێت ،لەبەرئەوەی چەوسانەوەی
نەتەوەیی لە هەموو رەهەندەكانیدا
هۆكارێكی سەرەكییە بۆ هەاڵواردنێكی
دووق���ات ك��ە ژن��ان��ی ك��ورد ب���ەردەوام
قوربانیانی یەكەمی ئەو هەاڵواردنەن.
بەاڵم من وەك خۆم بڕوام بە فێمێنستی
ئیسالمی نییە ،لەبەرئەوەی ئەوەندەی
كە ئایین ژنان دەچەوسێنێتەوە ،ژنان
دەك��ات��ە پلە دوو ،لە یاسا ،كولتورو
بنەماڵە ،هیچ فكرو ئایدۆلۆژیەكی تر
ن��ەی��ك��ردووە ،ل��ەب��ەرئ��ەوە ناكرێت من
كەسێكی باوەڕداری ئاینی بم ،پێموابێت
فێمێنیستم ،چونكە لەبنەڕەتدا ئاین
بڕوای بەیەكسانی نییە ،نەك تەنها وەك
ژن و پیاو ،لەناو باقی مرۆڤەكانیشدا
یەكسانی نییە.
كوردستان دیپلۆماتیك :لە دەوران��ی
رابردوودا لە باشور رێكخراوەكانی ژنان
زۆرجار كۆدەبوونەوە لەسەر مەسەلەی
مافەكانی ژن��ان ،ل��ەگ��ەڵ رێكخراوە
ئیسالمیەكاندا دادەنیشتن بۆچارەسەری
ئەم بابەتانە ،ئەی ئەوە بۆچی؟
سەبرییە بەهمەنی :خ���ۆم یەكێك
ل��ەوان��ە ب��ووم ه��ەوڵ��م��داوە لە هەموو
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ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��دا ،ئ��ەوان��ی��ش تیایدا
ب��ەش��دارب��ن .ئ��ەوەی كە ك��ارو چاالكی
هەبووە ،وەكو كۆمەڵگەی مەدەنی لە
باشوری كوردستاندا كراوە ،رێكخراوەكان
كردویانە ،خۆم یەكێك لەوانە بووم،
لەگەڵ ئەوەدا نەبووم پەراوێز بخرێن،
ن��ەب��ووم��ە ه���ۆی ئ����ەوەی ك��ە ئ���ەوان
رێكخراوێكی ئیسالمین پاڵیان پێوەبنێین و
پەراوێزیان بخەین ،بەاڵم دەڵێم پێویستە
ئەوانیش بەخۆیاندا بچنەوە ،من وەكو
ژنێك پێموانییە ئایین بتوانێت مەسەلەی
یەكسانی بۆمن دابینبكات.
كوردستان دیپلۆماتیك :پارتی فێمێنستی
كوردستان ،دەتوانێت چەترێك بێت
بۆكردنەوەی ئەو پیاوانەی ،كە ژنان
دەی��ان چەوسێننەوە؟ باسی س��ەدان
حاڵەت دەكرێت؟
سەبریە بەهمەنی :پێموانییە ئەوە بووبێتە
دیاردەیەك ژنان پیاوان بچەوسێننەوە،
بەراستی سەد حاڵەت ،لەگەڵ ملیۆنەها
حاڵەتی چەوساندنەوەی ژن��ان ،لەگەڵ
كولتورو ئاین و یاسا ،كە سیستماتیك
ژنان دەچەوسێننەوە زۆر جیاوازە.
بەاڵم من وەك خۆم لەسەر ئەو بڕوایەم،
ئ��ەگ��ەر ه��ەر كەسێك بچەوسێتەوە،
دەبێت داكۆكی لێبكرێت و یەكسانی،
واتە نەچەوساندنەوەی مرۆڤ بە دەستی
مرۆڤ ،جا چ ژن بیكات ،یان پیاو.
بەاڵم ئەوەی كە ئێوە باسیدەكەن ،من
وەكو دیاردە نایبینم ،كە گەیشتبێتە ئەو
رادەی��ەی رێكخراو و حزبی تایبەت بە
پیاوانی بۆ دروستبكرێت ،كە داكۆكی لە
مافەكانی پیاوان بكات ،لەبەرئەوەی ئێمە
لە كۆمەڵگەیەكدا دەژین ،یاسا پاڵپشتی
پیاوانە ،كولتور پاڵپشتی پیاوانە ،هەموو
بوارەكان بۆ پیاوان رەخساوە.
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پرۆفایل:
_ سەبرییە بەهمەنی
_ ل��ە س��اڵ��ی  1984ل��ە ش���اری سنە
لەدایكبووە.
_ بڕوانامەی دبلۆمی وەرگرتووە.
_ لەنێوان سااڵنی  2002-2004لە بواری
راگەیاندن كاری كردووە.
_ چەندین س��اڵ لە كۆمەڵە خەباتی
كردووە.
_ لەساڵی  2002وە خەریكی كاری
سیاسییەو كادری كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی بووە.
 ئەندامی لێژنەی ئامادەكاری كۆنگرەینەتەوەیی ژنانی كورد بووە ،لە بواری
ژنان ،مندااڵن ،مافی مرۆڤ كارو چاالكی
دەك���ات ،لە دام��ەزرێ��ن��ەران��ی چەندین
رێكخراوی ژن��ان ،ب��ەرپ��رس ،دەستەی
بەڕێوەبەری چەندین رێكخراوی ژنان
بووە.
 -لە پارتی فێمێنیستی کوردستان

پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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سەردانی سەرۆك و راوێژكاری ئەڵامنیا

(ئەنگیالمێركل) بۆ الی پەنابەران ئاماژەیەكە بۆ
رووبەڕووبوونەوەی توندوتیژی لەو واڵتەدا
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سەردانی سەرۆكی ئەڵمانیا (یواخیم گاوك)
رۆژی  ٨/٢٦بۆ یەكێك لەكەمپەكانی حەوانەی
پەنابەران لە بەرلین كە  ٥٠٠پەنابەری
تیادەژی ،هاوكات سەردانی (ئەنگیالمێركل)
ی راوێژكاری ئەڵمانیا بۆكەمپی شارۆچكەی
(هایدناو) كە كەوتە بەرپەالماری نوێیە
نازییەكان!! ئاماژەیەك بوو بۆپشتگیری و
پاراستنی پەنابەران و رووبەڕووبوونەوەی
توندوتیژی .ئەم سەردانانە بووە مانشێتی
رۆژنامە ،سایتە ،هەواڵی گەرمی كەناڵەكانی
راگەیاندنی ئەڵمانیا.
لەكاتی گەیشتنی (ئەنگیالمێركل) بۆ كەمپی
(هایدنا) ژمارەیەك لە تونڕەوەكان وەك
(شپیگل) نوسیویەتی بە دروشم وهاواری
ناڕەزایی ،بە ئۆتۆمۆبیل و هۆرین لێدان،
بەخشینەوەی تۆمەتی خیانەتكار..خیانەتكار
!! پێشوازیان لە راوێژكاری ئەڵمانیاكرد،
رۆژنامەنوسانیشیان بە درۆزن ناوبرد ..هاتنی
بەلێشاوی پەنابەران لەناوچە قەیراناویەكانی
وەك سوریا ،ئەڵمانیای بەسەر رای جیاوازدا
دابەشكردووە.
(زی��گ��م��ار گ��اب��ری��ل) جێگری راوێ��ژك��اری
ئەڵمانیا بەر لە دوو رۆژ ك��ردەوەی نوێیە
نازییەكانی بەگێرەشێوێن ناوبرد ،جگەلە
حزبی راسترەوی ئەڵمانیا تێكڕای حزبەكانی
ناو پەرلەمانی ئەڵمانیاو رۆژنامەكان ئیدانەی
ئ��ەو كردەوانەیانكرد .سەرۆكی ئەڵمانیا
لەمیانەی سەردانەكەیدا بۆالی پەنابەران
سوپاسی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و
هەموو ئەو خۆبەخشانەی كرد كە هاوكاری
پێشكەش بەپەنابەران دەكەن و هەماهەنگی
لەگەڵ كەمپەكانی پەنابەراندا دەك��ەن.
ئەڵمانیای بە واڵتی بەخشندەیی و پێكەوە
ژیان و رێزگرتن لە یاساكان ناوبردو ئەوانەی
بە كەسانی ئازا ناوبرد ،كە ئەڵمانیایەكی
پرشنگدار وێنادەكەن وپێشی واب��وو ئەم

هەڵوێستانە وادەكات ئەڵمانیا متمانە بكاتە
سەرخەمخۆران ودڵسۆزانی ئاشتی وپێكەوە
ژیان و پشتگیریكردن لەیاسا.
سەبارەت بەوانەی ك��ردەوەی توندوتیژیش
ئەنجام دەدەن سەرۆكی ئەڵمانیا رایگەیاند
"ناتوانرێ لەئاستی ئەوانەدا بێدەنگبین كە
دەیانەوێ وێنەیەكی شێواوی رق لێبوون
پیشانبدەن و ئەڵمانیا ناشیرین بكەن".
راوێژكاری ئەڵمانیاش هەمانكات رایگەیاند
"ئەوان بەهیچ شێوەیەك رەحم بەو كەسانە
ن��اك��ەن ،كە نوێنەرایەتی توندوتیژی و
رق و توڕەیی دەك��ەن" .ئەو دیاردەیەی
لە واڵتی ئەڵمانیا بەنامۆ ناوبردو هێرش
بۆسەر پەنابەران بەكردەوەی بێشەرمانە
ناوزەد كرد .شایانی باسە لە شەش مانگی
راب���ردوودا بەپێی زانیاریەكانی پۆلیسی
فیدڕاڵی ئەڵمانیا  ٢٠٠هێرش كراوەتە سەر
شوێنەكانی حەوانەوەی پەنابەران و بۆتە
هۆی سوتاندن و زیان گەیاندنی مادی و
گیانی .شایانی باسە كێشەی پەنابەران
بەجۆرێك فشاری خستۆتە سەر ئەوروپاو
بەتایبەتی ئەڵمانیا ،كەبۆتە هۆی چەندین
قەیرانی خزمەتگوزاری وم��ادی وشوێنی
حەوانەوەو دامەزراندنیان لەكەمپەكاندا.
پەنابەران ئەوەندە زۆرب��وون كە ئەڵمانیا
لەڕووی كارمەندو شوێنی پەنابەرانەوە فریای
ئەوهەموو دۆسیەیە ناكەوێ ،تا كار گەیشتۆتە
ئەوەی خەڵكانێك بەهاوكاری رێكخراوەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنی ه��اوك��اری حكومەت
دەكەن ،لەكاتێكدا كە وەرگرتنی پەنابەران
پەیوەندی بەیاساو رێنماییەكانەوە هەیەو لەو
چوارچێوەیەشدا زۆریك لەوپەنابەرانەی كە
رووی��ان لە ئەڵمانیا ك��ردووە پەنجەمۆریان
هەیە ،لە واڵتێكی دراوسێوە پەڕیونەتەوە،
بەپێی رێككەوتنەكانی نێوان واڵتانی یەكێتی
ئەوروپا دەبێ ئەوانە رەوان��ەی ئەو واڵتە

رێوشوێنی توند
لەالیەن پۆلیسی
ئەڵمانیاوە بۆ
دەستگیركردنی
قاچاخچیان
گیراوەتەبەرو پۆلیسی
فیدراڵی ئەڵمانیا
پێیوایە «ئەوانە
بازرگانی بەئینسانەوە
دەكەن جیاوازیان
نییە ،لەگەڵ ئەوانەی
بازرگانی بەمادە
هۆشبەرەكانەوە دەكەن
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بكرێتەوە كەلێوەی پەڕیوەتەوە .هەر بەپێی
یاسای ئەڵمانیش ئەو رەوانەوە كردنەوەیەش
دەبێ لەماوەی سێ مانگدا ئەنجامبدرێ،
بەاڵم كێشەی ئێستای ئەڵمانیا بەهۆی زۆری
پەنابەرانەوە فریای تەواوكردنی دۆسیەكانیان
ناكەون و سێ مانگەكە تێپەر دەكات ئەوكات
بەپێی یاسا ناتوانن ڕەوان��ەی��ان بكەنەوە.
ئەمەش بارگرانیەكی تر بۆ واڵتی ئەڵمانیا
دروستكردووە .هەر بۆیە ئەڵمانیا بریاریدا
ئەو پەنابەرانەی سوریا كە لە هەنگاریاوە
هاتبوون و پەنجەمۆریان هەبوو بەهۆی
تێپەرینی ئەو سێ مانگەوە كە نەتوانرا رەوانە
بكرێنەوە لە ئەڵمانیا بیانهێڵێتەوەو بەشێوەی
كاتی سنورداشیان نەكاتەوە بەبێ ئەوەی
مافی پەنابەریان پێبدات .ئەمەش بووە
مایەی خۆشحاڵی واڵتانی یەكێتی ئەوروپاو
رێكەوتنی (دابلن).
حكومەتی ئەڵمانیا رایگەیاند "چوارمەڵبەندی
ب��ڕی��اردان و ك��ارك��ردن��ی نوێیان لەسەر

دۆسیەكانی پەنابەران لەشارەكانی (مانهایم
،كۆڵن ،نۆرنبیرگ ،بەرلین) كردۆتەوە ،دوو
هەزار كارمەندی بۆدامەزراندووە ،بۆهەر
یەكێك لەو مەڵبەندانەش پەنجا دادوەر
دەستبەكاربووە" .ئ��ەوەش دوپاتكرایەوە
هەموو ئەو كەسانەی كە دەمێكە لە ئەڵمانیان
و مافی پەنابەریان پێندراوە دۆسیەكانیان
تەواودەكرێ ومافی پەنابەریان دەدرێتێ.
ئ��ەوان��ەش كە لەواڵتانی بەڵقانەوە دێن،
لەبەرئەوەی واڵتەكانی خۆیان سەقامگیرە
لەمافی پەنابەری بێبەش دەكرێن.
هەمانكات ئەڵمانیا هەوڵەكانی چركردۆتەوە
تا ئەو قورساییە لەسەر واڵتەكەی نەهێڵێ
و ب���ەردەوام جەخت لەیەكێتی ئەوروپا
دەك��ات��ەوە ،كە بە یەكسانی پێشوازی لە
پەنابەران بكرێت .ئەو قورساییە لەسەر
ئەڵمانیا نەهێڵدرێ لەچەند ماوەی رابردوشدا
سنوری نێوان هەنگاریاو سربیا داخرا ،وەك
هەوڵێك بۆ رێگەگرتن لە لێشاوی پەڕینەوەی

پ��ەن��اب��ەران ،ب��ەاڵم دوای باڵوكردنەوەی
 ٢١٠٠سەرباز لەسەر ئەوسنورانە وتەبێژی
پۆلیسی هەنگاریا رایگەیاند" كە لە ڕۆژێكدا
 ٢٠٩٣كەس ،رۆژی دواتریش  ٢٥٣٣كەس
لەپەنابەران دەستگیركراون" .راگەیاندنەكان
ئەوە دەخەنەڕوو ئەم رێوشوێنە وایكردووە
بەشێوەیەكی كاتی وبەڕێژەیەكی كەم هاتنی
پەنابەران ك��ەم بێتەوە بەتایبەتی دوای
ئ��ەوەی كە تەلبەندی سنورەكان لەگەڵ
سربیادا كراوە .لەهەمانكات رێوشوێنی توند
لەالیەن پۆلیسی ئەڵمانیاوە بۆ دەستگیركردنی
قاچاخچیان گیراوەتەبەرو پۆلیسی فیدراڵی
ئەڵمانیا پێیوایە "ئەوانە بازرگانی بەئینسانەوە
دەك��ەن جیاوازیان نییە ،لەگەڵ ئەوانەی
بازرگانی بەمادە هۆشبەرەكانەوە دەكەن"
پۆلیسی ئەڵمانیا پێشتر رایگەیاند " لەنیوەی
یەكەمی ساڵی  ٢٠١٥دا  ١٤٠٠قاچاخچی
دەستگیركراون" ،ئەمەش بەبەراورد لەگەڵ
نیوەی یەكەمی ساڵی  ٢٠١٤پاردا دوو ئەوەندە

پەنابەران بەرەو واڵتانی رۆژئاوا
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زیادیكردووە ،ژم��ارەی ئەو قاچاخچیانەش
كە لەساڵی پ��ارەوە فەرمانی گرتنیان بۆ
دەرچ���ووە گەیشتۆتە  ٢١٤٩ك��ەس (دیتر
رۆمان) بەرێوەبەری پۆلیسی فیدراڵی ئەڵمانیا
ئاشكرای كردووە ،كە لەئێستادا  ٥٠٠كەس
لەهەرێمی بایەرن بەتۆمەتی قاچاخچێتی
لەژێر لێكۆلینەوەدان.

ئەركی مادی پەنابەرانی نوێ لەسەر ئەڵمانیا،
بەزیاتر لە  ١٠ملیار یۆرۆ خەمڵێندراو

ئەو پەنابەرانەی كەروویان لە ئەڵمانیاكردووە،
زی��ات��ر ل��ە  ١٠ملیار ی��ۆرۆ ئ��ەرك��ی م��ادی
دەخاتەسەر ئەڵمانیا .ئ��ەم رێ��ژەی��ەش بە
بەراورد لەگەڵ ساڵی پاردا چوار ئەوەندەیە
 .واتە پێشوازیكردن لە پەنابەران زیاتر لە
()١٠ملیار یۆرۆ ئەركی مادی دەخاتە سەر
ئەڵمانیا !!.ئەم بڕەپارەیەش دەكاتە چوار
ئەوەندەی ساڵی  ،٢٠١٤بەرلین لەسەروبەندی
هاتنی بەلێشاوی پەنابەراندا  ٥،٦ملیار
ی��ۆرۆی زی��ادی ك��ردووەت��ە س��ەر بودجەی
خەمڵێندراوی پێداویستیەكانی پەنابەران .بەم
پێیەش هەریەك لە دەسەاڵتە ناوخۆییەكانی
ئەڵمانیا لەنێوان  ١٢بۆ  ١٣ه��ەزار یۆرۆ
ئەركی خزمەتگوزاریەكانی بۆ هەرپەنابەرێك
دەب��ێ��ت ،جگەلەوەی ه��ەر پەنابەرێكیش
 ١٤٣یۆرۆی مانگانە بۆخەرج كەسی خۆی
وەردەگرێ .هەروەها كە دەسەاڵتی هەرێمە
فیدراڵیەكان  ٥٠٠ملیۆن ی��ۆرۆی پێویستە
بۆدامەزراندنی مامۆستای نوێ و برێك پارەی
دیارینەكراویش بۆ دامەزراندنی  ١٠٠٠كەس
لە نوسینگەی فیدڕاڵی كۆچ وپەنابەری..
سەبارەت بەدیاریكردنی ئەو بودجەیەو
دابەشكردنی بەپێی پێداویستی هەرێمەكان لە
 ٩/٦هاوپەیمانی حكومی ئەڵمانیا كۆببنەوە.
ئەڵمانیا پێشوازی لەپەناباران كرد ،بەاڵم
كوردی باشور مافی پەنابەری وەرناگرن
دوای ئەوەی كە واڵتانی ئەڵمانیا ،نەمسا،
هەنگاریا رێكەوتن ل��ەس��ەر كۆتایهێنان

بەڕەوشی خراپی پەنابەران .بریاردرا ئەو
پەنابەرانەی كە لەچەند رۆژی راب��ردوودا
لەسەر سنورەكانی هەنگاریا دەستبەسەربوون
لەالیەن واڵتانی ئەڵمانیاو نەمساوە پێشوازیان
لێبكرێ ،دواتر هاوكاری پەنابەران بكرێ بۆ
هەر واڵتێك دەیانەوێ بچن .هەر لەدوای
ئ��ەم رێكەوتنەو ل��ەم��اوەی كەمتر لە ٢٤
كاتژمێردا بەسەدان كۆچبەر گەیشتنە نەمساو
لەوێشەوە گەیشتنە میونشنی پایتەختی
گەورە هەرێمی بایەرنی ئەڵمانیاو پێشوازیان
لێكراو پشكنینی سەرەتایی و كۆنتڕۆڵی باری
تەندروستیان بۆئەنجامدرا ،بەشێوەیەكی
كاتیش گواستراونەتەوە بۆكەمپی حەوانەوەو
لەرێگەی وەرگێری زمانە جیاوازەكانەوە
رێنماییان پێدەدرێ و كارئاسانیان بۆكراوە،
خ��واردن و جلوبەرگی زستانەیان بەسەردا
دابەشكراوە ،بەپێی قسەی وتەبێژی پۆلیسی
میونشن "چاوەڕوان دەكرێ  ١٠_ ٥هەزار
پەنابەر بگەنە ئ��ەو ش���ارە" .ك��ردن��ەوەی
دەرگای هاتنە ناوەوە بۆ ئەڵمانیاو نەمسا
وەك بەرپرسانی بااڵی ئەڵمانیا دركاندیان
چارەسەرێكی كاتی یە تا كۆبوونەوەی
لوتكەی یەكێتی ئەوروپا دەبەسترێ و دابەش
دەكرێن.

وەرگرتنی پەنابەران
پەیوەندی بەیاساو
رێنماییەكانەوە هەیەو
لەو چوارچێوەیەشدا
زۆریك لەوپەنابەرانەی
كە روویان لە ئەڵمانیا
كردووە پەنجەمۆریان
هەیە ،لە واڵتێكی
دراوسێوە پەڕیونەتەوە

كۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی یەكێتی
ئەوروپا

ئ��ەگ��ەرچ��ی واڵت��ان��ی ه��ەن��گ��اری��ا ،چیك،
سلۆڤاك ،پۆڵۆنیا ،هەنگاریا نەچوونەتە ژیر
باری ئەوەی پەنابەران وەك یەك بەسەر
واڵتانی ئەوروپیدا دابەش بكرێن ،چونكە
پێشیانوایە ئەم كێشەیە كێشەی ئەڵمانیایە،
بەاڵم مۆگرینی بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی
یەكێتی ئەوروپا رایگەیاند "ئ��ەم كێشەیە
كێشەی هەموو ئەوروپایەو كاریگەری لەسەر
تێكڕای واڵتانی ئەوروپی هەیە .بۆیە دەكرێ
یەكێتی ئەوروپا رووب���ەڕووی ئەوكێشەیە
بێتەوەو چارەسەری گونجاوی بۆ بدۆزیتەوە"
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پاش كۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی یەكێتی
ئەوروپا (شتاینمایەر)ی وەرزیری دەرەوەی
ئەڵمانیا رایگەیاند" كە پێویستە كۆبوونەوەی
لوتكەی واڵتانی یەكێتی ئەوروپا ببەسترێ
و چارەسەرێكی بنەڕەتی بۆ ئەم كێشەیە
بدۆزرێتەوە ،كە كێشەی هەموو ئەوروپایە.
میدیاكان باڵویانكردەوە سەرۆكی كۆمسیۆنی
واڵتانی یەكێتی ئەوروپا پێیوایە "دەكرێ
كۆبوونەوەیەكی نائاسایی وەزیرانی دەرەوەو
ناوخۆ وەك ئامادەباشییەك بۆكۆبوونەوەی
لوتكە بەرێوەبچێ " كۆبوونەوەی لوتكەش
ب��ڕی��ارە لە  ٢٠١٥/٩/٢٦ - ٢٥لە بڕۆكسل
ببەسترێ .شایانی باسە لە كۆبوونەوەی
وەزیرانی وەرەوەی یەكێتی ئەوروپادا كە
دوو رۆژی خایاند یەكێتی ئەوروپا كۆكبوون
لەسەر توندوتۆڵكردنی رێگە دەریایەكان
بەباڵوكردنەوەی تواناو هێزی سەربازی
و گ��رت��ن��ەب��ەری رێ��وش��وێ��ن��ی پێویست و
دەستگیركردنی قاچاخچیان و سزادانیان.
ئەنگیال مێركل دڵنیایی دەداتە ئەڵمانەكان،
هاتنی پەنابەران نابێتە هۆی زیادكردنی (باج)
راوێژكاری ئەڵمانیارۆژی  ٢٠١٥/٩/٥دڵنیای
دایە ئەڵمانەكان ،كە پەنابەران نابنە هۆكاری
زیادكردنی باج و رایگەیاند "ئەڵمانیا لە
توانایدایە بێ زیادكردنی باج .ئەو قەیرانە
تێپەڕینێ ،لەهەمانكاتدا داوای لە ئەڵمانەكان
ك��ردو هۆشداریدا س��ەب��ارەت بە ئەگەری
گەشەكردنی راس��ت��ڕەو ،ت��ون��دڕەوەك��ان،
پەرچەكرداریان بەرامبەر بەهاتنی پەنابەران و
رایگەیاند "ئەڵمانیا بێدەنگ نابێ لەبەرامبەر
هەركردەوەیەكی توندوتیژدا ،ئەڵمانیا هەر
بە واڵتی پێكەوە ژیان ،مافەكانی مرۆڤ و
یەكسانی دەمێنێتەوە".
مێركل ن��ی��گ��ەران��ی خ��ۆش��ی ل��ەب��ەرام��ب��ەر
پەالماردان وسوتاندنی كەمپەكانی پەنابەران
دەربڕی و داوای لەپێكهاتەكانی ئەڵمانیاكرد
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بەئاگابن ورێگە بەو كردەوانە نەدەن..
شپیگڵ ب�ڵاوی��ك��ردەوە س��ەرۆك��ی دەستەی
پاراستنی دەس��ت��وری ئەڵمانیش (هانز
ج���ورج ماسین) ب��ە دووری ن��ازان��ێ كە
گروپە توندڕەوەكان هێرشی تیرۆریستی
بكەنە س��ەر پ��ەن��اب��ەران و رووب����ەڕووی
هاتنی پەنابەران ببنەوە كە لەالیەن حزبە
راسترەوەكانەوە پشتگیری دەكرێن و لەسەر
تۆڕەكۆمەاڵیەتیەكان هاندەدرێن.

دەبێ كۆچبەرو پەنابەر جیابكرێنەوەو بزانرێ
كێ راكردوی دەستی شەڕو ماڵوێرانیە ،كێ
بەهۆی باری گرانی ژیانەوە هاتونەتە ئەو
واڵت��ە لەم تیڕوانیەنەوە ئەڵمانیا لەپالنی
ئ��ەوەدای��ە ئەوانەی لە واڵتانی بەڵقانەوە
هاتوون دیپۆرتیان بكاتەوە ،بۆ واڵتەكانیان،
چونكە پێیانوایە ئەو واڵتانە سەقامگیری
ئاسایشیان تیدایە .ئەڵمانیا بەپێی رێنمایی و
یاساكانی واڵتەكەی مافی پەنابەری دەدات.
واتە مەرج نییە ئەوەی بگاتە ئەڵمانیا مافی
پەنابەری بتوانی وەرگ��رێ ،ئەگەری ئەوە
هەیە .بەشێوەیەكی كاتی بیانهێڵێتەوە ،لە
یەكێك لە كەمپە سەرەكیەكانی ئەڵمانیاوە
یەكێك لە پەنابەرەكان رایگەیاند ،لەئێستادا
ئەوەی پەیوەندی بەكوردستانەوە هەبێت،
شانسی وەرگرتنی هەبێت .كوردو عەرەبی
رۆژئ��اوا ،مەسیحی و ئێزدیەكانی رۆژئاواو
پارچەكانی ترەو مافی پەنابەری بۆ كوردی
باشور نییە ،چونكە ئەڵمانیا پێیوایە سەرەڕای
ئەوەی لەشەری داعشدان ،بەاڵم كوردستان
سەقامگیرە بە لە بەرچاوگرتنی رەوشی
مەسیحی و ئێزدییەكان لەناوچەی شەنگال و
موسڵ ،كە ئەوان شانسیان هەیە.
ئەو سەرچاوەیە وتیشی كێشەكە لەوەدایە
نە كارمەندان ،نە دادوەری لێكۆڵینەوە ،نە
وەرگێر فریاناكەون .ئەو هەزاران داواكاریانە
تاوتوێ بكەن ،جگە لەوەی كەكێشەی جێگا
هەیە ،مەترسی راسترەوەكانیش بۆ سەر
كەمپەكانی پەنابەران نیگەرانی ت��ری ال
دروستكردوون.

كوردی باشور مافی پەنابەریان پێنادرێ:

سەرچاوەكان:

ئەم لێشاوەی پەنابەران زادەی ئەو قەیرانانەیە
ك��ە ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت ،ئاسیاو
ئەفەریقاوە سەیهەڵداوە ،بە تایبەتی لە واڵتی
سوریا .ئەڵمانیا پێداگری لەسەر ئەوە دەكات.

لە رۆژنامەی فرانكفورتی ئەڵمانیاوە.
كەناڵی فەرمی ئەڵمانیاARD .لە هەرێمی
نیدەرزاكسن بەمۆلۆتۆف

هەنگاریا بۆ داهاتوو پەڕینەوە لە سنورەكانی
بە یاسا قەدەغە دەكات:

دوای ئەوەی هەنگاریا رێگەیدا بەو هەزاران
پەنابەرەی كە لەسەر سنورەكانی خۆی
دەستبەسەری كردبوون بپەڕنەوە بۆ نەمسا.
پەرلەمانی هەنگاریا بڕیاریدا بەزیندانی كردنی
هەركەسێك كە بیەوێ لە سنورەكانەی ئەو
واڵتەوە بەشێوەی نایاسایی بپەڕێتەوەو بڕیاری
توندوتۆڵكردنی سنورەكانیدا ،هەروەها یاسای
توندی سەبارەت بەو كەسانە دەركرد ،كە
بازرگانی بە ئینسانەوە دەكەن ،دەسەاڵتەكانی
پۆلیسی زیادكرد ،بەپێی ئەو یاسایە پەڕینەوە
لە تەلبەند سنورەوە ،هەوڵدان بۆ شكاندنی
ئەو تەلبەندە بەسەرپێچی یاسایی و تاوان
ئ��ەژم��اردەك��رێ و هەركەسێك ئ��ەو كارە
بكات تا  ٣ساڵ سزای زیندانی بەسەردا
دەسەپێندرێ ،هەروەها بەپێی ئەو یاسایە
كە لە رەوشێكی نائاساییدا بڕیاری لێوەدراوە
سزای  ٢٠ساڵ زیندانی بەسەر هەریەكێك
لەوكەسانەدا دەدرێ كە بازرگانی بەئینسانەوە
دەكەن .ئەم یاسایانەش لە  ٢٠١٥/٩/١٥جێبەجێ
دەكرێت.
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مێزگردێک تایبەت بە کۆچ

کۆچ ،ئایندەیەکی نادیار
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كۆچی گەنجان،
دیاردەیەكی رسوشتییە،
یان لە دەستدانی
سامانی نەتەوەییە ؟!
مەسەلەی كۆچ ،لەم ماوەیەدا
بووەتە مەسەلەو ئاریشەیەكی ئاڵۆزی
هەرێمی كوردستان و لەبەرامبەریشدا
الیەنی بەرپرسیار لەگەڵ ئەوەی
الیەنی
بەپێی
هەریەكەمان
پەیوەندیداریی بەم مەسەلەیەوە،
بەرپرسیاریەتیمان
لە
بەشێك
مێزگردەدا
لەم
بەردەكەوێت.
دەمانەوێت بەوردی قسەوباس
لەسەرگرفت و هۆكارەكانی كۆچ و
میكانیزمی گەڕانەوەو چارەسەركردنی
بخەینەروو ،دواتر جیاوازی ئەم كۆچە
لە كۆچەكانی رابردوو بخەینەروو؟
یان ئایا هەموو كۆچێك زیانبەخشە،
یاخود دەتوانرێت بەسیستم بكرێ
و ببێتە هۆكاری پێشخستنی هەرێم،
لە كاتێكدا بەپێی جارنامەی مافەكانی
مرۆڤ ،كە لە  1948_12_10دەرچووە
هەر مرۆڤێك مافی سروشتییەتی
بیەوێت لە هەر شوێنێكدا بژێت.
ئاشكرایە كەلەدوای هەردوو جەنگی
جیهانییەوە ،رێژەیەكی زۆری كۆچ

لە جیهاندا بەرەو ئەوروپاو خۆرئاوا
دەستیپێكرد ،بەاڵم دواجار ئەو
كۆچبەرانە بەئەزمون و بڕوانامەی
بەرزەوە گەڕانەوە نیشتمانی خۆیان،
بەمەش بوونە پاشخانێكی گەورەی
مرۆیی لە واڵتانی خۆیاندا.
ئایا ئەو هۆو فاكتەرانە چین ،كە
گەنجی ئێمە واڵتی خۆیان جێدەهێڵنن،
ئایا هەرێمی كوردستان لەئێستادا
چۆن دەتوانێت سود لەو هێزو وزە
مرۆییە گەورەیە ببینێت ،ئایا ئەو
بەسەردا
ئاڵوگۆڕیان
فاكتەرانە
هاتووە ،یان هەمان ئەو فاكتەرانەی
رابردوون ،كەبوونە هۆی كۆچكردن،
یاخود نەبوونی ئارامی و ئاسایشی
ئابووری و تەندروستییە ،یان كێشە
كۆمەاڵیەتییە هەمە جۆرەكانن.
لەم مێزگردەوە دیدو بۆچوونی
هەندێك الیەنی الیەنە سیاسییەكان،
نوسەران ،رۆشنبیران و رۆژنامەنوسان
و رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی
دەخینەڕوو.

سازدانی :سەروەت تۆفیق
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دیمەنێک لە مێزگردەکە
كوردستان دیپلۆماتیك :هۆكارە
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ك���ۆچ ل��ەه��ەرێ��م��ی
ك��وردس��ت��ان��دا ب��ۆچ��ی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە،
ل��ەك��ات��ێ��ك��دا ئ���اس���ای���ش ،ئ������ازادی و
سەقامگیری لە ناوچەكانی هەرێمی
كوردستاندا زۆر زیاترە ،بە بەراورد
بە ناوەڕاست و باشور؟
ح���ەس���ەن ج����ەب����اری :دی����اردەی
كۆچكردن یەكێكە لەو دیاردانەی كە
ل��ەس��ەرەت��ای دروس��ت��ب��وون��ی م��رۆڤ��ەوە
هەبووە ،دیاردەیەكی تازەو نوێ نییە،
بەپێی یاساكانی مافی م��رۆڤ ،هەر
مرۆڤێك مافی ژیانی تایبەتی خۆیەتی
لەهەر شوێنێكەوە بیەوێت كۆچ بكات بۆ
شوێنكی تر ،ئاشكرایە كۆچ فرە رەهەندە،
كە هەندێكیان پەیوەستە بەرەهەندی
ئ��اب��ووری��ی��ەوە ،هەندێكیان رەهەندی

سیاسین ،هەندێكیان دەگەڕێتەوە ،بۆ
سروشتی ئینسان ،كە ئ��ارەزوو دەكات
ب��ەدوای زانست و زانیاریدا بگەڕێت،
رەنگە بۆ ئێستای هەرێمی كوردستان،
كە دی��اردەی كۆچكردن سەریهەڵداوە،
هۆكارەكەی بەڕێژەی %100دەگەڕێتەوە
بۆ ئەو قەیرانانەی كە ئێستا لەهەرێم
سەریهەڵداوە ،ئەگەر پۆلێنێ بكەین،
دەبینین شاری سلێمانی زۆرترین رێژەی
كۆچكردنی بەردەكەوێت ،بەبڕوای من
پەیوەستە بەوەی ،كە گەنجانی سلێمانی
لەگەنجانی شارەكانی تر هەستیارترن،
زیاتر تموحیان هەیە ،زیاتر هەست
بە بەریەككەوتنی شارستانی دەكەن،
خ��وێ��ن��دن��ەوەی ق��وڵ��ی��ان ه��ەی��ە ،بۆیە
ئارەزوو دەكەن كۆچ بكەن ،تا ژیانێكی
باشتریان هەبێت.

ه��ەرچ��ەن��دە ئ��ەم ق��ەی��ران��ان��ەی كە
ئێستا لەهەرێم دروستبووە كارلێكی
راس���ت���ەوخ���ۆی ه���ەی���ە ،ب��ۆن��م��وون��ە
مەسەلەی قەیرانی دارای��ی ،مەسەلەی
ب��ێ م��وچ��ەی��ی ،ئ��ەو ق��ەی��ران��ان��ەی كە
لە مەسەلەی حكومەت و دەسەاڵتدا
ه��ەی��ە ،ك��ە حزبە سیاسیەكان ناگەن
بەیەك ،رەنگە ئەم هۆكارانە دیارترین
هۆكاربن بۆ كۆچكردنی گەنجان ،كە
گەنج ه��ەوڵ��دەدات شوێنێكی ئارامتر،
سەقامگیرییەكی
باشترو
داهاتێكی
دەروونی هەبێت.
من پێموایە ئەوەی كاریگەری هەیە،
سەقامگیرییە دەروونییەكانە ،لەكاتێكدا
گەنج زانكۆ ت��ەواو دەك��ات ،دەرفەتی
كاریان پێنادرێت ،تەنانەت زۆرێك لە
گەنجەكانمان ب��ڕوان��ام��ەی ماستەریان
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رێزان شێخ دلێر:
هۆكارەكانی كۆچ
قەیرانە سیاسیەكان،
ێ
ملمالن 
سیاسییەكان،
هۆكارێكە بۆ ئەمە،
ئەمە چارەسەر
بكرێت ،ئەمە ببێت
بەخەمی حكومەت،
ببێت بە خەمی
پەرلەمان ،كاتێك
شتێك بوو بە خەمی
حكومەت و پەرلەمان،
دەسەاڵت و ئیرادە
گەڕایەوە بۆ پەرلەمان،
ئەوكاتە دەتوانێت
چارەسەری كێشەكان
بكات
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هەیە ،بەاڵم دەرفەتی كاریان نییە ،ئەم
هۆكارانەو كۆمەڵێك هۆكاری تر هەیە،
كە وا لە گەنج دەكات بیر لە كۆچكردن
بكاتەوە.
رێ���زان ش��ێ��خ دل��ێ��ر :گەلی ك��ورد
بەشێوەیەكی گشتی ،زۆر پەیوەستە
ب��ەخ��اك��ەك��ەی��ەوە ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی ئێمە
واڵتمان نییە ،پێموایە ئەگەر لەشوێنێكدا
ئارامی و ئاسایش هەبێت ،قەناعەتمان
بەهەموو ئەمانە دەبێت ،بەاڵم ئەوەی
ئێمە لەهەرێمی كوردستان بینومانە،
لەساڵی 1991ەوە تاكو ساڵی ،2015
هەتا ئێستا حكومەتێكی راستەقینەمان
نەبووە ،واتە حكومەتەكەمان بێ ستراتیژ
بووە ،ئەمەش وا لەگەنج دەكات بیر لە
كۆچكردن بكاتەوە ،چونكە گەنج بینای
واڵتەكەی دەبینێ ،پێشكەوتنی دیكۆری
واڵتەكەی دەبینێت ،بۆیە ئەویش داوای
ئەوە دەكات ،كە بەپێی ئەو پێشكەوتن
و دیكۆرە لەو دەوڵەتەدا بەشداربێت.
گەنج لەم واڵتەدا هیچی نییە ،تەنها
ئەوە نەبێت كە لەناو خێزانەكەیدایەو
هەرچۆنێك بێت خوێندنەكەی تەواو
دەكات ،لەدوایشدا بەبێ سودو قازانج
دەمێنێتەوە ،هەست دەكات كە رۆڵی
نییەو هیچ سودێك ناگەیەنێت بەو
شوێنەی كە تێدا دەژی ،من كە ئەندام
پەرلەمانێكم ئ��ەگ��ەر هیچ سودێكم
نەبێت بۆخۆم و گەلەكەم ،هەستدەكەم
لەكارەكەم توشی مەلەل دەبم ،گەنجیش
بەهەمانشێوەیە ،گەنجیش وزەو تواناو
بوونی هەیە ،پێویستە ئیش بكات،
پێویستە خزمەتی واڵت��ەك��ەی بكات،
لەكاتێكدا هەر یەكێك لەئێمە واڵت و
میللەتی خۆی خۆشدەوێت ،بەتایبەتی
كورد ،چونكە معاناتێكی زۆر زۆرمان
چەشتووە ،لەبەرئەوە گەنج كە ئەمانە
دەبینێت ،تەماشا دەك��ات چارەسەری
نییە .

چ���ارەس���ەرەك���ەش���ی ب���ۆ ئ���ەوە
دەگەڕێتەوە ،كە ستراتیژێك لە واڵتدا
نییە ،بۆنموونە لە ساڵەكانی -1996
 1997دا بارودۆخێكی زۆر ناخۆشمان
هەبوو ،راستە گەنج رۆیشت ،بەاڵم
خەڵك بەرگەی بارودۆخەكەی گرت،
بەاڵم ئێستا لەپێناو چیدا بەرگەی ئەو
بارودۆخە بگرێت؟ لەپێناو ئەوەی هەرێم
بەدەستی خۆی نەهامەتی و بێ دارایی
هێنایە واڵت���ەوە ،پاشان ئ��ەو هەموو
گەندەڵییەی كە هەیەو دەكرێت لەالیەن
بچوكترین كایەی كە لەناو حكومەتدا
كاردەكات ،هەتا دەگاتە گەورەترینیان،
لەهەمانكاتدا قسەی حزبە سیاسیەكان،
ئەمانە هەموویان گرفتن.
ئەو قسانەی كە من دەیكەم ،ئەگەر
لەگەڵ س��ەرۆك��ی حكومەتی هەرێمی
ك��وردس��ت��ان��ی��ش��دا دابنیشیت تەماشا
دەكەیت ،هەمان قسەی من دەكات،
ئەگەر بگەیتە ئەو قۆناغەی سەرۆكی
حكومەت وەكو تۆ قسەبكات ،كەواتە
چارەسەر لەالی كێیە؟ گەنجیش كە ئەمە
دەبینێت ،دەرەتانی نییە ،دەرگاكانی
ل��ێ��دادەخ��رێ��ت ،پ��ێ��م��وای��ە دەرگ��اك��ان
تاڕادەیەك داخراون ،لەكاتێكیشدا گەنج
سەفەر دەك��ات ،خێزان كۆچ دەك��ات،
هونەرمەند دەڕوات ،سەرجەمی ئەو
كەسانەی گەشە بەواڵت دەدەن دەڕۆن،
كێ لە حكومەت قسەی كرد بڵێت «من
بەرنامەم هەیە ،ئەمەی من كردومە
هەڵەبووە ،پێویستم بەوەیە جارێكی تر،
چارەسەر بۆ ئەم هەرێمە دابنێم» ،هیچ
كەسێك نەبوو بێتە دەنگ و قسەبكات،
لەبەرئەوە منیش كە نوێنەری خەڵكم،
منیش هەمان بۆچوونی ئەوانم هەیە،
چونكە ب��ەرن��ام��ەی��ەك نییە ،رۆژان���ە
حزبەكان دادەنیشن ،بەاڵم ئەنجامەكان
كوان ،ئەمانە جۆرێكن لەوشتانەی كە
خەڵك هەست بەبێزاری دەكات.
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د .لوقمان رەئوف :جیاوازی كۆچی
ئ��ەم ج��ارە ل��ەوەدای��ە ،خەڵكی وێڵە
بەدوای یاسایەكدا ،كە جیاوازی لەنێوان
دەوڵ��ەم��ەن��دو ه��ەژارێ��ك ،بەرپرسێك
و كەسێكی ئاساییدا نەكات ،هەربۆیە
بەگشتی دی��اردەی كۆچ نەك تەنها لە
هەرێمی كوردستان ،بەڵكو لە جیهانیشدا
دوو جۆرە:
1كۆچی خواستی (اختیاری).2كۆچی ناچاری (اجباری).ل��ە م��ێ��ژووی حكومەتی هەرێمی
كوردستاندا ،واتە لە ساڵی  1991بەدواوە
 % 95كۆچەكان ناچارین ،چونكە ئەو
% 5كۆچەی تریش كە خۆی لەناردنی
خوێندكاران بۆ دەرەوەو بەمەبەستی
خوێندن ،یان ناردنی فەرمانبەر لەالیەن
فەرمانگەكەیەوە ،یان هونەرمەند بۆ
بەشداری پێشانگەو........هتد ،پاش
داواكردنی كۆمەڵێك رێكارو داواكاری،
ب��ە مەبەستی ف��ش��اری گ���ەڕان���ەوەی،
ئەگەر كەمترین دەرفەتی بۆ برەخسایە
ن��ەدەگ��ەڕەرای��ەوە ،بۆیە ئەم جۆرەیان
كەمترین رێژەی بەركەوتووە .ئەو 95%
لە ساڵی  1991ەوە بە فشاری ئابووری
دەستپێدەكات ،تاوەكو ساڵی ،1994
پاشان لە ساڵی  1994تاوەكو ،2000
جگە لە فشاری ئابووری ،فشاری سیاسی
و شەڕی ناوخۆش ،بووە هۆكارێكی تری
كۆچی ناچاری ،لەمەش خراپتر هەر لەم
ماوەیەدا كۆچی ناوخۆیی دەستیپێكرد،
بەاڵم ئەم كۆچەی لەساڵی 2015-2014
دەستیپێكردوە ،جیاوازە لەوەی رابردوو،
چ��ون��ك��ە ل��ەم ك��ۆچ��ەدا دەوڵ��ەم��ەن��د،
ب��ازرگ��ان ،م���ەال ،س��ەل��ەف��ی.....ه��ت��د
تێدایەو واڵت بەجێدەهێڵێت ،چونكە
گ��ەورەت��ری��ن گرفت ل��ەم ه��ەرێ��م��ەدا،
نەبوونی یاسایەكە كە مافی مافخوراو
وەربگرێتەوە ،بەمانایەكی تر ئەمانەی
كە دەچن بۆ دەرەوە ،لەگەڵ بوونی

چ��ەن��دی��ن ك���اری���گ���ەری ن��ێ��گ��ەت��ی��ڤ،
گ��ەورەت��ری��ن پاڵنەر ب��وون��ی یاسایەكە
جیاوازی لەنێوان كەسێكی دەوڵەمەندو
هەژار ،بەرپرس و گەدادا ناكات ،مافی
هەموویان دەپارێزێت ،كێشەكە ئارامی و
سەقامگیری نییە ،ئەم حاڵەتە لە سااڵنی
 2010 2004رۆڵی هەبوو ،خەڵكیشگەڕایەوە ،بەاڵم لە ئێستادا گرفتەكە،
زۆری كێشەو نەبوونی دادپەروەرییە،
نەك نەبوونی ئازادی و ناسەقامگیریی.
سەبارەت بە ناوەڕاست و باشوری
عێراقیش ،بەپێی ئامارێكی حكومەتی
عێراقی % 45گەنجەكان كۆچیانكردووە،
% 35بۆ دەرەوەی عێراق و لە %10بۆ
ناو هەرێمی كوردستان %25 ،بوونەتە
حەشدی شەعبی  % 7بوونەتە داعش،
 % 20بەشداری راپەڕینەكانی بەغدایان
كردووە ،كەواتە %82گەنجانی ناوەڕاست
و باشوریش سەرگەردانن ،بەاڵم خراپتر
لە گەنجانی هەرێمی كوردستان ،بۆیە
گەنجی عێراق هەموویان پەروەردەیەكی
ل��ۆژی��ك��ی و م��ەزه��ەب��ی و دەرون��ێ��ك��ی
توندبوون ،بۆیە پاش ( )20-15ساڵی
ت��ر ع��ێ��راق رووب�����ەڕووی مەترسێكی
گەورە دەبێتەوە ،چونكە ئەمانە دەبنە
بەڕێوەبەری واڵت ،بەاڵم بۆ كوردستان
دەت��وان��ن ب��ە میكانیزمێكی گونجاو
هەرێمی كوردستان پێشبخەن.
كوردستان دیپلۆماتیك :بەبڕوای
بەڕێزت ،گەندەڵی هۆكاری سەرەكی و
یەكەمە بۆ ئەوەی گەنج كۆچ بكات؟
عوسمان زی��ن��دان��ی :ب��ەب��ڕوای من
لەهەرێمی كوردستاندا ،پەراوێزێك لە
ئازادی سیاسی ،لە دیموكراسی هەیە،
لەهەمانكاتدا پێشكەوتنی ئ��اب��ووری،
سیاسی ،كۆمەاڵیەتی لەماوەی  20ساڵی
راب��ردوودا روی��داوە ،ب��ەاڵم كێشەیەك
ك��ە زۆر گرنگە ناعەدالەتییە ،هەم
ناشەفافی ،هەم مەسەلەی گەندەڵی ،كە

پڕۆفایل:

_ رێزان دلێر مستەفا.
_ ل���ە س���اڵ���ی  1974لە
س���ل���ێ���م���ان���ی_ ق���������ەرەداغ
لەدایكبووە.
_ لە ساڵی  1997كۆلێژی
ئ��اداب بەشی كۆمەڵناسی لە
هەولێر تەواوكردووە.
_ لە ساڵی  2003كۆلێژی
یاسای لە زان��ك��ۆی سلێمانی
تەواوكردووە.
_ ئ���ەن���دام���ی س��ەن��دی��ك��ای
پارێزەرانی كوردستانە.
_ ج��گ��ەل��ە زم��ان��ی ك���وردی،
زمانەكانی عەرەبی ،فارسی
بەباشی دەزانێت.
_ ئ��ەن��دام��ی ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی
نوێنەرانی عێراقە ،لەسەر
لیستی یەكێتی نیشتمانی
كوردستان.
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پڕۆفایل:
_ ح��ەس��ەن م��ح��ەم��ەد ن���وری،
ناسراو بە ( حەسەن جەباری) .
_ لە ساڵی  1970لە گەڕەكی
چوارباخ لە شاری سلێمانی لە
دایكبووە.
_ بەشی كارگێری گشتی ،لە
كۆلێژی كارگێڕی و ئابووری لە
زانكۆی بەغداد تەواو كردووە.
_ سكرتێری پێشووی سەندیكای
ئ��اب��ووری ن��اس��ان��ی ك��وردس��ت��ان
بووە.
_ ئەندامی كارای رۆژنامەنوسانی
كوردستانە.
_ لە ئێستادا كارگێڕی لقی
چ����واری پ��ارت��ی دی��م��وك��رات��ی
كوردستانە.
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لە ناعەدالەتییەوە سەرچاوەی گرتووە.
ئ��ەم ن��اع��ەدال��ەت��ی��ی��ە لەهەرێمی
ك��وردس��ت��ان��دا وای��ك��ردووە ،ك��ە حزبی
سیاسی حەقی نەبێت چاالكی بكات،
رۆژنامەنوسێك نەتوانێت ژیانی پیشەی
خ��ۆی ه��ەب��ێ��ت ،خەڵكێكی كرێكارو
زەحمەتكێش پ��اش  20س��اڵ زەمانی
كۆمەاڵیەتی نەبێت ،رۆژانە گوێبیستی
ئەوە دەبین ،كە ژن دەكوژرێت ،بۆیە
بەبڕوای من ،ئەم ناعەدالەتییەی كە
هەیە ،الیەنی سیاسی ،الیەنی یاسایی،
الی��ەن��ی ژی��ان��ی ئ���اب���ووری و الی��ەن��ی
كۆمەاڵیەتی والت��ی گ��رت��ۆت��ەوە ،ئەمە
هۆكارێكی سەرەكییە ،كە بەدرێژایی
مێژوو لەسەرجەم واڵت��ان و هەرێمی
كوردستانیشدا ك��ۆچ ه��ەب��ووە ،بەاڵم
كۆچی ئێستا لەگەڵ كۆچی پێش راپەڕین
جیاوازی هەیە.
ك��ۆچ��ی پێش راپ���ەڕی���ن ،لەترسی
زەبروزەنگ بوو ،یان بۆئەوە بوو كە
بچن لە دەرەوەی واڵت بخوێنن،..... ،
یان جۆرێك لە كوردایەتی بكەن دژی
دەوڵەتێكی داگیركەرو دیكتاتۆر ،بەاڵم
ئەو كۆچكردنەی كە لەئێستادا هەیە،
راكردنە لەو راستیەی كە خەڵك خۆی
دەنگی بۆ داوە ،راپەڕینی بۆ كردووە،
ب��ەرگ��ەی ب��ارودۆخ��ی خ��راپ��ی ئ��اب��وری
گرتووە.
هۆكارە سەرەكییەكانیش ،هۆكاری
سیاسی و ئابوورییە ،ئەم دوو هۆكارەش
خ��ۆی ل��ەم خ��اڵ��ەدا دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە كە
ناعەدالەتی هەیە ،ئەم ناعەدالەتییە
رۆچۆتە ناو ژیانی كۆمەاڵیەتی ،ئابووری،
سیاسییەوە ،بەم هۆیەوە جگەلە گەنج،
س��ەدان خێزانیش رۆیشتووە ،چەندین
خێزان و خەڵكی بەتوانا دەیانەوێت
بڕۆن ،لەكاتێكدا ئەم كۆچكردنە ،تەنها
زیان بە گەلی كوردستان ناگەیەنێت،
بەبڕوای من قازانجیش دەگەیەنێت،

كە رەنگە دوور م��ەودا بێت ،چونكە
ئ��ەو خەڵكەی كە لێرە دەمێنێتەوە،
رەن��گ��ە ك���اردان���ەوەی زۆر خ���راپ لە
كۆمەڵگەدا دروستبكات ئەمە لەالیەك،
لەالیەكیترەوە توشی حاڵەتی نەفسی
دەبێت ،بەاڵم ئەگەر دەرگایەكی نوێی
لەسەر بكرێتەوە ،ژیانێكی نوێ ببینێت،
وەك ئەو گەنجانەی كە پێشتر رۆیشتوون،
ت��وش��ی ژی��ان��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی خ��راپ و
نەبوونی نەبوون ،بگرە بەشێكی زۆریان
بەپارەیەكی ب��اش��ەوە ،بە خ��ان��ەوادەی
باش و ژیانی سیاسی باشەوە هاتنەوە
بۆ كوردستان ،بەاڵم زیان و مەترسی
كۆچكردن لە ئێستادا ئەوەیە ،كە رێگەو
میكانیزمی سەفەرەكە ،مەترسی لەسەر
ژیانی خەڵك و هاوواڵتی دروستدەكات،
ئەگینا ب��ەب��ڕوای م��ن س��ەف��ەرك��ردن و
چ��وون��ە دەرەوە جگەلە زیانەكانی،
لەرووی نیشتمانی و نەتەوەییەوە ،بۆ
ئاسایشی گەلی كوردستان ،كە پێویستی
بەیەكریزی و وزەی گەنج و خۆشەویستی
نیشتمان هەیە ،لەهەمانكاتدا پێویستت
بەوە هەیە سەفەر بكەیت و بڕۆیت،
بەاڵم ئەم كۆچكردنەی كە ئێستا هەیە،
سەفەرێكی ناسروشتییە ،بەكۆمەڵە،
میكانیزمی سەفەرەكە مەترسیدارە،
داه��ات��ووی بەشێكی زۆریشیان روون
نییە ،بۆیە بەبڕوای من لەناعەدالەتییەوە
سەرچاوەی گرتووە.
بۆنموونە سااڵنە دەیان هەزار گەنج
لەئامادەییە پیشەییەكان دەردەچ��ن،
ك��ەچ��ی ل���ە زان���ك���ۆو پ��ەی��م��ان��گ��اك��ان
وەرناگیرێن ،لەهەمانكاتدا دەیان هەزاری
تر لە زانكۆو پەیمانگا تەواو دەكەن و
دانامەزرێن ،لە كەرتی تایبەتیشدا هەلی
كاریان نییە ،ئەمانە كێشەیە ،یان دەبێت
لە كەرتی تایبەت هەلی كار بۆ خەڵك
بڕەخسێنیت ،ی��ان دەبێت لە كەرتی
حكومی دایبمەزرێنیت ،یان دەبێت
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ك��اری ب��دەی��ت��ێ ،ی��اس��ای��ەك ل��ەم واڵت��ە
نییە ،بەناوی یاسای بیمەی بێكاری،
لەبەرئەوە ئەم هۆكارە ئابوورییە ،ئەم
ه��ۆك��ارە بێكارییە ،كاریگەری زۆری
دروستكردووە لەسەر توێژی گەنجان،
بۆیە هۆكاری ئەوەشە كە گەنج زیاتر لە
توێژەكانی تر سەفەر دەكات و دەڕوات،
لەبەرئەوەیە كە هەست بەمەترسی
ژیانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی دەكات،
ناتوانێت بەئاسانی خێزان پێكبهێنێت،
تموحی ئینسانی ئەم سەردەمە جیاوازە،
لەتموحی ئینسانی  20ساڵ لەمەوبەر.
ك��وردس��ت��ان دپ��ی��ل��ۆم��ات��ی��ك :جگە
لە گەنجان خێزانیش كۆچ دەك��ەن،
ئەگەر خێزان كۆچ بكات ،كێشەیەكی
گەورەتر بۆ كۆمەڵگە دروستدەكات،
كە كۆمەڵێك گرفتی ت��ری ب��ەدوادا
دێت ،بۆنموونە زۆرج��ار دەبیستین،
كەسێك خێزانەكەی بەجێهێشتووەو
خ��ۆی ل��ەدەرەوەی��ە ،ئەمەش كێشەی
گەورەی كۆمەاڵیەتی بەدوادا دێت ،ئایا
ئێستا تەنها كێشە كۆمەاڵیەتییەكان
رەقكراونەتەوە ،یان كێشەی تریش
هەیە؟
كنێر عبدوڵاڵ :سەرەتا پێش ئەوەی
باسی كێشەكان بكەم ،دەمەوێت باسی
هۆكاری كۆچكردن بكەم ،كۆچكردنی
م��رۆڤ لەواڵتێكەوە بۆ واڵتێكی تر،
شتێكی ئاسایی و سروشتییە ،ب��ەاڵم
كۆچكردنی ئێستا ه��ۆك��اری جیاوازی
لێدەكەوێتەوە ،چونكە بەلێشاو ،بە
تەمەنی ج��ی��اواز ،ب��ەرەگ��ەزی جیاواز
كۆچ دەكرێت ،هەموو ئەمانە دەشێت
هۆكاری جیاوازی هەبێت.
لەسااڵنی رابردووشدا خەڵك كۆچی
دەكرد ،كە هۆكارەكەی خوێندن ،گەشت
كردن ،بازرگانی بوو ،بەاڵم ئێستا تەنها
هۆكاری ناوخۆیی نییە ،كە پێشتر ئەو
بەڕێزانە ئاماژەیان پێكردو وتیان بەهۆی

ه��ۆك��اری ئ��اب��ووری ،سیاسی ،دارای��ی،
نەبوونی ئارامی و سەقامگیرییەوە خەڵك
كۆچ دەك��ات ،بەاڵم جگە لەم هۆكارە
ناوخۆییانە ،ه��ۆك��اری نێودەوڵەتیش
كاریگەرییەكی زۆر بەرفراوانی هەیە،
بۆئەوەی دەرگا لەبەردەمی كوردستان و
سەرتاسەری كۆمەڵگای رۆژهەاڵتدا وااڵ
بێت .بەگشتی هۆكارە نێودەوڵەتییەكان
لەچەند خاڵێكدا كورتدەكەمەوە:
یەكەم :كەمی دەستی كار لە واڵتە
نێودەوڵەتییەكاندا.
دووەم :كەمی رێژەی گەنجە لەو
واڵتانەدا ،كە پێویستی بەدەستی هەلی
كار هەیە.
ئەم دوو هۆكارە بەشێوەیەكی گشتی
وای��ك��ردووە ،ب��ەرژەوەن��دی ئ��ەو واڵتە
نێودەوڵەتیانە بەسیاسەتێكی دیپلۆماسی،
بەرنامە رێژی هەبێت ،بۆئەوەی دەرگا
وااڵ ب��ك��ات ،سنورەكانی وااڵ بكات،
لەالیەك ئامانجێك دەپێكێت و دەڵێت
«من واڵتێكی مرۆڤ دۆستم ،واڵتێكی
دی��م��وك��رات��خ��وازم دەرگ���ام ك��ردۆت��ەوە
لەبەردەمی ئەو تاك و لێقەوماوانەی،
كە لە واڵتەكانی خۆیان جێگیر نین»،
لەالیەكی تریش بە واڵت��ە ناوخۆیی و
رۆژهەاڵتییەكان دەڵێت «ئێوە واڵتێكی
نادیموكراسین» ،لەالیەكی تریشەوە
بەرژەوەندی گشتییە تایبەتییەكەی خۆی
بەرجەستەدەكات ،كە ل��ەو خااڵنەدا
خۆی دەبینێتەوە ،سنوریان كردۆتەوە،
ب��ەاڵم وەرگ��رت��ن��ی ئ��ەو پەنابەرانەیان
سنورداركردووە ،ئەمەش ئاماژەیەكی
زۆر دیپلۆماسییە ،كە وادەك��ات دەرگا
وااڵك���ردن هەبێت ب��ۆ چەند كەسێك
خۆی پێویستی پێیەتی و دەیخوازێت،
بەپێی س��ی��اس��ەت ،پ�لان و بەرنامەی
خۆی ،چونكە ئەگەر سنورداری نەكات،
مەترسی دەكەوێتە سەر ژیانی داهاتوو
ئابووری ئەو واڵتانە.

حەسەن جەباری:
با زۆر زوڵم و گلەیی
لە سیاسییەكان و
حزبەكان و ئیدارەی
خۆمان نەكەین،
راستییەك هەیە ،كە
لە ئێستادا سیستمی
سەرمایەداری حوكمی
جیهان دەكات ،واتە
ئەو تێگەیشتنەی
ئێستا بۆ ژیان هەیە،
تێگەیشتنێكە جیاوازە
لە سەردەمانی پێشووتر
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د .لوقمان رەئوف:
بەپێی ئامارێكی
حكومەتی عێراقی
% 45گەنجەكان
كۆچیانكردووە،
% 35بۆ دەرەوەی عێراق
و لە  % 10بۆ ناو
هەرێمی كوردستان،
 %25بوونەتە حەشدی
شەعبی  % 7بوونەتە
داعش % 20 ،بەشداری
راپەڕینەكانی بەغدایان
كردووە ،كەواتە%82
گەنجانی ناوەڕاست و
باشوریش سەرگەردانن
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بۆیە ئەم هۆكارە نێودەوڵەتییانە،
كە بەگشتی مەترسیدارترین هۆكارن
و لەواڵتەكانی رۆژه���ەاڵت هەستیان
پێناكەین ،هۆكارێكی سەرەكییە ،ئێستا
دەرگ���ا وااڵ دەك���ات ،م��اوەی��ەك��ی تر
دای��دەخ��ات ،سنورداری دەك��ات ،ئەمە
هۆكارێكی زۆر گرنگە.
هۆكارە ناوخۆییەكان بەبڕوای من
پەیوەست نییە ،بە خاڵە هەنوكەییەكانی
ئێستاوە ،بەڵكو پەیوەستە بە كۆمەڵێك
هۆكاری كەڵەكە ب��ووی راب���ردوو ،كە
هەر لەسەرەتای 1991ەوە لەدەسەاڵتی
حوكمڕانیدا قۆناغ بەقۆناغ رەنگدانەوەی
هەیە ،ئەم رەنگدانەوەیە دووبەرەكی
و دووالی��ەن��ی��ی��ەك��ی دروس��ت��ك��ردووە،
ك��ە پێیدەوترێت (ه��ێ��زی دەس��ەاڵت��ی
حوكمڕانی لەبەرامبەر خەڵك) ،خەڵك
وەكو مرۆڤ هەست بەمرۆڤبوونی خۆی
ناكات ،هەست بەگرنگی خۆی ناكات،
كە گرنگی هەبێت بۆ نیشتمان و واڵت،
ئەو شتە بچوكانەی كە هەیەتی ،ئەمەش
پەیوەندی ب��ەوەوە هەیە ،دەسەاڵتی
حوكمڕانی ل��ەواڵت��ی ئ��ێ��م��ەدا بەهەر
سێ جومگە سەرەكییەكەیەوە هەیە،
دەس��ەاڵت��ی چوارەمیش كە بڕواموایە
هێشتا لەدایك نەبووە ،كە دەسەاڵتی
راگەیاندنە ،هەموو ئ��ەم دەسەاڵتانە
ت����ەواوك����ەری ی��ەك��ت��رن ،ب���ۆئ���ەوەی
دەسەاڵتێكی حوكمڕانی تەندروست بۆ
تاكی هاواڵتی فەراهەم بكات ،كە تا ئێستا
تەنها رواڵ��ەت كارانەیە ،سەربەخۆیی
خۆی لە بڕیارداندا نییە ،ئەمە عەقڵی
زۆرب�����ەی دەس���ەاڵت���ی ح��زب��ی��ی��ە ،كە
حوكمڕانی دەكات و دەرئەنجامەكەشی
ئ��ەم قەیرانانەیە ،ك��ە ئێستا هەیە،
ك��ۆچ ك��ە ل���ەرووە كۆمەاڵیەتییەكەوە
كاریگەری هەیە ،لەبەرئەوەی ئازادی
بۆ تاك نییە ،كە سەرەتاییترین مافی
مرۆڤە ،كە خۆشەویستی و پەیوەندی

هاوسەرگیرییە ،كە پێویستە مرۆڤەكان
بۆچوونی تایبەتی خۆیانیان هەبێت
بۆ ئەو كەسەی هەڵدەبژێرن ،دەبینی
لە پاركێك تاكێك دەك��وژرێ��ت ،ئەمە
ن��ەب��وون��ی ئ��ازادی��ی��ە ،ك��ە م���رۆڤ لە
كۆمەڵگەی ئێمەدا ئەو ئازادییەی نییە،
تەنانەت تێگەیشتی ئ��ازادی و هەموو
چەمكەكانی تر لە قەیراندایە ،ئەم
قەیرانانە هەمووی بەهۆی دەسەاڵتی
س��ی��اس��ی ح��وك��م��ڕان��ی��ی��ەوە ب���ۆ ت��اك
دروستبووە ،چونكە ئەركی دەسەاڵتە،
كە بتوانێت بەفەلسەفەو پەروەردەیەكی
تەندروست گەشە بە تاكەكانی بدات،
لەكاتێكدا گەنجی ئێستا خاڵییە لەزۆر
شت ،بۆیە نەبوونی ئ��ازادی ،نەبوونی
ئینتیما ،نەبوونی هۆكارە ئابوورییەكان،
سەرجەمیان تەواوكەری یەكترن ،بەاڵم
هۆكارەكەی ئەو كەڵەكە بوونەیە ،كە
لەسەرەتاوە بێ بناغە ،بێ بەرنامە ،بێ
پالن دانراوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :هۆكارە
دی��ارەك��ان��ی ك��ۆچ��ك��ردن چییە؟ ئەو
كێشانەی ك��ە دوای ئ��ەو دی��اردەی��ە
سەرهەڵدەدەن چین؟
دارا سێكانیانی :دەتوانین دیاردەی
كۆچكردن بۆ دوو تەوەر پۆلێن بكەین،
م��ەرچ نییە هەموو كۆچكردنی سلبی
بێت ،كۆچ هەیە لە دواج��اردا سودی
لێدەبینرێت و ئ��ەن��ج��ام��ی باشیشی
دەبێت ،وەكو مەسەلەكانی خوێندن،
ش���ارەزاب���وون و پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن ،ئەمە
لەالیەك .لەالیەكیتر ،كاتێك هێزی كار
لەواڵتدا نامێنێت ،هەرچەندە خێزان و
خەڵكی بە تەمەنیش كۆچ دەكات ،بەاڵم
بەڕێژەیەكی زۆر گەنجە كە سەفەر
دەكات ،كە دەكرێت هۆكارەكانی ئەم
چەند خاڵەی خوارەوە بێت:
یەكەم :دروستبوونی قەیران ،واتا
ئەگەر قەیران لە واڵتدا هەبوو ،دیاردەی
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كۆچیش س��ەره��ەڵ��دەدات ،ئاشكرایە
لەماوەی چەند ساڵی رابردوودا ،كۆچی
پێچەوانە دروستببوو ،ئەوانەی لەسااڵنی
نەوەدەكانەوە رۆیشتبوو ،لە ساڵی 2000
بەدواوە گەڕانەوە ،بەپێچەوانەشەوە.
دوەم :بێ هیوایی.
سێیەم :بێ پالنی ،چونكە لەئێستادا
س��ی��اس��ەت��م��ەدارو رۆشنبیر ،تەنانەت
هاوواڵتییە سادەكانیش نازانین ئایندەی
ئەم واڵتە بەرەو كوێ دەڕوات ،ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی پاڵن و نەبوونی
پرۆژە.
چوارەم :سیاسەتی نێودەوڵەتی ،كە
من پێموایە رۆڵی كاریگەری لەمەسەلەی
كۆچكردندا هەیە ،چونكە ئەوان بەچەند
ساڵێك جارێك سنورەكانیان دەكەنەوە،
رێ��ژەك��ەش دی���اری دەك���ەن ،بتەوێت
و نەتەوێت ئ��ەو واڵت��ان��ە پێویستیان
بەدەستی ك��ار هەیە ،ئاشكرایە ئەو
دەستی كارە بریتییە لە گەنج ،چونكە
منداڵ هەتا گ��ەورە دەب��ێ��ت ،دەبێت
خ��زم��ەت بكرێت ،بەهەمانشێوە بە
سااڵچوانیش دەبێت خزمەت بكرێت،
ئ���ەوەی ك��ە دەم��ێ��ن��ێ��ت��ەوە ،ك��ە وزەی
سیاسی ،توانای كاركردنی هەیە ،بریتیە
لە گەنج ،گەر لە یادمان بێت ،لە ساڵی
1996دا رێكخراوە ئەمەریكیەكان هەموو
بڕوانامەدارو پلەدارەكانیان ب��رد ،كە
نزیكەی  5000ه��ەزار كەس دەب��وون،
هۆكاری ئەمەش مەسەلەی ترس نەبوو،
چونكە تەنها ئەو  5000كەسە ژیانیان
لە مەترسیدا نەبوو ،بەڵكو سەرجەم
هاوواڵتیان لەبەردەم مەترسیدا بوون.
پێنجەم :نەخوێندنەوەی گەنجان،
بەداخەوە گەنج ئەوەندەی لە دەزگاكانی
راگەیاندن ،روپ��ەری رۆژنامەكان ،لە
دەزگا بیستراوەكانەوە باسیان دەكرێت،
بەاڵم بە واقیعی رۆڵیان پێنادرێت.
ش��ەش��ەم :ج���ی���اوازی چینایەتی،

بۆنموونە گەنجێك دەب��ی��ن��ی ،ژیانی
ئ��ەوپ��ەڕی لە خۆشیدایە ،گەنجێكیش
دەبینی لە هەموو شتەكانی ژیان بێ
بەشە ،دواج��ار بڕیارێك دەدات ،كە
هەم بەزیانی خۆی ،هەم كۆمەڵگا تەواو
دەبێت.
حەوتەم :بێ بەڵێنی ،ئەو هەموو
ب��ەڵ��ێ��ن��ەی ب��ەگ��ەن��ج درا ،ب��ەراس��ت��ی
حكومەتی كوردی كەمتەرخەمە ،دەبێت
هەمووشمان دان بە ئەوەدا بنێین ،كە
لەماوەی  24ساڵی ئەزمونی كاریدا،
ن��ەی��ت��وان��ی ك��ەرت��ی ت��ای��ب��ەت و هێزی
گەنجان بخاتەكار ،هەم بۆئەوەی خۆیان
سودمەند ب��ن ،ه��ەم گ��ەل و واڵتیش
سودمەند بێت.
هەشتەم :بێ بەش بوونی زۆرینە
لەسەر حسابی كەمینە ،ئاشكرایە توێژێكی
زۆر ل��ەم واڵت��ەدا بێ ب��ەش ب��ووە ،لە
هەموو داهات و دەستكەوتێك ،كە لەم
واڵتەدا هەیە ،بەاڵم كەمینە سودمەندە،
ك��ە ج��ی��اوازی��ی��ەك��ان ه��ێ��ن��دە زۆرە،
لەئەنجامدا تاكێك دروست دەبێت ،كە
بڕوای بەهیچ شتێك نامێنێت.
نۆیەم :بێ متمانەیی ،كە یەكێكە
ل��ەو گرفتە سەرەكیانەی رووب��ەرووی
ئەم واڵتە بۆتەوە ،ئەگەر ئێمە تەنها
بەڵێنەكان بژمێرین ،رەن��گ��ە بۆمان
نەژمێردرێت ،بەاڵم دەستكەوتەكان زۆر
كەمن ،لەبەرئەوەی پێویستە حكومەت،
دەزگا بەرپرسەكان ،الیەنە سیاسیەكان
ئاوڕێكی جدی لەم پرۆسەیە بدەنەوە،
چونكە ناكرێت بەهەر  10ساڵ جارێك،
هێزێكی گ��ەورە لە خوێندەوار ،الوان
و گەنجان ئەم واڵت��ە بەجێبهێڵن ،كە
ئاشكرایە كاریگەی سلبی دەبێت لەسەر
كۆمەڵگە ،لەرووی سیاسییەوە كاریگەری
دەب��ێ��ت ،ل����ەرووی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە
كاریگەری دەبێت ،چونكە ئەم گەنجانە
دەنگە دلێرو بوێرەكانی كۆمەڵگان،

پڕۆفایل:
_ د.لوقمان رەئووف
_ لە ساڵی  1970لەدایكبووە.
_ ئەندامی ك��ارای سەندیكای
رۆژنامەنوسانی كوردستان و
جیهانە.
_ ئەندامی یەكێتی نوسەرانی
كوردە.
_ ئ����ەن����دام����ی ك���ۆم���ەڵ���ەی
ئەكادیمیای كوردستانە.
_ س��ەرۆك��ی ب��ەش��ی كوردییە
ل��ە پەیمانگەی گەشەپێدانی
پەروەردەیی.
_ س����ەرن����وس����ەری گ���ۆڤ���اری
(ئایدیا) یە.
_ ( )20كتێبی لە بواری ئەدەبی
و ف��ك��ری��دا ب�ڵ�اوك���ردوەت���ەوە،
جگەلەمە بە س��ەدان بابەت و
وتارو لێكۆڵینەوەی لە گۆڤارو
رۆژامەكاندا باڵوكردوەتەوە.
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پڕۆفایل:
_ ع��وس��م��ان ح��ەم��ە سەعید
مەولود ،ناسراو بە (عوسمانی
زیندانی) .
_ ل��ە ساڵی  1969ل��ە ش��اری
سلێمانی لەدایكبووە.
_ زم�����ان�����ی ع�����ەرەب�����ی ل��ە
زان��ك��ۆی گەشەپێدانی مرۆیی
تەواوكردووە.
_ سەرۆكی سەندیكای كرێكارانی
بیناسازییە.
_ ل���ە چ���ەن���دان ك��ەم��پ��ی��ن و
رێ���ك���خ���راودا ك���اری���ك���ردووەو
كاردەكات.
_ ئەندامی دەستەی نوسەرانی
رۆژنامەی گەشەپێدان بووە.
_ ب���ەرپ���رس���ی پ��ەی��وەن��دی��ی��ە
كوردستانییەكانی حزبی شیوعی
كوردستانە.
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ئ��ەوان��ن ك��ە ل��ەئ��ای��ن��دەدا چ��اوەڕێ��ی
گۆڕانكاریان لێدەكرێت ،بەاڵم كاتێك
حكومەت لەرابردوودا بژی ،ناتوانێت
ئ��ی��دارەی داه��ات��ووی گەلی بۆ بكات،
لەبەرئەوە بەدڵنیاییەوە هەموو ئەم
خااڵنە هۆكارن ،كە هیوادارین بتوانرێت
سنورێك بۆ ئەو هۆكارانە دابنرێت،
كۆتایی بەم قەیرانانە بێت.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئاماری
سااڵنی نەوەدەكان و دوات��رو ئێستا،
چ جیاوازییەكیان هەیە ،بەیڕوای تۆ
هۆكاری كۆچكردنی ئێستاو رابردوو
چ جیاوازییان هەیە؟
ئ��ام��ان��ج ع��ب��دوڵ�ڵا :ب���ەداخ���ەوە
ل��ەع��ێ��راق و ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان،
دەزگایەكی تایبەتمەند نییە ،بۆئەوەی
داتا فەرمییەكان كۆبكاتەوە ،چ لەڕێی
فرۆكەخانە نێودەوڵەتییەكان ،چ لەڕێی
وشكانی و ئاوی ،كە بەداخەوە ئێمە
دەروازەی ئاویمان نییە ،ب��ەاڵم لە
ساڵی  1991تا ئێستا ،كە دەكاتە 24
ساڵ ،لەم ماوەیەدا نە پالنێكمان دانا،
نە دەزگایەكی ستراتیجیمان دان��ا ،نە
توێژینەوەیەكی زانستیمان كرد ،تاكو ئەم
واڵتە ببەینەوە سەر رێچكە راستەكە،
لە كاتێكدا ئێمە هەموومان لەسەر
رێگای خوارو خێچ بووین ،پالنێكی زۆر
زەق و بێ بەرنامەمان هەبووە ،قسەش
فەقیرەو هەموو كەس پێی دەوێرێت،
هەروەك پێشتر خاتوو (رێ��زان) وتی:
«لە سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیرانەوە
بیگرە تادەگاتە تاكێكی ئاسایی ئەم
واڵت���ە ،ك��ە ق��س��ەدەك��ات ،وەك���و من
قسەدەكات» ،كەواتە ئەگەر پەرلەمانتار
دەس��ەاڵت��ی ن��ەب��ی��ت ،ك��ە داڕێ����ژەری
پرۆسەی دیموكراسییە ،كە حكومەت
دەسەاڵتی الیەنی جێبەجێكارە ،ئەگەر
حكومەت جێبەجێی نەكات ،من و تۆ
چۆن دەتوانین جێبەجێی بكەین؟ ئایا

رۆڵی حكومەت لەم پرۆسەیەدا چییە؟
بەداخەوە بەرپرسی یەكەم و قەیران
دروستكەری یەكەم حكومەتە.
لەهەرێمی ك��وردس��ت��ان و عێراق
بەگشتی ،سێ جۆر كۆچ هەیە:
قۆناغی یەكەم :سااڵنی  1970تا
ش��ەڕی ئێران و ع��ێ��راق ،كە بەهۆی
پشێوی ،نسكۆی ش��ۆڕش و جەنگی
 8هەشت ساڵەوە بوو ،كە زیاتر لە
 2000000ه��اواڵت��ی بێسەرو شوێن
بوون ،لەكاتێكدا بەبێ هیچ بنەمایەك
ش��ەڕك��را ،ب��ەب��ێ هیچ بنەمایەكیش
كۆتایی پێهات ،كە ب��ەداخ��ەوە هەتا
ئێستاش كەسوكار ،بنەماڵەو خانەوادەی
ئێمە دەناڵێن ،كە كەسوكاریان بێسەرو
شوێنن ،نازانن لەسجنن ،یان تیاچوون،
یان نەماون.
قۆناغی دووەم :ل��ە ساڵی 1980
ەوە دەستپێدەكات ،بەهۆی سیاسەتی
داپ��ڵ��ۆس��ێ��ن��ەری ی��ەك ل����ەدوای یەكی
حكومەتی عێراق ،بەتایبەتی حكومەتی
گ���ۆڕب���ەگ���ۆڕی ب���ەع���س ،ب��ەرام��ب��ەر
هەموو پێكهاتەكانی جۆربەجۆرەكانی
نەتەوەی عێراق ،بەتایبەتی كورد ،كە
سەرەكیترین هۆكار بوو ،كە سەرجەم
پرۆسەكانی ئەنفال ،كیمیاباران ،شەڕ
 ....هتد بەسەر گەلی كورد دا هات،
كەواتە حكومەتی عێراقی سەرجەم ئەو
قەیرانانەی دروستكردبوو.
بۆیە خەڵك بۆئەوەی دەربازی بێت
بچێتە شوێنێكی ئارام ،لەرێگەی ئێرانەوە
دەڕۆیشت ،داوای پەناپەریەتی دەكرد،
دەیان مانگ و دەیان ساڵ دادەنیشت
تا وەاڵمی بدرێتەوە ،بەداخەوە ئەوە
گەورەترین غەدرە كە لەئێمە كراوە،
لەالیەن رێكخراوە نێودەوڵەتییەكانی
جیهانەوە ب��ەرام��ب��ەرم��ان ك���راوە ،كە
هەتا ئێستاش وەكو پێویست بەدەنگ
كوردەوە نەهاتوون.

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

ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :دەك��را
رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان چیان بۆ
كورد بكردایە؟
ئامانج عبدوڵاڵ :ئێمە دەوڵ��ەت
نین ،واڵت نین ،ب��ەاڵم ئینسانین! لە
ساڵی  1951لە جنێف بنەماكانی مافی
م��رۆڤ دام����ەزرا ،ئ��ەم بنەمایانە بۆ
هەموو نەتەوەكانی جیهان وەك یەك
ن��ەب��ووە؟ دەب��وو بەپێی ئ��ەو یاسایانە
مامەڵەیان بكردایە ،ب��ەاڵم بەداخەوە
لەم واڵتەدا دوو پێوەر هەیە ،بۆ خۆیان
پێوەرە باشەكانە ،پێوەرە خراپەكان
بۆ ئێمەیە ،كاتێك غ��ەدرت لێدەكات،
دەتچەوسێنێنەوە ،مافت پێشێل دەكات،
ئ��ەوك��ات م��رۆڤ دەكرێتە ئامرازێك،
كە لەناو دەب��رێ��ت و ك��ەس لەسەری
نایەتە وەاڵم ،بۆنموونە لەكیمیابارانی
هەڵەبجەدا  5000هەزار كەس شەهید
ب��وو ،كێ هاتە وەاڵم؟ مافی مرۆڤ
لەكوێبوو؟
ئ��ەم ق��ەی��ران��ان��ەی ك��ە لەئێستادا
هەیە ،لەكاتێكدا هەر واڵتانی ئەوروپا
هۆكاری سەرەكی ئەو قەیرانانەن كە
لە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت خوڵقاوە،
كە بەداخەوە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
بۆتە شوێنی یەكالكەرەوەی قەیرانەكان،
خۆیان قەیران دروست دەكەن ،خۆیان
چەك دەهێنن ،سەرچاوەی مرۆیی و
دارای��ی بۆ رێكخراوە تیرۆریستەكان
دابین دەكەن ،بۆئەوەی ئەم رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستە ب��ەردەوام لەقەیراندا بێت،
لەكاتێكدا رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،دەیان
و سەدان واڵتی تێدایەو دەیان هەزار
مرۆڤی تێدایە.
پێشتر پرسیاری ئ��ەو جیاوازییەت
كرد ،كە لەنێوان سااڵنی هەشتاكان و
ئێستادا هەیە ،هۆكاری كۆچكردنی ئەو
سەردەمە ،شەڕو جەنگە یەك لەدوای
یەكەكانی حكومەتی گۆڕبەگۆڕی عێراق

بوو ،كە ب��ەردەوام لە جەنگ ،قات و
ق��ڕی ،ش��ەڕی ناوخۆیی ،بە مەزهەبی
ك��ردن و چەوساندنەوەی گەلدا بوو،
ئ��ەم��ەش وای��ك��ردب��وو ه��ەم��وو شتێكی
سیاسی بۆ هەموو هاوواڵتییەكی عێراق
قەدەغە بوو ،ئەگەر بەعسی نەبوویتایە،
م��اف��ی ژی��ان��ت ن��ەب��وو ،وات��ا بەشێكی
هۆكارە سیاسیەكان ،بەشێكیشی قەیرانە
جەنگاوی و پشێوی بوو ،ئەمانە هۆكاری
سەرەكی بوون.
ه��ۆك��ارەك��ان��ی دوای راپ��ەڕی��ن و
دوای گۆڕانی حكومەت زۆر جیاوازن،
ئ��ەو پێداویستییە س��ەردەم��ی��ان��ەی كە
ل��ەو دۆخ���ەدا ه��ەب��وو ،زۆر جیاوازتر
بوو ل��ەوەی ئێستا ،لەسااڵنی  1980تا
 1990ك��ەس سەتەالیت ،ئینتەرنێت،
ئایپادی نەبوو ،بەاڵم ئێستا تەكنەلۆژیا
پێشكەوتووە ،كەواتە دەزگاكانی سۆسیال
میدیا كاریگەریان هەبووە ،كە الیەنی
باش و خراپی هەیە ،بەاڵم بەداخەوە
ئێمە بەخراپی بەكاریدەهێنین ،ئەمە
وای��ك��ردووە تۆ هەموو جیهان بكەیتە
دێیەكی بچوك ل��ەب��ەردەم��ی خۆتدا،
كاتێك لەئەمەریكا شتێك دەگوزەرێت تۆ
لێرەوە رەخنەی لێدەگریت ،لەكاتێكدا
نازانین هەنگاوی داهاتوومان چییە،
بەاڵم ئەمەریكا پالنی بۆ  50ساڵی دیكە
هەیە ،بەاڵم بەداخەوە ئێمە بێ پاڵنین،
خوێندنەوەمان بۆ هەنگاوەكانی داهاتوو
نییە ،ب��ۆی��ە پێویستە ب��ەئ��اوڕدان��ەوە
لەرابردوو وانە وەربگرین.
ق��ەی��ران��ەك��ان��ی ئێستاش ه��ۆك��اری
ن��اس��ەق��ام��گ��ی��ری س��ی��اس��ی��ی��ە ،ه��ۆك��اری
ئابوورییە ،بەداخەوە بێ متمانەیی تاكی
هاوواڵتییە بەدامودەزگاكانی واڵت و بە
سەرجەم حزبەكەوە ،بەداخەوە هەموو
هێزە سیاسییەكان حزبەكە بەرپرسی
یەكەمن لەژیان و تاكی ئەم كۆمەڵگایە.
ب��ەپ��ێ��ی ئ���ەو دات����او زان��ی��اری��ان��ەی

عوسمان زیندانی:
ئەم كۆچكردنەی
كە ئێستا هەیە،
سەفەرێكی
ناسروشتییە،
بەكۆمەڵە ،میكانیزمی
سەفەرەكە
مەترسیدارە،
داهاتووی بەشێكی
زۆریشیان روون
نییە ،بۆیە بەبڕوای
من لەناعەدالەتییەوە
سەرچاوەی گرتووە
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كنێر عبدوڵاڵ:
رۆشنبیران بێدەنگن،
لەبەرئەوەی خەڵك لە
كۆمەڵگەی ئێمەدا گەر
نوسەرە ،یان رۆشنبیرە،
گەر هەر پۆست و
ئاست و پیشەیەكی
هەیە ،ئەوا بەبڕوای
من زۆرینەی خەڵك
دابەشبووە ،دابەشبووە
بەسەر هەموو ئەو
حزبە سیاسیانەی
كە لە كوردستاندا
هەیە ،كەواتە
بەرژەوەندییەكانی تاكە
كەسی لەوێدا دەور
دەبینێت
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ك��ە لەرێگەی رێكخراوێكی ئیسالمی
دەستمان كەوتووە،
خێرخوازییەوە
سەرەكیمان
ئۆفیسی
لەهەمانكاتدا
لە ل��ەن��دەن هەیە ،لە هەشت واڵتی
ئ��ەوروپ��ی نوسینگەمان هەیە ،لە 32
واڵتی دنیا نوێنەرایەتیمان هەیە ،ئەم
داتایانە كە لەم رێگایانەوە دەستمان
ك��ەوت��ووە ،دات��ای نافەرمین ،ئ��ەوەی
پێشبینی دەكرێت ،لەساڵەكانی 1980
ەوە تاكوراپەڕین ،زیاتر لە 8500000
ملیۆن هاوواڵتی كۆچی كردووە ،نزیكەی
 4000000 – 3000000ملیۆن هاواڵتی
عێراقی كۆچی ك���ردووە ،بەداخەوە
لە ساڵەكانی دوای راپەڕین بەتایبەتی
ئەو  3 – 2ساڵەی كۆتایی ،كۆچێكی
یەكجار زۆر ه��ەب��ووە ،ب��ەه��ۆی ئەو
بارودۆخەی كە عێراق پێدا تێپەڕبووە،
كە بەردەوام تەقینەوە ،گرتن و شەڕی
تائیفی و ق��ەوم��ی ه��ەب��ووە ،ئەمە
وایكردووە خەڵك پەنابەرێتە دەرەوەی
واڵت ،هەرچەندە خۆشبەختانە هەرێمی
كوردستان سەقامگیری و ئارامی تێدایە،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بەداخەوە ئارامی
و سەقامگیری كەس ناژێنێت ،چونكە
گەنج بەردەوام تموحی زیاتری هەیە،
كەواتە داتاكانی ئێستا زۆر زیاترە ،زۆر
مەترسیدارترە ،بەپێی دوایین راپۆرتی
نەتەوە یەكگرتوەكان ،پەنابەر لەجیهاندا
 60000000ملیۆنی ت��ێ��پ��ەڕان��دووە،
ئەمەش زەنگی مەترسی هەموو دنیا
لێدەدات ،لەم رێژەیەش – 16000000
 18000000ملیۆنی خەڵكی دوو واڵتن،
كە ناسەقامگیری ئەو دوو واڵتە لەسەر
ئاستی جیهانە ،ئەوانیش واڵتانی سوریاو
عێراقە.
دات���ا ل��ەه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��دا،
بەتایبەتی لە م��اوەی ئەم  10مانگەی
كۆتایدا 25000 ،ه��ەزار هاواڵتی ئەم
هەرێمە كۆچی كردووە ،لەو رێژەیەش

 75% - 70%ی گەنجە25% - 20% ،
ی خ��ێ��زان��ە ،لەهەمانكاتدا زۆرت��ری��ن
پشكی شێریش بەر پارێزگای سلێمانی
كەوتووە.
كوردستان دیپلۆماتیك :دەوترێت
یەكێك ل��ەه��ۆك��ارە سەرەكییەكانی
ك��ۆچ��ك��ردن��ی ئ��ێ��س��ت��ا ئ���ەوەی���ە ،كە
راگەیاندكارەكانی ئێمە هەمیشەو
ب�����ەردەوام ل��ەس��ەر م��ەس��ەل��ەی ك��ۆچ
قسەیان دەك��رد ،ئەمانەش ببوو بە
دی��اردەی��ەك ،ك��ە رۆژان���ە دەبیسترا
كە ف�ڵان شوێن دەرگ���ای ف�ڵان واڵت
دەكاتەوە ،فاڵن واڵت ئەوەندە كەس
وەردەگرێت ،سەرۆك وەزیرانی فاڵن
واڵت دەڵ��ێ��ت «م��ن ئ��ەوەن��دە ه��ەزار
پەنابەر وەردەگ��رم» ،ئەمانە یەكێك
نەبوون لەو هۆكارانەی كە خەڵكی
ئێمە دەیویست بەپەلە بگاتە ئەو
واڵت��ە ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی ب��اس��دەك��را لە
ماوەی فاڵنە كاتدا ،فاڵن واڵت قفڵ
لە سنورەكان ،بۆ وەرگرتنی خەڵك
دەدات ؟
د .نەزاكەت حسین :ئەگەر باسی
میدیا لەهەرێمی كوردستاندا بكەین،
میدیا خۆی بۆتە بەشێك لەواقیعەكە،
میدیا بۆتە بەشێك لەملماڵنێكە ،ئەو
شپرزەییەی كە لەكوردستاندا لەناو
میدیادا هەیە ،بریتییە لەپەرتەوازەیی،
نارێكخستن ،واتا میدیا خۆی لەبەرامبەر
هیچ ب��ەرپ��رس��ی��اری��ەك��دا نابینێتەوە،
ن��ە بەرپرسیارێتی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ،نە
بەرپرسیارێتی یاسایی ،نە بەرپرسیارێتی
ئیتیكی ،چونكە ئ��ەم میدیایانەی كە
لەهەرێمی كوردستاندا دام���ەزراون،
ئەگەر پێداچوونەوەیان بۆ بكەیت،
زۆرب��ەی��ان میدیایەكی ناستراتیژن،
م��ی��دی��ای��ەك��ن روئ��ی��ای��ان روون نییە،
ئەمڕۆ بەئاوازێك دەخوێنێت ،بەیانی
بەئاوازێكی تر.

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

ئەو بێ ئومێدییەی كە لەهەرێمی
كوردستاندا دروستبووە ،راستە قەیرانی
سیاسی و ئ��اب��ووری ه��ۆك��ارە ،ب��ەاڵم
لەهەمانكاتدا میدیاش هۆكارە ،بۆیە
لەكاتێكدا ئێمە میدیا بەو شپرزەییە
دەب��ی��ن��ی��ن ،م��ی��دی��ا خ��ۆی نابینێتەوە
ل���ەب���ەردەم ه��ی��چ بەرپرسیارێتیەكی
یاسایی ،ئیتكی و كۆمەاڵیەتی ،بەرامبەر
ه��ەم��وو روداوەك���ان���ی بەشێوەیەكی
زۆر ن��اب��ەپ��رس��ان��ەو ناپرۆفیشنااڵنە
م��ام��ەڵ��ەدەك��ات ،ن��ەك تەنها لەسەر
دیارەی كۆچ ،بەڵكو كۆمەڵێك دیاردەی
تر هەیە ،كە قسەی لەسەر دەك��ات،
ب��ۆن��م��وون��ە م��ەس��ەل��ەی خ��ۆپ��ش��ان��دان،
میدیا دەیگوازێتەوە ،دەڵێت «گەنج
بێ ئیش ب��ووە ،وتویەتی دەڕۆم بۆ
شەڕە ب��ەرد» ،واتا میدیا وایكردووە،
بڵێیت «دەچ��م ش��ەڕە ب��ەرد دەك��ەم»،
ئەم نابەرپرسیارێتیانە لە زۆر واڵتدا
ه��ەی��ە ،ب��ەاڵم هیچ واڵت��ێ��ك هێندەی
هەرێمی كوردستان ل��ەرووی میدیاوە
شپرز بێت ،هیچ واڵتێك لە واڵتاندا
نییە ،كە میدیای ،بەتایبەتی میدیای
بینراوو بیستراو ،بۆردێكی نەبێت،
بەپرسیارێتیەكی نەبێت !
لەسەر مەسەلەی كۆچكردنیش ،میدیا
ئەگەر هیچ بەرپرسیارێتیەكی نەتەوەیی،
نیشتمانی و ئیتكی نەبێت ،بێگومان
لەسەر سەجەم مەسەلەكان كاریگەریت
دەب��ێ��ت ،ك��ەوات��ە میدیا لەمەسەلەی
ك��ۆچ��دا ،بەشێك ل��ەو میدیایەی كە
دەیەوێت دژی سیاسەت و دەس��ەاڵت
بێت ،ریكالم بۆ مەسەلەی كۆچ دەكات،
زەقیدەكاتەوە ،ئەگەر میدیا لەبەردەم
بەرپرسیارێتیەكی كۆمەاڵیەتیدا خۆی
بینیەوە ،دەبێت بەبااڵنسەوە ئیش لەسەر
حاڵەتەكان بكات ،واتە الیەنی پۆزەتیڤ
و نێگەتیڤی ئەم كۆچكردنە بخاتەروو
من لەگەڵ ئەو قسەیەم كە پێشتر ئەو

برا بەڕێزە وتی :هەموو ئەمانە سودی
هەیە بۆی ،بەاڵم بەحوكمی ئەوەی من
لە ئەوروپا ژیاوم ،زۆر اڵیەنی نێگەتیڤی
كۆچكردن هەیە ،كە كاریگەری هەیە
هەم لەسەر هەرێمی كوردستان ،هەم
لەسەر دەرەوەی واڵت.
ك��ەوات��ە میدیا راس��ت��ەوخ��ۆ ریكالم
ب��ۆ ك��ۆچ��ك��ردن دەك���ات ،ك��ە زۆرج��ار
وابیردەكەیتەوە لەگەڵ قاچاغچی دەستی
تێكەڵ ك��ردب��ێ��ت ،میدیایەك ئەگەر
بەپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی هەبێت ،ئەم
كارە ناكات ،ئەگەر میدیایەك بەبااڵنس
و پرۆفیشنااڵنە ك��ار ب��ك��ات ،دەبێت
الیەنە نێگەتیڤەكانی ئ��ەم كۆچە ،بۆ
ئەم واڵت��ەو واڵتانی تریش بخاتەڕوو،
بۆنمونە كاتێك من لە ئەوروپا بووم،
ئەو كوردانەی كە لە ئەوروپا دەژیان،
گەورەترین گلەییان لەمیدیای كوردی
هەبوو ،دەیانوت« :هەتا ئێستا ژیانی
واقیعی ئێمەی نەگواستۆتەوە بۆ خەڵكی
كوردستان».
ك��ۆچ��ك��ردن زۆر ق��ۆن��اغ��ی ه��ەی��ە،
ئەو كەسانەی لەساڵی  1970كۆچیان
ك�����ردووە ،ب��ەش��ێ��ك ل��ەدەس��ت��ەب��ژێ��رو
سیاسییەكان توانیویانە شوێنی خۆیان لە
ئەوروپا بكەنەوە ،بەاڵم ئەو گەنجانەی
كە لەباری ئابووری هەڵدێن و خوێندن
تەواو ناكەن ،ناتوانێت شوێنی خۆیان
هەبێت ،كاتێك میدیا بانگەشە دەكات،
بۆ ئ��ەوەی گەنجی ئەم واڵت��ە ب��ڕوات،
ئ��ەگ��ەر بەرپرسیارێتی دەزان��ێ��ت ،بۆ
ناچێت لە دەرەوە لە ژیانیان بپرسێتەوە؟
من لە ئ��ەوروپ��ا لە رێكخراوێكدا
كارمدەكرد ،كە بەڤۆڵنتەری یارمەتی
ئەو كەسانەی دەدا ،كە هەموو فایل
و كەیسەكانیان لەالیەن حكومەتەوە
داخرابوو ،دەبوو لەسەر شەقام بخەون،
ل��ە س��ێ كەسیان دوو دان��ەی��ان ك��ورد
بوو ،ئەو كوردانەش كە دەڕۆنە ئەوێ،

پرۆفایل:
_ كنێر عەبدوڵاڵ
_ لە ساڵی  1991بە كالیۆریۆسی
لە زمانی عەرەبی ،كۆلێژی ئاداب لە
زانكۆی سەاڵحەدین.
_ س��اڵ��ی  2005ئ��ەن��دام��ی خولی
یەكەمی پارێزگای سلێمانی بووە.
_ ساڵی ( )2007 - 2003ئەندامی
لیژنەی بااڵی بزوتنەوەی ریفراندۆم
لە كوردستان بووە.
_ ساڵی  2008ئەندامی سكرتاریەتی
یەكێتی ژنانی كوردستان بووە.
_ لە ساڵی  2010تائێستا سەرنوسەری
گۆڤاری تەوارە ،بە خۆبەخش.
_ ل���ە س��اڵ��ی 2015 - 2011
بەرێوەبەری كاروباری گشتی زانكۆی
كۆمار بۆ زانست و تەكنەلۆجیایە.
_ خاوەنی ( )11كتێبی چاپكراوە،
لە توێژینەوەو بابەتی هەمەڕەنگ .
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پرۆفایل:
_ دارا حەمە ئەحمەد
_ س��اڵ��ی  1970ل���ە گ��ون��دی
سێكانیان سەر بە قەزایی دوكان
لە دایكبووە.
_ لە ساڵی 1991 - 1990
ب��ەش��ی ب��ی��رك��اری پەیمانگای
پ��ێ��گ��ەی��ان��دن��ی م��ام��ۆس��ت��ای��ان��ی
تەواوكردووە .
_ ل��ەس��اڵ��ی 2010 - 2009
بەشی (دەرونناسی) لە كۆلێژی
پەروەردە_ كەركوك لە زانكۆی
بەغدادی تەواو كردووە.
_ ل��ە ئێستاشدا ی���اری���دەدەری
لێپرسراوی مەڵبەندی سلێمانی
یەكگرتووی ئیسالمی كوردستانە.
_ چەندین وت��ارو نوسینی لە
سەرجەم باڵوكراوەكاندا هەبووە.
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زۆرب��ەی��ان ئاستی خوێندەواریان باش
نەبوو ،هەر ئەو هۆكارە بوو ،وای لە
كوردەكانی ئەوروپا كرد ،كە بارودۆخی
واڵت باشبوو ،راستەوخۆ گ��ەڕان��ەوە،
ه��ەم��ووی��ان ب��ۆ زان��ك��ۆی ك��وردس��ت��ان
دەگەڕانەوە.
ئەو كوردانەی كە ئێستا خوێندن
ت��ەواودەك��ەن و دەچنە ئ��ەوێ ،لە دە
كەسیان دوو دانەیان ناتوانێت بگاتە
ئاستێكی باش ،لە ئاستێكی زۆر نزمدا
ئیش دەكەن ،زۆر كەمیان بیر لەخوێندن
دەكەنەوە ،چونكە ئەو نائومێدییەی كە
لێرە بۆی دروستبووە ،بۆی ئاسان نییە،
بیر لەخوێندن بكاتەوە ،پاشان تاچەند
ك��ەی��س��ەك��ەی وەردەگ��ی��رێ��ت؟ دەبێت
میدیای كوردی كار لەسەر ئەمانە بكات،
ئەگەر میدیایەكی بەرپرسیارو پرۆفیشناڵ
بێت.
ئەگەر لەو  25000هەزار كەسەی
كە كۆچ دەكات 20000 ،هەزاریان گەنج
بێت ،كەواتە تۆ  20000هەزار دەستی
ك��ارت ل��ەدەس��ت��داوە 20000 ،ه��ەزار
لەنەوەی داهاتووت لەدەستداوە ،ئەگەر
واب��ڕوات ،دوای ئەوەی واڵت باشبوو،
دەبێت واڵت پڕبكەینەوە ،بە فلیپینی،
دواج��اری��ش وەك��و س��ع��ودی��ە ،دەبێت
كرێكارە بیانییەكان بكەیتە دەرەوە ،كە
دەزانیت واڵتەكەت بووە بە تەمەڵخانە،
بۆیە میدیا دەبێت لەم بوارانەدا ئیش
بكات ،ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە لەباتی ئەوە
ریكالمێكی زۆری ك���رد ،بەتایبەت
سۆسیال میدیا ،ك��ە پیشانیدەدات،
سەرجەم پەنابەران لەناو شاخێكدان
ه��ەڵ��دەپ��ەڕن و دەڵ��ێ��ن «ه��ەم��وووت��ان
وەرن ،كەستان لە كوردستان مەمێننەوە،
رێگا زۆر خۆشە» ،ئەمەش وایكردووە
زۆرب��ەی گەنجەكان ،تەنانەت كوڕی
خۆم دەڵێت «بۆ بخوێنم ،هەر ئەمساڵ
لێرە دەب���م ،ئ��ەگ��ەر خۆشتان فشارم

لەسەر دروستبكەن و دەریشبچم ،هیچ
سودێكی نییە ،چونكە ساڵی داهاتوو
دەڕۆمە دەرەوەی واڵت» ،كەواتە ئەمە
لە رێگای سۆسیال میدیاوە دروستبووە.
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :میدیا
رۆڵ�����ی س����ەرەك����ی دەگ���ێ���ڕێ���ت ل��ەم
ن���ێ���وەن���دەدا ،ب���ۆئ���ەوەی ه���ان���دەری
گەنجان بێت ،كە ك��ۆچ بكەن ،ئایا
ئ��ەم��ە ت���ۆ چ���ۆن ل��ێ��ك��دان��ەوەی بۆ
دەكەیت ،یان راستە میدیاكانی ئێمە
ئیش لەسەر ئەمە دەكەن ،كە گەنج
واڵت بەجێبهێڵێت ،ی��ان بەهەشت
و دۆزەخ���ی ئ��ەوروپ��ام��ان ب��ۆ روون
ناكەنەوە ،یان بەردەوام كوردستانیان
ك��ردوەت��ە دۆزەخ ،ئ��ەوروپ��اش ئەو
بەهەشتەیە كە هێشتا نەیانبینیووە،
ئایا بەو شێوەیە؟
عوسمان زیندانی :بەبڕوای من نە
ئەوروپاو دنیای دەرەوەی پێشكەوتوو
ئ��ەو ب��ە هەشتەیە ،ن��ە كوردستانیش
ئ��ەو دۆزەخ��ەی��ە ،هەند ێ پێشكەوتن
لە كۆمەڵگەی هەرێمی كوردستاندا
روی��داوە ،بەاڵم هەندێك نا عەدالەتی
ه��ەی��ە ،م��ی��دی��ای ئ��ێ��س��ت��ای ه��ەرێ��م��ی
كوردستان ،چ بینراو و بیستراو سایتەكان
ئەوانە هەموویان كاریگەرییان هەیە،
بەاڵم هۆكاری سەرەكی نین ،تەنانەت
ه��ۆك��اری دەرەوەش كە باسكرا هەر
هۆكاری سەرەكی نییە ،بەاڵم كۆی ئەو
بۆچوون و تێبینیانەی كە باسمانكردن،
ئ��ەم��ان��ە ه��ەم��ووی��ان ه���ۆك���ارن ،من
بڕواموایە هۆكارە سەرەكیەكە ناوخۆییە،
ئەگەر دنیای دەرەوە دەرگا بكاتەوەو
بانگەشەشی بۆ بكات ،ئەگەر تۆ لێرە
ئ��ازادی��ت ه��ەب��وو ،ژی��ان��ت عەدالەتی
تێدابوو ،هەستت بەناخۆشی نەكرد
بەرامبەر بە دەسەاڵت ،خەڵك ،كۆمەڵگا،
خێزان ،شوێنی خ��ۆت ،خوێندنەكەت
لەمكاتەدا بە ئاسانی ناڕۆیت ،ئەگەر
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برۆیت موجازەفەی گەورەی بۆناكەیت،
یان بەملێشاو بەم ئەندازەیە نابێت،
میدیای ئێمەش رەنگدانەوەی ئەو راستیە
سیاسییەی كەهەیە ،بە پێچەوانەوە من
میدیا دەناسم لە هەرێمی كوردستان كار
دەكات ،بۆئەوەی كە گەنجان نەڕۆن،
ك��وردس��ت��ان��ی ل��ێ��دەك��ات ب��ە بەهەشت
ئەمەش هەڵەیە ،چونكە بەبڕوای من،
تۆ كەلێتكرد بە بەهەشت و گەورەبوو
لێی و زانی كە ناگات بە كەناری بە
هەشتیش ت��وش��ی ش��ۆك دەب��ێ��ت ،كە
كوردستانیشی لێدەكەیت بە دۆزەخ هەر
هەڵەیە ،دەبێت شێوەیەكی واقیعی و
زانستی پیشانبدرێت ،بەبڕوای من میدیا
لە هەرێمی كوردستاندا ،وەكو هەموو
بوارەكانی تر رێژەیەك لە پێشكەوتن
رووی������داوە ،رێ���ژەی���ەك ل��ە چ��وون��ە
پێشەوەی پێوە دیارە ،كە بەراستی شت
دەردەخات ،بەاڵم هاندانیشی تێدایە.
لە ئێستادا میدیا بە دوو ئاڕاستە
ئیش دەكات :یەكێكیان دەیەوێت گەنج
بەهیچ شێوەیەك ن��ەڕوات ،هەمووی
بەستۆتەوە لە چوارچێوەی خۆشەویستی
نیشتمان و ن��ەت��ەوە ،بەشێكی تری
بەستۆتەوە ب���ەوەی ،ك��ە ئەمە مافی
گ��ەن��ج��ە ك��ە ب����ڕوات ،خۆشەویستی
نیشتمان و نەتەوە ل��ەوەوە سەرچاوە
ناگرێت ،بڵێیت من دژی داعشم ،مادەی
 140جێبەجێدەكەم ،دەوڵەت دروست
دەك��ەم ،ل��ەوەوە س��ەرچ��اوە دەگرێت،
كە لەگەڵ ئەم سیانەدا ،كارو پارەت
هەبێت بۆ گیرفانی ،شوقەی هەبێت
بتوانێت ه��اوس��ەرگ��ی��ری ب��ك��ات ،وات��ە
پرسە دیموكراتیەكان ،چینایەتیەكان،
كۆمەاڵیەتیەكان بەیەكەوە بەستراون،
لەگەڵ پرسە نیشتمانی و نەتەوەییەكاندا،
ئەو میدیایەی دەیەوێت ئەم كوردستانە
والێبكات بڵێت بە هەشتە هەڵەیە،
ئەوەش دەڵێت دۆزەخە هەر هەڵەیە،

دەب��ێ��ت م��ی��دی��ای��ەك ه��ەب��ێ��ت بەپێی
قۆناغەكان هەموو راستیەكان بخاتەروو،
ئەمە بابەتەكەیە ،حەزەكەم تەماشایی
هەندێك میدیای دەسەاڵت بكەن ،گەنج
بەس تەنها دەبێت قوربانی بۆئەم واڵتە
بدات ،ئەمە مانای ئەوە نییە ئینتمای
نیشتمانی بۆئەم گەنجە دروست دەكات،
لە هەمانكاتدا گەنجەكە ئیشی نییە،
ژیانی ئازادی نییە ،سەربەخۆ نییە.
د.ل���وق���م���ان رەئ�����وف :م��ی��دی��اك��ان
بەگشتی ل��ی��دو ه��ەواڵ��ی س��ەرەك��ی و
دەستپێكی هەواڵەكانیان ،باسكردنی
كۆچی گەنجان بوو ،بەاڵم باسكردنەكە
هاندان و خۆشەویستكردن و پاڵنەری
ب���وو ب��ۆ ك���ۆچ ،چ��ون��ك��ە ه��ەم��ووم��ان
دەزانین كۆچی سااڵنی 2000 – 1992
كۆچی هاتوونەهات بوو ،بەوەی هەر
لە كوردستانەوە بەپێ و شەونخونی
و دەردەس��ەری دەستیپێدەكرد ،جگەلە
رووداو و بەسەرهاتە تراژیدیاكانی
ئ��ەو چەند مانگ و س��اڵ��ەی ،تاوەكو
دەگەیشتە واڵتێكی ئ��ەوروپ��ی ،بەاڵم
بەهۆی رێ كورتكردنەوەو كارئاسانی و
گەیاندنی هەواڵ و زانیارییەكان بەوێنەو
وردەكارییەوە لەالیەن راگەیاندنەكانەوە،
ب��ەوەی رێگەی سربیا ك��رای��ەوە ،فاڵن
واڵت كۆچبەر وەردەگرێت ،حكومەت
بەشەمەندەفەر كۆچبەر دەپەڕێنێتەوە،
وایكردبوو كۆچكردن ببووە گەشتكردن،
چونكە وەك ج��ۆرێ��ك چێژو خۆشی
پیشاندەدرا ،بۆیە بەناوی گەیاندنی
هەواڵی نێگەتیڤ ،كەچی وەاڵمێكی
پۆزەتیڤی دەبەخشیە خەڵكی ،لەبەرئەوە
ئەو خەڵكە بەو شێوازە لێشاوییە كۆچی
كرد ،بەاڵم لەئێستادا راگەیاندن ئەم
پرسەی پەراوێزخستووە ،یان بەالیەنی
نێگەتیڤ باسیدەكات ،بۆیە كاریگەری
پۆزەتیڤی هەیەو كۆچیش ئەو هاندانەی
نەماوە.

دارا سێكانیانی:
گرفتەكە لەوەدایە
حكومەت پالنی و
نەخشەی نییە بۆ
داهاتوو ،بێباكانە
مامەڵە لەگەڵ
هاوواڵتیاندا دەكات،
حكومەت بۆ قەیرانێك
چەند قەیرانێكی تر
ریز دەكات ،بۆئەوەی
ئەوە لەبیر خەڵك
بباتەوە
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ئامانج عبدوڵاڵ:
لە ماوەی ئەم 10
مانگەی كۆتایدا،
 25000هەزار هاواڵتی
ئەم هەرێمە كۆچی
كردووە ،لەو رێژەیەش
 %75 - %70ی گەنجە،
 %25 - %20ی خێزانە،
لەهەمانكاتدا زۆرترین
پشكی شێریش بەر
پارێزگای سلێمانی
كەوتووە
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م��ەس��ەل��ەك��ە بەهەشتی ئ��ەوروپ��او
جەهەنەمی كوردستان نییە ،چونكە
ك��وردس��ت��ان ب��ەوش��ێ��وازەش شكستی
ن��ەه��ێ��ن��اوە ،ئ���ەم ش���ارە ك��ە ئێمەی
تێدادەژین ،بە بەراورد لەگەڵ واڵتانی
ناوچەكەو جۆرجیا چی كەمترە ،ئەوەی
لە دەرەوە ژیابێت ،دواتر نرخی ئەم
خاكە دەزان��ێ��ت ،ك��ورد لە دەرەوەی
هەرێمەكەی خ��ۆی��ەوە ،هەرێمەكەی
دەناسێت ،نەك لەناوەوە ،تاكە گرفتی
س��ەرەك��ی س��ەرەك��ی ئ���ەم ه��ەرێ��م��ە،
ن��ەب��وون��ی ی��اس��ای��ەك��ی دادپ�����ەروەرە،
ن��ەك نەبوونی ئ���ازادی ،چونكە ئەم
بارودۆخەی ئێستا زۆر شتمان پێدەڵێت،
كەواتە كوردستان لەم قۆناغەدا شوناسی
الی ه��ەم��ووان ئ��اش��ك��رای��ە ،دواج���ار
نەهامەتی و گرفتەكانی ئ��ەوروپ��اش
لەرێگەی كەسە نزیكەكانمان كە لەوێن
دەزانین ،بۆیە كەسی كۆچەر هەردووال
دەخ��ات��ە ت���ەرازووی دادپ��ەروەری��ەوەو
دواجار بە هەموو پێوەرەكان ئەوروپا
هەڵدەبژێرێت ،چونكە ئەوروپا زۆرتر
لەوەی لە كوردستان دەستیدەكەوێت،
ئەگەر زۆرتری بۆ دابیننەكات ،هەرگیز
كەمتری بۆ دابینناكات؟ بەمانایەكی تر
كێشەی ژی��ان نییە ،كێشە بوونییەتە،
وات��ە هەستكردن ب��ەب��وون و ئ��ەرك،
ئەمەش لەم هەرێمەدا زۆر الوازە ،هەتا
ئەمەش چارەسەر نەبێت ،كێشەی كۆچ
چارەسەر نابێت ،ئەمەش پێویستی بە
سیاسەتێكی حەكیمانە هەیە.
كەواتە كۆی مەسەلەكە ،بێویژدانییە
گەر بڵێین لەم هەرێمەدا ئازادی نییە،
ب��ەاڵم گرفتی ئەم هەرێمە ،نەبوونی
حكومەتێكی مۆدێرنە ،چونكە بەبوونی
ئەم جۆرە حكومەتە ،ئەم هەرێمە دەبێتە
بەهەشت و خەڵكە لە جەهەنەمەكانی
ترەوە بەلێشاو بۆی دێن.
كوردستان دیپلۆماتیك :بۆنموونە

ل��ە واڵت��ی ئ��ێ��م��ەدا ئ��ەگ��ەر ئ��ەم دوو
میدیایە ،بە هەردوكیانەوە دۆزەخ
و ب��ەه��ەش��ت��ەك��ەم��ان پێنیشانبدەن،
ئەوكاتە گەنج تێدەگات كامە رێگا
راستەكەیە ،بەبڕوای تۆ میدیا هەیە،
لە كوردستاندا ئینتیما بۆ نیشتیمان
دروستبكات؟
رێ�����زان ش��ێ��خ دل���ێ���ر :م���ن ئ��ەو
ئینتمایە بەهیچ ش��ێ��وەی��ەك نابینم،
چونكە ئینتیما ئەوەیە تۆ كاتێك كە
دروس��ت��ت��ك��رد ،دەب��ێ��ت نوخبەیەكت
دروس��ت كردبێت كامە نوخبەكەیە؟
دەچیتە سەر حزبەكان كامە نوخبەت
لەناو حزبەكاندا دروستكردووە ،بڕۆ ناو
بارەگا حزبییەكان هەموویان گلەییان لە
حكومەت هەیە ،كامە ئینتماكەیە كە
دروستیكردوە ،دروستنەكراووە .بۆیە
بڕواموایە دروست نەكراوە.
ك��وردس��ت��ان دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��ك :ل��ەم
سەرو بەندی بێكارو دانەمەزراندنەدا
یەكێك ل��ەو ه��ۆك��ارە سەرەكییانەی
كە گەنج كۆچی بۆدەكات ،نەبوونی
شوێنی حەوانەوەی مۆدێرنە ،بەاڵم
ه��ێ��زە ئ��ی��س�لام��ی��ی��ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان
ب��ەردەوام ئەم شوێنانەشیان حەرام
ك����ردووە ،ب��ۆی��ە گ��ەن��ج��ەك��ان��ی ئێمە
دەبینن ئەو كرانەوەیە لە ئەوروپا
ه��ەی��ە ،روودەك���ەن���ە ئ����ەو ێ ،ئەمە
بەبڕوای تۆ بە یەكێك لە هۆكارەكان
دادەنرێت؟
دارا سێكانیانی :بەدڵنیاییەوە
پێموانییە هۆكارەكەی بریتیبێت لە هێزە
ئیسالمییە سیاسییەكان ،لەبەرئەوەی
ه��ێ��زە ئ��ی��س�لام��ی��ی��ەك��ان ت��ا ئێستا لە
دەسەاڵتدا نەبوون ،تاوەكو خەڵك لە
دەستیان راب��ك��ات ،لەبەرئەوە خەڵك
ل��ە  24ساڵی راب���ردوو ل��ە دەس��ەاڵت��ە
عیلمانییەكان رای��ك��ردووە ،لەوانەیە
لەناو هێزە ئیسالمییەكاندا كەسانێك
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ه��ەب��ن داخ���راوب���ن ،ب���ڕوای زۆر بە
ئازادییەكی رەها نەبێت بۆ كەسەكان،
بڕوای بەكرانەوەو پێشكەوتن نەبێت،
بەاڵم ئەو بەشەی من لێی بەرپرسم،
ب��ە ه��ەم��وو شێوەیەك توندوتیژیمان
رەتكردۆتەوە ،ئەزموونی خەباتی 20
ساڵ لەمەوپێشی ئێمە لە كوردستاندا
ئەوەی سەلماندووە ،بەشێكی تری كۆچ
بەبڕوای من هەمووی بریتی نییە ،لە
مەسەلەی ئ��اب��ووری كە خەڵك لێیڕا
بەكات ،ئەوەتا خەڵك چەندەها دەفتەر
دەدات ،ب��ۆئ��ەوەی بگاتە ئ��ەوروپ��ا،
بەشێكی لەبەر ئەوەیە هیچ ئازادییەكی
ت���ەواو ل��ەم واڵت���ەدا نییە ،بەشێكی
لەبەرئەوەیە كە داهاتووی نادیارە.
كوردستان دیپلۆماتیك :نزیكەی
ب��ی��س��ت و پ��ێ��ن��ج ه�������ەزار ك���ەس
هەرێمی كوردستانی بەجێهێشتووە،
ج��گ��ەل��ەوەی ل���ەم ك��ۆچ��ە چ��ەن��دان
ق��ورب��ان��ی ل��ێ��ك��ەوت��ۆت��ەوە ،ئ��ەوە جیا
لەوەی كە چەندانی دیكە بێ سەرو
شوێنە .ئەو بێدەنگییەی ئێوە لەوەی
باس دەكرێت ،كە سەرۆكی حكومەتی
هەرێم ،چەندان جومگەی ئەساسی
و گ��رن��گ ل��ەم ه��ەرێ��م��ەدا ب��ەدەس��ت
ئێوەوەیە ،ئایا بەیاننامەیەك بۆ ئەم
بارودۆخە بەسە؟
ح���ەس���ەن ج����ەب����اری :پ��ێ��م��وای��ە
ك��ۆچ رەه��ەن��دی دی��ك��ەی ه��ەی��ە ،كە
خوێندنەوەو قسەی لەسەر بكرێت ،واتە
قسە لەسەر ئەوەی كە هەر دەرگاكان
دابخرێت ،وەكو ئەوەی كاك (عوسمان)
باسیكرد ،ناكرێت ئێمە هەموومان
باسی واقعەكەمان كرد ،كە بارودۆخی
ئابووری و سیاسیمان بەوجۆرەو قەیران
ه��ەی��ە ،ئ��ەم��ان��ە ه��ەم��ووی واق��ی��ع��ن،
لەبەرئەوە چارەسەركردنی كۆچ رەنگە
نە بە بەیاننامە نەكرێت ،بەڵكو دەبێت
پ��ەرل��ەم��ان و سیاسییەكانیش رۆڵ��ی

تێدا ببینن ،لەبەرئەوەی رای گشتی
كێ دروس��ت��ی��دەك��ات؟ ئێستا كە باسی
مامۆستایانی ئاینی ك��را ،كە یەكێك
لەو مینبەرە گرنگانە لەالی ئەو توێژە
گرنگەیە ،لەالیەكی دیكەوە ئەو میدیایە،
كە ئەویش لە مینبەرە گرنگەكانە ،ئەمانەو
چەندان مینبەری تر هەموو پێكەوە رای
گشتی دروستدەكەن ،دواج��اری��ش خۆ
دەرگاكانیش داناخرێت ،ئیدی چارەسەر
كردنیش بەچی دەكرێت؟بۆیە بە بڕوای
من دەبێت ئاسایش و ئارامی ،موچە
دابینبكرێت ،هەروەها پەرلەمانتارەكان
پ���ڕۆژەی ب��اش پێشكەشی پ��ەرل��ەم��ان
بكەن ،هەروەها دەبێت هەموو هێزە
سیاسییەكان پێكەوە ت��ەب��اب��ن ،نەك
وەك لە ئێستادا دەیبینین كە ئەندام
پەرلەمانەكان باس لە پەیڕەوی ناوخۆ
دەك��ەن ،لە جیاتی ئ��ەوەی بێن باس
لە گەندەڵی بكەن ،یان باسی پرسی
چارەسەری كۆچ بكەن ،الیەنێكی تر زۆر
گرنگە بزانرێت ،ئەوەیە كە سیستمی
ئێستادا جیاوازە لە سیستمی جاران،
لەبەرئەوە با زۆر زوڵ��م و گلەیی لە
سیاسییەكان و حزبەكان و ئیدارەی
خۆمان نەكەین ،راستییەك هەیە ،كە لە
ئێستادا سیستمی سەرمایەداری حوكمی
جیهان دەكات ،واتە ئەو تێگەیشتنەی
ئێستا بۆ ژی��ان هەیە ،تێگەیشتنێكە
جیاوازە لە سەردەمانی پێشووتر ،بەو
ماناییەی كە ئەو ماوەیەی ماركسییەكان
ل��ەس��ەردەم��ی دوو جەمسەریدا دوای
بەها دەك��ەوت��ن ،كە رەنگە لە ئێستا
رەوتێكی ئیسالمی دوای بەها بكەوێت،
وات��ە ئەو ش��ەڕەی ئێستا لەسەر بەها
نییە ،ئەوەندەی لەسەر ماددەو پارەیە.
بە نموونە داگیركەری جاران دەهات
خاكی داگیردەكرد ،ئێستا دێت عەقڵ
داگیردەكات ،یان ئەو تەلەڤیزیۆنەی كە
لە ماڵەكەماندایە عەقڵی منداڵەكانمان

پڕۆفایل:
_ ئامانج عەبدوڵاڵ سەعید.
_ ل��ەس��اڵ��ی  1966ل��ە ش��اری
هەڵەبجە لەدایكبووە.
_ ل��ەس��اڵ��ی 1991_1990
پەیمانگای تەكنیكی _ بەشی
میكانیكی تەواوی كردووە.
_ لە ئێستادا فەرمانبەرە لە
زانكۆی سلێمانی .
_ ب��ەرپ��رس��ی ف��ی��دراس��ی��ۆن��ی
س���ەرت���اس���ەری پ��ەن��اب��ەران��ی
هەرێمی كوردستان و عێراقە.
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پرۆفایل:
_ د .نەزاكەت حسین حەمە
سەعید
_ ل��ە س��اڵ��ی  1973ل��ەش��اری
هەڵەبجە لەدایكبووە.
_ لە ساڵی  2008بڕوانامەی
م����اس����ت����ەری ل����ە پ��ەخ��ش��ی
نیشتمانی -بەریتانیا ،لە واڵتی
بەریتانیا تەواوكردووە.
_ لە ساڵی  2011بڕوانامەی
دكتۆرای لە ریكاڵمی بازرگانی
ل��ە واڵت���ی ب��ەری��ت��ان��ی��ا ت���ەواو
كردووە.
_ س����ەرۆك����ی رێ���ك���خ���راوی
ئەكادیمایی میدیاییە.
_ ل��ە ئ��ێ��س��ت��ادا ل��ە زان��ك��ۆی
سلێمانی مامۆستایە.
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داگیردەكات ،تەنانەت وایلێهاتووە كە
منداڵەكانیشمان نە بە ئایپات رازییە،
نە بە مۆبایل ،نە ژووری خۆی رازییە.
ئ��ەم��ە ه���ەم���ووی ب��ەه��ۆی سیستمی
سەرمایەدارییەوەیە كە ژیانی ئێمەی
گۆڕیوە.
ك����وردس����ت����ان دی���پ���ل���ۆم���ات���ی���ك:
وەك���و ئ���ەوەی ه��ێ��زە سیاسییەكانی
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان ب��ێ��دەن��گ��ن لە
ئ��اس��ت دی����اردەی ك��ۆچ��دا ،دەبینین
زۆرێ���ك ل��ە رون��اك��ب��ی��رو رۆشنبیرو
هونەرمەندەكانیش بێدەنگن ،نەك
ن��ات��وان��ن ئ��ەم كێشەو گرفتانەمان
چارەسەر بكەن ،بەڵكو زۆرجاریش
لە قەبارەی خۆی گەورەتری دەكەن،
بەو دەلیلەی زۆرجار كە قسە دكەن،
ی���ان ب��اب��ەت��ێ��ك دەن���وس���ن ئ��ەوەن��دە
هاندەرە بۆ كۆچكردن ،ئەوەندە بۆ
دروستكردنی ئینتیماو خۆشەویستی
نیشتمان ن��ی��ی��ە ،ی��ان الن��ی��ك��ەم خۆ
دەتوانن بە بەپرسیار بزانن ،چونكە
ئەوانیش بەشێكیان بەردەكەوێت؟
د .لوقمان رەئ��وف :چ حكومەت،
یان رۆشنبیر كاتێك دەتوانێت هەوڵی
رێگریكردن بدات ،دەبێت ئەڵتەرناتیڤی
هەبێت ،كە نەشبوو ناتوانێت داوای
م��ان��ەوە ب��ك��ات ،م���ادام واڵت پ��ڕە لە
گرفت ،لەالیەكی تریشەوە كۆچ ئەگەر
بتوانرێت وەك جۆرێك لە پ��رۆژەی
نەتەوەیی و نیشتمانی سەیربكرێت،
دەت���وان���رێ���ت ب���ە دەرئ��ەن��ج��ام��ێ��ك��ی
ب��اش��ەوە بەرهەمبهێنرێتەوە ،وەك
بەرپرسیاریەتی ه��ەم��وان بەرپرسین،
چونكە هەموان بەپێی بەرپرسیاریەتی،
خ��ەم��ی ت��اك ه��ەی��ەو ه��ەس��ت��ك��ردن بە
بەرپرسیاریەتی نەتەوەیی و نیشتمانی
ن��ی��ی��ە ،ج��گ��ەل��ەم��ەش ح��ك��وم��ەت زۆر
خەمساردە لە چوون و نەچوون ،لەگەڵ
ئەوەشدا هیچ رێگریەكی بۆ ئەم كۆچە

بە كۆمەڵەی نەبوو ،لەوانەشە پێیوابێت،
هیچ نەبێت ،حكومەت لەبەرپرسیاریەتی
ئەمانە رزگاری دەبێت.
بەرپرسیارەیەتی رۆشنبیر لەوەدایە،
تاوەكو ئێستا نەیتوانیوە ببێتە رێگر
لە هەڵەو كەموكورتیەكانی حكومەت،
زۆرجاریش زانیویانەو بێدەنگ بوون،
ی��ان تائێستا نەیتوانیووە روان��ی��ن و
وێنای خۆیان بەجیاواز لەوانی دی بۆ
مەسەلەكان هەبێت ،بۆیە رۆشنبیران
بەشێكی باشیان لەو بەرپرسیاریەتییە
بەردەكەوێت.
كنێر عەبدوڵاڵ :لەبەر هۆكارێكی
زۆر س��ادە ،كە رۆشنبیران بێدەنگن،
ل��ەب��ەرئ��ەوەی خ��ەڵ��ك ل��ە كۆمەڵگەی
ئێمەدا گەر نوسەرە ،یان رۆشنبیرە،
گەر هەر پۆست و ئاست و پیشەیەكی
هەیە ،ئەوا بەبڕوای من زۆرینەی خەڵك
دابەشبووە ،دابەشبووە بەسەر هەموو
ئەو حزبە سیاسیانەی كە لە كوردستاندا
هەیە ،بۆیە كاتێك دابەشبوونی عەقڵ
و فكرو كەسایەتی دابەشدەبێت بەسەر
حزبەكاندا ل��ە ه��ەر كۆمەڵگەیەكدا،
كەواتە بەرژەوەندییەكانی تاكە كەسی
ل��ەوێ��دا دەور دەبینێت ،ب��ۆ ئ��ەوەی
بیپارێزێت ل��ە پ��ای دەس��ەاڵت��ێ��ك كە
م��ان��ەوەی هەبێت ،ب��ۆی��ە ك��ە كاتێك
نوسەرێك ،یان رۆشنبیرێك ،هەرچەندە
رۆشنبیریش جیاوازی لە پێناسەكردنیدا
لە یەكێكەوە بۆ یەكێكی دیكە هەیە،
كاتێك كە دابەشدەبێت و دەچێتە پاڵ
بەرژەوەندییەكانی خۆی بێدەنگبوون
هەڵدەبژێرێت ،لەبەرئەوەیە كە ناتوانێت
لەكاتێكدا داكۆكیكار بێت لەسەر ماف
و بەرژەوەندییە گشتییەكانی تاك وەكو
هاوواڵتی ،لەهەنكاتیشتدا خۆی خستۆتە
پاڵ هێزێكی سیاسی و بەرژەوەندییە
تاكییەكانی خ��ۆی دەپ��ارێ��زێ��ت ،ئەمە
واقیعێكە لەنێو كۆمەڵگەی ئێمەدا

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

هەیە ،بەاڵم ئەوە راستە ،یان راست
نییە ،ب��ەب��ڕوای م��ن كاتێك كەسێك
بەخۆی دەڵێت رۆشنبیر ،یان دەتوانێت
رۆڵی رۆشنبیر لە كۆمەڵگەكەیدا ببینێت
و دەس��ت��ی ل��ە گۆڕانكارییەكان و لە
چارەسەركردنی ئ��ەو قەیرانانەی كە
رووب���ەڕووی هەموو الی��ەك دەبێتەوە
هەبێت ،بۆیە بڕواموایە ئەوە ئەركی
رۆش��ن��ب��ی��ری راس��ت��ەق��ی��ن��ەی��ە ،ك��ە زۆر
ب��ەدەگ��م��ەن ل��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ئێمەدا
لەكاتی مەسەلە چارەنوسسازەكاندا
رۆڵیان بینیووەو كاریگەرییان هەبووە،
ئەمە گرفتە راستەقینەكەی رۆشنبیرە
كە خ��ۆی داب��ەش��ك��ردووە ،هەرچەندە
رۆشنبیر نابێت داب��ەش ببێت ،نابێت
ب��ەرژەوەن��دی��خ��واز بێت ،ب��ەاڵم وەك
چ��ۆن ب��ە ه��ەم��وو هێزە سیاسییەكان
الیەنی باشەو خراپەیان هەیە ،یان
ن��ات��وان��رێ��ت ب��ە ه��ەم��وو سیاسییەكان
بوترێت كە گەندەڵن ،هەر بەو جۆرەش
ناتوانرێت بوترێت هەموو نوسەران و
رۆشنبیران بێدەنگن ،یان هەموویان
دوایی بەرژەوەندی خۆیان كەوتوون،
چونكە من یەكێكم لەوانەی كە خۆم بە
مرۆڤێكی بێدەنگ نازانم ،جا بە نوسین
بێت ،یان بە قسەكردن ،یاخود لەكاتی
هەڵوێستەكاندا ،كە دەلیلیشم لەسەر
ئەوە زۆرە.
قسەكردنی من لەسەر ك��ۆی ئەو
بابەتانەی كە پێشتر باسكرا ،لەسەر
ب��اب��ەت��ی دی���ن ،راگ���ەی���ان���دن ،هێزە
سیاسییەكان ،لەوەوە دەست پێدەكەم،
كە كاك (ئامانج) گلەیی لە دەوڵەتانی
دراوس��ێ ك��رد ،كە بۆ نایەنە دەن��گ،
لەكاتێكدا قسەكەرو دروش��م هەڵگری
م��اف��ەك��ان��ی م��رۆڤ��ن ،ب��ۆی��ە ب��ەب��ڕوای
م��ن گ���ەر ك����ورد ،وەك���و دەس��ەاڵت��ی
حكومڕانی و دەوڵەت نەیتوانی بێت،
خۆی بسەلمێنێت و خۆی بسەپێنێت،

ی��ان نەیتوانی بێت ئ��ەو دەرف���ەت و
ه��ەالن��ەی ك��ە هاتۆتەپێشەوە ،وەك��و
دەسەاڵتێكی حكومڕانی دروس��ت ،یان
وەكو دەسەاڵتێكی حكومڕانی كە هەموو
ق��ەوارەو پێكهاتەكانی كە حكومڕانی
پێكدەهێنن ،ل��ەخ��ۆی��دا بەرجەستەی
بكات ،هەروەها نمونەیەكی جوانیش
نیشانبدات ،ئیدی نابێت چاوەڕوانی
ئەو دەوڵەتانە بكەین ،چونكە هەموو
دەزانین ،كە هەموو دەوڵەتێك بەپێی
ب��ەرژەوەن��دی خ��ۆی ،ی��ان ئ��ەوەن��دەی
مافی هاوواڵتیانی خۆی دەپارێزێت،
هیچ ئامادەنییە كە خ��ۆی بكاتە ناو
ئاگرێكەوە ،كە نەزانێت بەرژەوەندی
خ��ۆی ت��ێ��دا پ��ارێ��زری��اوە ،ی��اخ��ود نا،
بۆئەمەش نموونە زۆرە لە كاتی هەموو
جەنگە ی��ەك ل���ەدوای ی��ەك��ان��ەی ،كە
بەسەر كوردستان و عێراقدا هاتووە،
ب���ەرژەوەن���دی واڵت���ە دراوس��ێ��ك��ان و
بەرژەوەندی واڵتە زلهێزەكان لە شەڕی
ئێستادا لە شەڕی داعشدا نەبوایە ،یان
گەر بەرژەوەندییان لە شەڕی ئێران و
عێراق ،یاخود راپەڕیندا نەبوایە ،ئەوا
نە دەهاتن ئەو كارانە بكەن ،بۆیە كورد
دەبێت خۆی خۆی بسەلمێنێت.
ل��ەس��ەر قسەكانی (رێ���زان) خ��ان،
ك��ە ل��ەگ��ەڵ قسەكانی ك��اك ئامانجدا
ی��ەك��ی��گ��رت��ەوە ،ئ��ەوە ب��وو ك��ە قسەی
پەرلەمانتارێك ،سەرۆكی حكومەتێك،
هاوواڵتییەكیش هەمووی وەكو یەكە،
ئ��ەم��ە ب��ۆچ��ی دەگ���ەڕێ���ت���ەوە؟ ئەمە
دەرئەنجامە كەوا دەڵێین ،بەاڵم ئەم
دەرئەنجامە كە بەوشێوەیە دەیڵێین ،ئەم
دەرئەنجامە لەچییەوە هاتووە ،لەو خاڵە
سەرەكی و سەرەتاییەوە كەوتۆتەوە ،كە
من باسم كرد ،حكومەت ،پەرلەمان،
دەساڵتی دادوەری كێیە؟ راستە لەهەموو
واڵت��ێ��ك��دا ح��زب ك��ە ئ���ەوەی ب��راوەی��ە
پێكهێنەری ئەم جومگە سەرەكیانەیە،

د.نەزاكەت حسین:
ئەو بێ ئومێدییەی كە
لەهەرێمی كوردستاندا
دروستبووە ،راستە
قەیرانی سیاسی
و ئابووری هۆكارە،
بەاڵم لەهەمانكاتدا
میدیاش هۆكارە،
بۆیە لەكاتێكدا ئێمە
میدیا بەو شپرزەییە
دەبینین ،میدیا خۆی
نابینێتەوە لەبەردەم
هیچ بەرپرسیارێتیەكی
یاسایی ،ئیتكی و
كۆمەاڵیەتی ،بەرامبەر
هەموو روداوەكانی
بەشێوەیەكی
زۆر نابەپرسانەو
ناپرۆفیشنااڵنە
مامەڵەدەكات ،نەك
تەنها لەسەر دیارەی
كۆچ ،بەڵكو كۆمەڵێك
دیاردەی تر هەیە
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حكومەتیش پێكدەهێنێت،
تەنانەت
جگەلە دەسەاڵتی دادوەری ،بەاڵم كاتێك
كە حزب لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا براوە
دەبێت و دەچێتە دەسەاڵت و حكومەت
پێكدەهێنێت ،هەروەها پێكهاتەكانی
پەرلەمان بەسەر حزبە سیاسییەكاندا
دابەشدەبێت ،یەكجیاوازی زۆر سەرەكی
هەیە ،كە سەربەخۆییە لە بەكارهێنانی
دەسەاڵتەكانیداو پەیڕەوكردنی ئەو
ئ��ەرك��ەی ك��ە ل��ە ئەستۆیدایەتی ،لە
كوردستاندا ح��زب حكومەتە ،حزب
پەرلەمانە ،حزب هاتۆتە ناو هەموو
جومگە سەرەكییەكانی كۆمەڵگەوە ،كە
بڕیار لە چارەنوسی هەموومان دەدات،
ك��ە دەب��ێ��ت ئ��ێ��م��ەش جێبەجێكەری
ب��ڕی��ارەك��ان��ی��ان ب��ی��ن .ئ��ەم��ە كێشە
سەرەكییەكەیە كە دەبێت ئەمە چارە
بكەرێت.
لە باسی بابەتی ئاینییدا ،بەبڕوای
من ی��ەك مەسەلەی بابەتیانە هەیە،
كە هەموو كۆمەڵگەیەك گەر ئایین،
ج��ا ه��ەر ئایینێك بێت ،پێكهێنەری
یاسا ،یان س��ەرچ��اوەی یاساكان بێت،
ئ��ەوا خ��ۆی ل��ەخ��ۆی��دا ق��ەوارەی��ەك و
چ��وارچ��ێ��وەی��ەك دادەن��ێ��ت ،ه��ەروەه��ا
سنور دادەن��ێ��ت بۆ هەموو مافەكانی
تاك و جیاوازییەكان ،قبوڵ نەكردنی
جیاوازییە ئاینیەكان دەبێتە هۆی ئەوەی
كە ئازادییە تاكەكان فەراهەم نەكرێت،
بۆئەمەش دەلیل و بەڵگەمان زۆرە ،كە
كاتێك رێكخراوەكانی ژنان بۆ مافەكانی
خۆیان ،بۆ بەرجەستەبوونی گۆڕانكاری
یاسا ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی كە ئاینی ئیسالم
تاكە س��ەرچ��اوەی سەرەكی یاسابووە،
نەتوانراوە كە بەبنەڕەتی گۆڕانكاری لە
مافی ژناندا بكرێت ،كە هەمیشە بۆ
ئەو كارە بەربەستبوون.
رای منیش ل��ەس��ەر راگ��ەی��ان��دن،
بەشێوەیەكی بابەتی قسە دەكەم ،گەر
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هەر راگەیاندنێك لە كۆمەڵگەیەكدا سەر
بە حزبێكی سیاسی بوو ،ئەوا بێگومان
زمانحاڵی حزبەكەی دەبێت ،ئەمە شتێكە
كە واقیع وا دەڵێت ،بۆیە گەر حزبێك
پشتیوانی ه��ەر دەزگ��ای��ەك��ی میدیایی
بكات ،ئەوا بێگومان ئەو میدیایە لە
دەربڕینی بیرو راكاندا سەربەخۆنابێت،
بۆیە كاریگەری كۆچ گەر بیبەستینەوە
ب��ە میدیا ح��زب��ی��ی��ەك��ان��ەوە ،بێگومان
بەپێی بەرژەوەندییەكانی ئ��ەو حزبە
دەجوڵێتەوە ،هەروەها نەبوون ،یان
ك��ەم��ب��وون��ی راگ��ەی��ان��دن��ی س��ەرب��ەخ��ۆو
بێالیەن یەكێكی ترە لە هۆكارەكان.
كوردستان دیپلۆماتیك( :ئایالن)
كورد ،بووە هێماو شوناسی قوربانی
ك����ۆچ ،ب���ەم���ەش ل��ەه��ەم��وو م��ی��دی��ا
جیهانییەكان دەنگیدایەوە  ،بەاڵم لە
میدیای كوردییدا ئەو دەنگدانەوەیەی
پێوەدیارنەبوو ،ی��ان وەك پێویست
گەورە ناكرا ،میللەتی وا هەیە تەنها
رووداوێ��ك��ی لەم چەشنەی بەسە بۆ
دروس��ت��ك��ردن��ی دۆزی خ���ۆی ،بەڵلم
ئێمە چەندان رووداوی تراژیدیمان
هەیە ،بەاڵم وەكو پێویست سودمان
لێ نەبینیوە؟
د.ن��ەزاك��ەت حسین :وەك��و پێشتر
باسمكرد ،میدیای كوردی ،میدیایەكی
بارگاوییە بەملمالنێیەكی سیاسی ،رەنگە
ئ��ەوەن��دەی ئ���ارەزووی بە رەواج��دان��ی
ك��ۆچ��ەك��ەی��ە ،ئ���ەوەن���دە ئ����ارەزووی
گەورەكردنی و باسكردنی ئەو بابەتانە
ناكات ،لەهەمانكاتدا میدیای جیهانی،
میدیایەكە لەسەر مرۆڤبوون كاردەكات،
میدیایەكە بۆ هاوواڵتیبوون ،بەاڵم ئێمە
میدیایەكمان نییە ،ك��ار بۆ نیشتمان
ب��ك��ات ،میدیایەكمان نییە میدیای
هاوواڵتی بێت.
لە ش��ەڕی ئێران و عێراقدا ،ئەو
ه��ەم��وو ك��ارەس��ات��ان��ەی ك��ە رووی���دا

لەنێوان ئەو دوو واڵتەدا ،بەشێوەیەك
ن��ەدەگ��وێ��زرای��ەوە ،ك��ە ه��اوواڵت��ی بێ
ئومێد بكات ،كەواتە میدیای ئەو كاتە،
سیاسەتی خ��ۆی ه��ەب��ووە ،میدیایەكی
وەك��و BBCهەرچی بێت ،دەتباتەوە
بۆئەوەی كە تۆ هاوواڵتیت ،بۆئەوەی
خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ەری��ت��ان��ی ب���وون لە
هاوواڵتیدا دروستبكات ،لە بەریتانیا
كۆمەڵێك ك��وردم بینیووە ،كە لەگەڵ
ئ��ەوەی ئیقامەو وەاڵم��ی نەبوو ،بەاڵم
دەیوت« :هێندە خۆشەویستی بەریتانیا
لە دڵمدایە ،ئەگەر  10س��اڵ بمنێرن
بۆ سەربازی دەچم» .ئەمەش بەشێكی
میدیا دروستیدەكات ،میدیای ئەوان بۆ
هاوواڵتیبوون و خەڵك دروستدەبێت،
ب��ۆی��ە ئێمە دەڵ��ێ��ی��ن «میدیایەكمان
دەوێ��ت ،كە ئینتمای نەتەوەییمان بۆ
دروستبكات ،كولتوری نەتەوەییمان
بپارێزێت».
من بەئاشكرا دەیڵێم «میدیای حزبی،
میدیا نییە» وات��ە ئاڕاستەی حزب بە
هەر ئاڕاستەیەكدا بڕوات ،هەر حزبێك
دەچێت ،لەگەڵ مەكتەب رێكخستنی
خۆیدا گفتوگۆ دەكات ،بە میدیاكەشی
دەڵێت «تۆش بەو ئاڕاستەیە كاربكە»،
لەبەرئەوە میدیا لە كوردستاندا ،لەگەڵ
ئ���ەوەی ب��ان��گ��ەش��ەو ری��ك�لام دەك���ات،
بەڵكو وت���اری س��ەرك��ردەك��ان ،وت��اری
ئەندام پەرلەمانێك دەگوازێتەوە ،كە
بێ ئومێدی لەالی گەنج دروستدەكات،
بۆنمونە باسی موچە دەكرێت ،باسی
پێشمەرگەیەك دەكرێت كە سەربڕاوە،
باسی كەسێك دەكات ،كە دەكوژرێت،
ك��ەوات��ە میدیا بە چەندین شێوە بێ
ئومێدی لەالی خەڵك دروستكردووە.
كاتێك س��ەرج��ەم رەهەندەكانی
میدیا دەخ��وێ��ن��ی��ت��ەوە ،میدیای ئێمە
لەسەر ئینسانی بوون كار ناكات ،ئەگەر
لەسەر بەها مرۆییە ئینسانییەكان كاری
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بكردایە ،مەسەلەی (ئایالن)ی گەورەتر
دەك��رد ،مەسەلەیەكی تریشی گ��ەورە
دەكرد ،لەساڵی  2007ەوە مناڵێك لە
بەریتانیا ونبووە ،هەتا ئێستا میدیای
بەریتانی واز لەو رووداوە ناهێنێت،
ب���ەردەوام باسی ئ��ەو بابەتە مرۆییە
دەكات ،بەاڵم میدیای ئێمە وەها نییە،
لەبەرئەوە ئەگەر مەسەلەی (ئایالن)،
م��ەس��ەل��ەی��ەك ب��ووای��ە خزمەتێكی بە
پارتێكی سیاسی بكردایە ،زۆر زیاترو
بەباشی مەسەلەكەی دەوروژاند.
كوردستان دیپلۆماتیك :ئایا تۆ
پێتوایە میدیا ب��ووەت��ە دەروێ��ش��ی
ح��زب��ەك��ەی ،وەك دك��ت��ۆرە ئ��ام��اژەی
بۆكرد؟
حەسەن جەباری :بەپێچەوانەوەی
قسەكانی (د.نەزاكەت)ەوە ،من پێموایە

مەسەلەی (ئایالن) گرنگی زۆر پێدراوە،
بۆنمونە تەلەڤزیۆنی رووداو بەتایتڵ و
وێنە باسیكرد ،بەهەمانشێوە سیاسیەكانی
ئێمە ،ل��ە ئاستی س��ەرۆك��ی هەرێمدا
پێشوازییان لە باوكی كرد ،چاوپێكەوتن
لەگەڵ پوریدا لە كەنەدا كرا ،سەرجەم
قسەكانی خاڵ بە خاڵ ،تێبینی بە تێبینی
باسكرا ،هەتا چاوپێكەوتن لەگەڵ ئەو
سەربازە كرا ،كە لە ئاوەكەدا (ئایالن)ی
دەرهێنا ،لە پاشان (د.نەزاكەت) باسی
میدیای بەعسی كرد ،لە شەڕی عێراق و
ئێراندا ،پێموایە ئەو میدیاییەی عێراق
تەنها كاریان بۆ تكریتی بوون دەكرد،
ئەوە روون بوو كە بەعس كولتورێكی
دروستكرد ،بەناوی كولتوری (مەرگ) .
ك��وردس��ت��ان دیپلۆماتیك :بۆچی
گەنجانی سلێمانی زۆرترین رێژەی ئەو

گەنجانەن كە كۆچ دەكەن ،بۆچی ئێوەی
پەرلەمانتار ئیمزاتان كۆنەكردووە ،تا بە
حكومەتی عێراقی بڵێن «ئەو موچەیەی
كە بڕیوتانە ،لە كوردستان ماڵ وێرانی
دروس��ت��ك��ردووە ،ب��ۆت��ە ه��ۆی ئ��ەوەی
خەڵكێكی زۆر كۆچ بكات»؟
رێ�����زان ش��ێ��خ دل���ێ���ر :ه��ەرێ��م��ی
كوردستان زۆرب��اش دەزان��ێ��ت ،دوای
ئەوەی ئێمە ئیشمان كرد لە بودجەی
ساڵی 2015دا جێگركرا كە رێژەی 17%
بۆ هەرێمی كوردستان دەنێردرێت،
هەرێمی كوردستانیش پابەند دەبێت
بەناردنی نەوتی كەركوك و شوێنەكانی
تر ،بەاڵم ئاشكرایە هەرێمی كوردستان،
تەنها یەك مانگ نەوتی تەواوی ناردووە،
دوای ئەو مانگە ،بەڕێز جێگری سەرۆكی
حكومەت لەگەڵ (ئاشتی هەورامی) لە

بەشداربووانی مێزگردەکە

ژمارە ( )13-12کانوونی یەکەم 2015

343

تەلەڤزیۆن قسەیان كرد ،یەكەم كەس
(ئ��اش��ت��ی ه��ەوارم��ی) ب��وو ك��ە قسەی
ك��ردو وت��ی« :ئێمە پابەند نابین بە
بەغدادەوە ،نەوت نانێرین بۆ بەغداد»،
ئ��ەم قسەیە مانای ئ��ەوەی��ە ،كە پێی
بڵێیت من سەربەخۆم و دەتوانم ئەم
هەرێمەی خۆم ببەم بەڕێوە ،لەكاتێكدا
ئێمە چ��ەن��دە پێویستمان بەتوركیاو
ئ��ێ��ران��ە ،ك��ە پ��ەی��وەن��دی��م��ان هەبێت
لەگەڵیان ،هێندە پێویستمان بە بەغداد
هەیە ،لەبەرئەوەی ئێمە هەتا ئێستا
لەناو عێراقداین ،هەموو ك��ات ئێمە
پێویستمان بە ئەوانە ،بەهەموو ئەو
گەندەڵیانەی كە ئێمە لە عێراقدا باسی
دەكەین ،هەتا ئێستا سەرۆك وەزیرانی
ع��ێ��راق ه��ەم��وو مانگێك هاتۆتە ناو
پەرلەمان ،هەموو ئەندام پەرلەمانێكیش
لەسەر گەنج قسەی خۆی پێ وتووە،
هەتا جارێك رووب��ەرووی یەك ئەندام
پەرلەمان كرایەوە ،دەستبەجێ سەرۆكی
پ��ەرل��ەم��ان ،س��ەرۆك وەزی��ران��ی لەناو
هۆڵی پەرلەماندا بەجێهێشت ،پاشان
هەموو ئەندام پەرلەمانەكان رۆیشتە
دەرەوە.
لەو مەسەلەیەی كە وتت :بۆ ئیمزاتان
كۆ نەكردەوە .من ئیمزا كۆبكەمەوە،
یان كۆی نەكەمەوە ،هەرێم لێرە پێت
دەڵێت «من سەربەخۆم ،پێویستم بە
بەغداد نەماوە ،حكومەت و دەوڵەت
دروس��ت��دەك��ەم» ،ب��ەاڵم لەهەمانكاتدا
ئێمەی پەرلەمانتار ك��ارم��ان��ك��ردووە،
چونكە توانیومانە بودجەی ساڵی 2015
جێگر بكەین ،لە پاشان ئەو پرسیارەی
وتت :بۆچی زۆرترین رێژەی كۆچكردن،
گەنجانی سلێمانی دەگرێتەوە؟
هۆكارەكەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە،
گ��ەن��ج��ی س��ل��ێ��م��ان��ی ت��ەق��ەب��ول��ی ئ��ەو
بارودۆخە ناكات ،ئەگەر حزبەكە حزبی
خۆی بێت ،لەكاتێكدا یەكێتیشی زۆر
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خۆشدەوێت ،بەاڵم كە ناڕاست رۆیشت
لێی قبوڵ ناكات ،دەڵێت «من ئەمەم
قبوڵ نییە ،ئەم شوێنەم ناوێت».
كوردستان دیپلۆماتیك :كاریگەری
ك���ۆچ ل���ەس���ەر ئ���ای���ن���دەی ه��ەرێ��م��ی
كوردستان چۆن دەبێت؟
رێ���زان شێخ دل��ێ��ر :ب��ەب��ڕوای من
ك��اری��گ��ەری��ەك��ی زۆر خ���راپ دەب��ێ��ت،
بۆنمونە:
یەكەم :كاتێك تۆ دەنگێكت هەیە،
دەنگەكە ناڕەزاییە دەڕوات��ە دەرەوە،
كەواتە تۆ حكومەت لە مەسەلەیەكدا
بەوەستاوی دەهێڵیتەوە.
دووەم :چەند ساڵێك پارە خەرج
دەكەیت لەنەوەیەكدا تا ئەنجامێكی
ه��ەب��ێ��ت ،ئ��ەن��ج��ام��ەك��ە ن��ام��ێ��ن��ێ��ت و
دەڕوات ،دوای  60 – 50ساڵ دێتەوە،
دەڵێت «بەڵكو لە كوردستان موچەیەكی
خانەنیشینم هەبێت» وەكو هەموو ئەو
گەنجانەی تر كە گ��ەڕان��ەوە ،لەپاشان
كاتێك دەڕوات لەشوێنێك ئیش دەكات،
ه��ەرچ��ی ت��وان��او ه��ێ��زی خ��ۆی هەیە
لە دەستی دەدات ،هیچ توانایەكی
نامێنێت ،تا بۆ واڵتەكەی دابنێت.
سێیەم :رێ��ژەی ك��ورد ،لەئێستادا
بەرەو كەمی دەڕوات ،هەموو خێزانە
گەنجەكان بەالیەنی زۆرەوە دوو منداڵی
هەیە ،ك��ەوات��ە رێ��ژەم��ان كەمە ،ئەو
گەنجەش كە پێگەیشتووەو دەیەوێت ژن
بهێنێت ،رۆیشتۆتە دەرەوە ،بەم هۆیەوە
قەیرانی هاوسەرگیریش سەرهەڵدەدات.
كەواتە هەم كێشە كۆمەاڵیەتییەكان
ك��اری��گ��ەری زۆری ل��ەس��ەر هەرێمی
ك��وردس��ت��ان دەب��ێ��ت ،چ��ون��ك��ە ئێمە
هەموومان كوڕ ،مێرد ،براو باوكمان
ه��ەی��ە ،رەن��گ��ە بتوانێت ك��ار بكات،
كرێكاری بكات ،ب��ەاڵم ژن ناتوانێت
كرێكاری بكات ،لەبەرئەوە هەموو ئەو
هۆكارانە ،هۆكارێكی زۆر مەترسیدارن

بۆ سەر هەرێمی كوردستان ،لەكاتێك
باسی كۆچ دەكەین ،ئەگەر كۆچ بێت،
بۆ واڵتێكی وەكو ئەوروپا ،یان واڵتێك
كە هەموو ئیمكاناتێكی هەیەو واڵتەكەی
بەستراتیژ بەڕێوە دەڕوات ،دەتوانێت
ب��ڕوات لە شوێنێكی تر ئیش بكات و
هێزێك وەربگرێت و بێتەوە پارەكەی
لێرە خ��ەرج بكات ،ب��ەاڵم ئ��ەوەی من
كە ئێستا دەڕوات ،ناتوانێت پارەكەش
بنێرێتەوە.
ئامانج عەبدوڵاڵ :گەنج گەورەترین
سەرچاوەی مرۆیی كۆمەڵگەیە ،گەنج
دەتوانێت شۆڕشی سپی بكات ،خۆیی
رێكبخات ،گەنج دەت��وان��ێ��ت دەنگی
بگەیەنێتە ه��ەم��وو ج��ی��ه��ان ،بیرمان
نەچێت تۆ تا گەنجێك پێیدەگەیەنیت،
دەی��ان ملیۆنی تێدا خ��ەرج دەكەیت،
بەاڵم بەداخەوە گەنجی ئێمە ،لەدوای
جەنگی جیهانی دووەم���ەوە ئەڵمانیا
بۆ پێگەیاندنی گەنجێكی خۆی دەیان
ملیۆن ی��ۆرۆ خ��ەرج دەك��ات ،كە دێتە
سەر ئ��ەوەی كە گەنجەكە لە تەمەنی
(  )20 -18س��اڵ پێبگات و خزمەتی
واڵت ب��ك��ات ،دەچ��ێ��ت ك��ۆچ دەك��ات،
% 80-75ی گەنجی بەریتانیاو ئەڵمانیا
بەتایبەتی كۆچ دەك��ەن بۆ ئەمەریكاو
ك��ەن��ەدا ،ئ��ەم��ە گ��ەورەت��ری��ن كێشەی
واڵت��ان��ی ئەوروپییە ،بیرمان نەچێت
گەنج بۆچی بێ ئومێدبووە بەرامبەر
ب��ە دام���وو دەزگ��اك��ەی؟ گ��ەن��ج گوێی
لێناگیرێت ،پ��ەراوێ��ز دەك��رێ��ت ،گەنج
پێویستی بەوەیە كە ژیان پێكبهێنێت،
پێویستی بە بیمەی بێكارییە ،پێویستی
بەشوێنی نیشتەجێبوونە ،پێویستی بە
قەرزی سیستمی بانكییە ،پێویستی بە
ق��ەرزی درێژخایەنە ،ب��ۆم��اوەی چەند
ساڵێك ،ب��ەاڵم بەبێ س��وو ،پێویستی
بەوەیە لە پرۆژەدا هێزی كار گەڕبخات،
كەرتی تایبەت ببوژێنێتەوە ،بەداخەوە
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هەموومان بووین بەمشەخۆر ،بوین
ب��ە ڤ��ای��رۆس ب��ەس��ەر خ��ان��ەو جەستەی
حكومەتەوە% 67 ،خەڵكی كوردستان
م��وچ��ەخ��ۆری ح��ك��وم��ەت��ی��ن ،كێشەی
كۆمەاڵیەتی یەكجار زۆر دەبێت ،رێژەی
ژن هێنانمان سفر دەب��ێ��ت ،رێ��ژەی
جیابوونەوەمان زۆر دەبێت ،دەیان و
سەدان كێشەی كۆمەاڵیەتی لێئەبێتەوە،
قوربانی زۆر ئەبێت ،بەردەوام بەداخەوە
بەرپرسیارێتی زۆر دەبێت ،بەرپرسیارێتی
قورسە كەس نایگرێتە ئەستۆی خۆی،
ئەمە ئەركی حكومەتە بەداخەوە كە
پالنێك نییە ،كۆنفرانسێكی نێودەوڵەتی
ناهێنێت ،كەسانی پسپۆڕ ناهێنێت،
ئێمە ن��ام��ان��ەوێ��ت وان���ە وەرب��گ��ری��ن،
یاخود سودمەندبین لەو واڵتانەی كە
بەهەمان دۆخ��ی ئێمەدا تێپەڕیوون،
خەڵكانی شارەزابهێنین ،كۆنفرانسی
نێودەوڵەتی بگرین ،چۆن ئەم قەیرانە
چارەسەربكەین ،ئەم قەیرانەی كە ئێمە
ئێستا تیایداین پێویستیمان بە ژورێكی
عەمەلیاتی دەستبەجێیە ،لە سەرۆكایەتی
هەرێم ،ئەنجومەنی وەزیران ،پەرلەمان،
رێ��ك��خ��راوەك��ان و خەڵكانی ش���ارەزاو
هەموو حزبەكان هەموومان بەرپرسین،
تەنها نەك ح��زب ،هاوواڵتی ئاسایی
هەرێمی كوردستانیش بەرپرسە لەم
دۆخە.
ك����وردس����ت����ان دی���پ���ل���ۆم���ات���ی���ك:
پەرلەمان و حكومەت ئەركییان لەم
هاوكێشەیەدا چییە؟
دارا سێكانیانی :بەدڵنیاییەوە
ئەركی یەكەم لە ئەستۆی حكومەتدایە،
وەكو دەزگایەكی جێبەجێكار ،بەرۆڵ و
ئەركی خۆی هەڵنەستاوە ،لەرابردوودا
نەیتوانیووە هیواو ئاواتەكانی گەنجان
بهێنێتە دی ،گەنجێك دروس��ت��ب��ووە
نائومێدە ،دڵی بەداهاتوی خۆی خۆش
نیە ،بەدوای ژیان و ئازادیدا دەگەڕێت،

ب��ەدوای پێگەیاندن و پێگەی ئابووری
داهاتووی خۆیدا دەگەڕێت ،ئەوشتانەی
كە لەدنیادا مافن یۆ هەموو هاوواڵتیەك
ئاساییە ،لێرە بوون بە خەون و خەیاڵ،
لێرە بەداخەوە نایەنەدی ،لەبەرئەوە
بەدڵنیاییەوە حكومەت كەمینەیەكی زۆر
كەم لەسەر حسابی زۆرینەی هاواڵتیان
پێگەیشتوون ،زۆرینە پەراوێزخراوە،
م��اف��ەك��ان��ی��ان پێشێلكراوە ،گەنجێك
ئامادەیە لەپێناوی خاك و واڵتدا خۆی
بەكوشت بدات ،ژیانی ببەخشێت پێی،
لەالیەكی ت��رەوە ئ��ام��ادەی��ە هەمووی
بەجێبهێڵێت ،ئ��ەم دوو هاوكێشەیە
وری���ای نەبین ،دواج���ار مەترسیەكی
زۆر گ��ەورەی��ە ب��ۆس��ەر ئایندەی ئەم
واڵت��ە ،هاوواڵتیانی هەرێم لەوپەڕی
ئەركی هەستی بەرپرسیارێتیان بەرزە،
ب���ەاڵم ب��ەرپ��رس��ان ك��ەم��ت��ەرخ��ەم��ن ،نا
بەرپرس ،پێناسەیەك نییە بۆ حكومەت
بڵێیت حكومەتمان هەیە ،دەبێت ئەم
راستیە هەموومان بزانین ،حكومەت
پ��ڕۆژەی چییە بۆ گەنج ،نەخۆش لەم
واڵتەدا دەبێت كەناڵ سواڵی بۆ بكات،
بیگەیەننە دەرەوەی واڵت ،بە ملیۆنەها
دۆالری ئەم واڵتە تەخشان و پەخشانی
پێدەكرێت ،لەشتی وادا كە جێناگرێت،
ل��ەب��ەرئ��ەوە م��ن پ��ێ��م��وای��ە حكومەت
ن��ەی��ت��وان��ی��وە ب���ەرۆڵ و ئ��ەرك��ی خۆی
هەستێت ،خ��ەون و خەیاڵی خەڵكی
خ��ۆی لەگۆڕنا ،بۆیە خەڵك ئامادەن
واڵت بەجێبهێڵن و كۆچ بكەن.
د.ل��وق��م��ان رەئ�����وف :ئ���ەوەی لە
ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��دا روودەدات،
بەوەی بە ملیۆن خەڵك كۆچیكردووە،
ئ��ەم��ان��ە س���ەرم���ای���ەی ع��ەق��ڵ��ی ئ��ەم
هەرێمەن و ئ��ەوروپ��ا وەریاندەگرێت
و س��ەرل��ەن��و ێ بونیاتیان دەن��ێ��ت��ەوە،
بۆئەوەی ئایندەی واڵتیان پێبسپێرێت،
چونكە كێشەی گ��ەن��ج و ه��ێ��زی كار

ل��ەم واڵت��ان��ەدا هەیە ،دەیانەوێت لە
رێگەی ك��ۆچ��ەوە پ��ڕی بكەنەوە ،لەم
قۆناغەشدا ك��ورد ،منداڵێك یان دوو
منداڵی دەبێت ،بەشێكی كۆچ دەكات،
بۆیە لە ئایندەدا رووب��ەڕووی هەمان
گرفت دەب��ی��ن��ەوە ،بۆ پڕكردنەوەشی
دەبێت هێزو عەقڵی كاربهێنن ،بەاڵم
ئەوەی لە ئێستادا پێمانەوە دیار نییە،
ئەوەیە كە ئەوەی بووەتە بەرپرس و
بەڕێوبەر ،بۆ ماوەیەكی زۆرە ،هەر
بەرپرس و بەڕێوبەرە ،بۆیە ئەم كێشەیە
دەرنەكەوتووە ،لە ئەوروپا دوای ()4
ساڵ لە بەرێوەبەری ،خوێندنەوە بۆ
ئ��ەو ( )4ساڵی ك��ارە دەك��ەن ،ئەگەر
سەلماندت ،دەستخۆشیت لێدەكەن و
داوای بەرنامەی ( )4ساڵی دووەم��ت
ل��ێ��دەك��ەن ،ئ��ەگ��ەر نەتبێت ،دەبێت
بەجێیبهێڵێت بۆ عەقڵ و توانایەكی تر،
زووترین دەرفەتیش ( )8ساڵە ،بۆیە
هەموو گەنجەكان و عەقڵەكان ئەم
دەرفەتەیان پێدەدەن ،تاوەكو زۆرترین
ب���ەش���داری و پ����ڕۆژەو ع��ەق��ڵ��ی ن��و ێ
بەرهەمی نو ێ پێشكەشبكەن.
بە پێچەوانەی ئەوانەوە ،الی ئێمە
گرفت ئەوەیە كارەكە بەڕێوەببرێت،
بۆیە كەسی چۆڵی ناكات و هەموو
كارێكیش بە هەموو كەسێك دەكرێت،
چونكە هەڵسەنگاندنی كارو داواكاری
بوونی پ��ڕۆژە نییە ،بۆیە یەكێك لەو
قەیرانانە كە لە ئایندەدا رووب��ەڕووی
هەرێم دەبێتەوە ،كەمی هێزو توانای
عەقڵی الوە لەم هەرێمەدا ،لەكاتێكدا
ئەوروپا ئەو كەسانەی دەچنە ئەو ێ،
دەزانێت گرفتی دەروونی ،ئابووری.....
هتد هەیە ،بۆیە سەرلەنو ێ مرۆڤێكی
تەندروستی لێبەرهەمدێنێتەوە ،لەالیەك
مافەكانی بەوردی دەپارێزێت ،لەالیەكی
ت��ری��ش��ەوە ب����ەوردی ئ��ەرك��ەك��ان��ی بۆ
دیاریدەكات ،بەمەش هەموو شتێكی
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بۆ فەراهەمكردووە ،تاهێزی عەقڵی بە
ئەزموون بكات ،لەپێناو خستنەگەڕی
هێزو تەمەنی الوی لەو واڵتەدا ،بەاڵم
لە واڵتی ئێمەدا متمانەمان بە گەنج و
تواناكانی نییە ،چونكە دەزانن هیچیان
بۆ نەكراوە و چۆن پ��ەروەردەك��راون،
بۆیە متمانەشیان پێناكەن ،بەاڵم ئەوەیان
لەبیرچووە ئەمڕۆ تەكنەلۆژیا بۆشاییەكی
زۆری پڕكردۆتەوەو گەنجی كردووەتە
كەسێكی بەرپرس بەرامبەر ژیان.
ك����وردس����ت����ان دی���پ���ل���ۆم���ات���ی���ك:
كاریگەرییەكانی ك��ۆچ ل��ە ئایندەی
كوردستاندا چۆن دەبینی؟
عوسمان زی��ن��دان��ی :ب��ەب��ڕوای من
شتێكی موتڵەق نیە ،هەمووی نەرێنی
و هەمووی ئەرێنی بێت ،لەم قۆناغەدا
بۆ ئ��ەم شێوازی كۆچە زیانی هەیە،
ل��ەرووی گیانیەوە ،بۆ ئ��ەو كەسانەی
خۆیان ك��ۆچ دەك��ەن ،كە لە ئێستادا
زۆرێ��ك گیانیان لەدەستداوە ،زۆرێك
بێسەرو شوینن ،زۆرێكیان دەكەونە ناو
نارەحەتییەوە ،بەبێ ئیقامە دەمێننەوە،
بۆیە میكانیزمەكانی یارمەتیدەر نییە
زیانی گیانی هەیە ،زیانی ئابووری و
داهاتوشی بۆ هەرێمی كوردستان هەیە،
بەاڵم لەهەمانكاتدا ناتوانیت بە موتڵەقی
بڵێیت ،چونكە دەرگ��اك��ان ب��ەت��ەواوی
دەرن����ەخ����راوە ل��ەس��ەر ك��ۆچ��ب��ەران،
بەبڕوایمن هەندێكی رزگ��اری دەبێت
و دەڕوات ،دەچێتە ژیانێكی ئاسودەو
ئارامەوە ،دواجار ئازادی ئینسان چۆن
ب��ژی و ل��ە ك��و ێ ب��ژی ئ��ەوە مافێكی
رەوای ه��ەم��وو م��رۆڤ��ێ��ك��ە ،ناكرێت
لەژێر ناوی پرۆسەیەكدا ،كەپێیدەڵێن
بەدیموكرازەكردن و بەیاساكردنی واڵت،
بەدەوڵەت و نەتەوەیكردنی واڵت ،لەژێر
ئەم دوو ناوەدا من خەڵك ناچاربكەم،
خەڵك بخەمە ژێر پرێسەوە ،ئەمە لەگەڵ
مەنتق و ئەم سەردەمەدا ناگونجێت،
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چونكە لەگەڵ ئەوەی پێداویستیەكانی
ژیان زۆر گەشەو پێشكەوتنی كردووە،
هۆكارەكانی ش��ارەزاب��وون و زانیاری
زوو گەیشتن ب��ە خ��ەڵ��ك وای��ك��ردوە
خ��ەڵ��ك زی��ات��ر پێشكەوتنەكانی دنیا
دەبینێت لەنزیكترین كاتدا لە چركە
ساتێكدا ،لەسەردەمە كۆنەكاندا خەڵك
بەئاسانی ئ��ەم پێشكەوتن و گەشەی
واڵتانی نەبینیووە ،ئەمەش یەكێكە لە
هۆكارەكان ،لێرەش كە ئەم ناعەدالەتی
و وەزعە دەبینێت ،ناعەدالەتی سیاسی،
ق��ان��ون��ی ،ئ���اب���ووری و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی
گرتۆتەوە ،من دەیگەڕێنمەوە بۆ خاڵی
س��ەرەك��ی :ل��ە هەرێمی كوردستاندا
جۆرێك لە گەشەی ئابوری ،پێشكەوتنی
ئ��ی��داری ،جۆرێك لە ئ��ازادی سیاسی
و هەڵبژاردن هەبووە ،ب��ەاڵم ئەوەی
بۆتە خۆرەی گیانی ئەم پێشكەوتنانە،
ناعەدالەتیە ئەم ناعەدالەتیە زۆر بواری
گ��رت��ۆت��ەوەو زەرەری زۆری ب��ە ئێمە
گەیاندوە ،بۆیە ئیشكردن لەسەر چەمكی
عەدالەتی كۆمەاڵیەتی لەناو دامەزراوەی
ئیداری و حكومەت لە دامەزراندن....
هتد لەسەر مەسەلەی ژیانی سیاسی
رێگەدان بە خەڵك و بۆ هەموان بێت،
لەژیانی كۆمەاڵیەتیدا ،كە چین و توێژە
كۆمەاڵیەتیەكان بگرێتەوە ،لە كار،
ژیان ،بیمەی بێكاری ،هاوسەرگیری و
كۆچ هەموو ئەمانە بەبێ جیاوازی بێت،
ب��ەو وات��ای��ەی یێزیدیەك لە هەرێمی
كوردستان هەست بەمەترسی نەكات،
كەسێكی ئایندار موسوڵمان ،یەزیدی
بێت هەست ب��ەوە نەكات خەڵكێكی
تری نا ئاینی سوكایەتی پێدەكات ،ئەم
واڵتەو چەمكەكانی بۆ هەمووی بێت،
م��ن ب��ڕوام��وای��ە ئایین جیا بكەینەوە
ل��ەه��ێ��زی س��ی��اس��ی ،ئینسان دەب��ێ��ت
ب��ەراس��ت��ی و وی���ژدان���ەوە قسەبكات،
لەناو هێزە سیاسیە ئیسالمیەكانیشدا

بەشێوەیەكی رێژەیی لەبەینی الیەنێكی
سیاسی ئیساڵمیدا لەگەڵ هەند ێ الیەنی
توندڕەوەیان هەندێك كەس و رەوتی
توندڕەو لەناو الیەنێكی سیاسیدا جیاوازی
هەیە ،لە هەرێمی كوردستان تا ئێستا
دەسەاڵتی عەلمانی نەبووە ،یەكێتی و
پاتی و گۆڕان كە سێ هێزی گەورەن
لەناو حكومەت و پەرلەمان ئیساڵمی
نین ،بەاڵم عەلمانیش نین ،ناشڵێم هیچ
هەوڵێكی بەعەلمانی بوونیان نەداوە.
عوسمان زیندانی :لە ئایندەدا كۆچ
زیانی خۆی هەیە ،هەرێمی كوردستان
بەقۆناغی رزگاری نیشتمانی دیموكراتیدا
دەڕوات  ،ئ��ەم قۆناغە پێویستی بە
بونیادنان هەیە ،ئێمە لە ئێستادا مادەی
 140جێبەجێببێت ،ئینجا مەترسی ئەوەت
هەیە كێ دانت پێدا دەنێت ،مەترسی
داعشت لە كۆڵببێتەوە ،كێشەی ئەوەت
هەیە ،چۆن ئەم واڵتە بونیاد دەنێیتەوە،
دەوروب�����ەری ت��ۆ ئ��ێ��ران ،سعودییە،
ئەردەن ،كوەیت ،عێراق و توركیایە ،كە
ئەمانە هەمووی تاڕادەیەكی زۆر دۆست
نین ،یەكێك بەناوی سوپاوە یەكێك
ب��ەن��اوی مەزهەبێكی دی��اری��ك��راوەوە،
یەكێك بەناوی نەتەوەو جەنەڕاڵەوە،
ئەمانە حكوم لەم ناوچەیەدا دەكەن،
تۆ مەحكومی بە واقعێكی جوگرافی
سیاسی زۆر مەترسیدار ،هێزە سیاسیە
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ەك��ان��ی��ش ئ���ەو ه��ێ��زان��ەن
دەیانبینیت ،ئەمەریكا دەڵێت» دەبێت
بە هەموومان دژی تیرۆر بین ،بەاڵم
ئێستا ئەڵێت نابێت روسیا بە موشەك
لە داعش بدات لە هەرێمی كوردستاندا،
ل��ەع��ێ��راق��دا ،ب��ۆچ��ی؟ ئێمە ئ��اوات��م��ان
ئەوەیە داعش لەناوبچێت ،بەاڵم ئەمانە
هەموویان خوێندنەوەیان بۆ دەكرێت،
ك���ە م��ەس��ڵ��ەح��ەت��ی س��ی��اس��ی ه��ەی��ە،
روس��ی��اش لەئێستادا بۆ ئەمە دەك��ات
ئ��ەوی��ش بەهەمانشێوە ب��ەرژەوەن��دی

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

خ��ۆی تێدایە ،دنیا دنیای سیاسەتە،
ئ��ەم ناوچەی رۆژه��ەاڵت��ی ناوەڕاستە،
تەنها هەرێمی كوردستان نییە ،كۆچ
هەر هەرێمی كوردستانی نەگرتۆتەوە،
ه���ەم���وو رۆژه����ەاڵت����ی ن��اوەڕاس��ت��ی
گرتۆتەوە ،دەوڵەتە زلهێزەكان شەڕو
مەینەتیەكانیان خستۆتە ناو رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستەوە ،چۆن هۆكاری دەرەوە
كاریگەری هەیە ،بەاڵم هۆكاری ناوخۆیی
گرنگە ،ئەگەر ئەم ناوچانە رێكخستنی
دیكتاتۆری حوكمی نەكردایە ،ژیانی
خەڵك بەمشێوەیە نەبوایە ،پێشكەوتنی
ئیداری و ئابووری شارستانی بەمشێوەیە
نەبوایە ،ئەو دەوڵەتانە نەیاندەتوانی
بەمشێوەیە كاریگەری لەسەر ئەم واڵتە
بكەن.
ح���ەس���ەن ج���ەب���اری :م��ەس��ەل��ەی

ئەو تواناو وزەی��ەی كە هەیە ،بەپێی
ئامارەكاندەستنیشان كردووە ،ئەوانەی
ك��ە دەچ��ن��ە دەرەوە زی��ات��ر گەنجە،
ك��اری��گ��ەری��ەك��ی زۆر دروس��ت��دەك��ات،
زه��ن��ی��ەت��ێ��ك��ی دی��ك��ە ب��ۆت��اك��ی ئێمە
دروستدەبێت ،ئەو زهنیەتە رەنگە زۆر
ق��ورس بێت ،جارێكی تر زهنیەتێكی
بۆ دروس��ت بێت لەواڵتی خۆی بژیت
و بێتەوە كوردستان ،ئەبن بەخاوەنی
كلتورو داب و نەریتێك لەو واڵتانە ،كە
زۆر زەحمەتە جارێكی تر كولتورو داب
و نەریتی خۆمانی فێربكەیتەوە ،رەنگە
خاوەن كۆمەڵێك بەهابن جیاوازبن لە
بەهاكانی ئێمە ،چونكە گەورەترین
حاڵەتی كۆچ ئەوەیە كە كێشەیان لەگەڵ
كوڕو كچەكانیان هەیە ،چۆن بگەڕێنەوە
بۆ كوردستان و بە داب و نەریت و

ب��ەه��او قییەمی ئ��ێ��رەوە موتوربەیان
بكەن ،توشی پێكدادانێكی شارستانی
و كولتوری دەبنەوە ،ئەوانە هەمووی
كاریگەریان هەیە ،بەاڵم هەندێكی تریان
بە بڕوانامەی ب���ەرزەوە دەگەڕێنەوە
هەرێمی كوردستان و خزمەتی واڵت
دەكەن ،بەاڵم بەهەمانشێوە سلبیاتەكەیان
زیاترە ،وەك لە ئیجابیەكەیان.
كنێر عەبدوڵاڵ :چۆن هۆكارەكانم
باسكرد كە ناوخۆیی و نێودەوڵەتین،
بەبڕوای من كاریگەرییەكان كەوتۆتە
سەر بەرژەوەندییەكی گشتی ناوخۆیی
و نێودەوڵەتی هەیە لە ئاراستەكردن
و بە سیاسەتكردن و بە سنوركردنی
هەموو ئەم شتانە ،بۆیە ئەو نمونانەی
كە ل��ەرووی سیاسیەوە باسكرا ،واڵتە
زل��ه��ێ��زەك��ان ئ��ەم��ەری��ك��ا ،روس��ی��ا....

قوربانی کۆچ ئایالن کوردی
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هتد ،جارێكی دیكە نەخشەی سیاسی
بەبڕوای من ،گۆڕانكاری بەسەردا دێت،
بۆیە كاریگەرییەكانی كۆچ بەپێی ئەو
ه��ۆك��اران��ەی ئ��ام��اژەم��ان پێكرد زیانی
زیاترە وەك لە قازانجەكانی ،ئەوەش
رێژەییە بەپێی هۆكارەكان دەگۆڕێت،
چونكە ه��ەر ل��ە س��ەرەت��اوە ئامانجی
مرۆڤێك بۆ كۆچكردن كە لەئێستادا
بەلێشاوە ،ئەو ئامانجانە دیاریدەكات،
كە بە ئاڕاستەی ئیجابی زیاتر دەڕوات،
ی��ان ب��ە ئ��اڕاس��ت��ەی سلبی دەڕوات،
ئەوەشمان لەبیر نەچێت كوردستان
واڵتێكی ه��ەژار نییە ،واڵتێكە ئەگەر
سودی لێوەربگیرێت ،ئەگەر دەسەاڵتی
سیاسی حكومڕانی بیتوانیایە تائێستا
بناغەو ژێر خانێكی باشی بۆ كوردستان
دابین بكردایە ،چونكە بەراستی واڵتێكی
گەشتیارییە ،كشتوكاڵییە ،سەرچاوەی ئاو

و سەرچاوەی نەوتە ،بەاڵم بەداخەوە
نەبوونی ئیرادەی سیاسی لە كوردستاندا
وای��ك��ردووە ئ��ەم ه��ەم��وو قەیرانانەی
لێبكەوێتەوە.
كوردستان دیپلۆماتیك :قسەیەك
لە میدیاكانەوە دەكرێت ،دەوترێت
واڵت���ان���ی روس���ی���ا ل���ەگ���ەڵ س��وری��او
هاوپەیمانان ،ئەم لێشاوی كۆچەیان
ب�����ەرەو ئ����ەوروپ����ا دروس���ت���ك���ردوە،
بۆئەوەی هەم كێشەی داعش كۆتایی
پێبهێنن ،هەم بۆئەوەی ئەم 12-10
ساڵەی دایاننابوو بۆ داعش كەمتر
ب��ب��ێ��ت��ەوە ئ��ەم��ە ب��ۆچ��وون��ێ��ك��ە ،ئ��ەو
كاریگەرییانەی كەلە ئایندەدا كۆچ
دروستی دەكات؟
د .نەزاكەت حسین :زۆر بەداخەوە
میدیا زۆرج��ار قسە لەسەر قسەڵۆك
دەك�����ات ،ب��ە چ دات����او ب��ەڵ��گ��ەی��ەك

دەیسەلمێنێت كۆچكردن هۆكارێكە بۆ
كەمكردنەوەی ش��ەڕی داع��ش ،یاخود
هۆكارێكە بۆئەوەی شەڕی داعش زوو
كۆتایی پێبێت ،پێموانییە بەوشێوەیە
بێت ،كە میدیاكان باسدەكەن ،ئەگەر
ئێمە بەشێوەیەكی زانستی بۆ شتەكان
بڕۆین ،هەموو ئەو هۆكارانەی كەلێرە
ب��اس��ك��ران ،ه��ۆك��اری زۆر ه��ەی��ە ،كە
گەنج ك��ۆچ دەك��ات ،میدیاكانی ئێمە
بەشێوەیەكی زانستی و پڕۆفیشناڵی
ئیش ناكەن رەهەندەكان ناخوێنێتەوە،
بە تەنها دەیبەستێتەوە ب��ەوەی كەوا
روسیا رەواجی پێداون بۆئەوەی شەڕی
داعش كۆتایی پێبێت ،ئەمە قسەیەكی
زۆر نامەنتقیە.
كاریگەرییەكانی :من پێموایە لەرووی
دیمۆگرافیەوە ئەمە كاریگەرییەكی زۆر
بەجێدەهیڵێت ،بۆ ئایندەی نەوەی تازە،

کۆچبەران لە سنورەکانی ئەوروپادا
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ئاسەوارەكانی زۆر درەنگ دەردەكەوێت،
ئێمە لە بەریتانیا بووین پیرێژن زۆر زۆر
بوو لە بەریتانیادا ،لێمان دەپرسین ئەم
هەموو پیرێژنە چیە هەتانە؟ دەیانوت
ئەمانە ه��ەم��ووی ئ��اس��ەواری جەنگی
جیهانی دووەمە كە پیاوەكانیان هەمووی
كوژراون ئەم رێژە ژنە زۆرەیان لە پاش
ماوەتەوە ،ئاسەواری دیمۆگرافیەی كە
گەنج دەڕوات ئەمە دەستی كار دەبێت
لەرووی ئابوورییەوە ،لەرووی داهات و
كۆمەاڵیەتیەوە ،پرۆسەی هاوسەرگیری
كاریگەری تیادا دروست دەبێت ،لەرووی
دەروون��ی��ی��ەوە ،ك��اری��گ��ەری لەئاستی
زان��س��ت��ی��دا دروس��ت��دەك��ات ،بۆنموونە
لەناو خوێندندا ئەگەر چوار خوێندكار
ن��ەه��ات��ەوەو چ��وو بۆ ئ��ەوروپ��ا س��اردی
ل��ەن��او قوتابخانەدا دروس���ت دەبێت،
ب��ڕوای بەخوێندن نامێنێت ،ئومێدی
بەئایندەی واڵت نامێنێت ،راستە بەشێك
الیەنی ئیجابیشی تێدایە بۆ گەنجان،
ب��ەاڵم ئاسەوارەكانی بۆسەر واڵتەكەی
خۆت باش ئەبێت ،بەهەمانشێوە ئەو
كەسانەی گ��ەڕاون��ەت��ەوە لە ئ��ەوروپ��او
ئێستا لە كوردستان نیشتەجێن ،كاتێك
ئەو بەلێشاو رۆیشتنەی گەنجان دەبینێت
ئاسەواری لەسەر دروست دەبێت ،دەستی
ناچێتە هیچ شێك ،دەڵێت رۆژێك دێت
كە بگەڕێمەوە بۆ ئەوروپا ،لەبەرئەوە
دەستی ناچێتە هیچ شتێك كە بیكات،
هەموو الیەنەكان بەرپرسن لەم حاڵەتە
كەم تا زۆر.
د.لوقمان رەئوف :ئەگەرواش بێت
(كە بڕواموایە ئەو كاریگەرییەی بۆ ئێمە
نییە) ،بەاڵم دواجار بە كۆچ پرسی داعش
یەكالیی نابێتەوە ،چونكە لەمەسەلەی
ك��ۆچ��دا ،ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە داع��ش��ەك��ان
لە ئ��ەوروپ��اوە دێنەوە بەناوی غەزاو
شەهادەتی ،هاوكێشەی داعش ،بەندە
بەسیستمی دەس��ەاڵت لە رۆژه��ەاڵت��ی

ن��اوەڕاس��ت��ەداو ئێستاش لەنێوان دوو
جەمسەردا ملمالنێی لەسەر دەك��رێ
«داعش ئاگرێكە بۆ گیانی جەمسەرێك،
داعش و داعش بوون ،بەم میكانیزمە
لەناونابرێت ،چونكە جیهان داعشی
زۆری هەیەو زۆری تریش بەرهەمدێنێت،
ئ���ەم ك��ۆچ��ەش الی��ەن��ێ��ك��ی نێگەتیڤی
ب��ردن��ی داع��ش��ی نوێیە ب��ۆ ئ��ەوروپ��ا،
دواج��ار بە ئ��ەزم��وون و ئەجێنداێكی
نوێترەوە دەگ��ەڕێ��ن��ەوە بۆ ناوچەكە؟
ب��ەاڵم ملمالنێی روسیاو ئەمەریكا بۆ
كۆچی كۆڕەوی ،لەو پەندەوە سەرچاوە
دەگرێت ،كە دەڵێت» بۆئەوەی ئارامی
هەبێت ،خەڵكەكەی پەرشوباڵوبكە»،
ب��ەاڵم ئەمە ب��ۆئ��ەوەی دەس��ت بەسەر
ناوخۆی سوریادا بگرێت سەركەوتنە،
بەاڵم لەبەرامبەردا روبەڕووی فشارێكی
سیاسی نێودەوڵەتی دەبێتەوە ،بەرامبەر
بەم سیاسەتە ،چونكە ئەوروپا ناتوانێت
ئەم كۆچە بێ پالن و چاوەڕوانەكراوە
لەخۆبگرێت ،یان باجی سیاسەتێكی تر
بدات ،لەكاتیكدا پێویستی بەهێزی كارو
الو هەیە ،بەمەش فشارێكی نێودەوڵەتی
ب��ۆ راگ��رت��ن��ی میكانیزم و سیاسەتی
ی��ەك�لای��ی��ك��ردن��ەوەی كێشەكان لەژێر
فشاری نێودەوڵەتیدا دروستدەكات،
لەبەرامبەریشدا كاریگەری لەسەر زوو
یەكالییكردنەوەی پالن و ئەجێنداكانی
واڵتان لەم گۆڕەپانەی شەڕی سێیەمدا
هەیە.
كوردستان دیپلۆماتیك :چارەسەر
بۆ پرسی كۆچ لەهەرێمی كوردستان
بەڕای تۆ چیبێت؟
رێزان شێخ دلێر :پەرلەمان ئەوەندە
دەس��ت��ی وااڵب��ێ��ت ،بتوانێت هەموو
حكومەت بێنێتە ناو پەرلەمان ،ئەگەر
نەتوانن هەر لەناو پەرلەماندا داوای
هەڵوەشاندنەوەی حكومەت بكرێت،
حكومەتێكی نو ێ هەڵبژێرێتەوە ،ئەوە

چارەسەری هەموو كێشەكان دەكات،
چونكە كێشە بەتەنها كۆچ نییە.
دارا سێكانیانی :گرفتەكە لەوەدایە
ح��ك��وم��ەت پ�لان��ی و ن��ەخ��ش��ەی نییە
بۆ داه��ات��وو ،بێباكانە مامەڵە لەگەڵ
ه��اوواڵت��ی��ان��دا دەك���ات ،حكومەت بۆ
قەیرانێك چەند قەیرانێكی ت��ر ریز
دەك��ات ،بۆئەوەی ئ��ەوە لەبیر خەڵك
بباتەوە كە لە راب��ردوودا وایكردووە
بەداخەوە ،بەدڵنیاییەوە ئەگەر بیەوێت
چارەسەری ئەم حاڵەتە بكات ،دەبێت
پالنێكی تۆكمەی هەبێت ،دەبێت بەو
عەقڵیەتەی ل��ەراب��ردوودا كاریانكردوە
وازیلێبهێنن بەڕاستی ،بەعەقڵیەتێكی
نوێوە ،بەپڕۆژەی خزمەتگوزارییەوە،
بەخوێندنەوەی تواناكانی گەنجانەوە،
ك��ردن��ەوەی چەندان پ��ڕۆژەی خۆماڵی
ل���ەم واڵت�����ەدا ،ب���ۆئ���ەوەی گ��ەن��ج��ان
واڵت بەجێنەهێڵن ،ب��ەاڵم بەداخەوە
لەرابردوودا نەیان بوو هیوادارین لە
داهاتوودا هەیانبێت.
ح��ەس��ەن ج���ەب���اری :ب��ە ف���ەوزای
سیاسی و میدیایی نابێت ،دەبێت بە
عەقاڵنیەت چ��ارەس��ەری ئ��ەو بابەتە
بكرێت ،دەبێت هەموو الیەك بەعاقاڵنە
ب��ی��ری لێبكەنەوە ،چ ح��ك��وم��ەت ،چ
دەس��ەاڵت ،لەم دۆخ��ەی ئێستا ئێمەی
تێدا دەژین چارەسەركردنی هیچ داموو
دەزگایەك زامنی ئەوە نییە ،كێشەی
ت��رم��ان ب��ۆ دروس��ت��دەك��ات ،تێڕوانینی
ترمان بۆ دروستدەكات ،جیهان بینی
ترمان بۆ دروس��ت دەك��ات ،كە كۆچ
زی��اد دەك��ات ك��ەم ناكات ،من ئەگەر
حكومەت ،پ��ەرل��ەم��ان ،سەرۆكایەتیم
هەڵوەشێتەوە ،دامودەزگا نەمێنێت لەم
ك��ات و س��ات��ەدا ،دەی��ان قەیرانی تر
دەبین ،ئەوەندەی تر بێ ئومێد دەبین،
ئەوەندەی تر بیر لە كۆچ دەكەینەوە،
ه��ی��وادارم بە عەقاڵنیەت و بەرنامەو
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پرۆژە بیری لێبكەینەوە ،پەرلەمانیش
هەر قسە نەبێت ،بەرنامەو تێڕوانینی
هەبێت.
ك��ن��ێ��ر ع���ەب���دوڵ�ڵ�ا :ه��ەرك��ات��ێ��ك
دەس��ەاڵت��ی پ��ەرل��ەم��ان ،راپ��ەڕان��دن،
دادوەری ،توانی بە سەربەخۆیەتی
خ��ۆی پ���ەی���ڕەوەی دەس��ەاڵت��ی خ��ۆی
وەك����و دەس�����ەاڵت ب���ك���ات ،سیستەم
ب���ەرق���ەرار ب��ێ��ت ،ئ��ەوك��ات��ە ه��ەم��وو
ئەم دەرئەنجامانەی بوونەتە كێشە
بەڕێژەیەكی زۆر بەرچاو ،چارەسەری
خۆی بە دەستدەهێنێت.
ع��وس��م��ان زی��ن��دان��ی :یەكێك لە
هۆكارەكانی كۆچ و ئەو ناڕەزاییەی
دروست بووە ،ناڕەزایی خەڵكە لەم
دەس��ەاڵت��ە ،ئ��ەم دەس��ەاڵت��ە دەبێت
ئاڵوگۆڕ لە دیدگای بۆ مافی خەڵك
لە هەموو بوارەكانی ژیان بكات ،كە
ئەویش خۆی لە چەمكی عەدالەتی
كۆمەاڵیەتیدا دەبینێتەوە ،بەاڵم ئەو
ئاڵوگۆڕكردنە ئاسان نایەتە پێشەوە،
ل��ەب��ەرئ��ەوەی ملمالنێ سیاسیەكان
لە هەرێمی كوردستان بەعەقارێكی
ناسروشتیدا دەڕۆن ،پێموایە خەڵك
و جەماوەر بە فشارێكی جەماوەری
م��ەدەن��ی ب���ەردەوام���ی ب��ەرف��راوان��ی
هەبێت و س��ەران��س��ەری بێت ،ئەم
ف��ش��ارە ج��ەم��اوەری��ی��ە ب���ەردەوام���ە
سەرانسەرییە لە هەرێمی كوردستاندا
دەتوانێت تاڕادەیەكی زۆر ئاڵوگۆڕ
لە ژیانی خەڵكدا دروستبكات ،لەو
نێوەندەدا مەسەلەی كۆچ و مەسەلەی
گەنجیش.
ئامانج عەبدوڵاڵ :بەداخەوە ئەم
هەموو قەیرانە چارەسەر ناكرێت ،ئەمە
دەرئەنجامی  24ساڵ حكومڕانی كوردییە،
بەداخەوە هیچ كەس و هیچ حكومەتێك،
ت��ەن��ان��ەت ئ��ەگ��ەر گ��ەورەت��ری��ن كەسی
لێهاتوو ش��ارەزای��ی دەرەوەی واڵتیش
350

بێت ،لەمكاتەدا ناتوانێت چارەسەری ئەم
هەموو كێشانە بكات ،ب��ەاڵم دەكرێت
كۆمەڵێك ه��ەن��گ��او بنێن ،بەراستی
ه��ەم��ووم��ان بێین بەعەقڵێكی ك��راوە
بەسنگێكی ف��راوان یەكتر قبوڵبكەین،
سەروەری یاسا هەبێت ،پالنی ستراتیجی
كاتی و درێژخایەنمان هەبێت ،هەم
گەنج و هەم خۆشمان ئاستی رۆشنبیری
خۆمان ،وەك��و تاكی كۆمەڵگا بەرپرس
بین ،هەموومان بەرپرسین لە بچوكترین
كەسی ئەم هەرێمەوە ،تا گەورەترین
كەسی دەسەاڵت ،كە سەرۆكی هەرێمە،
بەاڵم بەڕێژەی جیاواز.
رێ������زان ش��ێ��خ دل���ێ���ر :ق��ەی��ران��ە
س��ی��اس��ی��ەك��ان ،ملمالنێ سیاسییەكان،
هۆكارێكە ب��ۆ ئ��ەم��ە ،ئەمە چ��ارەس��ەر
بكرێت ،ئەمە ببێت بەخەمی حكومەت،
ببێت بە خەمی پەرلەمان ،كاتێك شتێك
بوو بە خەمی حكومەت و پەرلەمان،
دەسەاڵت و ئیرادە گەڕایەوە بۆ پەرلەمان،
ئەوكاتە دەتوانێت چارەسەری كێشەكان
بكات ،بەاڵم تا نەكرێت بەخەمی ئەوان،
قەیرانە سیاسیەكان كە سەرچاوەی هەموو
قەیرانەكانە چارەسەر نەكرێت ،چەندین
دیاردەی ترمان هەیە ،كە لە كۆچكردن
گرنگترە چارەسەر نابێت.
د.ل���وق���م���ان رەئ������وف :ئێستاش
حكومەت دەتوانێت بەپڕۆژە ئەو الو
و عەقاڵنە بهێنێتەوە ،ه��ەروەك چۆن
لەساڵی 2010بەناوی زەرەرمەند بوون
لەشەڕی ناوخۆ ،بەهەزاران هاوواڵتیان
لە ئەوروپا هێنایەوەو خانەنشینیان
كردن و زۆرێكیان لێرە دانیشتنەوە،
ئێستاش دەتوانن ئەرك و كار بۆ ئەم
عەقاڵنە دەستەبەربكەن ،یان ئەوانەی
لە ئ��ەوروپ��ا هیچیان وەرن��ەگ��رت��ووەو
ل��ە ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��ی��ش ل��ەس��ەر
كارەكەیان فەسڵكراون ،بیانگەڕێننەوەو
س��ود لە ئەزموونەكانیان وەرب��گ��رن،

ئەمەش بە میكانیزمێك ببێت ،بەوەی
بەڵێننامەو كەفیلیان لێوەربگرێت كە
ن��اگ��ەڕێ��ت��ەوە ب��ۆ دەرەوە ،ی��ان هەر
پالنێكی ت��ر ،بەدڵنیاییەوە هەموو
ئەوانە دەگەڕێنەوە ،چونكە چەندین
ساڵە ئ��ەم واڵت��ەی��ان بەجێهێشتووەو
نەگەڕاونەتەوە ،ئەم هەرێمە پڕە لە
یادگاری ئەوان و شێتانە بیری دەكەن،
ج��گ��ەل��ەم��ەش ه��ەری��ەك��ەی��ان هێزی
دڵ��س��ۆزان��ەی خزمەتكردنیان ب��ۆ ئەم
نیشتمانە هەیە.
س��ەب��ارەت بەرێگە چ��ارەی كۆچی
بەلێشاو ،پێویستە نەك بۆ ئەم قۆناغە،
بەڵكو دەبێت بۆ سااڵنی دواتریش ،چەند
هەنگاوێك لەپێناو رێگرتن لە دوبارە
نەبوونەوەی كۆچی ناچاری بگیرێتەبەر،
لەوانە:
 .1رێگەدان بەمانەوەی كەسێك لە
پۆستەكەی بۆماوەی ( )4لەبچوكترین
پۆستی تاوەكو بەڕێوەبەری گشتی.
 .2دانان لە شوێنەكان ،جگەلە ()cv
داوای پالن و راپۆرتی كاری لێبكرێت،
بەوەی دەتوانێت لەوماوەیەدا چیبكات،
كە جیاوازتربێت ل��ەراب��ردوو ،لێرەوە
دەرئەنجامەكان لەبەرچاو بگیرێن.
 .3ك���ردن���ەوەی ك��ارگ��ەو شوێنی
تایبەت ،كە گەنجە گ��ەڕاوەك��ان تێیدا
دەس��ت��رەن��گ��ی��ن��ی و پ��س��پ��ۆڕی��ان تێیدا
بخەنەگەڕ.
 .4بڕیاردان چیدی لە فاڵن رۆژەوە،
هیچ ج��ۆرە گەندەڵی و نایاساییەك
ل��ە هیچ كەسێك ل��ە كرێكاریكەوە
تا گەورەترین بەرپرس و پۆستی بااڵ
قبوڵناكرێت ،بەمەش دەكەوینە سەر
رێ����ڕەوی دروس���ت و ئ���ەو دروش��م��ە
گەورەی كە بووەتە هێزی كۆچكردنی
خەڵكی بە هەموو چین و توێژەكانەوە»
یاسا لەسەرووی هەموو كەسێكەوەیەو
مافی هەمووكەسێك دەپارێزێت».
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فەندەمێنتالیزمی ئیسالمی بەرپرسە....؟

ئەنوەر حسێن (بازگر)
كاتێك ت��ی��رۆرو تەقینەوەكانی پاریس
روودەدات ،خەیاڵی هەموو الیەك بۆ ئەوە
دەچێت ،كەسێكی بە رەگەز عەرەب ،هەڵگری
ناسنامەی ئیسالم و موسڵمان ،خاوەن فكرو
ئیدۆلۆژیای ئیسالمیزمی -رادیكاڵ – تیرۆریست،
ئەم جینایەتەی خوڵقاندووە.
ئەم خەیااڵنە رێك وادەرچوون و پاش چەند
كاتژمێرێك لە تەقینەوەكان دەركەوت ،ئەم كارە
وەحشسەتناكە ،دژە ئینسانییە ،گەاڵڵەبوونی
ف��ك��رو ئ��ی��دۆل��ۆژی��اك��ە ،ك��ە ل��ەئ��ی��دۆل��ۆژی��ەی
ئیسالمیزمەوە سەرچاوە دەگرێت و گەاڵڵەبووەو
ئامانجەكەشی تیرۆرو كوشتنی خەڵكانی كافرو
بێ دینە بە قەولی ئەو گروپە ئیسالمیانە.
فەرەنسا ،واڵتی كلتورە جیاوازەكان ،واڵتی
رۆشنگەری ،ئازادییە سیاسیەكان ،یەكەمجار
نییە بەر پەالماری تیرۆریستان دەكەوێت،
مانگی ژان��وی��ەی  2014ه��ەر ئ��ەم گروپانە
هێرشیانكردە سەر رۆژنامەی شارلی هیبرۆ
لەسەر باڵوكردنەوەی چەند وێنەی پێغەمبەری
موسڵمانان ،ئەمجارەش سەر لەنوێ بەو ژێرخانە
فكریە سایكۆلۆژیەی ئیسالم بەرهەمیهێناوەو
رۆڵی گەورەی گێڕاوە لە خوڵقاندن و بەدیهێنانی
ئەم كارەكتەرە وەحشەیە ،دڵڕەق و دڕەندەیە
لەپێناو موژدەی وەرگرتنی كلیلی بەهەشت،
سەدو بیست و نۆ كەسی كردە قوربانی.
ئەم گروپگەلە تیرۆریستیە ،كە هەڵگری
ئایدیایەكی ئیسالمین ،لەهەر شوێنێك بتوانن

دژی ئینسانیەت ،جینایەت بخوڵقێنن دەیكەن
ن��ای��ش��ارن��ەوە ،ئ��ەو ك��اران��ە لەپێناو خ��وداو
ئامانجەكانی دین و دەق و بەدەستهێنانی
بەهەشتە ،راشیدەگەنن كە ئەوان بەرپرس بوون
لەو كارانە ،ئەوە لەكاتێكدایە بەهەزاران كەسی
موسڵمان و هەڵگرانی ئایدیای ئیسالم و حزبی
سیاسی ئیسالمی شانازی بەمكارە نائینسانییەوە
دەكەن و بەجهادی دەزان��ن ،زۆرینەی هیزە
ئیسالمییەكان پڕ بەدڵ لەگەڵ ئەم كارانەن،
گەر راستەوخۆش نەیڵێن و نەوێرن رایبگەیەنن،
بەاڵم لەدڵەوە خۆشحاڵن بەمكارانە.
دیقەت بدەن لەچەند دەیەی رابردوودا ،ئەو
ژێرخانە فكرییە ،بەردەوام مۆدێل و كارەكتەری
دڕەندەترو دڵڕەقترو وەحشیتر لە كۆمەڵگە شەرقی
و ئیسالمیەكاندا بەرهەم دەهێنێن ،لەژێر ناوی
جیاواز جیاواز كە تیرۆریزم بەرهەم دەهێنن.
گەر ئیخوان مۆدێلێكی ئەم كلتورە بێت،
بزوتنەوەی نەجات مۆدێلێكی مەترسیدارترو
حەماس پڕ خوێن و بەربەریەت ،حزبوڵاڵ،
قاعیدە و تاڵیبان مۆدێلێكی تازەبوون و ئیسالم
بەرهەمیهێنان بە كەرەستەو تەكنەلۆژیاو
تیڕوانینی دڕندانەی نوێ ،داعش كە لەهەموویان
رادیكاڵترە ،زۆرترین جینایەتی خوڵقاندوە،
هەرچی كردویەتی وەكو سەركەوتنی موسڵمانان
و دینەكەیان بانگەشەیان بۆ كردووە ،لەهەموو
هێزە ئیسالمییە – رادیكاڵەكانی پێش خۆی زۆرتر
كارەكتەری دڕندەتری هەڵگری ئەو كولتورە

خوێن و وەحشتەنەی لەخۆی كۆكردۆتەوە.
بۆ؟ چونكە پێیانوابوو داعش نوێنەرایەتی
دین و ئیسالم دەكات.
بێگومان بەرهەمهێنانی تیرۆریزم و
تیرۆریستی نوێ بە مۆدێلی نوێ ،كارەكتەری
نوێ ،بە قەناعەتی نوێ ،خێرا گەیشتنی بە
بەهەشت ،دوالیزمێكن دین و مەزهەب و
ئیسالم رۆڵی هەبووە لە بەرهەمهێنانیان و
بەردەوامیش هەوڵدەدات ب��ەدەق و گوتاری
مژدەدەر مۆدێلی رادیكاڵتر بەرهەم بهێنێت.
بە ئامانج گرتنی فەرەنساش بۆ ئەم كردەوە
تیرۆریستیە لەخۆڕا نییە ،بەڵكو هەرئەوەی
كە فەرەنسا دەیەوێت بەشێك لە بونیادەكانی
ئەو گروپگەلە هەڵتەكێنێت ،لەچەند ساڵی
راب��ردوودا ،فەرەنسا بڕیاریدا نیقاب قەدەغە
بكرێت و فشارەكەی بۆ سەر پۆشینی حیجاب
چڕكردەوەو چاودێری شوێنەكانی ئەم گروپگەلە
ئیسالمییە رادیكااڵنەی توندتر كرد ،ئەمە ئەو
رێوشوێنانەی فەرەنسا بوو دژی ئەم گروپگەلە.
بۆیە واقعیە لەكۆی رۆشنگەری و ئازادی
هەبێت ئەم گروپانە دەیكەنە ئامانج ،بەتایبەتی
فەرەنسا لەم چەند ساڵەدا چەندە دژی ئەم
گروپگەلە بووە ،لەهەمانكاتدا هێندەش رۆڵی
هەبووە لە پشتیوانی هێزە ئازادیخوازەكان لە
بابەتی هێزەكانی رۆژئاوا ،بۆیە دورنییە توركیا
كە پاڵپشتی سەرەكی گروپی داعشە ،بەجۆرێك
لە جۆرەكان دەستی لەمكارەدا هەبێت.
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خوێندنەوەی
کوردستان
دیپلۆماتیك
رازەكانی دیجلەو فورات
كتێبی (رازەكانی دیجلەو فورات) كۆمەڵە وتارێكی كۆكراوەیە لە نوسینی (بەهرۆز گەاڵڵی)
یە ،لەدوو توێی ( )256الپەڕەدا ،بە تیراژی ( )1000دانە ،لەالیەن (رۆژنامەی كوردستانی نوێ)
ەوە باڵوكراوەتەوە.
نوسەر لە بەشێكی نوسینی (مامی گەورەمان) دەنوسێت « :دڵنیاین مامە گیان تۆ
لە هەموو نەخۆشییەك بەهێزترو پتەوتریت .ملمالنێی زۆرت لەگەڵ هێزی دیكتاتۆری لە
ملمالنێی نەخۆشی سەختربوو ،كەچی دیكتاتۆریت بەزاند .بەڵێ ،كورد هێشتا زۆر پێویستی
پێتانە .ئاشتی و دیموكراسی بۆ كوردی توركیا تۆی پێویستە .دیپلۆماسی و دیالۆگی هێمن
و ژێربەژێرو دوور لەهاشوو هوش تۆی پێویستە .هەموو شت وەستاوە .هاوسەنگی هێزە
سیاسییەكان و چارەسەری كێشەكانی عێراق تۆی پێویستە» ،هەروەها لە درێژەی نوسینەكەیدا،
بۆ جەنابی (مام جەالل) دەنوسێت »:ئەی ئەو كەسەی لە هیچ كات و ساتێكی ناخۆشدا
ورەت دانابەز ێ و ورەت هەر بەرزو هەمیشە بڕوات بە سەركەوتن هەیە .ئەی ئەو كەسەی
كە تۆزقاڵێك بەرامبەر نەیارانی كوردو كوردستان رۆژێك لە رۆژان وازت لە داخوازییەكانی
كورد نەهێناو نەچەمایتەوە .ئەی ئەو رابەرەی كە لە ژیانی خۆتا بیرت لە سەروەت و سامان
نەكردۆتەوە .ئەی ئەو كەسەی كە پشتیوانی ژنان و ئافرەتاندا بوویت .هەر تۆبوویت دەتوت
سەروەریمان ،مانەوەمان ،گەشەكردنمان ،بەندە بە یەكێتی نیشتمانی كوردستانەوە .بڕوات بە
یەكێتی ناو یەكێتی ریزەكانی یەكێتی نیشتمانی كوردستان هەر پتەوبوو» .

شەنگال ئەنفالێكی تر
كتێبی (شەنگال ئەنفالێكی تر) لە نوسینی (لەتیف فتح فەرەج) ،لەدوو توێی ()116
الپەڕەدا ،چاپی یەكەمی لە ساڵی  2014چاپخانەی (كارۆ)ەوە چاپكراوە.
ئەوەی بەسەر ئێزدیەكان هات بەهەوو مانایەك جینۆسایدە ،جینۆسایدێك كە
ناكرێ هیچ گومان بخرێتەسەری .ئەوەی لە شەنگال روویدا ئەنفالێكی تربوو ،بەشێك
لەو كارەكتەرانەی لە جینۆسایدی شەنگالدا بەشدارییان كرد ،كوڕو كەسی نزیكی ئەو
بەعسیانەبوون ،كە پرۆسەی ئەنفالیان جێبەجێكرد ،لەنێوان ئەنفال و شەنگالدا هەر
سەروایەكی هاوبەش نییە ،تەواو لەنێوان ئەم دوو روداوە جەرگ بڕەدا دنیایەك
هاوبەشی هەیە ،كە زۆر بە ئاسانی دەكرێت ،شەنگال ناوبنەین قۆناغی نۆیەمی
ئەنفال ،سەرەكی ترین خاڵی هاوبەش شۆڤێنیەت و دڕەندەیی بكەرە عەرەبەكانی
نێو بەعس و داعشە ،كە بەهەمان ئاوازی دڕندانەوە هەرچیان بەردەست دەكەوێ
لەناوی دەبەن.
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28ی تەموز
كتێبی دیكۆمێنتاری (28ی تەموز) لە نوسینی (لەتیف فاتح فەرەج) ،چاپی یەكەمی
لە ساڵی  2015لەدوو توێی ( )173الپەڕە ،چاپخانەی (كارۆ)ەوە چاپكراوە.
كەركوك یەك لە پڕ كێشەترین شارەكانی دنیایە لەبواری سیاسییدا ،ئەمەش هەر
لەبەر ئەوەی لە بری سیاسییەكانی كەركوك خەڵكی تر قسە دەكات ،لەبری ئەوانیش
بڕیار دەدرێت.
كەركوكییەكان خۆیان كەمتر قسە لە چارەنوسی خۆیان دەكەن ،هەركاتێكیش بواری
ئەوە هەبووبێ ،یان رەخسا بێت ،ئەوان لە خۆیان بدوێن و لە بارەی كێشەكانیانەوە
دانیشتن بكەن ،یەكسەر دەستوەردانە ژیان و كاروباریان دەستی پێكردووە .ئەوانەی
لە دەرەوەی كەركوكەوە ،لەبارەی كەركوكەوە دەدوێن ،وەك ئەوان زیاتر بۆنی
نەوتەكە مەستی كردوون ،نەوتی كەركوك هەمیشە هەلی رەخساندووە ،بۆ ئەوانی
تر ،كە دەستوەربدەنە كاروباری كەركوك.

ژنێك و شتەكان
رۆمانی (ژنێك و شتەكان) لە نوسینی (لەتیف فتح فەرەج) ،چاپی یەكەمی لە
ساڵی  2015لەدوو توێی ( )173الپەڕە ،چاپخانەی (كارۆ)ەوە چاپكراوە .كۆمەڵەی
روناكبیری و كۆمەاڵیەتی كەركوك ئەركی باڵوكردنەوەی گرتۆتە ئەستۆ.
كاتێ گەیشتنە شوێنی دەواجنەكان ،چەكدارەكان داوایان لێكردن دابەزن ،هەموو
خەڵكەكە هاتنە خوارەو لە شوێنێك بە كۆمەڵ دانیشن .سروشتی مرۆڤ وایە لە كاتی
ناخۆشی و نەهامەتیدا لەیەكتر نزیك دەبنەوەو بە تەنیشت یەكترەوە دادەنیشن و
سەردەكەن بەیەكدا.
كاتێك مرۆڤ دەستە پاچە دەبێت لە كردنەوەی گرێكان ،ناچارە بیانووی بۆ
بهێنێتەوە ،وەك ئەو دیكتاتۆرەی بیانوو بۆ كارە خراپەكانی دێنێتەوە .بەالی مرۆڤەوە
باشترین شت بیانوو هێنانەوە ،ئەو تەنانەت كە خراپە دەكات تەقەالی ئەوە دەكات،
بەبیانوو هێنانەوە چارەسەری كارەكە بكات .مرۆ هەمیشە بیر لەوە دەكاتەوە چۆن
بیانوویەكی باش بدۆزێتەوە بۆ باوەڕهێنانی ئەوانی تر.
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