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 ٨١٠٢ :بابەتی ساڵی
 
  
 
 

 مەرجەکانی سەرکەوتنی جووڵەی جەماوەریی ئەمجاره له ئێران
 

 (ۆنله واشینگت« مێراو»جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له سیمیناری , ن زاده سه ئاسۆ حه. کانی د قی قسه ده) 

 
 رچاوگرتنی بـه له به کـه  سـیمیناره م ئـه پێکهێنانی بۆ «مێراو» له سخۆشی ده و سوپاس و ویست خۆشه دۆستانی له ساڵو ڵ گه له

 م که باسـه منـیش کـه وه ئـه بڵـێم  خۆشـه پـێم شـتێک موو هـه پێش. جێیه به و خت وه به واو ته ئێران ی دواییانه م ئه کانی ڕووداوه
 فارسـی کـه وه ئـه واتـه ئاسـانکارییه، بـۆ و یـه هه لیی مـه عه هۆکـاری نیا تـه وه ئـه م، کـه ده ش پێشـکه سیفار زمانی به دا لێره
 ڕزتر فـه دیکـه زمـانێكی لـه زمانێـک هـی  مـن ڕی باوه به نا ده ن، گه تێده لێی سیمیناره و ئه شدارانی به موو هه که زمانه نیا ته
 و فێربـوون به شتێک موو هه پێش کانمان روانگه له نه دووالیه و ش هاوبه یشتنی هتێگ ودا له که  که داهاتوویه به ڕم باوه و نیه
 .ین بده نیشان كانمان زمانه كاربردنی به
 
 م ئــه ســتانی هه و جووڵــه کانی نوێیــه  نــده هه ره نگاندنی ڵســه هه و  وه لێکدانــه ســیمیناره م ئــه ری وه تــه نــدراوه، یه راگه ک ه و

 دواییانـه م ئـه خرۆشـی و جـۆش چونکـه کۆکم واو ته که سیمیناره ردێڕی سه ڵ گه له که دا وه ئه ڵ گه  له. هئێران ڵکی خه ی دواییانه
 بـه نیا تـه نـابێ کـه دام بـاوەڕه و لـه اڵم بـه وه، بکرێنـه ق زه پێویسـته کـه یه هه هیوای جێگای و نوێ ندیی تمه تایبه ڵێک کۆمه

 نــده هه ڕه م ئــه باشــترکردنی و کارخســتن ده بــه ت باره ســه ین بــده وڵیش هــه هپێویســت ڵکوو بــه ین، بکــه ت ناعــه قه کردن شــڕۆڤه
 خۆمـان بۆچـوونی ون، رکه سـه نجام ره سـه و بکێشـن  درێژه جۆره م له کانی ته که ره حه یا ته که ره حه م ئه که شنێک چه به نوێیانه
 لـه دا دواییانـه م لـه کـه رێکخـراوین و ن الیـه ڵێک کۆمه هب ر سه موومان هه سیمیناره م ئه کانی پانێلیسته که تی تایبه به بڵێین،

 ی ئاینـده و بات خه ودوای مه له بۆ ش هاوبه مای بنه و نسیپ پره ڵێک کۆمه ر سه له ئێراندا دێموکڕاسیخوازانی شووڕای ی چوارچێوه
 نـده چه وتنانـه ڕێککه جـۆره م ئـه سـتیڕا به بـزانین ی وه ئـه بـۆ تـه  رفه ده باشـترین ئێسـتا رجی لومه هه و وتووین، که رێک ئێران
 .یه هه تیان یفیه که و ت قابلیه

 
  م ئه هێزی به خاڵی که یه هه نوێی ندی هه ڕه ڵێک کۆمه ئێران ناوخۆی ی دواییانه م ئه خرۆشی و جۆش و جوڵه گوتم ک روه هه
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 ئاشـیلی ی پانیـه و الواز خـاڵی و بـوون شووشـداپێ کانی تـه که ره حه له که ن هه ندیشی تمه تایبه هێندێک اڵم به یه، ته که ره حه
ـــه ر هـــه ش کـــه ته که ره حه ـــه تمه تایبه م ئ ـــه. ن بووانـــه دووباره ندیی ـــه من ئ ـــۆ وڵـــدان هه وێـــڕای مدا که باســـه ل  کردنی پێناســـه ب
 م ئـه گـۆڕینی کانی هپێویسـتیی کۆشـم تێده ڕاسـتیدا له کـاره و بـه و م کـه ده کـانی الوازه و هێز بـه خاڵـه بـه ئاماژه که، ته که ره حه
 .م بکه ستنیشان ده ساز گۆڕان وتێکی ڕه یا  وه بزوتنه بۆ ته که ره حه
 
 و نـۆترا  واژانه سـته ده م ئـه کـه یـه وه ئه ر بـه له رگـرت وه ڵکم کـه خـرۆش و جـۆش و جووڵـه ی واژه سـته ده لـه ئێسـتا تـا ر گه ئه

 لـه م هـه وانـه ئه کـه ئیـنقالب یـا ڕین ڕاپه وه، بزوتنه ک وه لی گه واژه سته ده ی وانه پێچه به. نین مک چه یان کانسێپت و ناڕوونن
 پێی بـه. ن تـاقیکراوه واتـایی بـارێکی ڵگری هـه ئێرانـدا مێـژووی له م  هه و کراون پێناسه و دیار مکی چه سیاسیدا ڵناسیی کۆمه
 اڵم بـه بـن، جیـاواز زۆر تـوانن ده کان امگیرییـهئاک و نگاندن ڵسـه هه بژێـرین ده ڵی هـه ی تیئۆریکه چوارچێوه و ئه یان نیگا گۆشه
 ی وه ئــه بــۆ کــه بڵێــین تــوانین ده وه، ینــه بکه  ســاده که شــته و ڕۆین نــه جۆرناســیدا و ســازی تیئــۆری دوای بــه ر بــه ڕاده له ر گــه ئه
 ی كشـه پاشه ڕێگای لـه نـهگۆڕا و ئـه جـا) بکا دروست گۆڕان که کارزارێک یان  وه بزوتنه ببێته ئێران لکی خه ئێستای تی که ره حه
 یار تـه نـدی تمه تایبه هێنـدێک بـه ته که ره حه و ئه پێویسته ،(وه دیکه ئینقالبێکی ڕێگای له یا بێ ڕێژیم نگاوی هه به نگاو هه

ــه ــه پێچه به. ین بک ــه که ره حه ی وان ــه  ره حه پێشــوو، کانی ت ــه تی ک ــه ڵک خــه ی مجاره ئ ــران ل ــ  ئێ ــه جه و کاک ــه ری وه ــه ی زۆرب  و ئ
ـــه تمه تایبه ـــه ی پێویســـتانه ندیی ـــه تێدای ـــه. ڵگر رهـــه فه زه و ت قه ســـه ی شـــێوه به اڵم ب ـــه داهـــاتووی وابوو ک ـــه که ره حه م ئ  و ت
 باشـترکردن دروسـتکردن، بۆ ئێران ئازادیخوازانی موو هه لێهاتوویی و نگاوی هاوهه به وه ته ستراوه به ودوا مه له کانی ته که ره حه
 .کان موکوڕییه که و الوازی هێشتنی نه و وه مکردنه که ردا رامبه به له و ندییانه تمه تایبه و ئه ی وه قووڵکردنه و
 

 گشــتی به و وه ڵگرتنــه رهه به له و جیــاوازن و زۆر کجار یــه جیهانــدا واڵتــانی لــه تی اڵیــه کۆمه و سیاســی ئــاڵوگۆڕی کانی نموونــه
 چـوار سـێ نموونـه بـۆ دیکـه النی گه زموونی ئه دیاره. قازانجیشه به نه و مومکینه نه تیش ڕه بنه گۆڕانی مۆدێلێکی هی  کردنی

 ی ڕوانگـه لـه گرینگتـر مووی هـه لـه اڵم بـه بێ، خش ئیلهامبه و سوود به توانێ ده شک بێ به دنیادا له دێموکڕاتیزاسیۆن پۆلی شه
. ڕۆییه ره سـه - گـۆڕان - ڕۆیی ره سه ستانی ڕاوه بێ ی رخه چه ی ساڵه د سه زموونی ئه و ئێران ڵگەی کۆمه مڕۆی ئه واقعیاتی وه منه

 نـه کـه هـاوڕاین وه ئـه ر سه له موومان هه مادام ن؟ کامانه گرم داده ر سه له پێ ی هێنده من ئه ی ندییانه تمه تایبه م ئه ئایا ئێستا
( نیـزام ی وه ره ده لـه چ نیـزام ونێ له چ) تاقمێک دیکه جارێکی وێ شمانه ده نه و قبووڵه وجوودمان مه تی زعیه وه کێشانی درێژه
ــه ــه به نوێ رله س ــه ناڕه می ره ــداکاریی و تی زای ــه فی ــان ڵک خ ــه بۆخۆی ــێ ده ن، بب ــه ب ــه بده رنج س ــه ین ــدی تمه تایبه ڵێك کۆم  و ن

 :ن سته ده ش شه م النیکه وه منه ی ڕوانگه له که پێویستی
 
  رچاوه سه بوونی خۆجێی و تی نایه سه ڕه وه، وێته بکه لێ واڵتێکدا له تیی ڕه بنه گۆڕانی که ک یه وه بزوتنه ر هه می که یه رجی مه
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 و ڵگادا کۆمـه قـوواڵیی لـه گـۆڕان ویسـتی و تی زایـه ناڕه ی قینه ڕاسـته ری پاڵنـه و سـتێن به کـه وه ئـه  واتـه تی، یه که هۆکاره و
 نێــوان کانی ییــه وه ته نێونه و کــی ره ده ڕهمــ و مشــت و کێشــه  لــه ر ده بــه بێ هــه اڵت ســه ده و ڵک خــه ی کێشــه مای بنــه ر ســه له

 بڵێــین تــوانین ده ت نانــه ته و باســه جێگــای متر کــه مووان هــه  لــه ندییــه تمه تایبه مین کــه یه م ئــه مــن ری باوه بــه. کان تــه حکومه
 و گــرن ده خــۆوه هبــ ییش وه تــه نێونه نــدێکی هه ره کان کێشــه میشــه هه دا مجۆره لــه تی حاڵــه لــه کــه راســته. ڵناگرێ هــه موناقشــه

 و روون ک الیـه موو هـه بـۆ اڵم بـه دا، ده ت نیسـبه کان بێگانـه بـه ئێعتـرازی کی یـه وه بزوتنه موو هه ئیسالمی کۆماری رحاڵدا هه له
 بری سـه ی کاسه پڕبوونی پێشوو ی وانه ئه هی ک روه هه دواییانه م ئه کانی تییه زایه ناڕه ئاخری و ڵ وه ئه ری پاڵنه که ئاشکرایه

 کـه ڵه که ئاکـامی نیا تـه ک نـه تـه که ره حه م ئـه. رێژیمـه ی ییـه ناکارامه و م سـته و زوڵـم موو هـه و لـه هاتنیان زاڵه وه و ڵک خه
 مانی نـه کان، نرخـه ی وه رزبوونـه به رانتخـۆری، ئیخـتالس، بێکـاری، ژاری، هـه بواری له واڵت کانی کراوه رنه سه چاره کێشه بوونی
 لــه ک روه هــه اڵم بــه تییه، عیشــه مه ویســتی ر هــه ش کــه ته که ره حه ســپێکی ده ری بزوێنــه و یــه ته بابه م لــه تیشــ و کان تییــه یارمه
 کیی ره سـه ی ریشه و سیاسی ندی هه ره ئاگاداری چاک زۆر ڵک خه وت رکه ده وه ڕا کان دروشمه و که ته که ره حه دواتری کانی ئاقاره
 کانی تییــه رواڵه تــه رفییه زه ی وانــه پێچه به کــه بی زهــه مه ئیســتبدادێکی بــوونی واتــه نــین، غافــ  لێیــان و ن هــه کانیش کێشــه

 ربڕینـی ده تی رفـه ده ت نانـه ته و ئـاڵوگۆڕ رێگاکـانی موو هـه شـێوه زۆر بـه اڵتدا، سـه ده ستکردنی ستاوده ده بۆ ری رکابه بواری له
  وه لێپرسـینه و ت داڵـه عه بواری  لـه رپرس بـه نیهـادی گرینگتـرین اود لـه کـه نیزامێک ستووه، به یدا نیزامه و له ئاڵوگۆڕ خواستی

 نموونـه بـۆ کـه نیزامێک تی، وڵه ده زگای ده کراوترین ڕپێنه باوه و ڵترین نده گه و ترسناکترین به بووه زایی قه اڵتی سه ده واته
ــه ــه جێگای ب ــه  بنیاتــه دروســتی بردنی ڕێوه ب ــا کان دارایی ــدهواڵ ئاســتی ری ســه بردنه ی ــانی داموده ریی م ــه زگاک ــه ت حکوم ــاتی ل  ک
 مجۆره بـه و دا ده یی ناوچـه ئاسـتی له کانی پڕتێچووه ره تێکده رنامه به به ت وییه وله ئه ر هه هێشتا کاندا، سروشتییه ساته کاره
 و بووه نـه دروسـت پڕ هلـ تـه که ره حه م ئه. کردووه ش بێبه ژیانیش پێداویستیی له ڵکوو به ئازادی له ر هه ک نه ئێرانی ڵکی خه
 و ئـه موو هـه چونکـه یـه هه ئێرانیشـدا مێـژووی لـه ی ریشـه ڵکوو بـه پێشـوویه كانی تییه زایه ناڕه ی درێژه ر هه ک نه شنێک چه به
 ر سـه  هێنایـه ڵکی خـه ئێسـتا پـێش سـاڵ چـ  بـه نزیـک کـه نیـزام ئیسـالحی لـه نائومێدی و جیاوازییانه و رق فه و قان فه خه

 .کان قامه شه ر سه ڕژاندۆته ڵکیان خه هۆکارانه و ئه مان هه مڕۆش ئه ن،کرد ئینقالب
 

 و واڵت م رجه ســـه ئاســـتی ر ســـه له فراوانیـــی و رباڵوی بـــه گۆڕانســـاز کی یـــه وه بزوتنه مـــی دووه پێویســـتیی و نـــدی تمه تایبه
 و چـین دنیاشـدا کانی ئینقالبـه ی ربـهزۆ لـه بکـا، کوودێتـا بچـووکیش زۆر گرووپێکـی واڵتێكـدا لـه کـرێ ده دیاره. ڵگادایه کۆمه

 ناسـراوه، بۆرژواکـان ئینقالبـی بـه ڕانسـه فه ئینقالبـی نموونـه بـۆ. گێڕاوه ری بڕیارده رۆڵی ڵگە کۆمه نێو دیاریکراوی توێژێکی
 نیا تـه یشـدائێران ی ١٣٥٧ ئینقالبی له که زانین ده یشت، گه نجام ئه به پێترۆگراد کرێکارانی ستی ده ر سه له ئۆکتۆبر ئینقالبی
 ڵکی خـه فیـداکاریی و تێکۆشـان حاسـڵی ینی خومـه توڵاڵ ئایـه تیی رایـه رێبه بـه شـیعه تی رووحانییـه واتـه ڵگە، کۆمـه توێخێکی

 و ئـه وێ مانـه ده ر گـه ئه اڵم بـه. نـازانم دوور بـه ئێران له ش دیکه جارێکی بۆ ک سیناریۆیه ها وه ی وه بوونه دووپات من ئه. ڕفاند
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 دڵخـوازی می رهـه به و وێ که رده سـه گۆڕانسـاز کی یـه وه بزوتنه ئێـران لـه کاتێک نیا ته که بزانین بێ ده یه، نه دی وه رانییه نیگه
 وه رباڵوییـه به ڕووی له ئێستا تی که ره حه. بن چاالک تێیدا ڵگە کۆمه نێو کانی توێژه و چین ی زۆربه م النیکه یا موو هه که بێ ده
 کی رباڵوییـه به نیا تـه رباڵوییـه به م ئـه ئایـا کـه یـه وه ئه دا لێـره پرسـیار اڵم بـه. بـووه وێنـه بـێ داڕابـردوو سـاڵی نۆ و سی له

 و چــین ی زۆربــه وه شــه که ته که ره حه سۆســیۆلۆژیی ی پێکهاتــه ڕووی لــه ش، وه ئــه پاڵ لــه یــان یــه، هه کــه ک روه هــه جوغرافییــه
 کی یه ناسـنامه ڵگری هه رحاڵ هه به یان بوون، شدار به پێشوودا کانی وه بزوتنه له که ی وانه ئه تی تایبه به ڵگە کۆمه کانی توێژه
 ر گـه ئه یـه؟ هه کانیانـدا ربڕدراوه ده خواسـته و ران خۆپێشـانده ی پێکهاتـه لـه یان وه نگدانه ڕه و شدارن به تین اڵیه کۆمه و سیاسی

 بـێ ده م وده ئـه بـن، ڵگە کۆمـه ژاری هـه چینـی الوانـی زۆرتر ئێستا یت كه ره حه کیی ره سه ی که کۆڵه( وێ که رده ده ك وه) بێ رار قه
 رانی تێکۆشــه کان، نــده کارمه نــدی، مامناوه چینــی نموونــه بــۆ ڵگە کۆمــه نێــو ی دیکــه كــانی توێژه و چــین کــه بــدرێ وڵ هــه

 و ئـه موو هه ڕای ره سه( ٨٨ ی وه نهبزوت ژنان، ی وه بزوتنه کرێکاری، ی وه بزوتنه خوێندکاری، ی وه بزوتنه) پێشوو کانی وه بزوتنه
 .ببێ شداریان به و رۆڵ زۆرتر ئێستاشدا تی که ره حه له دراوه، خۆرێکخستنیان تی قابلیه له وه رێژیمه ن الیه له ی برانه زه
 

 تـا کـه من ئـه. م بکـه کـان کورده تی تایبـه به ئێـران نێـو کانی وه تـه نه رۆڵی ر سه له پێداگری وێ مه ده کوردێک ک وه که دایه لێره
 و ت زعیـه وه لـه شـی هاوبه هۆی بـه م هـه و حقـووقی ڕووی لـه م هـه کـه یـه وه ئه ر بـه له کاربرد، به ئێرانم ڵکی خه مکی چه ئێستا
 میشـه هه نـابێ كتر یه ڵ گه له ئێمه ی کێشه که م بده نیشانیش وێ مه ده مجۆره به و زانم، ده دروست به مکه چه و ئه نووسدا، چاره
ــه له ر هــه ــه ر س ــێ کان وش ــه. ب ــه اڵم ب ــه م وه ئ ــه نیا ت ــه  ب ــه رجێک م ــه قبووڵ ــه الیه ک ــه ی ک ــه له و دیک ــه ی روانگ ــری  وه من  گرینگت
 تــه میللییه بــوونی واتــه ئێــران ئێتنیکیــی دێمــوگرافیی نگیی نگــاوره ره و یــی فره لــه بریتییــه ویش ئــه کــه ببینــین ش که له ســه مه

 کــه نائاســایی کجار یــه تیی منیــه ئه زای فــه ڕای ره ســه کــان، کورده خــودی ر ســه وه ڕێتــه گه ده کــه ش جێگایــه و ئــه تــا. کــان جیاوازه
 تی کـه ره حه ی وه ئـه بـۆ بوون نـه ئێـران کانی وره گـه شـاره چـاوەڕوانی کوردسـتان ڵکی خـه بـووه، زاڵ کوردستاندا ر سه به میشه هه
 ســااڵنی لــه بینــرێ، ده جــۆره و لــه تی کــه ره حه جارێــک ســاڵ نــد چه ر هــه واڵتــدا ئاســتی لــه ر گــه ئه. ن بخــه ڕێ وه تی زایــه ناڕه

 م لــه تیی زایــه ناڕه ی وه بزوتنــه بعیز تــه و رکوت ســه لــه  ئیعتــراز بــه ڵک خــه جــار نــد چه ســاڵ ر هــه کوردســتان لــه رابــردوودا
 زۆر کوردســتان لــه تانــه که ره حه جــۆره م ئــه تێچــووی کــه  وه ئــه ڵ گــه له رجی ئێستاشــدا لومــه هه لــه. خســتووه ڕێ وه یان شــنه چه
 لـــه کوردســـتان کانی شـــاره ترین وره گـــه اڵم بـــه نیـــه، ک كیـــه وه کوردســـتان کانی شـــاره موو هـــه لـــه شـــی که مینه زه و رتره ســـه له

 دا دواییه م ئه کانی تییه زایه ناره
 
 لـێ گیانیـان زینـدان لـه کـه ش وانـه هل شـێک به و زینـدانن له ئێستا ر هه کورد رانی خۆپێشانده له س که یان ده بوون، شدار به
 و چــین موو هــه نێوان لــه  ڵــه رایه و نــدی پێوه دروســتکردنی و دیــتن بێ بــه کــه بڵــێم وێ مــه ده رحاڵ هــه به. کــوردن ســتێندراوه ئه

 نیایی تـه به ڵگا کۆمـه لـه شـێک به هـی  توێژانـه، و چـین و ئه موو هه باتی خه لی پۆتانسیه کارخستنی ده و ڵگا کۆمه کانی توێژه
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 ون بکـه رێـك گوتارێـک و کـار و سـاز ر سه له کان رووناکبیرییه و سیاسی بژارده پێویسته ش، مه ئه بۆ. بێ وتوو رکه سه ناتوانێ
 .وه ببیننه تێدا خۆی واڵته م ئه کانی  وه ته نه تی تایبه به ئێران ڵگای کۆمه نێو کانی هێزه موو هه که
 

 کـارا و کامـ  هێشـتا اڵم بـه یـه هه ئێستاشـدا تی کـه ره حه لـه کـه گۆڕانسـاز تێکی کـه ره حه بۆ م سێهه پێویستیی و ندی تمه تایبه
 ڵکی خـه ی زۆرینـه ساڵیشـه سـی لـه زیـاتر کـه نیـه گومـانم هی  من. نیزامه و ڵک خه نێوان ندیی سنووربه ی وه ڕوونبوونه نیه،
 باشـی رێكی یاریگـه ڕێژیمه و ئه که  وه ئه هۆی ببوونه شت وود دا سااڵنه و ئه واوی ته له اڵم به. ناوێ ئیسالمییان کۆماری ئێران
 نێـوان  لە ڵبژاردن هـه ی مـه گه کانی بڕگـه له هێندێک له ڵک خه شداریی به کێکیان یه بێ، سیستم تی شرووعیه مه تیئاتری ر سه

 بـووه و یشـتبوو گه خـۆی ڕێ وپـه به تـه که ره حه م ئـه پـێش تا که ڕێژیم کانی نێوخۆییه  کێشه ش دیکه وی ئه خراپتردا، و خراپ
 هۆکارانـه م ئـه ردووکی هـه مـن ڕی بـاوه بـه. ڕشـت وه ڵکیـه خه بری سه ی کاسه ر سه له ی ڕاستییانه و له شێک به ئاشکرابوونی هۆی
 کۆتـایی جـۆر هـی  بـه کانیان کێشـه کـه دا وه ئـه ڵ گـه له ڕێـژیم کانی باڵـه. هـاتووه ردا سـه به گۆڕانیان زۆر کی یه ڕاده  به مڕۆ ئه
 دیـاره. بـوون نگاو هاوهـه و نـگ هاوده واوی تـه به ڵکـدا خه ڵ گـه له رخورد بـه  لـه و نیـزام پاراستنی پێناوی له اڵم به هاتووه، نه
 و ئـه شـێکی به نیزامـدا ری ڕێبـه جێنشـینیی نی دیمـه دووره له یا که دۆخه رێی ده چوونه کۆنترۆڵ له تی حاڵه له که  وه ئه ری گه ئه

 کـه یـه وه ئه ڕوونـه ی وه ئـه جارێ اڵم به نازانرێ، دوور به بکا شتێك دیکه کانی شه به یا ش به دژی له سوپا نموونه بۆ ڕێژیمه
 لـه رێـژیم کانی باڵـه نێوان لـه ی لیمـه که تی حـده وه ینی خومـه ولی قـه بـه بـێ، ییش ڕێـژه ی شـێوه به دواییانه م ئه کانی ڕووداوه

 .هبوو دواوه به ڵکدا خه ر رامبه به
 
  جاران ک وه ڵک، خه هاواری و یام په بیستنی جێگای به که دی وه کانه ئیعترازه دوای له یی خامنه نوتقی مین كه یه له مان وه ئه

 لـه کـه کـراوه شـا زا دڕه ممـه محه کی یه قسـه باسـی زۆر ڕۆژانـه م ئـه. کـرد سـ  وه  بێگانـه پیالنـی بـه وانی ئه تی که ره حه دیسان
 ی نموونــه. یــه هه باشــترم کی یــه نموونه من ئــه. بیســت م ئێــوه شۆڕشــی نگــی ده گوتــووه ئێرانــی ڵکی خــه بــه دا١٣٥٧ ری ڵوه زه خــه

ــڕا  ژه ،١٩٥٨ نی ژووئــه ی٤ رۆژی زایر، لجــه ئه کــانی رووداوه دوای دوابــه. دوگــۆ  شــار  ی وانــه پێچه و قینه ڕاســته  لــه دوگــۆ  ن
ــاڵکۆنی ــداریی فه ب ــه وه تــه وڵه ده رمان ــه ڕوو رهزی لجــه ئه ل ــارێکی ڵک خــه ب ــر خۆشــه پــێم کــه کــرد ش پێشــکه وت ــد چه دا  ه لێ  ن

 پێویسـته کـه یـه وه ئه مانـای بـه وه ئـه. یشـتم تێگه ئێـوه لـه من ئـه» گـوتی یـدا که وتاره لـه دوگـۆ . وه بخوێنمـه لێ کی یه ڕسته
 تـا که وه ینه بکه ڕێگا هێندێک وال مه له ێویستهپ که یه مانایه و به. بن کسان یه رکدا ئه و ماف له هاوواڵتییان موو هه وال مه  له

 یـه مانایه و بـه. بوون ش بێبه لێی ئێستا تا ی سانه که و به ین بده ژیان ئیمکاناتی پێویسته که یه ومانایه به. داخرابوون ئێستا
 نجام ره سـه پێویسـته کـه یـه نایهما و بـه. سـتاندبوون ئه لێمان که وه ڕێنینه بگه سانه که و ئه بۆ ت رامه که و ت عیزه پێویسته که

 نـین، یی خامنـه ی قسـه مانـه ئه. «بـن نیشـتمانێک نی خـاوه کـه بوو هه گومانیان که ین بکه  سانه که و ئه شی پێشکه نیشتمانێک
 .ن بکه لێ چاو ئێرانیش و ن بکه لێ چاو ڕانسه فه. دوگۆلن ی قسه
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 کـاتی لـه بۆخۆیـان کـه یان ڕوانییانـه چاوه و ئه ر هه ک نه وان ئه راکان، الگهئیعتد یا ب ڵه ئیسالحته ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه
 کـرد، یان کشـه پاشه نیزامـدا ری ڕێبـه تێکنـانێکی بـرۆ ر رامبـه  به له جارێ موو هه و هێنا نه دی وه ر سه بردبوویانه ڵبژاردندا هه
 کـه نیـه خۆڕا لـه. وه بوونـه ڕوو ڕووبـه ناڕازییـان ڵ گـه له انکـ مێتۆده مان هـه بـه و راکان ئوسـوڵگه بیاتی ده ئه مان هه به ڵکوو به
 خــراون، ڕێ وه ڕووحــانی تی وڵــه  ده دژی بــه راکان ئوســوڵگه فیتــی بــه کان خۆپێشــاندانه گــوترا ده تادا ره ســه لــه کــه حاڵێکــدا له

 ب ڵه ئیسـالحته› دروشـمی ی وه گوتنـه بـه ران خۆپێشـانده و نیـزام واوی تـه دژی بـه ری رتاسـه سه کـارزارێکی بـه بوو خۆپێشاندان
 و خــراپ نێوان لـه ڵبژاردن هـه پــووچی خـولی  لـه وێ نایانــه چیدیکـه کـه بڵــێن ویسـتیان ‹واوه تـه کارتــان ئیـدی را، ئوسـووڵگه
 .وه بمێننه ردان رگه سه خراپتردا

 
ــه ــا اڵم ب ــه ئای ــه وه ئ ــه ک ــانده واوی ت ــه به و ران خۆپێش ــه وه دڵنیایی ــه ی زۆرین ــه ڵک خ ــه م ئ ــه رێژیم ــه ل ــدا تیی واوه ت  ت ڕه خۆی
 رناتیڤی لتـه ئه خواسـتنی و ناسـین واته مه، چواره پێویستیی مه ئه وێ؟ ده چیان زانن ده وان ئه که یه وه ئه مانای  به وه، نه که ده

 وه بیرکردنـه تی رفـه ده م النیکه یا زانی یانده نه اڵم به ناوێ، چیان یانزانی ده ئێران ڵکی خه ٥٧ ساڵی زانین ده ک روه هه. نیزام
 و  پایــه موو هــه ر گــه ئه ت نانــه ته مڕۆش ئــه. درا نــه پــێ وێ یانــه ده کــه شــته و بــه ت باره  ســه خۆیانیــان بۆچــوونی ربڕینــی ده و

 دابنـێن، ی كـه وانه پێچه دا رێژیمـه و ئـه تێکی سـڵه خه ر هـه ر رامبـه به لـه بڵێـین و ین بـده لێ ت خه ئیسالمی کۆماری كانی پێناسه
 ڕوونی بـه شت دوو نیا ته سیاسیدا بواری له دا مجاره ئه کانی تییه زایه ناڕه له. وه نابێته ڕوون رێژیمه م ئه ی وه جێگره ر هه هێشتا

ــه ــوه ل ــمه رۆکی نێ ــه رده ده ڕا کان دروش ــه یه: وێ ک ــی ده م، ك ــک ربڕین ــه جۆرێ ــه هه ری، ئێرانیگ ــه ری ئێرانیگــه ت ڵب ــه ک ن ــای ب  مان
 و واڵت نێوخــۆی بــه گرینگیــدان و ئێــران لــه ڵک خــه کانی کێشــه ر ســه له رکیز تــه مانــای بــه ڵکــوو بــه ئێرانــی ناســیۆنالیزمی
 سـامانی و ت روه سـه و دا ده بـۆ وڵی هـه دا ناوچـه لـه ئیسـالمی کۆمـاری کـه ک رییـه تگه یمومیه قه و ردان ستێوه ده به کۆتاییهێنان

 بـه شـوعارمان هێنـدێک وێ لـه و لێر دیاره. ئێراندا له بی زهه مه ڕۆیی ره سه به کۆتاییهێنان م دووه دا، ده فیڕۆ به تێدا واڵتی
 هێنـدێک مێدیایی ی وه نگدانه ده که وانیه پێم من ئه اڵم به بووه، لێ گوێ نیزام ی وه ره ده سیاسیی تی خه هێندێك له نگری الیه

 یشـتنی ستڕاگه ده هۆی بـه بێگومـان. وه بگرێتـه ك هیـ  ڵگـه کۆمه ی زۆرینه یا م رجه سه ویستی ڵ گه له ن تمه حه سازماندراو دروشمی
 ئاقـاری له نگی ماهه هه می النیکه ئێستادا، می رده سه له جازی مه زای فه و ندی پێوه کانی ئامرازه به ڵک خه ئاسانتری و زۆرتر
 سیاسـی ئالترنـاتیوی گریڵ هـه و ر پاڵنـه هێزێکـی کـه بڵێـین نـاتوانین جـۆر هـی  بـه اڵم به بوو، هه کاندا شوعاره و ت كه ره حه
 .بوو خۆڕسک زۆرتر ش مجاره ئه که ته كه ره حه ڵکوو به بووه، وه کانه خۆپێشاندانه پشت له
 
 ری ڕێبـــه و ڕێکخســـتن می النیکـــه بـــوونی بـــه تانـــه كه ره حه جـــۆره م ئـــه وتنی رکه ســـه و کێشـــان درێژه کـــه دا وه لـــه ش وحاڵـــه به
 هاری بــه بــه ناســراو کانی شۆڕشــه لــه ک روه هــه دیــاره. م پێنجــه پێویســتیی و نــدی مهت تایبه واتــه نیــه، گومــان وه ته ســتراوه به
 بـوونی بێ بـه و ڵک خـه خۆڕسـکی شۆڕشـی ئاکـامی لـه دیکتـاتۆڕ تێکی حکومـه واڵتێکـدا له کرێ ده چاک زۆر دیتمان، بیدا ره عه
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 بـه دا ده خـۆی جێگـای داخـران و ڕۆیی ره سه دا انهت حاڵه جۆره و له ن ته عاده اڵم به. بڕووخێ ڕوون کی ڕێگایه خشه نه و ری ڕێبه
 نــه ش دوایــه و هێنرێ نــه پــێ شکســتی ئێــران ڵکی خــه ی مجاره ئــه تی كــه ره حه ی وه ئــه بــۆ. نــاڕوون ی ئاینــده و یی ره وبه ره بێســه

 ڵ کۆمـه به ریی ڕێبـه لـه جگـه کمان ڕێگایه ئێمه بێ، دروست ییش ره وبه ره بێسه نه و بدزن که ئاڵوگۆڕه می رهه به بتوانن تاقمێک
 و «رایی کارزایگـه» و چـووه ر سـه به کاریزماکـان می رده سـه مـن ڕی بـاوه بـه چونکه كۆمەڵ به ریی رێبه ڵێم ده بۆیه. نیه پێش له
 لــه ڵک خــه رتری ســه له سیاســیی هۆشــیاریی م هــه مــن ڕی بــاوه بــه. وه بێتــه ده شــین لــێ چیــان وت رکــه ده ش«ســازی بی لــه چه»

ــ می رده ســه ــدیی رژوه به م هــه و مڕۆدا هئ ــک تی زێهنیــه جێخســتنی ن ــه دێموکڕاتی ــێ مان وه ئ ــه الیه کــه خــوازێ ده ل ــژارده و کان ن   ب
 شـوێنی خاتـه نه خـۆی نیا تـه به ڕێكخراوێـک هـی  و س کـه هی  ودا له که ن بگه سیاسی وازووعی ته له ک یه پله به كان سیاسییه

 بـۆ وتۆ ئـه تێكی ڕیساله سیاسی و فیکری هۆکاری به  نه و سروشتی و مێژوویی هۆکاری هب  نه و  ڵگه کۆمه م رجه سه ریکردنی ڕێبه
ــاری خــۆی ــه دی ــات. کا ن ــه هاوک ــی، ئۆپۆزیســیۆنی پێویســته اڵم ب ــه پێچه به ئێران ــه شکســتخواردووی وتــی ڕه ی وان  کانی وه کۆبوون
 لـه دوور بـه خۆیـدا روونـی ده لـه بتوانێ مجاره ئه بوون،ئارادا له واڵت ی وه ره ده له وێ له و لێر دوایی سااڵنی له که كگرتن یه

 بــه بــن الگیر مــه هه بــێ ده کــه ســازوکار و ما بنــه ڵێک کۆمــه ر ســه له کان ئیدئۆلۆژییــه ندییه ســنووربه و مێژوویــی رییه پێشــداوه
 نێوخـۆی کـه بات خـه ی هقین ڕاسـته یـدانی مه نێـو وه بخاتـه خـۆی پێـی كـرێ ده ندی چه بدا وڵ هه بگا، وتن ڕێککه و یشتن لێکگه
 و الگیری مـه هه نـابێ بێگومـان و نیـه تێک قیمـه ر هـه به کگرتن یـه مـن سـتی به مه دیاره. بێ هه حزووری ڵکدا خه نێو له و واڵته

 بــێ ده کگرتن یــه کــه بــێ هایانــه به و نســیپ پڕه و ئــه رۆکی نێــوه و ت یفیــه که حیســابی ر ســه له كگرتن یــه پالتفــۆرمی خــۆگریی وه
 مان وه ئـه ش کـه دۆخه و وه بوونـه نگ مڕه کـه کان ندییه سـنووربه مڕۆ ئـه کـه وه ئـه رچاوگرتنی به له به اڵم به بێ، دروست ریان سه له
  یدانی مه له بتوانن که ن بکه دروست روانینیاندا له ت رفییه زه نده وه ئه بتوانن بێ ده ک الیه موو هه وایه پێم خوازێ، ده لێ
 .ن بکه کار هو پێکه دا وه کرده به
 

 جـۆری تی تایبـه به و بات خـه کانی شـێوه ر سـه له نگی ماهه هه و وتن ڕێککه تی رووره زه م بکه رزتان عه وێ مه ده که کۆتایی خاڵی
 شـدا لێره. پـێش یگرێتـه ده ڵک خـه باتی خـه ی نوێیـه ڕه الپـه م ئـه دوای ڕێـژیم کـه یه تاکتیکانه و ت سیاسه و ئه ڵ گه له ڵه مامه
 ئیمکـانی کـه  ئاشتیخوازانه ڕێکارێکی ر هه یا ئازاد ڵبژاردنی هه و ڕیفراندۆم ویستی م، كه یه. م بکه شت سێ به ئاماژه وێ مه ده

 کۆمـاری که دابنێین وای ر گه ئه ت نانه ته من ڕی باوه به. بێنێ پێک بێ نگاویش هه به نگاو هه ر گه ئه دێموکراتیک ی وه گواستنه
 بۆخــۆی و بخــا ڕێکــی بۆخــۆی ئیســالمی کۆمــاری کــه ڕیفرانــدۆمێک زانــم، ده دووری بــه مــن کــه کــا ده قبــووڵ وا شــتی ئیســالمی
. بـرد ی ڕێوه بـه دا سـووریه یرانی قـه تای ره سـه لـه د سه ئه شار به که بێ پاکتر ڵبژاردنه هه و له ناتوانێ وه، بداته ی که گوزارشه

 بکـرێ، هار مـه وه ڕێژیمـه ن الیـه له تـوانێ ده نده چه و نگێ که تا ڵک خه ی مجاره ئه تی كه ره حه داخوا که وه له ر ده به و گشتی به
 و كـا ده ت حاکمیه واوی ته له ڕین تێپه له قسه ڵک خه ڕووخاوه، ڵک خه ترسی دیواری که رجێکدا لومه هه له که دام ڕه باوه و له

 بـه نیا تـه دا قۆناغـه و لـه بانه ڵه ئیسـالحته وتـارێکیگ رجۆره هـه هێزکردنی بـه دڕێـنن، ده کاندا قامه شـه لـه یی خامنه کانی وێنه
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ــازانجی ــه نــاوکی كانی یارییــه کێشــانی درێژه ق ــێ ده واو تــه ڕێــژیم رمانی هــه و ڕۆیی ره س  لۆبیــه ئاگــاداری بــێ ده ربۆیــه هه. ب
ــه به کان به ڵه ئیســالحته ــه ت تایب ــه ته و واڵت ی وه ره ده ل ــه ت نان ــین ئۆپۆزیســیۆندا نێو ل ــه ب ــه ک ــه و چــاالک روا ه ــارانیش ل  ج
 ڵکـدا خه داواکـانی لـه کـه شـێک به یـا موو هـه ر رامبه به له ڕاستی به ئیسالمی کۆماری و دا ڕووی موعجزه ر گه ئه خۆ. چاالکترن

 .بێ هه مان که دۆخه شیاوی ڵوێستی هه توانین ده ش ئێمه م وده ئه کرد، ی كشه پاشه
 
 لـه ڵکوو بـه ئیسـالمی، کۆمـاری نیزامـی خۆشویسـتنی هۆی بـه ک نـه وه بـاره و له یئێران نی الیه و س که هێندێک دوودڵیی نگه ه ڕ

 هـۆی بنـه ده گۆیـا کـه تونـدوتیژی و کـی ره ده ردانی سـتێوه ده واتـه م، که ده باسیان سێدا و دوو خاڵی له که بێ شت دوو ترسی
 جیاتی لـه ئیسـالمی کۆمـاری کـه شـته و ئـه مـان هـه واتـه ئێـران، کرانی یی سووریه به مڕۆیی ئه ولی قه به یان بوون باڵکانیزه

 هۆکـاری ڵ گـه له نـدی پێوه له. شـێنێ وه ڕاده ئێرانیـدا النی گـه ر سه  به ڵێک داوه ك وه ساڵه ندین چه ڵک خه تی حاکمییه می رچه په
 ک وه سـتراتژیکی و گرینـگ واڵتێکـی هـی  لـه وره گـه ئـاڵوگۆڕی مڕۆدا ئه گرێدراوی وه پێکه جیهانی له بڵێم پێویسته کی، ره ده

 هـی  له تی ڕه بنه گۆڕانی نوێدا مێژووی له ن ساسه ئه. ڕێ ناپه تێ ییدا وه ته نێونه ئاستی له نجام ره ده و  وه دژکرده بێ به ئێران
 ر هـه مڕێـژی کـه وه ئـه رچاوگرتنی بـه له بـه. بووه نه وه ره ده دنیای ڵ گه له ری کارتێکه ندیی پێوه بوونی بێ به جیهان کی یه جێگه
 ،(ڕاهـاتووین تانـه تۆمه و قسـه و ئه ڵ گه له مێژه له کورد ی ئێمه) وه ستێته به ده کان بێگانه به  ئازادیخوازانه کی یه جووڵه جۆره
 جـۆر هـی  بـه دێموکراسـی و مـرۆڤ مـافی پرسـی کان، بێگانـه اڵته سـه ده نـدیی وه رژه به لـه جیـا کـه ش وه ئـه رچاوگرتنی به له به
 جیـاوازی یی وه تـه نێونه پشـتیوانیی و رنج سـه و کـی ره ده ردانی سـتێوه ده نێوان لـه کـه وایـه دروسـت نیـه، نێوخۆیی یک یه له سه مه

 نیزامـی ردانی سـتێوه ده بـۆ بێگانـه کـانی هێزه رپرسـیار به هێزێکی هی  که ئاشکرایه کییه، ره ده ردانی ستێوه ده رچی هه. دابنێین
 ئاسـن و ئـاگر بـه ر هـه ڵک خـه ی ئاشـتیخوازانه ی جووڵـه و ویسـت ڕێژیم بێ رار قه ر گه ئه اڵم به ناکا، ت عوه ده یدا که واڵته له

 ران خۆپێشـانده فریـای بـه جۆرێـک ر هـه به یی وه ته نێونه ڵگەی کۆمه ینێ سبه ر گه ئه ی وه ئه بۆ نابینم پاساوێك وه، بداته واڵم
 ن تمـه حه ئێمـه کیـیش، ره ده پشـتیوانیی و رنج سـه بـه ت باره سـه. بین رهکا و ئه موخالفی ئێمه هات، وه رکوتکراوه سه ڵکی خه و
 رۆک سـه كانی تویتـه لـه نیا تـه و یبینـین ده ئێسـتا کـه بـڕوا وه لـه والتر ئـه یی وه تـه نێونه نـدیی هاوپێوه کـه بکۆشـین تێ بێ ده

 و کان منییـه ئه نـده روه په لـه یی وه تـه نێونه ی ڵگـه کۆمه فوکۆسـی ین بـده وڵ هـه پێویسـته ها روه هـه. وه بێتـه نه خوالسـه ترامپدا
 دنیـای کـه ین بکـه وا بـێ ده ت نانـه ته. ڵک خـه کانی ئازادییـه و ماف و دێموکراسی پرسی ر سه بۆ وه بگوازینه وه ناوکیه ی دۆسیه

 بـن سـاز ئاینده تـوانن ده که ن گهب تێ ئێران ئۆپۆزیسیۆنی و  ڵگه کۆمه نێو ی عونسورانه و ئه هێزکردنی به تی رووره زه  له  وه ره ده
 .بکرێ چاو ره ئێران النی گه مافی م هه و هاوواڵتی مافی م هه ودا له که یه هه شن چه فره و کراوه کی ڵگایه کۆمه به ڕیان باوه و
 
 سـتی ده جـارێ ڕێژیم کان، ییه وه ته نێونه نجامه ره ده له ترس هۆی به ڕاست زانین ده ك روه هه كانیش، تونده  شێوازه به ت باره سه

 رێـژیم، شـی به هێنـدێك ت تایبـه به رێـژیم، کـه بـزانین ش وه ئه بێ ده اڵم به پاراستووه، خوێناوی و رباڵو به رکوتی سه له خۆی
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 پێویســته ئێســتادا رجی لومــه هه لــه ربۆیــه هه. یــه جۆره م لــه رکوتێکی ســه بــۆ وز مجــه رگرتنــی وه و بیــانوو ی وه دۆزینــه دوای بــه
 نـابێ ئاشـتیخوازانه شـێوازی ڵێـین ده کـاتێکیش بـدرێ، ڵک خـه ی ئاشـتیخوازانه ی جووڵـه و حـزوور دانـی درێژه به ت ییهو وله ئه
 .بگرین دوور لێ خۆی بێ ده گوتم ك روه هه که ین بکه ڵ تێکه بانه ڵه ئیسالحته ڕێکاری ڵ گه له وه ئه
 

 .م كه ده رنجتان سه سوپاسی
 

 (بۆتەوە باڵو دا" نکوردستا"ی ٧٢٢ و ٧١٩ ژمارەی لە)
 

 ٢٢١٨ی فێبریوێری ٢٢و  ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------- 
 

 کوردەکانی ئێران لەتە ونەکەی پازڵی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
 
 بە ســەرنجدانە ئەم اڵم بــه. نێوەڕاســت ڕۆژهەاڵتــی لە ســەرەکی تــوخمێكی بــۆتە کــورد فــاکتەری وه، داعشــه شــەڕی دوای لــه

 سیاســیی دەرکەوتنــی ڕێگــای هاوکــات کــردووە، عێــراق کوردەکــانی لەســەر جەختــی ســەرەکی شــێوەیەکی بە کــورد چارەنووســی
ـــران کوردەکـــانی. داوە ســـووریە و تـــورکیە کوردەکـــانی بە زۆرتـــری ـــه کـــوردن لە بەشـــە ئەو ئێ  و سیاســـی بـــازنە لەالیەن ک

 .دەدرێتەوە لێ ئاوڕیان کەمترین ڕۆژئاوایی انیئاکادێمییەک
 
. بکەیـــن ڕەچـــاو مێژوویـــی و پێکهـــاتەیی ڕوانگەیەکـــی دەتـــوانین ئێـــران کوردەکـــانی پاشـــگوێخرانی کانی هۆیـــه شـــیکاریی بـــۆ

 سـەرکەوتنی دی جـارێکی وه، عێراقیشـه کوردەکـانی سەربەخۆیی گشتپرسیی دوای پێشهاتەکانی بە دواییانە، ئەم ڕووداوەکانی
ــ ــران تراتێژییس ــاوچەی لە ئێ ــان ن ــراویلکەی و دا، نیش ــورد ت ــێ ک ــالیەتە بەب ــان وی ــێ و یەکگرتووەک ــك ڕەنگب ــتی جۆرێ  هەس

 جیـاوازی ئاقـارێکی ئاسۆی لەوانەیە ئێران دواییانەی ئەم ناڕەزایەتییەکانی بەاڵم. کوردێک گشت الی لە داکشان و کشه پاشه
 .کردبێ ئاشکرا داهاتوو ڕووادوەکانی بۆ
 

 بە بەتـــایبەتی پارادۆکســە، شـــتێکی ئەژمــار نەهـــاتۆتە پێویســت شـــێوەی بە ئێــران کوردەکـــانی فــاکتەری کە ســتییەڕا ئەم
 ڕاسـتییەکی هەوا دوو و بـان یەک سیاسـەتی. ئێـران و یەکگرتووەکـان ویـالیەتە نێـوان كانی گرژییـه و  کێشه گرتنی لەبەرچاو
 بە بەرامـبەر یەکگرتووەکانیشـەوە ویـالیەتە بە خۆرئـاوایی تـانیدەوڵە هەڵوێستی. نێونەتەوەییەکانە پەیوەندییە هەمیشەیی
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ــۆ دەگەڕێــتەوە گشــتی بە واڵتێــک، هەر کوردەکــانی ــاژە واڵتــانی لــه کــام ر هــه بە بەرامــبەر دەوڵەتــانە ئەم سیاســەتی ب  ئام
 .پێکراو

 
 کـورد پرسـی و کـراوه دابەش تانـداواڵ چەنـد بەسـەر نـد رچه هه یـه وه ته نه ك یـه کـورد که بێ رچاو به له مان وه ئه ئەگەر بەاڵم
ــاتوانین نیــه، یەک وەک واڵتــانە لەو هەرکــام لە ئەگەرچــی پرســه ک یــه  پاشــگوێ گشــتییە پرســە ئەو بەرچــاوی بەشــێکی ن
 بەرچـاویش پۆتانسیەلێکی خاوەنی و هەیە کوردیدا جواڵنەوەی لە بەرچاویان مێژوویی گرینگییەکی ئێران کوردەکانی. ین بخه
 .دان نئێرا داهاتووی له
 

 بـوون کـوردی جـوواڵنەوەی گشـت قورسـایی ناوەندی مێک رده سه و هەیە خۆبەڕیوەبەرییان و ئازادی ئەزموونی ئێران کوردەکانی
 کۆمـاری تەنیـا دامەزرانـدنی دوای ش مـه ئه بووه، هـه کوردەکـان م رجه سـه نەتەوەیـی و سیاسـی پێناسەی لەسەر کاردانەوەی کە

 کۆمـاری هەمـان ئـااڵی عێـراق کوردسـتانی هەرێمـی حکـومەتی. ١٩٧٩ لە ئێران شۆڕشی دوای و ١٩٤٦ لە مێژوودا لە کوردستان
 .هەڵکردووە

 
 وشـیاریی ئاسـتی بەرچـاوترین کە گـرووپەن ئەو ئەوان. هەیە سـتراتێژیکیان و تـایبەتی ستاتۆیەکی ئێران کوردەکانی ئەمڕۆ
 سـێهەمین و نـاوچە لە کـوردی کـۆمەڵگەی دووهەمـین انئەو. هەیە هێزخڕکردنەوەیـان و خۆڕێکخستن مەزنی توانایی و سیاسی
 بــۆ و دەوڵەمەنــدە سرووشــتییەوە ســامانی بــواری لە کە نــاوچەیەکن دانیشــتووی ئەوان. دێــنن پێــک ئێــران ئەتنیکیــی تــاقمی

 بااڵنســـی بەاڵم. ڕادەگـــا ئاســـیا ناوەنـــدی و نـــاوین خـــۆرهەاڵتی بازرگانییەکـــانی هـــێڵە بە دەســـتیان و گونجـــاوە کشـــتوکاڵ
 لە یــا عەڕەب و کــورد نێــوان لە دی واڵتــانی لە کە ئەتنیکــی دووجەمســەریی پــێچەوانەی بە. جیــاوازترە ئەوان وگرافییدێمــ
 چەنـدین و نەتەوە کەمە ش شـه خـاوەنی کە ئـاڵۆزترە گەلێک ئێران لە ئەتنیکی ڕەنگاوڕەنگیی دەبینرێ، تورک و کورد نێوان

ـــنەی ـــکەیە کەمی ـــانی. دی ـــران کوردەک ـــ بەرەوڕووی ئێ ـــدی ەاڵتێکیدەس ـــوونەوە ناوەن ـــەر کە ب ـــی لەس ـــداری نەریتێک  و دەوڵەت
ــانی لە تێکەاڵوێــک بە فەرمــی ناســیونالیزمێکی ســەر لە بنــاخەکەی کە دامەزراوە کــۆنتر گەلێــک دەســەاڵتداریی  و فارســی زم

 پێناسـەی لە ەوەیەکـالکەر فـاکتەری ئایین فاکتەری ئەگەرچی سوننین، زۆرینەیان ئێران کوردەکانی. کراوە پتەو شیعە ئایینی
 لەو کرماشـان و ئـیالم پارێزگاکـانی شـیعەکانی کـوردە لەنێـو نەتەوەیـی هەستی ندنی سه شه گه لە هەروەک نیە وان ئه سیاسیی
 .بووە ئاشکرا دواییدا سااڵنەی

 
ــوونەوەی لەگەڵ پەیوەنــدی لە ــران کوردەکــانی ئاســتەنگەکان، بەرەوڕووب ــاتوانن ئێ ــان ن  یــک،دێموکرات دژە سرووشــتی لە خۆی

 میراتــی ئەزمــوونی نە عێــراق پــێچەوانەی بە کە دەوڵەتــێکە ئەمە. بــکەن دەربــاز تــاران رێژیمــی ســەرکوتکەری و ناوەنــدگەرا
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ــتە کە ئیســتیعماریی ــدانان هــۆی ببێ ــی بە دانپێ ــاڵوگۆڕی نە و هەیە ئەتنیکــی فرەالیەنی ــای سیاســی ئ  خــۆیەوە بە پەیتاپەیت
 پــێچەوانەی بە کاتـدا، هەمــان لە. دێموکڕاتیکەکـان و ئەتنیکـی داخــوازە بـۆ دەرفەت دەسـتەبەرکردنی هــۆی ببێـتە کە بینیـوە

 ریی کارتێکـه و بڕەخسـێ سیاسـی بەشـداریی دەرفەتـی کە نەبووە دێموکڕاتیکی نیمچە هەوای و کەش ئەزموونی ئێران تورکیە،
 و مــرۆڤ مــافی لە زگــرتنڕێ بــواری لە لەوەپــێش سـاڵ چەنــد ئووروپــا یەکیەتیــی کە ئەوەی وەک نەبــووە ئــارادا لە دەرەکـیش
 .کردنی تورکیە بە بەرامبەر نەتەوەکان کەمینە

 
 خوازیـــاری ئەوان. نـــیە دی واڵتـــانی کوردەکـــانی داواکـــاریی لەگەڵ جیـــاوازییەکی دەکەن داوای ئێـــران کوردەکـــانی کە ئەوەی

 خۆبەڕیـــوەبەریی یمـــاف ســـەرکوتکەرانە، سیاســـەتی و هەاڵواردن هـــاتنی کۆتـــایی جیاوازیـــان، ی ناســـنامه بە دانپێـــدانان
 داخوازییەکەیـان ئەوان کە کاتێکـدا لە. واڵتـن ئاسـتی لە سامانەکان و دەسەاڵت بە یەکسان دەستڕاگەیشتنی و ناوچەکەیان،

 دانپێـدانان بـۆ خەبـات ئەوان. نـاکەن ئێـران لە جیـابوونەوە داوای ئێران کوردەکانی خۆنووسینە، چارەی مافی بنەمای لەسەر
ــافە بە ــاننەتەوایەتییەک م ــی لە انی ــک ئێرانێک ــدا و دێموکڕاتی ــتییە ئەم. دەکەن فیدڕال ــاتی ئەوان کە ڕاس ــان خەب ــه خۆی  م ه
 دا ناسـنامه و سیاسـی بواری لـه نـاکۆکی نجـامی ره ده پـێش، نه به ده ئێرانیدا کی یه چوارچێوه له م هه و کوردی کی مایه بنه ر سه له
 و ئێـران کوردەکـانی نێـوان هاوپەیوەنـدیی وایە پێیـان کە ئێرانییـانە ئەو لەالیەن بێباوەڕی هۆی بۆتە ئەمە. کەوتۆتەوە لێ

 بـه عێـراق کوردسـتانی سـەربەخۆیی گشتپرسـیی کـاتی لە که شتێک. بەرچاوە گەلێک کوردستان دیکەی پارچەکانی کوردەکانی
 و ناوەنـدی دەوڵەتـی نلەالیە داخوازییەکانیـان دەبیـنن کە ئێـران کوردەکـانی گومـانی هـۆی بۆتە هەروەها ئەمە. دیترا قی زه
 .دەکرێ قبووڵ نە و دەبینرێ نە ئێران ئۆپۆزیسیۆنی زۆرینەی لەالیەن ت نانه ته
 

 هیچکـات ئەوان. بـوون وەفـادار سیاسـی ئەخالقـی پرەنسـیپی هەنـدێک بە هەمیشـە ئێـران کوردەکـانی سیاسـییەکانی ڕێکخـراوە
 تەنـانەت لێوەرگیرێ، کەڵکیان ناوچەوە واڵتانی لەالیەن نە و دەرەکییەکان دەسەاڵتە لەالیەن نە ئامراز وەک نەیانویستووە

 بـــرا زیـــانی بە نـــابێ سیاســـییەکەیان خەبـــاتە کە داوە بڕیاریـــان ئەوان(. ١٩٨٢ - ١٩٨٨) عێـــراق  ئێـــران شـــەڕی لەکـــاتی
ــان ــێ واڵتــانی لە کوردەکانی ــۆ. بــێ درواس ــەرەڕای وێــنە، ب ــەربازییان، توانــایی س ــومەتی دامەزرانــی دوای لە س  مــیهەرێ حک
 بـۆ ئێـران هەڕەشـەی تا هـه کـردووه سـنووردار خۆیـان چاالکیی ئیران کوردستانی ئۆپۆزیسیۆنەکانی هێزە وه عێراقه کوردستانی

 دیــالۆ  ی ئامــاده ت نانــه ته و بــوارد تێرۆریــزم لە خۆیــان ڕێکخــراوانە ئەم. بــکەنەوە کەم کوردســتان هەرێمــی حکــومەتی ســەر
 قاســملوو، عەبــدولڕەحمان. یــه دواوه به ی وره گــه تێچــووی جــار زۆر ئێــران ڕێژیمــی گەڵلە وتــووێژ بەاڵم. بــوون تــاران ڵ گــه له

 لە ئێرانیــی نێردراوانــی لەالیەن ١٩٨٩ لە ڤیــیەن لە وتــووێژ مێــزی لەســەر کوردســتان، دێمــوكڕاتی حیزبــی گشــتیی ســکرتێری
 دا ئێرانیـان سیاسیی گۆڕەپانی لە شداریبە هەوڵی دەرفەتدا چەند لە کوردەکان ئەمە، سەرەڕای. کوژرا دانوستانکاردا بەرگی

 سـەرکوتی کە لەکاتێکـدا. نەگـۆڕا هەرگیـز ڕێـژیم هەڵوێسـتی بەاڵم. بگۆڕن که دۆخه ڕێفۆرمخوازەکان بەربژێرە که هیوایه و به
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ــاری ــه بەردەوامە، ئیســالمی کۆم ــه و ئ ــژە ڕێژیم ــاکردن بە درێ ــوردان ی ئاشــتیخوازانه داخــوازیی لە حاش ــی. دەدا ک ــران ڕێژیم  ئێ
 بە ڕیــگە ئێــران ڕێژیمــی. ناکــا قبــووڵ خــۆی کوردەکــانی بــۆ مافێــک هــی  بەاڵم بکــا، تەحەممــو  دی واڵتــی کــوردی ئامــادەیە
ــادا کــورد منــااڵنی ــانی بە ن ــان زم ــانی ئەو. بخــوێنن خۆی ــدانییان دەگــرێ، سیاســی و مەدەنــی چاالک  و ئەشــکەنجە دەکــا، زین

 کوردسـتانی بـۆ پەنایـان کە دژبەرەکـانی کوشـتنی و تێرۆریستی ئاکاری بە کردۆتەوە دەستی تەنانەت ڕێژیم. دەکا ئیعدامیان
 ئێسـتاش و مـاوەتەوە میلیتـاریزەکراوی بە هەروا ئێـران کوردسـتانی هەڵبژاردن، کاتی بەڵێنییەکانی سەرەڕای. بردووە عێراق

 .دەناڵێنێ وه ندنه گەشەنەسه و هەاڵواردن بەدەست
 

 ڕێــژیم. بــووە ئەوان مافەکــانی پێشــێلکردنی بە درێــژەدان بــۆ ئێــران ڕێژیمــی رییاریــدەدە کــوردان نێوخــۆیی باڵویــی و پەرش
. دەسـەاڵتدا ر سـه به ڕێژیم چەنگداگرتنی قایمتربوونی هۆی بۆتە خۆی نۆرەی بە ش مه ئه کردووە الواز سەرەکیی ئۆپۆزیسیۆنی

 ڕێـک خۆیـان نێوماڵی کە رزدارن قه دەکەن یانداخوازییەکان نوێنەرایەتیی وان ئه کە  ڵکه خه و به ئێران کوردییەکانی ڕێکخراوە
 و ئامـانج بەرەو گرینگیـان هەنگـاوی ئێـران کوردییەکـانی حیـزبە دواییانـه م بـه. بدەن هاوبەش ئامانجی بۆ هەوڵ و بخەنەوە
 .هەڵێناوە هاوبەش چاالکیی

 
 توانـایی و سـتراتێژییەکەی  ێگـهپ و جێگـه لە خـراپ کەڵکـی ئێران. یە هه زنی مه گرینگیی نێونەتەوەیی فاکتەری لەمە، جگە

. کەن ده ئێـران لەگەڵ هەڵسـوکەوت پـارێزەوە بە ڕۆژئاواییەکـان دەسـەاڵتە نیـه خۆڕا لـه. وەردەگـرێ ناوچە ناسەقامگیرکردنی
 . ناوکییەکەی بەرنامە لەبارەی وتووێژ مێزی سەر هاتە کە بوو ئەوە هەر کا، ده  کشه پاشه زەختدا لەژێر نیا ته ئێران

 
 نەبــوونی هــۆی بە. دەدا نــاوچە واڵتــانی لە ئــاژاوەگێڕانەکەی چــاالکییە بە درێــژە ئێــران ڕێژیمــی زەخــتە، ئەم ســەرەڕای

 ئێســتاش ڕێــژیمە ئەم ئێــران، ڕێژیمــی بە بەرامــبەر هەڵســوکەوت شــێوەی لەمەڕ یەکگرتووەکــان ویــالیەتە ڕوونــی ســتراتێژیی
ــدەرانە دەوری ــراق، لە تێک ــووریە، عێ ــان و یەمەن س ــێ لوبن ــتراتێژییەکی .دەبین ــۆ س ــابێ ئەوت ــه ن ــه ل ــوان ڵبژاردنێک ه  لەنێ

 بـن هاوکـات کە دەبـن کـاریگەر کاتێـک تەنیـا ئابلۆقەکـان. بمێنێـتەوە قەتـیس هەنووکەییـدا دۆخی و سەربازی دەستێوەردانی
 دەبـــێ نێـــونەتەوەیی زەختـــی لەمـــانە، جـــگە. نـــاوچەدا لە ئێـــران نفـــوزی ســـنووردارکردنی بـــۆ بەکـــردەوە هەنگـــاوی لەگەڵ

 .بخاتەوە تەریک ئاواتە ئەو نەوەک بێ وتن پێشکه و ئازادی دێموکراسی، بۆ ئێران خەڵکی ئاواتی دیهاتنی وه گاخۆشکەریڕێ
 

 وه بەشـدارانه ڕادەی و داخوازییەکـان فرەالیەنیی ڕووی لە ئەوان. دەکەن ئاڵوگۆڕ داوای بەردەوامەکان جەماوەرییە ناڕەزایەتییە
. هەبـێ درێژەیـان ناڕەزایەتییەکـان وێدەچێ ڕێژیم بێبەزەییانەی سەرکوتی ری گه ئه و ێبەریڕ نەبوونی سەرەڕای. بوون بێوێنە

 لە بکــا، ئێــران خەڵکــی لە پشــتگیری دەبــێ ئــازاد جیهــانی. بــێ یەکــالکەرەوە دەتــوانێ نێــونەتەوەیی فــاکتەری کە لێــرەدایە
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 شــێوەیەکی بە ڕێــژیم. بــکەنەوە ســ  ێــژیمڕ تــووڕەیی لە نــابێ و سیاســی مافەکــانی و ئــازادی بــۆ کــوردان خەبــاتی ناویانــدا
 بیــانووی بــه بتــوانێ نــابێ ئێــران. دەدا نــاڕەزایەتییەک شــێوە هەر لە دەرەکــی دەســتێوەردانی ئــامرازی مــۆرکی سیســتەماتیک

ـــه ـــر ری روه س ـــیاریی لەژێ ـــۆی بەرپرس ـــانی پێشـــێلکاریی بەه ـــرۆڤ مافەک ـــاز م ـــێ دەرب ـــرینگە لەمە، جـــگە. ب ـــالیەتە کە گ  وی
 پشــتگیرییە ئەم. نەمێنێــتەوە تەنیــا بە ئێــران خەڵکــی بە بەرامــبەر نێــونەتەوەیی پشــتگیریی نیشــاندانی لە یەکگرتووەکــان

ـــێ ـــرێتە دەب ـــاوی بک ـــردەوە هەنگ ـــۆ بەک ـــی ب ـــانی الیەنە بەهێزترکردن ـــو میانڕەوەک ـــه کۆمه نێ ـــران ی ڵگ ـــدان و ئێ  بە یارمەتی
 .بکا سەرکوت ئەوان بدا هەوڵ ڕێژیم ئەگەر خۆپیشاندەران،

 
ــای گونجــاوترین ــران لە بەرەوپێشــچوون ڕێگ ــەر هــاتنە ئێ ــاری س ــێکە ک ــوێنەر کە دوڵەت ــدەری و ن ــی وەاڵم ــران خەڵک ــێ ئێ . ب

 سـەرجەم به ئێران خەڵکی. بکەن دەستەبەر ئەوتۆدا ئێرانێکی لە کولتوورییەکانیان و سیاسی مافە کە دەدەن هەوڵ کوردەکان
ــه ــانیەوە پێکهات ــاڵوگۆڕ داوای ئەتنیکییەک ــەر ڕژاونەتە و دەکەن ئ ــەقامەکان س ــۆ ش ــکراکردنی ب ــان ئاش  ئەوان. داخوازییەکانی
 .ن وه ئازاده جیهانی لەالیەن پشتیوانی شایانی

 

 نپوور سه حه ماڵ که: وه ئینگلیسییه له رگێڕانی وه
 

 نیزیک اڵتی ڕۆژهه له ت سیاسه بۆ واشینگتۆن نستیتۆی ئه سایتی: رچاوه سه
 

 (ەبۆتەو باڵو دا" کوردستان" ی٧٢١ ژمارەی لە)
 

 ٢٢١٨ی مارچی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
 

 ندی ی ناوه می کۆمیته شته کانی پلینۆمی هه باس و بڕیاره
 
 -ساسـی  ی وه کۆبوونـه لـه حیـزب، گشـتیی سـکرتێری جێگـری زاده، ن سـه حه ئاسـۆ. د كانی قسه له سیاسی شی به کراوی پیاده)
 (حیزب سیاسیی ری فته ده ی بنکه له شکیالتی ته
 

 وتبووه کـه شـمان مجاره ئه پلینـۆمی و وه بێتـه ده کـۆ جارێـک م النیکـه  رزه وه ر هـه ندی ناوه ی کۆمیته ئەساسنامەیی ڕۆتینی بەپێی
 نـدیی تمه تایبه و گرینگـی ش دیکـه هـۆی دوو هبـ پلینۆمـه م ئـه وانـه له جیا. حیزبی تێکوشانی و کار تازەی ساڵێکی سەرەتای
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 و کـرا حیـزبەدا ئەم ریی رێبـه کادری لە ئاڵوگۆڕ هێندێک کە بوو ئێستا پێش ساڵێک تەقریبەن که  وه ئه م که یه. بوو هه خۆی
 ێکمانسـاڵ ئـێمە گرینگتر لەوەش بوو؛ حیزب ڕێبەری کارییەی ساڵە یەک لەم ئاوڕدانەوە دەرفەتی جۆرێکیش به پلینۆمە ئەم

 لـه اڵم به بوو، سەرکەوتن و دەسکەوت هیوای و چاوەڕوانی له پڕ و گرینگ ساڵێکی کورد گەلی بۆ و ناوچە بۆ کە کرد تێپەڕ
 كان تـه رفیه زه حـدوودی و حەد دا ساڵە لەم ڕاستیدا له. بوو تێدا گەلەکەمان بۆ ناخۆشیشی و نسکۆ و شکست زۆر کاتدا مان هه
 بــۆ تی تایبــه به چ و کوردســتاندا ر ســه به حــاکم تانی وڵــه ده تی سیاســه و دا ناوچــه لــه کان نکارییــهگۆڕا ڵ گــه له نــدی پێوه له چ

 بـوو نوێ بارودۆخێکی  به ت باره سه کیش ندییه معبه جه ختی وه ئێمه بۆ ربۆیه هه. وه بوونه روون دا قۆناغه م له کورد ی وه بزوتنه
 رچاو بـه له کانمان سـته ربه به م هـه ش وه ئه بۆ پێش، چێته ده تێدا ی ئێمه حیزبی یبات خه و مان که له گه ودوای مه له باتی خه که
 چونکــه. ین بکــه خۆمــان حیزبیــی تێکۆشــانی و سیاســی ئاقــاری بــۆ ڕێژی رنامــه به  پێیــه و بــه ی وه ئــه بــۆ کان تــه رفه ده م هــه بـوو

 یـا دیکـه کی جێیـه لـه کـه بینین ده بوو، هه ست ربه به نێکداستێ به له یا ک جێیه له ر گه ئه و نین ست کده یه رگیز هه کان نیشانه
 زسـتانی و پـاییز له تی تایبه به  ساڵه ک یه م ئه کانی ئاڵوگۆڕه ی وه کالبوونه یه نموونه بۆ. یه هه ت رفه ده دا دیکه ستنێکی به له

 وه، شـکایه دا ئێمـه باتی خـه بـۆ ره گـه ته و کۆسـپ ی وه قبوونـه زه الی بـه زۆرتـر کوردسـتاندا باشـووری لـه تی تایبـه به رابردوودا
 نـوێ دۆخـی کـه دیتمـان ئێرانـدا، نێوخـۆی دۆخـی لـه م هـه و ییـدا وه ته نێونه تی سیاسه له م هه ساڵدا کانی کۆتاییه له چی که
 .بێ ئێمه بۆ ش تازه تی رفیه زه و ت رفه ده ڵگری هه توانێ ده
 
 پـێ دەسـت نێـونەتەوەیی بـارودۆخی بـه رنجدان سـه بە خۆمـان خەبـاتی جیر لومـه هه هەڵسەنگاندنی ئێمه جارێک موو هه ک وه

ــێمە بــۆچی. دەکەیــن  و گرێــدراوە پــێکەوە دنیــایەکی ئەوڕۆ دنیــای چــونکە نێــونەتەوەیی؟ بــارودۆخی بــدەینە ســەرنج دەبــێ ئ
ــان ــان و دیاردەک ــاران لە زۆر ڕووداوەک ــاتر ج ــاریگەری زی ــر لە ک ــرن یەکت ــتیدا. وەردەگ ــهناکۆک و کێشــە لەڕاس  و یی ناوچــه یی

 نیشــتمانی کە نــاوچەیەش ئەو. ن کــه ده غزیــه ته كتر یــه و کانن جیهانییــه وتنــه ککه ریه به و ملمالنــێ درێژکــراوەی محەلییەکــان
  گرینگییەکی و تایبەتی مەوقعیەتێکی دەیزانین هۆکارانەی ئەو هەموو بە نێوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی هەڵکەوتووە، لێ ئێمەی

 . کانه ییه وه ته نێونه هاوکێشه سیقلی زیمەرکە و هەیە ستراتژیی
 

 و ن ناکۆکییانـه و ملمالنـێ و ئـه کتیڤی ئـه و دیـار ئەکـتەری ئێـران بەتـایبەتی کوردستاندا بەسەر حاکمن کە دەوڵەتانەش ئەو
 باتی خـه رجی ومـهل هه گـۆڕانی وابوو کـه و تانـه وڵه ده م ئـه تی وقعییـه مه گـۆڕانی مانای بـه وخۆ راسته دا هاوکێشانه و له ئاڵوگۆر

 .یه ئێمه حیزبی و ئێمه لی گه
 
 یرانـه قه م ئـه مێکـه ده و وه بوونه چڕ دا سوریه یرانی قه له  ساڵێکه ند چه ناوچه ی ملمالنێیانه و هاوکێشه م ئه زانن ده ک روه هه
 کانی للییـه محه و ئیقلیمـی و هـانیجی ره کتـه ئه موو هـه گرتـووه، ی ره پـه و ڵـداوه هه ری سـه دا یرانـه قه م ئـه وری ده بـه رچی هه و
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 م ئـه هۆی بـه و واڵتـه و ئـه ڵکی خـه ر سه به که یه موێنه که قەیرانە ئەو سەرباری. راکێشاوه خۆی الی بۆ ڕاستی نێوه اڵتی رۆژهه
 سـوریە نـیقەیرا بـۆ تی نێودەوڵـه هەمەالگیـری چارەسەرێکی باسی زۆر کە دا وه ئه ڵ گه له و بووه، دروست ناوچه بۆ وه یرانه قه
 ئــاڵوگۆڕه ک الیــه له. کن یــه دژبه زۆر ش  دواییانــه م ئــه کانی نیشــانه و ئــاڵوگۆڕ و نەگرتــووە شــکڵی هێشــتا ئەوە بەاڵم کــرێ، ده
 و ئەمریکـا دیتمـان ک روه هـه لەوالشـەوە بەاڵم بـووە، ئەسـەد بەشـار وڵەتـی ده قازانجی بە زۆرتر دا یه ماوه و له کان یدانییه مه

 کــه شــتێک وەشــاند، ئەســەد بەشــار دەوڵەتــی لە نیزامیــان گــورزی شــیمیایی کی چــه کاربردنی بــه هۆی بــه نســەفەرا و بریتانیــا
 ر بـه له ش ئێمـه بـۆ. بکـرێ لـێ چـاو سـووریەدا قەیرانـی گەڵ لە نێودەوڵەتی مامەڵەی لە وەرچەرخانێک نوختە ك وه توانێ ده
 بەشـار دەوڵەتـی لـه پشـتیوانی نانەی الیـه و بـه بەرخـوردە هاوکـات د سـه ئه شـار به دژی بـه لی مه عه نگاوی هه که گرینگە وه ئه

ــەد ــه به ن، كــه ده ئەس ــاڵەش، بەو. ئیســالمی کۆمــاری تی تایب ــان ملمالنــێ ی ئاینــده کە ئەوە لەبەر ح  بــه زۆریــش ناوچەییەک
 ر رامبـه به لـه کانـدا ییه وه ته نهنێو ندییـه پێوه لـه وه کرده بـه دیکـه جـارێکی کـه وه ته ستراوه به وه هێزه دوو و ئه نێوان ریی رکابه
 تروســکایی و نگن ده دژبــه نیشــانەکان هێشــتا گــوتم ک روه هــه ئەوەی لەبەر و ،(روســیه و مریکا ئــه واتــه) ســتاون راوه كتردا یــه
 ەیبـێگەڕانەو و مونسەجیم سیاسەتێکی سەرەتای مه ئه که بڵێین کە زوویە زۆر جارێ ناکرێ، دی به تی وڵه نێوده کی نگییه کۆده

 ڕێبەریـی خوێنـدنەوەی هەربۆیـه. ئیسالمیشـە کۆمـاری دژی بـه گرینگتر ش وه له و ئەسەد بەشار حکوومەتی دژی بە نێودەوڵەتی
 بـێ ده بەاڵم وەربگـرین، لـێ کەڵکیـان و ببینـین کـان نێودەوڵەتییە زەرفـیەتە بـێ ده کـه دا وه ئه ڵ گه له کە یه وه ئه ئێمە حیزبی

 نزیم تـه ڵک خـه هێـزی لی پۆتانسیه و خۆمان ڵگای کۆمه نێو واقعیەتەکانی بنەمای لەسەر شداپێ له خۆمان خەباتی ئاجێندای
 ڵ گـه له یـا ئێمـه ی ناوچـه موشـکالتی ڵ گه له مامەڵەیەک چ نێودەوڵەتی کۆمەڵگای داخوا کە نەبێ لەوە چاومان هەر و ین بکه

 .کا ده ئیسالمی جمهوریی
 

 دوو نێــوان ودای مــه لە تی تایبــه به و ڕابــردوودا ســاڵی یەک لە دەزانــن هەروەک ئێــران نێوخــۆی ســەر دەگەڕێــتەوە ئەوەنــدەی
 مـی دووه ی وره ده تای ره سـه و بـووە خراپتـر وه کانیانـه ئازادییه و مـاف و گـوزەران و ژیـان ڕووی لـه خەڵـک بارودۆخی پلینۆمدا،

 کانی گیروگرفتـه ری سـه چاره یی کارامـه و رادهئیـ ئیسـالمی کۆمـاری کـه دا نیشـانی کاتێـک ر هه له زیاتر ڕووحانییش تی دەوڵه
 سیاسـیی کی یـه وه کرانه شـنه چه هـی  و یی ناوچـه راجوویی ماجه بۆ واڵت سامانی و ت روه سه فیڕۆدانی به هێنان کۆتایی و واڵت
 فرانباری بـه یمـانگ لـه کە بـوو ربۆیەش هـه. کـردووه ئومێـد بـێ نیزام ئیسالحی ئیمکانێکی جۆره ر هه له ڵکی خه ش مه ئه. نیه

 ڕووی لــه کــه وه وتــه که ڕێ وه ئێرانــدا ری رتاســه سه لــه ڵک خــه ئیعترازاتــی لــه بێوێنــه بڵێــین تــوانین ده پۆلێکی شــه رابــردوودا
 بوو، هـه ی تـازه واو تـه تێکی خیسـڵه گـرت ده ف ده هه به نیزامیان تی کولییه ڵک خه که وه ئه و لک خه ترسی شکانی و رباڵوی به
ــه ــانی و رەکەتحە وەک اڵم ب ــوو نارەزایەتییەک ــی زۆر پێش ــوو کەموکوڕیش ــه هەب ــاڵی ک ــه و الواز خ ــیلی ی پانی ــۆرە ئەم ئاش  ج

 بەرداشـی نێوان له ئێران خەڵکی مڕۆ ئه ڕاستیدا له تی، نووسیویه دا”کوردستان“ ڕۆژنامەی لە كمان هاوڕێیه وەک. حەرەکەتانەن
 ش هیـوایی بێ رچی؟ به له مەعلوومە ڕێژیم بە متمانەیی بێ. کردووە ریانگی دا ئایندە بە بێهیوایی و دەسەاڵت بە متمانەیی بێ
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 وه ئـه واتـه دەدا نیشان خەڵکی بە ئێران ی”کردن یی سووریه به“ به ت باره سه ڕێژیم کە داوەڵە و ئه که وه ئه ر به  له ئاینده به
 ک یـه ڕاده تـا دێنـێ خۆیـدا دوای بـه یی ره روبه بێسـه و مـاڵوێرانی و ر  مـه ئێـران لـه سیاسـی ئاڵوگۆڕێکی شنه چه ر هه گۆیا که

 و خەت بتـوانێ کە رێژیمـدا سیاسـیی ئۆپۆزیسـیۆنی لە مەرجەعیەتێـک و ئادرەس نەبوونی له تی تایبه به کردووه، خۆی کاری
 .وه وێته بکه لێ رێژیمی دوای بۆ جیددی و دڵخواز لترناتیڤێکی ئه و بدا خەڵکیانە ناڕەزایەتییە بەمجۆرە نیشان

 
 بـاڵ هەموو بە ڕێژیم سەرانی کرداری و گوتار که دا وه ئه ڵ گه له ڕێژیمەوه، نیسبەت بە دیتوومانە ئێمە کە ئەوەی نێوەدا ەول
 نیــیە حــازر ئێســتاش خۆیــدا تیی واوه تــه لــه رێــژیم تــدا نیهایه لە بەاڵم نــیە کــیەک وه هەمیشــە نــد رچه هه کانیەوە پێکهاتــه و

 نێوخۆیەکــانی کێشــە وا، ختــی وه دیــاره. هەڵێنێــتەوە بــۆ کــردەوەی بە هەنگــاوی و ببیســتێ خەڵــکە ئەو تیی زایــه ناڕه پەیــامی
ــژیم ــته رجه به ڕێ ــه ده تر س ــێوه بەو و وه بن ــاردەیەکی کە یەیە ش ــژاد وەک دی ــاتر ئەحمەدین ــردوو لە زی ــەرنج ڕاب ــێ س  و ڕادەکێش
 بەرەی نێـو بچنە ئەوەی بۆ هەڵێننەوە هەنگاو بەڕاستی ئێران ناوخۆی لە الیەن هێندێک ڕۆژێک ئەگەر. دەکا دروست جەنجاڵ

ــکەوە  خەبــاتی ســەرکەوتنی قــازانجی بە کە جــۆرەی بەو دەزانــن سیاســییەکان بــژاردە یــا سیاســی حیزبێکــی دەمە ئەو خەڵ
 کانی نێوخۆییـه  کێشه کە بڵێین دەبێ نەداوه، ڕووی شتە ئەو کە  وەخته ئەو تا بەاڵم. بگرن هەڵوێست ڵکه خه ئازادیخوازانەی

 ك نـه دەکەن یەکتـر لەگەڵ خۆیـان شـەڕی ئەوان. نـین خەڵکـیش شـەڕی بەاڵم نین، زێڕینگەری شەڕی که دا وه ئه ڵ گه له ێژیمڕ
 ڕۆژهەاڵتــی لە ئــێمەش خەڵکــی و ئێــرانیش خەڵکــی هەربــۆیە. ن بکــه كتر یــه ڵ گــه له ڕ شــه ڵک خــه کانی مافــه ر ســه له ی وه ئــه

 ئامـانج بـه نیـزام تیی واوه تـه ڵک خـه باتی خـه پێویسـته حاڵـدا هە لە و ننبـزا خۆیـان شـەڕی بە شـەڕە ئەم نـابێ کوردستان
 .بگرێ

 
 چاو لـه کوردسـتان لە وەزعـیەت کە ئاشـکرایە هەمـووان لە هەیە، خۆمـانەوە کوردسـتانەکەی بە پێوەنـدیی کە جێگایە ئەو تا

 دواییـدا مانگەکـانی لە و ابـردووداڕ سـاڵی یەک لە ئـێمە خەڵکی حاڵەش و به. خراپترە قات چەند ئێران دیکەی شوێنەکانی
 لە درێـژی و دوور ڕابردوویەکـی کوردسـتان ڕۆژهەاڵتـی لە ئـێمە خەڵکـی. بـووە مەیداندا لە و پێ لەسەر زیاتر ڕابردووش لە

 و سیاسـی شـعووری کە ئەوەیە بیبینـین بـێ ده سیاسـی حیزبێکـی ك وه ئێمـه کە شتێک. هەیە خۆڕێکخستن و خۆڕاگری و خەبات
 ڕیفرانـدۆمی و کـۆڵبەران قەزیەی لـه ڕابردووشـدا سـاڵی یەک لە. دەبـێ زیـاتر دێ هەتـا ئێمە خەڵکی مەدەنیی و نەتەوەیی
ـــووری ـــتان باش ـــوومەلەرزەی و کوردس ـــاییزی ب ـــردوو پ ـــمه رێوڕه و ڕاب ـــه نه س ـــه مانگرتنه و کان ورۆزیی ـــتای ی ک ـــارەکانی ئێس  ش

 خەریکــی جــاران لــه زیــاتر زۆر شوناســخوازانەوە دیــدێکی بە ئــێمە خەڵکــی کــه کــرد دی بــه باشــی بــه مان وه ئــه کوردســتاندا،
 بـه ڵگا کۆمـه بـێ ده سیاسـی حیزبێکـی اڵم بـه. شۆرشـگێڕه حیزبێکـی کوردسـتان دێمـوکراتی حیزبـی. خۆدەرخستنە و خۆڕێکخستن

 ڕیسـالەتی لە شۆڕشـگێر و سیاسی حیزبێکی وەکوو ئێمە ڕیسالەتی که وه ئه ڵ گه له ربۆیه هه. بزانێ بات خه کیی ره سه یدانی مه
ــانی ــی چاالک ــاوازه، مەدەن ــه رله هه جی ــه دا وکات ــی اڵم ب ــه حیزب ــاتر ئێم ــه زی ــتێنی به  ســاڵه 54  ل ــاوخۆ  س ــۆڕم و ن ــێوازه و ف  ش



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

21 
 

ــه. گرینگــه بــۆ ڵكی خــه یدانــدابوونی مه لــه کــانی جۆراوجۆره ــی ڕابــردوودا ســاڵی دوازدە دە ل ــاتریش ئــێمە حیزب ــدەری زی  هان
 مان كـه حیزبه بـووە وا جـاری ئەگەر ڕێگـایەدا لەم. مەدەنـی چاالکـانی بداتـه متمانەبەخشـی اوهتێکۆش و بووه ناوخۆ ستێنی به

 بەرهەمـی حیـزبە ئەو گوتارییەکانی هەوڵە که دەرکەوتووە مان زه ڕینی تێپه به وه، بۆته توانجیش و تیر و ڕەخنە ڕووی رووبه
 پشـتیوانیی بـه ر هه نابێ ئێمه دیاره. کەوتۆتەوە لێ ەدائێم سیاسی کۆمەڵگای لە فەرهەنگسازیی جۆرێک ت نانه ته و هەبووە
 وه بداتـه نـگ ره زیاتر مه ئه ین که ده باسی دواتر که تێکۆشانیشماندا و کار ی رنامه به له پێویسته و ین بکه ت ناعه قه گوتاری

 .وه بدرێنه گرێ وه پێکه دائیمی به و وه کرده به کان حیزبه ستێنی به و ڵگا کۆمه ستێنی به ی وه ئه بۆ
 
 لە یەکێـک گـوتراوە، هەمیشـە وەک کوردسـتاندا، ئاسـتی له چ و ئێران ئاستی له چ کان حیزبه ستێنی به باسی ر سه دێینه که

 و ئـــه کـــه دا وه ئـــه ڵ گـــه له. نیـــه یەکگرتـــوو و مونســـەجیم ئۆپۆزیســـیۆن کە ئەوەیە ئیســـالمی کۆمـــاری مـــانەوەی هۆکارەکـــانی
 ئێمـه مادام. بین نه غاف  ئێران ریی راسه سه ئۆپۆزیسیۆنی له که شه ئێمه رکی ئه وامه، رده به روا هه نووسسازه چاره سییه مایه که

 موو هـه بـارودۆخی و خت پێتـه له ئاڵوگۆڕ دەکەین، ئێراندا چوارچێوەی لە ڕۆژهەاڵت کوردی مەسەلەی چارەسەری باسی هێشتا
 ندیـدا پێوه له ن کـه ده بوون ری راسه سه ئیدیعای ی نانه الیه و هێز و هئ ڵ گه له بێ ده و گرینگه کوردستانیش اڵتی رۆژهه بۆ ئێران
 و یشــتن لێکگه بــۆ کمان یــه چوارچێوه ئێرانــی و یی وه تــه نه ی رێكخــراو ک یــه ژماره ڵ گــه لە رابــردوودا ســاڵی ک یــه لــه ئێمــه. بــین

 ئێـرانییش ئۆپۆزیسـیۆنی تـری مایشی هه هێندێک ڵ گه له و زراندووه دامه ”ئێران دێموکراسیخوازانی شووڕای“ ناوی به هاوکاری
 ین، بکـه ئیسـالمی کۆمـاری ئاڵترنـاتیڤی بنەماکـانی النـیکەم یـان ئاڵترنـاتی  گرتنی شک  به تی یارمه تا هه ندیداین پێوه  له

 .بێهە ڕەنگدانەوەی سازییەدا ئاڵترناتی  ی پرۆسه لەم کوردستان خەڵکی ئارەزووکانی و ڕوانگە کە رجێك مه به دیاره
 

ــه ئەولەویەت ــۆ اڵم ب ــێمە ب ــاڵی ئ ــورد نێوم ــه پێشــدا له ک ــه. کوردســتانه اڵتی رۆژهــه ل ــردوودا ســاڵی یەک ل  خۆشــییەوە بە ڕاب
 هـاوفکری ئێسـتا و پێکردووە دەست کارکردن پێکەوە و وه لێکنزیکبوونه لە تازەیان فەسڵێکی کوردستان ڕۆژهەاڵتی حیزبەکانی

 موکوڕیی کـه و نگ ئاسـته هێشـتا كان حیزبـه نێـوان هاوکـاریی و كگرتن یـه علوومـه مه. ت دهعا بۆته نێویاندا له ڵوێستی هاوهه و
ــاوی بە کە ئەوە بەاڵم. زۆره ــاریی ناوەنــدی" ن ــران کوردســتانی هێزەکــانی هاوک ــووە، درووســت "ئێ  و بــاش چوارچێــوەیەکی ب

 ئەم کە ئەوە بــۆ کە بــاوەڕەدایە لەو ئــێمە حیزبــی دیــاره. مانــه که له گه باتگێڕیی خــه ی وزه و هێــز كخســتنی یه بــۆ هیــوابەخش
 دا وه کرده بـه نگاوی هـه لـه بوارهزیـاتر موو هـه لـه کان حیزبـه کـاریی ی سـه ره که و توانـا پێویسـتە بێ، بەرهەمدارتر یە پرۆسه

 هادینـه نه کوردسـتان ڕۆژهەاڵتـی هێزەکانی هاوخەباتیی و هاوکاری کە بکا کار جۆرێک بە ناوەندە و ئه پێویسته بخا؛ کار ده
 بەو ئێمــه حیزبــی کــه بــکەم زیــاد ش وه ئــه وێ مــه ده وه؛ وێتــه بکه لــێ کوردســتانی اڵتی رۆژهــه کی یــه ره به تــدا نیهایه لــه و بــێ

 کە هەیە شـی وه ئه چـاوەڕوانیی کـردووە، درووسـت خۆیـدا لە سیاسـیانەی زەرفـیەتە بەو و تی  یـه هه سیاسییەی تایبەتمەندییە
  نێوخۆ واقعیاتی لە زۆرتر کاریگەریی و ئیلهام و بێ وەس  اڵت رۆژهه نێوخۆی کۆمەڵگای ەب زیاتر هاوکاری ناوەندی
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 .وەربگرێ
 
 ی الیەنەکە بێگومـان سیاسـی، ی بنەماڵـه وەک گرینگتـرە و نزیکتـر ئـێمە بـۆ ئەوەی دا کوردسـتان ڕۆژهەاڵتـی هێزەکـانی نێو له

 ڕۆژیــیەی ســێ دانیشــتنە ئەم کــاری بڕگەکــانی لە یەکێــک شدێمــوکراتی الیەنــی دوو یەکگــرتنەوەی پرســی. دێمــوکراتە دیــکەی
 و کردوه نـه وه پرسـه و به تی سیاسه که ئێمە حیزبی دروستی سیاسەتی ئاکامی لە بەخۆشییەوە. بوو حیزب مەرکەزیی کۆمیتەی

ــۆ جیــددیی کــاری وه ســتراتژییه دیــدێكی بــه  ەکــانیڕیز لە جــار زۆر کە کــردووە لەســەر کــار ئەوەنــدەی تەنــانەت) کــردووه ب
 کە دەزانــین بەاڵم. هــاتووه دی وه دا یه پرۆســه و لــه بــاش دەســکەوتی کۆمەڵێــک ،(ر ســه وه هاتۆتــه یی گلــه و خنــه ره خۆشــماندا

ـــرتنەوەی ـــان یەکگ ـــتا دێموکراتەک ـــاتووە؛ وەدی هیش ـــاتووە ئەگەر نەه ـــااڵنیکی و وەدینەه ـــی زۆر س ـــاوەڕوانی لە خەڵک  دا چ
 ک وه. مـاون که پرۆسـه یشـتنی نجامگه ئه به رێگـای ر سـه له تەگەرە و کۆسـپ ەڵێـککۆم هێشـتا کـه ئەوەیە مەعنـای هێشتۆتەوە،

 پرســی ر ســه له هاوڕێیانمــان حیزبیــی ی پێکهاتــه گــۆڕینی کــه  پرســیارانه ئەو و حــدکا شــازدەهەمی کــۆنگرەی هۆی بــه زانــن ده
 ئێمـه پلینـۆمی ئێسـتا. ستابوو راوه وه كگرتنه یه بۆ ن الیه دوو گفتگۆی و دانیشتن بوو ک یه ماوه کردبوون، دروست ی وه كگرتنه یه

 پـێ سـت ده پرسـه و ئـه عقیبی تـه وه تـه جیدییه بـه داهـاتوودا کانی مانگـه لـه تا هـه مان که هەیئەته بە داوە ڕێنوێنیی هێندێک
 ڵکی خــه ڕوانیی هچــاو گرینگتــر ش وه لــه اڵم بــه خۆمــان، شــکیالتی ته ڕوانیی چــاوه رچاوگرتنی بــه وه  بــه کــه ین بکــه وا و وه بکاتــه

 .بگا دڵخواز و دیار نجامی ئه به یه پرۆسه و ئه کوردستان،
 

 کوردسـتانیش ی دیکـه کانی پارچـه تی زعیـه وه  لـه چـاوی  پێویسـته دەگـرێ، کۆبـوونەوە کـه جار هەر ئێمە حیزبی ڕێبەرایەتیی
 کـه کـردووه وای کوردسـتاندا ر سـه به حـاکم تـانیواڵ تی زعیـه وه ؛ کـراوه ش دابـه  که ک یه وه ته نه  له شێكین به ئێمه چونکه بێ،
 بـۆ. ببـا کار بـه خـۆی باتی خـه بـۆ کی کۆیه سـه ك وه کوردستان ی دیکه ی پارچه کورستان، کی یه پارچه ر هه ی وه بزوتنه میشه هه

 ئـازادی بـه ئێمـه  یـه وه هئ ئا  ئیـده  چونکـه  وه داخـه به ڵـیم ده بۆیـه. یه كۆیه سـه و ئـه هێشتا وه داخه به کوردستان باشووری ئێمه
 بات خـه سـڵیی ئه جوغرافیـای ی وه ره ده لـه ئێمـه تیی رکردایه سـه و ین بکـه بات خـه خۆمان خاکی ر سه له و خۆمان ڵكی خه نێو له
 بـه ئیلهـام تـوانن ده م هـه ن، كـه ده ك یـه لـه ری کارتێکـه کوردسـتان کانی پارچـه بـارودۆخی و بات خـه وه دیکـه کی الیه له. بێ نه
 دوای ڕابـردوودا پـاییزی  کـه وه ئـه وایـه پێـی  ئێمـه تیی رایـه ڕێبه. كتر یـه بۆ ره گه ته و کۆسپ ببنه توانن ده م هه ن، بده كتر یه

 کانی نـه الیه و هێـز کگرتوویی نایه نجامی رئه ده گرینگی شێکی به دا ڕووی کوردستان باشووری  له ڕاونی چاوه و ئۆمێد ک دونیایه
 ریک خـه کوردسـتان رێمی هـه ک ریه سـه له اڵم بـه  ڵبژاردنـه، هه ی ملمالنـه کـاتی رچی گـه ئه کـه ئێستا. بوو ردستانکو ی شه به و  ئه

 کی یه وه کخسـتنه یه و ک یـه وه خۆداچوونه به ئیدی  مجاره ئه هیوادارین غدایه، به ڵ گه له دیالۆ  ی وه سپێکردنه ده و وه خۆڕێکخستنه
  وه ئـه هۆی  بێته نه سیاسی و حیزبی ی ملمالنه و ناکۆکی  دیکه جارێکی  که بکا وا کوردستان باشوری  له کان ستراتیژییه  ڕوانینه

  کـه ی تـه زعییه وه و ئـه  ئێمـه کوردستان، باکووری  له. وه بێته دووپاته کوردستان له شه به و له مان که له گه بۆ ناخۆش شتی که
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 و سیاسـی ری سـه چاره تی رفـه ده و دیـالۆ  سـتێنی به  کـه  یـه وه ئه زوومان ئاره و نزانی ده داخ جێگای  به زۆر زاڵه، وێ له ئێستا
 ی تییـه هامه نه و ئـه موو هـه و فرین عـه وتنی کـه کوردسـتانیش، ڕۆژئـاوای  بـه ت باره سه. وه بێته دروست کان کێشه ی شارستانیانه

 لـه لـه گه و ئـه کانی رۆڵه دانی قوربانی و خۆڕاگری که وه ئه ڵ گه له هاوکات. بوو تاڵ زۆر هات ڕۆژئاوا  له  ئێمه لی گه ر سه به
 ر سـه به حـاکم تانی وڵـه ده تی سیاسـه   لـه ر ده بـه  کـه شـداین ڕه باوه و لـه اڵم بـه ستایشـه، و لێگـرتن ڕێـز شیاوی کجار یه رۆژئاوا

 شـک  کوردسـتاندا کی یـه پارچه لـه کـه کزموونێ ئـه کـه دابنێ ها وه خۆی باتی خه جێندای ئا و بناخه بێ ده کوردیش کوردستان،
 کـه درێ نـه لـێ کوردسـتانی ی دیکـه کی یـه پارچه هێـزی لـه ت تابعیـه مـۆرکی نـده وه ئه یـان بێ نـه کگرتوو نایـه نده وه ئه گرێ ده
 .یه نه لێوه قی همت ییش وه ته نێونه ڵگای کۆمه و ون خۆکه وه لێی ڵمااڵوانه رووهه نده وه ئه کوردستاندا ر سه به حاکم تانی وڵه ده
 
 بـاس دیسـان ر گـه ئه و بێ هـه مان یی وه ته نه ندیی هاوپێوه بێ ده و تین میلله ک یه ئێمه کورد، ی وه بزوتنه م رجه سه به ت باره سه
 یـه هه خۆی ی قسه ی وه ئه وێڕای ئێمه حیزبی کرا، یی وه ته نێونه یشتنی لێکگه و ی موناقشه بۆ ک یه چوارچێوه کردنی دروست  له
 نـدی هاوپێوه  بـه  ره پـه  کـه كا ده الگیر مه هه کی یه چوارچێوه ر هه شکڵگرتنی له پێشوازییش ر، پێوه کاته ده اڵت رۆژهه نگی سه و
 ر هـه ی وه ئـه ر بـه له حاڵـدا ر هـه له اڵم بـه. بکـا کـورد ی وه بزوتنـه نێوخـۆیی موناسـباتی بـۆ ئوسـووڵێک جێخسـتنی و  یی وه ته نه

 ر هـه هێـزی ردانی سـتتێوه ده  دواییانـه،  م ئه کانی ڕووداوه رچاوگرتنی به له به و  یه هه خۆی ندیی تمه تایبه ردستانکو کی یه پارچه
 م رجه ســه چوونی پێشــوه لــه و کوردســتان  لــه  یــه پارچه و لــه  ربــه زه کوردســتاندا ی دیکــه کی یــه پارچه  لــه کوردســتان ی یــه پارچه

 کانی پارچـه لـه وێ یانـه ده کـه کـوردیی هێزی هێندێک تی سیاسه روونی به  ئێمه ریی ڕێبه شدا مهپلینۆ م له. دا ده کورد باتی خه
 بـه بـوون دروست خۆیان ی که پارچه له بات خه بۆ پێشدا له و سڵدا ئه له که حاڵێکدا  له بێ هه ئیمتدادیان کوردستانیش ی دیکه

  کـه دا وه ئـه ینی عـه  لـه  ئێمـه خۆمـان ک وه. زانـێ ده خۆشـیان باتی هخـ بـۆ ت نانه ته و دیکه کانی پارچه باتی خه بۆ خش زیانبه
ــدی هاوپێوه ــه نه ن ــۆ ییمان وه ت ــه ب ــه گرینگ ــد ته اڵم ب ــه له ئکی ــه رۆژهه ر س ــه که ده ری وه اڵتت ــه وه، ین ــه چونک ــه یه رکی ئ ــه می ک    ئێم
 بۆخـۆی بـێ ده کوردسـتان کی یـه پارچه ر هـه  کـه بگـرن  وه لـه ڕێـز بـێ ده ش دیکـه کانی هێزه ، وه والشه له. اڵت ڕۆژهه بۆ  کارکردنه

 نابێ کوردستان کی یه پارچه هی  نی الیه و هێز بکا؛ نزیک ته خۆی باتی خه ئاجێندای و بکا کانی ندییه وه رژه به تیی رایه نوێنه
 راشـکاوی به پلینۆمی دا لێره. بکا دروست کوردستان ی دیکه کی یه پارچه له کورد باتی خه پێشی چوونه ر سه له ر مپه له و کۆسپ
  لـه تی سیاسـه بـن ئاگـادار  کـه راکێشـاوه وه ئـه بـۆ الویـدا تـوێژی نێو لـه تی تایبه به واڵت نێوخۆی له خۆمان ڵکی خه رنجی سه
  بـه  وه داخـه به ڵکوو بـه نیـه، کوردسـتان اڵتی ڕۆژهـه ر سـه به حـاکم تی وڵـه ده کاری نیا ته کوردستان اڵتی ڕۆژهه ڕاوێزخستنی په
 .ڵه گه له کوردیشی هێزی هێندێک ستیی هاوده و هاوکاری شنێک چه بووه، ستێک به مه ر هه بۆ و هۆ ر هه
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 کورد و ئایندەی ئێران

 
 رتی کـه پێشـدا له مارۆکان گـه نـدراوه یا ڕاگه ك وه. كـا ده پـێ سـت ده مڕۆڕا لـه ئێـران ر سـه بـۆ مریکا ئـه مارۆکانی گـه نـوێی وری ده

 ئاســایی تــانی ره ده ئیســالمی کۆمــاری کــه وه ئــه تــا وه گرێتــه ده کان بانکییــه ڵــه مامه و وزه رتی کــه دواتــر کــانزا، و ئۆتۆمۆبیــ 
 لـه ئێـران داڕمـاوی رئێسـتا هه ئـابووریی پێیـه و بـه. بسـتێندرێ لـێ واوی تـه بـه وتی نـه کردنی نارده هـه و بازرگـانی ی ڵه مامه

 ژیانیـــان کانی پێداویســـتییه تاییترین ره ســـه دابینکردنـــی لـــه واڵتـــه و ئـــه ڵکی خـــه ش دیکـــه ی هێنـــده داهـــاتوودا کانی مانگـــه
. ناکـا ئـاوا دۆخێکـی زووی ئـاره رگیز هـه ،بـێ یـدا که واڵته ڵکی خـه یی ئاسووده و ژیان می خه له س که ر هه. کا ده ستان وه سته ده
 .ئیسالمییه کۆماری نیا ته و نیا ته بدا، ی زاکه جه و بکرێ لۆمه دۆخه م به ت باره سه بێ ده ی وه ئه اڵم به
 
 نیدیـاریکرد ری فاکتـه رترین کاریگـه ك وه ئیسـالمی کۆمـاری ر سـه بـۆ کان تییـه وڵه نێوده فشاره که بووه باو وا ئێستا تا ر گه ئه

 بـه ندیـدار پێوه کانی گۆڕانکارییـه ی حنه سـه نێـو وه هاتۆته دیکه رێکی كته ئه که یه ماوه کراوه، لێ چاو ڕێژیمه و ئه نووسی چاره
 تی قابلییــه بکــا،   مــه عه دروســت ر گــه ئه کــه رێک کتــه ئه بــێ، ده هێز بــه و کــا ده بــااڵ زیــاتر دێ تا هــه کــه رێک كتــه ئه ئێــران،

 ی واده ی وه نیزیکبوونه. ڵکه خه ش ره کته ئه و ئه. یه هه ی واڵته و ئه ی ئاینده به ندیدار پێوه ملمالنێیی و شتومڕم ی وه کالکردنه یه
. کان قامه شـه ر سـه وه تـه هێناوه ئێرانـی کانی گرینگـه و وره گـه شـاره له زۆر و تاران ڵکی خه ڕۆژه ند چه مارۆکان گه ی وه ڕانه گه
 حاکمـانی دژی بـه ڕابـردوودا فرانباری بـه لـه کـه یـه تییانه زایه ناڕه و ئه مان هه ی درێژه کان تییه زایه هناڕ له نوێیه پۆله شه م ئه
ـــده گه ـــه و ڵ ن ـــازادیی دژه و ناکارام ـــه ڕێ وه ئێـــران ئ ـــه. وتن ک ـــه ری پاڵنـــه ش مجاره ئ ـــه زایه ناڕه کیی ره س  و ئـــابووری کان تیی

 هـی  ی وه ئـه بێ بـه ڵکـه خه تی  کـه ره حه کـه، ته که ره حه ش مجاره ئـه. یه سته رجه به اتێد سیاسیی ندی  هه ڕه اڵم به تییه، اڵیه کۆمه
 بـۆ و نێـوی نـه بخه سـت ده وێ یانـه ده ڕێـژیم نێو یفی ته هێندێک ش مجاره ئه. بکا تیکردنی رکردایه سه ئیدیعای بتوانێ نێک الیه

 ربگـرن، وه لـێ ڵکی کـه نائارامانـه ئـاوه و لـه نیـزام شـتیی که ی وه ڕاندنـه په بـۆ تدا نیهایه له و خۆیان كانی جیناحییه قازانجه
. گرتـووه ئامـانج بـه ڕێژیمیـان کـۆی دروسـتی بـه و ن بـده بردنێـک الڕێـدا به هـا وه بـه ڕێگـه کـه وشیارترن وه له ڵک خه اڵم به
ـــه ئه ـــه رچی گ ـــه ی وه بزوتن ـــه شـــێک به ش مجاره ئ ـــه که ل ـــه كانی موکوڕیی ـــهتێد پێشـــووی کانی وه بزوتن ـــه به ای ـــه تی تایب  بوونی ن
 تی کـه ره حه اڵم بـه ڵک، خـه سـتانی هه یاندنی گه نجام ئه به و خشین ئاقاربه بۆ كگرتوو یه سازوکارێکی و ڕوون كی ڕێگایه خشه نه
 تـوێژی و چـین و فراوانتـره کـه ته كه ڕه حه ریی ماوه جـه مای بنـه: پێشـتره لـه دیکـه كانی تـه كه ره حه له وه ڕووه زۆر له مجاره ئه

 بـوون؛ سـتی یوه په پێشـوو لـه دیـارتر کی یه شـێوه به کان سـته بنده وه ته نه و ژنـان و نـدان کارمه نێو لـه تی تایبه به ڵگه کۆمه نوێی
 لـه کان لییـه گه دژه هێزه شـکاوه؛ زیـاتریش ڵک خـه ترسـی دیـواری ڕاشـکاوترن؛ پێشوو جاری له وه سیاسییه ڕووی له کان دروشمه
  شێوازی به زیاتر کی یشتووییه پێگه و زموون ئه نجام ره سه دوودڵن؛ ڵک خه رباڵوی به رکوتی سه له ترزیا پێشووش جاری

  جاران له وه ره ده و نێوخۆ کانی بژارده نێوان له ندی پێوه کانی پرده و دیاره وه ناڕازییه ڵکی خه خۆپاراستنی و خۆپێشاندان
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 .رچاو به دێنه کاراتر و وتر پته
 
 بــه دۆخــه و ئــه ی وه ڕووبوونــه ڕووبه بــۆ ئاشــکرا كی رلێشــێواوییه سه و دۆشــدامان و ڕاڕایــی ڕێــژیم، ر ســه وە ڕێتــه گه ده ی نــده وه ئه

: كگرتوون یـه و سـت كده یه شـتدا دوو لـه پێشـوو جـاری ك وه ش مجاره ئه اڵم به وان ئه. دیاره وه ئیسالمییه کۆماری ستانی ده کاربه
 .ڵک خه یامی په بیستنی بۆ یی ئیراده بێ واڵت، كانی شهکێ ری سه چاره له تی کیفایه بێ
 
ــه زۆر ر گــه ئه ــران ئێســتای دۆخــی کانی نیشــانه ل ــه وه ئێ ــاخرین ی وه ره بیرهێن ــه ئ ــی کانی مانگ ــا ڕێژیم ــین و ش  کانی ســاڵه دوای
ــه تن، ســۆڤییه تیی کیــه یه ــه ڕوون هێشــتا اڵم ب ــه ی جووڵــه کــه نیی ــا وێ که رده ســه ڵک خــه ی مجاره ئ ــا؟ ی ــه له ن ــان، درزه ک الی  ک
 ت رفیـه زه ش، دیکه کی الیه  له. وامن رده به روا هه ئێران سیاسیی ڵگەی کۆمه كگرتوویی نایه و شبوون دابه کانی هۆکاره و وداکان مه
 انسـاز و ودا سـه و سـات بـۆ چ و نێوخـۆ لـه اڵت سـه ده زیاتری ی وه ستکردنه کده یه و ڵک خه رکوتی سه بۆ چ ڕێژیم تواناکانی و
 ئێـران ڵکی خـه کانی ئازادییـه و مـاف کـه خۆشـحاڵییه جێگـای. چوون نه نێو له دابێ، میشیان که له ر گه ئه وه ره ده دنیای ڵ گه له

 ك روه هـه اڵم بـه.  ڕۆژئـاوایی گرینگـی تی وڵـه ده هێنـدێک و مریکا ئه دیپڵۆماسیی گوتاری تیی ڕه بنه رێکی وه ته بۆته ئیدی ئێستا
 ئیســالمی کۆمــاری کــه تێکــدا حاڵه له و نییــه ڕێــژیم گــۆڕینی ئێســتاش تی وڵــه نێوده ســتراتژیی و ت وییــه وله هئ یانــدراوه، ڕاگه
 بـزانین دووری بـه نـابێ ڕابکێشێ، خۆی فتاری ڕه گۆڕینی بۆ م  ت ڕواڵه به و ك یه ماوه بۆ خۆی تی ماهییه و ی  مه ی وانه پێچه به
 .وه بێته ش  ش دیکه ساڵی ند چه بۆ ئێران ڵکانی خه ی ازانهئازادیخو ئاجێندای که پێش بێته تێک حاڵه که
 
  ڕێژیم تیی وڵه نێوده ی کشه پاشه ڕووخێ نه ڕێژیمیش ت نانه ته ر گه ئه ی وه ئه بۆ ک، سیناریۆیه ها وه ڕوودانی له پێشگیری بۆ

 ئێـران ی ڵگـه کۆمه کـانی توێژه و چین موو هه کان، نه الیه موو هه کان، تاکه موو هه پێویسته دوادابێ، به نێوخۆییشی ی كشه پاشه
 جـارێکی ڵـداوه هه ری سـه ئێرانـدا نێوخۆی لـه کـه ئینقالبییـه دینامیزمـه و ئـه کـه ن بکـه وه  بـه تی یارمـه وه ره ده لـه و نێوخۆ له

 خۆیـدا شـوێنی لـه ێکـر ده و گـوتراوه ر سـه له زۆری کـه یـه هه خۆی ماتی لزه موسته ئێراندا ئاستی له وه ئه. وه مرکێته دانه دیکه
 .ین بکه ر سه له ی قسه ش ئێمه

 
 دژی بـه بات خـه تیی نگایه پێشـه لـه درێـژه ڕابـردووه و به کوردستان اڵت، ڕۆژهه کوردی ک وه خۆمان ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه

 و بات خـه رسـی ده نـابێ ئێـران لـه س کـه نی، ده مـه و سیاسـی وشـیاریی و ڕێکخسـتن لـه رزه بـه پله و بـه و ئێـران له دیکتاتۆڕی
 ڕۆژانـه م ئـه کـه بینـین ده ین، بکه لێ چاو وه که ریه سه به کوردستان اڵتی ڕۆژهه موو هه ر گه ئه ش، حاڵه و به. بکا فێر خۆڕاگریی

 ریی راسـه سه دۆخی ئاستی له که کرێ ده دی به ک ستییه بێهه و نگی بێده دا ڵگه کۆمه ستێنی به له چ و کان حیزبه ستێنی به له چ
 موو هـه بـه و ئێـران ی ڵگـه کۆمه ی ڕۆژانه م ئه تای و رز له رچاوگرتنی به له به. نییه کانیدا نادیاره پێشهاته و سێناریۆ و ئێران
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 و جیــددی کــاری وه، بێتــه ده وڕووی ره بــه الوه زۆر لــه داهــاتوودا لــه کوردســتان اڵتی ڕۆژهــه کــه وه چالێنجانــه و شــه ڕه  هه و ئــه
 بــۆ کــان، ڕووداوه وتــی ڕه ر ســه له کــوردی ی نجــه جێپه لێــدانی بــۆ اڵت، ڕۆژهــه لــه کــورد نێومــاڵی کخســتنی یه بــۆ خێــرا مشــووری

ــدابوونی مه له ــه درشــتی و ورد یدان ــان توێژه و چــین م رجه ســه و ڵک خــه کانی تاک ــه ک ــۆ نجام ره ســه کاندا، ســتێنه به موو هــه ل  ب
 وه داخـه به کـه زانـین ده. ڕوونـه ڕۆژ ک وه تێکی رووره زه کان ره نگه ئاله و نگ تهئاس ی كگرتووانه یه و ش هاوبه ی وه رووبوونه ڕووبه

 و رک ئــه لــه چــاو وه وازوعــه ته و ئیــراده بــه ک الیــه موو هــه ڕاســتی به ر گــه ئه اڵم بــه کــورده، کــۆنی کی خۆشــییه نه بوون كنــه یه
 .نییه دژوار ش هێنده که کاره ن، بکه خۆیان تی ڕیساله

 
 کوردسـتان اڵتی ڕۆژهـه لـه خـۆی ی ناسنامه و مێژوو ی وه ئه بۆ بکا خۆی ر سه له کار زۆر بێ ده بێگومان ئێمه یاسییس ی ڵگه کۆمه

 وه پێکـه كان نالێکـه شـێوازه و ڕوانگـه و سـتیاری هه ی وه ئـه بـۆ وه، بکاتـه پـڕ خـۆی روونـی ده کانی درزه ی وه ئه بۆ بدا، بێژینگ
 سیاسـیی ڵگەی کۆمـه و اڵت سـه ده بـه ڕوو تی تایبـه به چ و وه ره ده جیهـانی و ناوچـه بـه ڕوو چ بـێ ده هاوکـات. وه بکاتـه ئاشت
 و وتنخوازانه پێشـــکه هانبینیی جـــه یی تۆکمـــه و خـــۆی یـــدانیی مه هێـــزی قورســـایی كگرتوو یـــه و ســـت کده یه ئێـــران م رجه ســـه

 ئێــران كانی سیاســییه یفــه ته و اڵت ســه ده ڵ گــه له کــه نــادڵخواز هێشــتا و تــاڵ زموونێكی ئــه بــه. بــدا نیشــان ی شوناســخوازانه
 .بێ خۆیدا ی ئاینده و خۆی فکری له بێ ده پێشدا له کوردستان بێگومان مانه، هه
 

 گوتـارێکی به شکراوه، دابه میلیۆنیی چ  کی یه وه ته نه پرسی که کورد پرسی مێژوویی و ن سه ڕه ستێنی به ر سه له پێویسته ئێمه
 بــه و نــوێ ی ســه ره که بــه بـێ، الگیر مــه هه خۆمانــدا روونــی ده لــه و خۆ بـه متمانه خۆمــان ی وه ره ده بــه ڕوو کــه ریخوازانه روه سـه

 ی وه ڕانــه بێگه جێخســتنی بــۆ کــار وره گـه و بچــووک نگاوی هــه بــه وه کانــه نده هه ڕه و سـتێن به موو هــه لــه مییانه، رده ســه ڕێکـاری
 لـه خـۆی ی ئاینـده بـۆ کـورد کـه تـه وییه وله ئه و اڵیی سـتئاوه ده و ئـه اڵم بـه. نی بکـه ئێرانـدا ی ئاینـده لـه کـوردی كی دیفاکتۆیه
 ئێرانـدا ری رتاسـه سه کـانی ڕووداوه حانـد لـه غـافڵبوون و می رخـه مته که مانـای بـه نابێ کار، نسیپی پره بیکاته بێ ده ئێراندا

 کی یه ناســه هه موو  هــه لــه پشــتیوانی بــێ ده ش نــده هو ئه بکــا، کــار خــۆی ئــازادیی بــۆ بــێ ده اڵت ڕۆژهــه کــوردی ی نــده وه ئه. بــێ
 رتر سـه له تێچـووی میشـه هه ئێـران لـه کـورد بۆ باتگێڕی خه و سیاسی کاری ڕاسته. بکا ئێراندا ری رتاسه سه له ئازادیخوازانه

 هــی  وتانــه ڕه و هئــ ر گــه ئه ت تایبــه به) بــێ ئێــران لــه ری رتاســه سه ناو بــه وتێکــی ڕه هــی  پاشــکۆی نــابێ کــورد ڕاســته بــووه،
 ریی ماوه جـه لی پۆتانسـیه م هـه گونجـاو و ژیرانـه ڕێکـاری بـه پێویسـته اڵم بـه ،(ن ده  نـه نیشان ئێمه لی گه به ڕوون کی ئاسۆیه

ــاتر کوردســتان لــه ڵک خــه  و ئینقالبــی دینامیزمــه و ئــه تی قویــه ته بکۆشــین تــێ خۆمــان شــێوازی بــه م هــه بنــوێنێ، خــۆی زی
 قـازانجی بـه وه ئـه. وه گرتۆتـه ئێرانی ری رتاسه سه اڵم به ناهاوسان و باڵو و رش په ی شێوه به ند رچه هه هک ین بکه گۆڕانخوازه

ــه. کوردستانیشــه ــه وابوو ک ــۆ ڵێ ب ــدی هاوپێوه ب ــتیوانیی و ن ــورد پش ــه ک ــگ ڕه ب ــی و ن ــه روانین ــه ت تایب ــه ب ــه وه خۆی ــی ل  بزاڤ
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 کۆمـاری تی حاکمییـه ژێـر کانی ته رفیه زه کارهێنانی به به خۆی نابێ دیکهچی که براڤێک ئێران، ی ڵگه کۆمه نێو ی گۆڕانخوازانه
 .بکا ته حاکمییه و به کۆتاییهێنان بۆ کار بێ ده ڵکوو به بکا، ریک خه وه ئیسالمییه

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣١ ژمارەی لە

 
 ٢٢١٨ی ئاگۆستی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
---------------------------------------------------- 

 
 ڵکی کوردستان دژی خه ساڵ جیهاد به ٩٢

 
 الوێژی گــه ی٢٨ لــه ئێســتا، پــێش ســاڵ ٣٩. شــه ڕه ڕۆژێکــی ئێرانــدا لــه کــورد لی گــه ڵی کۆمــه به ریــی وه بیره لــه الوێژ گــه ی٢٨

 ینی خومـه توڵاڵ ئایـه نشـاهی، شاهه دیکتـاتۆڕیی چنـگ لـه انئێـر النی گـه ڕزگـاربوونی پـاش مانگ ند چه نیا ته واته دا،١٣٥٨
 ڵکی خـه شـێوه تونـدترین بـه دا ی کـه ڕێژیمه كانی نیزامییـه هێـزه بـه سـتووری ده و رکرد ده کوردی لی گه دژی به جیهاد توای فه

 سـنه له تی تایبه به ئێران شی رته ئه پێشتریش مانگ ند چه. ن بکه رکوت سه کوردستان کانی سیاسییه هێزه و کورد ئازادیخوازی
 و ڕ شـه سـمیی ڕه یانـدنی ڕاگه جیهـاده توای فه م ئه اڵم به کوشتبوون، لێ سی که دان سه به و کردبوو بۆمباران بێدیفاعی ڵکی خه
 لــه هیچــی وه ڕێژیمــه ن الیــه له کارهاتوو بــه ی خانــه جبه و رباڵوی بــه ڕووی لــه کــه بــوو کوردســتان ر ســه بــۆ هێرشــێک ســپێکی ده
 .بوو نه متر که تی وڵه نێوده کداریی چه کی یه شهکێ
 
 رخســتنی سه پێناو لــه. ئامــانج کرانــه کوردســتان کانی شــارۆچکه و شــار م رجه ســه و هاباد مــه ئینجــا پــاوه، و ریوان مــه تا ره ســه
 ر سـه خستنه مارۆ گـه ێـڕایو ڕێـژیم کوردستان، کانی رگه پێشمه خۆڕاگریی ر سه به زاڵبوون و کوردستان ی وه داگیرکردنه ینی مپه که

 و نمایشـی دادگـا لـه ڵخاڵی خـه ئاخوند. برد توندوتیژی كانی جۆره کراوترین غه ده قه و ترین حشیانه وه بۆ نای په کوردستان،
 کانیان شـاره نێـو ڕێـژیم ی تۆپخانه و هێلیکۆپتێر و فانتۆم کرد، ئێعدام کوردستانی الوانی له س که دان سه به كانیدا رپێیه سه
 ،(ده غـه نه له) لیان لیفه خه فا، مسته ڵ قه چه اڵتان، قه قاڕنێ،. کران اڵچۆ قه کان گونده له بێدیفاع ڵکی خه کرد، ۆردوومانب

 سـۆفیان ،(بۆکان له) ساروقامیش ،(ورمێ له) گێچه و قۆش ڵه هه ،(هاباد مه له) گۆ  ره قه و وزی سه ند، وسووکه ئیندرقاش،
 کوردسـتان گونـدی زۆر ت نانه ته. کرا تێدا ڵکوژییان کۆمه که ن گوندانه و له شێک به نیا ته( شنۆ له) بایزاوێ ،(پیرانشار له)
 دژی بـه تـاوان ڕ، شـه تـاوانی مانـه ئه مووی هـه. وه کرانـه پـاک دانیشـتووانیان لـه واوی تـه بـه برادۆسـت ری ڤـه ده له نموونه بۆ

  .ژێنۆسایدن تاوانی و تی مرۆڤایه
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 وه ئـه ی هاوشـێوه بـوو زاڵ کوردسـتاندا لـه کـه رجێك لومـه هه کـه بـوو کاتێکدا له کورد لی گه دژی به ینی خومه جیهادی توای فه
 خۆیـان خۆبوردوویی له و وڵ هه به ڵک خه ودا له که ئینقالبی رجێکی لومه هه واته بوو، هه ئێران کانی شوێنه باقیی له که بوو

 ڵکی خــه کــه جیاوازییــه و بــه. گرتبــوو وه ســته ده به کانیان پادگانــه و ت وڵــه ده گاکــانی باره کــۆنتڕۆڵی و رخســتبوو سه شۆڕشــیان
 وه تا ره سـه لـه ر هـه وان ئـه. بچـێ تااڵن بـه وه کانـه ئاخونده ن الیـه له فیـداکارییان و بات خـه می رهـه به بوون نـه ڕازی کوردستان
 نیزامــی دیــاریکردنی ڕێفرانــدۆمی کــه بــوو ئێــران ی ڵگــه کۆمه شــی به نیا تــه کوردســتان و ناســیبوو یــان تازه ڕێژیمــی تی ماهییــه
 كرد، ده خودموختارییان داوای کان کورده که بوو نه وه ئه ر هه تاران ی تازه اڵتی سه ده بۆ کوردستان ی کێشه. کردبوو بایکۆت

 
ــه پێچه به ڵکوو بــه ــه ی وان ــه و ئ ــده کــه یه رســتانه په کۆنه و داخــراو زا ف ــدا ر ســه به یانویســت ده کان ئاخون ــه پێنن، بســه ئێرانی  ل

 و وه بوونـه ده کتر یـه ڕووی ڕووبـه ئـازادی بـه كـان فکره موو هـه ودا له که ک زایه فه بوو، زاڵ کراوه و الئیک کی زایه فه کوردستان
 ویسـتی حراش سـه ن تورکمـه لـه کـرا، کـپ ئـازادیخوازی هـاواری تـارانیش لـه. کـرا ده پیـاو و ژن کسـانیی یه بۆ کار وه کرده به
 برا، نـه کار بـه ت رییـه ربه به و یی دڕنـده کوردسـتان ی نـدازه ئه بـه شـوێنێک هـی  لـه اڵم بـه. کـرا خوێن ڵتانی خه ناسخوازانهشو

ــه کوردســتان چونکــه ــاتر ئێــران شــوێنێکی موو هــه ل ــاع ر ســه له زی ــه دیف ــازادی ل ــوو؛ ســوور ئ ــه ر هــه ب ــ  وه تــه ڕه بنه ل  و مۆدێ
 .بوو ئیسالمی کۆماری هانبینیی جه و مۆدێ  ی وانه پێچه وه كه یهڕوو موو هه له کوردستان هانبینیی جه
 

 ڕ شـه ئاشـقی کـان کورده بخـا، جێی ئێراندا گشتیی بیروڕای له تی ویستوویه میشه هه ئیسالمی کۆماری که بلیغاتێک ته ڕای ره سه
 بـوون سیاسـی شـداریی به و وه کرانـه یپشتیوان میشه هه وان ئه. ئاشتین خوازیاری و ژیان ئاشقی نین؛ و بوون نه توندوتیژی و
 ی٢٨ لــه ئێســتا پــێش ســاڵ ٣٩ ی وه ئــه چی کــه. کــراون تێــرۆر ت وڵــه ده ڵ گــه له وتــووێژ مێــزی ر ســه له رانیان ڕێبــه ت نانــه ته و
 دا یـه هه ده چـوار و لـه. وه بۆتـه دووبـاره کوردسـتان ڵکی خـه لـه شـنێک چه بـه سـاڵه ر هـه و سـاڵێک موو هه دا، ڕووی الوێژدا گه

 لـه کـورد نیی ده مـه و سیاسـی چاالکـانی لـه س کـه زاران هـه بـوون؛ نـدان چه دوو بعیزی تـه و م سـته قوربـانیی روا هـه کان کورده
 ی قینه ڕاسـته تـانێکی ره ده جـۆره ر هـه لـه کان نییـه ده مه پێکهاته و کان سیاسییه پارته کراون؛ ئێعدام و نجه شکه کاندا زیندانه

 ره ڤــه ده لـه ومی قـه دێمـوگرافیی یـه؛ غه ده قه روا هـه کان قوتابخانـه لـه کـوردی زمـانی بـه خوێنـدن شـن؛ بێبه ئـازاد تێکۆشـانی
 لـه ئـاگر سـت نقه ئه بـه: یانـدووه گه کوردستانیش ی ژینگه به یان وره گه زیانی ت نانه ته دراوه؛ تێک کوردستان کانی ستراتژییه
ــتانه ــه کان دارس ــانی ئاوه ن، ده ده ر ب ــه کوردســتان ک ــه ل ــه ناوه  ناوچ ــرن، ده ئێــران کانی ندیی ــار گ ــانزا و ئاس  کانی گرانباییــه ک
 لـه ئێـران ی دیکـه کانی ناوچـه له زیاتر کوردستان. ن به ده تااڵن به کوردستان كانی جنووبییه ناوچه له تی تایبه به کوردستان

 سـێکیان که نـد چه ڕۆژێ موو هـه و ناپـارێزن رانـیش  کۆلبـه لـه سـت ده ت نانـه ته کان منییـه ئه هێـزه کـراوه؛ ش بێبـه ندن سه شه گه
 .قوربانی نه که ده
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ــه  ســاڵه ٣٩ ــادی توای ف ــه جیه ــه ینی خوم ــۆ ت وڵــه ده سانســۆری ژێر ل ــه و کوردســتان پرســی ر ســه ب ــه ته ل ــه ن قریب  تیی فاوه بێت
 کۆمــاری تی ماهیــه بــۆ كــان دهکور ئێســتای پــێش ســاڵ ٣٩ یشــتنی تێگه کــه ئێســتا. چــێ ده ڕێوه بــه ئێرانــدا سیاســیی ی ڵگــه کۆمه

 فشـاره بـاری ژێر لـه ڕێـژیم کـه ئێسـتا رچـووه؛ ده دروسـت هێنـا دیـاری بـه ئێرانـی بـۆ ڕێژیمه و ئه که نووسێک چاره و ئیسالمی
 ی خشــه نه پێســتی ژێر لــه کــه بــزانن بــێ ده ک الیــه موو هــه دایــه ڕووخــان ولێژیی ره ســه لــه ڵکــدا خه ئیعترازاتــی و كان کییــه ره ده

 وا ڕه کی شوناسـخوازییه تیشه، وایه ته نه کی شنییه چه فره. نییه دێموکڕاسی و ئازادی ویستی نیا ته یه هه ی وه ئه ئێراندا یسیاسی
 ی وه ئاوڕدانـه و الوێژ گـه ی٢٨ لـه رگـرتن وه رس ده بێ بـه کـه بزانن بێ ده گرینگه بۆ ئێرانیان ی ئاینده ی وانه ئه. عقولیشه مه و

 ی یـه ئاینده و ئه رگیز هه واڵته و ئه ئێران، له الن گه ژیانی وه پێکه ی له سه مه گشتی به و کوردستان پرسی له ئازایانه و دروست
 .زوویانه ئاره وان ئه که نابێ

 
 گرینگــی رێکی فاکتــه کــورد کــه وتووه رکــه ده داعشــدا و تێــرۆر ڕی شــه لــه رگه پێشــمه ڕۆڵــی هۆی بــه تی تایبــه به ســاڵێکه نــد چه

 لـه قامگیری سـه و ئاشـتی. خـراون راوێز پـه و کـراون بیر لـه ئێـران کـانی کورده شدا لێره اڵم به. ڕاسته نێوه اڵتی هڕۆژه ی ئاینده
ــه ــدیی پێوه و ڕاســت نێوه اڵت ڕۆژه ــالمی ن ــه س ــه ناوچه م ئ ــه له ی ــه کۆمه ڵ گ ــه نێوده ی ڵگ ــه تی وڵ ــی رکاری ســه هاتنه بێ ب  ڕێژیمێک

 کـه بزانـێ بـێ ده بـێ قبـووڵ ی ڕاسـتییه و ئـه نێک، الیـه ر هـه تێک، وڵـه ده ر هـه. نییه ینمومک ئێراندا له و ڕه میانه و دێموکڕات
 .کا ده ئامانجه و ئه دیهاتنی وه به تی یارمه هێزکردنیان، به و ئێران کانی کورده له پشتیوانی
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 ٢٢١٨ی ئاگۆستی ٢٤: یڕێکەوت  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------ 
 

 کۆنفرانسی جێگری سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان پرێس
  

کان  بیـانی و نێوخۆییـه  رییـه واڵده یامنێری ئـاژانس و هه پـه 12  بوونی نیزیـک بـه ئاماده رمانان بـه ی خـه12،  ممه چوارشهڕۆژی 
 .چوو ڕێو ه سێک بۆ جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بهکۆنفڕان پرێس

 
ئاسۆ حەسەن زادە، وێـرای بـاس لە وردەکارییەکـانی هێرشـی مووشـەکیی کۆمـاری ئیسـالمی بـۆ سـەر . دا د کۆنفڕانسه و پرێس له

 پرێس   شدار له یاندنی به ڕاگهکانی  میدیاکاران و کاناڵه اڵمی پرسیاری بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، وه
 . وه ی دایه که ڕانسهکۆنف
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 :"کوردستان"رانی  رچاوی خوێنه به  ینه خه دا ده و پرێس کۆنفڕانسه له  ن زاده سه ئاسۆ حه. کانی د قی قسه دا ده لێره

 

 که  کی کورتی ڕووداوه یه وه رهێنانهبی تا به وه ره من سه ئه. شدارن دا به کۆنفڕانسه م پرێس سوپاس که له. ک موو الیه ساڵو له هه
ــان پێشــکه ڵســه و هه  پاشــان ڕوانگــه. م كــه ســت پــێ ده ده ــه کۆمه دواتــریش چاوه. م کــه ش ده نگاندنی خۆمانت ی  ڵگــه ڕوانیمــان ل

 .كانی ئێوه ی پرسیاره وه نێین بۆ واڵمدانه بێگومان کاتیش داده. م که تی باس ده وڵه نێوده
 

نـدیی حیزبـی ئێمـه لـه  ی ناوه ی سـپتامبر، لـه کاتێكـدا کۆمیتـه٨،  ممه ڕۆژی شـه.  ک ئاشـکرایه وو الیـهم كه ئێستا بۆ هـه ڕوواوه
ر  وتـه بـه کـه که وه کیی حیزبی ئێمه و ڕێك شـوێنی کۆبوونه ره ی سه بنکه ١٢:٤٢عات  ری سه وروبه ستنی پلینۆمدا بوو، ده حاڵی به

ی پارێزگـای  کیی ئێمه له نیزیک شاری کۆیـه ره گای سه زا نین، باره ی شاره وانه بۆ ئه. ک بارانی کۆماری ئیسالمی هێرشی مووشه
  کـه)س  ستدانی پـازده کـه ده هۆی گیان له  که بووه هێرشه. وتووه ڵکه وه هه کیلۆمیتر له سنووری ئێرانه ١٥٢ولێر و زیاتر له  هه

سـیش برینـدار  ی چـ  که ی حیزبی ئێمه بـوون و نزیکـهتی رکردایه ندامانی سه سیان له ئه ش که که شه( س که 21  دواتر بوون به
ی نیزامیـی  نێو بنکـه  ری سیاسیی ئێمـه لـه فته دا که ده وه ڵ ئه گه له. ن کاندا ژنان و مندااڵن هه نێو قوربانی و برینداره له. بوون

. و شوێنه شـوێنێکی نیزامـی نییـه ئه اڵم پارێزرێ، به وه ده کانیشمانه رگه ن پێشمه الیه وتووه و له ڵکه ڕێژیمی پێشووی عیراق هه
ر  کسـه ک یه روه هـه. وتوون ڵکـه وێ هه کـانی ژنـان و الوان و منـداڵپارێزی لـه کانی ئێمـه و ڕێکخراوه نییـه ده ئۆرگانه سیاسی و مه

بات دایـن  خهدژی له  نیا ڕێژیمه که ئێمه به یه چونکه ئێران ته و هێرشانه رپرسیاری ئه یاند، ئێران به که ڕامانگه پاش هێرشه
رچاوه و سروشـتی  سـه. كـرد یان ده شـاندن لـه ئێمـه وه ربه ی زه شـه ه ڕ سـتانی کۆمـاری ئیسـالمی هه ده ندین مانگیش بـوو کاربه و چه
. لمێهـدی لـه ورمـێ ڕا هـاوێژراون ی ئه بوون، لـه بنکـه  دانه ٧تا  ٥كان، که وا دیاره  كه مووشه.  وه که ئێستا ڕوون بۆته هێرشه

نـد  و چه کان له که ت به ژماره و شوێنی هاویشتن و جۆری موشه باره كتر سه ی یه وانه ت پێچه نانه اریی جۆراوجۆر و تهدیاره زانی
دا لـه ئاسـماندا  کـه ك بارانه کاتی مووشـه وان بـووبن لـه ی بـێ فڕۆکـه نگـه فرۆکـه ش کـه ڕه ڵێک فڕۆکـه کۆمه. وه دا باڵو بۆته ڕۆژه

ڵ  هـه  ن و وێنـه ستنیشـان بکـه که بـه وردی ده کبارانه کار هاتبن که شوێنی ئامانجی موشـه وه به هچێ بۆ ئ وه و پێ ده ته خوالونه
م  ت ئـه نانه ته. دی کرد کانمان له ئاسماندا به هیده ت ڕۆژی دواتر له کاتی ناشتنی شه  نانه مان ته و فڕۆکانه ئێمه ئه. وه بگرنه

ی کـوێ  مڕۆ دڵنیـا نـین کـه فڕۆکـه دی کـرا کـه دیـاره هـی ئـه بـه  سمانی کۆیهوانی له ئا ش جمۆجۆڵی نائاسایی فڕۆکه یانییه به
اڵی  رتر لـه قـه كان خوارتر یا سـه که شێک له موشه اڵم به که بووه به ك بارانه کیی مووشه ره اڵی دێموکڕات ئامانجی سه قه. بوون

. هید بـوون كانیان شـه رگه شوێنی ڕاهێنـانی پێشــمهی حدکاش له  رگه م جۆره دوو پێشمه رز و به ر عه سه  ته وتوونه دێموکڕات که
ــه ئه ــه ب ــێ ســابقه م ــی قورســترین و ب ــه ده بێ دوودڵ ــا ئێســتا ل ــران ت ــی ئێ ــه ڕێژیم ــدانی ئاســمانییه ک ی  وه ره ترین هێرشــی لێ

ن توانـای ی موجاهیـدی وه ئـه  کانی پێشـوودا بـۆ نموونـه تـه لـه حاڵه. نێکی ئۆپۆزیسـیۆنی کردبـێ ر الیـه کانی خۆی بۆ سه سنووره
نێو خـاکی  ر لـه ی کـات هـه کانیش زۆربـه متر بوو و هێرشه کارهاتوون که ر ئێمه به سه ی له وانه کان زۆر له که یاندنی موشه زیانگه
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لـه دیـدی . ڕێوه چـوون ر به ئێران بـه کانی سه نگری ئێران یان تاقمه شیعه تی عیراقیی الیه ستیی حکومه عیراق ڕا و به هاوده
ڕاســته کــه حیزبــی ئێمــه . وه ناقانوونییــه مــه که موو ڕوویه گــای ئێمــه لــه هــه ر باره کیی ئێــران بــۆ ســه ی مووشــهوه، هێرشــ ئێمــه

و  مان لـه دژی ئـه کدارانـه تی چه ڕاسته که ئێمه له ڕابردوودا موقاومـه. کا بات ده حیزبێکه که بۆ ڕووخانی کۆماری ئیسالمی خه
  کانی ئێمـه لـه سـااڵنی ڕابـردوودا لـه رگه اڵم چـاالکیی پێشـمه یه، به مان هه رگه ڕێوه بردووه و ئێستاش هێزی پێشمه ڕێژیمه به

کان  رگیرییـه شدا کـه ڕوویـان داوه ده رگیریانه و ده ی ئه له زۆربه. شکیالتی بووه ستی سیاسی و ته به مه نێوخۆی ئێراندا زۆرتر به
م هێرشـه  ڵـێ ئـه وه کـه ڕێـژیم ده ربۆیه ئه  هه. ان ڕوویان داوهكانم رگه ر پێشمه کانی ڕێژیم بۆ سه مین و هێرشی هێزه هۆی که  به

وه، لـه سـااڵنی ڕابـردوودا حیزبـی ئێمـه  وانـه پێچه به. کی نییـه مایـه نێو ئێران هـی  بنه ربازیی ئێمه له واڵمێكه بۆ چاالکیی سه
  نی لــه ده ی مــه وه ێزکردنی بزووتنــهه بات و بــه كانی خــه كدارییــه ر شــێوازه ناچه ســه ختی له بــووه کــه زۆرتــرین جــه  و حیزبــه ئــه

میشـه گوتومانـه پرسـی  ی ڕابـردوو، ئێمـه هه یـه درێژایی چـوار ده کی گشتی بـه یه شێوه به. اڵتی کوردستان کردووه نێوخۆی ڕۆژهه
. ووهنیی کـار وتێکۆشـان کـرد ده کانی سیاسـی و مـه میشـه پشـتیوانیمان لـه شـێوازه هه. ی نیزامیی نییـه کورد له ئێران ڕێگاچاره

ی  اڵم کۆماری ئیسالمی حیزبـی ئێمـه به. هید بوون ڵ کۆماری ئیسالمیدا شه گه ر مێزی موزاکره له سه رانمان له ت ڕێبه نانه ئێمه ته
دژی  بعیزی زیـاتر بـه ی بـه ئینکـار و تـه ڵکی ئێمـه كانی خه میشه واڵمی داواکارییه رکردووه و هه کانی تری له واڵت ده و حیزبه

نی لـه  ده کی مـه ت چاالکـانی بێچـه نانـه رانی حیزبـی ئێمـه و ته نجه و ئێعدام و تێرۆری تێکۆشه ه زیندان و شکهلی کورد و ب گه
کانی ئێرانـدا ئێعـدام  نی لـه زیندانـه ده س له چاالکانی سیاسی و مه که، سێ که ک بارانه یانیی مووشه ر به هه. وه ته نێوخۆ داوه

ــران ــۆ ده. ک ــراز  ب ــزاری و ئیعت ــی بێ ــهربڕین ــۆ و موش ــانی نێوخ ــدامی چاالک ــه ئێع ــه ل ــه كبارانی بنک ــه کانمان ئ ــتا  مڕۆ و ه ر ئێس
ی  كه ڕاسـتییه. ڵکی کوردستان پێشوازیی لێ کـردوه واوی خه اڵتی کوردستان له ئارادایه که ته ری له ڕۆژهه راسه مانگرتنێکی سه

پۆلی  رچاوگرتنی شـه بـه له به. بینـێ ترسـیدا ده خۆی له مهی  وه موو کاتێك زیاتر ئاینده و مانه که ڕێژیمی ئێران له هه  یه وه ئه
ترسێ، زۆرتـر توانمـان بـۆ ڕێکخسـتنی هێـزی  دا لێی ده ی ڕێژیم زۆرتر له ئێمه وه دا، ئه م دواییانه ڵک له کانی خه تییه زایه ناڕه
ینـه  ه رنج بد ر سـه گـه ئه. یـه تیشـی هه وڵه گری نێوده ڵنه نـدێکی حاشـاهه هه م پرسـه ڕه ئه. كانمان که ک چه ڵکه نه ریی خه ماوه جه

وێ کـه  کـه رده ر ئێمـه بۆمـان ده ك بـارانی سـه تیی مووشـه رپرسایه ستۆ گرتنی به ئه رکێشیی سوپای پاسداران بۆ وه خێرایی و سه
تا توانـای  هـهمریکا بنێـرێ  تی ئـه  تایبـه تی به وڵـه ی نێوده ڵگـه یامێکیش بـۆ کۆمه ها ویسـتی پـه روه م جـۆره هـه و ڕێژیمه بـه ئه

ک  یی مووشـه ئاست قورسی و دڕنده كان له تییه وڵه وه نێوده ش دژکرده و حاڵه به. ی خۆی پێ نیشان بدا و خراپکارانه  رانه تێکده
ربۆیـه  هه. وه بـه هـی  جـۆر کـافی نییـه اڵم ئـه بـه. حکوم کردنمـان دیـوه وێ هێنـدێک مـه و لـه  بێگومان لێـره. بوون نه  كه بارانه

ر  مریکا زیـاتر بێنـه سـه کانی ئـه كگرتووه تیی ئورووپا و واڵتـه یـه كیه كان، یه كگرتووه وه یه ته تی نه منیه که شوڕای ئهرووره  زه
دا  قی ئێمـه تـه کـه لـه هـه و جینایه ی پێش به ئێران بگـرن کـه ئـه وه ڵگرن بۆ ئه وه هه کرده نگاوی به رچی زووتر هه ت و هه خه

ی له ئێمه کـردوه کـه بـه نیـازن  شه ڕه كانی ئێران هه رۆکی ستادی گشتیی هێزه نیزامییه دوێنێ سهر  هه. وه کردی دووباره بکاته
کانه بـوون کـه ڕێژیمـی ئێـران داونـی  و مووشه مان ئه ر هه وتن هه ئێمه که  ی وه كانه وه مووشه ئه. شێنن شمان لێ بوه بری دیکه زه
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رزی  بسـتانی سـعوودی وه عـه ره ی لـه عه کانه وه مووشه قبووڵی کردووه که ئه کانیش كگرتوووه یه  وه ته نه. به حیزبوڵاڵی لوبنان
ی نێـوان  ك کێشـه نیا وه گـای ئێمـه نـابێ تـه ك بـارانی باره یـه بڵـێم کـه مووشـه وه ستم ئه به مه. یان ئێرانه که رچاوه وتوون سه که

اڵتی  قامگیری لـه ڕۆژهـه گشـتیی ئاشـتی و سـه ی ڵکوو پێویسـته بخرێتـه چوارچێـوه ئێمه و کۆماری ئیسالمی چـاو لـێ بکـرێ بـه
وه  نـه تی بـاڵو بکه وڵـه ی نێوده ڵگـه وازی ئێمه ڕوو به کۆمه م که بانگه که موو ئێوه داوا ده من له هه له کۆتاییدا ئه. ڕاستیش نێوه
نـدامانمان و  کانمان و ئه مپـه هتی ک وڵـه ی نێوده ڵگـه ی کۆمه وه سـتدرێژییانه ڕابگـرێ و بـۆ ئـه و ده ی ئێران ناچار بکا ئه وه بۆ ئه
ك بارانـه،  و مووشـه کانی ئـه کان و ئاکامه ئینسانییه رچاوگرتنی زیانه به له  وه، به شه کی دیکه الیه له. کانیان بپارێزێ واده خانه

ـــه ـــه ه ـــراوه به ل ـــانیه شه موو ڕێکخ ـــت و ئینس ـــه كان داوا ده ردۆس ـــه ک ـــه س ـــه کۆی ـــێن ل ـــه ب ـــه م ک ـــه ردانمان بک ـــه نزیک وه  ن و ل
 .نگێنن ڵبسه وه بێن هه توانن به هانامانه وه که چۆن ده كانمان و ئه پێویستییه

 
 .م كه سوپاستان ده
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تایی  ی سەره٨٩١وری  واوبوونی ده سمی ته ب له ڕێوڕهکانی جێگری سکرتێری گشتیی حیز قی قسه ده

 رگه پێشمه
 

 !رگه تایی پێشمه ره ی سه٨٩١ی  وره کانی ده ویسته رگه خۆشه پێشمه

 
. بــێ پیــرۆز لــێ تان رگانه پێشــمه پیــرۆزی رگی بــه رکردنی بــه له و رگه پێشــمه تایی ره ســه ی وره ده ی وتووانه رکه ســه واوکردنی تــه

ـــوادارم ـــه هی ـــڵی رفه سه مڕۆ ئ ـــارێکی س ـــه ڕۆژگ ـــه به به و ردرێژ ب ـــه می ره ـــانی و ت خزم ـــوه تێکۆش ـــه ئێ ـــه پێناو ل ـــانی ڕه ماف  واک
 کـاری بێ، نـه دوور رانیش داگیرکـه پـۆتینی ژێر لـه واڵت خاکی رهێنانی ده و ڕزگاری ڕۆژی ر گه ئه ت نانه ته. بێ ماندا که ته میلله
 دا لێــره وێ مــه ده. کا پێــده ســت ده م وده ئــه تــازه نیشــتمان دایکــی ی وه اندنهســ حه و کوردســتان پاراســتنی بــۆ نــوێ ی وه نــه ئێــوه
 گناسـیی مه ئه و سـوپاس ها روه هـه دا، ئێوه ڕاهێنانی و کردن رده روه په پێناو له بێوچانیان ماندووبوونی و ت حمه زه به ت باره سه
 و ئـه کانی ڕێزه بـه مامۆسـتا و فێرگـه کـارگێڕانی م هرج سـه و ڵی چووکـه بـرایم کاک فێرگه رپرسی به به ش پێشکه حیزب و خۆم
 .م بکه یه وره ده
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ــگ دوو ــێش مان ــتا پ ــه ئێس ــوکڕات اڵی ق ــۆمی و دێم ــه پلین ــدیی ناوه ی کۆمیت ــی ن ــوکڕاتی حیزب ــتان دێم ــه له کوردس ــوپای ن الی  س
 باشـترین لـه پۆلێـک دا یه بێوێنه شههێر و ئه ئاکامی له زانن ده ک روه هه که کران کباران مووشه وه ئیسالمییه کۆماری پاسدارانی

 و ئـه بـاری ژێر لـه ئێمـه حیزبـی دا، ڵێنمان بـه م وده ئـه ک روه هـه اڵم بـه. بـوون هید شـه دێمـوكڕات ڕێبـازی ربازانی سه و ردار سه
 وێتـه بکه وانـدا ئه تێكۆشانی کانی ره نگه سه له هیچکام له کانمان هیده شه ستی ده ئااڵی یهێشت نه و وه ستایه هه ش قورسه بره زه
 کوردسـتان لـه حیزبه و ئه ندامانی ئه و ئێمه حیزبی ریی رێبه مشوورخۆریی و ئیراده و وره می رهه به بێگومان وه ئه. رز عه ر سه
 و رم دڵگـه ر گـه ئه کرا ده نـه اڵم بـه بـوو، دێمـوکڕات حیزبـی لـه کوردسـتان ڵکی خـه ی موێنـه که پشتیوانیی و واڵت ی وه ره ده له و

ــت ــتوور هئ پش ــه س ــمه ب ــه رگه پێش ــان الوه و دیمی ق ــه کانم ــه. باین ن ــه وان ئ ــه ر ه ــه یه ل ــاتی چرکه م ک ــه س ــه جینایه و ئ ــه وه ت  ل
 و رپرســـیارانه به فتـــاری ڕه بـــه و کرد نـــه درێغیـــان ک ونخوونییه شـــه و مانـــدووبوون هـــی  لـــه دا کـــه دۆخه ی وه ڕووبوونـــه ڕووبه
 بــۆ نســوور مه و ماڵ جــه و وا پێشــه و هــاوڕێ و شــێرکۆ مــام و مامەقالــه کــه تــه مانه ئــه و ئــه کــه دا نیشــانیان یان مانانــه قاره
 و که کبارانه مووشـه دوای دوابـه وان ئـه ی وه ئـه. پـارێزن ده شـێوه باشـترین بـه سـپاردبوو، وان بـه یان که پاراستنه رکی ئه میشه هه
 بـوونی. ن بیکـه دا کدارانـه چه خـۆڕاگریی ری نگه سـه لـه کـرا ده هکـ تییـه مانه قاره و لـه بوو نه متر که هیچی کردیان دا یه ماوه و له

 و ئـه ری لمێنه سـه پێشـوو کـانی وره ده ڵ گـه له راورد بـه بـه وه زیـاتره کی جۆراوجۆرییه و زۆرتر کی یه ژماره به لێره مڕۆ ئه ش ئێوه
 . مرکاند  دانه باتیشمانی خه ئاگردانی رانكبا مووشه ناشکێنێ، مان ئیراده کباران مووشه گوتمان چۆن ك وه که یه یه ڕاستییه

 
 .بوو بات خه کوانووی ی وه شانه گه و وه بووژانه دیتمان ی وه ئه وه، وانه پێچه به
 

 !کان ویسته رگه خۆشه پێشمه

 
 شـکڵگرتنی و تی سـایه که کردنی شـه گه و ژیـان ی  ڕێچکـه ر سـه له رخانـه رچه وه خـاڵێکی کـردووه ڕتان تێپه ی یه وره ده و ئه دڵنیام

 شـتی زۆر دا یـه وره ده م لـه ئێـوه. مڕۆدا ئـه گرێـدراوی وه پێکـه و ئاڵۆز جیهانی له تان کوردانه و ئینسانی وجوودی بۆ ڕوانینتان
ــوێ ــه ت باره ســه ن ــردووی ب ــه ڕاب ــه ته نه ی وه بزوتن ــورد تیی وای ــاز کوردســتان، ی له ســه مه سروشــتی و ک ــانجی و ڕێب ــی ئام  حیزب

 و ئیســالمی کۆمـاری تی ماهییـه ڵگە، کۆمـه ی دیکـه کانی پرسـه و کـورد پرســی ری سـه چاره بـۆ حیزبـه و ئـه یڕوانینـ و دێمـوکڕات
 ی ســته ره که و ت خیســله ها روه هــه وه، ره ده دنیــای و دیکــه کانی ره کتــه ئه ڕێژیمــه، و ئــه دژی بــه بات خــه کانی جۆره جۆربــه نــه الیه

 واوی تـه بـه ت قـه مـرۆڤ کـه شـتێكه زانـین ن ساسـه ئه چونکـه بن، فێری ماوه ش  دیکه شتی زۆر بێگومان. بوون فێر شۆڕشگێڕی
 دواتـر کانی قۆناغـه بـۆ  ئێـوه وامی رده بـه ی رده روه پـه له که یه ئێمه رکی ئه وه ئه. ببڕێ لێی کرێ ده ش میشه هه و ناکا یدای په

 و فێربـوون ریکی خـه م رده هـه و بـن ختگیر سـه خۆتـان ڵ گـه له بێ ده بۆخۆشتان اڵم به. بین هاوکارتان و ڕێنوێن و بین نه غاف 
 وای ڕه دۆزی بـه ت خزمـه بـۆ م هه کا، ده وتوو رکه سه و خۆ به متمانه ڵگەدا کۆمه له تاک ک وه ئێوه م هه وه ئه بن، یاندن خۆپێگه

 .کا ده یارتان ته تی مرۆڤایه وتنی پێشکه کاروانی ڕیزی نێو بۆ له گه و ئه بردنی و مان که له گه
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. بـووبێ دروسـت بـۆ شـتان تازه پرسـیاری زۆر نـازانم دووری بـه وه، رگرتـه وه پرسـیارتان زۆر واڵمی ر گه ئه دا یه وره ده و له ئێوه
 و وشـک ڕێکی بـاوه نییـه رج مـه کـه ش هاوبـه ڕێکی بـاوه ی وه کردنه تۆکمه و كان بیروبۆچوونه ئاڵوگۆڕی بۆ بێ، نه متان خه اڵم به
 ی  وه ئـه. ڕێگـا زۆره چ بات خـه بـۆ ندی، فکه ڕه شـه دوکتـور هید شـه ری ڕێبـه ولی قـه بـه. نـابڕێن ت رفـه ده و کـات بێ، ست کده یه
 مێـژووی کـه، مێژوویه می رهـه به وه ئـه نییـه، وت ڕێکـه به لێره ئێوه بوونی که یه وه ئه بێ بیرتان له میشه هه و بیزانن وێ مه ده

ــابڕینی ــه ڕێگ ــاڵه دان س ــک، ی س ــککاروان کاروانێ ــه ێ ــه ک ــی ده ل ــتیی روه ده و یشــتن پێگه م ــوه س ــه دا ئێ ــۆرتی ب ــه زۆر ق  و  وره گ
 کـاروانی کاروانـه و ئـه. بـێ ده وام رده بـه خـۆی ڕێگـابڕینی ر سـه له ر هـه ش ئێمـه دوای له که کاروانێک برێ، ڕاده نووسسازدا چاره
. شـرووع مه و وعوود مـه دێکی قسـه مه  بـه یشتن گه بۆ تێکه میلله کۆی ی شێلگیرانه اڵم به ناڕێک، وه داخه به رچی گه ئه نگاونانی هه
 ی ناســنامه نییــه، غــه ده قه زمــانی تی، خۆیــه ســت ده به خــۆی نووســی چاره بکــا ســت هه کــورد لی گــه ودا لــه کــه دێک قســه مه

 ئێعـدام و نجه ئەشـکه و سـتگیر ده كانی ڕۆڵـه نـادزن، کانی رچاوه سـه و ت روه سـه ن، ناکه جرجانخواردوو ی که خاکه ناشێوێندرێ،
 و بعیز تـه و ئینکـار کـه دێک قسـه مه. ناسـتێندرێ لـێ گیانیان نانێک پارووه یداکردنی په ر سه له ستکورتی ده ڵکی خه ناکرێن،

 ئـازادی به دنیا ی دیکه کی یه وه ته نه ر هه ک وه کوردیش و دێ کۆتایی کوردستان کانی که یه دوای  له ک یه وا رمانڕه فه رکوتی سه
 .گا ده ختیاریی به و
 
 بـۆ وڕۆ ئـه دنیـای چـۆن کـه کـردن بـاس بـۆم بـووم، تتانـدا خزمه لـه دا یـه وره ده م ئـه کانی کالسـه لـه كێک یـه له من ی ڕۆژه و ئه

 اڵم بـه سـت، ربه به و نگ ئاسـته لـه پڕه ئێمه ی که وه بزوتنه ک وه شۆڕشگێڕی کی یه وه بزووتنه بۆ و ئێمه تی میلله ک وه تێکی میلله
ــامراز لــه پڕیشــه هاوکــات ــان بوارێــک کانی ســته ربه به نــابێ کــه ین ئێمــه وه ئــه. ت رفــه ده و ئ  لــه قۆناغێــک کانی ختییه ســه ی

 و ئـه ی وه ئـه بـۆ ین بخـه کـار ده باشـتر و زۆرتـر کان تـه رفه ده بـێ ده کـه ین ئێمـه وه ئه. وه بکاته شلمان بات خه له وامبوون رده به
 .بێ دی وه كان هیده شه ئاواتی و بگا نجام ئه به باته خه
 
  وه پێداچوونـه. وه بچینـه شـتدا زۆر به پێویسته تی تایبه به اڵت ڕۆژهه کوردی ک وه و گشتی به کورد ك وه ئێمه سته به مه و ئه بۆ
 و لێـدان سـک گه مانـای بـه نـابێ ت قـه بکـا، وه خۆیـه مێـژووی بـه شـانازی و کا نـه خـۆی ڕابـردووی لـه رم شه که تێك میلله بۆ

 بـه بـێ ده وه پێداچوونـه. بێنین کدا یه له سه مه  له ڕوانینمان ر سه به ئاڵوگۆڕ تییش ڕه بنه ی شێوه به ر گه ئه ت نانه ته بێ، ڕاماڵین
 بـین، خۆمـان می رده سـه ی رۆڵـه و بـژین سـر عه ڕووحـی ڵ گه له بێ ده ڵێین ده کاتێک ئێمه. بێ بژارکردن و وه پێداهاتنه مانای

 ر گـه ئه. بکـرێ ڕاج هـه ویمان عنه مه و مێژوویی سامانی ڕێین لێگه و وه بچێته بیر له خۆمان پاشخانی که نییه انایهم و به وه ئه
 دووبـاره و  وه ڕۆژکردنـه به و ئـه. وه سـتنه به ده خاکـت  بـه کـه كانن ڕیشه و   ڕه وه ئه فڕین، ئازاد بۆ پێویستن کان باڵه بێگومان
ــه وه خوێندنه ــوێی و کــۆن یارانی نــه ڵ گــه له ولمانعام تــه بێگومــان ی  و کان ییــه ناوچه و جیهــانی هاوکێشــه ڵ گــه له و کــورد ن
. وه گرێتـه ده تـه میلله و ئـه باتی خـه و کـورد ی له سـه مه ی ئاینـده و ئێستا ر سه له کان وره گه و بچووک ندییه وه رژه به ریی کارتێکه
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 ی ناسـنامه ی وه تۆکمەکردنه بۆ م هه خۆی، ر سه له کارکردن بداته ت وییه وله ئه بێ ده شتێک موو هه پێش کورد ی وه بزوتنه اڵم به
ــه نه ــکردنی هاوبه و یی وه ت ــو کانی جۆراوجۆرییــه ش ــه نێ ــه واری کــورده ڵگەی کۆم ــرۆژه ک یــه ل ــه ی پ ــه سیاســیدا، ی وره گ  بــۆ م ه
 . ڵگەیه کۆمه و ئه نێو کانی درزه ی وه پڕکردنه و کان نێوخۆییه شبوونه دابه ی وه مکردنه که
 

 پـێ سـت ده مڕۆڕا لـه  کـه بگـرن  رێگایـه و ئـه ملـی وه درێـژه پشـووی و  کـراوه چـاوی به کان الوه رگه پێشمه ئێوه ی وه ئه بۆ دا لێره
 تاهێشـ تـه میلله و ئـه مان، کـه ته میلله ر سـه کانی شـه ڕه هه ی وه چڕبوونـه و گرتن ره پـه رباری سـه وه داخه به که بڵێم ناچارم كا، ده
 و ئـه کـه  وه ئـه وێـڕای کـه کوردسـتانه دێمـوکڕاتی حیزبـی كانی شـانازییه و ریت نـه له ك یه وه ئه. كگرتوویه نایه و ش دابه زۆر

 سـازوکارێکی لـه و ڕوون رێبـازێکی و ئامـانج وری ده بـه اڵت ڕۆژهـه کـوردی رانی روه نیشـتمانپه و باتگێڕان خـه دا ده وڵ هه حیزبه
 ین، ناکـه  رده روه پـه فیکـری ی کۆیلـه وه، ناسـتێنینه كانمان ندامـه ئه لـه  وه بیرکردنه ئازادیی ئێمه اڵم هب بخا، ڕێک جیمدا مونسه
ــارگرژیین، ده دژی ــزب م ــه ك وه حی ــداره ک یه  ربازخانه س ــه ئی ــه ین، ناک ــه ڵگری ه ــه زه ک دنیای ــی تی رفیی ــراوه و سیاس . یین رێکخ

 کـه دا سـاته و کـات و لـه کـه یـه وه ئه ش ئێـوه له ڕوانیمان چاوه بێگومان بڵێم شهخۆ پێم مان كه حیزبه ی ته خیسله و به پشتقایم
 کانتان فیقـه ڕه و خۆتـان بـۆ کوردسـتانن، دێمـوکڕاتی حیزبـی ر سـه له کان رنجه سـه موو هـه  کبارانه مووشـه و ئـه پاش تی تایبه به
 رنامــه به ی چوارچێــوه لــه شــێلگیرانه تێکۆشــانی و زم نــه ی نموونــه تی، رگایه پێشــمه بــۆ دێــن  ئێــوه دوای  ی وانــه ئه تی تایبــه به
 پێـک حیزبێـک وه كه ریه سـه به موومان هـه ر گـه ئه کـه بـێ بیرتان له بێ ده دا کاته و له ر هه اڵم به. بن حیزبدا كانی باتگێڕییه خه

 و کارسـاز مان کـه ته میلله ڵی مـهکۆ به کـاری بـۆ تـوانێ ده وه خۆیـه ی پێگـه و  جێگـه لـه و خـۆی شوێنی له شمان کامه ر هه دێنین،
 و ڵگە کۆمـه یبێ، هـه تـوانێ ده ک یـه پێکهاته یـا ک ڵگەیـه کۆمه کـه وه كـه یه واره قه و سیسـتم موو هـه بـه چونکـه بێ، ر شوێندانه
 و نیــاز لــه هاکانیان، بــه و هانبینی جــه لــه کان، تاکــه کــۆی ی وه نگدانــه ڕه لــه جگــه نــین شــتێک ئاخیریــدا لــه کان پێکهاتــه

 .فتاریان ڕه و نێش مه له کانیان، زووه ارهئ
 
 کردن، نـــه قبــووڵ كتر یــه كگرتوویی، نایــه شــبوون، دابه ردی ده واتــه کــرد باســم کــه ش تییــه ڕه بنه  رده ده و ئــه رمــانی ده بــۆ
ــه ــاکڕه زنیخوازی، م ــدی هه تاکڕه و وی ت ــێ ده  ن ــزانن ب ــه ب ــه موو ه ــه ک الی ــیارێتیی به ڵگری ه ــه وره گه رپرس ــده. ی ــه وه ئه ئا  ئی  ی
 تێكی ئالیـه و ڕێگا خشـه نه بـه وه كانیـه جۆراوجۆریه و پێکهاتـه موو هـه بـه کوردسـتان اڵتی ڕۆژهـه لـه ئێمـه سیاسیی ڵگەی کۆمه
 ی شـێوه به ئیسـالمی کۆمـاری کـه دا رجـه لومه هه و لـه تی تایبه به وه، بێته ئاینده و ئێستا کانی ته رووره زه ڕووی ڕووبه وه شه هاوبه
ـــه تـــوانین ده م النیکـــه نـــاکرێ، بـــۆ ئێســـتا ر هـــه شـــمان وه ئه ر گـــه ئه. لێـــژی وتۆتـــه که ی گڵۆڵـــه دیتراو نـــه یزرگ هـــه  و درز ل
 و درز و ئــه شــێکی به. رن بــه بار لــه  ئاینــده کانی تــه رفه ده شــبوونانه دابه و درز و ئــه هێڵین نــه و وه ینــه بکه م کــه كان شــبوونه دابه
 ئێمـه. رگه پێشـمه ی پێگه و  جێگه ت نانه ته و خۆمان ڕابردووی و بات خه کانی شێوه بۆ ڕوانینمان بۆ وه ڕێته گه ده  شبوونانه دابه
 اڵت ڕۆژهـه کـوردی سیاسـیی ی کایه سالمسازیی بۆ بین حازر میشه هه بێ ده وه، جوڵێنه ده چۆن دیکه کانی نه الیه که وه له ر ده به
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 و ڕابـردوو كانی تاکتیکـه و ئاقـار ی باره لـه بۆچوونمـان نموونـه بـۆ. ین بکه رکدار ئه خۆمان مان که له گه کانی ڕیزه كخستنی یه و
 بێگومــان کـه دا خۆگرتنـه له  خنــه ڕه و وه خۆداچوونـه به ی پرۆسـه و لـه وایــه دروسـت بـێ، ک رچییــه هه بات خـه ی ئاینـده و مڕۆ ئـه

ــه به) پێویســته ــۆ تی تایب ــه ب ــه به و ئ ــه  ش ــدیی پێوه ک ــه ن ــوان ب ــی نێ ــرژی و ناخۆش ــه و گ ــانی  هێزه كگرتوویی نای ــورد ک ــان ک  ی
ــه می رخــه مته که ــه ل ــه له گونجــان و وه نوێبوون ــوێ می رده ســه ڵ گ ــه هه ن ــابێ رگیز هــه ،(ی ــه ته میلله تی   وکه شــه و شــکۆ ن  و مان ک

 لـه ڵبژاردن هـه لـه هجگـ کـه پرسیار ژێر ینه ببه لێک گه قوربانیدانی و فیداکاری نابێ ت قه بشکێنین؛ ته میلله و ئه رابردووی
 کی یه شـێوه کاربردنی بـه ر سـه له تێبینیمـان هێشـتبۆوه؛ نه بـۆ یان دیکـه بژارێکـی كان رگه پێشـمه خـۆڕاگریی و سلیمبوون ته نێوان 

 هـی یا بێ خۆمان هی جا) دا ده هید شه که تێک که ره حه ر هه بێ، رچی هه قۆناغێکدا له کداری چه باتی خه نموونه بۆ بات خه
 و نی ده مــه ســتێنی به ی وه كرده بــه پشــتیوانی بــێ ده کــه وه ئــه ڵ گــه له بێنــین؛ نــاوی وه ئیحترامــه بــه پێویســته( دیکــه نــی الیــه
 ی شۆڕشــگێڕانه تی خیســڵه ڕێین لێگــه نــابێ خشــین، ببه نێوخــۆ چاالکــانی بــه متمانــه و ت خســیه شه و بــین بات خــه ریی ماوه جــه
 کـه ڕێژیمێـک بـێ، وشـدار خه ئیسـالمیدا کۆمـاری فتـاری ڕه و ت ماهییه له ئاڵوگۆڕ لیئیحتما بێجێی ی ڕزیه فه به ئێمه باتی خه
 .که مووشه زمانی کا، ده پێ شی قسه و بووه فێری که زمان ترین تازه

 
  رگه پێشمه یدا كه نیزامییه نده هه ڕه له ر هه ئێوه کردن رزم عه ڕۆژه و ئه ک روه هه که یه  وه ئه ر به له ڵێم ده دا لێره که وانه ئه
 دێمـوکڕاتی حیزبـی لـه رگه پێشـمه ک وه فراوانتـره، کدارانه  چه کاری له زۆر رگه پێشمه تی ڕیساله و رک ئه که وه له جیا. نین

 پـێن، ر سـه له و حـازر کانتان کاڵشـینکۆفه ی نـده وه ئه کـه خـوازێ ده ش وه ئه. ندیشن هه ڕه فره باتێکی خه ی رگه پێشمه کوردستاندا
 ڵگای کۆمـه نێو کانی ته رفیه زه موو هه كخستنی یه و کارخستن ده ری تیده یارمه تان وه کرده و کار و ڕوانین و ت قڵیه ئه ش نده وه ئه

 .بێ اڵت ڕۆژهه
 
 .وتن رکه سه هیوای به و م که ده رنجتان سه سوپاسی دووباره، پیرۆزبایی وێڕای کۆتاییدا له
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ی  وه ره ی کاروباری ده ڵ راوێژکارانی کۆمیته گه ی جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له وه کۆبوونه

 مریکا نای ئه سه
  
کرتێری گشـتیی حیزبـی دێمـوکڕاتی کوردسـتان ن زاده جێگـری سـ سه ئاسۆ حه. ، د٢٢١٨ی  ی ژانویه٢٣ممه  یانیی رۆژی سێ شه به

تیی کـاک کـامڕان  مریکای کـردووه، بـه هاوڕێیـه کانی ئـه كگرتووه ردانی واڵته یـه که بۆ هێندێك کاروباری سیاسی و حیزبی سه
پێکهـاتوو  سـی تێکی سـێ که یئـه ن هه الیـه ی کـرد و له و واڵتـه نای ئه جلسی سه ردانی مه مریکا سه ری حیزب له ئه باڵنوور نوێنه

ری سیاسـی و  ده نا، ئـالێکس ئێبلـین یاریـده ی سـه وه ره ی کاروبـاری ده رۆکی کۆمیته ر سه ر راوێژکاری باب کۆرکه له ئێریک تراگه
 .نا پێشوازییان لێ کرا ی سه وه ره ی کاروباری ده ری یاسایی کۆمیته ده کریس هاڤ  یاریده

 
ی کورد له ئێران و بارودۆخی ئێسـتای  له سه ڕووی پاشخانی مه ن زاده وێڕای خستنه سه ئاسۆ حه. تا د ره دا، سه یه وه و کۆبوونه له

تیی  رایــه به ڕێوه رباری گوتــار و ئاقــارێکی نــوێ کــه به وه کــه ســه وه کــرده ر ئــه ســه ختی له اڵت، جــه ی کــورد لــه رۆژهــه وه بزوتنــه
ی باشـوور و رۆژئـاوای کوردسـتان و  م دواییانـه کـانی ئـه وداوهک رو روه ر، هـه ر بـه تـه ت به ئێران گرتوویه باره رۆک ترامپ سه سه
ش  مــه ئه. وامــه رده كانی پێشــووی به ت و ســتراتژییه پێشــی سیاســه ری خســتووه، کۆمــاری ئیســالمی لــه بردنه گشــتی ناوچــه ده به

ناهی  ی ئاشـتی و تـه انی ئایندهڵکوو به زی النی ئێران به ڵک و گه ی خه ی ئازادیخوازانه وه ر به زیانی بزوتنه ک هه بێگومان نه
ری  بـه ی بـه پێویسـتیی گرتنه ربۆیه ناوبراو ئاماژه هه. واو بووه تی رۆژئاوا ته منیه ندی و ئه وه رژه ڕاست و به اڵتی نێوه له رۆژهه
ۆمـاری ئیسـالمی ی ک رانـه لکێشانی تێکده ڵ دۆخی ناوچه و نفوز و په گه ڵه له مریکا له مامه كی روونتر و کاراتری ئه ستراتژییه

 .کرد
 

ڵکی ئێرانـی  ی خـه م دواییانـه تیی ئه زایه ی ناره وه نگاندنێکی بزوتنه ڵسه کانیدا هه شێکی دیکه له قسه ن زاده له به سه ئاسۆ حه
  وانه و م جۆره بزوتنه یاندنی ئه نجام گه تیی به ئه ڕ چۆنیه مه کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان چ له ش کرد و روانگه پێشکه
 .کان له ئێرانی داهاتوودا خسته ڕوو وه ته ی نه ت به جێگه و پێگه باره چ سه

 
ی واڵم لـه  وه رگرتنه ڵێك پرسیار و وه ڕووی کۆمه مریکا وێڕای خستنه نای ئه ی کاروباری سه تی راوێژکارانی کۆمیته یئه دواتر هه

م نـاڕوونی و  کـانی ئـه باتی کـورد لـه ئێـران، هۆکاره خـه ت به بـارودۆخی نـاوخۆی ئێـران و باره تی حیزبی دێموکڕات سه یئه هه
کــرێ و خســتیانه  دی ده ت بــه ئێــران بــه باره مریکا ســه كان و ئــه ی رۆژئاواییــه ڵــه ت و مامه یان بــاس کــرد لــه سیاســه نالێکییانــه

ڵکوو  كان بـه وان رۆژئاواییـهنێ ر لـه ک هـه کان و جیـاوازیی بۆچـوون نـه یی و جیهانییـه ناوچـه  و ملمالنه  ی فراوانتری کێشه خانه
 .مریکا كانی ئه كگرتووه زگاکانی واڵته یه نێو خودی داموده له
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ت بـه ئێــران و  باره مریکا سـه ی ئـه وه ره تی ده کانی سیاسـه تـه وییه وله مریکا وێـڕای ئامـاژه بــه ئه نای ئـه دواتـر راوێژکـارانی سـه
پێشـی بیروبۆچـوونی ئۆپۆزیسـیۆنی کـورد و  ه شـێوازی باشـتر بردنهت بـ باره گشـتی، بۆچـوون و پێشـنیاری خۆیـان سـه ناوچه به
 .تی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان باس کرد یئه مریکا بۆ هه کانی ئه زگا سیاسیه الی داموده ئێرانی له

 
 و  ت به هبار ندی و ئاڵوگۆڕی بیروڕا سه دانی پێوه تیی درێژه ت به چۆنیه باره ردووال سه دا، هه م دانیشتنه له کۆتایی ئه

 .نگییان کرد ماهه ر کرا، گفتگۆ و هه سه یان له ی قسه پرسانه
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 "واشینگتۆن ئینستیتوت"پێکهاتنی مێزگردێک بۆ جێگری سکرتێری گشتیی حدک له 
 
ت بـه  باره تسـازی سـه وه و سیاسه کیی توێژینـه ره ندێکی سه ڕاست که ناوه اڵتی نێوه ت له رۆژهه نستیتۆی واشینگتۆن بۆ سیاسه ئه

 تی بۆ جێگری سکرتێری گشتیی  مریکایه، مێزگردێکی تایبه کانی ئه كێک له گرینگترین تینک تانکه ڕاسته و یه اڵتی نێوه رۆژهه
 .ان رێک خستحیزبی دێموکڕاتی کوردست

 
مریکا بــه  كانی ئــه كگرتووه تی واڵتــه یــه کانی حکومــه ر ئاقــاره ســتراتژییه ســه ریی زۆری له واشــینگتۆن ئینســتیتوت کــه کاریگــه

ن  سـه ئاسـۆ حه. پێشـوازیی لـه د ٢٢١٨ی  ی ژانویـه٢٣ممه  ڕۆی سـێ شـه یه، دوانیوه تیی دۆنالد ترامپ هه رایه به ڕێوه تی به تایبه
وه  کانـه ی کورده ی ئێـران لـه روانگـه ت بـه دۆخـی ئێسـتا و ئاینـده باره ی سـه وه تێری گشتیی حیزب کـرد بـۆ ئـهزاده جێگری سکر
 .ش بکا باسێک پێشکه

 
تا جێگـری سـکرتێری  ره شـدار بـوون، سـه کادیمی و راوێژکـاری سیاسـی تێیـدا به ری ئـه ک تـوێژه یـه دا کـه ژماره یه وه و کۆبوونه له

ڵ  گـه وه کـرد کـه له ی بـه پێشـدا ئامـاژه ن زاده له سـه یدا ئاسـۆ حه که تای باسـه ره له سـه. ش کرد ێشکهی پ که گشتیی حیزب باسه
وه و  ڕاسـت زینـدوو بۆتـه اڵتی نێوه ی رۆژهـه ک عونسـورێکی گرینگـی ئاینـده ری کـوردی وه دا که له سااڵنی رابردوودا فاکتـه وه ئه
دا نــا کــه ریــا   وه نــاوبراو دانــی بــه. وه کــانی ئێرانــی گرتۆتــه متر کورده هرنج پێدانــه کــ و ســه اڵم ئــه درێ، بــه رنجی پــێ ده ســه

کی  یــه  ر پارچه ڵ کــوردی هــه گــه تێک له وڵــه ر ده تی هــه كانــدا زاڵــه و سیاســه ییه وه ته ندییــه نێونه ر پێوه ســه روا به پۆلیتیــک هــه
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ر قبووڵمان بێ کـه  گه اڵم گوتی ئه له کوردستاندایه، بهشه  و به ر ئه سه تی حاکم به وڵه ڵ ده گه تی له  کوردستان پاشکۆی سیاسه
وه  ڕووی مێژوییـه ت و چ لـه شـیمه یـه، نـاکرێ کـورد لـه ئێـران کـه چ لـه رووی حه ک پرسـی کـورد هه ی کورد و یـه وه ته ک نه یه

وه  ڕووی سیاسـییه کـی و لـهمین گرووپـی ئێتنی یه و له ئێرانیش سـێهه ی کورد به گشتیدا هه وه تیی له بزوتنه ڕه کی بنه گرینگییه
 .ین رێکخراوترین و وشیارترین گرووپه، پشتگوێ بخه

 
کـه ویسـتی   لـه و گه کانی ئـه رۆکی ئامانجـه باتی کـورد لـه ئێـران و نـاوه ر پاشـخانی خـه ن زاده ئینجـا هاتـه سـه سه ئاسۆی حه

باتی  میشـه خـه د لـه ئێـران و حیزبـی دێمـوکڕات ههدا که کور وه ڵ ئه گه ناوبراو گوتی له. یی و دێموکراتیکن وه ته ئینسانی و نه
اڵم  نـدی مـافی مـرۆڤ بـوون، بـه میشـه پابه كداریشـدا هه بات و خۆڕاگریی چه رجیح داوه و له خه یان ته سیاسی و ئاشتیخوازانه

 .بعیز بووه رکوت و تێرۆر و ته میشه ئینکار و سه ئیسالمی هه واڵمی کۆماری
 

باتی کورد له ئێرانـدا کـرد کـه  رخستنی خه پێش و سه ر رێگای بردنه کانی سه سته ربه نگ و به استهئ  ی به ناوبراو ئینجا ئاماژه
ت  بیعـه تی دێموگرافی و حقووقیی کورد لـه ئێـران و ته وقعیه ندیی پاشخانی مێژوویی و جیاوازیی مه تمه بریتی بوون له تایبه

وه  ڕۆییه ره رکوت و سـه رێگای سـه رایانـه و لـه ندگه و ناوه  سـتخوازانه كده هتی ی قلیـه هۆی ئه اڵت له ئێران که به سه تی ده و ماهیه
کانی  وه تـه ری پرسـی نه سـه ڕوو و چاره ستێنێکی سالم بۆ خسـتنه شنه به رچه كی دێموکراتیک و هه یه وه ر جۆره کرانه تی هه رفه ده

کان  کانی ئۆپۆزیسـیۆن و هێـزه کوردییـه رنانی هێزه سیاسییه ده ی به وه ها ئاماژه روه ئاسۆ هه. د. بار بردووه ی له و واڵته نێو ئه
تان رێمی کوردسـ نداو و دروستبوونی هـه ڕی که كانی پاش شه ته ریی واقعیه له ئێران و کاریگه  بات کیی خه ره له جوغرافیای سه

كگرتوویی ئۆپۆزیسـیۆنی  کرد که نایـه هوه ن حاشاشی له. اڵت کرد باتی کورد له رۆژهه ر خه سه ستیی ئێران له عیراق له و بااڵده
 .باره کردوه و دۆخه ناله کێشانی ئه تیی به درێژه ئێران و ئۆپۆزیسیۆنی کوردیش یارمه

 
رگـرتن لــه  ڵک وه ر زانـی و گــوتی کۆمـاری ئیســالمی بـه کــه ره بڕیـارده ری هــه یی بــه فاکتـه وه تـه ری نێونه اڵم فاکتــه نـاوبراو بـه

و  ئـه. رمی و سـازان کـردووه کانی ناچـار بـه نـه میشـه رۆژئاواییـه دا هه ی لـه ناوچـه رانـه نـای تێکدهتی سـتراتژی و توا وقعیه مه
ی نـاوکی بـووه  ك دۆسـیه کانی وه تیـه منیه ت به پرسـه ئه باره نیا سه و رێژیمه، ته ر ئه ته سه وه خراوه ش فشاری به کرده کاتانه
کانی خـۆی  ته گرتوه که رێـژیم درێـژه بـه سیاسـه وه نه دیتمان، رێگای لهک له پاش ریفراندۆمی باشووری کوردستان  روه که هه

 .دا بدا له ناوچه
 

ر ئێرانـدا  رامبـه مریکا لـه به ی ستراتژیی ئه وه و پوختکردنه  وه ر پێویستیی روونبوونه سه  ن زاده پێداگریی له سه دا ئاسۆ حه لێره
ڵێك  وه کـه هاوکـات کۆمـه ر ئـه گه یان نابێ، مه وره ریی گه كان کاریگه اییهڵوێستی ئورووپ هۆی هه مارۆکان به و گوتی گه ئه. کرد
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رێگای  ڵکی ئێـران لـه شـدارکردنی خـه م بـۆ به دا و هـه کانی رێژیم له ناوچه وه بۆ سنووردارکردنی کرده م وه هه نگاوی به کرده هه
نێوان  ڵبژاردن لـه مریکا نـابێ لـه هـه ی سـتراتژیی ئـهناوبراو گوت. وه ڵبگیرێنه کانیان هه رنجدان به پرسی مافی و ئازادییه سه
ڵکوو  وه، بـه وه کـورت بکرێتـه کی دیکـه الیـه وجوود له تی مـه زعیه دان و خراپتر بوونی وه درێژهك و  الیه ردانی نیزامی له ستێوه ده
ڵکی ئێـران  تی ئێسـتای خـه کـه هر ن و حه وه قـابلی قبـووڵ هـه باری سیاسـی و حقووقییـه دا زۆر رێکـاری لـه و دووانـه نێوان ئـه له

 .یه و رێكارانه ی ئه وه ت بۆ تاقیکردنه رفه باشترین ده
 

م  کانی ئـه تییـه زایه کـانی ناڕه هێز و الوازه کانیدا، جێگری سکرتێری گشتیی حیزب وێڕای ئامـاژه بـه خاڵـه بـه له کۆتایی قسه
خشــێکی  ڕ نه مــه کانی خــۆی له دا، روانگــه و پێشــنیاره یــه وه م بزوتنــه ڵکی کوردســتان لــه شــی خــه ڵکی ئێــران و به ی خــه دواییانــه
 .وه بیگێڕن، خسته ڕوو و باره توانن له مریکا ده كانی ئه كگرتووه یی و واڵته یه وه ته ڵگای نێونه خش که کۆمه هانابه

یـه بـۆ  وه م کۆبوونه بووی ئـهشـدار ران و راوێژکـارانی به ڵ توێژه گه ی جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له وه می کۆبوونه شی دووه به
ت بـه  باره یان سـه وه کی زۆر پرسـیار و داوای روونکردنـه یـه شـداران ژماره دا به شـه و به لـه. رخان کرابـوو وان تـه کانی ئه پرسیاره

ی  ینـدهکانی حیزبـی دێمـوکڕات بـۆ ئا ی کـورد لـه ئێـران و روانگـه وه ر بزوتنه سه رجی زاڵ به لومه بارودۆخی ناوخۆی ئێران و هه
 .وه وه واڵم درانه ن جێگری سکرتێری گشتیی حیزبه الیه ئێران و ناوچه خسته ڕوو که له

 

تیی جێگـری سـکرتێری گشــتیی  دا هاوڕێیـه و دانیشـتنه مریکا لـه ری حیـزب لــه ئـه شـایانی باسـه هـاوڕێ کـامڕان بـاڵنوور نوێنـه
 .حیزبی کرد
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تی  زاره ری دێسکی عیراق و ئێران له وه ده ڵ یاریده گه دیداری جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له
 مریکا ی ئه وه ره ده

  
ن زاده  سـه ئاسـۆ حه. ، د٢٢١٨ی  ی ژانویـه٢٦ینی  ڕۆی رۆژی هـه کانیدا له واشینگتۆن، دوانیـوه وتنه ی دیدار و چاوپێکه له درێژه

رپرسی دێسکی عیـراق و  ری به ده ر کالرک یاریده ڕێز کریستۆفه ڵ به گه جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان له
 .مریکا کۆبۆوه ی ئه وه ره تی ده زاره ئێران له وه

 
 باتی  ستێنی خه ی پاشخان و ئامانج و به وه بیرهێنانه حیزب پاش وهدا جێگری سکرتێری گشتیی  یه وه و کۆبوونه تای ئه ره له سه
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رجی  لومـه تی هه تایبـه م دواییانـه به کانی ئه ریی رووداوه ی به کاریگه کانی ئێران و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، ئیشاره کورده
  کۆمـاری ئیسـالمی لـه عیـراق و ناوچـه کـانی گشـتی جموجـۆڵ و مانۆڕه خۆیی باشـووری کوردسـتان و به ربه پاش ریفرانـدۆمی سـه

کان و  کانی سـتراتژیی رۆژئاواییـه ر نـالێکی و ناڕوونییـه ن زاده ئینجـا قـامکی خسـته سـه سه ئاسۆ حه. باته کرد و خه ر ئه سه له
ریی  اریگـهخش و نفـوزی کۆمـاری ئیسـالمیدا و ک کانی ناوچـه و نـه   هاوکێشـه گـه ڵـه له مریکا لـه مامه کانی ئه كگرتووه یه  واڵته

. تی جیهـانی منیـه قامگیریی ناوچـه و ئه ر سـه سـه م له ڵکی ئێران و هـه ی ئازادیخوازیی خه وه ر بزوتنه سه م له یه هه ڵه م مامه ئه
ی  م دواییانـه کانی ئـه تییـه زایه ی ناڕه ڕ ئاینـده مـه کانی حیزبـی دێمـوکڕاتی له جێگری سکرتێری حیزب ئینجـا بۆچـوون و روانگـه

 .وه النی ئێران شی کرده ڵک و گه ی خه ی ئازادیخوازانه وه هێزکردنی بزوتنه گاکانی بهئێران و رێ
 

ت بـه  باره مریکا سـه تیی ئـه رایـه به ڕێوه کانی به تـه وییه وله مریکا و ئه ی ئـه وه ره تـی ده زاره ی وه ر کـالرک روانگـه دواتر کریسـتۆفه
ریی نێوان کێشـه و ملمالنێکـانی  ندی و کاریگه تی، و پێوه تایبه و ئێران بهڕاست به گشتی و عیراق  اڵتی نێوه کانی خۆرهه کێشه
تـی  زاره رپرسـی دێسـکی ئێـران و عیـراق لـه وه ری به ده یاریـده. ڕوو مریکاوه خسـته کانی ئـه ندییـه وه رژه نیگای به له گۆشـه  ناوچه

ــه وه ره ده ــا له ی ئ ــدی له پێوه مریکا ئینج ــه ن ــه گ ــیار و پێشــنیار ڵ ئ ــه انهو پرس ــزب س ــری ســکرتێری گشــتیی حی ــه  باره ی جێگ ت ب
مریکای  ی ئـه وه ره تی ده زاره کانی وه ته رفیه نگاندنی خۆی و زه ڵسه مریکا خستبوونیه ڕوو، بۆچوون و هه ودوای ئه مه ستراتژیی له

تیی جێگـری سـکرتێری  اوڕێیـهمریکا ه ری حیزب لـه ئـه دا کاک کامڕان باڵنوور نوێنه یه وه م کۆبوونه شایانی باسه له. باس کرد
 .گشتیی حیزبی کرد
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 مریکا کانی ئه نه کوردستانییه ڵ الیه گه ی جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له وه کۆبوونه

  
ك بـۆ  یـه وه ، كۆبوونه٢٢١٨ی  ی ژانویـه٢٧مریکا، ڕۆژی  تیی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان لـه ئـه رایـه شـتنی نوێنهر بانگهێ سه له

كی  تییه سـایه نـد كه ها چه روه كانی كوردستانی و هـه سیاسییه  نه رانی حیزب و الیه ڵ نوێنه گه جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له
ــه ربه ســه ــه  خۆ ل ــۆ تــاوتوێ واڵتــی ئ ــی دۆخــی ئێســتای کوردســتان و ناوچــه و هــه مریكا ب ــه روه كردن تیی  ها پێویســتی و چۆنی
 .چوو ڕێوه کان به نه کوردستانییه یشتن و هاوکاریی زیاتری الیه تێگه
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پـارتی :  ی کوردسـتان بـوون بریتـی بـوون لـه ر چـوار پارچـه ر به هـه یه که سه وه م کۆبوونه كانی ئه شداربووه به  نه حیزب و الیه
ی شۆڕشـــگێڕی  ڵـــه ، کۆمه(پـــه ده هه)الن  كێتی نیشـــتمانیی کوردســـتان، پـــارتی دێمـــوکڕاتیکی گـــه ڕاتی کوردســـتان، یـــهدیمـــوک

 ریی دێموکراتی له رۆژئاوای کوردستان،  کێتی دێموکڕاتی کورد له سوریه، خۆسه تکێشانی کوردستانی ئێران، یه حمه زه
 .ن و حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی دێموکراتیک له رۆژئاوای کوردستا نی سوریه نجومه ئه
 

مریکا وێـــڕای  ری حیزبـــی دێمـــوكراتی كوردســـتان لـــه ئـــه ڕێز كـــامڕان بـــاڵنوور نوێنـــه دا بـــه یـــه وه و کۆبوونه تای ئـــه ره لـــه ســـه
 ری واڵتـه پێی شـوێندانه بـه  كـرد كـه  وه رباس و باسـی لـه بـه  ی خسـته كه كی دانیشـتنه ره كان، ئامانجی سـه خێرهێنانی میوانه به
ی بتــوانین لــه کــاتی پێویســتدا  وه ســت بــین بــۆ ئــه ر هه ســه ك كــورد له بــێ وه كانی جیهــان ده ر هاوكێشــه ســه كان له کگرتووه یــه
دوكتـور   ری حیـزب، داوای لـه دواتـر نوێنـه. نین یـه مریكا بگه سـتانی ئـه ده گـوێی كاربه  نگی خۆمان بـه ک کورد ده وه و وه كه یه به

 .ستۆ بگرێ وه  كه تی دانیشتنه رایه ڕێوبه به  كهكرد   ن زاده سه ئاسۆ حه
 

نـه  رانی الیه شـداریی نوێنـه تا وێـڕای سـپاس لـه به ره کانیدا سـه جێگری سكرتێری گشتی حیزبی دێموكراتی كوردستان، له قسه
روانینــی حیزبــی  و  وه یــه، خوێندنــه وه و کۆبوونه وازی حیــزب بــۆ ئــه وه هــاتنی بانگــه پیلــه مریکا و به کانی ئــه کوردســتانییه

کانی کوردسـتان و  رکام لـه پارچـه کانی هـه ت بـه بـارودۆخی ناوچـه و دوایـین رووداو و پێشـهاته باره دێموکڕاتی کوردستان سـه
نـاوبراو . ڕوو ی کـوردی خسـته وه کانی نێـو بزوتنـه نێوخۆییـه  نـدی و هاوکێشـه ر پێوه سـه م رووداو و پێشـهاتانه له ریی ئه کاریگه
متر  کی کـه یه شـێوه  سـتیاره چونکـه بـه ی کـورددا گرینـگ و هه وه تـه ساتی ئێستا بۆیه له مێـژووی نه مه ه كرد که دهو ی به ئیشاره

ر  سـه تانی حـاکم به وڵـه ن ده الیـه نگ له ماهـه ی هاوکـات و هه شـێوه نـدازه و به ک ئه یـه ی کوردسـتان به ر چـوار پارچـه دیتراو هه
 .المار و گوشاردایه ژێر هێرش و په كگرتوون، له ر پرسی کورددا یه مبه هه  خۆیان له کانی ڕای کێشه ره کوردستاندا که سه

 
 ی کورد  وه ته ر نه شه بۆ سه ترسییه هاوبه المار و مه مووه په و هه وه ئه داخه وه که به جێگری سکرتێری حیزب وێڕای ئیشاره به

ی کــورددا لــێ  وه نێو بزوتنــه شــبوونی زیاتریشــی لــه رز و دابهڵکوو د کردووه بــه كگرتوو نــه کــانی کــوردی یــه ر ریزه ک هــه نــه
  كگرتوویی هێـزه پێـدانی یـه ره شبوونانه و په و درز و دابه هێشتنی ئه وه و نه مکردنه بۆ که  كه  وه كرده  وه ختی له وه، جه وتۆته که

بــۆ . یــه كتر قبــووڵ کردنــی زیــاتر هه و یــه یی و دوور روانــین وه تــه رپرســیارێتیی نه ق  و به كان، پێویســتیمان بــه ئــه كوردییــه
ــه ــه ر پارچه ر ئاســتی هــه ســه ش پێویســته پێشــدا له وه ئ ــه کان، ئه موو پارچــه ر ئاســتی هــه ســه کی کوردســتان و پاشــان له ی ر  گ
شــتنی نســیپ بــۆ داڕ ڵێک پره م کۆمــه ین، النیکــه ك بخــه شــدا یــه ترێكی هاوبه ژێر چــه ك لــه موو الیــه ر ئێســتا هــه شــتوانین هــه نه
ــۆ پرســه نه ڕێگایه خشــه نه ــه وه ته ک ب ــاری پارچــه رنه ســتێوه کان، ده یی ــه دانی کاروب ــه کانی دیک ــاری هاوب ــه ، و ک ــوێن و  ش ل و ش

 .ین ین و کاریان پێ بکه سند بکه وه بێن په کتره تیی یه موو کورد به هانا و یارمه دا که پێویسته هه کاتانه
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ی  کوردسـتانییه  م دانیشـتنه کانی ئـه شـداره نـه به ر کـام لـه حیـزب و الیه رانی هـه دا، نوێنـه هیـ وه و کۆبوونه می ئـه شی دووه به  له
نــدیی  رجی ئێســتای کوردســتان و پێوه لومــه  ت بــه هه باره کانیان ســه نگاندنی خۆیــان و حیزبــه ڵســه و هه  وه واشــینگتۆن خوێندنــه

کان لـه  نـه کوردسـتانییه ر ئاست و جۆری هاوکـاریی الیه سه و دۆخه له ریی ئه و کاریگه  وه نگدانه جیا جیاکان و ره  نێوان پارچه
ک  موو الیـه رۆکـدا پێـداگریی هـه نێوه کی کـراوه و به لـه ئاکـامی گفتگۆیـه.  وه مریکا روون کـرده تی لـه ئـه تایبه ی واڵت به وه ره ده
و کێشــه و  رباری ئــه کانی کــورد و ســه سیاســییه نــه تی الیه ڕای هێنــدێك نــالێکیی روانــین و سیاســه ره وه بــوو کــه ســه ر ئــه ســه له

کانی کوردستان له ئارادا بووه و هێشـتا لـه  نگیی نێوان پارچه ماهه یی و هه وه ته نگانه که بۆ دروستکردنی پالتفۆرمی نه ئاسته
ـــه، به ـــه له ئارادای ـــه ب ـــی ی ـــه نه کجار هه رچاوگرتنی دۆخێک ـــتیار ک ـــه س ـــێ ده وه ت ـــدا ت ـــورد پێی ـــه ی ک ـــت پ ـــه  ه الیهڕێ پێویس ن
ش هێـز و  وه بـۆ ئـه. وه نـه ره پێ بده ندی و هاوکاریی نێوانیان په وه که رووحی هاوپێوه وتۆ بدۆزنه كان رێکاری ئه کوردستانییه

مای  ر بنـه سـه وه و له نه و واڵته زیندوو بکه ش له کانی پێشووتری کاری هاوبه مریکا پێویسته مێکانیزمه کانی ئه نه کوردییه الیه
بارتر  سـتێنێکی لـه ش، رێکاری نوێش بـۆ دروسـتکردنی به ر پالتفۆرمێک بۆ روانین و چاالکیی هاوبه سه کان له نه تن الیهو رێککه

 .وه و واڵته بدۆزنه ندی کوردی له وه ی دیپلۆماسی و ره کارخستنی هێز و وزه وه و ده بۆ کۆکردنه
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تەشکیالتی بۆ بەشێک لە کادرو پێشمەرگەکانی حیزبی  - بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی سیاسی
 دێموکراتی کوردستان

 
ـــوونەوەیەکی ـــۆ تەشـــکیالتی - سیاســـی کۆب ـــدامانی پێشـــمەرگەو و کـــادر لە بەشـــێک ب  نکوردســـتا دێمـــوکراتی حیزبـــی ئەن

ــات ــوەڕۆی پێش.پێکه ــەممە ڕۆژی نی ــانەمەڕ، ی٥ چوارش ــتی بە ب ــکردنی مەبەس ــابەت  باس ــاراتی و ب ــتەمین بڕی ــۆمی  هەش  پلین
 ئامـادەبوونی بە تەشـکیالتی کۆبـوونەوەیەکی کوردسـتان، دێمـوکراتی حیزبـی ی١٦ کـۆنگرەی هەڵبژێـردراوی ناوەنـدی کۆمیتەی
 دوکتـور بەڕێـز کۆبـوونەوەدا لە و بەڕێوەچـوو کوردسـتان دێمـوکراتی یحیزبـ پێشـمەرگەکانی و تێکۆشـەران لە بەرچاو بەشێکی

 .کرد قسەی بەشداربووان بۆ حیزب، گشتیی سکرتێری جێگر زادە حەسەن ئاسۆ
 

 و ســـەرنج وردی بە و کـــرد حیـــزب هەشـــتەمی پلینـــۆمی کـــاری بەرنـــامەی بە ئیشـــارەی دا قســـەکانی دەســـپێکی لە بەڕێزیـــان
  رووداوە بەتایبەتی جیهان، سیاسییەکانی ئاڵۆگۆڕە و رووداو بۆ دێموکراتی حیزبی ناوەندی کۆمیتەی خوێندنەوەکانی
 .بەرباس خستە خەباتەکەی، و کورد پرسی بەسەر هەیە کاریگەریی کە ناوچەییەکان
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 ئەگەرچـی  هەتـاوی ی٩٦ سـاڵی لە کە کـرد لەوە باسـی و، دایەوە ڕابردوو ساڵی رووداوەکانی لە ئاورێکی سەرەتا بەڕێزیان

 سیاسـییەکانی ڕووداوە کۆبەنـدی و هێنـا شکسـتیان هۆکارگەلێـک بە دەسکەوتەکان لە هندێک کوردستان دیکەی پارچەکانی لە
 بە سـەبارەت و کـرد بـاس  بەشـدارانی بـۆ هـاتبوو دا پلینـۆم مـین ٨ کـاری بەرنـامەی لە کە کردنەوەیـان شی و ڕابردوو ساڵی

 بـارەوە لەو حیـزب، ناوەنـدی کـۆمیتەی بیروڕاگـۆڕینی لە دەنگـدانەوەیان و حیـزب پلینـۆمی دوو نێـوانی  ناوچە ئاڵۆگۆڕەکانی
 لە نێـونەتەوەیی باردۆخی سەرەتا پێویستە بگەین تێ کوردستان بەتایبەتی و ئێران سیاسیی دۆخی لە زیاتر ئەوەی بۆ: وتی
 .بگرین چاو پێش

 
 وەکـوو ئـێمەش لەسـەر بێگومـان و ێونەتەوەییەکـانن کێشـە درێژکـراوەی بەجۆرێک ناوچەییەکان کێشە دا ئەمرۆ دنیا لە چونکە
 .دەبێ کاریگەریی کورد

 
 و یەکـان ئیقلیمی ڕووداوە هەمـبەر لە حـدک ناوەنـدی کـۆمیتەی هەڵسـەنگاندنی گەیانـدنی روونتر بۆ زادە حەسەن ئاسۆ دوکتور
 .هێنایەوە ونەنمو بە عێراقی و سووریە بارودۆخی زلهێزەکان، ملمالنێی و مەعامەڵە و کورد سیاسیی ڕەوشی

 
 وەزعیەتـی و ئێـران سیاسـیی دۆخـی سـەر پەڕژایە دا قسـەکانی درێـژەی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی جێگرسکرتێری

 .ئیسالمی کۆماری ئێستاکەی
 

 ئەوەی:  وتـی بـارەوە لەو ڕابـردوودا لەسـاڵی تـایبەتی بە ئێـران، سیاسـیی هەلـومەرجی بە سەبارەت زادە ئاسۆحەسەن بەڕیز
 واڵت وسـامانی سروەت هەدەردانی و ئابووری باری بوونی خراپ دەبیندرێ، ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی ژێر ئێرانی لە تاکەئێس
 .دەوڵەتەکەیەتی ناکارامەیی و رووحانییە حەسەن بەردەم کێشەکانی و
 

 و بەڵینیەکـانی وادەو ینەکردنـ جێبەجێ و رووحانی حەسەن دووبارەی دەرفەتی هەروەها و پێشووتر دەوڵەتەکانی ئەزموونی
ــزاری ــران، خەڵکــی بێ ــی کە ڕاســتییەیە ئەم دەرخەری ئێ ــەنە لە ئێــران خەڵک ــتەمی لە چاکســازییەک هەرچەش  کۆمــاری سیس
 .بوون نائومێد ئیسالمی

 
  کۆمیتەی وەکوو ئێمە: ڕایگەیاند تاوانبارکردنیان، یەکتر و ڕێژیم باڵەکانی نێو شەڕی لەگەڵ پێوەندی لە بەڕێزیان
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 بەدەسـتەوە دەسـەاڵت شـەڕی بەڵکـوو و نـیە خەڵک شەڕی رێژیم، نێوباڵەکانی شەڕی کە باوەڕەین ئەو لەسەر حیزب یناوەند
 .گرتنە
 .بوو حیزب پلینۆمی مین٨ کاری بەرنامەی لە یەکێک کە کوردستان، وەزعیەتی بە سەرنجدانە گرینگە ئێمەوە بەالی ئەوەی

 
 و سیاسـی هەلـومەرجی لەگەڵ پێوەنـدی لە ناوەنـدی کـۆمیتەی ڵسـەنگاندنیهە و بڕیارات بە پشتبەستن بە زادە ئاسۆحەسەن

 و زیـاتر قات چەند ئێران لە کورد خەڵکی کێشەکانی و گرفت ئاشکرایە: وتی بارەوە لەو کوردستان، کۆمەاڵیەتیی و مەدەنی
 گەشـە زیـاتر دێ هەتـا کوردسـتان رۆژهەاڵتـی لە کـورد مەدەنیـی و سیاسـی شـعووری بەاڵم دیکە، گەالنی بەنیسبەت خراپترە

 .دەگرێ خۆی بە پۆزتی  شکڵی و دەکا
 

 کوردســتان سیاســییەکانی مەســەلە لە چاویــان تاکڕەهەنــدی بەشــێوەی زۆرجــار خۆشــییەوە بە کوردســتان حیزبەکــانی هەربــۆیە
 ەرهەنگسـازیف بـۆ داوە هەوڵی تر جیددی زیاترو ڕابردوودا ساڵی١٢ لەماوە کوردستان دێموکراتی حیزبی بەتایبەتی نەکردوەو

 .نێوخۆ چاالکانی بە بەخشین متمانە و
 جیاجیاکانـدا بـوارە لە خەڵـکە مەیـدانی هاتنە و خەڵک نەبوونی تەفاوەت بێ گرینگە کوردستان دێموکراتی حیزبی بۆ ئەوەی

 .نکوردستانی مەدەنییەکانی جموجۆڵە بەرباڵوی شاهیدی ئەمرۆ بەاڵم لێدراوەو توانچی تانەو لەوبارەشەوە تەنانەت و
 

ــز ــژەی لە زادە ئاسۆحەســەن بەڕێ ــک دا قســەکانی درێ ــکەی باســی کۆمەڵێ ــدی دی ــامەڕێژیی بە دار پێوەن ــزب بەرن ــا و حی  هەروەه
 .کردەوە شی بەشداران بۆ حدک، ناوەندی کۆمیتە هەشتەمی پلینۆمی پەسندکراوەکانی

 
 بـاس خۆیانیان تێبینی و ڕاوبۆچوون ران،بەشدا لە کەس چەند کراوەدا گفتگۆیەکی لە زادە ئاسۆحەسەن دوکتور وتەکانی دوای
 .واڵمدرانەوە زادەوە ئاسۆحەسەن بەڕێز الیەن لە دواتر کە کرد،

 
ــە شــیاوی ــی لە باس ــا ١٤ ڕۆژان ــاکەلێوەی ی١٦ ت ــاوی ی٩٧ خ ــۆمی هەشــتەمین هەت ــۆمیتە پلنی ــدی ک ــی ناوەن ــوکراتی حیزب  دێم

  کانی ئۆرگانه له شێک به رپرسانی به و ندی ناوه ی کۆمیته یڕاوێژکاران و جێگر و سڵی ئه ندامانی ئه شداریی به بە کوردستان
 .ڕێوەچوو به حیزب
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 "دەستی ئێران لە ناوچەكە كورت دەكرێتەوە

  
 لێرهەو - ٨٧کوردستان 

 
گواڵن دوا بڕیار لەسەر مـانەوە یـان هـاتنەدەری واڵتەكەی لەرێكەوتنـی ئەتـۆمی لەگەڵ  21دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكا 

ــدی لەنێوخــۆی  ــارییەكی جی ــا گۆرانك ــانوایە كە ئەگەر ئەمریك ــی كوردســتان پێی ــران دەدات، الیەنە سیاســییەكانی رۆژهەاڵت ئێ
ئەندامێكی دەفتەری سیاسی كـۆمەڵەی . رێككەوتنەكە سوودێكی ئەوتۆی بۆیان نابێت ئێراندا نەكات، هاتنەدەر یان مانەوە لە

 .شۆرشگێری زەحمەتكێشانی ئێران رایدەگەیەنێت، لەمەودوا دەستی ئێران لە ناوچەكە كورت دەكرێتەوە
 

ەوتنـی ئەتـۆمی هەفتەی داهاتوو دۆناڵـد ترەمـپ، سـەرۆكی ئەمریكـا دەبـێ دوا بڕیـار لەسـەر هـاتنەدەر یـان مـانەوەی لەرێكك
انی هـلەگەڵ ئێران بدات، ئەو بڕیارەی كاریگەرییەكی زۆری نێودەوڵەتی و نـاوچەیی دروسـتدەكات و بەشـی زۆری واڵتـانی جی

حزبەكـــانی رۆژهەاڵتـــی كوردســـتان رایـــانوایە، رێككەوتـــنەكە . چـــاوەرێی ئەم رۆژە دەكەن، لەهەموویـــان نزیكتـــر كوردەكـــانن
 .ورێك لەنێوخۆی ئێران نەدرێتەوە، سوودێكی ئەوتۆی بۆ ئەوان نابێهەرچییەكی لێ بێت، بەاڵم ئەگەر ئا

 
پێویســتە ئەمریكــا فشــار : "راگەیانــد 15 ئاســۆ حەســەن زادە، جێگــری ســكرتێری حزبــی دیمــوكراتی كوردســتان بە كوردســتان

پرسـی ئـازادی و  بخاتە سەر ئێران و رۆڵی لە ناوچەكە كەمبكاتەوە، هەروەها تا سەرنج نەدرێتە ژیانی خەڵك بە تایبەتی
 ".دیموكراسی، لە ئێران، باوەڕناكەم هی  بڕیارێك گۆڕانكاری لە ژیانی خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان و ئێران بكات

 
ـــنەكە  ـــنەوە، رێككەوت ـــران دەگەڕێ ـــەر ئێ ـــانی س ـــێتەوە، گەمارۆك ـــران بكش ـــۆمی لەگەڵ ئێ ـــی ئەت ـــا لە رێكەوتن ئەگەر ئەمریك

وەشــانەوەی زۆرە،و بڕیارەكــانی ئەنجــوومەنی ئاســایش بــۆ پشــتیوانیكردن لە قورســاییەكی ئەوتــۆی نــامێنێ،و ئەگەری هەڵ
رێككەوتـــنەكەش هێـــزی جـــارانی نامێنێــــت، لەگەڵ ئەوەش ئەمریكـــا و هەنـــدێك واڵتــــی رۆژئـــاوایش چاویـــان زۆرتــــر لە 

ەكـــانیش ســـنوورداركردنی چـــاالكییە ناوچەییەكـــانی ئێـــرانە، نەك گۆڕانكـــارییەكی بەپەلە و جیـــدی لەنێوخـــۆی ئێـــران، كورد
 .هەستیان بەوە كردووە

 
 م.ه

 ٢٢١٨ی مای ٦: ڕێکەوتی  -  ٢٤ماڵپەڕی کوردستان : سەرچاوە
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  ٨١٠٢: بابەتی ساڵی
 
  

 
 

ندی بۆ ئازادی و  هاوپێوه»یاندنی  سمی ڕاگه کانی جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له ڕێوڕه دەقی قسه
 ری له ئێران رابه به

 
 بکا ئێران کانی ته میللییه واکانی ڕه مافه له حاشا که وه پالتفۆرمێكه هی  نێو ناچینه رگیز هه کان شوناسخوازه هێزه ک وه ئێمه

 
 (*«ئێران له ری رابه به و ئازادی بۆ ندی هاوپێوه» یاندنی ڕاگه سمی ڕێوڕه له حیزب گشتیی سکرتێری جێگری کانی قسه)
 

 ! ویست شه خۆ دۆستانی
 
 پێکهـاتنی پێنـاو  لـه کـه ڵـێم ده سـانه که و ئه موو هه به پیرۆزبایی وه کوردستانه وکراتیدێم حیزبی سیاسیی ری فته ده ن الیه له
 ئێرانـی ئۆپۆزیسـیۆنی لـه ش  ڕێکخـراوه نـده وه ئه ییـی ڕێژه كگرتنی یـه وتـی ڕه کـه وه ئـه ڵ گـه له. تێکۆشاون دا ندییه هاوپێوه م ئه

 کـاتی لـه ی وه ئـه اڵم بـه مڕۆ، ئـه یشـتووینه گه تـا چـووبێ پێ یساڵ ند چه نگه ڕه و بووه زۆر هاتوچۆی و گفتوگۆ به پێویستی
 نیا تـه ڵکوو بـه نییـه یشتن گه خاڵی مه  ئه که یه وه ئه بێ رچاومان به  له بێ ده دا هاوکارییه م ئه تێکۆشانی سپێکی ده یاندنی ڕاگه
ـــه که کاره تای ره ســـه ـــه. ی ـــه له  ب ـــی رچاو ب ـــایی گرتن ـــه قورس ـــه و ئ ـــه ی هێزان ـــه وههاوپێ و ل ـــه که ها روه هـــه و دان  ندیی  تی یفیی

 کـه وتێکه سـکه ده ئێرانـدا ئێسـتای نووسسازی چاره و یراناوی قه رجی لومه هه  له ندییه هاوپێوه م ئه نێوانمان، ی یشتننامه لێکگه
 موو هـه لـه ی وه کرده بـه سـازوکاری که رجێک مه به بێ هه ئیسالمی کۆماری دژی  به ودوا مه له باتی خه ر سه له ری کاریگه توانێ ده

 .بین ماکانیدا بنه پێدانی ره په و ی که پێکهاته ی وه فراوانکردنه فکری له و وه وێته بکه لێ کاندا بواره
 
 اڵت سـه ده بـه وان ئـه کاتێـك. ژن جـه کـرده خۆیان رکاری سه  هاتنه ی ساڵه چ  ئیسالمی، کۆماری رانی سه ئێستا پێش ڕۆژ ند چه
 سـلی نه اڵم بـه. نییـه بیر لـه هـیچم راوه گـوزه م وده ئـه کـه ی وه ئـه و ئیـنقالب له ربۆیه هه. دنیا هاتبووومه هتاز من ئه یشتن، گه

  تـوێژه و چـین ی  وه ئـه. بـوو دواوه بـه ئێرانـی ڵکی خـه بـاقیی بـۆ ئیـنقالب کـه ڵگرت هـه ی نجامانـه ره ده و ئه مان هه باری منیش
 ک یـه بـه و نـدازه ئه ک یـه  بـه موان هـه بۆ چێشتوویانه ڕێژیمه و ئه ست ده له دا ساڵه  چ و له ئێران ڵگەی کۆمه کانی جۆره جۆربه
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 کانمان نجــه ره لــه شــێک به ت نانــه ته بڕیــوه؛ خــۆی ی شــێوه بــه خــۆی ڕێگــای  ســاڵه چــ  و ئــه ئێمــه لــه کــام ر هــه بووه؛ نــه شـک 
 اڵم بـه. کردووه نـه رقی فـه هـی  نیـزام م ئـه و نیـزام و ئـه ی سـایه ژێر لـه و سـاختارین کان سته بنده  وه ته نه ئێمه بۆ تی تایبه به
 .ئیسالمییه کۆماری ی وه مانه کانمان نجه ڕه کێشانی درێژه کیی ره سه ی رچاوه سه که شین هاوبه و کۆک دا وه له موومان هه مڕۆ ئه
 
 نێـوان جیـاوازیی پشتگوێخسـتنی ی هـۆ بێتـهب نـابێ بـن، ڕۆ ره سه اڵتی سه ده مان هه قوربانیی موویان هه كان قوربانییه که وه ئه

 و داهــاتوو نی دیمــه دووره ش مــه ئه ر هــه پێویســته بــێ، قبــووڵ که له ســه مه تی ســووڕه ك وه مان وه ئــه ر گــه ئه. كان قوربانییــه
 کـرێ، ده دی بـه هێشـتا ئۆپۆزیسـیۆندا دیـاری یفێكی تـه نێـو  لـه هێشـتا کـه  وه ئه ی وانه پێچه به. بکا دیاری بۆ کانمان ڕێگاچاره

 کـه وه ئـه م كـه یه: وه کردوونـه ڕوون دروسـتی به ی خااڵنه و ئه ردووکی هه زراندووه دامانمه ئێمه که ک ندییه هاوپێوه وه خۆشییه به
 نیزامـی لـه ڕین تێپـه بـۆ پێویسـته ئۆپۆزیسـیۆن داری پایـه و جیـدی كگرتنێكی یـه رجۆره هـه و، نییـه ڵگر ئیسالحهه نیزامه م ئه

ــتا ــێ؛ ئێس ــه م دووه ب ــه کــه  وه ئ ــه کگرتنی ی ــه ر ســه له ئێم ــه مای بن ــڕای کانمانه شــه هاوبه خاڵ ــتنی وێ  و نــدی تمه تایبه پاراس
 .كانمان جیاوازییه

 
 ڵكـدا خه تی حاکمیـه دوای بـه ڕان گـه ی سـاڵه د سـه زموونێکی ئـه به ئێران ك وه زیندووی كی ڵگەیه کۆمه له که بوو چۆن که وه ئه

 سـاڵ چـ  م النیکـه ڵـێم ده) کێشـا ی درێـژه سـاڵیش چـ  م النیکـه و کـار ر سـه هاتـه وه تـه ماهییه و بـه بی هزه مه کی دیکتاتۆرییه
 م ئـه نییـه ڕوون هێشـتا کان تییـه وڵه نێوده فشـاره و ڵك خـه ئیعترازاتـی و كان نێوخۆییـه یرانـه قه گرتنی ره په ڕای ره سه چونکه
 ک وه بۆچوونمـان ش خاڵه و ئه ر سه له موومان هه. شته ک یه زۆر و م که پرسیاره و به ئێمه موو هه واڵمی ،(ڕوا ده نگێ که ڕێژیمه

 هــۆی ببێتــه کــه جۆرێــک بــه ئۆپۆزیســیۆن كگرتوویی یــه و ئینســجام بوونی نــه ڕێژیمــدا ی وه مانــه كــانی هۆکاره نێو لــه کــه کــه یه
 هـی  مڕۆ ئـه. ره بڕیـارده ره هـه هۆکـاری ببـا، اڕوونـد کی ڕێگایـه بـه نێوخـۆ کانی وه بزووتنـه بتـوانێ که واقیعی ئالترناتیوێكی

 یـان گـۆڕان ریکردنی ڕێبـه ی پێگـه و جێگـه لـه نیا تـه تـاقی بـه س کـه هـی  و ئۆپۆزیسـیۆن یفێكی تـه هی  و ڵگە کۆمه شێكی به
 کی هۆیـه ر ههـ بـه یـا مێژوویـی هۆکـاری بـه سێکیش که ر گه ئه. نییه ئێراندا گۆڕانخوازی ڵگەی کۆمه موو هه کردنی تی رایه نوێنه
 لـه ڵک خـه رچاوی بـه شـی به بۆ و کێشێ ڕاده خۆیدا دوای به که مێژوویی میراتێکی ر به له ڕاست بێ، هه ئاوای کی ئیدیعایه دیکه
 هــی  نــاکرێ، قبــووڵ چیدیکــه ی وه ڕانــه گه کــه وه خاتــه ده بیــر وه ک ڕابردوویــه و ت زێهنییــه کان تــه میللییه تی تایبــه  بــه ئێــران

 س کـه ک یـه وری ده بـه  وه خوالنـه می رده سـه کـه وه له جیا. بکرێ لێ پشتیوانی و پێشوازی وه زۆرینه ن الیه له که نییه شانسێكی
 ر هـه ئێرانیشـدا مێـژووی لـه ڕۆیی ره سـه ی وه بوونـه دووباره کـانی هۆکاره لـه کێک یـه و چووه ر سه به دا وه بیرکردنه جۆر ك یه یان
 لـه دوور بـه ئۆپۆزیسـیۆن نێـو کانی جیاوازه یفه ته که بێ ده جێ جێبه کاتێك نیا ته ئالترناتیو و كگرتن یه و ئینسجام یه، وه ئه

  پێویستییه و نیاز و ر رامبه به بۆچوونی له یشتن تێگه به و ڕابردوویان کانی مێژووییه و ئیدئۆلۆژی و سیاسی ندییه سنووربه
  ی قسه ڵێک کۆمه ی وه کردنه دووباره به نیا ته ش مه  ئه. ن بکه ئالترناتیو یالگیری مه هه و تسازی رفیه زه به تی یارمه کان جیاوازه
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 .نایه دی وه یکردن، ده ش«لۆشاتۆ نۆف » له ینیش خومه خۆی کاتی که واردن  ڵنه هه و کسانی یه بواری  له گشتی وتووی جێکه
 

  ر هه که ئاساییه. نییه مومکین وه کانه کارییه ورده موو هه ی باره له و شتێک موو هه ر سه له ئێستا ر هه وتنی ڕێککه که سروشتییه
 ناچێتـه ئاسـانی بـه پ چـه هێزێكـی نموونـه بـۆ. كگرتن یـه ماکانی بنه تی وییه وله ئه بخاته خۆی هاکانی به و ئامانج ش نه الیه
 رگیز هـه کان شوناسـخوازه ێـزهه ک وه ئێمـه یـان بنـێ؛ پـێ ژێـر وه تی اڵیـه کۆمه تی داڵـه عه هاکانی به که پالتفۆرمێک باری ژێر

 رانی نیگـه ڕاسـتی به ی وانـه ئه اڵم بـه بکـا، ئێـران کانی تـه میللییه واکـانی ڕه مافـه لـه حاشـا که وه پالتفۆرمێكه هی  نێو ناچینه
 لـه چ مڕۆدا ئـه ئێرانـی لـه که بزانن بێ ده ئێرانن ڵکانی خه داهاتووی کگرتوویی یه و باتگێڕی خه پوتانسییەڵی رشوباڵویی په

 ت نانـه ته هایی، بـه تی، میللییـه سیاسـی، گێتـۆی ڵێك کۆمـه كان سیاسـییه نـه الیه و هێز ئاستی ر سه له چ و ڵگەدا کۆمه نێوخۆی
 هێزی بـه خـاڵی. بـوون واو تـه ئیسـالمی کۆمـاری ی وه مانـه قـازانجی بـه نیا تـه کـه بـوون دروسـت تی چینایـه و سینفی و سلی نه

ــان نێــوان ودوای مــه له گفتوگۆکــانی لــه پێویســته کــه ئێمــه ی کــه ندییه هاوپێوه  ی دیکــه کانی مایشــه هه و ی  تــه ڵ گــه له و خۆم
 ســاڵێک کــه «ئێــران دێموکراســیخوازانی شــووڕای» ک روه هــه ندییــه هاوپێوه م ئــه کــه یــه وه ئه وه ینــه بکه قــی زه ئۆپۆزیســیۆندا

 .یه هه کانی جیاوازه  ڕوانگه و ر مسه جه نێوان  له ندی  پێوه پردێکی تی حاڵه زراند، دامانمه ئاڵمانه م له ر هه ر وبه مه له
 

 و نـالێکی بـه درێـژه وان ئـه ر سـه له ئێرانـی ئۆپۆزیسـیۆنی هێشـتا کـه دا وریدانـه مه و لـه زۆر لـه نـدی هاوپێوه ی وتننامه رێککه
 واته. وه ته جوواڵوه ش نده سازه و سیاسی وه،دا رج خه به تابووشکێنی تیی ئازایه که دا وه ئه ڵ گه له دا، ده خۆی کانی شبوونه دابه

 دا لێــره من ئــه. وه هێڵێتــه  ده کــان جیاوازه  ڕوانگــه ی وه ئاشــتکردنه و نتێز ســه ئیمکــانی کــه داڕێــژراون جۆرێــك بــه کانی فۆڕموولــه
 :م که ده ک یه نموونه ند چه به ئیشاره

 
 ی ئاینــده و تی وایــه ته نه ی له ســه مه وه شــتێکه موو هــه ی وه ره ســه وێتــه که ده بێگومــان وه ئێمــه ی ڕوانگــه   لــه کــه شــت م کــه یه

 مـه ئه. دایـه ئێـران لـه کان زمانییـه و بی زهـه مه تییـه مایه که و کان ئێتنیکـه گرووپـه کان، تـه میللییه كان، وه ته نه ژیانی وه پێکه
 دیـاریکردنی قی هه باسی ڕوونی به ئێرانی سیۆنیئۆپۆزی ریاناتی جه له ئێئتالفێک که دا ساڵه چ  و ئه مێژووی له جاره م که یه

 ی وه مانـه وه پێکه و کا ده وان ئه ی ئازادانه كیەتیی یه و کاندا بواره موو هه له ئێران كانی ته میللییه کسانی یه مافی و نووس چاره
 سیاســیدا سروشــتێکی بــه اڵیفێــدر دێمـــوکراتیکی سیســتمێکی ی چوارچێــوه لــه اڵت ســه ده شــکردنی دابه و زی رکــه نامه لــه وان ئــه
 پێشـنیار ربۆیـه هه. نییـه قبـووڵ قابلی ئێستاش ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی رچاوی به شی به بۆ وه ئه که زانین ده موومان هه. بینێ ده
 یخـۆ سـتی رده به كانی زانسـتییه و سیاسـی تـه رفیه زه لـه رگرتن لكوه که به خۆی کانی سازوکاره شێکی به ندیی هاوپێوه که م كه ده
 و ئــه بیســتنی گــوێی هێشــتا کــه ســانێک که. بکــا رخان تــه ئێرانــدا سیاســیی ڵگەی کۆمــه لــه یه له ســه مه و ئــه ی  وه ڕوونکردنــه بــۆ

 ك ریــه به له ترســی و رزی ئــه تیی واوه تــه وای هــه ویش ئــه کــه زانــن ده وا هــه ك یــه نیا تــه کانیانــدا ئاوازه لــه و نییــه یان قســانه
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 وه پێکـه زۆری بـه ر سـه تا هـه کـدا یه چوارچێوه هـی  لـه کان مرۆییه  ڵگه کۆمه و کان ئینسانه که بزانن بێ ده ئێرانه، شانی ڵوه هه
 ڵگەی کۆمـه کـانی توێژه و چـین موو هـه مـافی ئێمـه ی که یشـتننامه لێکگه که باشه پێ م وه ئه من ئه که دا وه ئه ڵ گه له. ڕاناگیرێن

 ی دیکــه كانی پرســه لــه هیچکــام ڵ گــه له تی وایــه ته نه ی له ســه مه کــه بڵــێم تــوانم هد موبالغــه بێ بــه اڵم بــه گرتــووه، رچاو بــه له
ــه ــاکرێ راورد بــه ڵگە کۆم ــین رجی لومــه هه. ن ــه نێــو کــانی توێژه و چ ــه اڵیه کۆمه وه بزوتنــه و ڵگە کۆم  و ئــه می رهــه به کانی تیی
 نگـه ڕه نجام ره سـه و گـۆڕێن ده ن، کـه ده شـه گه ن، ده ده ڵ رهه سـه ڕۆژێـک بـێ، ردا سـه به گۆڕانیـان کـرێ ده میشـه هه رجانه لومه هه

 م النیکـه یـا ناچێ نێو له رگیز هه یشت گه سیاسی وشیاریی له ک یه پله به کاتێک ئێتنیکی کی یه که یه اڵم به. بچن نێو له ڕۆژێک
. دێ ردا ســه به یی ناســنامه ڕانیگــۆ تا هــه کێشــێ ده زیــاتریش بگــره و ســاڵه زار هــه کی ودایــه مه ت نانــه ته یــا ســاڵ د ســه نــد چه
 کانی تـه واقعییه ر رامبـه به لـه کـه بـزانن بـێ ده تیـدا حکوومه و گشـتی سـتێنی به له تی وایه ته نه فره ناسینی سمی ڕه  به یارانی نه

 :پێشه له بژارمان سێ نیا ته ئێراندا مڕۆی ئه ڵگەی کۆمه و مێژوو
 
 و بووه نـه وتوو رکه سـه و هـاتووه کار به ئێراندا له ڕابردوودا ساڵی د سه له زانن هد ک روه هه که( وه تواندنه) ئاسیمیالسیۆن -١

  نابێ؛ وتوو رکه سه تیش قه
  ستابێ؛ ڕاوه کان وه ته نه وتنی ڕێكکه و هاوواڵتی مافی ی که کۆڵه دوو ر هه ر سه له که یی وه ته نه ند چه دێموکراسیی -٢
 .ڕۆیی ره سه کێشانی ه درێژ و ئاسنین تی حکوومه ڕێگای له انک وه ته نه زۆریی به ژیانی وه پێکه -٣
 

 و گـرن ده ی سیسـتمه و لـه ئێـران لـه فێـدرالیزم موخالفـانی کـه وه ینـه بده رچ رپـه به ش بڕوبیانووانـه و ئـه بـێ ده ها روه هـه ئێمه
 و، نـد ناوه لـه وه وتنـه که دوور کـانی ئاقـاره بـه  ره پـه فێـدرالیزم گۆیـا کـه وه ئـه یان نییه کوێ هی  ك وه ئێران دۆخی ڵێن ده

 بـه و ئـاڵۆزتره ئێـران هـی لـه زۆر ئێتنیکییـان ی پێکهاتـه و ت زعییـه وه کـه یـه هه واڵت زۆر جیهانـدا له. دا ده ومی قه گرژیی
 کاروبـاری و مین زهر سـه کـه دا ده كان ییـه وه ته نه واره قه به وه ئه تی رفه ده فێدرالیزم که ڕاسته ر گه ئه. چن ده ڕێوه به فێدڕالیش

 كگرتوو یـه شیشـدا هاوبه کاروبـاری و واڵت موو هـه بردنی ڕێوه بـه لـه وان ئـه هاوکـات اڵم به ن، ببه ڕێوه به ستی ربه سه به خۆیان
ــد ناوه  لــه اڵتن هــه ی خنــه ڕه وابوو کــه. کــا ده ــه لــه ر گــه ئه. ییــه  ڕێژه شــتێکی ن  تای خــه وه ئــه یــه، هه ومی قــه گرژیــی كیش جێی

 .نییه فێدرالیزم و زی رکه المه
 

 و ڕادیکـاڵ ئاقـاره سروشـتی ی شـێوه به ردا، بنیاتنـه کی یـه ڕێگاچاره قبـووڵی یری غـه لـه کـه بزانـێ بێ ده ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی
 ئێـران یڵگە کۆمه باقیی و کورد ی وه ته نه تی تایبه به کان وه ته نه نێوان ودای مه و درز و بن ده هێز به گرن، ده شك  کان قه هه به
 ئۆپۆزیســیۆنی کانی وه کۆبوونــه و کــۆڕ لــه ئێمــه کــه جــار ر هــه کــه زانــن ده ن لێــره کــه کــوردم دۆســتانی. بــێ ده زیــاتر ڕۆژ ر هــه
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 و دێری چـاو کـان ڕووناکبیره نێو لـه تی تایبـه به کوردسـتان سیاسـیی ڵگەی کۆمـه گرینگـی توێژێكی دواتر بین ده شدار به ئێرانیدا
  داکۆکی کوردی زمانی به و کان کوردییه ڵه کۆمه و کۆڕ له ی خۆبوونه ڕبه باوه و ئه مان هه به ئایا که ن که ده لێ مان وه لێپرسینه

 ین؟ که ده کاره و ئه فارسیش زمانی به و کان ئێرانییه ڵه کۆمه و کۆڕ له ین كه ده کورد ی وه ته نه مافی له
 

 وێنی هـه و ر وه تـه ببنـه ی وه ئـه بـۆ م بکـه که یشـتننامه لێکگه ی یکـهد باشـی نی الیـه هێندێک باسی کورتی به خۆشه پێم دا لێره
 :داهاتوومان کانی کاره

 
 ڵگەی کۆمـه ڵ گـه له  ڵـه مامه جـۆری دیتمـان، وارشـۆدا کۆنفرانسـی و ترامپ ی ئیداره کانی ته سیاسه ڵ گه له ندی پێوه  له ک روه هه

 ئۆپۆزیسـیۆنی لـه شـێک به وه داخـه به. دایـه ئێرانـی ئۆپۆزیسـیۆنی نێو  له ناکۆکی جێگای کانی ته بابه له كێک یه یی وه ته نێونه
  دژه و کۆلۆنیـالی پۆسـت نده وه ئه ڕوانینێکی به وه ره ده جیهانی ڵ گه له ک هاوکارییه جۆره ر هه ڵ گه له خۆی تی موخالفه ئێرانی

. وه ڕێژیمـه گیرفانی چێته ده كڕاست یه ی که ازانجهق که بڕێ، رده ده پاتریۆتیستی ت ڕواڵه  به جاریش هێندێک و ئەمپریالیستی
 لـه ئالتێرناتیوسـازی و ردان سـتێوه ده ڕێگـای لـه ک نه ئێران  له گۆڕانکاری هۆکاری ببنه بێ ده بۆخۆیان ئێران ڵکی خه بێگومان

 رار قـه ر گـه ئه. بـێ تی وڵـه ودهنێ ری فاکته گرینگیی له غافڵبوون مانای به نابێ مه ئه اڵم به. نین گۆڕێش له تازه که ڕا وه ره ده
 و ئــه ی وه ئــه بــۆ نــابینم لیلێــك ده ببــا، کار بــه خــۆی ی وه مانــه بــۆ یــه ندازه ئه و ئــه تــا یی ناوچــه عــامیلی ئیســالمی کۆمــاری بــێ
 تییان ڵـهو نێوده نـدیی پێوه بـێ ده ئالتێرنـاتیو بوونـه ڕۆژ ی سـبه ر گـه ئه و ڕێـژیم ئالترنـاتیوی ببنـه ن کـه ده ئیـدیعا ی نانه الیه
 قـازانجی بـه وه ره ده دنیـای ڵ گـه له ڵه مامه بێگانه به یی ستراوه به و ڕخوازی شه تی تۆمه و ڕێژیم بلیغاتی ته ترسی  له بێ، هه
 کۆمـاری كان تییـه وڵه نێوده  فشـاره و ڵك خـه ی وه بزووتنـه نێو لـه نـدی پێوه دروستکردنی بێ به ڕاستیدا له. ن كه نه ئێران ڵکی خه

 .ناڕوا ئیسالمی
 

 و ئـه ڕووخـانی و ئیسـالمی کۆمـاری لـه ڕین تێپـه باشـتره پێمـان و خۆشه پێمان موومان هه بێگومان بات، خه کانی شێوازه لەمەڕ
 زۆر بـێ ده «نـدی هاوپێوه» دا کاتـه و لـه ر هـه. بـێ وه ئینسـانییه تێچـووی مترین کـه بـه و نی ده مـه و سیاسـی ڕێگای له ڕێژیمه
. نیـزام ی وه مانـه و کێشـان درێژه هـۆی بنـه ده ڕاسـتیدا لـه رمـدا نه گۆڕانکـاریی تی ڕواڵـه ژێر لـه کـه ێبـ ش پڕۆژانـه و ئـه وریای

 لـه ڕەوا بەرگریـی مـافی نـاتوانین کـداره، چه و یار تـه ئێسـقان ر سه تا که ڕێژیمێک ر رامبه به له ڕاستی به وه، دیکه كی الیه له
 .بستێنین س که هی 
 
 بۆیان ئیدئۆلۆژیکمان اڵمێکی وه کرا ده که تی اڵیه کۆمه تی داڵه عه و تی چینایه ی کێشه ک وه پرسی ێكڵ کۆمه ڵ گه له ندی پێوه له
 لـه وه بـاره و لـه ی فۆڕموولـه و ئـه قبـووڵی بـۆ ڵمانن گه له لێره که م که ده پانه چه نه الیه و له درزانی قه ڕاستی به من ئه بێ، هه



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

52 
 

ــه وتننامه ڕێککه ــه. هــاتووه دا ک ــه چه رێکی وهــه جه وولــهفۆڕم و ئ ــه یــه، هه ی تخوازانــه داڵه عه و پگەرایان  تووشــی ی وه ئــه بێ ب
 .بکا نییه، وه ئه ئێمه ی کێشه جارێ که سۆسیالیزم مان و لیبزالیزم نێوان له ڵبژاردن هه ی رێشه سه
 
 بـزانین بـێ ده واڵت، نێوخـۆی  لـه ڵک هخـ ی وه بزوتنـه و وه ره ده ئۆپۆزیسـیۆنی رایی مگه هه نێوان ندیی پێوه بارەی لە نجام ره سه
 نێوخـۆی لـه ڵک خـه گشـتی به و چاالکـان و وه ره ده ئۆپۆزیسیۆنی نێوان له دا ساڵه چ  و له ی ینییانه عه و ینی زه  دیواره و ئه که

 تا هـه وه، دیکـه کی الیه له. یاندووه گه ئۆپۆزیسیۆن ریی شوێندانه ئاستی و ت شرووعییه مه به زۆریان زیانی بوون، دروست واڵت
. ن ناگـه کـوێ هـی  بـه کان تییـه ناڕەزیه بکـا، ت هیدایـه ڵک خـه ئیعترازاتـی کـه بێ نـه دروسـت سیاسی تێكی عیه رجه مه کاتێک

 زۆر ربۆیــه هه. دێ  پێــک واڵت نێوخــۆی لــه ت حمــه زه به  تــه عیه رجه مه م ئــه ڕێــژیم رکوتی ســه و داخــراوی هۆی بــه کــه شـزانین ده
 .دابنێ خۆی کانی ته وییه وله ئه ی وه ره سه له پرسه م ئه خۆیدا ی وه کرده به کانی سازوکاره له ندی ێوههاوپ که رووره زه
 

 .م كه ده رنجتان سه سپاسی
 

 (٢٢١٩ ی فێوریه ی٢٣ ئاڵمان، ری هانۆڤه* )
 

 ٢٢١٩ی مارچی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------------------- 
 

 (پوختەیەک لە قسەکانی جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لە ڕێوڕهسمی ڕۆژی خوێندکاری کورددا)
 

 بکرێن لێ چاو كتر یه ری واوکه ته به خەبات جیاوازەکانی شێوازه و ستێن به پێویستە
  

 !ڕێز به هاوڕێیانی ویست، خۆشه خوێندکارانی
 

 ڵـێم ده کـورد خوێنـدکارانی یی وه تـه نه كیەتیی یه ریی به ڕێوه به به سخۆشی ده و م که ده لێ کوردتان اریخوێندک ڕۆژی پیرۆزبایی
ــۆ ــه ب ــه موو ه ــار و ئ ــه و ک ــه ی چاالکیی ــد چه ل ــاڵی ن ــردوودا س ــه راب ــه ل ــه نا پ ــی رکی ئ ــه و حیزب ــه باتگێڕییان، خ ــتێنی به ل  س

 .کردوویانە خوێندکاریدا
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ــد رچه هه ــی ن ــه جێ ــه داخ ــه گه ک ــه ل ــه مان ك ــاریکردنی ل ــان ڕۆژه دی ــانی و ک ــدا داهێن ــوباڵو په هێماکانیش ــه، دابه و رش ــه ش  اڵم ب
 کاتێــک تان میللـه. دایـه خـۆی لەجێـی واو تـه کـورد خوێنـدکاری ڕۆژی ک وه ریفزاده شـه سـمایلی هیدبوونی شـه ڕۆژی دیـاریکردنی

 سـتێنی به لـه والتر ئـه ی کـه فهوومه مه و مانـا کـه بژێرن ڵـده هه ڕووداوێـک ن تـه عاده ن کـه ده دیاری خوێندکار ڕۆژی ك وه ڕۆژێک
 پـرا  خوێنـدکارانی یه ڕۆژه و ئه که کراوه دیاری خوێندکاران ڕۆژی ک وه نۆڤامبر ی١٧ ییدا وه ته نێونه ئاستی له. خوێندکارییه

 ڕۆژه و ئـه کـه زانـین ده ئێران له .بوو هید شه لێ کیان یه ژماره و کرد خۆپێشاندانیان نازی ئاڵمانی داگیرکاریی له ئیعتراز به
 نیکســۆن ڕیچــارد هــاتنی دژی بــه کــه تارانــه زانکــۆی خوێنــدکاری نــد چه ســتدانی ده له گیــان ڕۆژی ویش ئــه کــه زه رماوه ســه ی١٦
 لـه م النیکـه یـا کوردسـتان اڵتی ڕۆژهـه لـه ش ئێمـه خوێنـدکاری ڕۆژی. کردبوو خۆپێشاندانیان الوێژ گه ی٢٨ کوودێتای پاش له
 و وار خوێنـده نیا تـه ر هـه ریفزاده شـه سـمایلی ی وه ئـه ر بـه له یه، ریفزاده شـه سـمایلی بوونی هید شه ڕۆژی دێموکڕاتدا ی ماڵه بنه

 ردوو هـه تاقیکـاریی لـه و بـوو شـی که ته میلله ڕزگـاریی ڕێگـای ی وه كرده بـه و ئیمان بـه رێکی تێكۆشـه ڵكوو بـه بوو، نه ڕووناکبیر
 کانی فراوانـه بازنـه بـه اڵم بـه بـوو، خـۆی تی میللـه کـوڕی و ئـه. ببـوو مری نه ربازی ده  ربڵندانه سه باتدا خه ساسیی ئه ستێنی به
 .رێ گوزه ده چ جیهاندا له یزانی ده و بوو ئاگادار دا ناوچه له و ئێران له کوردستان، له تیش سیاسه و بات خه
 
 و ڕوونـاکبیری و خوێنـدکاری ژیـانی پێشـدا له واتـه بوو هـه کی یـه دوای لـه ك یـه ژیـانی دوو ریفزاده شـه سـمایلی چـۆن ک روه هه

. ژیـاوه قۆنـا  دوو شـدا ئێمه ڵی کۆمـه به ریـی وه بیره لـه ریفزاده شـه مبولی سـه و یـاد رگانه، پێشـمه و باتگێڕی خه ژیانی پاشان
 ك وه. ٤٦ - ٤٧ ی وه بزوتنـه دیـاری ێکیر تێکۆشـه ك وه ریفزاده شه سمایلی زموونی ئه له بریتییه ردرێژتره به که م که یه قۆناغی

ــین ده ــه زان ــه ی وه خوێندن ــه جۆر جۆرب ــه ی باره ل ــه کانی  نگیزه ئ ــه وه بزوتنه و ئ ــراوه ی ــراوه دروســت پرســیار و ک ــه ک ــه داخــوا ک  و ئ
 ی وه ئـه وه داخـه هب. خـراوه ڕێ وه وه شۆڕشـگێڕانه کی یـه ئیراده بـه نده چه و ختدا سه واقیعێکی بری جه ژێر له نده چه یه وه بزوتنه

 جـار زۆر که یه وه ئه یه هه دا ئێمه نێو له که خراپ تێکی زێهنیه. یه یه وه بزوتنه و ئه شکستی گرتوه جێی دا ئێمه ناخودئاگای له
 و یـدانی مـه ستیی بااڵده له نیا ته وتنیش رکه سه. وه ستینه به ده که ته که ره حه وتنی رکه سه به تێک كه ره حه جێبوونی به و دروستی

 کانی هێماییـه و گوتـاری و زێهنـی وته سـکه ده ی وه ئـه بێ بـه بینـین ده ڵکـدا خه نێو له مان وه مانه و وه ڕانه  گه و خاک ئازادکردنی
 بــۆ ت قانییــه هه حــوکمی وتن رکه ســه ی ڕبــه بــه بــێ رار قــه ر گــه ئه. بگــرین چــاو ر بــه له تاریخیــدا ســیری مه  لــه کان تــه که ره حه

 خـــۆڕاگریی و بات خـــه کـــۆی می وده ئـــه ین، بکـــه ســـادر هاوڕێیـــانی و ریفزاده شـــه ســـمایلی گیانبـــازیی و ٤٦ - ٤٧ ی وه بزوتنـــه
 خـۆی کانی ئامانجـه دی قسـه مه بـه باتـه خه و ئـه کـاروانی وه داخـه به ئێسـتا تا هـه چونکـه پرسـیار، ژێـر چێته ده مان كه ته میلله
 بـه بوو ده نـه تێکشکانیشـی پـاش وا ئـه با، نـه  ئیـراده می رهـه به تـه که ره حه و ئـه ڕاسـتی به ر گـه ئه زیـاتر، ش وه لـه. یشتوه گه نه
 لــه کــه «  ســیاهکه» ی وه بزوتنــه زانــین ده ك روه هــه. ئێرانــدا ئاســتی لــه شــنه چه م لــه تی کــه ره حه بــۆ شــکێن ڕچه و شــ  رمه سه
 لـێ چـاو پڕشـنگدار زموونێکی ئـه ك وه( كان پـه چه الی له ر هه نیا ته ک  نه) ئێران ئازادیخوازانی م رجه سه ڵی كۆمه به ریی وه یاده
 .چووه ڕێوه به ٤٧ - ٤٦ ی وه بزوتنه دوای كرێ، ده
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  و ناوبراو ژیانی می كه یه ندی هه ڕه سیاسیماندا ستی نه و ست هه کۆگای له ریفزاده شه سمایلی مبولبوونی سه به می دووه قۆناغی
 سـتی ده کبه چه ردارێكی سـه کـه وه له جیا ین كه ده باسی ی سه که و ئه که وه ئه واته وه، بووینهکۆ بۆی ئێمه مڕۆ ئه که یه شته و ئه

 ریفزاده شـه سـمایلی ژیانی و تی سایه که ی مه دووه  نده هه ڕه و ئه وه خۆشییه به. بووه ڕووناکبیرێكیش و خوێندکار مانه، که ته میلله
 ی یـه وه ڵدانه هه م ئـه. ڕابگیـرێ زینـدوویی به روا هه دواش و مه له هیوادارم و راوهک باس زیاتر هاتووه تا ڕابردوودا سااڵنی له
 کیی ره ســه ســتێنی به ردوو هـه و نــاوبراو تیی سـایه که و ژیــان نی الیـه ردوو هــه کـه دا ده پــێ مان وه ئـه تی رفــه ده م دووه نـدی هه ڕه
 و کـان«نیـا بـزر » و کان یـه«قنـدچی» ی شـوێنه و لـه کـه بـێ مانبیر له که رنجڕاکێشه سه. وه ستینه ببه کتر یه به باتمان خه
 . بێ ده هید شه بانه ی «دارێنه» له ئێمه ی كه باتگێڕه خه خوێندکاره بن، ده هید شه تاران زانکۆی له کان یه«رضوی شریعت»
 .یه هه خۆی به ت تایبه میفهوو مه و مانا مان كه ته میلله باتی خه جۆری بۆ و ئێمه لی گه دۆخی بۆ و نیه خۆڕا له وه ئه
 
 زۆر دوویـان وه منـه دیـدی لـه بـین، فێـری  ریفزاده شـه سـمایلی تیی سـایه که و ژیـان لـه بـێ ده کـه دا رسـانه ده و ئه موو هه نێو له

 ری وروبــه ده کانی سیاسـییه پرۆسـه و ئــاڵوگۆڕ و رووداو وتـی ڕه ئاگـاداری بـێ ده کــه دا وه ئـه ینی عـه لــه ئێمـه م، کـه یه: گـرینگن
ــان ــه خۆم ــران ل ــه و ئێ ــدا و ناوچ ــین جیهان ــوێنه و ب ــه وار ش ــای  مه ل ــه چه و س ــه کانی مک ــرین وه م رده س ــان و ربگ ــه له خۆم  ڵ گ

 خۆماڵی بـه کان مکـه  چه سـتین، ببه خۆمـان هێـزی بـه پشـت شـتێک موو هـه پـێش پێویسـته بگـونجێنین، کان جیاوازه  رجه لومه هه
 بــه شــت ڵێك کۆمــه نێــوان نــدیی پێوه بکۆشــین  تــێ بــێ ده م، دووه. بێ هــه خۆمانمــان بــه ت تایبــه ئاجێنــدای و ڕوانــین و ین بکــه

 بـێ ده کـه ن هـه کوردیـدا ی وه بزوتنـه روونـی ده لـه نـالێکی ڵێک کۆمـه بڵـێم وردتـر یان بگۆڕین مان كه ته میلله باتی خه قازانجی
 کـوردی ها روه هـه ژیـان، ئێرانـدا لـه و کوردبـوون ێکگیرانـیت ی نوخته ریفزاده شه نووسی چاره و زموون ئه. مێنن نه ین بده وڵ هه

 ت عریفـه مه و بات خـه یـان زانسـت و شـۆڕش یشـتنی كگه یه به خـاڵی و ک الیـه له کوردسـتان باشووری وتنه که و بوون اڵت ڕۆژهه
 پێشـتر کـه وه ئـه وێـڕای اران،تـ چێتـه ده وه هاباده مـه له خوێندن بۆ کاتێك ریفزاده شه سمایلی که زانین ده. یه دیکه کی الیه له

 باشــووری لــه کــورد شۆڕشــی ڵ گــه له نــدی هاوپێوه راوێزی پــه لــه ها روه هــه وه ئــه بــووه، دێمــوکرات حیزبــی باتی خــه ڕەکێشــی
 و ئـه چی کـه. بـێ ده بـوون، لـێ دێموکراتیشـی حیزبی کانی رکرده سه  کاته و ئه که کوردستان ی دیوه م ئه قاچاغی که کوردستانه

 بـۆ بات خـه پێشـی بردنه تـانی ره ده کـه بـووه شنێک چه به کوردستاندا شی به ردوو هه له کورد شۆڕشی نێوان ندیی پێوه  نه کاته
 دێمـوکڕاتیش حیزبـی نێومـاڵی تی زعیـه وه نـه بووه؛ هـه زوویانـه ئاره بۆخۆیـان ی جـۆره و بـه کوردسـتان اڵتی ڕۆژهه رانی تێکۆشه

 ئێمــه. وه ببینێتــه تێــدا خــۆی واوی تــه بــه بتــوانێ وی ک وه ڕوونــاکبیرێکی تا هــه وهبــو كگرتوو یــه و تونــدوتۆڵ پێویســته ک وه
 نێوان لـه تی تایبـه به کوردستان کانی پارچه نێوان ندیی هاوپێوه م هه ئێستاش. وڕووین ره به سییانه مایه که م ئه ڵ گه له مڕۆش ئه

 بنــه ده اڵت ڕۆژهــه کــوردی کانی باتگێڕییــه خه ندییــه وه رژه بــه جــار زۆر و موکوڕییــه که لــه پــڕ و نگ الســه اڵت ڕۆژهــه و باشــوور
ــانیی ــه به مان کــه له گه رانی تێکۆشــه ڕیــزی م هــه کوردســتان، ی دیکــه ی پارچــه ر ســه به زاڵ دۆخــی کانی ســته ربه به قورب  تی تایب

 ی رنامــه به و بات خــه ریســازوکا لــه می رده ســه توانــای و فیکــر ی پێگــه و جێگــه م هــه نییــه؛ کگرتوو یــه دێمــوکرات ی ماڵــه بنه
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 ر هـه و جیـددی کی تسـازییه سیاسه شـنه چه ر  هـه کـه تـه رووره زه و ئـه ئێسـتاش. نییه ی وه نگدانه ڕه پێویسته ك وه تێکۆشانماندا
 جــار زۆر ئێســتاش. وتووه کــه نه جــێ بــێ واقیــ  بــه گرێــدراو زانســتی مای بنــه ر ســه له بــێ ده بات خــه ی وه کرده بــه کی یــه رنامه به
 یـا بـێ، تێـدا یان دیکـه وی لـه شـتێک تـوانن ده ردووکیان هـه حاڵێکـدا لـه نێین داده كتر یه ر رامبه به له رگه پێشمه و ووناکبیرڕ

 و روونـاکبیر سی که زاران هه و دان سه به وه، ره ده له چ و واڵت له چ مڕۆ ئه ئێمه. بن كتر یه پشتیوانی و ر تیده یارمه م النیکه
 لـه و خۆمـان ڕیـزی  لـه یان ین بکه باتیان خه زبی جه مانتوانیوه نه پێویست ک وه که یه هه کاندا بواره موو هه له وارمان خوێنده

 لێک گـه اڵم بـه بـن، ت سیاسـه ریکی خـه کانی تاکـه موو هه که  نییه ک ڵگەیه کۆمه سالم کی ڵگەیه کۆمه. ڕایانبگرین خۆمان وری ده
 و تــوێژ و چــین موو هــه ر گــه ئه -ناگــا ختیاری بــه بــه وێ بکــه ریش ســه- وێ اکهرن ســه دایــه ئــازادی بــۆ بات خــه حــاڵی لــه کــه

 .زانێ نه رکدار ئه و شدار به به خۆی دا له گه و ئه ی وره گه تی حیکایه له وه خۆیه شوێنی له و کامه ر هه کانی تاکه
 

 بـۆ. بگێـڕێ کارسـاز و گرینـگ خشـی نه داکان ته موسـبه ئـاڵوگۆڕه لـه تـوانێ ده خوێنـدکار چینی که داوه نیشانی الن گه مێژووی
 چـین، بریتانیـا، مریکا، ئـه پۆرتوغـا ، هسـتان، له ك وه واڵتـانی کانی ئاڵوگۆڕه و ئینقالب له چاو که سه به نده وه ئه ش وه ئه

 کـه یـه وه ئه اریخوێنـدک ی وه بزوتنـه دیاری ره هه ندیی تمه تایبه. ین بکه ڕابردوودا ی ده سه له دیکه یانی ده... و پێروو ژاپۆن،
 ڕوانـین ی ره نجـه په زۆر م هه و الون م هه ی وه ئه ر به له ڵکوو به ڕاناسێن، خۆیان کانی سینفییه داخوازییه بۆ نیا ته خوێندکاران

 لـه. ەیـهڵگ کۆمه موو هـه بۆ وان   ڕۆئیای و ون خه و یه هه فراوانیان كی جیهانبینییه مه، رده به له دنیایان ر سه به و مێژوو ر سه به
 و خوێنـدن و ژیـان خراپـی رجی لومـه هه دژی به نیا ته ر هه خوێندکاران دا ڕانسه فه ی١٩٦٨ مای مانگی خوێندکاریی ی وه بزوتنه
 و فی سـره مه ڵگەی کۆمـه دژی گشتی به ڵكوو به ڕیبوون، په ڕانه کان رسییه ده مادده و زانکۆ داخراوی و وشک رۆکی نێوه و پێکهاته

 خۆڕا لـه. بـوون ڵگە کۆمه م رجه سه بۆ نوێ های به و نۆرم ڵێک کۆمه و زیاتر کسانیی یه و  ئازادی خوازیاری و نبوو پارێز کۆنه
 و ئـه تا هـه کـردن لـێ پشـتیوانییان ش دیکـه واڵتـانی لـه ڵکوو بـه ڕانسـه فه لـه ر هه ک نه ش دیکه کانی توێژه و چین که بوو نه

ــه وه بزوتنه ــه ی ــه ب ــه رزه له بوومه تی قیم ــی ی ــه کۆمه ک ــی و تی اڵی ــه و سیاس ــه یی زراوه دام ــه فه ل ــه  ڕانس ــوو واو ت ــه و ب  ترین وره گ
 زیــاتر ئــازادیی و دێموکڕاســی قــازانجی بــه بــوو ناچــار دوگــۆ ، ژنــڕا  واتــه نــاپلیۆن، دوای لــه واڵت مێــژووی ردی تمــه وڵه ده

 .بکا لێ ئاکامگیریی
 

 مری ئــه باشــکردنی بــۆ وه کانه سیاســییه ئــاڵوگۆڕه بــه نــدییان پێوه و نیــاد کانی خوێندکارییــه وه بزوتنــه زموونی ئــه بــێ ده ئێمــه
 کار بــه زۆر کــه ن هــه ر پێــوه دوو كانــدا تییه اڵیه کۆمه وه بزوتنــه نــدیی پۆلێنبه لــه. ین ببــه کار بــه خۆمــان واڵتــی لــه ت سیاســه

 و داواکــان جــۆری لــه بریتییــه میشــیان دووه ن،کا وه بزوتنــه ریی ماوه جــه ی پێگــه و رفراوانی بــه لــه بریتییــه میان کــه یه: بــرێن ده
 م هـه زۆره، بـوونی ری ماوه جـه به لی پۆتانسـیه م هـه خـۆی سروشـتی بـه خوێنـدکاری ی وه بزوتنـه. کـان داخوازه ڕادیکاڵیی ی ڕاده

 گرێـدانی وه پێکه و  وه هئاشتکردن له توانێ ده که كانه تییه اڵیه کۆمه  وه بزوتنه تی خاسیه ی نموونه وه ئه. ڕادیکاڵیزم تی قابلییه
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 لــه نی ده مــه ســتێنی به و شۆڕشــگێڕی ســتێنی به خۆڕا لــه جــار زۆر ئێمــه. بــدا تیمان یارمــه نی ده مــه بزاڤــی و سیاســی ی وه بزوتنــه
 اواید پێناوی لـه نیا تـه وه ئـه بکـرێ دا نی ده مـه سـتێنی به لـه رچی هـه وابـێ پێمان ر گه ئه بێ ده ڵه هه. نێین داده ک یه ر رامبه به

 بـێ ده  ڵـه هه وه، شـه وانه پێچه به. سیستمه ریفۆرمی بۆ ی  که ڕه وپه ئه و وجوود مه سیستمی ڵ گه له سازان بۆ نیا ته وه ئه بچووکه،
. ڕادیکاڵـه ویسـتی و وره گـه داوای پێناو لـه ر مسـۆگه وه ئـه بکـرێ دا شۆڕشـگێڕی و کـداری چه سـتێنی به لـه رچی هه بڵێین ر گه ئه

 ر ســه له ری پێشــداوه بێ بــه ین بکــه لــێ چــاو باتگێڕی خــه و سیاســی کــاری بــۆ رفێــک زه ک وه نیا تــه  ســتێنانه به و هئــ بــێ ده ئێمــه
 ر بـه له کـه بێ هـه وا ڕه ڕادیکاڵیزمێکی ناوخۆدا ستێنی به پێستی ژێر له كرێ ده. ندا درێژخایه له میان رهه به و رام مه و ت ماهیه

 یتوانیوه نـه ی وه ئه ر به له کانیش حیزبه ستێنی به كرێ ده که ک روه هه چێ، ده فیڕۆ به ی که له پۆتانسیه نادرێتێ رنجی سه ی وه ئه
 دیهێنـانی وه لـه وه وتنـه دوورکه و زانـدن دابه هـۆی ببێتـه نجامـدا ئه لـه بێنـێ، نێوخـۆی كانی وییـه تاکڕه و ری ڕکابه به کۆتایی
 ری واوکـه ته بـه ڵکوو بـه مـوزاحیم بـه ک نه جیاوازانه شێوازه و ستێن به و ئه وایه دروست رحاڵدا هه له. كان ستراتژییه  ئامانجه

 و نگی ماهــه هه هــا وه کانی نموونــه باشــترین لــه ک یــه تــوانێ ده خوێنــدکاری ی وه بزوتنــه ش وه ئــه بــۆ و ین بکــه لــێ چــاو كتر یــه
 .بێ ک یه وه پێکگرێدانه

 
 لـه خوێنـدکاری ی وه بزوتنـه. دوورن لێـک زۆر واڵت نێوخـۆی لـه کان وه تنـهبزو ئێسـتای تی واقیعیه ڵ گه له قسانه م ئه مووی هه

 ڕێکخـــراوی ڕۆڵـــی ر گـــه ئه. گێـــڕاوه نووسســـازی چاره و گرینـــگ خشـــی نه میشـــه هه ئێرانـــدا کانی سیاســـییه  ئـــاڵوگۆڕه مێـــژووی
 کـه شـا رێژیمـی می رده سـه هلـ خوێنـدکاری ی دیکـه کولی شـه ته زۆر و خوێنـدکاران، کۆنفێدراسیۆنی تووده، حیزبی خوێندکاریی

 لـه بـۆچی کـه ین گـه تێده م وده ئـه رچاوبگرین، بـه له وه وتـه که لـێ ئێـران لـه سیاسـییان ی وره گـه رێکخـراوی دروسـتبوونی دواتر
 و ١٣٧٨ سـاڵی لـه زانکۆ مپی که ی وه بزوتنه ترسیی مه ر گه ئه ها روه هه. داخست زانکۆکانی ئیسالمی کۆماری ئینقالبدا تای ره سه

 زانـین ده م وده ئـه بـێ، رچاو بـه له ئیسـالمیمان کۆماری نیزامی ر سه بۆ ١٣٨٨ ساڵی ڵبژاردنی هه دوای  له خوێندکاران ئیعترازاتی
 ی دیکـه ئینقالبێکـی بردنی ڕێوه بـه فکـری لـه تـازه نیـزام ری ڕێبـه ئیسـالمی، کۆمـاری رکاری سـه هاتنه پـاش سـاڵ سـی بۆچی که
 ڕێـژیم کـۆی  لـه کاتێـک ر هـه لـه زیـاتر ڵک خـه کـه  وه ئـه ڵ گـه له ئێرانـدا ئاسـتی له مڕۆ ئه وه داخه هب اڵم به. بوو نگیدا رهه فه

 چی کــه بــڕن، رده ده سیســتمه و ئــه دژی بــه خۆیــان تیی زایــه ناڕه مێک رده ســه ر هــه لــه رباڵوتر بــه و تر ســوورانه جه و بــوون بێــزار
  وه ئـه ر بـه له ش وه ئـه. نـاکرێ دی بـه تی تایبـه به خوێنـدکاری ی وه بزوتنـه و گشـتی به کان تییـه اڵیه کۆمه  وه بزوتنه له سۆراغێک

 کـه وه ئه یان بردووه باری له نژاد دی حمه ئه و بووه بار له کان ڕێکخراوه ڵدانی هه بۆ ئیسالحات ناو به می رده سه بڵێین که نییه
 ڕووناکـایی ر بـه له دیکه، شوێنی له بێ ده ڵكوو به. بووه باشتر می دووه ی وره ده له ڕووحانی رکۆماریی سه ڵی وه ئه ی وره ده بڵێین

ــه ــه ده كانی پیالن ــه بێ و اڵت س ــیناریۆ و ڵک خــه یی متمان ــانی نادیاره س ــه و  ناوچــه ک ــه ل ــه کانی دینامیزم ــه ت تایب ــه ب  وه بزوتن
 .ڕێین بگه ی که هۆکاره بۆ کاندا ئێلیته ڕاڕای و نالێك رامی مه و ت زێهنیه له و کان تییه اڵیه کۆمه
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  تیی اڵیه کۆمه ی وه بزوتنه نی خاوه رگیز هه کوردستان له که نیم دڵنیا ڕا ت ڕه بنه له ر هه جارێ. ڕاسته کوردستانیش بۆ وه ئه
 لـه و وه ناوه لـه ك تییه پاشـکۆیه جـۆره ر هـه لـه دوور بـه( دیکـه کانی توێژه و چین بۆ چ خوێندکاران بۆ چ) خۆمان به ت تایبه

ــدا ی وه ره ده ــووبین خۆمان ــه. ب ــه ئێم ــردوودا کانی هــه ده ل ــه ڕاب ــه ب ــدکاری چــاالکی زاران ه ــار و کو  شــه ته زۆر و خوێن  و ئیبتک
 وتـه ڕه تیی پاشـکۆیه لـه دامـاڵڕاو و کـورد بـه ت تایبـه خوێندکاریی کی یه وه بزوتنه اڵم به دیتووه، دا ستێنه به و له فیداکاریمان

 کـه حاڵێکـدا له نییـه، زیـاتر جـاران لـه رکوت سـه کـه حاڵێکـدا له مڕۆ ئـه. بووه هـه تی ڕۆئیـه متر هک كان کییه ره ده و ری راسه سه
 چی کـه وشـیاره، و خوێنـدکار نـوێ ی وه نـه رفراوانتری بـه چینێکـی کـه حاڵێکـدا لـه دایـه، یـدان مه له زیاتر جاران له ڵک خه

. ن رناخـه ده خـۆ پێویسـته ک وه كانـدا تییه اڵیه کۆمه وه بزوتنـه ی چوارچێـوه لـه و وه خۆیانـه توێژی و چین ی سۆنگه له کان تاکه
 سـتیی روه ده بـۆ و گشـتی سـتێنی به لـه كان نگییـه رهه فه و کی شـاره و کی خێڵـه ئینتمـا و لوق عـه ته لـه وه وتنه دوورکه ی نده وه ئه

ــی ــتێکی سیاس ــت ش ــه، به و پێویس ــده وه ئه جێی ــه ش ن ــاتی ی وه کاڵبوون ــه بنی ــه اوهم جه وه بزوتن ــه له کان ریی ــه ر س ــین مای بن  و چ
 .زیانه به ڵگە کۆمه سیاسیی ی جووڵه بۆ کان توێژه

 
 خوێنـدکار ڵـێ ده نشـتاین ئه ئـالبێرت. م بکـه س که دوو ی قسه به ئیشاره وێ مه ده وته، دوا ك وه و دۆخێکدا ها وه ر رامبه به له
 ر هـه کان حیزبـه ک وه ئێمـه کـه سروشـتییه شـتێکی. دایگیرسێنین بێ ده ڵێکه شخه مه ڵکوو به ین، بکه پڕی بێ ده که نیه فرێک ده

 م بـه ر هـه ش ڕانسـه فه لـه. بێ هـه ڵگەمان کۆمـه نێـو ی دیکـه کـانی توێژه یـان خوێنـدکار تـوێژی بـه ت تایبه ڕێکخراوی مان کامه
 و خۆمـان لـه جیا بـه کان رییـه ماوه جه  وه هبزوتنـ ڕێین گـه لێ کـه بین ده وتوو رکه سه دا کاره و له کاتێك موومان هه اڵم به. یه جۆره
ــه ته ــه خۆ ربه ســه ت نان ــه ل ــک  ئێم ــرن ش ــه. بگ ــابێ ئێم ــان ن ــێ پێم ــه واب ــه و ڕۆڵ وه ئ ــه ری کاریگ ــه ل ــتێنێته ده کان حیزب . وه س
ــه پێچه به ــه وه وان ــایی لــه کان حیزب ــوودمه مــه له ڕۆژدا کۆت ــن ده ند س ــه ک نــه ب ــه مانایــه و ب ــاڵی ک ــه بده لــێ پ  رکی ئــه و وه ن

 وه نیشـێته داده دواتـر سـتا هه ڵگە کۆمه کاتێك ر هه ی وه ئه ر به له ڵکوو به بێڵن، جێ به ڵک خه بۆ نیا ته گۆڕانکاری دروستکردنی
 نــاوی بــه یــه هه خوێنــدکاران تــۆڕێکی دنیــادا لــه مڕۆ ئــه. ســت ده وه بگرنــه ڵگە کۆمــه ی ئیــداره بــێ ده کــه کانن سیاســییه وه ئــه و

 کـاری لـه میشـه هه کـه  وه ئـه مانـای بـه ڵکوو بـه ی، کـه یه«ترۆتسـکی» و مارکسیسـتی مانا به ک نه ش مه ئه دائیمی، ئینقالبی
 ئاالنـه ئیده و ون خـه و ئه ت قه و ڕابگرین خۆمان پێش له كان ئینسانییه ها به و ئا  ئیده  له نێک دیمه دووره جڤاکیدا و سیاسی

 ڕۆڵـی خوێنـدکاری ی وه بزوتنـه ودا لـه کـه ئینقالبێـک مـن ڕی باوه به. ین كه نه کان ستێنه ئومێدئه و نجارکوژ هه واقیعه سلیمی ته
 .ئاڕمانه بێ ئینقالبێكی گێڕێ، نه تێدا

 
 یتـه به بـه ئیشـاره وێ مـه ده شدا لێره. دایه  وه نوێبوونه ینی عه له خۆمان تی ساڵه ئه بۆ وه ڕانه گه ستی به مه به م  دیکه ی كه قسه

 و ری  کوێخاشـه تی خیانـه و «دارێنـه قڵی نـه» خۆی ولی قه به ی باره له م بکه  ینی حوسه اللی جه ید سه ستامامۆ مر نه شێعرێکی
 خوێنــدکارانی ی وه ئــه بــۆ م هــه نــاڵێم، که شــێعره هۆکارێــک بــه م هــه دا لێــره مــن. تی رموویــه فه ریفزاده شــه ســمایلی گیانبــازیی
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 بــۆ شــێعری ئــایینی رێکی ڕابــه کــه رنجڕاکێشــه سه نــد چه اڵم بــه. ون کــهب دوای وه بۆخۆیــان و بــێ پرســیار بۆیــان ســت هه به
 غــرووی یــه وه ئه ئێمــه، تی میللــه داســتانی یــه وه ئه. دانــاوه بووه، نــه ک كیــه وه فییان لســه فه ڕی بیروبــاوه کــه الو ڕوونــاکبیرێکی

 دا ئێمـه تی میللـه نێو لـه کان ریفه شـه کوێخـا ی هو ئـه بـۆ ڕابگرین زیندوویی به ر هه دارێنه قڵی نه که هیوایه و به. ئێمه تی میلله
 .ربژین هه و م که ده سوپاستان. بن زۆرتر و زۆر ر هه کان ریفزاده شه جیاتیان له و مێنن نه
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 «گوناح»خت به  نگ وه ێدانانێکی درهدانپ

 
 بیسـترێ، ده ک یـه ڕاده تـا ڕ  شه هۆڵی ده نگی ده و بێ ده زیاتر و دێت ر هه نداو که له مریکا ئه نیزامیی جموجۆڵی که کاتێکدا له
 پێی  بــه. راکێشــا خــۆی الی بــۆ کانی رنجه ســه ئێرانــدا نێوخــۆی تی سیاســه ســتێنی به لــه کیش یه قســه ڕابــردوودا ڕۆژی نــد چه لــه

 شـاری شـووڕای نـدامانی ئه ڵ گـه له ی وه کۆبوونـه لـه ئێـران، پێشـووتری رکۆماری سه می خاته دی ممه محه کان، نه یه ڕاگه راپۆرتی
 .داوه م ڵه قه له واڵت بردنی ڕێوه به و ت حکومه ی شێوه گونجاوترین به فیدرالیزمی تاراندا

 
 ئیـدی نـاوبراو وه، وشـێننه بدره دیکـه جارێکی می خاته ختی به ی ستێره ئه که دا هو ئه یری غه له بڵێین بێ ده شتێک موو هه پێش
 ش کاتـه و ئـه کـه وه لـه جیـا وه ئـه نییـه، ر کاریگه عونسورێکی ئیسالمیدا کۆماری سیستمی کانی نێوخۆییه  هاوکێشه یدانی مه له
 ی کارنامـه گشـتی، کی یه شـێوه به. گێڕا نـه بوو، هـه ێـیل ڕوانییـان چاوه س کـه هێنـدێک که ی خشه نه و ئه بوو، کورسی ر سه له که
 ئێســتادا لــه رێــژیم رزۆکی لــه دۆخــی ها روه هــه و دا قینه ڕاســته تســازیی رفیه زه و ڕێفــۆرم بــواری  لــه ئیســالمی کۆمــاری رێنیی نــه

 وێـڕای دێمـوکڕات حیزبـی کـه وه ئـه ر بـه له ش، وه ئـه ڕای ره سـه. بگرین جیددی به جۆره م له لێدوانی که نابن وه ئه بۆ هیچیان
 وه ره بنیاتنــه و سیاســی ڕێگــای  لــه کان له ســه مه و کێشــه بــووه باشــتر پێــی میشــه هه ئیســالمی، کۆمــاری ڕووخــانی بــۆ بات خــه
 خوازیـاری ئێـران کانی وه تـه نه بـه ر سـه کانی بژارده و ن الیه زۆری ره هه ی زۆربه و ئێمه حیزبی چونکه ها روه هه بن، ر سه چاره
 .زانرێ ده پێویست به خاڵێک ند چه به ئاماژه دا لێره رالیزمن،فید
 دایـه، ت حکومـه و ت سیاسـه سـتێنی به لـه مێتۆدێـک و کـردار جۆره ر هه ستپێکی ده خاڵی گوتار و هزر که بێ قبووڵمان ر گه ئه
 تـێ دیهێنانیـان وه بـۆ کـه ین بکـه دا مکانـه چه و ئامـانج و ئـه بـواری  لـه ک تابووشـکێنییه جۆره ر هه له پێشوازی بێ ده  وکاته ئه
 م ئـه تیی دژایـه بـۆ ژیانیـان واوی تـه که بێ وه سانێكه که ن الیه  له که وه پێداچوونه و تابووشکێنی ر گه ئه تی تایبه به کۆشین، ده
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 ڵ گـه له ڵـه مامه هو زۆرتـره تی جیدیـه و وردبینـی بـه پێویسته که دێ ساتێک مه ده ش، مه ئه ڕای  ره سه. کردوه رخان ته مکانه چه
 .گرینگن الن گه ی ئاینده و ژیان بۆ که ین بکه پرسانه و ئه
 
 تــوانین ده هێنــان، خۆیــدا دووی بــه می خاتــه ی دواییــه م ئــه کانی لێدوانــه کــه ین بکــه وانــه دژکرده و ئــه لێشــاوی لــه چــاو ر گــه ئه

 ر هـه ڵ گـه له کـه یـه هه ئێرانمـان یی کپارچـه یه کانی رانـه دڵنیگه ک، الیـه له: ین بکـه ش دابـه گرووپـدا دوو ر سـه به کان وه دژکرده
 سـمی ڕه  به نگرانی الیـه وه، دیکـه کی الیـه له. موخالفن دێموکراتیک، چ و دیکتاتۆری چ اڵت، سه ده ستوونیی شکردنێكی دابه جۆره

 دانپێـدانان» و لـه چـاو وه گومانـه و دیسـار بـه کـه یـه هه ئێرانمـان کانی تـه میللیه نێو لـه تی تایبـه به تی وایـه ته نه فره ناسینی
 لـه و بی ڵه ئیسـاڵحته نـدووری ته ی وه رمکردنـه گه بـۆ مانۆڕێـک ک وه زۆرتـر و ن کـه   ده می خاته ئاغای ی خته نگوه دره ه«گوناح به

 تی تایبـه به ن،ڕوانـ ده لێـی ئیسـالمی کۆمـاری ی وه مانـه قـازانجی بـه گشـتی بیروڕای الڕێدابردنی به بۆ وڵێک هه ک وه کۆتاییدا
ــه ئه ــه ر گ ــه له مان وه ئ ــێ رچاو ب ــه ب ــه ک ــه له هێشــتا بۆخــۆی می خات ــه ڵ گ ــه ره به ســت ربه به ڵێک کۆم ــاتوانێ و  وڕووی ــه ن  رکات ه
 .ببڕێ  ری ده بوو، خۆش پێی كی رچییه هه
 وه مینه سـڵه کـانی هۆکاره لـه هیچکام که هو له جیا که ڵێین ده نده وه ئه ر هه دا لێره م؛ که یه گرووپی ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه
 دیـاریکردنی خوازیـاری ئێـران کانی وه ته نه که دابنێین وای ت نانه ته ر گه ئه نییه، زانستییان مای بنه ئێراندا له فیدرالیزم له

 بـه و رکوت سـه و بـر زه بـه وانـه ئه خالقی ئـه و حقووقی کی مایه بنه چ ر سه له دان، خۆی شکڵی وتووترین پێشکه له نووس چاره
 گیرێن؟ ڕاده وه که یه ر سه به ڕۆیی ره سه دانی درێژه نرخی

 
ــه  ــه م؛ دووه گرووپــی بــه ت باره ســه اڵم ب ــکردنی دابه و کســانی یه و ئــازادی ی قینه راســته نگرانی الی  ئێــران، لــه اڵت ســه ده ش
 ڵگرتووه، هــه کــۆڵ بــه نــدانیان چه دوو می ســته قورســی بــاری ئێــران رخی هاوچــه مێــژووی درێژایی بــه کــه وانــه ئه تی تایبــه به
 لـه ئیسـالمی کۆماری شی ڕه ی کارنامه ر به له نیا ته ک نه ش وه ئه. بن نه شکه شاگه می خاته ئاغای ی لێدوانانه و به که قیانه هه
 شــه ڕه هه و ۆقانــدنت لــه جگــه زمانێــک ئێرانــدا کانی وه تــه نه داخــوازیی واڵمــی لــه کــه ڕێژیمێــک ڵكیــدا، خه اڵتی ســه ده بــواری 

 .داوه مۆڵ خۆیان میدا خاته کانی قسه ناخی له که جیددی خواریی و خێ  ڵێک کۆمه ر به له ڵکوو به. نازانێ
 

 واڵتـه و ئـه فیدرالیزاسیۆنی ڕێگای ر سه  له کۆسپ دوو به ی ئاماژه ئێران، بۆ فیدرالیزم گونجاوزانینی به وێڕای می خاته ئاغای
 پێویسـتیی قبـووڵکردنی مانـای بـه بـێ وخۆش ناڕاسـته ی شـێوه به یه قسه و ئه گریمان. ئەساسییە وونیقان یەکەمیان کە کردوه

 و رکۆماری سـه ورانـی ده درێژایی بـه کـه وه سـێکه که ن الیـه له دانپێـدانانێک ها وه ڕاستی به. ساسییه ئه قانوونی به  وه پێداچوونه
 جیــددی بــه تــوانێ ده نــده چه دا، ده م ڵــه قه له ت خیانــه بــه نیزامــی اســییس ئه قــانوونی بــه وه پێداچوونــه دواتــریش ت نانــه ته
 بـاس وێـدا له دێ و شـار شووڕاکانی خۆ نییه، فیدرالیزم بۆ ک جێگایه ئیسالمی کۆماری تیی ڕه بنه یاسای له ر گه ئه ربگیرێ؟ وه
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 بـوو ڕازی نیـزام ری ڕێبـه تا هـه خایاند ی(عێراق ڵ گه له ڕ شه هاتنی کۆتایی پاش ساڵ ده واته) ساڵ بیست بۆ دی ئه. کراون
 خۆیــدا رکۆماریی ســه می رده ســه  لــه کــه ڵــێ ده یــدا مجاره ئه ی قســانه و لــه ر هــه می خاتــه بچــێ؟ ڕێوه بــه شــووڕاکان ڵبژاردنی هــه
 نـاوبراو، دیعایئیـ ی وانـه پێچه به کـه یـه وه ئه ی  که ڕاسـتییه. بخـا جـێ شـووڕاکان بـۆ وتر پتـه قـانوونیی کی مایه بنه یتوانیوه نه
 ڵکوو بـه نییـه، کان خشـه به و شـووڕاکان نێـوان ریی ڕکابـه یـان کان دارییه شـاره و شـووڕاکان نێـوان نـاکۆکیی کی، ره سه ی ره گه ته

 .یه هه ی کێشه ئاستێکدا ر هه له قینه ڕاسته كی ڵکساالرییه خه جۆره ر هه ڵ گه له وه ته ڕه  بنه له ر هه ئیسالمی کۆماری
 
 و وتن پێشـکه کاری شـه بانگه رکۆماری سـه ڕی بـاوه  بـه. می خاتـه بۆچـوونی بـه فیدرالیزم می دووه کۆسپی ته نه یه مانگه ده ش وه ئه

 ش که شـته کـاکڵی. نییه بار له واڵته و ئه فیدرالیزاسیۆنی بۆ ئێران ئێستای سیاسیی رجی لومه هه كان، شارستانییه ژیانی وه پێکه
ــره ر هــه ــه دا لێ ــ ده نگ پ ــه. وه هخوات ــه وه ئ ــه ک ی ــه تمه تایبه ل ــه ڕۆیه ره ســه سیســتمێکی موو هــه کانی ندیی ــی  ک ــک زه ه ــۆ مانێ  ب
 و وه ره ده کانی گرژییــه هۆی بــه بــێ رار قــه ر گــه ئه. نــازانن بار لــه بــه وێ یانــه ده ڵک خــه کــه شــته و ئــه ڕاســتیی به نجامــدانی ئه
 ئـاڵوگۆڕی بـۆ نگاونان هـه و وه بیرکردنـه نێوخـۆ، لـه  وه قینه ته به ڕوو دۆخی و ڵك خه تیی زایه ناڕه ر به له یان ڕ شه ترسیی مه
 چیـه فشـارانه و گرژی و ئه ی رچاوه سه که بپرسین خۆمان له بێ ده بێ، واڵتێك حاکمانی می خه دوایین یی پێکهاته و تی ڕه بنه
ــانێک که چ و  کــه گــرن ده وه بــه پــێش كان یرانــه قه ی وه مهێنانــه رهه به  دووبــاره و دروســتکردن بــه زراوانــه دامه کامــه یــان س
 نێوانیـان ری بنیاتنـه نـدیی پێوه و کاروبـار ی ندروسـتانه ته بردنی ڕێوه بـه به ندیدار پێوه کانی پرسه  به ئارامیدا له کان وه ته نه

 ن؟ ڕابگه
 
 ر رامبــه به لــه کوردســتانه، ڵکی خــه کــانی داخوازه دیهێنــانی وه پێناو لــه بات خــه کارمــان تی ویــه وله ئه کــه وه ئــه ڵ گــه له ئێمــه 
 ئاگـاداری اڵم بـه. کوردانـه شوناسـخوازیی ئێمه حیزبی بوونی هه هۆی. نین م بێخه رێ، گوزه ده دا ناوچه و ئێران له که شدا وه ئه
 بگـۆڕدرێن کان هیدانییـ مه تـه واقعییه یـان بـێ  ده واڵتێکـدا لـه تی وایـه ته نه ی له سـه مه پێشـی بردنه بۆ که ین هه ش ڕاستییه و ئه
. وه گرێتـه ده نـد هه ڕه ردوو هـه ئێمـه تێکۆشـانی و وڵ هه. بکرێ دا واڵته و له دێموکراتیک بوارێکی دروستبوونی به تی یارمه یان

 و سیاسـی رێگای له کان کێشه ری سه چاره هۆی ببێته که کان ئاقاره ی قینه ڕاسته گۆڕانێکی جۆره ر هه له پێشوازی ئێمه بێگومان
 ڕاســتی به  هێــزه رنجی ســه و هــۆش پێویســته کــه دایــن  ڕه بــاوه و لــه ئێســتادا رجی لومــه هه لــه اڵم بــه. ین کــه ده وه یــهنیهادی

 شـتێک موو هـه پـێش ئێرانـدا کانی وه تـه نه نێو لـه و کوردسـتان سیاسـیی ڵگای کۆمـه لـه تی تایبـه به ئێـران کانی دێموکڕاسیخوازه
 .بێ میئیسال کۆماری ڕووخانی بۆ بات خه ر سه له
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 ؟"نا"؟ بۆ "ئا"بۆ : ڵ رێژیم گه وتووێژ له

 
 و ئاشـتییانه گـایڕێ لـه حـاکم اڵتی سـه ده و خـۆی ی کێشـه ری سـه چاره نـاتوانێ رپرسـیار به و واقبعـین سیاسیی کی یه وه بزوتنه

 و خت ســه دۆخێکــی هۆی بــه و ی ئاشــتیخوازانه سروشــتی بــه کــوردیش ی وه بزووتنــه. وه بکاتــه ت ڕه ســڵێک ئه ك وه وه  وتــووێژه
 ختترین رسـه سه ڵ گـه له ت نانـه ته وتـووێژی سـڵی ئه ت قـه بـووه، وڕوو ره بـه ڵی  گه له میشه هه که ر وروبه ده و نێوخۆیی باری ناله
 ر بـه له وه ئـه ر، سـه وه هاتۆتـه ی خنـه ڕه جـار زۆر وتـووێژدا یدانی مه له کورد ی وه بزوتنه ر گه ئه. وه کردۆته نه ت ڕه شاڵتی سه ده
 و ئینکـار زمـانی نیا تـه کـه تانێکـدا وڵه ده ر رامبـه به له که یه وه ئه ر به له ڵکوو به بێ، خراپ خۆی ك وه وتووێژ که نییه وه ئه
 بـه کـه وه تـه جوواڵوه نه هـا وه وتـووێژدا خـودی لـه و وتـووێژ پـێش ستێنسـازیی به لـه کـورد کـات ی ربـهزۆ زانیـوه، رکوتیان سه
 .ستێ هه وتووێژ مێزی ر سه له تی ساڵمه به و پڕ ستی ده
 

 یهسیاسـی پرسـێكی ڵكوو بـه ین، بـده بوونی ڵـه هه یـا دروست ر سه له حوکم ها ڕه ی شێوه به تا هه نییه فی لسه فه پرسێکی وتووێژ
 مێکدا رده سـه لـه کـرێ ده. لێبکـرێ چـاو كانی ئامانجـه لـه شـێك به بـه نێک الیـه یشتنی گه کانی شێوازه له كێک یه ک وه بێ ده که

 شــنه چه هــی  بات خــه کی یه شــێوه وایــه جــاری. دیکــه شــێوازێکی مێکدا رده ســه لــه بــێ، ر کاریگــه و مــومکین بات خــه شــێوازێکی
 سیاسـی کی یه کێشه هی  مادام. جێیه به و مانادار دا مێژوویی و حقووقی ستێنی به له اڵم به ه،نیی ینیی عه و سیاسی کی کاراییه

  وه ئـه بـۆ وه ڕووبوونـه ڕووبه و بات خـه کانی شـێوه موو هـه بڵێـین تـوانین ده نییه، نیزامیی ی ڕێگاچاره ندا درێژخایه له دنیادا له
 نگ هاوسـه بکـرێ نـدی چه و قینه ڕاسـته رێکی سـه چاره بـه گفتگـۆوه ڕێگـای لـه کێشـه کانی نـه الیه کۆتاییـدا لـه کـه دێن کار به
 شـێواز م ئـه کانی زیانـه و سـوود بااڵنسـی له ڵکوو به رایانه، هاگه به و ئالیستانه ئیده ڕوانینێکی له ک نه قسه ربۆیه هه. ن بگه
 ینی عـه باری لـه م هـه و وه هانبینییـه جه و ینی زه باری له م هه ودادا درێژمه نووسی چاره له و نووکه هه دۆخی له شێواز و ئه یان
 .یه وه سیاسییه و
 
 مـدار رهه به و وتن رکه سـه شانسی که ن رانه فاکته و ئه ڵکوو به نییه، وتووێژ سڵی ئه بکرێ ر سه له ی قسه بێ ده ی وه ئه پێیه و به

 وتــووێژ ر گــه ئه کــه ڵــێن ده پێمــان و ن كــه ده اریدیــ ڕێکارێــک هــا وه کانی ترســییه مه و زیــان ســنووردارکردنی و وتــووێژ بــوونی
 : له بریتیین رانه فاکته و ئه گرینگترینی. ین بکه چۆنی ین، که ده
 
 وتووێژ؛ نی الیه -١
  وتووێژ؛ کاتی -٢
  وتووێژ؛ له ست به مه -٣
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  ؛(ین كه ده باسیان وه که هری سه به و یه هه وه پێکه وخۆیان ڕاسته ندیی پێوه  دوایی ی دووانه م ئه) وتووێژ تی بابه -٤
 قۆناغێکـدا لـه وتووێژ کرێ ده که دایه  رانه فاکته م ئه ی وه که ریه سه به نگاندنی ڵسه هه نجامی  ئه له نیا ته. وتووێژ تێکنیکی -٥
 .بزانین ڵه هه به یان دروست به کانتێکستێكدا و یس که له یا
 

 نی وتووێژ الیه

 
  مـه ئه. کانـه با ناته و یار نـه نێـوان ی ڵـه مامه ڕێکـاری وتـووێژ ڕا ت ڕه بنـه لـه كاندا، سیاسـییه  ناکۆکییـه و  کێشـه کانتێکستی له
 کان، وه بزووتنـه ر هـه ک نه. ڕاسته كا، ده بات خه خۆی یاری نه نی الیه مانی نه و ڕووخان بۆ نێک الیه که ش کاته و ئه ت نانه ته
 کــه زانـن ده ی وه ئـه ر بـه له ناناســن، سـمی ڕه به كتر یـه ت نانـه ته یــا ڕدان شـه لـه كتر یـه ڵ گــه له کـه ش تانـه وڵه ده و ئـه ڵکوو بـه
 بری جـه ژێر لـه یـا تـاکتیکی ی شـێوه بـه نـاچێ، نێو لـه پێ کتریان یه هاکاندا به و ندی وه رژه به له تی ڕه بنه تیی دژایه ڕای ره سه

 نی الیـه بـه کشـه پاشه بـۆ ڕێکارێـک ک وه وه ئـه وان ئـه. ن بکـه وخۆ ڕاسـته گفتگـۆی وه پێکـه بن ده ناچار ر هه خاڵێکدا له واقی 
 .بن یار نه نی الیه مانی نه خوازیاری ی وه ئه هۆی بوونه که ن به ده کار به هۆکارانه و ئه هێشتنی نه بۆ بکرێ ر گه ئه و یار نه
 

 قورسـتریان تێچـووی ئێـران ڵگەی کۆمه ی یکهد کانی شه به چاو له ئیسالمیدا کۆماری رێژیمی ڵ گه له بات خه له ئێران کانی کورده
 نـدی هاوپێوه وێـڕای - كان کوردییـه حیزبـه کوردسـتان، ی له سـه مه نـدیی تمه تایبه رچاوگرتنی بـه له به وه، دیکـه کی الیه له. داوه
. زانیـوه خۆیـان مـافی به بواردا هێندێک له جیایان به و خۆ ربه سه ی وه کرده ئیبتکاری میشه هه_ ری راسه سه ی وه بزوتنه ڵ گه له
 ئیسـرائی  و کان بـه ره عه نێـوان ئاشـتیی وتـی ڕه له نابێ ئیسالمی کۆماری ڵ گه له کان کورده وتووێژی نموونه، بۆ و وه ڕووه م له
 .چاو پێش بێته یرتر سه تاڵیبان ڵ گه له مریکا ئه ی موزاکره یا
 

 یت مانـده“ و ت سمیه ره که وه ته ستراوه به وه به وتووێژ نی الیه ی وه كرده به دیاریکردنی وه، ینه كه ده ڕوونی دواتر ک روه هه دیاره
mandate ”(راسپێردراوی)بـۆ ستی روه ده و رک ئه وتووێژ کانی ئاکامه یان وتن پێشکه که بێ ها وه ر رانبه به تی یئه هه ی 

 .بکا دروست ر رامبه به نی الیه کۆی
  

 کاتی وتووێژ

 
 کانی نـه الیه نێوان لـه هێـز ی هاوکێشـه می رهـه به بۆخۆشـیان وان ئه که دیکه کانی ره فاکته به و نییه خۆ ربه سه رێکی فاکته کات

 هێـزدا ی هاوکێشـه نگاندنی ڵسـه هه ئاکامی له ر گه ئه گونجاوه وتووێژ بۆ کاتێک موو هه ڕاستیدا له. وه ته ستراوه به وتووێژدان،
 کاتێـك. یـه هه تی جیدییـه مترین کـه وتـووێژ بـۆ( ت حاکمییـه تی تایبـه به دا لێـره) انک نـه الیه یلی مه نیشاندانی بڵێین بتوانین
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 تـوانین ده ختێـک وه نیا تـه وه،  جوڵێتـه نا قالنی عـه ی شـێوه به و نادێموکڕاتیکـه ت ماهییـه بـه که وڕووین ره به تێک وڵه ده ڵ گه له
 كـه ته  وڵه ده ی یرانانـه قه و ئه کۆی له یان وه یدانییه مه ڕووی له که نبگری جیددی به وه ته وڵه ده و ئه ن الیه له وتووێژ ی ئیراده

 و کــورد مڕۆی ئــه ر ســه له ره فاکتــه و ئــه ر گــه ئه. بــێ خــۆی رمانی هــه و  ئاینــده رانی نیگــه و فشــار ژێر لــه وڕوویــه، ره به ڵی گــه له
 لـه ئیسـالمی کۆمـاری ی کێشـانه و ئـه موو هـه و کـورد ی وه بزووتنـه بوونی رپێ سـه له ڕای ره سـه ین، بکـه جێ جێبه ئیسالمی کۆماری

 و نەگەیشـتبێ تە ناعـه قه بەو ئێستاش وێدەچێ ڕێژیمه و ئه که یه وه ئه ی كه راستییه وڕوویه، ره به ڵیان گه له ئێستادا می رده سه
 ی وه بزوتنـه ڕووی بـه یـی رێژه کی هیـ وه کرانه بێ نـه ر هه یا ئێران له کورد پرسی ری سه چاره بۆ م  که دیوه نه دۆخێكدا له خۆی

 .رابکێشێ کوردستاندا سیاسیی
  

 تی وتووێژ بابه/ ئامانج له وتووێژ

 
 جیـاوازیی کـه گرینگـه اڵم بـه. سروشـتییه واو تـه بێ، نـه ک كیـه وه میشـه  هه وتـووێژ ڕووکردنـه بۆ کان نه الیه ستی به مه که وه ئه

 و سـت به مه پێویسـته. وه وێته بکه لێ گری ڵنه هه ئاشتی نالێکیی و سروشت تیی دژایه هک بێ نه نده وه ئه سته به مه دوو و ئه نێوان
 بــێ شــت ک یــه زۆر و م کــه ردووال هــه بــۆ وتــووێژ تی بابــه ی وه ئــه بــۆ ن بگــه پێــک خاڵێکــدا لــه م النیکــه کــان جیاوازه رامــه مه
 نێـو ی دیکـه کانی نـه الیه و دێمـوکڕات حیزبـی سـتی به مه (.بـێ جیـاوازیش پرسیار مان هه بۆ ردووال هه واڵمی ر گه ئه ت نانه ته)

 موو هـه بـه) ئێرانـدا لـه کـورد پرسـی پێشـی بردنه م النیکـه یـا ر سـه چاره لـه جگـه نییـه شـتێک اڵت ڕۆژهه له کورد ی وه بزوتنه
 وتـووێژ نه نابێ ین، بکه ت سهسیا واقعبینانه و لالق خه ر گه ئه دیاره(. تی یه هه پرسه و ئه که وه عاتێکه ته قه و ندی قۆناغبه

 ڕێگای خشـه نه دیـاریکردنی  لـه ڵکوو بـه ین، بکـه لـێ چـاو کساته یه و تی خه کی یه شێوه به کورد پرسی ری سه چاره گشتی به نه و
 لـه، هگ و ئـه باتی خـه سـتراتژیکی نی دیمـه دووره و کـورد ی له سـه مه ری وهـه جه رچاوبوونی بـه له وێـڕای کانیـدا، ڕێكاره و بات خه
 تێــدا گــۆڕانی تی قابلیــه حــاکم اڵتی ســه ده واتــه ر رامبــه به نی الیــه رجێک مــه بــه) وه بجوڵێینــه نگاویش هــه بــه نگاو هــه كــرێ ده
 بـێ خی  ده وتووێژ نێو چوونه بۆ كان حیزبه بڕیاری له وه بزووتنه ی ئاینده و بات خه ئێستای دۆخی که ش وه ئه دیاره(. بێ هه
 .کوردستانه ڵکی خه کانی داخوازه حیزبانه م ئه بوونی هۆکاری چونکه وایه، ڕه شتێکی ر هه
 
 و کــورد کانی ویســته نێوان لـه ڕێژیمــه و ئــه ی تییـه ڕه بنه ناکۆکییــه و ئــه هۆی بـه ئیســالمی، کۆمــاری ر سـه وه ڕێتــه گه ده ی نـده وه ئه

 دێموکڕاتیزاســیۆنی ر ســه له وخۆی ڕاســته کــامیئا کــورد کانی مافــه قبــووڵکردنی کــه زانــێ ده چونکــه) یبینــێ ده خۆیــدا ی وه مانــه
 وابـا، ر گـه ئه. بووه نـه ئێـران لـه کـورد پرسـی ری سـه چاره ئێسـتا تا ئیسالمی کۆماری ستی به مه که ئاشکرایه ،(بێ ده ئێرانیش

 ت، سـه بـۆ سـفر یی گریمانـه کی یـه یژه په ر سـه له ئێـران له کورد کانی مافه دۆخی ڕابردوودا ساڵی چ  له یتوانی ده ڕێژیمه و ئه
 لی گـه بـه ق رهـه ده رکوت سـه و اڵواردن هـه تی سیاسـه وه، وانـه پێچه به... پێـنج، بـه دوو، به ک، یه به بکا م النیکه وه سفره له

 .بووە درێژەی بەردەوام ئیسالمیدا کۆماری تی حاکمیه ی سایه له کورد
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 ی وه داگیرکردنـه و کـانی هێزه ی وه ڕێکخستنه بۆ کات کڕینی ئینقالبدا تای ره سه له وتووێژ له ئیسالمی کۆماری ستی به مه ر گه ئه

 نێو لـه قـه فره ته ی وه نانـه بـۆ دواییـدا ی سـااڵنه م لـه بـوو؛ قاسـملوو دوکتـور تێـرۆری بـۆ ئێستا پێش ساڵ سی بوو؛ کوردستان
 دۆخـی لـه کـه بـێ  ترسـییانه مه و ئـه ی وه مکردنـه که وتـووێژ لـه رێـژیم ی مجاره ئـه سـتی به مه چێ وێـده بـوو؛ کـورددا ی وه بزوتنه
 پشـتگوێ دیـاره تـه واقعییه و ئـه نـابێ.  كا پێـده سـت هه خـۆی ر سـه له وه ره ده لـه م هـه و نێوخـۆ لـه م هـه ڕێژیمه و ئه ئێستادا

  یزبــهح رزتره؛ بـه ئێـران ی دیکــه کانی شـوێنه موو هـه چاو لـه کوردســتان لـه سیاسـی ئینسـجامی و ڕێکخــراوی ئاسـتی کـه ین بخـه
  نووسی چاره دیاریکردنی له ی  تییانه وڵه نێوده ره کته ئه و ئه رنجی سه م هه ویستن، خۆشه ڵکدا خه نێو له م هه کان کوردییه
 .کێشن ڕاده خۆیان الی بۆ گێڕن، ده ڕۆڵ دا ناوچه

 
 ری سـه چاره بـه ڕ بـاوه ڕووی لـه ک هنـ) ئاینـده لـه رانیی نیگـه و خۆی یراناویی قه دۆخی ر به له نیا ته ئیسالمی کۆماری که وه ئه
 هـا وه دڵخـوازی ئاکـامی ری مزگێنیـده رچی گـه ئه کـورده، کانی سیاسـییه نه الیه ڵ گه له وتووێژ له زی حه دیسان( کورد ی له سه مه

 وان ئـه وه، وانـه هپێچ به. وه نه بکه ت ڕه وتووێژ پێشنیاری كان کوردییه نه الیه ی وه ئه بۆ نییه هۆکارێکیش اڵم به نییه، ئاقارێک
. گـرن رده وه لك کـه ئێرانـدا لـه گـۆڕان خوازیـاری گشـتیی وتی ڕه و کوردستان ڵکی خه قازانجی به تێک رفه ده ر هه له دروستی به

 بـۆ نیا تـه سیاسـی گفتگـۆی پێشـنیاری بـه کـان کورده تی موسـبه اڵمـی وه کـه ین بکـه کارێـک کرێ ده چلۆن یه وه ئه نیا ته پرسیار
 لـه خـۆی نگریی الیـه جارێـك له زیاتر و مێژه له زۆر اڵت ڕۆژهه له تی تایبه به کورد) بێ نه وان ئه ئاشتیخوازبوونی لماندنی سه

 وجوود مـه دۆخـی کـه ین ببه کار به  وه ئه بۆ وتووێژ کارتی ڵكوو به(. لماندوه سه شێوه تاڵترین به سیاسی ی ڕێگاچاره و ئاشتی
 و ئـه ئایـا کـه بپرسـین خۆمـان لـه بـێ ده کـه دایـه لێره. بگـۆڕدرێ کوردسـتان ی  وه جوواڵنـه یقـازانج بـه ک یه ڕاده تا بێ نه ر هه

 کۆمـاری ر سـه بـۆ فشـار ی ئامرازانـه  کامـه له دا ماوه نێوان یان کورتماوه له وتانه سکه ده کامه ر رامبه به له حازره یه وه بزوتنه
 رێ؟ بگوزه ستیدایه، ده ر به له که ئیسالمی

 
 رج مـه دوو بـه نیا تـه بـێ، دوور لێـک نـده وه ئه وتـووێژ لـه ئیسـالمی کۆمـاری و کان کوردییـه هێزه ستی به مه که کداتێ حاڵه له
 خــۆی فتــاری ره ئیســالمی کۆمــاری ی کاتــه و ئــه تا هــه کــه وه ئــه م كــه یه:  وه ینــه که نه ت ره وتــووێژ تــاکتکییش ی شــێوه به کــرێ ده
 باتـه خه و ئـه پێشووی ی فه لسه فه به ر هه خۆمان باتی خه ر سه له گۆڕیوه، نه اڵت رۆژهه كانی حیزبه و کورد ڵكی خه به ق رهه ده
 .بکرێن چاو ڕه وتووێژدا تێكنیکی له رج مه ڵێک کۆمه که وه ئه م دووه بین؛ وام رده به
  

 
 تێکنیکی وتووێژ
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 خۆمـان ڕابـردووی لـه ڕوانینێـک به. زۆرن کجار یه دنیادا له( Peacebuilding) ئاشتی بنیاتنانی و دانوستان كانی مۆدێله
 : بێ رچاو به له رجێکمان مه ند چه بێ ده دا، بواره و له دیکه النی گه زموونی ئه به چاوخشاندنێک به و
 

 مبازێکی ڵــه قه ئێســتادا، کانی تاییه ره ســه گفتگــۆ لــه کــه  وه ئــه ڵ گــه له. دانوســتانکاره کانی ڤــده وه ئاســتی و  پێکهاتــه ،م كههه یه
 ئاسـتی لـه نگی ناهاوسـه هێشـتا اڵم بـه کـرێ، ده دی بـه ئیسـالمیدا کۆمـاری تیی رایـه نوێنه ئاسـتی لـه( الواز ند رچه هه) وعی نه

 و متمانـه ئیسـالمی کۆماری تی یئه هه که نییه روون زۆر هێشتا ش، وه له جیا. یه هه وتووێژدا نی الیه دوو نێوان تیی رایه نوێنه
 بۆخۆیشـی کـه وه لـه ر ده بـه کـه( ت وڵـه ده) نیزامـه شـێکی به مـانۆڕی جێکاری جێبـه ر هـه یـان پێیـه، نیزامـی کۆی تی ئمورییه مه
 ش مـانۆڕه بـڕه و ئـه کـرێ ده یـه، هه کـورد بـه ق رهـه ده فتـار ڕه گـۆڕینی م النیکـه یـا کـورد پرسـی ری سـه چاره بـه ڕ باوه ی نده چه
 کـه تیـ  پۆزه خاڵێکی ت ڵبه هه. بکرێ بنکۆڵ( كان تییه منیه ئه -نیزامی  هنیهاد ری؛ هبه ڕه) وه نیزامه ی دیکه شێكی به ن الیه له
 کانی حیزبــه هاوکــاریی نــدی ناوه“ لــه نــدام ئه کانی حیزبــه موو هــه کــه یــه وه ئه یبینــین ده وتــووێژدا تێکنیکــی ی نــده هه ڕه م لــه

 .وه جوواڵونه كگرتوو یه ائێست تا وێشدا له و یه پرۆسه و ئه نێو ته چوونه وه پێکه دا”ئێران کوردستانی
 
 وه ره ئاسـانکه م النیکـه یـا نێوبژیـوان رکی ئـه که تییه وڵه نێوده می سێهه نێکی الیه بوونی وتووێژدا تێکنیکی له م رجی دووه مه

 لـه شـێک به رانی نوێنـه و ندی ناوه تی حکومه نێوان له دێموکڕاتیکدا واڵتانی له ی وتووێژانه و ئه ی  وانه پێچه به. ستۆ ئه بگرێته
 ی وه ڕوونــه رووبه بنــه ده كان سیاسـییه کێشــه وێ لــه و نییـه دێموکراتیکیــان ی مینــه زه کـه دا واڵتانــه و لــه چـن، ده ڕێوه بــه ڵک خـه
 تی منیـه ئه بـۆ و ئاشـتی وتی ڕه ئیعتباری بۆ( كی ره ده واو ته کی خوێیه خانه بکرێ ندی چه) م سێهه نێکی الیه بوونی کدارانه، چه

 کانی  سیاسـیه نـه الیه نێـوان ی دواییـه م ئـه گفتگۆکـانی ئیبتکـاری ی مه سـێهه نـه الیه و ئـه کـه وه ئه ڵ گه له. روورییه زه نگفتگۆکا
 نیهـادێکی اڵم بـه تێكیشـه، وڵه ده ت نانـه ته نـه و تی وڵـه نێوده ڕێکخراوێکـی نـه سـت ده گرتۆتـه ئیسـالمیی کۆمـاری و کوردستان

 لــه دیتراو نــه پێشــتر و ت موســبه چوونێکی پێشــوه ک وه وه ئــه بــێ ده  و یــه هه پێویســتی اریئیعتبــ و ت جیدیــه کــه ئورووپاییــه
 .ین بکه لێ چاو ئێراندا له اڵت سه ده و کورد وتووێژی مێژووی

 
 ڵ گــه له مان وه ئــه نــابێ دیـاره کــه وتــووێژه بـوونی ئاشــکرا و ت ســمیه ڕه وتـووێژ، تێکنیکــی گونجــاوبوونی بـۆ رج مین مههه سههێهه
 لــه وتووێژێــک هــی (. زیانــه به جــار هێنــدێک میــان دووه رووره، زه میشــه هه میان کــه یه) بچــێ تێــک لــێ وتــووێژ تی فیهفا شــه
 نییـه دروسـت کـرا، مێـدیاییش به کاتێـک ت نانـه ته نـاچێ؛ ڕێوه بـه ئاشـکرا بـه نـه و دڵخوازدا شکڵی و ئاست له نه تاوه ره سه
 كان نـه الیه وه؛ وێتـه بکه لـێ خـوازراوی ئاکـامی کـه کاره وێ بمانـه ر گـه ئه اڵم بـه. وه هر ده بخرێته کانی کارییه ورده موو هه کجێ یه
 بـزانین رپرسـیار به  بـه ڵکدا خه ر رامبه به له خۆشمان و وه نەبنه که پڕۆسه تیی ڕه بنه موکوڕیی که ڕووی رووبه تاوه ره سه له ر هه
 رحاڵ هــه به و نهێنــی گفتگــۆی نــدا درێژخایه لــه نــابێ ،(کنێ الیــه و س کــه هــی ک نــه لــه، گه پرســی پرســه و ئــه چونکــه)
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 وتــووێژی ســپێکی ده ی وه مانــه نهێنــی لــه نێوبژیکــار نی الیــه ڕوانیی چــاوه کــه  وه ئــه ڵ گــه له. دابنێــین بەدروســت نراو دانپێدانــه
 لـه زۆر ڵکوو بـه کـه، کاره سڵی ئه ر هه ک نه ک هۆیه ر هه به که ئێستا اڵم به رکه، ده قابیلی ئیسالمی کۆماری و کورد ی مجاره ئه

 ڵ گـه له وخۆ ڕاسـته گفتگـۆی چوونی ڕێوه بـه کانیش اڵتییـه ڕۆژهه نـه الیه رپرسـانی به و وه ره ده کردۆته یان دزه کانیشی کارییه ورده
 لـه بـاس توانین نـه هێشـتا ت نانـه ته ر گـه ئه) کـردوه ئیـد ته وه  شـه کارییانه ورده و لـه شێک به به ئیسالمییان کۆماری رانی نوێنه

 وتـه ڕه م ئـه ی وه پشتڕاسـتکردنه لـه ئیسـالمی کۆمـاری ئێستای تا خۆبواردنی ،(ین بکه ش وشه ی قینه راسته مانای به ”موزاکره“
 .ڵناگرێ هه پاساو چیدیکه ئاستیدا رزترین به له و سمی ره ی شێوه به
  

 سازی متمانه

 
 بواری لـه نگاو هـه هێنـدێک تاوه ره سـه لـه ر هـه کـه یـه هه مانایـان کاتێـک نیا ته کران باس وه ره سه له ی رانه فاکته و ئه موو هه

 نـدی پێوه له ئێسـتا تـا ئیسـالمی کۆمـاری سـتانی ده کاربه کـه وه لـه جیـا. وه ڵگیرێتـه هه ”نیـت حسـن“ نیشاندانی و سازی متمانه
 ر هـه یـا) ئێـران لـه کـورد ی له سـه مه ی سـه چاره و تانکوردسـ كانی سیاسـییه حیزبـه ڵ گـه له یان  دواییانه م ئه گفتگۆکانی ڵ گه له
 بـه ق رهـه ده ڕێژیمـه و ئـه فتـاری ڕه یانـدوه، گه ڕانه خۆیـان یی ئامـاده و ئیـراده( رێک سـه چاره ها وه ی مینه زه دروستکردنی بێ نه
 دێمـوکڕاتی حیزبـی کیی ره سـه ی هبنک چێ نه بیرمان له. بووه ی درێژه خۆی ک روه هه کوردستانیش کانی سیاسییه نه الیه و ڵک خه

 جـۆره هـی  حیزبـه و ئـه کـه پاسـداران سـووپای کیی مووشـه هێرشی ر به وته که کاتێكدا له ٢٢١٨ سێپتامبری ی٨ ڕۆژی کوردستان
 وخـۆی ڕاسـته دانیشـتنی چوونی ڕێوه بـه کانی کارییـه ئاماده حاڵێکـدا له برد، ده نـه  ڕێوه بـه  واڵت نێوخـۆی  لـه نیزامیی کی چاالکییه
 .بوو ئارادا له بوو مانگێک ند چه ئیسالمی کۆماری و کان کوردییه  حیزبه

 
 بـه دوفـاکتۆ ی وه دانپێدانانـه بواری لـه خۆیشـی قـازانجی رێـژیم و "کـورد" ی گفتگـۆ ی مجاره ئـه ی پرۆسـه کـه نـاکرێ لـێ حاشای
 راهێنــانی و ئێــران لــه کــورد ری فاکتــه بــۆ یــی وه تــه نێونه رنجی ســه راکێشــانی و وه اڵته ســه ده ن الیــه له ئێــران لــه کــورد پرســی
 مانـه ئه مووی هـه اڵم بـه. یـه هه دانوسـتان و دیپڵۆماسـی تێکنیکی و ش هاوبه کاری بۆ کوردستان سیاسیی ی وه بزوتنه رانی نوێنه

 .وێ که ده ر به وه متریان که کی جێگایه کۆتاییدا ی شرۆڤه له
 
  یمانییه هاوپه و ئێران له اڵت سه ده ڵ گه له) کورد سیاسیی ئیبتکاری نێوان سنووری ر سه له که وتووێژ پرسی ک وه پرسێکی بۆ

 گیــری( ئێرانیــدا ئۆپۆزیســیۆنی ڵ گــه له و کــورد ی وه بزوتنــه نێوخــۆی  لــه) کان رزشــییه ئه تــابووه و( کان ییــه ناوچه و جیهــانی
 ڕوانـین بـه زووتـر رچی هه ئیسالمی کۆماری که چنین ڵنه هه ئاقارێک ها وه ر سه له جێ بێ ئومێدی کرێ ده کاتێک نیا ته کردوه،

 دوور بــه رێک گـه ئه هـا وه کـه تێکـدا حاڵه لـه. وه بچێتـه کــورددا ی وه بزوتنـه و کوردسـتان ڵکی خـه بـه ق رهـه ده خـۆی فتـاری ره و
 .بکرێ پرسه و ئه ڵ گه له ڵه مامه وه  زیاتره پارێزی به پێویسته زانرێ، ده
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 ٢٢١٩ی ئاگۆستی ٢٣: ڕێکەوتی  -وردستان و کورد  ماڵپەڕی ک: سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 

 
 کانی جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له پارلمانی سوئێد قی قسه ده

 
 !ڕێز به برایانی و خوشک

 
 وان ئـه وای ڕه باتی خـه و ئێـران له کان کورده باسی پرستیژه به شوێنه و له یه هه م وه ئه تی رفه ده که یه وره گه فێكی ڕه شه من بۆ

 م ئــه کــه مــاڵم فرێــدریک تی تایبــه به ســوئێد پارلمــانی لــه لیبرالمــان دۆســتانی بــۆ سوپاســیش. هاتنتــان بــۆ ســوپاس. م بکــه
 .خست ڕێک یان سیمیناره

 
 لـه ئورووپـا لـه س کـه م کـه ر وبـه مه له  هـه هد نـد چه. ئاشـنان کـورد ی له سه مه ڵ گه له زۆر و م که مووتان هه که نێم داده وای من

 کـورد ی له سـه مه کـاکڵی س کـه موو هـه مڕۆ ئـه. بـوو ئاگـادار کوردسـتان ناوی بـه ێـك”واڵت“ و کـورد لی گه ناوی به لێک گه بوونی
 فیدرالیشـدا و نـۆمیئۆتۆ شـکڵی لـه نیا تـه ر گـه ئه) خـۆی نووسـی چاره گرتنـی وه سته ده به بۆ ك یه وه ته نه وڵی هه ک وه ناسێ، ده
 .کراوه ش دابه خۆی زووی ئاره و ی  مه ی وانه پێچه به مێژووییدا ی بڕگه دوو له ی که خاکه که ک یه وه ته نه ،(بێ
 
 جیهـانی کانی تـه رفه ده ها روه هـه و کـورد لی گـه باتی خـه می رهه به شتێک موو هه پێش کورد دۆزی له جیهانییه هۆشیارییه م ئه
 کــه یه وه شــه رنجه سه و ئــه ی ســایه لــه اڵم بــه. ییــه وه ته نێونه نــدیی پێوه كانی نوێیــه تــه واقیعییه و یانــدن ڕاگه یبوار لــه مڕۆ ئــه

 ئێمـه لی گـه بۆ کانی تییه یارمه و رنج سه که یه تانه وڵه ده و له ک یه سوئێد تی وڵه ده. داوه یان ئێمه لی گه به ت وڵه ده هێندێک
 .گناسییه مه ئه شایانی

 
 ڵێک کۆمـه بـه. نییه ک کیه وه کوردستان کانی پارچه موو هه بۆ درێ، ده کورد به دا وه ره ده دنیای له که رنجێک سه ش، حاڵه و به

 لــه یــه پارچه و ئــه ئێــران کوردســتانی تی، وڵــه نێوده دۆخــی و سیاســی اڵتی ســه ده سروشــتی و مێــژوو بــه ندیــدار پێوه هۆکــاری
 مـین دووه ئیـران کوردسـتانی کـه کاتێکدایـه له وه ئـه. وه درێتـه ده لـێ ئـاوڕی دیکـه کانی رچـهپا لـه متر که مڕۆ ئه که کوردستانه

 ئێــران کوردســتانی مێک رده ســه. ســوئێده تی شــیمه حه ی هێنــده م النیکــه کــه وه تێکه شــیمه حه بــه کوردســتانه ی وره گــه ی پارچــه
 کۆمـاری نیا تـه و مین کـه یه جیهانیـدا مـی دووه ڕی شـه ۆتـاییک لـه کـه وێیـه له. بـوو کورد ی وه بزوتنه موو هه قورسایی ندی ناوه
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 مـۆدێرنی یی  وه تـه نه ی ناسـنامه ر سـه له ی وره گـه واری شـوێنه اڵم بـه ژیـا، م که ند رچه هه کۆماره م ئه. زرا دامه مێژوودا له کوردی
 .هێشت جێ به کورد موو هه
 
 خـۆی ئـازادیی دیسـان ئێمـه لی گـه کاتێـك م بکـه ئێـران ی١٩٧٩ ۆڕشـیش پـاش کانی سـاڵه و مانگ به ئاماژه ها روه هه توانم ده
 نـوێ اڵتی سـه ده شـدا لێره اڵم بـه. گرت وه سته ده به کوردستانیان خاکی کۆنتڕۆڵی کانمان سیاسییه ڕێکخراوه و وه هێنایه ست ده وه
. کرد نـه مو  حـه ته ئێرانـی بـاقیی بـۆ ئێمـه کانی وتنخوازه پێشـکه و دێموکڕاتیـک روانگـه نـه و کانمان ییـه وه  ته نه زووه ئـاره نه
 و بات خـه بـه  وه ستکردنه ده له جگه کمان ڕێگایه کوردستان ر سه بۆ ئیسالمی کۆماری کانی هێزه الماری په ر رامبه به له ربۆیه هه

 .وه مایه نه بۆ خۆڕاگری
 

 نیشـان کـورد ی له سـه مه ی ئاشـتییانه ری سـه ارهچ و کان سیاسییه ڕێگا له خۆی نگریی الیه میشه هه کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
  لـه وام رده بـه نییش ده مـه چاالکـانی ڵكوو بـه ئێمه، ندامانی ئه ر هه ک نه. یه غه ده قه ئێران له ئێستاش حیزبه و ئه اڵم به. داوه
 لـێ سیاسـیی ئێعـدامی ئێستاش هک ئێرانه شی به نیا ته و یه هه دانی سێداره له و گیراو ی ژماره زۆرترین کوردستان. ترسیدان مه
 ئێمـه ی ناوچـه. یـه غه ده قه تیـدا حکومه سـتێنی به لـه گشـتی به و تی وڵـه ده خوێنـدنی له ئێستاش کوردی زمانی. چێ ده ڕێوه به
 . وه ته ماوه ندوویی سه نه شه گه به روا هه
 

 .ستێنن ده ران کۆڵبه گیانی ڕۆژێک موو هه ڕێژیم کانی منیەتییه ئه هێزه
 
. بکـا ڵ گـه له وتووێژمـان حـازره کـه کـا ده ئیـدیعا دیکـه جارێکی وا خۆی ی ئاینده له رانی نیگه هۆی به ئیسالمی کۆماری ڕۆم ئه
 و هێـرش ڕێـژیم دا یـه ماوه و لـه اڵم بـه. ئارادایـه له دا ندییـه پێوه و لـه ئورووپـایی نێکی الیـه ریی سپێشـخه ده و وڵ هه ئێستا ر هه
 ئیســالمی کۆمــاری ڕاســتیدا له. وه کردۆتــه ســتتری خه ڵکوو بــه گرتوه، ڕانــه کانی حیزبــه و ئێمــه لــی گــه ر ســه بــۆ خــۆی رکوتی ســه
 دا مانگـه و لـه. تـاڵ ڕووداوی لـه پـڕه ئێمـه بـۆ سـێپتامبر مـانگی. ناوه نه ال وه کوردستانی بۆ خۆی تیی منیه ئه ڕوانینی رگیز هه
 دژی بـه ینی خومـه توڵاڵ ئایـه جیهـادی توای فـه جێکردنی جێبـه بـه کـرد سـتیان ده ڕێـژیم کانی هێزه ئێستا پێش ساڵ چ  که بوو
 ئێـران لـه سیاسـی زینـدانیانیی ڵی کۆمـه به ئێعدامی دواتر ساڵ ده به نزیک که بوو دا نده روبه سه و له ر هه. کوردستان ڵکی خه
 ٢٧ کـه ندییه فکه ڕه شـه دوکتـور ئێمـه ری ڕێبـه تێـرۆری ڕی گه ساڵوه سێپتامبر، ی١٧ مڕۆ، ئه. چوو ڕێوه به بوون کورد زۆریان که

 مێـزی ر سه له ن ڤییه له ئێستا پێش ساڵ سی که بوو قاسملوو دوکتور ی وه جێگره ناوبراو. کرا تێرۆر بێرلین له ر وبه مه له ساڵ
ــووێژ ــه له وت ــی ن الی ــاری نێردراوان ــرۆر وه ئیســالمییه کۆم ــرا تێ ــه زۆر. ک ــه رزم ربه س ــه وه ب ــه ک ــاس مڕۆ ئ ــاربێ تۆم ــره ریهام  لێ

 لـه قاسـملوو دوکتـور ناشـتنی کـاتی لـه کـه وه هاتـه بیـر وه ویـم ی کـه جوانه یامه په ر کسه یه وت که ژوور وه کاتێک. ڵمانه گه له
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 کیی ره سـه گـای باره کبارانی مووشـه ڕی گه سـاڵوه مین کـه یه ها روه هـه یه فته هه م ئه. کرد شی پێشکه پاریس پێرالشێزی گۆڕستانی
 .دا ست ده له سوکارمان که و هاوڕێیان له س که ١٦ دا هێرشه و له. بوو عیراقدا کوردستانی خاکی قوواڵیی له ئێمه حیزبی

 
 و کان ئورووپاییــه کــه خاڵــه نیا  تــه ئێــران ڕێژیمــی کانی بالیســتیکه که موشــه و تی وڵــه ده تێرۆریزمــی پرســی کــه کاتێكــدا له
 هـی  ی وه ئـه بێ بـه بـدا نجام ئـه هـا وه تێکی جینایـه تـوانی ئێـران ڕێژیمـی کـه بـوو یر سه پێمان ئێمه کۆکن، ری سه له مریکا ئه

 مانی ئـه له ئێستاش كانیان ماڵه بنه و عیراق کوردستانی له ئێمه ندامانی ئه. بێ دوادا به جیددیی یی وه ته نێونه کی یه وه دژکرده
 .نین ئێراندا ی جۆره م له تی جینایه و پیالن

 
 ی باره لـه رنجێک سـه نـد چه بـه کانم قسه ربۆیه هه. ین بکه رخان ته ئێوه کانی پرسیاره بۆ كه کاته ۆریز شی به خۆشه پێم من ئه

 ئورووپـا ی دیکـه واڵتـانی و سـوئێد تی وڵـه ده کـه ین گـه تێده وه له ئێمه. دێنم پێ کۆتایی ئێران ڵ گه له تی وڵه نێوده ی ڵه مامه
 موو هــه بــۆ نیگاتان گۆشــه کــه نییــه یر ســه پــێ شــم وه ئه. بــن وه خۆیانــه تمانیینیشــ نــدیی وه رژه به دوای بــه شــتێک موو هــه پــێش
 ڵوێسـتێکی هه ئورووپـا کـه گرینگـه زۆر وه، ینـه بکه بیـر نـدا درێژخایه  لـه ر گـه ئه اڵم بـه. بێ نـه ک کیـه وه کوردسـتان کانی شه به

 ک یـه لـه قسـه کـه وه ئـه ر  بـه له نیا تـه ک نـه ش مـه هئ. ر بـه بگرێته خۆیـدا تیی واوه تـه لـه کـورد پرسی به ت باره سه جیم مونسه
 و ئاشـتی پرسـی و دا ناوچـه واڵتـانی موو هـه لـه کـورد ی له سـه مه نێوان لـه کـه وه ئـه ر بـه له ڵکوو بـه. پرسـه ک یـه یان وه ته نه

 ئورووپـا واڵتـانی بـۆ کانی ییـهر کۆچبه و ئینسـانی و تی منیـه ئه نجامـه ره ده و ئـه موو هه به) ڕاستدا نێوه اڵتی رۆژهه له جێگیری
 .ئێرانه ئیسالمیی کۆماری ی خراپکارانه ڕۆڵی ویش ئه ره، بڕیارده که یه هه ندی پێوه کی یه ڵقه ئه( سوئێد بۆ تی تایبه به
 
 و وهکـرد ڵچوون هـه لـه ڕوویـان دیتراو نـه پێشـتر کی یه شـێوه به نـداو که کانی گرژییـه ڕابـردوودا کانی مانگـه لـه زانن ده ک روه هه
 وتنێكی ڕێککـه بـه یشتن گه و دیالۆ  ی وه ستپێکردنه ده بۆ وڵ هه هێندێک هاوکات. یه هه یش نیزامی ی وه ڕووبوونه ڕووبه ری گه ئه

. ئیســالمیین کۆمــاری ر ســه بــۆ زیــاتر فشــاری نگری الیــه ئێمــه. ئــارادان لــه تیــدا وڵه نێوده ڵگەی کۆمــه و ئێــران نێوان لــه نــوێ
 و ک الیـه  له ڕ شـه نێوان لـه وه بکرێتـه کورتـدا ڵبژاردنێكـدا هه لـه نیا تـه نـابێ ئێـران بـۆ یی وه تـه نێونه ی گـهڕوان دا وکاته رله هه
 رچـوون ده بـۆ. نـین مورتـاح ڵی گـه له شارسـتانی جیهـانی نـه و ئێران ڵکی خه نه که ئێستا دۆخی دانی درێژه وه دیکه کی الیه له
 زووی ئـاره و ویسـت وه کرده بـه کـه ن بکـه قبـووڵی نجام ره سه کان ره بڕیارده ییه وه ته ێونهن ڵه کۆمه و کۆڕ پێویسته  مایه دیله م له
 کانی وه ڕه میانــه و دێمـوکڕات هێـزه ڵ گـه له  وخۆ راسـته ی شـێوه به و بگــرن رچاو بـه وه واڵتـه و ئـه کانی وه تـه نه و ئێـران ڵکی خـه
 .ن بکه کار کان کورده تی تایبه به ئێران ڵگای کۆمه
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 کـه یـه هه ک ڕاسـتییه بـێ، رچۆنێک هـه. یاڵـه خه و ون خـه ڕاسـتدا نێوه اڵتی رۆژهـه لـه دێموکڕاسـی کـه بیسین ده زۆر مڕۆژانه هئ
 کـه وه جوڵێتـه ده رپرسـیارانه به ییـدا وه ته نێونه ئاسـتی لـه ئێـران تی وڵـه ده کاتێک نیا ته: بکا رباز ده لێ خۆی ناتوانێ س که
 .بێ ر واڵمده خۆیدا ڵکی خه ر رامبه به له پێشدا له ڕێژیمه و ئه
 

 .م كه ده سوپاستان
 

 ٢٢١٩ی سێپتەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

  
 
 

 ٨١٨١: بابەتی ساڵی
 
  
 
 

 !نه گمه دره ده و غه زموونی ئه ئه
 
 یشـبوون ر لـه دابه هـه یموو هه اندووه،ی گه ژهۆو ر به ی له و گه ئه ڵیر کورد هاتووه و حا سه رابردوودا به ڵیت سا له سه ی وه ئه

 ایـدن یسـتان ده کاربه یـی واده ێو ب یلی مهێو ب كان ره رکهیداگ تهاڵ سه ده یی ندهڕو د ڕیملهو انی ک،یتیلۆپۆئیژ یمڵکوردستان و زو
نـاخ  ی دادهێـب یرخ و چـه ئه یکان نده به کورد ده ت بهیتا یخراپ یت هڵسیخ کڵێ مهۆک. هیداێت یشۆیخ یسووچ اشب یکڕێب ه؛ین

 . ن که ده سیگر ،ڕێها له ده و گه ئه ی سته و جه
 
پـاک و  هۆڤـمر ییداکاریـو ف یاگرۆڕخـ ی هیکـورد لـه سـا یـی وه تـه نه یبات و بوونمـان خـه ی ندنه سـه شه و گه موو ئـه هه یربار سه
 ی وه هاتنـه كنهێل ،یـی وه ته نه یت هڵیق ئه ڵییناکام ،یراتژست یش هاوبه ین مهید دووره یبوون نه ۆیه به وه،ی گه ێیپ یکان سته روه ده
بچـووک،  ییفـادار سـک و وه ته یینـد وه رژه به یبـوونڵزا ،یاسیو س ینەدەم یرخان سه ەڵگەل ینگ  رهه و فه یتیەەاڵمۆك یرخانێژ
ک  کـورددا وه ڵیومـاێنـاخ و ن وێن هلـ یی کهاتهێپ ییت قه هتد، سه... ،یک مه هڕ  هه یو کارکرد یی لکهیساو ،یناس نهۆو خ یرۆخۆخ
وه،  كاتــه کــورد دووبــاره ده یکان هییاســیره س کتــه بــه ئه کان هڵــ هــه کێــرۆج  مه و بــه رده ر ســه کــه هــه ك هییت قه مــاوه؛ ســه ۆیخــ
 یشـتمانین یایـئۆنگاونان بـه ر و هـه  وه رکردنهیله ب یکورد یگاڵ مهۆکورد و ک یبا و تاک بار ده  کورد له ۆب ژووێم یکان ته رفه ده

 . وه تهێڕێگ ده ڕۆییم ئه ییریو به ژ
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و ترســناک لــه  ون زهێــق ی اردهیــد کێنــدێکــورددا ه ی وه بزوتنــه ی وره گــه ییبــوو لــه پانتــا  هــه وه، دوو ده شــه وانه موو ئه هــه بــه
و  ون زهێــق  اردهیــد و ئــه یپۆرت ســه یبراکــوژ ڕی ر شــه گــه ئه. وه بوونــهیو کــورددا ره یکان هییاســیس  زهێــه ۆیخ بــهۆخ یفتــار ره

 یچـیه کـهید یک هیـ پارچـه یران رکـهیکوردستان به داگ یک هی پارچه یران شهۆکێت ی وه ستکردنه رادهکورده،  یرابردوو ی ترسناکانه
 ی وه ئـه ، دا دارهێسـ یت پـه رێژ لـه انیـژ ۆبـ یمیل سـه یفا مسـته ی قاژه لـه په ی وومانـهڵز مه یهـاتن ییتاۆبه ک. بوو متر نه و که له

 ی کـه تهۆم ه؛ینه ن گمه دره ده و غه ئه یر خود هه ێگر ده تاڵ ژههۆر یکورد ت  بهیتا کورد به یژدانیو به یتاک یناوەله ه کڕچنگو
 یکان شـه و به زێـه وانێن تر لـه وره گـه ییکۆو ناک ینگۆدڕد یگرتن ره و په اردانهید رهۆو ج ئه ی وه بوونه ییو ئاسا وه کردنهێسپ ده

 . ەشیکوردستان
 

  ر به خهێب کردبوو،یرا( یسالمیئ یمارۆک)  وره گه یناۆڕۆک ی خانهیند به وێن ی(١٩ دۆڤیک)بچووک  یناۆڕۆله ک یمیل سه یفا مسته
کـه  دا هی و ماوه له وت شکهیر ده. ەوەنێنووسرەد دا یرگ و مه انیژ یایدیتراژ یکان هڕ له دوا الپه ییزووەب ناۆڕۆردوو ک وه که هه له
ــ انــۆڕۆک یتا پــه ــا( وه شــهیبــه کوردستان) ادایــموو دن هــه هل ــارۆک شــاوه،ێکانــدا ک ونه و خه ت اســهیر س ســه به ڵیب  یســالمیئ یم
 .ناخا کەپ ۆیخ ی کوردانه و دژه یل گه دژه ،ینسانیدژه ئ یت مهەڵه
 
کـه  کێشـن بـه چه رابوو،ڵدامـا ئا  دهیـها و ئ و له بـه زڵۆئا نهێمو که یک هی وهێش به ناداۆرۆک شێپ یکان و مانگه ڵله سا هانیج
 كێـموو کات لـه هـه دابوو،ڵـ هـه یر سـه دا  یـی وه تـه ونهێن یت هیـناڵق له ئه ستاێئ شێپ ڵسا یکه س واشیه ی هیینده تروسکا وه ئه
کـه  هیـن كێر به سته ده  یه کان، بالهۆو پرسه گل ڵیکاۆل شهێک ییواڵکهاێو ل یدراوێگر وه كهێپ ۆیه به. ەوۆداب ییله کز اتریز

 ێبات و ملمالنـ خـه یو سروشت یی وه ته ونهێن یگاڵ مهۆک یکان ته هییو وله ئه ناداۆرۆپاش ک یهانیم ئاقاره له ج ئه یپتر بوونخرا
 كدا هیۆیناریهـا سـ وه  لـه. وه تهێبشک کراوێل شه هڕ هه یتان للهیم یانیکه به ز ۆڕێگ نه كێرۆبه ج کان هییند و پابه یند وهێو هاوپ

 . روورتره زه کێم رده موو سه له هه وه داچوونهۆخ و به کاندن ەت ڵکورد ما یل ك گه وه یکێل گه ۆب
 
 وه کـهێو پ کتـرینز شـهیم هه ی لـه دوو پارچـه یکورد ییگشت یاڕرویب هی ندازه و ئه به یمیل سه یفا مسته یت هیوومڵز که مه ستاێئ

  هیی وه ته و نه ینسانیئ هڵرهاته تا سه و به ئه یموونز ئه قاندووه،ڵ شه -و باشوور تاڵ ژههۆواته ر -کوردستان  یدراوترێگر
 یو کـورد یکـان بـه گشـت کورده وانێن لـه ودا ژمـهێدر یکێنین رفراوان و راچه به یک هی وه نهیفکرۆخ له یت رفه ده تهێبب ێب بوو و ده ده
 . یت بهیتا به تاڵ ژههۆر
 
 :ك وه وه، نهیخست ریب وه یرگرتن وهێس لر ده یاویو ش ڵتا ییراست کڵێ مهۆک یمیل سه یفا مسته یسی که
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 یانـدنی گـه ی مـهیۆدێموو م و هـه و ئـه نڕیربـ ادهڕ ی هییـمووه ئازاد  و هـه ئـه یربار که سـه خست یر ده کهید یکێجار سهی و که ئه -١

 ۆیهــاتوچ یبوون ســت نــه ده به ســتاشێکــورد ئ ییگشــت یاڕرویــب وه،یخشــ به ۆیخــ  بــه داڕۆم ئــه یم رده کــه کــورد لــه ســه یاریــزان
 ێنـاتوان کێل گـه  یهـ. ێنڵێنـا ده وه هڵـوا هه یکـراوێپڕ و بـاوه ن هیـالێب ی رچاوه سـه ییم و کـه یاریـزان یسـت به مه ێو ب وش خه ێب

 ی مـه و بـه گه ێبکـر ێـ ل یرچاو بـه داۆیـخ یروونـ و لـه ده تێـر ب گـه بگـا ئه یاریخت و بـه یسـت ربه وه و بـه سه بکاته ریئازاد ب
موو  هـه ستاشێدا که ئ وه ئه ڵ گه له. ێندرێوێبش ێل یر سه کان هییک ره ده گالنه وهێو ت ۆییوخێن هییر به رکابه ست وهێپ ییگوماناو

کـه  هیـ وه ئـه نیڵێـیب ێبـ شـت کـه ده نیمتر کـه ماڵ به ن،ین ارید یواو به ته یمیل فا سه مسته ینووس چاره یکان ره به له و که نێل که
کـورد لـه  ییگشـت یاڕرویـب یوژم و تـه كان وتووه کـهێو ج یمر فـه ایدێـم ی وه ره ده ییوان ژنامـهۆر یکچـاال كڵێ مهۆک ڵیو ر هه گه ئه
 فاەمســت ی وه رکردنهیســتگ ده ینێشــو ڵ گــه له ینــد وهێپ له یســالمیئ یمــارۆک یت هیــوایر هیــدوور ن  یبا، هــ نــه دا یجاز مــه یزا فــه
 .وه هیبردبا یمیلەس
 
کوردسـتاندا  یک هیـ ر پارچـه کـورد لـه هـه یبوون نـه كگرتوو هیـ ینجـام ره ده نیم کـه  هیکـه  خستیر ده کهید یکێجار سهی و که ئه -٢
ــنا ــن ییکگرتوو هی ــه مه له ڵوت ســا حــه. کوردســتانه یکان پارچــه وانێ ــر کات وب ــوو هــه قــه كێ ــموو ه رار ب ــه هیو ال زێ ــن یکان ن  وێ

 وانێن لـه یـی  وه تـه نه یوافوق تـه یم کـهیالن ێو مانـه ر ده گـه کـه ئه میبگرن نووس یی وه ته نه ی نگرهۆک رێولەه ەکورد ل ی وه بزوتنه
کوردسـتاندا  یک هیـ ر پارچـه کـورد لـه هـه ڵیومـاێن ییکگرتوو هیـ شـداێپ له ستهیوێپ ،ێکوردستاندا دروست ب یکان موو پارچه هه
و  ێب هـه انیـاوازیج ینـیو روان زگـهێئاخ تـوانن کوردسـتان ده یک هی ر پارچه کورد له هه یکان هییاسیس زهێه گومانێب. ێب ید وه
لـه  انییتێاریرپرسـ تـوانن لـه به ده کێـکات این وان تـه ئـه ماڵ به. ن بکه شییر رکابه كتر هی ڵ گه له کیموکراتێسالم و د ی وهێش به
و  یکۆر کـه نـاک ده  نـهێب رز ربه واو سـه تـه انـداۆیخ ی کـه ر پارچه رامبه ت له به نانه کوردستان و ته ی کهید یکان ر پارچه رامبه به
و  یت هیسـتاۆد یینـد وهێپ ی وه له اتریگا که ناچار بن ز نه ك هیگاێج  به انۆیخ ی که پارچه یکانەنیەو ال زێه ڵ گه له انیوداەم

 .بن کان هییک ره ده تهاڵ سه ده یدراوێو گر ڵ کهێت ،ێخوازی ده یت هێیدراوس
 
رووداوه  ێد یسـت له ده ستاشێئ یشۆیخۆکورد ب کووڵ کورد، به یدژمنان این ک ته که نه خستیر ده کهید یکێجار سهی و که ئه -٣
 و ییوا هڕنا ،یبه دروست زۆسڵد یکارناس کێندێه دا ژانهۆم ر له. وه دووپات بکاته ۆیرابردوو له خ یکان شهۆو ناخ زراوێب
بـاس  انیـ وه هییـراقیع یاسـای یووڕ و چ لـه یت هڵو ودهێن یاسای یووڕ چ له یمیل سه یفا مسته ی وه ستکردنه راده یبوون ییاساینا

ش  و کوردانـه ینسـانیئ یکێر وهێـپ  یو تاوانـه بـه هـ نـازانم، چونکـه ئـه سـتیوێبـه پ شەو ت ئـه نانـه ته دا رهێـمن ل ئه. کردووه
 ه،یـرووت ن یک هیـ قسـه این ر تـه کـورددا هـه ی وه بزوتنـه ۆیوخـێلـه ن یـی وه تـه و نه یخالق ئـه ییت هیرپرسـا به. هیباس ن یگاێج
 ینـد وه رژه و به ینـد تمه بهیتا ێیپ کوردسـتان بـه یک هیـ ر پارچـه کـه هـه هییر سروشـت گـه ئه. هییـاتی و حه یل مه عه یک هییستیوێپ
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 یشــێپ  بردنــه ناوێپ لــه وردموو کــ هــه یشــ هاوبه یکــارکردن ۆبــ یددیــج یکێت هیــئال  یهــ یدانــان ســتاشێو ئ وه تــهڵێبجو ۆیخــ
 ۆبـ کێـموو کـورد جار هـه ێبـ شییرم نافـه ی وهێشـ به ێکـر ده م کـهیالن ۆخـ ه،یـن نیمـومک ادایناوچه و دن یئاست له ی که له سه مه
 .ێب یی وه ته و نه ینسانیئ ی روون و ساده یپینس پره کڵێ مهۆک یند ست و پابه روه موو کورددا ده ر هه رامبه له به شهیم هه
 
 ۆیه بـه انیـدا  وه لـه کـرده یـی دارهیـدوو ئ ییوام رده بـه ۆیه کوردستان به یمێر هه که له خستیر ده کهید یکێجار سهی و که ئه -٤
و گـرووپ  زبیـت ح نانـه ته ایـت  و حکومـه زبیـح وانێـن یسـنوور سـتاشێئ ،یتدار هڵو و ده یاسیس ینگ رهه فه ییشتووی گه نهێپ
بـه  ستاشێئ یرچ گه ئه. نیو کارا ن کمهۆت اوهیش ی رهۆو ج به یند و قانوونمه اردانڕیب یزمیکانێرچاوه و م و سه هیروون ن رۆز
کـه  هیدراوه، ئاشـکرا کداێلـه چ ئاسـت یسـالمیئ یمـارۆبـه ک یمیل فا سـه مسـته ی وه سـت کردنـه راده یارڕیکه ب ێنازانر ییاینڵد
و  یهـادین یو د و پتـهور ینێوشـوێسـتن بـه ر پشتبه و به تر کگرتووانـه هیشـه لـه کوردسـتان  م به ئـه یکان هییک ره سـه زهێر ه گه ئه
خسـتبا، نـه  ێدا جـ تـه و حکومه ئه یتاڵ سه ده رێژ یایجوغراف یواو له ته انیکوردستان یت حکومه یكگرتوو هی یتاڵ سه ده ییاسای

 . ێن هی رابگه سهی که وەل ۆیخ یئاگابوون ێبوو ب ناچار ده شیمێر هه یت کرا، نه حکومه ده عدامێست و ئ راده یمیل سه یفا مسته
 
 یمایسـ یت هیقودسـ ،ێبـ یرچ کـان هـه رووداوه یت قـهیق کـورد هه وێـنەکه ل خست یر ده کهید یکێجار یمیلەس فاەمست یسەیک -٥
 ەک رەنێو فشــاره رێد چــاوه ییگشــت یک هیــاڕرویب یگرتنڵلــه شــک شێکان پــ ســکه رته بچــووک و به مــاینتیئ ییســت دهاڵو با زبیــح
بکــا،  ەوەمــداناڵو ەناچــار ب ارانیرپرســەدا ب یر روو گــه روو بــدا و ئه دایگشــت ینێســت وره لــه به گــه یو تــاوان هڵــ هــه ێڵێه نــه
 ک هیـموو ال هـه یکبـوونۆک ی هیـما تـهێبوو بب ده وه هییشتمانین یند هه به ره ک هییم رخه مته که انی هڵ که هه دا نهێو شو له. ێگر ده
 ڵیومــاێن یاتریـز ییکۆشــبوون و نـاک دابه ینێو هـه تـهێب هدکـه  ته بابه یخــود انیـاتیجەل ،ی وه و راســت کردنـه شـتنی اگـهێڕپ ۆبـ

 . وه هیشیریو رووناکب یزبیو ناح یزبیح یخێکورد، به تو
 
 کیــتێئ"بــه  رێــبڤێو دوو شــته کــه مــاکس  ئــه وانێــن یســنوور ســتهیوێپ ی رهۆو جــ بــه مــهێکــه ئ ێبــ  وه ر ئــه بــه نگــه له ره مــه ئه
 یلـه کـار رێـبڤێمـاکس  ڕی بـه بـاوه. وه نـهی ناکـه انیـکێو ل نینیبـا، نـاب ده یناو "یتێاریرپرس به یکیتێئ"و " ڕ باوه ی(خالق ئه)
 یرام و مـه  لـه قسـه شـهیم هه وه، نـهڵێجو ده( رووتر سـه یكێئامـانج ای پینس به پره) ڕ باوه یکیتێبه ئ این ته ی وانه ئه دایاسیس
دا،  یروو ک هییـخراپکار انیـ ک هیـ هڵـ ر هـه گه ئه هۆیرب هه. کا ده انییکریف ییژار هه یتووش یزبیح ینیپلیسیو د انینڵد انۆیخ
ر بــه  گــه کــه ئه کــداڵێحا له. خــودا یر ده ت قــه نانــه ر و ته وروبــه ان دهیــ ان،یکان ره رکابــه ۆیســت نــه ئه خه ده ی تاکــه خه شــهیم هه
ــهڵێبجو یتێاریرپرســ به یکــیتێئ ــ داده یوا وه، ن ــیکــه مر نێن ــ ده یاســیس ۆڤ ــب ێب ــار و  یکــان کراوه ینیشــبێپ  نجامــه ره لــه ده ری ک
کـه  رێـبڤێماکس . ێب وه مدانهاڵحازر به و ێب هد کان وتووه کهێج  پهینس و الدان له پره  هڵ هه یت هڵوه و له حا بکاته کان ارهڕیب
ر  گـه هئ شیکـورد ەیمێئـ. بـوو یاریرپرسـ به یکـیتێم واتـه ئ دووه یکیتێئ ینگر هیبووه، ال کان پهینس به پره ڕ باوه یاویپ ۆیخۆب
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 یگـاڵ مـهۆکـورد و ک یتـاک ک ست، چ وه ده و کاربه یاسیس ی ك بژارده چ وه ن،ی فتار بکه ره ك هی وه ته ک نه وه ێو مانه ده یاستڕ به
و  یمــارگژر ده ی وه ئـه ۆبـ هییتێاریرپرسـ به یکـیتێئ ییپ رگـرتن بـه وه ســتێوڵ و هـه نگاندن سـهڵ بـه هـه مانیسـتیوێکوردسـتان، پ

 کان هڵـ هـه ی وه و راسـتکردنه وه مدانـهاڵناچـار بـه و شـمانۆخ ی کـه نه هیکـه ال ێگر وه نه له شێپ وه که هیر روو له هه یت هیکاینز
 .نی کهب
 
کوردســتان  یحــاکم یالن ر بــه گــه ســه یکان هییــایدێو م یاســیس  هڵــ مــهۆو ک ۆڕکــه کــ خســت یر ده کــهید یکێجــار ســهی و کــه ئــه -٦
 ناوێپ کــورد و لــه ڵیومــاێن یکان هڕییــموکو نــه که ده ده خ هیــبا وه هییــت بهیتا یک هیایشــتیئرنج و  بــه ســه( کان فارســه یت بــهیتا به)
حـازرن  ،یکـورد یت حکومـه یزموون کـورد و ئـه یبات کراو لـه خـه واشه چه یک هی نهێو یشاندانین و انۆیخ یكان هییاسیسته س به مه
ــرۆز ــا نیرت ــا بکــه وه یکێت بابــه ڵیرووم ــا ئ)ن  ه ــتاێت ــعدامێئ  یهــ س ــده وه کــورد ئه یک هیی ــته ی ن ــه م یمیل ســه یفا مس  ایدێــل
 ۆیخـ یکان هڕییـموکو و که  شـهێبـوو کـه کـورد ک  وه ئـه ئا  دهیـئ گومـانێب!( دراوه نـه ێپـ یـینگیگر تـدااڵو ی وه ره ده یکان هییرانێئ
 ی وه ره ده یکان هڵـ مـهۆوکۆڕلـه ک انی  وه هنگدان وه و ره نگدانه ده نیمتر تانه که باس و بابه رهۆو ج ر بکا و ئه سه چاره داۆیخ وێن له

و  هڵـ له هـه ڕئاو ێبن، ناب نه شۆخ مانێکورد پ یارانی نه ی وه ئه ۆب نڵێیکه ب ێب هیو مانا به ێوه ناب ئه ماڵ  به. ێب کورددا هه
النـه باشـتر و  و گه دا کـه ئـه هد یشانین ایدن یالن گه یزموون ئه. نێیر دابن سه له انیشۆرپ و سه وه نهی بده مانۆخ یکان هییت قه سه
لـــه  وه نهیپرســـێکــه ل وه هلـــ تن منــه ێو بـــ نەکەد" یلالقکار شــهۆخ"کـــه  وتوون شـــکهێو پ شــتوونی گـــه یســت ربه بـــه سه راتــرێخ
 . ن نجام بده ئه اشیدن یر چاو به ت له نانه ته انیکان رپرسه به
 
 یینــدەو قاتب نێلۆکان و پــ له ســه مه یت هڕســوو یکردنیاریــلــه د شــهیم کــه کــورد هه خســت یر ده کــهید یکێجــار ەســەیک وەئ -٧

 دایـریزەو کۆرەسـ ی"وواۆڤـگ ێرێـب ر هییـپ" یناشتن یسم هڕوێله ر ترانیفرانسوا م ١٩٩٣ ڵیسا. هی هه ەیشێک داۆیخ یکانەپرس
 کتـانۆڤێمر یت رامـه کـه وهێئ:" یگوت اکانیدێروو به م وه انهیکوشت، به گر ۆیخ ڵیپاکه درابووه  وا هڕنا یکێت مهۆت ۆیه که به

س  کـه کێنـدێهـات، ه یمیل سـه یفا ر مسته سه که به هی وومانهڵز مه هییتاۆو ک وه پاش ئه داخه به!". کان گه م سه رده به هیدا ڕێف
ر  سـه لـه انیخت جـه ی نـده وه سـت، ئه نقه ئه به یدابردنڕێـال به یسـت هب مه کان و چ به شـته ی وه روونکردنه ی پاکانهڵد یست به مه چ به

. کـورده کرابـوو نسـانهیو ئ له ی دره دره دوو غه و غه ر ئه سه ژانهڕپ نده نه وه کرد، ئه  یمیل فا سه مسته ی"ته بوون چه نهۆک" اۆیگ
 ێپاندووه چـاو لـ سـه دایر سـه به ت هیـکـه حاکم کـداێخۆد یکسـتێنتۆله ک ێب ده کۆڤێر مر هه ینووس فتار و چاره وه که ره له ایج

و لـه  ر سـه له شه هڕ هـه یکێل با، چ گـه هـه دا یله راست انیشیکیکورت و بار یکێگ و قسانه ره له کێندێت ه نانه تهر  گه ئه ،ێبکر
بـووه و  ێڕشـگۆڕش یکـێزێه ی رگه شـمهێپ یسـم  هڕ به شترێکه پ ۆیخ یکانەعدامکراوێئ ۆڵەله ر کێک هی دایئازاد ۆبات ب خه ڵیحا
 ک هیـ هـا قسـه وه! بـا؟ ته ناو ده چه ەراگرتووه، ب دایندانیز ی شهۆله گ ڵسا دهڤ حهموحاربه  یبه تاوان یسالمیئ یمارۆک یخود
و جگـه لـه  هیـچ ۆبـ یدەئ ،ێو نـاکر م و ئـه ئـه ی وه گژداچوونـه و به کردنۆب و پاکانـه کان تـه هیوایر ۆییوخـێن ڕی شـه ۆر بـ گه ئه
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 ه؟یـ هـه یكێچ سـوود ی کـه ندارهیبرڵد هڵـما بنه یو ئـازاردان ی  که سـهی کـه یو الوازکردنـ که هییقوربان ییر وه رهیب یدارکردنوش خه
 وه؟ کاته م ده که که در و تاوانه له غه کێوه چ شت تازه ئه

 
و  ن هیـم ال ئه یپرسدا له موراعات كێندێه ڵ گه له یند وهێپ له تاڵ ژههۆر یکان زهێکه ه خستیر ده کهید یکێجار سهی و که ئه -٨
و  یجـوغراف یخـۆروونـه کـه د ک هیـموو ال هـه ۆبـ. غه بوون موباله یتووش نهێمو که یک هی وهێش به دارکردنۆسانسۆو خ ن هیو ال ئه
وان نـاتوانن  ئـه گومـانێو ب ارهیسـت کوردستان هه یله باشوور تاڵ ژههۆر یکان هییاسیس  زهێه ییت هیرکردا سه یستاێئ ییت هیمن ئه
 ەل اوازیــج ییو جــوغراف یمن ئــه یکــێخۆر لــه د گــه ت ئه نانــه وان ته هئــ. بگــرن ســتێوڵ هــه یجاز مــه یزا فــه وێــن یک چاالکــان وه
و  نێبـدو رهۆو جـ بوو بـه ده ر نـه هـه نگـه،یگر ۆب انیکورد ڵیوماێن ییبا و ته ارنیرپرس به ییاسیس یزێدابان، مادام ه ستاشێئ

 ڵ گـه کـه له نییجاز مه یزا فه وێن ییتەاڵژهۆر یوه چاالکان ئه وه وانه چهێپ به. هی  هه انییوانڕ س چاوه که کێندێکه ه وه نهڵێبجو
 انۆیـخ ی پارچـه یکان نـگ هـاتن لـه پرسـه ده وه کـه ێبـ انیریب لـه ێبـ ده شـهیم هه ان،یکانەوەنیچێپێو ل اریپرس ییوا موو ره هه
 یاتریـز یترازانـكێل یدان کوردسـتان و دنـه ی کـهید یکان پارچـه یکان هییند ربه مسـه ر جه سـه به انیشـبوون دابه یت مـهیبـه ق ێناب
 . ێواو ب کورد ته ڵیوماێن
 
  یسی که  له تاڵ ژههۆر یکان هیاسیس  زهێه ینگ هاتن ده و وه نکردن خاوه بهۆکه خ نیبگر مانۆله خ هی خنه و ره با ئه ش هڵوحا به

ـــه مســـته ـــ یمیل فا س ـــه ه ـــناک له رۆجـــ  یب ـــت ترس ـــه ته هڵحا ییئاس ـــت ر و له ک ـــهۆر یت ســـالهیئاس ـــه وه تتهاڵ ژه ـــه ران  یتیر و ن
ــه ــه  ی ژانهێتب راحه س ــدا ن ــه. بوو وان ــه رمانیب ل ــا ێچ ن ــه س ــهۆناخ هڵل ــه یکان ش ــاوخ ڕی ش ــوور ۆیین ــه باش ــتاندا کــه  یل کوردس
 ەل ایـج یسـالمیئ یمـارۆو ک نـاێه شیتـاڵ ژهـهۆر یکان زبـهیح یران شـهۆکێر ت سه به ڵیتا یسات کاره رۆز هڕ و شه ئه یکان شکهڕیپ

 وەل سەک دانەسـ ەویەکانەنـدەوێو پ سـتەد یگـاێر ەل ت،ەاڵژهۆر یکـانەنیەال رەسـ ۆبـ ۆوخەاستر یرشێو ه رۆجەربۆج یفشار
 رۆز ییاســیو س یمن ئــه یکــێخۆلــه د ســتاێچاو ئ کــه لــه اتڕمــوکێد یزبــیکــرد، ح رۆرێــکوردســتان ت یباشــوور ەل ەیرانەشــۆکێت

 یووڕ کوردستان رووبـه یباشوور یکان هییاسیس نه هیال وهێش نیتر اشکاوانهڕوه که به  بوو له نه ڵدوود زیرگ بوو، هه شدایخراپتر
ــه. وه بکاتــه تاڵ ژهــهۆر ییاســیس یران شــهۆکێت یانیــگ یلــه پاراســتن انۆیــخ ییتێاریرپرســ به ــ ر قــه گــه ئه اڕ ت هڕ لــه بن  ێرار ب
 یدیـوه ئ ئـه ،ێبـ تـداۆر خ رامبـه ت لـه به نانـه ته سـتۆد یکان خراپـه  لـه شـته یشۆبوون و چاوپ نگ دهێب یبه مانا یت هیستاۆد
 .هین یت هیستاۆد
 یسـی کـه واتـه کـه تره وره گه سـهی کـه کـه وه نـهیناێه یریـب وه یمیل سـه یفا مسـته یسـی کـه نگتـریگر یموو نجام و لـه هـه  ره سه -٩
ــاگرۆڕباتــه پــاک و خ موو خه و هــه ئــه یربار ســه ت،اڵ ژهــهۆر ــه ی  شــنگدارهڕپ هیی ــه  و به ئــه یکــڵ و خــه کان هییاســیس زهێ شــه ل
 ڵ گـه له. نەبـک ێـیل ێبـ شۆخـ ێپـ انیـچ تـواننەد شـرووعەنام یرەکتەو ئ اریناد یستەد و هیزداێراو له په شتاێردستان، هکو
 یروور و لـه قـازانج زه كووڵ وا به ر ره ک هه نه كتردا هیر  رامبه کوردستان له به یکان پارچه وانێن ییوانڕ رک و چاوه که ئه  وه ئه
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و  ئـــه. بخـــوا ۆیلـــه خـــ کێمشـــوور ێبـــ کـــه ده یت هۆیـــخۆب تاڵ ژهـــهۆر ر وه هـــه روونـــه کـــه ئـــه ماڵ بـــه ه،یـــاندایموو هه ییتـــاۆک
لـه    وهێم شـ لـه ینگر هیـال انیـر  مسـه و جه ر و ئـه مسـه م جه ر ئـه سـه شـبوون به تاوانبـار کـردن و دابه كتر هیش به  مشوورخواردنه

و  یزانـێبـه ل كتر، هیـ ڵ گـه له ینگفراوانیسـ ەب سـتن،ەبۆخەبـه پشـت ب کـووڵ بـه ،ێنـاکر کـهید ی که وهێشـ رەرامبەب ەبات ل خه
ــتا کات هــه هیئاشــکرا. ێکــر دا ده لــه و گه ئــه ینووســ ر چاره رامبــه لــه به یاریرپرســ و بــه به راده،یــئ ــه ییت هیرکردا ســه کێ   زهێ
بـه  زانـهێو ه ئـه ێکـر ده سـتاشێت ئ نانـه ته ماڵ بـه. ختتره كه سـه بن، کاره اندایستاێئ یت هیوقع مه  له تاڵ ژههۆر یکان هییاسیس
ـــ ـــه یکێکگرتن هی ـــه تر و به وه کرده ب ـــه ئ بن ـــه ســـه ســـتا،ێماتر ل ـــ یزێنت ب ـــه پ و ئامانجـــه نیروان ـــه ی وه ســـتنه کبهێکان، ب موو  ه
 داەوەرەو د رانێـکوردسـتان و ئ ییاسـیس یدانیـ مـه  له تاڵ ژههۆر ینگ سه ، کهید یکارێو ر گاێر رۆبات و به ز خه یاکانیغرافۆج
 وایـم غـروور و ه ن که هـه دروست بکه ێڕیباتگ خه یکراوۆب سابیح یکێت هیع رجه مه وه کهێر و پ رنه سه به اتریز ستاێله ئ رۆز
. وه تــهێکوردســتان ب ی شــه و به ئــه یژڕۆدوا یکان نگاره نگ و ئالــه ئاســته یووڕ رووبــه ێم بتــوان هــه وه، تــهێنڕێ بگــه تاڵ ژهــهۆر ۆبــ
 ماڵ بـه. ێو نـه انیـکۆڕێوگڵهـا ئا وه شیکورد ی وه بزوتنه وێن ین هیال کێندێنگه ه ره کووڵ به یالمسیئ یمارۆر ک ک هه نه گومانێب
و  ت هیـرف موو زه هـه یتنید و نه کردنەن ڵقبوو کتریەو  یخوازیزن وره مه ره گه هه یست ربه به. نیوان ن وره ئه ره گه هه یست ربه به
 .ەکورد مووەه یردەد ەیشت وەئ مانەه ەوات ه،یکاندا هییتاڵ  ژههۆر یخود وێن له کان هییشن چه فره
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 (ئیدیر: نووسینی)م  که ک بۆ کچه یه نامه

 
ــ  بــه ــئ" یادی و " م کــه کچه ێب بــه" ییرانۆگــ: مــرد سیو لــه پــار مشــه کــه ئه ریزائ لجــه ئه یغیماز ئــه یژێبیرانۆو گــ ریشــاع" ریدی
 .ابووێڕرگ وم وه دووعادا له یردباران به یژڵڕۆله سا ۆیخ یکه کات" م که کچه ۆب ك هی نامه" یخشان په
 
. وه تـهێب  نه كێـل ێوارێـتا ئ هـه ی بکـه میرت وا قـا سه ی چکهێل ی وه ئه ۆب یستا راوه که نهێم ئاو رده به له ک  هییانی موو به هه ک وه
 تۆخـۆب ک هیداهاتوو ێو له.. ۆزانک ۆتبا ب که ده پاسه. کرد تییئاواڵو ما میروان تێل ک هیگایبه ن یو رکه ده ڵله ما ی وه ر له به
 ڵیکـه لـه مـارم  وه ختـه نـد به سـتم کـرد چه هه کێسات ۆب. داگرت یم سته موو جه هه ۆت یریب. وه مامه هڵجوو ێب. ێین ده اتیبن
 مـهێئ یتـاڵئاخر کچم، له و. گوتم مداۆخ ڵیش نا، له د ت به سرته نانه گوت، ته رز نه به ینگ م به ده وه ئه. یژ ده ۆت انمدایژ
 یسـاکانێو ر اسـایدا  مڵو هـه شـهیم هه. وره کـرد گـه مۆتـ مۆخـ ی وهێشـ نیبـه باشـتر مـن ئـه! نڵێیانیـت نا ن قه شت هه کێندێه
 مۆتـ.. وره کـرد گـه انیـ مـهێو باوکمـان ئ کیـدا نۆک چـ وره کرد وه گه مۆت. م بده ێپ ژهێدر کان تهیر رم، نهرچاو بگ به وه مانۆخ
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و  تاڵو یکـڵ موو خـه ک هـه ن، وه کـه رده ده روه پـه انیکان چهک نمیانبی وت ده له مزگه ژۆبه ر ی اوانهیو پ ئه نۆک چ وره کرد وه گه
 شیمنـ  ی وهۆر بـ هـه انیـبـوو  داۆتـ یینـد وه رژه به یناوێپ مه لـه ئه ایئا: پرسم  ده مۆله خ ڕۆم تا ئه وه ئه ماڵ به. مانۆخ یر هڤ ده
 ؟یر وه ختـه به ۆتـ ایـئا ماڵ کـرد، بـه وره هگـ مۆمن تـ.. داوم انیور تر ده یترسناک یگومان رۆمه و ز ئه ستاێئ ؟ێک وانم کردب وه
 وه هێیـب ر کسـه هی ێبـ قوتابخانـه ده یدوا... کان غـه ده لـه قه هڕو پـ بـووه ڕپـ انـتیزانـم ژ ده. بووم مڵزا تڵ گه له شیزانم من ده
چـن  ده کانت هڵـهاوا کێکات ایکه ئا ێژۆکر ده شکمێم اتریز ارهیو پرس ئه ێتا د هه! ر ده هیبچ هین تۆممه ب شه یوان شه.. ڵێما
 یك هیـقوتاب شهیم هه ۆت ن، ئه که ده وهێپ تیشاناز ک هیموو ال هه وه؟ هی كه ده یله چ ریتدا ب که له ژووره این ته  به ۆدانس، ت ۆب

لـه  ارانهیو پرسـ موو ئـه من هه ئه وه؟ید ۆت یوێر ل سه له مان نهیق راسته یک هی ند جار بزه چه استڕ به ێر ئه ماڵ به ،ینموونه بوو
 ۆبـ ێبـ چ ده! نڵێیانیـنا ت ن قـه شـت هـه کێنـدێه مـهێئ یتـاڵئـاخر کچـم، لـه و. نـا تۆخ یووڕ ت رووبه قه ماڵ م، به که ده مۆخ

  نـهێیب وانـهێو چوارچ وتن ککـهێو ر ئـه یقورسـ یبار رێژ بووه له شیکێتاو ۆب ێب و؟ چ ده م و ئه ئه نهی ده نه ێبووه گو شیکێجار
بـووه  شیکـێت هڕ تاقـه کـه ۆبـ ێبـ چ ده ؟ی وا بکـه شهۆخ تێپ تۆخۆب ینۆچ ێب ت هه وه ئه یبووه ماف شیکێسات ۆب ێب ر؟ چ ده ده

م  کـه ز ده حـه. ڵێـیب یرانۆو گـ ی هـاوار بکـه هانـدایج یووڕ م بـه کـه ز ده بکـه حـه ڕ م، باوه که کچه ؟ی ما بکه و سه وه هی بکه پرچت
 یسـتیو شهۆخ یباسـ ،ین بکـه ێپـ ،ێر ده هیـم بچ کـه  ز ده حـه.. ن بکه ڵگو وه،کردو انۆیله وجوودتدا چر ی ستانه و هه موو ئه هه
ر  بـه وه رۆز یکـێت رهیبـوو غ ده! کێـژۆنـد ر چه ۆب ێب ر نه هه... هڵسا ستینم ب مه ته ڵێیب ێب ت هه وه ئه یم ماف که ز ده حه. ی بکه
 ،ینیبینـا یرچ گـه ئه. ێـیو ده شـمۆخ تانهێشـ یبزانـ هیـ هو ئـه ۆبـ هی و نامه ئه. بنووسم ۆب متۆخ یست تا بتوانم هه هه مێبن مۆخ
 ..نیڵێینا ت قه یە شت هه کێندێه مهێئ یتاڵله و یرچ گه ئه
 
ر  بـه. وه تـهێب  نه كێـل ێوارێـتا ئ هـه ی بکـه میرت وا قـا سـه ی چکهێل ی وه ئه ۆکه ب نه h ێم ئاو رده به l ک هییانی موو به هه ک وه
 تۆخـۆب ک هیـداهاتوو ێو لـه.. ۆزانکـ ۆتبـا بـ که ده پاسـه. کـرد تییـئاواڵو ما میروانـ تێل ک هیگایبه ن یو رکه ده ڵله ما ی وه له
 ڵیرم کـه لـه مـا وه ختـه نـد به سـتم کـرد چه هه کێسات ۆب. داگرت یم سته موو جه هه ۆت یریب. وه مامه هڵجوو ێب. ێین ده اتیبن
 مـهێئ یتـاڵئاخر کچم، له و. گوتم مداۆخ ڵیش نا، له د ت به سرته نانه گوت، ته رز نه به ینگ م به ده وه ئه. یژ ده ۆت انمدایژ
 یسـاکانێو ر اسـایدا  مڵو هـه شـهیم هه. وره کـرد گـه مۆتـ مۆخـ ی وهێشـ نیمن بـه باشـتر ئـه! نڵێیانیـت نا ن قـه شت هه کێندێه
 مۆتـ.. وره کـرد گـه انیـ مـهێو باوکمـان ئ کیـدا نۆک چـ وره کرد وه گه مۆت. م بده ێپ ژهێدر کان تهیر رچاو بگرم، نه به وه مانۆخ
و  تاڵو یکـڵ موو خـه ک هـه ن، وه کـه ده رده روه هپـ انیکان کچه منیانبی وت ده له مزگه ژۆبه ر ی اوانهیو پ ئه نۆک چ وره کرد وه گه
 شیمنـ  ی وهۆر بـ هـه انیـبـوو  داۆتـ یینـد وه رژه به یناوێپ مـه لـه ئه ایـئا: پرسـم ده مۆله خ ڕۆم تا ئه وه ئه ماڵ به. مانۆخ یر هڤ ده
 ؟یر وه ختـه به ۆتـ ایـئا ماڵ بـهوره کـرد،  گـه مۆمن تـ.. داوم انیور تر ده یترسناک یگومان رۆمه و ز ئه ستاێئ ؟ێک وانم کردب وه
 وه هێیـب ر کسـه هی ێبـ قوتابخانـه ده یدوا... کان غـه ده لـه قه هڕبـووه و پـ ڕپـ انـتیزانـم ژ ده. بووم مڵزا تڵ گه له شیزانم من ده
چـن  ده کانت هڵـهاوا کێکات ایکه ئا ێژۆکر ده شکمێم اتریز ارهیو پرس ئه ێتا د هه! ر ده هیبچ هین تۆممه ب شه یوان شه.. ڵێما
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 یك هیـقوتاب شهیم هه ۆت ن، ئه که ده وهێپ تیشاناز ک هیموو ال هه وه؟ هی كه ده یله چ ریتدا ب که له ژووره این ته  به ۆدانس، ت ۆب
لـه  ارانهیو پرسـ موو ئـه من هه ئه وه؟ید ۆت یوێر ل سه له مان نهیق راسته یک هی ند جار بزه چه استڕ به ێر ئه ماڵ به ،ینموونه بوو

 ۆبـ ێبـ چ ده! نڵێیانیـت نا ن قـه شـت هـه کێنـدێه مـهێئ یتـاڵئـاخر کچـم، لـه و. نـا تۆخ یووڕ ت رووبه قه ماڵ به م، که ده مۆخ
  نـهێیب وانـهێو چوارچ وتن ککـهێو ر ئـه یقورسـ یبار رێژ بووه له شیکێتاو ۆب ێب و؟ چ ده م و ئه ئه نهی ده نه ێبووه گو شیکێجار
بـووه  شیکـێت هڕ تاقـه کـه ۆبـ ێبـ چ ده ؟ی وا بکـه شهۆخ تێپ تۆخۆب ینۆچ ێب ت هه وه ئه یبووه ماف شیکێسات ۆب ێب ر؟ چ ده ده

م  کـه ز ده حـه. ڵێـیب یرانۆو گـ ی هـاوار بکـه هانـدایج یووڕ م بـه کـه ز ده بکـه حـه ڕ م، باوه که کچه ؟ی ما بکه و سه وه هی پرچت بکه
 یسـتیو شهۆخ یباسـ ،ین بکـه ێپـ ،ێر ده هیـم بچ کـه  ز ده حـه.. ن بکه ڵدووه، گوکر انۆیله وجوودتدا چر ی ستانه و هه موو ئه هه
ر  بـه وه رۆز یکـێت رهیبـوو غ ده! کێـژۆنـد ر چه ۆب ێب ر نه هه... هڵسا ستینم ب مه ته ڵێیب ێب ت هه وه ئه یم ماف که ز ده حه. ی بکه
 ،ینیبینـا یرچ گـه ئه. ێـیو ده شـمۆخ تانهێشـ یبزانـ هیـ وه ئـه ۆبـ هی و نامه ئه. بنووسم ۆب متۆخ یست تا بتوانم هه هه مێبن مۆخ
 ..نیڵێیت نا قه یە شت هه کێندێه مهێئ یتاڵله و یرچ گه ئه
 

  ٢٢٢٢ی مای ٤: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
 

------------------------------------------- 
 

 یتی و ئازادیخوازی فتا و پێنج ساڵ کوردایه حه
 

 نهیژ یچلچرا مهێئ یچوارچرا
 نهیبر یفایش یتوان هه ڕ باوه
 هێیر یر ەابڕ اتڕموکێد یزبیح
  نهینگ یخت به یاڵئا یگرڵ هه

 یداغەرەق بیسەح                             
 
  ەگەچار ێس ییژاێدرەب ی هیگاێو ر موو ئه هه ر بهەل. ەیەه مانۆت ینەمەت موومانەه. نڵیسا نجێو پ فتاەح موومانەه ڕۆمەئ
 ی برانـه و زه موو ئـه ر هـه بـه له ،یبوو نـه ییباۆخ کـرد و لـه مـارتۆت ی انهییر روه و سـه موو ئه ر هه به له ،یستا وهەو ن تڕیب ەدەس
 ی ییەرێو نــاجوام موو ئــه ر هــه بــه وه، له دانــه کــردت و بــه چــاوت دانه ی ەیەو چــاک موو ئــه هــه ر بــه له ،یوت کــه وت و نه کــه تێــو
 تێـت ی ییەکـاریو تاق موو ئـه ر هـه بـه له ،یانیـ وه نگدانـهڕە ی نگانـهڕەو  موو ئـه ر هـه بـه کرد، له ک وانـت نـه و وه یکرد انڵی گه له
 مـووەه ەب ،ەوەتەگاکەڕێاسـتڕ یکـانەرتۆو ق  ێپـ مووەه ەب ت؛ینینگ و سه یی دهر سا به له ت،ۆییاستگڕو  یپاک رەبەل اند،ڕ په
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ــانەدرز ــاناز یالرەت یک ــتاشێئ ؛ەوەتکانییەش ــ س ــه ێج ــ نیتر متمان ــیر یچراوگ ــار ێ ــه له گه ییرزگ ــه. یم ک ــفتا و پ ح ــا نجێ  ڵس
و  یاگرۆڕو خ شتنڕۆیر  به له نێو خو وه رکردنهیب ڵسا نجێفتا و پ حه. زۆریت پ  وه نه یوه له دوا نه ییخوازیو ئازاد یت هیکوردا

لـه  ێبـ زۆریـپ. زۆریـپ تییـرەدەربەو د یزانیپـارت ەڕیشـو  ینـێنه یبـاتەو خ مارۆک ڵسا نجێو پ فتاەح. زۆریپ تیژێپشوودر
لـه  نـدامانت،ەمئەلـه ک نـازت،ێب یناڵمنـدا ەل مانـت،یئەب یرگسووتاوت، لـه باوکـان جه یکانیکانت، له دا مانه قاره رگه شمهێپ
 یلـه ناکامـان وات،یـه هلـ ڕپـ ڵد یله الوان ژارت،ەه یكڵ  له خه ها،یژد ئه یروو گه وێن ندامانت له له ئه کانت، رهیخس هیله  مه
 اتڕمـوکێد یزبـیح ەیئ ت،اڵ ژهـهۆر ی که ادارهیچوست و خول  بابه رهیپ ی ئه تۆله خ دانت،یه شه یرز به یووحڕله  بت،یر غهۆڕگ
 !ترسنەد نتڕیف ەو ل تەکیچر ەل شیستراوەب ڵو با ەڕپ ەب ەک
 

  ٢٢٢٢ی ئاگۆستی ١٥: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
 

------------------------------------------------ 
 
 

 "!ش وه سیری فریشته ئه"یادی  به
 
 انیر ســه له یتــوان نــه ده ،یبنووســ انیر ســه له یتــوان ن نــه ده وره نــده گــه وه ئه ،ی ده ده انیســت ده  له کێــن کات س هــه کــه كێنــدێه
و  زبـهیو ح لـه یگادان  یل کاک جه اتڕموکێد ی رکرده سه ییدوا یچۆکبه  ێنێدو ییانی زنه که به مه  ستهۆو ک پاش ئه! ینووس نه

 ۆپـاک و بـ شـهیم هه یر رووحـ رامبـه لـه به مۆخـ ی منامـهیعز ته  ژارانـه هه یكـیڤێ به پـه م گه ادهڕ ێپ ازهوت، ت کورد که یل له گه
کوردسـتان  یکـڵ خـه یگشـت و به یانڕێیـهاو ڵ گـه له مڵـد یت سـره بنووسـم و حه دا سـتیو شهۆخ یلیل کـاک جـه یکشاوڵ هه شهیم هه
 .م ش بکه به
 

----- 
 کێـو انڵیـپا رۆز یكـێکڵ خه. ١٣٦١ یزۆور نه یو شه ، سهڵۆ نه یوت مزگه: هییفسووناو ئه کێموو شت هه داڵمندا ینی چاو و زه له

 مـانێل نـدوویز یرواح ك ئـه وه یردێـو یال قـادر ال ئـاواره و مـه و مـه یقـاز وا شـهێپ ی نـهێوه و رمانه پشـت سـه یواریـبه د. داوه
 ینۆبــ. وه تــهۆروونــاک ب وه کانــه هۆڕچرات ڕیو گــ سۆفــان یســکین داران و هه ی بهۆســ یزالکــ ی بــه گرفــه كــه هۆڵه . وانــنڕ ده
 . داگرتووه یشیوت مزگه وێن یوا کردووه، هه  رگه شمهێپ ۆب انیواڵ نان و هه ی هۆڵباب ژۆر یواو که ته ێد یکان ندووره ته
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لـه  - یک نـهی عـه یکێاویـپ ".ئـازا یکورد ی ئه وه، شهێپ ۆب وه، که شێپ: "وه نهڵێ ده ێپ کمانێسروود کهید ڵیند مندا هو چ من ئه
. قسـه بکـا ی وهۆبـ ێرپ سـه تهێسـت دهڵ ر، هـه بـه له یسـپ و  لـهی مـه یکۆڵێواپات ر و کـه سـه له یدان مـه جه - مداۆخ یستاێئ ین مه ته
پـاش  یکـانەنگیتیم ینۆفـڕۆکیپشـت م یماکانیس نیناسراوتر ەل کێکیە یکانەقس ۆب ێتا گو هه ن ده دهنگ  ده كتر هی که کهڵ خه
ــیئ ــیح ینقالب ــوکێد یزب ــراد اتڕم ــکات. رنێ ــب كێ ــا ینگ دهێ ــه ،ێشــێک ده دا راکــهۆر ئاپ ســه به ڵب ــو پ ئ ــه ره ســه اوهی ــه  تا ب دوور ل

و لوولـدراو لـه  ژیـت یک هیـ کهیچر. زۆور نه یسروود ؛ڵێ هد کێوودسر( قایسۆم ێب به" )الێئاکاپ" ی وهێش و به کەڵخ ییوانڕ چاوه
 . هیداینگ ده
 
، "وه داتـه وق ئه ق شه فه شه ینگ هڕ دهیه شه ینێخو وه، تهاڵو یرز به ین نده له به تاڵ هه ژۆوا ر" ڵێ که ده نهێو شو گاته ئه ده که
 و  یواڵای خه ییما نهیس یکێن مهیك د که وه خته وه ساته .ێچ ده کان هۆڕچرات ییسپ یشکیک ت وه اوهیو پ ئه ینگ م ده كه ست ده هه
 . هۆیشك زستان به یدم ئاگردان یکێت هیکایک ح وه
 

 !بوو  لیلی گادانی و پیاوه جه ئه
  
 سـهڵۆ نـه. بـوون وه کـهێر پ هـه کانمان هڵـما و و بـاوکم و بنه ئـه رمـهیب له یت وه لـه. تبـووید رۆز لمیل ش کاک جـه  وه و شه ئه شێپ
 حازر  مانداەج عه یرشێر ه رامبه و کوردانه بوون که له به موو ئه هه زبیح. بوو ێل یزبیح ی(١)ژماره  ییاسیس یر فته  ده

بـوون بـه  مـردن، ده ده شیکێکـات. بـوون رگه شـمهێبـا، پ ێپـ انیک ر چـه گـه ئه. ت بشـمرن نانـه ته وه، نـه بکه كتر هیـر  سه بوون له
 . نیکێنێله شو ی ژهڕۆر  هه مهێئ یچۆکردووه و ب ێپ یست ده اڕ یچ و داستانه له ئه یزان دهم نه اتریوه ز له ماڵ به. دیه شه
 
 ی پـه ران کـه ته مبـه  قه مام ییلـه کـان مان کـه هڵما شێپـ ینات قـه: رهیب لـه ڵو بـا ڵحا هابادم بـه مـه. نیهاباد بوو له مه شترێپ

 ی وه ئـه شێغـدا پـ به یکان مـهۆبڵئا یو ناشـتن نیم رزهێـژ تنـهاڵ و هه قۆق و ت بوو، ته ارید ێل یشار ی وره گه یو پادگان یقاز
! كـرد ده انیزاهورات تـه سـابیح به ک هڕ گـه ڵیش منـدا  وه ئـه": وهێتکه سـ قاسملوو له وه،ێتکه د له ینی خومه... "نێڵیب ێج شار به

 یک چـه مه کـمیدا دا؛ڕ شه یدانی مه وێن به انێیپ  هب ژڕۆت به  نانه و ته  اڵو یسوار  و به شه رۆز ،ێو د ئه ۆب ێم د وه له ئه یدوا
 .دا ده نه یر به  یگرتم و به ه توند ده

 

----- 
 

 داەد نگـمەبردبـا د ینـاو  یل س بـه مـام جـه ر کـه هـه ن،یکرد ۆیخ ییکجار هی یشتنۆیر یم و ماته کۆش یکه نوقم ێنێدو تا هه
ک  نـه  یل کـاک جـه. کـا ده وار نـدهێخو نه ای ریپ یکێاویله پ ریعب ته یەن قتەه یمام ەک کێسەک ۆب" مام" ی من وشه ۆچونکه ب

لـه  کێـکات ١٩٩٧ ڵیسـا یزییپـا. وه هیـر بـه فکـر و بـه کـار الو ما تا سـه وه هـه منـه ی وانگـهڕو زانا بوو، له  وار ندهێر خو هه
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و  حسـاسیبـه ئ یكـێالو"ک  سـاند، وهنا  زادهیل عه یمیبرا دی به کاک سه یمن ئه  یل کاک جه ێمامل یزیز کاک عه یال له سیپار
لـه  دواتـر لـه مه کێـژۆر. دانـراون تۆخۆب داڵس له ئه فاتهیسوا و مه ئه  یل گوتم کاک جه ر کسه هی. کردم ی ناسهێپ" ستعدادیئ به
ر   مـه انهک جو مـن وه ۆبـ مڵـێتـوانم ب ت ده نانـه ته. تید نـه یریـپ  بـه لمیل کاک جـه کێژۆت ر من قه ئه ،ی که هییاستڕ. یزاندم به

 وا،یـو ه ڕ بـه هـزر و وزه، بـه بـاوه  یل وا کـاک جـه ناکامه، ئه یکێالو یرگ مه یر  بوون به مانا مه ر جوانه گه ئه. هیوا ێبووب
 یکان و بـه ئاواتـه وه تـهێبچن ۆیخـ ی هڵشـتا سـا هه ینجـ ره یر ش کـه بـه وه ئـه شێپـ. موومان الوتر بوو له هه ،ەو ور مانیئ ەب

 .  نیشتێه ێیج بگا، به
 

و  بن ئـه لـه. بـوون ێج شـتهین انینێشـو  لـه ۆج وهیلـه شـ مـهێئ یکان هڵـما ات،ڕمـوکێد ۆڵیر له د فته ده یکان بنکه یشتنۆیر پاش
 میحــ هڕو  یمام شــه نێحوســ دانیه شــه ووانــداێن له) اتڕمــوکێد یزبــیح یران شــهۆكێلــه ت ک هیــ دوکتــور قاســملوو و ژمــاره ی وارهیــد
مه  رده و سـه ئـه ڵیو هـاوا ڕێنـد هـاو و چه  یل کـاک جـه ڵ گـه له کم هیـ نـهێو شیمن گرتـووه، ئـه انڵی مهۆک به یک هی نهێو( ینجڕقا
 (. بوو نه ێو بابم له)من داناوه  یر شان سه له یست ده یچ که ،یت هینا په له ۆیخ ی که هڕکو. وه بمه ورد ده که نهێله و. هی هه
 

 ".مامه"لیل بڵێن  ه کاک جهقیان بوو ب کانیش هه رگه ڵێم پێشمه خۆم ده به

 
  ۆیخ ۆیو چر  له چ ویر داوه ۆیز و گه ڵ هار گه به. وه کرده ێپ یست بات ده خه ی وه بوونه ژێو در یتاڵو  دووره ی تازه ڕیسوو

 ێد وره گه. نینارد ده ۆب زداییبه پا ۆیخ ی وه هاتنه یر به خه ن،یب نه ریگڵغاف ی وهۆب شیکا؛ زستان وه انۆیسپارد ک ده نیبه هاو
 یرۆمخ خه. بوو نه شۆووخڕ یکێر مام هه  یل کاک جه یدیوجار ئ ئه. مهێو ئ  یل کاک جه یرهات سه به یم ههێس ی ستگهێبوو به و

 یشـ مهێئ. وه ننـهێبخو بێـکت ی وه ئـه ۆخسـت بـ داده ۆیخـ یکان هڵـر مندا سـه له یرگـا ده ێبوو له ژوور جار هه. شمان بوو رده روه په
 .نیب رێف تو ش وه نهینێدا که بخو هان ده هوێمان ش هه به
 
 ڕپـ ماڵ  رم بـه نگه نـه ده ماوه، ێج به  یل له کاک جه نمدای له زه اتریز ی وه ئه - دایانیژ ییدوا یناڵك له سا وه - ش نهاڵسا و له
 یانیـ رخـه ئه یوام رده به یی خشنده ست له به موده بوو و ده ده تڵحا یایجو بانانه هرهێم شهیم هه وه هی گهێبوو که له ر ی که وزه  له
  یل کـاک جـه یدانیت هیشـا کڵـ خـه ی وه ئـه شێپـ رۆز. یر وه رهیـو ب یاریـله مشوور، لـه زان ،ینێنوێخشنده له ر به وه، هیکرد ده
کـه  ش شـهیم ک هه وه. سـتبوویب مـانێل ۆوخ راسـته مـهێئ ،ێنـیبب کان نـهیۆفز له ته ی ر شاشـه سـه وه له کوردسـتانه یمارۆک ی باره له
 .گرت ده یوک ئه انیگر وا، شهێپ یداردان له شتهی گه ده
 زب،یـح یران بـهێر ی وه شـهێره پ هـه یزیـوه لـه ر وشـانه وتن و دره رکـه ده ک هیـ هـه پاش ده. وه نهیما وه کهێم پ که رۆز  یند قه له
 ۆوخ رگـرت و راسـته وه یزبـیح یرکردنـێو ف  هرد روه په ۆڕیک ییت هیرپرسا به - و سادقانه یددیج به رۆز -شت  هه ی نگرهۆک یدوا

مان  وره گـه یاویـپ".. شـتمانین"وه ببـوو بـه " چرچـه دیه و شـه  یفـا دیه شـه"له  یکه ناو مان که تابخانهقو یر به وهڕێ بوو به به
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مان  م هـه کـه ابخانهقوت یر بـه وهڕێ م بـه ده رنج ده دواتر، تـازه سـه ڵسا یس:  گ رێژ تهێچ کا و نه نه چۆتاکوو ک ،ڵناود تهێناچ
. بـووه ژ،ێالو گـه ی کورد، قوتابخانه یمارۆک نیم که هی ی كه هییکورد  قوتابخانه د،کور یئازاد ی قوتابخانه نیم که هی ڵینما خاوه

 .ەیەه مارداۆک یکوردستان ەیژنامۆر ەل یناو ەک ڵەرمنداێم وەئ رەه
 
 ڵیومـاێن یـی شـهیم هه ی شـهێکـه ک نیشـتی گـه رانه سـهڵۆ نـه یوت مزگـه ی که زهۆور له نه  وه ادکردنهیو  زۆور نه ی کهید یکێژنێج به

کـه   وه ئـه ڵ گـه له. بـوو ده ینگـ لـه ده مێگـو انیۆیـجاروبـار لـه راد. ر چـاوان ون کـردم بـه له یلیل کـاک جـه ڵنـد سـا چه ۆکورد ب
 یینێو زمانخـاو یپـاکڵد شـدا خهۆو د و لـه ئـه رنجم دابـوو م، سـه وده ئـه ی کـه اتهڕموکێدوو د وانێن وته که اویش گرژ و نه یکێش که
 .نابوو ال نه وه ۆیخ
 

----- 
 

بـه   هۆیـکوردسـتان و لـه ک وه ابوومـهڕ ر گـه فه بـه سـه اڕ انسـهڕ وه، لـه فـه وته که ک هیر سه وه اتڕموکێد ی وره گه ی هڵما بنه کێکات
. وه نهیسـت به ده یکـێپ شیكان هییـ انسـهڕ فـه  سـتهۆهات و در سـه رچاوه و به وجار زمـان و سـه ئه. وه  شاد بوومه  یل کاک جه یدارید
مـن  یشـکێم یچ دام، کـه ده یدواتـر هـان یکان پلـه ۆو بـ یپرسـ ده یم کـه ندنهێلـه خو داگرانهێو پ ئه دا، هێینو رله سه   مانهیو د له
 !وه هیدا ده ێل ی سهڵۆ نه یوت مزگه ی که تهیر شر هه
 

فراوانتـر  نـدانایلـه ز میئـازاد یریـب" :ڵـێ ده  یقـان داێـو له. هێڕییشـگۆڕش یسـروود نیشـترۆمن خ یال مان سهڵۆ نه ی که سرووده
 بێـکت یاویت پ له خزمه زبیح ی" رجومه و ته  یحق ته" یش له به کێند مانگ چه اتڕموکێد یاڵ که له قه ١٩٩٧ ینیهاو". ێب ئه

کـردووه و  یو انسـهڕ فه یزمان یرێف ۆیخ زاشادا هڕ مه حه یانک ندانهیله ز نۆکه چ وه امهێڕگ ۆیب  یل دا بووم، کاک جه و موتالعه
  ک هڵ چه هڕ به یی انسهڕ فه یر ژنه نووسه یكێمانڕۆ که بهێکت. اوهێڕرگ وه وه هییو انسهڕ له فه یشیکێبێکت ندانیر له ز ت هه نانه ته

 . یبه فارس یکردبوو" وش فرشته ریاس" یناو رێژ له ی، بوو که گادان"گوورێدوس سێنتۆک"رووس، 
 
 ڵ گـه له ماڵ بـه. چاشتبوو یکان ندانهیز وێن ییلید ،یانیژ یهار به یکێویو ن  هه ده هۆڤڵم ن ئه وێن یرێک کاراکت وه یگادان  یل جه
 ینیو ئـه یریسـ ئه ،یئـازاد یشـقیع یریسـ بـوو، ئه  کـهید یکێشـت یسـت ده یریسـ بـوو ئه اندایژ و تا له ئه ،ی که هییگ موو ئازاده هه
  ۆب زیرگەرخان کرد و ه ته ۆیخ یکڵ خاک و خه ییرزگار ناوێپ بات له خه ۆب یانیموو ژ که هه کێشن هچ  به ،ی که له گه

 . وه وته که دوور نه یکان نازهێتاره ب له هاوقه رۆز یک هی ماوه
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 خووش نـدهڕو د یبـ شیریسـ ئه ێکـر رسـه کـه ده و ده م ئـه ناکـه ڕ بـاوه ماڵ بـه وه،ۆنـدبێخو ی"ش وه شـتهیفر یریسـ ئه"  یل جه کاک
ـــه ـــه وەئ ،یب ن ـــه هییشـــراف ره ئه و نووســـه ل ـــف ییەینگ ره ف ـــووب رێ ـــەید ۆیخـــۆب. ێب ـــژ یتاەرەســـ ەل رەه. یزان  ەیوەئ ەوییەانی
 .لماندبووەس
 

----- 
 

رت، رگ وه زبمیح یم دووه ییت هیرپرسا به ڵسا ێس ی ماوه ۆب مۆخۆب کێکات. بووەن یوجوود  یلەکاک ج یالەل کانەسلەن ەڕیش
ئاسـان  انۆیـالوتر له خ یکێس که ییت هیرکردا سه یزم کردن شت هه نجا و هه په یسل نه یانێڕباتگ خه ی نهیرۆز ۆکه ب نهێو شو له
ــن ــه ه،ی ــه یر روه س ــ ب ــ زڕێ ــوتوو حه  یه ــه ک هی ــه ژووره ن ــه بوو ل ــ ی ک ــه مۆخ ــه ق ــه اڵ ل ــه وره گ ــوور و ر م ن ــه مش ــوێکا و ب و  ینێن

 نۆفـۆکریپشـت م له زبیـح ی دهڤ حه ی نگرهۆکه له ک بووەه ێنو ی وه به نه ڕ باوه ی نده وه ئه وەئ. کا هن رمم گهڵد یکان هییهاوکار
 ...وه نهی هبک دیکاند مانۆکرد خ یو تکا ایمندا گر ینانێناوه یله کات

 
 ۆیخـ یژووێـم یکان هره ناسـراو مـزه هـه لـه ره کێک هیـ اتڕموکێد یزبیح یگادان  یل کاک جه یخت ناوه یاستڕ به ییدوا یچۆک به
 یتــاڵ ژهــهۆر ییاســیس ی وه و بزوتنــه اتڕمــوکێد یران شــهۆکێت ۆڕیکــ وێن لــه یگــادان  یل کــاک جــه یــیکیزیف یمان نــه. ســت دا ده له

 انـهیماێو ه ئـه ین مـه ته یر سـه و چوونه انیـژ یبر جه ەیکوتڵەد یووڕ ووبهڕ اتڕموکێد یزبیردوو ح هه کهید یکێکوردستان جار
 ییکـاریتاق کانـداەدانەیموو م بـوون، لـه هـه ڵ گـه له دا زبـهیو ح ئه یشانۆکێت یکان هییژووێم  ناغهۆق مەرجەس ەل وه که کاته ده
 یبات خـه یکـاروان  بـه انیـعتباریو ئ رادهیـو ئ زێـه ان،یکان هڕییـموکو شـبوون و که موو دابه هـه یربار کردووه و سه ڕ پهێت انۆیخ
 یکان ناغـهۆق ۆبـ تاڵ ژهـهۆر یو کـورد اتڕموکێد یزبیح یگاێر ر سه یکان هیینگار که ئاله اکدێم رده له سه. وهیخش به  زبهیو ح ئه
کـه هاوکـات  زبـدایح یزران دامه  ی هڵسا ٧٥له  یت هۆیخ ێیو ترسناکترن، ج رترۆز وه نهی که ده ێل یریکه ب  وه له رۆودوا ز مه له
کان  سـله نه وانێن له ڵ شخه مه ی وه له گواستنه یددیج یکێمشوور ،ەشیکورد ییگشت ی هیکا وێن ۆب  یل کاک جه یهاتن ی هڵسا ٧٥
کـاک  یانیژ یت هیس ئاخر وه. ێبخور اتڕموکێد یزبیح ی وه كگرتنه هی نگتریش گر وه و تواناکان و له زێه مووەه یکارخستنەو د
 یزووتـر یرچ هـه ی وه کخسـتنه هی یت هیسـ وه اتـدا،ڕموکێردوو د هـه یماکانیرکرده و س سه ی ستانهۆد یدارید یت وهڵ له خه  یل جه
 .بوو اتڕموکێد یکان زهیر
 
  یرووح وانەب اینەت ەک انیردووک هه ماڵ کوردستان، به یینه رزگار ،ید یاتڕموکێد ی وه کگرتنه هی  نه  یل کاک جه ەوەداخەب

 .ماندانۆست خ ده له ،ێبەشاد د دانیهەو ش  یلەکاک ج
 

کوردسـتان  یزۆریـپ یاڵتـازه بـه ئـا یکۆڕێگـ ڕی تـه ڵـیگ ه،ۆیـلـه ک اتڕموکێد یدانیه شه ینستاۆڕگ یتاەرەو س استڕ سته ده له
 ییاگرۆڕپـــاک و خـــ ییت هیـــکوردا یمـــاێکوردســـتان، ه یمـــارۆک ینـــدوویز یادگـــاری نیـــیدوا ۆیکـــڵگ هۆیـــکڵو گ ئـــه. شـــراوهۆداپ



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

84 
 

 یو ئـه ،یشـیرگ لـه پـاش مه دا،یانیک له ژ وه  ،یل کاک جه ۆیکڵگ ینێشو ی وته  کهڵ هه. هی یگادان یلیل کاک جه ک، هی وه بزوتنه
 . کورد و کوردستان ییئازاد ۆبات ب خه یگا باره یگرانۆو ه رانیزائ یر نهێرهێخ و به وانداریم  تهۆکرد
 
 یر سـه ر گاتـه سـه زوو ده رۆز کـه هێڵه ن،یشێو باکوور بک ره راست به یکێڵێه اڕ  یل کاک جه ی که بره قه ی وه خواره یلێک   له ر گه ئه
 .. یخشەب یانیگ اتداڕموکێد یاڵ قه یکباران که له مووشه  یل کاک جه ی که رتهۆسکیئ ،یرەکبەئ ڵما جه دیهەش
 
 . هاباد گاته مه نگ، ده دره رۆنه ز ه،ێڵو ه ئه ن،یشێبک تاڵ ژههۆو ر ره راست به یکێڵێه اڕ یش وه ره سه یلێله ک ر گه ئه
 
  یلـه هـ ،ێوانـەڕد تاڵو یتـەاڵژهۆر ەچـوارچرا راکشـاوه و ل و ووهڕ اڕقـادر یحاج ی که دهێله ز ێجار ەک  یلەکاک ج یعش نه
 .کوردستان یکڵ خه ییستیو شهۆخ یر ئ گه مه وه، تهێناب ێیج کداێکفن
 

 ٢٢٢٢ی ئاگۆستی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
 

 "ماریان"ر خاتری  به اتری خوا و لهبۆ خ
 

  کـهید یک هیـ قـهڵ چـوو، ئـه وهڕێـ بـه دا سالمیئ یر مبه غهێپ یکبوونیدا له یژۆر  له استڕکه " سین" یتردامۆن ی كه هییر ربه به  تاوانه
 وێن کـه لـه كێـتاڵو ه،یـ انسـهڕ فـه یت هڵـو و ده کڵـ خه یدژ به راکان اتگهیبن یكان هییستیرۆرێت  رشهێه ی رهیزنج ێینو ڵیس له فه

ــاناڵو ــاواۆر" یت ــا"ییژئ ــ  س ــه چ ــردووداڕ ڵیدا ل ــرۆز اب ــار ب نیرت ــهۆج ــانج ت ــه یئام ــ ئ ــانهێه رهۆو ج ــه رش ــه و س ــه  دان ک س ل
 .یبوونه قوربان رهۆم ج به یانییتاڵهاوو

 
 یر مبــه غهێپ یكــان رهۆاتکیکار یت بابــه ت بـهیتا به انیــ بــه ییو ئــازاد تهیسـیالئ یینســ هڕ فــه یلێدۆبـه مــ رشــانهێم ه کــه ئــه  وه ئـه
 یمــارۆلوبنــان و ک یڵاڵزبــویح دایــنییزا یشــتاکان لــه هه ی و کاتــه ئــه. هییــدوا ەیناڵســا مەئ یهــ ،ەوەنێــدرەد ێگــر وه ســالمهیئ
. چوو ده نـه شیـر ر ده هـه" ۆبـدێئ یشـارل" یکیریسات ی ژنامهۆدا، ر نجام ده ئه سیله پار انییستیرۆرێت ی وه کرده رانێئ ییسالمیئ

 یین ده مـه یکـڵ خـه یشـیو ئاسا انیـلـه گ انیـ شـه هڕ هـه كان هییـبیغر مه وه هڕم که گرووپـه تونـد وده ئه شداینییزا یکان ده وه له نه
تا  هــه.  بوو نــه ســالمیئ یکان مبوله ســه یرۆکــاتیلــه کار کێر بــه خه دا انســهڕ فــه ییگشــت ینێســت لــه به شــتاێکــرد، ه ده  انســهڕ فــه
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 یرۆوه بـه جـ دژکـرده انسهڕ فه یکان مبوله و سه كڵ ر خه سه یکان هییستیرۆرێت  رشهێه گوت دهی نهس  که شیداعش ڕی شه یتا ره سه
 .سالمنیئ ینییئا ڵ گه له تهاڵو و ئه یت هڵو ده ی هڵ مامه

 
 ۆیخـۆه بکـ مانڵموسـ یایـدن ڵ گـه له یواڵ کـهێله ت  هی هڵدان سا سه  و پاشخانه به کێت هڵو که ده هینا دا میل سه یکڵێق ئه  یه به
کـه  کێت هڵـو ده مانن؛ڵموسـ ک هڵـ چه هڕبه  یشتووانیس له دان که نیۆلیو ده م هی هه یمانڵموس ییتاڵهاوو نیۆلیم نجێبه پ کینز

 ینییئــــا وه تــــه بادهیع یکان نهێشــــو ی ژمــــاره یووڕ م و لــــه دووه ینییئــــا وه ندانــــه مهڕ بــــاوه ی ژمــــاره یووڕ لــــه ســــالمیودا ئ لــــه
نراو بــه گرووپــه  تــه یک هیــایلــه دن ی هییاســیس  هییــت هیرا نهێو نو یئــابوور هییــند وه رژه موو به و هــه ئــهکــه  کێت هڵو مه؛ده ههێســ
موو  و هـه ئـه ۆیخۆکه ب كێت هڵو ده ه؛ی  دا هه(قایفر ئه یو باکوور استڕ وهێن یتاڵ ژههڕۆله  یت بهیتا به) کان وه هڕتوند  هییسالمیئ
خراپتـر  کـهید یتان هڵـو ده ی ربهۆله ز دۆڤیک یرانی که قه کداێم رده له سه ه؛ی هه ی بووه که هڵ که هییت هیاڵ مهۆو ک یئابوور شهێک
لـه  یت هیـزا هڕلـه نا نـهیر ربه به لهۆپ و شه بکا و ئه سالمیئ ینییبه ئا یزڕێ ێست ب نقه ئه به تێب ۆیخۆب ستاێگرتووه، ئ یکۆر به
 ڕێ وه ۆیخـ یدژ به ه،ی انسهڕ فه ییشتمانین یشیئاسا یژڕۆدوا ۆسناک بتر کجار هی یل هیتانسۆپ یگرڵ که هه مانداڵموس یهانیج

و  ئـه ی"رێـخ"  بـا، لـه ۆیخـ نۆماکر  ێمانوێست ئ ده ر به گه ئه ن،ڵێب یرچ هه کان هییشارستان یکدادانێپ یکان نه هیسیرۆئیت. بخا
 .را گوزه ده وه، هییی وه ته ونهێن یزێه به یند هه هڕبه  ۆییوخێن یرانی قه ی هی  نکراوه ژهۆو ن یادیز  هیسۆد ک هی
 
 و  انسهڕ فه وانێن ییاسیس یوتن ککه هیر به یکردن ینییئا به ۆب ک هی سته ره ك که وه کان رهۆکاتیکار یت بابه ییئامراز یكاربردن به
لـه (  هیـ کارانهۆو ه له ک هیکوردستان  یژئاواۆله ر یت بهیتا کورد به ییکه هاوکار) کهید یکارۆبه ه ی نانه هیو ال ت هڵو و ده ئه
و  ئـه ڵ گـه له هڵـ مامـه وه اترهیـز ییاریکا که بـه وشـ کورد دروست ده ۆته ب رووره و زه ئه ن،ییازڕنا تهاڵو و ئه ی وه ره ده یت اسهیس

 رۆز یلۆپ شـه ڵ گـه له( هیـلـه ئارادا انسهڕ ك له فه وه)که  پرسه یت قهیق هه یدروست ینیورد و ناس ییاریزان ێب پرسه بکا و به
ک  و نـه انۆیـبه خ ت بهیتا ییاسیس یست به مه به ن هیو ال ت هڵو ده کێندێکه ه ێو كه نه ستیسالمیئ - پان ییت هیزا هڕنا یرۆو ب
 .خستوه انڕێی وه سالمیئ یسات ده له موقه یکۆداک ۆب
 
 سـالمیلـه ئ انۆیـخ یلێدۆماکان مـ به بنـه هو ستنه بهۆخ ێب به مانداڵموس یایله دن  رکرده سه یتان هڵو ت ده نانه که ته نهێشو و له
و  یـیژووێتـه م بابه ۆک بـ وه ایـدن یكان هییـو ئابوور یاسـیپرسـه س ڕ مـه له انیسـتێوڵ هـه تـاناڵکـه و نهێو شـو له وو،ڕنه  خه ده
کـورد  یبه قازانج  ی، هن که ده یارید انۆیخ یی وه ته نه ییند وه رژه به یر وهێپ  به تان للهیم وانێن یکان هییف لسه و فه ینگ رهه فه
و  واوێشــ یک هیــ نــهێو ه،یــ هــه( لــه باشــوور ت بــهیتا به)کوردســتان   م پرســه لــه ئــه ۆبــ ی هییــنگ ده و فره ینگــ هڕ و فــره کــه ئــه هیــن
 ک وه یکێت هڵــو ر ده رامبــه لــه به شیو دروســت بکــا، ئــه  یــی وه تــه ونهێن یگــاڵ مــهۆک یال وه لــه کــورده یل گــه ی باره لــه ســازیران گهین
و  کـورددا، لــه یـیژووێم یخــۆلـه د یقورسـ ییتێاریرپرسـ به یاڕ ره و ســه وه هیـکان هڕییموکو موو که کــه بـه هـه  انسـهڕ فـه یت هڵـو ده
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بــه ) ایــدن ی کــهید یتان هڵــو چاو ده و لــه ابــردووداڕ ڵیســا یکــورددا، لــه ســ ۆبــ کیســتراتژ یســتانۆد ی وامــه رده به هڕییــقاتوق
 . بووه کورددا هه یهاتن هاناوه له به ی کارنامه نیشتربا( وه شهیمانڵموس یتان هڵو ده
 

دا  وه ره ده یئاست  له ی وه ئه ێب بکا، به یازڕ ۆیم خودا له خ بکا و هه  شه م گه هه دا ۆیخ یتاڵله و ێتوان ده ێو هیر ب گه ئه کورد
 ناوێپ لــه انۆیــخۆبکــا کــه ب شۆخــڵد ۆیبــه خــ ی و دژمنانــه وه و ئــه دوور بکاتــه ۆیلــه خــ ســتانۆد مچــهیو ن ســتانۆد اۆڕخ لــه
 .نازانن یشیست ربه ربگرن، به به وه نییله ئا کڵ ك ئامراز که وه ێنالو انۆیب ی خته وه و ئه انیکان هییند وه رژه به
 
 ینـاغۆق ش،یکان هییـک ره ده  کهێکارل ێب چونکه به نگه،یگر وه شهیکورد ۆییوخێن یندن سه شه گه یزمینامید ی وانگهڕباسه له  و ئه

و  رانـهیر ژ گـه کـه ئه هیکوردسـتاندا یگـاڵ مهۆله ک وتن ککه هیر درز و  به کڵێ مهۆک یگرڵ هه تهیرنێدۆو م ره کورد به ی وه گواستنه
ــه د ــب ــئ کیســتراتژ یكێدی ــه دارهی ــهۆک یدواجــار سروشــت ن،ێکر ن ــاڵ م ــو کولتور یت هی ــ انیی ــ ده یشــتمانیو ن یاســیس ۆب و  ۆڕێگ
و  ئـه نیخـا کـه بـزان رده ده ۆیخـ اتریـو کاتـه ز ئـه هییترسـ م مه ئـه. وه تـهێو که ده ێل انیکورد یی وه ته نه ینسجامیئ یبوونۆڵبنک
 هییاریسـت و هه یالیـنۆلۆدژه ک یـیژووێم یر وه ادهیـبـه  کردن هیـبـه کا یاسـیس یسـالمیکـه ئ یت هڵدا و ناعه یژار له هه نهێست به

 شــدا مهێئ یتــاڵلــه ناوچــه و و ی که وهێبــا، هاوشــ ده ۆبــ ینا پــه ی رســهو ما سیپــار یکان را  شــاره لــه قــه کان هییــ وه تــه نه-بــان
 .سته رده به
 

----- 
و  تێـر ب گـه ئه هیـرنا قازانج ده دروسـت و بـه ک هی اردهیر رووداو و د ر هه رامبه کان له به تاکه یستێوڵ کان و هه بژارده یت اسهیس

ــر داوه ــه انیی ــه ی باره ل ــو د ئ ــهڕو  اردهی ــه ناســســت پشتبه ووداوان ــو زان ڵقــوو ینیوو ب ــه تــه ر بابه ســه راســت له ییاری . ێب کان ن
ـــه کوردســـت داخـــه به ـــه رۆز انوه ل ـــه ته)س  ک ـــه نان ـــدایدێم وێن ت ل ـــه( اکاران ـــه ێب ب ـــخ ی وه ئ ـــه انۆی ـــه  ب ـــۆکر یدواداچوون ب  یک
و   شــانه رووکه ی وه گواســتنه یســت ادهڕ کڵــ و خــه انۆیــخ یت ناعــه قه ســت به مه ێبــ ایــســت  به مه ن، به وه مانــدوو بکــه کانه له ســه مه
و تـاوه ورد  نیو تـ ر لـه گـه ئه. ن کـه وه ده تـره یکان رچاوه سه ن هیال له کان داوهروو یستدار به و مه  کارانه واشه چه ینگاندن سهڵ هه
 یكان هییـاریکـه زان نینـیب وتووه، ده کـه ڕێ وه شیله کوردستان  انسهڕ فه یرابردوو یوتوو دوو حه یکان رووداوه ۆیه که به وه نهیب

و   قاتـ (یبوو نـه) یینـد وهێپو  اوڕرب سـه ی"یپـاک" سـتاۆمام یفتـار نموونـه فکـر و ره ۆبـ)کـه  رووداوه یر خود سه نه له کڵ خه
ورد و  رۆز دا تهیسـیالئ یلـه پرسـ انسـهڕ فـه یت هڵـو ده ی فه لسـه ر پاشـخان و فه سه و نه له( که ته هینایج ییکار و ورده یقوربان

 .نین ند مه هڵو ده
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 یاریپرسـ یمـاڵ بـه وه ر نـهێخو یلـه مانـدووکردن مۆخـ دا رهێـمن ل ئه ،ێگر دهڵ هه رۆقسه ز یگشت و پرسه به که ئه  وه ئه ۆیه به
 یمک چـه یپاشـخان ی وه م، واتـه روونکردنـه دووه یر وه ر تـه مه سه رنجم بخه سه ی وه ئه ۆب رمێبو ده( کان فاکته ییکار ورده) م که هی

 . سالمیئ ینیئا ڵ گه له انسهڕ فه یت هڵو ده ی هڵ مامه یت هیو واقع کان هییو انسهڕ فه یال له تهیسیالئ
 
 یکێنییئـا  یهـ داۆیخ یکوالرێس یلێدۆله م یکۆو داک خستنێله ج انسهڕ فه یت هڵو که ده هی وه ئه نیزانیب دا رهێل نگهیگر ی وه ئه
 ســالمدایئ ینیو ئــا لــهێدۆو م ئـه وانێن لــه کێوتن ککــه هیر به داییـدوا ی نهاڵم ســا هلــ شیر گــه گرتووه، ئه بــه ئامــانج نـه ۆیک خـ وه
 کـووڵ بـه ه،یـن هانـدایلـه ج سـالمیئ انیـ سـالمیئ ینییئـا یخـود یت هیسـت به مه انسهڕ فه یت هڵو ده ی وه ئه وه، تهێبووب  سته رجه به
 ێب و بـه وه هییـهانیج یک هیـ وانگـهڕ کـه بـه کان هییسـالمیئ یدۆتـێم ڵ گـه له هییـاکاریو ج کـه ئـه نیزانـ ده. هیـ انسـهڕ لـه فـه سالمیئ
 شـترێک پ روه هـه ماڵ بـه وه، تـهێناگر ک هیـ واننڕ ده سالمیئ یماکان و بنه گهێو پ گهێج ۆالن ب گه وانێن یسنوور یرچاوگرتن به له

 انۆیـبه خ ت بهیو تا اوازیج یکێلێدۆم ێب وا هڕ ماننڵموس انی که کهڵ خه ی نهیرۆکه ز رانێو ئ یو سعود هیتورک ۆر ب گه گوترا ئه
ناگا و  پــه تــهۆو ب هیــ هــه یمانڵموســ یک هیــ نــهیم کــه که ییائورووپــ یکێت هڵــو ده ۆکــه بــ رهیــ ســه رۆز وو،ڕنــه  بخه ســالمیلــه ئ
 یلێدۆمـ و  لـه ناسـنامه یکۆداکـ داۆیـخ یکان سـنووره وێن لـه ێو هیب ێبه گوناح دابنر هان،یج یکان مانهڵله موس رۆز یس هڕادیفر
 .بکا تاڵو یبردن وهڕێ و به انیژ وه کهێپ ۆب ۆیخ ی متمانه ێو ج ییژووێم
 
 سـالمهیئ ینیئـا ڵ گـه له  نـه انسـهڕ فه ی شهێکه ک هی وه ن ئه بکه ڵیقبوو ێو انهیکورددا نا وێن ت له نانه س ته که كێندێه  ی وه ئه

و  انیـژ وه کـهێپ ۆب ۆیخ یکیالئ یلێدۆم یپاراستن نگیگر انسهڕ هف یت   و حکومه گه ۆب کووڵ به که،ید یکێنیئا  یه ڵ گه نه له
و  نێسـت به. هـاتووه ید گـران وه رۆز یکێت مـهیو بـه ق ۆیینـاوخ یرۆز یک هیـ و ملمالنـه ڕ پـاش شـه لـهێدۆم و ئـه. تهاڵو ی دارهیئ
 کێم رده سـه ۆبـ داڕۆیـم  ئه یکۆر نـاوه و  و له شـک هین وه سالمهیئ ینییبه ئا یک هییند وهێپ  یه لهێدۆو م ئه یدروستبوون یژووێم
 یدواتـر یگالن وهێـت یکان نجامـه ره ده یینیشـبێدا پ مـه وده و له اوهیژ نـه ێل یمانڵموس یكێت مهیش حه  یه انسهڕ  که فه وه تهڕێ گه ده
 .کراوه نه کان مانهڵموس نهیم رزه سه ڵ گه له ش انسهڕ فه
 
 یر به رله سـه انسـهڕ فـه یشـۆڕکـه ش دا هییـت هیاڵ مـهۆزمـه ک و نه لـه سـایکل ۆڵـیا و رلـه ئورووپـ ینییئـا ڕی شـه یرچاوگرتن به له به
 ینجـام ره ده نیکتـریبـوو کـه نز رشـهۆو ش ئـه یکان وته سـکه لـه ده کێک هیـ سـایکل یتـاڵ سـه و ده نییکشه به ئـا پاشه شاند، وهڵ هه
 وه تـه هڵو ده ن هیـال له کێب زهـه مه  یبـه هـ( دانێـپ پاره)  یمو بـه تـه نـانێه ییتاۆو ک سایکل یو زار یو ر زه سه ستداگرتن به ده
 سـایکل ڵ گه له( ١٨٢١" ) رداۆنکۆک" یستمیس یسندکردن به په نیۆدواتر ناپل یک ره و ده ۆییناوخ ییاسیس یکارۆه  به ماڵ به. بوو

و بـه  ت هڵـو ده ییرێد چـاوه رێژ لـه ینییئـا یاوانیـدا پ ی گـهێر وه، تـهێنڕێ بگـه ۆبـ یکـان و زاره یو زه ی وه ئـه ێب و بـه وهۆئاشت ب
 سـایکل ی گـهێو پ گـهێج ی شهێک نیۆناپل یتاڵ سه ده یهاتن ییتاۆپاش ک. وه نه بکه انۆیخ یشانۆکێست به ت ده ت هڵو ده ی مووچه
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 یکان هییـند هو رژه به ناوێپ لـه انسـهڕ فه یبرالیل ییرژوازۆب ١٨٤٨ یشۆڕوه که پاش ش تا ئه وه هیداڵ هه یر سه کهید یکێشن به چه
 دا یگشــت ینێســت لــه به ســایکل یکان هییــچاالک یدانێــپ ره په ۆبــ یازیــمتیئ کڵێــ مــهۆو ک وت کــه کێر کان کــهیلۆکات ڵ گــه له داۆیــخ
 .  وه هیخش به ێپ
 
ه کان لــ پــه چه یبــوون زێه بــه  ڵ گــه و له دایگشــت ینێســت لــه به ســایکل یاریــد شــتاێه ییشــتووڕۆیست ده یکان نجامــه ره  ده ۆیه بــه
بـه   وانـه چهێپ یکێوت ره یت هیشا انسهڕ فه یم ستهیب ی ده سه یتا ره و سه  زدهۆن ی ده سه یکان هییتاۆک دا، انسهڕ فه یم ههێس یمارۆک
 نـهۆکـه ک" مـبۆک  یـمێئ"ک  وه یپ چه یدار تمه هڵو ده کێندێه ییر گهیکار رێژ له. بوو کان هییب زهه زراوه مه دامه یتاڵ سه ده یانیز 

 یینـد زامه بـه ره این وال تـه مـه و له وه شـانه وهڵ هـه کان هییـب زهه مه ییگشـت اتـهیموو بن بوو، هه نییله ئا اوهڕ گهڵ هه یک هی شه قه
 یانـڕوه کـه پچ لـه ایـج  نگاوانـه و هه ئـه ۆیکـ. ن بـده انۆیـخ یشـانۆکێبـه ت ژهێدر یانتوانی ده ندا هنجوم ئه ڵیو له شک ت هڵو ده
 یت بـهیتا به)بوو  هـه انییب زهـه مه یکێنـد هه کـه ره دا شـانهێو ک موو ئـه له هه وه، وته که ێل یکانیاتڤو  سهانڕ فه یکان هییند وهێپ

دروسـت کردبـوو کــه  یک هییاریســت هه( بـوو ت انـهیبــه خ تبارکراو مـهۆت ی کـه لهجوو یکێکـه کــاپتن فـووزداێدر ی هیــز قه یلـه کـات
 .كرد ش ده ردا دابه مسه هر دوو ج سه به یینس هڕ فه یگاڵ مهۆک کیستماتیس
 
ک  نـه دا یحیسـ مه ینییئـا ڵ گه له یند وهێپ له ۆیخ ڵ گه بوو له انسهڕ فه ڕی شه مڵێ ده سانیکه د) انهێیو ملمالن شهێم ک ئه موو هه
د  قسـه مه هر ب سـه له رانهیلگێکـرد کـه شـ انسهڕ فه یکان بژارده ی نهیرۆو ز یگشت یاڕرویله ب ینجام وا ره سه( کهید یکێنییئا  یه

ش  نووسســازه چاره ناغــهۆم ق ئــه یعمــارێم. ســوور بــن ت هڵــو ده ی(کــردن یلمــانیبــه ع) نیۆزاســیسیالئ ینکــاروا یانــدنی گــه
 ی وه اکردنــهیج" ڵ گـه له ینـد وهێپ له ١٩٢٥ ڵیســا یاسـایبـوو کـه  "انییــبر دیسـتیئار" انسـهڕ فــه یژووێـم ی وره گـه یرد تمـه هڵو ده
 ی ئازادانـه ینیمر تـه یینت ره و گـه ژدانیـو ییئـازاد یانـدنی راگـه یاێـڕکه و ک هیاسای اند،ی سند گه په به ی"ساکانیو کل ت هڵو ده
 یک هیـ بودجـه رهۆر جـ هـه وه،  شانده وهڵ هه ی( ێزۆلزاس و م ئه یر هڤ جگه له ده) انسهڕ م فه رجه سه ۆب رداۆنکۆک یستمیس ن،ییئا
 انۆیـخۆن و ب ن کـار بکـه نجومـه ک ئه رز کـرد کـه وه فـه ی اتانـهیو بن ر ئـه سـه و لهراگـرت  یکان هییـب زهه مه اتـهیبن ۆبـ یت هڵو ده
 . نن هیبژ انۆیخ
 
 هییحیسـ بوو، مه نـه دا انسـهڕ فـه ییاسیس یتی بهیله د یکێحزوور  یه سالمیئ ینیکه ئا کداێم رده له سه نیکه بزان شهێاکڕرنج سه
 انۆیـخ یـیژووێم ییر وه ادهیـ - کای ده ڕۆم ئه ییاسیس یسالمیك ئ وه -دا ئورووپا ۆییوخێن یله باس و خواس شیکان کسهۆدۆرتۆئ

 انیـ یسـتعماریئ یت اسـهیس یکان هییـر چبهۆک  نجامـه ره ده ۆبـ یس فکـر وه و کـه برده ده نـه کانـدا هییچخا هڕ شـه یال بـه انیکڵ و خه
 دایـنییزا یکان سـته لـه شه مانڵموسـ یوهـاجرانم یرۆز یشـ به)چوو  ده نـه مانڵموسـ یکار یزێبه ه انسهڕ فه یدواتر ییستیداوێپ

  ییگشت یاڕرویب ریب وام وه رده ناچار بوو به انییبر دیستیئار ستاێئ شێپ ڵسا ستیت و ب ، سه(کردووه انسهڕ له فه انیروو
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 ! هین کان کهیلۆکات یرکوتکردن سه یست به مه به نید یهادیله ن ت هڵو ده ییایج یپینس پره یرکردنیقامگ که سه وه تهێنێب
 
 انسـهڕ فـه یم نجـهێپ یمـارۆک یسـتوور کـه ده کهێشـن بـه چه انسهڕ فه ییت هیاڵ مهۆو ک یی زراوه دامه یانیژ ۆب هیاسایم  ئه یینگیگر
 .وه تهێن هی رابگه انسهڕ فه یمارۆک یبوون کیالئ داۆیخ یم که هی ی ر له ماده هه یزان یستیوێبه پ( ١٩٥٨)
 

-----  
 

 یکـیپراکت ۆبـ نـهییو ئا ئه یوان هیڕ په یخۆکه د نیبزان ێب ده انسه،ڕ له فه سالمیئ ینییو ئا ڕۆم ر ئه سه وه تهێڕ گه ده ی نده وه ئه
لـه  مانانڵموسـ یخـۆلـه د انیـ کـهید یکێنییئـا  یهـ یوانـ رهی له په( وه هییو ئابوور یت هیاڵ مهۆک یووڕ ک له نه) انی که به زهه مه
ک  نـه ن، هیـس و ال کـه کێندێه یندا پاگهۆپر ی وانه چهێپ به. ێب ر باشتر نه گه ئه ه،یتر نخراپ ییئورووپا ی کهید یکێتاڵو  یه
 شـدایت حکومه ییسـم ره یلـه گوتـار سـالمیئ کـووڵ بـه زراوه،ێواو ئازاد و پار ته دایس که تاکه ینێست له به سالمیئ یکیر پراکت هه
 ییت هیـرا نهێنو یاڕشـوو یناو بـه یشـیسم ره یک هیـ زراوه دامـه انسهڕ فه یت هڵو و ده راوهیگێزلێر رۆز( وه شهینۆماکر یکان به وتاره)
 نـانێه ییتـاۆک یسـت به مه ت به نانـه ته. زرانـدووه دامه ییسـالمیئ یئاسار یبردن وهڕێ پاراستن و به ۆب کێاتیو بن سالمیئ ینییئا

 ییاسـیس کێنـدێه ن هیال له  انسهڕ فه یکان هییسالمیئ اتهیبن ۆب یت هڵو ده یلیمو ته یاریشنێجار پ نیند چه ،یک ره ده یلیمو به ته
 سـالمیئ ینید ۆنه ب ارهیشنێو پ ئه کان کهیالئ  پهینس به پره انسهڕ فه ییند پابه ۆیه به ماڵ کراوه، به وه شهیو انسهڕ فه ییحیس مه

 .کراوه نه ڵقبوو کهید یکێب زهه و مه نییئا  یه ۆو نه ب
 
 شـانهیک ن وه) جـابینموونـه ح ۆبـ. نیراسـت نـ ێگوتر ده انسهڕ له فه مانانڵر موس سه ۆب نانێشارهف ی باره له ی  و شتانه له رۆز
 یاسـای) هیـ غـه ده قه دایـت هڵو ده ی لـه قوتابخانـه این تـه( کـان جووه یواڵواته کـ" پایک"نموونه  ۆب  کهید یکان نهییئا یکان ارهید

. ئـازادن شـداییت هڵو ده ی داود لـه قوتابخانـه ی رهێسـت فاتمـه و ئه یسـت ملوانکـه و ده یک خـاچ وه یکان بچووکـه شانهین(. ٢٢٢٤
ن،  غـه ده قه کانـدا هییت زراوه حکومه لـه دامـه یگشـت یرت کـه یین هیـالێب یپینسـ پره ێیپ ها بـه روه هـه کان هییـنییئا  ارهیـد شـانهین
 ی گـهێر انیـن  ده ده ێپـ ی گـهێن کـه ر بـده ارڕیـب انۆیـخۆتوانن ب ده نانهێو شو ئه یران به وهڕێ به اکاندایمپانۆو ک ۆله زانک ماڵ به
روخسـار  یواو تـه ی وه شاردنه( قام ر شه سه نموونه له ۆب) دا یگشت یزا له فه ارهید(. ن غه ده متر قه که ێتا د ڕۆم ئه)ن  ناده ێپ
 و  هین وه نهییبه ئا ییند وهێپ جیوه ه ئه ماڵ واو،  به ته یماسک انی ێع ب ، جا بورقه(٢٢١٢ یاسای) هی غه ده س قه موو که هه ۆب
 .  ێدر پاساو ده یگشت یشیئاسا یپاراستن یما ر بنه سه له
 

 ییت هیـدژا ۆک بـ وه نـه ئـه ،ێب هـه انسـهڕ لـه فـه سـالمیئ ینیئـا ڵ گـه له ک هییاریست هه انی  شهێر ک گه که ئه هی وه ئه ی كه هییراست
و  ت هڵـو ده کێنـدێکـه ه وه تـهڕێ گـه ده هییکاربردنه ئامراز و به ئه ۆب کووڵ به سالمیئ ینییئا ڵ گه له انسهڕ فه یکڵ ت و خه حکومه
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ــ ــد یگرووپ ــا یاســیس یســت به مه به و هڕتون ــه ئ ــه انییســالمیئ ینییل ــاو رێژ کــردوه و ل ــار ین  اتــهیبن یلیمو و تــه یرخــوازێخ یک
 یوۆتـ یچانـدن ۆبـ ژڕێـ بـه یکێرز کـردووه بـه عـه نایـ انسـهڕ لـه فـه مانڵموسـ ییر چبـهۆک ییله پانتـا کێش به كاندا، هییب زهه مه
 .یستیرۆرێت ی وه و کرده ییرا اتگهیبن
 
  لـه سـالمیئ انیـ سـالمیئ ینییموو ئا هه یست به بکا، مه شیسالمیئ یر باس گه و نه ئه سالمهیئ ینییئا ینه دژ انسهڕ فه یت هڵو ده
و  ئـه یکان کـهیو الئ یمـارۆما ک بنـه ڵ گـه له سـالمیئ ی وه شـتکردنهو ئامـانج ئا انسـهڕ لـه فـه سـالمیسـت ئ به مه کـووڵ بـه ه،یادایدن
 ی هیـژانو) سیکـه لـه پـار جووله یکێتێرمارک و سـوپه ۆبـدێئ یر شـارل سـه ۆبـ رشێـنموونـه پـاش ه ۆبـ. کـهید یچیو ه هی تهاڵو

 ۆیخـ ی وه ئـه ۆکـرد بـ  انسـهڕ ه فهل سالمیئ یدانیت ارمهی یت رووره به زه ی ئاماژه( السڤ  ێمانو)وسا  ئه یریز وه کۆر ، سه(٢٢١٥
 انسـهڕ فـه یمارۆرک سـه شڕۆم ئـه ی وه ئـه. ن بکه ۆڵیبنک ێو انهی ده داۆیناوخ  هرزگار بکا که ل ردانانه وهێست و ده یر کهێو کارت له
چـن و  ده وهڕێـ بـه یکـ ره ده یبـه سـامان ی انـهیینیینـده ئا و ناوه ئـه ێو انـهی ده  سته به و مه ئه ۆوه و ب ئه یری غه هین کێشت یڵێ ده
 یاریــکان د وتــه مزگه ۆبــ اڕ وه ره لــه ده کان مامــهیئ ش کــهیدین و چ دابخــه ،ییرا اتگــهیبن ی تــه کارگــه عــزدا بوونه وه ینــاو رێژ لــه
 یکۆر نـاوه ڕۆڵینتۆکـ ییسـتیوێر لـه کوردسـتان بـاس لـه پ گـه ئه. بـن انسهڕ فه یخود یکراویاریرده و د روه په کووڵ به ن،ێکر نه

 را اتگــهیبن یزمــیرۆرێت ییبــانقور تــهۆمووه ب  و هــه کــه ئــه ییئورووپــا یکێت هڵــو ده ێبــ ده ۆبــ ،ێجومعــه بکــر یژۆر یکان هخوتبــ
 وه؟ تهێبپرس ینییئا یکێند ناوه ییر به وهڕێ داهات و به ی رچاوه له سه ێتوان نه
 
 دایاشــیموو دن لــه هــه انیــ ۆیک خــ وه ســالمیو ئبا  نــه انســهڕ لــه فــه این تــه ســالمیئ انســهڕ فــه یت هڵــو ده یســت به ر مه گــه ئه ۆخــ

 یزمـان باسـ نیتـوانن بـه زبرتـر ده ێژۆموو ر هـه کان هییسـالمیئ تـهاڵلـه و رۆز ی رکرده سـه یچۆکـه بـ هیعلووم ن مه وه، هیگرتبا
 یباســ هیــن یۆمــه بــ دووه ینییئــا ســالمیودا ئ کــه لــه کێــتاڵو ی رکرده ســه ماڵ ن، بــه بکــه کان هییــژئاواۆر ینییو ئــا انیــژ یلێدۆمــ
 یول بــه قــه. بکــا ۆیخــ ی کــه ته هڵو ده یکان هییــ هڵزاران ســا ما هــه بنــه ڵ گــه له ســالمیئ ینییئــا یکــیپراکت یگونجانــدن ییسـتیوێپ

  ،یت هۆیخ ی ستهیشا یر مبه غهێپ ین خاوه هڵسا ١٤٢٢ سالمیئ ،یبووینووس رووتی له به ێنێدو میحیس مه یب ره عه یک هڕێیهاو
 .کهێ"ر لوته" یوانڕ چاوه شتاێه ماڵ به
 
 نیبـزان ێبـ ده کێموو شـت هـه شێپـ. ێرچاو ب به ند شتمان له چه ێب ده کان رهێکاتیکار یت بابه یر خود سه وه تهڕێ گه ده ی نده وه ئه
 انک ژنامـهۆر ییئـازاد یاسـایدا،  و بـواره لـه انسهڕ فه یشۆڕش ییتاڵو هاوو ۆڤمر یماف یاندراوی راگه یاتریز ی وه خوردکردنه ۆب

 یســند کــراوه، مــاف په( ن بکــه انســهڕ لــه فــه ووڕ شــاوێبــه ل کان مانهڵموســ ی وه ئــه شێپــ ڵشــتا ســا واتــه هه) ١٨٨١ ڵیکــه ســا
-و مافـه  ئـه ارهیـد. وهیناسـ یسـم هڕ بـه یب زهـه مه یکان هییـزۆریو پ نییبـه ئـا کردن تـهڵو گا اریپرسـ رێژ واته بردنه" مێبالسف"

 ڕو پـ ژێـدوور و در یک هیـگاێر ،ێبکـر ێج بـهێج داڕۆیم ئه ڵیله شک ی وه ئه ۆب -کاندا هییاسیسو چ  نییئا ڵ گه چ له یند وهێپ له
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 یوه بگره کـه کـات ه "حیس کان به مه ربازه سه یکردنیزڕێ ێب" یناو  به ێمان دواردێئ ی که گارهیر له ن هه وه،ڕیب یوێوراز و نش هه
و  وهۆکردبـ یواڵبـ ۆبـدێئ یشـارل وه لـهۆدوگ ڵاڕنـ ژه یرگ مـه ی باره لـه ی رهۆکـاتیو کار تا ئـه ساز ببوو هـه ێل یرۆز یڵاڵ هه ۆیخ
ر  ســه کــه له زهێرسـۆمــارتن سک ی"حیسـ مه یز حــه نیـیدوا" یلمــیناسـراوتر ف ی نموونــه. کـه ژنامهۆر یداخســتن ۆیم ببــووه هـ وده ئـه
پـاش  زێرسـۆسک. وه تـهێڕێگ ده سـایع یت رهز حـه یانیـژ ی انـهیلینجیئ -دژه یکێت هیـوایر سیکـازانتزاک سۆکـین ی کـه مانهۆر یما بنه
 انســهڕ لــه فــه یروو وه،ۆببــ ووڕ رووبــه رۆز یکێســت ربه و به یت هیــدژا ڵ گــه له ی کــه لمهیف ینانێمه رهــه به ۆبــ کایمر ئــه  لــه ی وه ئــه

دواتـر . بکـا نیدابـ لمهیو ف ئه ی کردبوو که بودجه یراز ی(جاک النگ) ترانیفرانسوا م یت حکومه ی رده روه په یریز کردبوو و وه
 كـه لمهیف ییدارا ییریله پشتگ کدایلۆکات یدارانڕ و باوه سایکل ینڕیرب ده یت هیزا هڕر نا رامبه به  له انسهڕ فه یت حکومه یرچ گه ئه
 یلـه شـار: وه وتـه که ێلـ یشـۆناخ یرووداو نینـد چه ١٩٨٨ ڵیسـا ماڵ بـه کـران،ێر ئ چـووه سـه انسـهڕ له فـه که لمهیف وه، هیکشا
لـه  ندرا؛ێسـووت (کـه هۆڵه یبـوونۆڵو چ كـه لمهیف یواوبوون پـاش تـه)دابـوو  شانین ی که لمهیف ی هیما نهیو س ئه ۆڵیه نۆانسنبز
ت  نانـه ته سیپـار یلێشـینت م سـه ما نهیردان لـه سـ و ئاگربـه را؛یـراگ كـه لمهیف یشـاندانیپـاپ ن یردان سـه ۆیبـه هـ تزێم یشار
 . وه وته که ێل ییانیگ یانیز
 

و  کراوڵواو قبـوو تـه یکێشـت داینسـ هڕ فـه یگـاڵ مـهۆک وێن لـه یت بـهیتا به رێکاتیو کار ینز به گشت ته ڕۆم ش ئه وانه ئه یاڕ هر سه
  یو هـ ێنـاکر ێپـ ی تـهڵگا کانـدا هییر لـه کـاره هونه یحیسـ مه ینییئـا ی نـدازه بـه ئه کێنییئا  یه انسهڕ له فه. هیوتوو کهێج
 انیـرۆکـه ز شـهیکراوترڵقبوو کان هییاسیس ۆوه ب ئه. ێدروست ناکر ێل یرۆکاتیکار حیس مه ی دازهن ئهبه  شینییئا یک هیوا شهێپ
واو  تـه انیـانیو شـته بـه ز ئـه شـهیم هه هیـرج ن زانن که مـه چونکه ده ،ێدروست بکر ێل انیرۆکاتین کار که زوو ده ئاره انۆیخۆب
 ییت هیکاۆر سـه یبژاردنـڵ لـه هـه راکیژاک شـ یوتن رکه سـه یكێشـ هب کـه هیـوا انێیـپ کان رهێد له چاوه کێندێنموونه ه ۆب)  ێب

 (.دروست کردبوو انیو دا له" یۆنیگ" یینز ته ی رنامه به ەکه ل وه تهڕێ گه ده هییمژه و الئوبال گه رهێو کاراکت ئه ۆب  ١٩٩٥ ڵیسا
 

 . ناوه دا دانه و بواره له انیکێند و به تۆک رهۆج  یکه قانوون و دادگا ه هین هیو مانا به انسهڕ له فه مێبالسف یماف یبوون
 یکـران، دادگـا مـارۆت" ۆبـدێئ یشـارل" ی ژنامهۆر یدژ له سالمیئ یر مبه غهێپ یکان رهۆکاتیت به کار باره سه ی انهیاڵو سکا پاش ئه

 کـه ژنامهۆوه کـه ر ئـهر  گـه مه ،یر هونـه یقڵو خـو نڕیربـ ادهڕ یئـازاد ی چنـه خانـه ده رانـهێکاتیکار و هکـه ئـ انـدی گهیرا سیپار
رق  یهانـدان ۆیه تهێبب وه هی گهێم ر له انی، (ریتشه) ێنڕێبز کان مانهڵموس یناو ێو ههیب ۆوخ و راسته ییاۆڕخ ست، به نقه ئه به
 ێلـ ییزگـارێدا پار و بـواره لـه انسـهڕ فـه  لـه ت هڵـو قـانوون و ده ی وه ئه. وان یژد به یژیو توندوت واردناڵ و هه یژادین ینیو ق
و  اریپرسـ رێـژ نهێببردر کداڵێر شک و له هه وه که هییتاڵر هاوو هه ن هیال له ێكر که ده هین یکان مبوله ب و سه زهه مه یکا خود ده
 .هیدا کهید یکان ب و بواره زهه مه یبوار له انیکان و مافه ماندارانیئ یشیت و ئاسا رامه که کووڵ به ،ێریبگ ێت انیروتوانجیت
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ن و  دروسـت بکـه ێلـ یرۆکـاتیوه که کار گوناحه چ بگا به ۆیخۆب ر مبه غهێپ ی نهێو ی وه شانهێکه ک ێواب ێیپ کێمانڵموس نگه هڕ
 گومـانێب. دا و بـواره لـه یکان مافـه یبـوون  ێشـێپ ۆیهـ تـهێبکا و بب نداریبر یو یست وه که هه بداته کێل ک هییزێڕێمه به ب  ئه
 یشـبوون و دابه ینییئـا ییاریسـت کـه هه کداێم رده سـه انیـ کێـتاڵلـه و یت بهیتا به. نهندگرتێه به یاویوا و ش ره یکێست وه هه ئه

بــه  یزڕێـ ێب ێنــاب کان اکارهیدیـو م دار تمه اسـهیک س روه نـد هــه رمه ر و هونه نووسـه ،ێبــ  داێـت یت هیـاڵ مــهۆو ک ینکـیتێئ ڵیقـوو
 . ن بکه( كێنییر ئا له هه) ماندارانیئ یکان هییزۆریپ
 
غـه  ده قه ک هێیـموو ج و لـه هـه شـهیم هه سـالمدایئ یژووێـلـه م ر مبـه غهێپ ی نـهێو ی وه شـانهێکـه ک نیبـزان ێب ده ن هڵ وه ئه ماڵ به
 یراز ر مبــه غهێپ ندراون،ێشــک کێــت" شــرک" یکان شــانهیتح کــراوه و بــوت و ن ککــه فــه مه كێــکات وه نــهێڕگ ت ده نانــه ته)بووه  نــه
 نیبـزان سـتهیوێپ ن،یبگـر سـتێوڵ هـه ی وه ئـه شێپاشـان پـ(. نێندرێوێبش حیس مه سایو ع م هیمر یکان گارهیو ن مێبووه تاند نه
دنـه دراوه،  ێپـ انسـهڕ فه یدژ به انیمانانڵکه موس دا رانهۆکاتیو کار ئه ی ربهۆز  ن؟ له که ده یچ یو باس نیچ رانهۆکاتیو کار ئه
 ایــج. مانڵموســ یکێاویــر پ هــه انیــ وه ته شــاوهێک ید ممــه محه یتــ زره حــه ۆیخــ یبــه فکــر که ســتهیرۆکاتیکــه کار هیــروون ن رۆز
  لـه سـتۆدۆڤو مر انۆڤـدل یک هیوا شـهێپ یمایسـ کـووڵ کراوه بـه نـه ر مبه غهێبه پ یزڕێ ێر ب ک هه نه دا رانهێکاتیو کار ش، له وه له
ــه غهێپ ــ. دراوه شــانێپ ر مب ــه له ۆب ــه ناســراوتر ســه نموون ــه ینیر دوو ل ــهۆکاتیو کار ئ ــدێئ یشــارل ی ران ــ ۆب ــه یواڵب وه،  کردبوون
بـووم  زارێـب: "نووسـرابوو وه ره مبـه غهێر کوژرا، له زمـان پ سه له ی کهڵ موو خه و هه و ئه وهۆشرابێک که رشهێه شێکه پ اندای وه له
و  لـــه(. کانـــه وه هڕتوند ســـانیســـت د به مه!" )ێیبـــو انیشـــۆکان خ مژه گـــه شـــهۆنـــد ناخ چه.. وه وه هڕموو تونـــد و هـــه ســـت ئـــه ده به
. مۆبـدێئ یشـارل شیمن ئـه"نووسـراوه  وه ره مبـه غهێپ یلـه زمـان وه، هیـکرا واڵبـ ۆبـدێئ یشـارل یکه پاش کوشـتار شدا رهۆکاتیکار
 !".خشم تانبه وه ده کانه کوژراوه یناو به
 
و  اوازیـج یچـوونۆر ب بـهرام کـان لـه به وه دژکرده یبـوون یـی ژهێله ر سه مه ستانه،یوێپ هینیبێرنج و ت و سه موو ئه له هه نگتریگر
 یوت مزگـه یمـامیئ" کر بووبـه  یـل ده" زڕێـ بـه. ێكـر ده کانمـان هڕ بـه بـاوه یزڕێـ ێب هیـوا مانێپ ی و کاته ت ئه نانه ته ه،یاردای نه
و  هئـ ۆیتینسـت ئه یناو بـه ٢٢١٧ ڵیسـا" انسـهڕ لـه فـه سـالمیئ یاندراوی راگه" یناو رێژ که له کدا هی له نووسراوه سیپار ی وره گه

ــه مزگه ــ وت ــرده یواڵوه ب ــهیوه را ک ــدی گ ــه ئ ان ــه یســالمیک ــارۆک انســهڕ ف ــ خوازیم و  ســمیهادیج یدژ وتنخوازه، شــکهێو پ رنێدۆو م
 یت بـهیتا به ار،یپرس رێنه ژ به ده انسهڕ فه یکان هییمارۆها ک وه که به کاته ت ده ره هفتاران وت و ره و ره موو ئه و هه  هۆییتوندئاژ

 (. شهیژن فره یدژ هۆیرب هه) اویپژن و  ییکسان هی
 
تـا  ینیئـا یسـات ده بـه موقه یاریسـت هه. بکا کان رهۆکاتیکار یدیئ ته سیپار ی وره گه یوت که مزگه هین هیو مانا مه به ئه ارهید
( هییــت هڵو ده یک هیۆیــکــه راد" )رێنت فــرانس ئــه" یــۆیراد كێــکات ڵمســا ئه یتا ره ر ســه هــه. مــاوه شیکان هییحیســ مه یال لــه ســتاێئ
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 ییت هیـزا هڕنا یوژم تـه رێژ کرابوو، لـه حیس مه سایبه ع یزڕێ  ێودا ب وه که له کرده واڵب ی"ێمۆف کیفردر"ند  رمه هونه یک هییرانۆگ
و  لـه( بـوردنێل یداوا وه نـهێبخو) ۆیخـ ی"داخبوون بـه" یرم فـه ناچار بوو به کهیۆراد ییت هیرا به وهڕێ به دا انسهڕ فه یکان کهیلۆکات
! وه هیـدا نه کێـل ی کـه ژهێبیرانۆگ ینڕیرب سـه ی(مجـوز) ت هۆڵـس بـه م کـه  یکـه هـ کێشـت ،ڕێببر ده کهیۆراد ی رچوونه ده ست ده له
ــد وهێپ له ــه له ین ــدایکان رهۆکاتیکار ڵ گ ــت ئه ش ــه ۆیتینس ــه یوت مزگ ــار ی وره گ ــڕو سیپ ــڕیبڕ ده یاێ ــداربوونیبر ین ــ ین ــه ۆیخ و  ل
 . کا ده حکوم مه  رانهۆکاتیو کار ئه یدژ به ژیندوتتو ی وه دژکرده رانه،ێکاتیکار

 

----- 
 

ــه ــه ل ــه  ره ب ــۆڕش یر ب ــه یش ــاو دا انســهڕ ف ــه یدوو ن ــار" ی کچان ــان"و " یم ــه" ئ ــ وێن ل ــو نیچ ــهیتا کان به ژاره هــه ژهێو ت ــه  ت ب ژن
ن  بکـه کێسـ که  به تهڵگا ستبایانویب ر گه ئه کان هییشراف هاتبوو ئه ێل یوا. باو بوو رۆز رژواکانداۆواده ب خانه یکان تکاره خزمه

 ،یت هیـو برا یکسـان هیو  یئـازاد ۆبـوو بـ شۆڕکـه شـ دا انسـهڕ فـه یشۆڕله ش". ئان - یمار"گوت  ان دهێیبگرن، پ یم به که انی
 ڕۆم وه تـا ئـه اتـهو ک که له ن ئاالنه دهیو ئ مان ئه که هه دا ئاالنه دهیو ئ ئه ناوێپ بات له خه ڵییای خه یک هیماێبوو به ه" انیمار"

 . ن انسهڕ فه ییت هیاڵ مهۆو ک یاسیس یلێدۆم یدروشم
 
،  وه ره ده ک روو بـه وه داۆیـوخێن  لـه ،ڕۆم چ له رابـردوودا و چ ئـه ا،یدن ین نفووز خاوه یکێت هڵو ر ده ک هه وه انسهڕ فه گومانێب
 یق بـه رابـردوو رهـه ك ده وه یکان کهاتـهێق بـه پ رهـه ده یرشان سه ییت هیرپرسا ر به رامبه له به ستهیوێو پ ێگر دهڵ ش هه خنه ره
 انیـ  هیسـا رێـژ یکان هییـ وه تـه ونهێو ن ینسانیئ شهێهاوک یت هیواقع ماڵ به. ێست راوه انهیئازا یت هیاۆڤمر ی ندهیو ئا یالینۆلۆک
. نینـ ۆبوون و در نـه ۆدر انهیمبول سـه انیرما ی ئاالنه دهیو ئ ئه ،ێب ک هیرچ هه ادایو له دن تهاڵو و  له انسهڕ فه ییر گهیکار رێژ
 انیـکه مار یت هیاۆڤمر یژووێم ی رساوهیو چرا داگ ئه یخاتر ۆم ب هه هۆیر ب هه. ستنیوێپ شیکورد یل گه ۆکه ب کنێل ئالگه دهیئ
کـورد بـه  یمانڵوسـم ۆڤـیمر ییاریسـت هه هیـدروسـت ن ،ی کـه ره مبه غهێخـودا و پ ییسـتیو شهۆر خ بـه ت له نانه م ته هه ،یت هیماێه

 ی هـودهێب یره بـه کوشـتار پـه ەیسـتداران به و مه یکـ ره ده هییاسـینـدا سێو ئاج ئـه یستراێرکۆئ یرێئام تهێکه بب ێبچ کداێئاقار
کـورد  ی نـهیرۆز. ێوێشـ ده ێپـ انیـکورد یسـتیو شهۆخ سـتۆو د بـوردهێل یمایسـ انێیـل ینگـریەن و ال ده ده ۆڤمر یست ده به ۆڤمر
 .هیکورد ن ڕی شه هڕ و شه ئه ماڵ به مانه،ڵموس
 

 ٢٢٢٢ی ئۆکتۆبەری ٣٢: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
  

----------------------------------------------------- 
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 بەشێک لە وتووێژەکان

 
  
 
 

  ن زاده دا سه ڵ ئاسۆی حه گه ک له یه تی كوردی، له دیمانه تاراوگه و سیاسه
 

 وه داته نگ ده له تاراوگه زۆر چاكتر ده' ومی كوردزمان ر ماوه قه هه'بانگی : ن زاده سه ۆی حهئاس

 
 دزاده ممه خالید محه: سازدانی دیمانه

 
 ئێمـه كـه مانایـه و بـه بـووه، ک بۆشایییه میشه هه كانماندا دانیشتنه و باس و قسه له كورد نشینیی تاراوگه و تاراوگه ی جێگه
 لـه نشـینی تاراوگه ی وه كاردانـه تی تایبـه به و كوردیـدا لتوری كـه لـه  تاراوگـه ۆڵی ڕ ر سه له مان قسه مترین كه ئێستاش تاكو هه

 بــه ین بیكــه و بــوروژێنین گرینگــه پرســه م ئــه وتنێكــدا چاوێپكه لــه زانــی باشــمان بــه ربۆیــه هه. كــردووه كوردیــدا تی سیاســه
 .م كه ده زاده ن سه حه ئاسۆی ڕێز به له کانم پرسیاره ڕووی دا ندییه  وهپێ م  له. زیاتر خواسی و باس بۆ ك تایه ره سه
 

ی  وه ره ی لـه ده ن، و بڵێن چ شـتێك ئێـوه نشینیی خۆتان بكه زموونی تاراوگه ر بۆم باس له بیۆگرافی و ئه گه تا ئه ره سه: پرسیار
 وه؟ واڵت گیرساندۆته

 
 كـارێكی ت قـه بكـا ڵك خـه بـۆ خـۆی ڕابـردووی و ژیان باسی بۆخۆی مرۆڤ كه  وه ئه واته ئۆتۆبیۆگرافی، :ن زاده سه ئاسۆی حه

 وڵ هـه وه، هێشتبێته نه اڵم وه بێ ڕێزتانم به ی  كه پرسیاره ی وه ئه بۆ اڵم به. نییه لێ ز حه زۆرم من ئه بێ نه ر هه یا نییه، خۆش
 خـۆم بیـۆگرافیی شـتی هێنـدێك بـه ئامـاژه وه ته سیاسـه و كـورد نشـینیی تاراوگه واته  که وتووێژه ری وه ته نیگای گۆشه له م ده ده
 زۆری ره هـه ی زۆربـه سـایكۆلۆژیی كلیـدیی عونسـوری دوو ت سیاسـه و تاراوگـه مـن ڕی بـاوه به كه بڵێم وێ مه ده پێشدا له. م بكه

 تاراوگـه لـه جوغرافی ڕووتی یک یه پێناسه ش ئێمه ر گه ئه. نشینه تاراوگه ر هه وێ یه نه و وێ بیه ر نووسه ڵێن ده. كوردن مرۆڤی
 بڵێـین کـرێ ده وه، سـتینه ببه تـاكی سـتیی ربه سه بوونی نـه بـه و ببینـین ڕووحیـدا خوازراوی نـه وشـێكی ڕه لـه تاراوگه و ین كه نه

 اكیتـ كانی خۆشـییه نه له کێك یه ڵێن ده تیشه، سیاسه رچی هه. بووه نشین تاراوگه یا نشینه تاراوگه وێ یه نه و وێ بیه كوردیش
 كـه بووڵـه قه م وه ئـه من ئـه. دار تمه سیاسـه بـه ببـێ وێ یـه ده كوردێـك موو هـه یـان ته، سیاسـه لـه زی حـه زۆر كـه یه وه ئه كورد
 زۆری ره هـه ی زۆربـه بـێ ده و پێویسـته پرۆفشـناڵی داری تمه سیاسـه دیـاریكراو كی یـه ڕێژه بـه نیا تـه ئێمه ینێی سبه ی ڵگه كۆمه
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 هـی  چونكـه بـدرێن هـان كان سیاسـییه یره غـه بـواره بـۆ ری روه نیشـتمانپه و سیڤیسـم ستی هه پاراستنی وێڕای كورد كانی ڕۆڵه
 وانیشـدا ری سـێبه لـه نیا تـه نـه و دیهـاتووه وه داران تمه سیاسـه بـه نیا  تـه نـه وتوو پێشـكه و ر وه ختـه به و ئازاد کی یه ڵگه كۆمه
ــه! وه ته ســاوه حه ــه و ب ــابێ ش حاڵ ــه ن ــه وه ئ ــه بیر ل ــه ین بك ــوونی ك ــورد ب ــه ك ــدا ل ــوونێكی خۆی ــه سیاســییه، ب ــه قســه چونك  ل
 ژێسـته و ئـه ر گـه ئه ت  نانـه  ته سیاسـییه، ژێستێكی بۆخۆی وه ئه و ن که لێده حاشای" دیكه وانی ئه" كه شوناسێكه ی وه رزكردنه به
ــه كردن قســه ك وه شــتی ترین ســاده لــه ــانی ب ــه كوردنشــینیش واڵتــانی بــوونی نــه دیموكراتیــك. بنــوێنێ خــۆی كوردیشــدا زم  ب

 نییـه رج مـه بكـا ت سیاسـه ی وه ئه بۆ كوردێك دیاره. هااڵندووه لێك كوردی نشینیی تاراوگه و تكردن سیاسه سروشتی كی یه شێوه
 لـه یـرب نـاتوانێ ئاواره كوردی اڵم به. بكا ت ناعه قه تكردن سیاسه له جۆر هێندێك به ر گه  ئه تی تایبه به بێ، ئاواره میشه هه

 .كردووه ی ئاواره ته سیاسه پێش، گرتبێته نه تیشی سیاسه وه؛ کاته نه ت  سیاسه
 

 ژیـانی دایمیـی شاخسـی دوو تاراوگـه و ت سیاسـه دیكـه، كـوردی زار هـه دان سـه و یان  ده ك وه خۆیشم، ر سه وه ڕێته گه ده رچی هه
 سیاسـییش چـاالكیی. پێش چۆته یش تاراوگه به ر هه ئێستا تا وه داخه به و كا ستپێده ده تاراوگه به من بیۆگرافیی. بوون منیش
 و بــاوكم كاتێــك غــدا به لــه ئێــران النی گــه شۆڕشــی پــێش من ئــه. وتووه كــه دووم وه چــووبم دوویــدا به بۆخــۆم ی وه ئــه بێ بــه كــه

 ئـازادیی می رده سـه  لـه. كبوومدای لـه کـرد ده سـاز" هـێمن مامۆستا ی که ڕوونه ئاسۆ" بۆ خۆیان قاسملوو دوكتۆر ڵ گه له هاوڕێیانی
ــه ــه كوردســتاندا اڵتی ڕۆژه ــان و هاباد مــه ل ــه ی ڕۆژه ر هــه پاش ــه گونــدێكی ل ــاوین، كوردســتان اڵتی رۆژه  ی  وه ئــه پــاش و ژی

 مـه بخه ك یـه له خه هـی  م ناكـه ز حـه. سـنوور دیـوی م  ئه  وه وتینه كه نوێ رله سه وه داگیركرده كوردستانیان موو  هه كان جیهادچییه
 كردبـێ داوام بۆخـۆم ی وه ئـه بێ بـه  وسـا ئه ی كـه تاراوگه كه بڵێم بێ ده اڵم به کان، سوواوه و باو ڕوانینه و قسه ی رمانه خه ر سه
 كـه ڕاسـته ر گـه ئه. بـوو شۆڕشـگێڕی شـێكی كه یی رده روه پـه ی پرۆسـه كـه هاویشـت ناسـین خۆ و ڵـدان هه كی یه پرۆسـه لـه منی ئه

 ی تــه ناعه قه و بــه و بێ هــه كان شــته لــه تــرم بێگیــان و تــر اڵ ئــاوه ڕوانینێكــی كــه كــردم فێــری( وروپا ئــه) مــم دووه ی تاراوگــه
ــدم گه ــه یان ــۆ ك ــكه ب ــه و وتن پێش ــه وتن ركه س ــه ل ــدا تی سیاس ــته كوردی ــوو زۆر پێویس ــده و خ ــووننه رێفلێكســی و خ ــه تی س  ك

 ی تاراوگـه لـه شـاخ شۆڕشـی ورانـی ده سـری ئه موته ناتوانم اڵم به ،ین بكه رك ته ن كه ده ریزه كاراكته كورد سیاسیی ڵناسیی كۆمه
 موو هـه ڕای ره سـه و كردبـووم، شـی پێشكه ك دیارییـه موو هه جیاتی له كی ترسییه مه و شی بێبه موو هه ڕای ره سه كه بم نه مم كه یه
 و ســۆز  بــه  و بــووه شــوناس و ژیــان ی ابخانــهقوت فێركــارترین و مین کــه یه مــن بــۆ وامن، رده بــه ئێســتاش ی ســییانه مایه كه و ئــه
 لــه زۆر كــورد ی وه بزووتنــه كانی موكووڕییــه كه مڕۆ ئــه زانــم ده چونكــه م کــه ده بۆیــه یه قســه و ئــه. ڕوانــم ده لێــی وه گــه مه ئه

 رفێكی حـه لێكـردوون وای شـت هێنـدێك لـه بێزارییـان و كـردووه كـورد سیاسـیی تیی ركردایه سـه لـه شـنێك چه به ڕووناكبیرانی
 نوێنوبـان حترین  ه  ڕ فـه كـه نـاڵێم مـن. داخه ی جێگه وه ئه! وه گۆڕنه نه تی كوردایه وانی ڕه بانگی زار هه به" ری ڕۆشنگه" می موبهه

 لـه سیاسـی ئێلیتـی لـه ڕۆشـنبیریش ری ده بـه ڕاده لـه ی وه الكردنـه اڵم بـه. ڕاخـراوه اڵت سـه ده مـاڵی له قینه ڕاسته ڕۆشنبیری بۆ
 یـه هه قـووڵم تی ناعه قه و بێ نه خش سوودبه زۆر كارێكی نگه ڕه سساتی موئه کی یه ڵگه كۆمه ببێته ماوه زۆری كه دا هئێم دنیای
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 كـورد تـاكی كـانی ورده نگاوه هـه مـن  ڕی بـاوه بـه ش وه لـه جگـه. ناكرێ بێ ڕیفۆرم نه تڕا قودره ی وزه حه له ئێمه ی ڵگه كۆمه كه
 بـێ ده باشـه، شـتێكی وه ئـه وایـه پـێم من ئـه كـه بـن كوردیشـدا سیاسیی تیی ركردایه  سه زی حه هل جیاواز كی ڕاستایه له ر گه ئه
ــه میشــه هه ــه ڕاســتای ل ــه وره گه نگاوه هــه و ئ ــه دا ی ــه وه بمێنن ــه مان کــه له گه ك ــه جــۆره و ب ــه هه ك ــانی ره ده رج لوم ــده ت ــۆ دا پێ  ب

 .وه ڵیدێنێته هه كورد دۆزی پێشی بردنه
 

 مــافی ی ڕشــته وێ لــه و پێــدرا م رانســه فه تی وڵــه ده خوێنــدنی بۆرســی خــۆی كــاتی م، كــه بیۆگرافییه ی ماوهپاشــ بــه ت باره ســه
. دام یه  ڕشـته و لـه ر هـه دوكتـۆرا كۆتـایی تێرمـی ڕانـدنی تێپه ریكی خـه ئێستاش و كرد واو ته م(المل  بین حقوق) یی وه ته نێونه
 و حقــووقی نووســینی بــه هــۆگرییم و وه، گوتۆتــه رســم ده تراســبور س زانكــۆی لــه ســاڵێك نــد چه سیاســییش، كــاری لــه جگــه
 لـه مـرۆڤ نـدم، به تاراوگـه لـه هێشـتا كـه  ش وه بـه ت باره سـه. یه هه ش دیكه ونی خه ورده و بوار هێندێك و بی ده ئه رگێڕانی وه
 كوردسـتان لـه خـۆم داهـاتووی اڵم بـه. ێنـێرب ده خـۆی ی کـه ته  میلله شی له له چقڵێكیش توانێ  ده بێ  دنیایه و ئه كی جێگایه ر هه
 .رج لومه هه ر سه وه ڕێته گه ده نیا ته واڵت ی وه ره ده له ئێستام ی وه مانه و بینم ده
 

وروپامان  كانی ئـه ک له دۆخی كورده یه ی واڵتی، چ وێنه وه ره ند ساڵه له ده ی چه وه ن زاده، به حوكمی ئه سه ڕێز حه به: پرسیار
 وه؟ كێشییه بۆ ده

 

 شـك تیـدا موهاجره دێمـۆگرافیی بـواری لـه خۆمـاڵییش كی داتایـه هـی . نـیم ری كۆچبـه ڵناسی كۆمه من ئه :ن زاده سه ئاسۆی حه
 چونكـه نییـه، ئاسـان كـارێكی وروپا ئـه كانی كورده دۆخی له ك یه پانۆڕامه رسیمكردنی ته. ستم ببه پێ پشتی بتوانم كه م نابه
 کـرێ ده ش كه شـته و نـین ک یـه ك وه وروپایی ئـه واڵتانی تی تایبه رجی لومه هه نه و وان ئه ی وه انهگیرس  وه ره ده له هۆكاری نه
 لـه چاو وه که یه ڕوانگه چ له یه وه ئه له سه مه پاشان. بێ جیاواز نشینان تاراوگه  له كام ر هه تیی تایبه دۆخی و ن مه ته پێی به

 و ئـه یسـی که  ر گـه ئه وانـه؟ ئه تیی اڵیـه كۆمه و سـی كه تاكه بـاری سـت به مه ئایـا. ین کـه ده وروپا ئـه دانیشتووی کانی كورده دۆخی
 لـه کـان كورده پێموایـه ك ریه سـه له لێژییـه، لـه ڕوو قامگیربوونیان سـه كاروباری وه داخه به كه ین ركه لێده ی كوردانه ره نابه په
 لـه زۆر بـۆ دژواری رووحیـی نجـامی ره ده هێندێك تاراوگه اڵم به. نین ناڕازی وروپایان ئه ژیانی كانی ینییه عه و لمووس مه شته

 كانی ختییه ســه بــه م هــه یــه هۆفته نه خۆیانــدا ڕابــردووی زموونی ئــه لــه م هــه یان كه رچاوه ســه كــه وه وتۆتــه لێكه كــان كورده
 ڵــێم ده من ئــه". چــێ ده درێــژ كی وییــه بێخه ك وه تاراوگــه: "ڵــێ ده هۆگــۆ. وه ته ســتراوه به نفاوه مــه ژیــانی ڵ گــه له خۆگونجانــدن

. نییـه ی چێـژه و ئـه واڵتـی دووره لـه ژیانیش وتووترین ركه سه و خۆشترین. نوێ ده خراپ اڵم به وێ، که لێده وی خه نشین تاراوگه
. نییــه ت ڕاحــه ك كوێیــه هــی  لــه و نــدراوه ڵقه هه ی ریشــه بــووه، دینــان ردووك هــه لــه ڵــێن ده ك وه كــه ســێكه كه نشــین تاراوگه

 بـۆ ک وه) وروپاش ئـه لـه كـان كورده لـه شـێك به بـۆ یـه، هه دنیـایێ كی جێیـه موو هـه لـه كه كان سله نه ڕی شه وه دیكه كی الیه  له
 لـێ جۆری جۆربـه تیی اڵیـه كۆمه یرانی قـه و داوه کان لتوره كـه ڕی شـه سـتی ده وه سـتی ده( هـاتوو اڵتڕا ڕۆژهه له ی دیكه ڵكانی خه
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 كــانی كورده بڵــێم ر گـه ئه نــابێ ڕاســت. رخسـتووه ده خــۆی فۆرمیــدا تـرین تراژیــك لــه جـار هێنــدێك وه داخــه به كـه بــووه یـدا په
 مینی رزه سـه" )ئێلـدۆرادۆ" و ئـه جـۆر  هـی  بـه وروپا ئـه ڵـێم ده وه تیشـه داقه سه بـه اڵم  بـه. ژیـن ده خراپـدا دۆخێكـی لـه وروپا ئه
 بـه درێـژه وێ بیانـه كـه کـان الوه بـۆ وروپا ئـه. وه ترسـییه مه  نـه بخه بـۆ یـانیخۆ گیـانی حازرن س كه هێندێك كه نییه ـه(زێڕ

 ربگــرن وه ڵک کــه به ڵكی كــه كانی  كنۆلۆژییــه ته و شارســتانی تانــه ره  ده و ت رفـه ده لــه ن ده وڵــده هه ی وانــه ئه یــان ن بــده خوێنـدن
 .گونجاوتره

 

ر كـــورده  ســـه له  مترین قســـه تـــا ئێســـتا كـــه. كـــانی ئێـــران بـــه كورده م ت بكـــه م تایبـــه  كه وێ پرســـیاره مـــه  ئێســـتا ده: پرسهههیار
. وانـدا كێشـاوه نشـینیی ئه ی تاراوگه ر پرۆسـه سـه وره بـاڵی به كی گه نگییه تدا بێده ه ڕ كانی ئێرانی كراوه و له بنه نشینه تاراوگه

 وه؟ ڕێته گه ی ده وروپا بۆ كه هت كۆچیان بۆ ئ تایبه كانی ئێران به نشینی الی كورده جارێ ئایا مێژووی تاراوگه

 
 من ئــه. چییــه ســتمان به مه وه ینــه بكه ڕوونــی بــێ ده ین کــه ده دیــده په ک وه نشــینی تاراوگه لــه بــاس كــه :ن زاده سههه ئاسههۆی حه

 كـه هیـ هه بـوونی كاتێـك دیاسـپۆراش. بیـنم ده دیاسـپۆرادا سـازبوونی لـه نیا تـه یدا كه معییه جه سته ده بوعده له نشینی تاراوگه
 ئێسـتاش پـێش سـاڵ نجا پـه ر گـه  ئه نموونـه بـۆ ربۆیـه هه. وه بگیرسـێنه ران نـده هه له لێك گه کانی رۆڵه له رچاو به كی یه  ژماره

 لـه ڕوویـان ت جاره تـه بـۆ یان نگی رهه فه تی ئموورییه مه بۆ عیالج،  بۆ خوێندن، بۆ سیاسی، كاری بۆ كورد ند چه یان كوردێك
 کی دیاسـپۆرایه وه كاتـه و لـه دا واڵتـه و لـه ر مسـۆگه كـه نییـه مانایـه و بـه وه ئـه وه، گیرسـابنه وێ لـه و بـێكرد بێگانـه واڵتێكی
 دیرۆكـی بـاری لـه چ بـزانم مـن ی نـده وه ئه. خته سـه دیاسـپۆرا سـازبوونی ڕوونـی سـاڵی و مانـگ دیاریكردنی. بووه ساز كوردی

 و بــاكوور كــانی كورده دوای لــه اڵت ڕۆژهــه كــانی كورده ک ریه ســه له ، وه هتیان شــیمه حه ڕووی لــه چ و نشــینان تاراوگه یشــتنی گه
 ی زۆربـه نشـینیی تاراوگه نموونـه بـۆ ر گـه ئه. جیـاوازه مێك  كه یشیان كه نشینییه تاراوگه هۆكاری و وشت سر. كوردستانن باشووری
 تانی وڵـه ده تی تایبـه به ی كاتـه و ئـه واتـه) هبوو هـه ئـابووریی سروشـتێكی زۆرتـر وروپا ئـه لـه كوردسـتان باكووری کانی كورده

 زۆر رچی گــه ئه اڵت ڕۆژهــه كــانی كورده ،(بوو هــه كـار تی قــوه بــه پێویســتییان فتاكانـدا حه و كان ســته شه لــه وروپا ئــه باشـووری
 مبوونی كـه هۆی به ووبنب چاالكیش و بوون  نوخبه زۆرتر وانه ئه اڵم به بوون، جێگیر وروپا ئه له وه فتاكانه حه له ر هه سیان كه

 زۆر وروپا ئـه لـه اڵت ڕۆژهـه كـانی كورده نشـینیی تاراوگه مێـژووی بڵـێم كـرێ ده وابوو كـه. بووه نه ساز لێ دیاسپۆرایان یان ژماره
 قالبئیـن دوای لـه وروپا ئـه لـه اڵت رۆژهه کانی كورده نشینیی تاراوگه كه بڵێین توانین ده ین بكه قسه گشتی به ر گه ئه و یه، تازه
 سیاسـی سروشـتێكی زۆرتریش و بووه ساز لێ دیاسپۆرای والوه به زایینی كانی ده وه نه تای ره سه له نیا  ته اڵم  به. گرتووه ی ره په
 .یه هه ریی نابه  په و
 

  کانی ئێران داناوه؟ تی كورده لتور و سیاسه ر كه سه چ شوێنێكی له  ئایا تاراوگه: پرسیار
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 ک وه لێك گـه ر هـه لتوری كـه. وروپا ئـه واتـه ژیـم، ده لێـی بۆخـۆم كـه م کـه ه د یـه تاراوگه و لـه بـاس من ئه :ن زاده سه ئاسۆی حه
 و لتوری كـه شوناسی ی ڕوانگه له یه له سه مه و  ئه ین بده وڵ هه با بۆیه جا. کا ده یاری خۆی خشی نه له گه و ئه تی سیاسه دایكی

 بـه ت باره سـه نووسـیبوو، م دیمانـه وێبسـایتی بـۆ كـه تێكـدا بابه لـه پـێش وه لـه گمانـ سـێ. ین لێبكه چاو وه سیاسییه شوناسی
 ی شوناسـه یرانی قـه و ئـه. كردبـوو كـورد مرۆڤـی شوناسـی یرانی قـه بـه م ئامـاژه وتووێژه م ئه ی ره وه ته له جیاواز کی یه له سه مه
 خۆناسـینی سـتی هه كـه نێ یـه گه ده وه ئـه ڵكو بـه بـووبێ، تتر ڕاحـه وه شوناسـه باری له پێشتر كورد كه نییه مانایه و به مڕۆ ئه

 كانی تییه سـووننه چوارچێـوه موو هـه ی ره نجـه په و رگـا ده گلۆبـالیزم كـه مێكدا رده سـه  لـه جا. یگرتووه ره په زیاتر مڕۆ ئه كوردی
 یرانی قــه ئارادان، لـه روا هـه یشكــورد سیاسـیی هۆشـیاریی كانی زاتییــه زاده تـه كاتێكـدا لــه و زانـدووه به كانی تاكـه تی هۆویـه
 ی زۆربـه کانی تاكـه شـوناس یرانی قـه كـه كـردووه وای وڕۆ ئـه دنیـای. گـرێ ده خۆوه بـه حـادتر بوعدێكی كورد تاكی بۆ شوناس
 نما هـه لـه چونكـه مڕۆیـه، ئه دنیـای ی ئاوێنه خانه فڕۆكه ڵێ ده یه هه وی رانسه فه رێكی نووسه. بكا خۆی ی گیرۆده كان ڵگه كۆمه
 بـۆ که شـته اڵم بـه. نییـه شـاز دا نێـوه و له كوردیش مرۆڤی جا. وانه ئه بوونی نه ن به و كان مرۆڤه ڵبوونی تێكه مبوولی سه كاتدا
 لێمـان كوردستان باشووری له كورد تیی ركردایه سه كی سیمایه ڵ گه له پێش وه له ك یه ماوه. ترسناكتره بگره و ستیارتر هه كورد
 ر سـه له ی وه كاردانـه و ڵك خـه کانی تییـه اڵیه كۆمه  خواسـته به كوردی تی حكومه ربوونی واڵمده پرسی ر سه له "پۆلێمیك" به ببوو
 فیـدا كان وره گـه كـاره كان چووكـه كـاره ر بـه له نـابێ كـه بـوو  وه ئـه ڕێزیان بـه تێزی. سیاسی کی یه له سه مه ك وه كورد ی له سه مه

 گی ه شـــاڕ بـــن،  ده بنكـــۆڵ كان وره گـــه كـــاره ژێرخـــانی ین کـــه نه جێ جێبـــه كان چووكـــه كـــاره ر گـــه ئه مگـــوت ده منیش ئـــه. ین بكـــه
 م ئــه كــانی ڕووداوه ئێــوه. یــدۆڕێنین ده موومان هــه ئاخیریــدا لــه و بــێ ده نجن هــه نجن هــه كوردییــه شوناســی كــه مان کــه زییه قه

 بـێ، وا شـتی و داهـاتوویی بـێ و بێكـاری یرانی قـه ی وه ئـه پـێش مـن ڕی بـاوه بـه وه ئـه. دیت تان رانسه فه کانی شاره ی زستانه
 كی یه شــه ڕه هه یرانــه قه و ئــه م ناكــه فكــر بێ، هــه شوناسیشــی یرانی قــه رانســه فه وڕۆی ئــه جیلــی اڵم بــه. بــوو شــوناس یرانی قــه
 و ئـه و بێ هـه وناسـیش یرانی قـه كـورد وڕۆی ئـه جیلـی ر گـه ئه حاڵێكـدا لـه. بكـا ویبوون رانسـه فه سیاسیی شوناسی له یاتی حه
 كـورد سیاسـیی و یی وه تـه نه شوناسـی بۆ توانی ده وه ئه بێ، هه سیشی كه تاكه و تی اڵیه كۆمه وتی ركه ده و هۆكار نیا ته یرانه قه
 شـك وه كـورد نـاوی بـه ك یـه وه ته نه بـوونی  لـه كـه یشتووه گه نه ك یه پله به م كه وارییه خوێنده جارێ من ئه. بێ ترسیدار مه زۆر
 لـه چاكی  به هێشتا ی وه ئه ر به له و ی که تییه تله له هۆی به كورد سیاسیی شوناسی كه نێم ده دا وه به دان منیش ئه اڵم به وم، بكه

 .زیره ئاسیبپه زۆر شوناسێكی دراوه نه بێژینگ
 
 شـوێندانانێكی وان ئـه شوناسـی ر سـه له ینینشـ تاراوگه شـوێندانانی پێموایـه ش، تاراوگه كانی  كورده ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه
 كی مێژوویـه كـردی رزم عـه ك روه هـه ی وه ئـه ر بـه له وروپا ئـه لـه اڵت ڕۆژهه کانی كورده نشینیی تاراوگه دیاره. پارادۆكسه له پڕ

 كی کجاره یـه نگانـدنێكی ڵسـه هه قابیلی دروستی  به جارێ وان ئه تكردنی سیاسه و لتور  كه ر سه له كانیشی واره شوێنه نییه، كۆنی
 وه كاردانـــه شـــاهیدی زۆرتـــر جـــارێ ئێمـــه و ڕیندایـــه تێپه حـــاڵی لـــه كـــه كه یه پرۆســـه لـــه زۆرتـــر قســـه ڕاســـتیدا له. نـــین
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 تاراوگـه لـه اڵت ڕۆژهه كانی كورده رگرتنی شوێنوه جۆری م ناكه فكر ت ڵبه هه. ی که نه درێژخایه نجامه ره ده تا کانین ییه نووكه هه
 لــه جودا بــه ت نانــه ته یــا دیكــه كانی پارچــه كــوردی لــه جودا بــه بــێ پێویســت ڕاســتی به كــه بــێ نــدیش تمه تایبه زۆر شــتێكی

 اڵت ڕۆژهـه کـانی كورده نگی رهـه فه ی وه وڕووبوونـه ره به وه، لتورییـه كه باری له. ین لێبكه چاوی  دیكه لی گه هێندێك موهاجیرانی
 واڵتــانی نگی  رهــه فه ڵ گــه له دیكــه تانی میللــه کــانی تازه  رییــه كۆچبه پۆله شــه م رجه ســه هــی و دیكــه كانی پارچــه كــوردی ك وه
 و وه كدیداچوونـه  گژیه به  لـه جۆرێـك ت نانـه ته و كان سـتروكتورییه تییـه هۆوییه جیاوازییـه ی وه قبوونـه زه تی رفـه ده وروپایی ئه
 ر سـه له وتۆی ئـه كی یه وه لێكۆڵینه نه ئێستا تا كه شتێكه اراوگهت كانی كورده لتوریی كه شوناسی یرانی قه. بووه فڕێدان کتر یه

 بـۆ كـه نییـه وه بـه ڕم بـاوه مـن. خـواردووه كانی ئاكامـه لـه مشـورێكی ماتیك سیسـته ی شـێوه بـه كیش زگایه داموده هی  نه كراوه
 بـه ت تایبـه نگیی  رهـه فه ێریۆتیپیسـت و  كڵێشـه بـه پێویسـتیی تی تایبـه به تاراوگـه كـوردی یـا گشتی به كورد ژیان تر ئاسووده
 و چــاك" نێوان لــه ن بكــه معیتر جه ســته ده و تر ئاگاهانــه اڵواردنێكی هــه كــان كورده پێویســته وایــه پێیشــم اڵم بــه بێ، هــه خــۆی
 خۆیانـدا كوردبـوونی لـه بـێ ده كـه دا وه ئـه ی"خـراپ و چاك" و ریگرن وه كان وروپییه ئه نگی رهه فه له بێ ده كه دا وه ئه ی"خراپ

ــارێزن ــه. بیپ ــه رچی ه ــه، لتوری ك ــه  ڕه سیاسییش ــوانین نگ ــه هه بت ــك نگاندنێكی ڵس ــكه تۆزێ ــه رتر دڵخۆش ــه مه ل ــه كه له س . ین بك
 و ت سیاسـه لـه ك هایه شـێوه بـه وروپا ئـه واڵتـانی له سااڵنێك ڕاندنی تێپه پاش کانیان نوخبه تی تایبه  به تاراوگه کانی كورده
 خۆمـان ی ناوچـه لـه ی وه لـه خ فرسـه زار هـه وه دیموكراتیكبوونه و قالنیبوون عه  و سالمبوون باری له كه بوون ئاشنا ت قافه سه
 و بێـنن كاری بـه كوردسـتان لـه تـوانن ده وان ئـه یڕۆژ سـبه كـه ڵكـه كه به و باش زۆر رگرتنێكی وه ئسیر  ته وه ئه. پێشتره  له باوه
 ڕاسـتی به چونكـه. ن بكـه نی ده مـه ی ڵگـه كۆمه ی هوییـه ته و سیاسـی یـاریی مسـازییسال به تی یارمه خۆیان ی نۆره به جۆره م به
 ی وه ئـه بـۆ بـێ حاڵی لێیان و بێ ئاشنا پێیان مرۆڤ نییه س به نده وه ئه ر هه كان نییه ده مه و دیموكراتیك فتاره ڕه و قووله مه
 و بــژین نێویانــدا له بــێ ده ین كــه نه ئۆروێــ  جــۆرج ی كه تیرهســا كانی رازه بــه ك وه وێ بمانــه ر گــه ئه و بكــا یــان پیاده ڕاســتی به
 تی تایبـه به شـدا ڕسته ك یـه لـه ر گـه ئه. وه ینـه بكه وانتـر ه فر ڕۆژ دوای لـه ڕۆژ مان هاوواڵتییانه ی دانه سیكه و ین بكه مرینیان ته

 زۆر دیكـه کـانی كورده ڵ گـه له گوتم ک روه هه كه کان بواره م رجه سه له جیا م، بكه اڵت ڕۆژهه كانی نشینه تاراوگه  كورده له باس
 بـۆ گومـانی و پرسـیار دیكـه كانی پارچـه كوردی له زیاتر واندا ئه سیاسیی شوناسی له نشینی تاراوگه كه شتێكی نین، جیاواز

 تێـدا یانی كـه خاكه ی كـه ته له كـه یه  سیاسـییه واره قـه و ئـه و وان ئـه كـوردیی تی هۆویه نێوان ندیی پێوه ی له سه مه خوڵقاندوون
 ."ئێرانیبوون" ی له سه مه واته وتووه، ڵكه هه
 
 .ربڕیوه ده خۆم بۆچوونی وه باره و له شدا دیكه شوێنی له و گرێ ڵده هه زۆری كه باسێكه وه ئه
 

كـه  وونـه جوولهبـۆ نم. وه ت شوێنێك بووه بۆ خۆناسـین و خۆدۆزینـه وڵه تانی بێده كاك ئاسۆ، تاراوگه بۆ زۆر له میلله: پرسیار
ك پاڵشـــتی سیاســـیی  كانی وه كییـــه ره رچاوگرتنی هۆكـــاره ده بـــه له مـــه بـــه  ربگـــرێ، ئه نشـــینییه وه م تاراوگه تـــوانی ســـوود لـــه
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بوو بــه شــوێنێك بــۆ خۆناســین و  بووه و هــی  كــات نــه یه نــه م شــێوه بینــین كــه تاراوگــه بــۆ كــورد بــه اڵم ده بــه. تیش وڵــه ده نێوه
 وه؟ ڕێننه  گه مه بۆ چی ده هۆكاری ئه. وه و ونبوون وه بووه به شوێنێك بۆ توانه وانه پێچه به ڵكو وه، به خۆدۆزینه

 
 پشـتیوانیی مڕۆ ئـه كـه تێكن میللـه هوودی یـه. ین بكـه موقایسـه وه پێكـه موقایسه قابیلی شتی بێ ده ئێمه :ن زاده سه ئاسۆی حه

 ڵ گـه له ن زاتـه کان هوودییـه یه تی حاڵـه ش وه لـه جیـا. شـه بێبه لێی كورد كه ك پشتیوانییه. کرێ لێده تییان وڵه نێوده رباڵوی به
 ش"تاراوگـه" لـه بـووه وا جاری ت نانه ته و ییبوون ڕیوه په تووشی كورد ک وه هوودییش یه. یه هه رقی فه زۆر كان كورده تی حاڵه
 بگـــره و یی ده ســـه نـــدین چه كی مێژوویـــه ران هنــد هه  لـــه كان هوودییـــه یه جێگیربـــوونی مێــژووی اڵم  بـــه. كـــراون ركوت ســـه ر هــه
 كوێـوه ر هـه لـه كان هوودییـه یه كـه بووه  هه وری ده وان ئه الی له شنێك چه به بی زهه مه ری فاكته وه دیكه كی الیه له. یه یی زاره هه

 دیاسـپۆرای دوورودرێـژی یمێژوو. بووه تێدا هێزیان به زۆر كۆمۆنۆتاریستی ئینسجامێكی میشه هه چووبن كوێ ر هه بۆ و هاتبن
 تێیانـدا كـه بـن  یانـه ڵگه كۆمه و لـه دار ڕیشـه شـێكی به وان ئـه كـه وه ئـه هـۆی بۆتـه ڕۆژئاوادا واڵتانی له تی تایبه به که جووله
 یینـد هاوپێوه ی وه ئـه ر بـه له جـا. بێ هـه نفووزیان و خش نه واڵتیشدا ڵسووڕانی هه کانی كلیدییه خشه به له ت نانه ته و ژیاون
 و یانبووه هـه تاوه ره سـه لـه ر هه كه ژیوی وه خۆ به و كردن شه گه تێكی سووننه كه وه ئه هۆی بۆته وه ئه بووه، هێز به ومیشیان قه
 ت خزمـه نـه بیخه چـاك زۆر مڕۆ ئـه تـا ڕا نـۆزده ی ده سـه ئـاخری لـه كـردووه،  کـه ڵه كه تێـدا زیاتریان زموونی ئه و هاتووه ر هه
 تـوێخی لـه فشـار گرووهـی و ری لۆبیگـه كنیكی تـه رانی داهێنـه لـه کێك یه به کان هوودییه یه ن سڵه ئه. یشیان هك سیاسییه زیه قه

 و ســتراتیژی ره هــه تــه وڵه ده نێو لــه و وه باڵوبۆتــه دنیــادا واوی تــه بــه كــه هوودی یــه دیاســپۆرای. درێن مــده ڵه قه له مۆدێرنیــدا
 لــه زۆر زێهنــی لــه. بــووه ســاز وان ئــه ومیی قــه كیــانی دروســتبوونی پــێش ده ســه یننــد چه  یــه، هه حــزووری کانیشــدا ره بڕیارده

 و( نـازانم دروسـت به كان هوودییه یه ی زۆربه بۆ تاراوگه ی وشه من ئه ند رچه هه) بووه تاراوگه سپێك ده خاڵی كاندا هوودییه یه
ــاڵی ــتن گه خ ــانی یش ــه كی ــووه ومی ق ــه. ب ــدا ل ــۆ حاڵێك ــپۆرای ب ــورد، دیاس ــه ك ــپۆارایهد ك ــه مته كه زۆر كی یاس ــه و ن م ــاری ل  ب

 نشـین تاراوگه كـوردی بـۆ چونكـه ، یشـتن گه خـاڵی بۆتـه تاراوگـه و بـووه كوردسـتان سـپێك ده خـاڵی یه، یی نوتفه وه ڕێكخستنه
 وردیكـ تی وڵـه ده دروسـتبوونی و كوردسـتان واوی تـه ڕزگـاریی هی رگـه به و نزیكتـره لێـی ی كـه خاكه و مـاڵ جێهێشـتنی به كاتی
 من ئـه. جیاوازه سروشت به یسێكی كه اڵم به تێدایه كورد بۆ زۆری زموونی ئه رچی گه ئه هوود یه یسی كه وابوو كه. تر ست ده دووره

 کان نییـه رمه ئه زموونی ئـه لـه چـاو زۆرتـر ڕجـووع، خـاڵی مـه بكه دیكـه تێكی میللـه نشـینیی تاراوگه زموونی ئـه بێ رار قه ر گه ئه
 لـه و(  یـه تاراوگه لـه كـان كورده ی وه مانـه ی مـاوه ی هێنـده سـێ رچی گـه ئه) تاراوگه له وه وه مانه ی ماوه باری له چونكه م که ده

 چی كـه نزیكتـره، كـان كورده هـی لـه زۆر کردنیان شـه گه ی مینه زه و جێگیربوون هۆكاری و نشین تاراوگه كانی تاكه ی ژماره باری
 كی یــه که كۆڵه ئێســتاش و هێزه بــه و ر كاریگــه زۆر کی لۆبییــه مریكا ئــه ك وه واڵتێكــی لــه ین رمــه ئه لــۆبیی بینــین ده نموونــه بــۆ

ـــــابووریی ـــــه زیره خشـــــی نه نســـــتان رمه ئه ئ ـــــه رمه ئه ی کان ـــــه تاراوگه کانی نیی ـــــان كورده نشـــــینیی تاراوگه وه والیشـــــه له. ی  ك
 .تره م رهه مبه كه و سستر زۆر كی نشینییه تاراوگه
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، تـۆ بڵێـی (تی ژنـان تایبـه به)وروپا  ڕكردووه و دوایـه هاتوونـه ئـه نێكیان له كوردستان تێپـه مه ی ته وانه ت به  باره سه: پرسیار
خش بـێ كـه تێكچـوونی  تبـه زایه نده و ڕه وا و سـازه نـده ڕه وه پاندوون ئه ریدا سـه سـه واری به ڵی كـورده كه كۆمه  و قالبسازییه ئه
 رێنین؟ ڵوه من و تۆ فرمێسكی بۆ هه بێ  وه ماكانی شایانی ئه شێك له بنه به

 
 كـورد ی وه دۆزینـه خـۆ و خۆناسـین بـۆ ك جێگایـه بۆتـه نه تاراوگه رموون فه ده  كه دا وه ئه ی باره له ئێستا :ن زاده سه ئاسۆی حه

 پێموایـه و م كـه ده كه هشـت لـه چاو دیكه جۆرێكی به من ئه ی بده م ئیجازه ر گه ئه ، وه تووانه و ونبوون بۆ بووه ك جێگایه ڵكو به
  شتێك موو هه ش دیكه ی له سه مه زۆر بۆ ك وه. وه بێته جێگای دا گانه یه عریفێكی ته ی خانه له كه ئاڵۆزتره وه له كه له سه مه
ــا كــه وه ته ســتراوه به وه بــه ــان كــونجی ئای ــه چونكــه یــه، كامه ڕوانینم ــوار پێی ب ــه پێی بــه و ب ــڕوانین بــۆ ی نیگایه گۆشــه و ئ  تێ
 لــه شــێك به تاراوگــه كــه نییــه تێــدا شــكی وه تییــه اڵیه كۆمه بــاری لــه. بــن جیــاواز زۆر کان ئاكامگیرییــه نگــه ڕه بژێرن ڵیــده هه

 لـه ونبوون باشه. یه یی ڕێژه كه شته شدا لێره تازه. كردووه وه توانه و ونبوون له جۆرێك تووشی کانی الوه ت تایبه به کان كورده
 خـۆت ك وه  كـه بـێ لـێ تاكانـه و لـه ی ژمـاره زۆرترین كه یه شوێنه و ئه تۆ نیشتمانی: "ڵێ ده تاندا س چیدا؟ له وه توانه چی؟
 مان رانسـه فه لـه كـورد خوێنـدكارانی کێتیی یـه پـاریس  لـه نـزان نداڵ كه كاك رێنونیی و داوا ر سه له ١٩٩٩ ساڵی  ئێمه". چن ده

ــی لقــی ســكرتێری دا نده روبه ســه و لــه ر هــه. ڵبژێردرام هــه یــه كخراوهڕێ و ئــه رۆكی ســه مین کــه یه ک وه من ئــه و زرانــد دامه  الوان
 كـه نیشـاندام پێیـان زموونـه  ئه دوو و ئـه. بـووم ستراسـبورگیش له( ئینترناشناڵ منێستی ئه) لێبووردن یی وه ته نێونه ڕێكخراوی

. كـورد كی سـاڵداچوویه به هی له تا نزیكترن زۆر بێگانه الوێكی هی له كورد الوێكی كانی ته سره حه و ون خه ی زۆربه ڕاستی به
 نـه و بـێ ون لێـی یـه هه وتۆ ئـه شـتێكی نـه دایكبووه، لـه وروپا ئـه لـه ت نانـه ته یـا بـووه وره گـه وروپا ئه له كه كورد الوێكی
 دارێك تمه سیاسـه ی قسـه السای ر گه ئه كه بێ ئارام و یله مه ڕووبارێكی ژیان نگه ڕه و ئه بۆ. وه بتوێته تێیدا یه هه وایش شتێكی
 كـه م ناكـه ت زاوه قـه. ڕیوه تێپـه دانـووب كانی ناره كـه لـه زۆری شـی به و ڕۆیشـتووه نگـدا ناوزه خڕی به می كه شێكی به وه مه بكه

 هـاجرمو ی دیكه الوێكی ر هه ك وه شت زۆر بۆ و ئه ڵێم ده نیا ته گونجاون، نده چه الوه و ئه ژیانی كانی ئاراسته و گوزینه داخوا
 هاتوونـه دوایـه و ڕكردووه تێپـه كوردسـتان لـه نێكیان مـه ته ی وانه به ت  باره سه ت نانه ته. پێش چێته ده وروپایی ئه ت نانه ته یا
 نده سـازه و وا ڕه نـده وه ئه پاندوون سه ریدا سه به واری كورده ڵی كۆمه كه  قالبسازییه و ئه بڵێی تۆ ،(ژنان تی تایبه به) وروپا ئه
 وابوو كــه رێنین؟ ڵوه هـه بــۆ فرمێسـكی تــۆ و مـن  بــێ وه ئـه شــایانی ماكانی بنـه لــه شـێك به تێكچــوونی كـه بــێ خش تبـه زایه ڕه و

 ئاشـنا پـێ تاراوگـه لـه كوردی كانی وه نه پێویسته كه واری كورده ڵی كۆمه نرخی  به و جوان ندیی تمه تایبه زۆر بوونی ڕای  ره سه
 لـــه نـــازانم دروســـتی بـــه مـــن كاندا ســـییه كه تاكه و تی اڵیـــه كۆمه نـــه الیه بـــاقیی لـــه ن، بـــده پاراســـتنیان وڵی هـــه و بكـــرێن
 كه كێشــه ن ڵــه وه ئه. بــڕوانین تاراوگــه لــه كــورد ی وه خۆدۆزینــه و خۆناســین ی له ســه مه لــه وه كوردییــه ن ســیرفه كی نیگایه گۆشــه
 گۆیـا كـرداری و ئاكـار لـه جۆرێـك پاندنی سـه وڵی هـه پاشـان .تی یه كه فراوانه مانا  به لتوری كه ڵكو به نییه، كوردی ن سیرفه
 .ڵكیشه كه به نه بێ ه د وتوو ركه سه نه دا تاراوگه له كورد كانی جیله ر سه به كوردی
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ــه ــره ی وه ئ ــۆ دا لێ ــن ب ــه گرینگــه م ــه و خۆناســین سیاســیی نی الی ــورد ی وه خۆدۆزین ــه ك ــه  تاراوگه ل ــه. ی ــان كورده ی وه ئ ــه ک  چاو ل
 و کگرتن یــه لــه ش كــه مهێنانه كه. كوردییــه شوناســی سیاســیی بــواری هێنــاوه، میان كــه تێیــدا كان نییــه رمه ئه یــا کان یــههوودی یه

ــازی ــتندایه و نیهادس ــه ڕێكخس ــه ك ن ــت هه ل ــتی نه و س ــدا  تاكه س ــه ئه. كان ــدی مه ر گ ــه و الو وری ــانی كورده  منداڵ ــه ك  وروپای ئ
 ڕێـك نشـین تاراوگه كـوردانی ی زۆربـه بـۆ تاراوگـه من ڕی باوه  به بكرێ، دێری چاوه انهئاگاه و جیا به پێویسته كه ین ركه لێده

 كوردبــوون بــه فــرچكم بــوو مێژ  لــه زۆر جێهێشــت به كوردســتانم كاتێــك بیرمــه له. وه خۆدۆزینــه و خۆناســین بــۆ بــووه ك جێگایــه
 بــه كردیشــی و ســپاند چه دڵمــدا لــه کجاری یــه بــه می که نیشــتمانه وینی ئــه كــه بــوو كوردســتان جێهێشــتنی به اڵم بــه گرتبــوو،

 م ده و ئـه تا هـه ر گـه ئه. بـم تیكردن كوردایـه لـه جـۆر كـام نگری الیـه تیشـدا سیاسه لـه كـه بـزانم دواتـر ی وه ئـه بۆ ك یه ریحه قه
 بـوو لـێم دبـوونكور وجار ئـه بـوو، لمووس نامه شتێكی بوو، سروودێك بوو، ونێك خه بوو، ڵێنێك به مندا نائاگای له كوردبوون

 ری بـه خه به وال مـه له ناوی  هـه لـه بـوو ده كـه سـتپێكراو هه كـات موو هـه و ڕۆژی موو هـه شـتێكی بـه ك، یـه ختووكه به زامێك، به
ــدا ــداره خۆم ــه ی ئی ــۆ. م بك ــه ب ــه نموون ــه یه ل ــه ردا فه ســه ڕۆژی مین ك ــه رنجدان ســه ب ــاوازیی ب ــه کردن شــه گه جی  ناوچــه نێوان ل
 لـه. كوێیـه كوردسـتان سـنووری بـردم راده پێیدا كه دا  ڕێگایه و له زانیم كه بوو ڕا توركیه كانی توركنشینه اوچهن و كان كوردییه

 كـه كانی ڵـه وه هه. وه هێنێتـه  نه بیـر وه خـۆمم كوردبـوونی شتێك بووه نه ڕۆژیش ک یه بووم وروپا ئه له كه دا سااڵنه و ئه واوی ته
 كـراوه رخان تـه كان ناوه شی به بۆ كه ی که ئاخیره ر سه ڕیمه په  ده ر کسه یه دیتبا نگێكم  رهه فه ك جێگایه ر هه له هاتبووم، تازه
 بوو نـه تێـدا یان كوردسـتان نـاوی كـه دیـن ده نگم رهـه فه زۆر تێدایـه؟ ی كوردسـتان ی وشـه داخـوا ڕێم بگـه دا"ک" پیتـی له تا هه
 (.وه مه بكه ڕوون بۆیان بوو  ده و باخێكه چ ری به كورد زانی  یانده نه نبوو هه س كه زۆر هێشتا میش وده ئه كه چۆن ك روه هه)
 

  ر هه هاتێ، ده م بزه الئیرادی گرتم، دایده بێسنوور كی خۆشحاڵییه وه، دیته ده نگێكدا رهه فه له كوردستانم ی وشه كاتێكیش
 بـووم تێـدا منـی ی بۆرسـیه  جبـه وه و ئـه زمـان، فێربـوونی خـوولی بـۆ چووین كاتێك! كردووه تۆمار تێدا خۆمیان ناوی تگوت ده
 كـانی ڕۆژه ر هـه. هاتبووین وه كوردستانه ی پارچه سێ له كه بووین  ركرده سه كچه و ركرده سه كوڕه موومان هه ر هه( وه داخه به)

 قسـه کـوردی بـه ۆمانـداخ نێو لـه كه بوو ئێمه له گوێیان كاتێك. بووین ئاشنا ب ره عه  و فارس قوتابیی ند چه ڵ گه له ڵ وه هه
 حـاڵی لـێ شـتێكتان موو  هـه بـن وریا یانگوت ده و کردین پێده یان گاڵته ین، به ده كار به زۆر بی ره عه و فارسی ی وشه و ین كه ده
 و هئـ الی لـه كاتێـك كـه پێمگـوتن و كـرد كـان كورده به م وه كۆبوونه م وده  ئه ر هه ئیدی. قسانه و له و نییه زمان كوردی بین،  ده

 نـده وه ئه مان كـه كوردییه دوایـه. بێـنن كار بـه بیش ه  ر عـه  یـا فارسی ی وشه ك یه نابێ ن، که ده  قسه كوردی به وه پێكه زڕخزمانه
 یشـتم تێگه ڕۆژانه و ئه... دا ده نینێمان پێكه قاقای له و یشتین گه ده نه کتر یه  له بۆخۆمان جار زۆر كه ببوو داتاشراو و پاراو
 و كـورد زار هـه نێو لـه تـا وه داتـه ده نـگ ده چاكتر زۆر تاراوگه له و بیانی دوو الی له" زمان كورد ومی قه ماوه ر هه" بانگی كه
 موو هـه  زموونی ئـه دڵنیـام. تـه بابه و لـه ریی وه  بیره له پڕه بووم وروپا ئه له ی تۆزه و ساڵ ده و ئه ری رتاسه سه. كوردستان له

 خـۆی چـاكتر و وه دیتـه خـۆی چـاكتر تاراوگـه لـه كورد ڵێم  ده  وه وانه پێچه به وابوو كه. وا شتی  له ه ڕپ یش تاراوگه کانی كورده
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  بڵێسـه كوردسـتاندا ی پارچـه چـوار ر هـه لـه مڕۆ ئه ی كوردییه-پان و یی وه ته  نه  تینه به سته هه و ئه ی بده رنج سه ر گه ئه. ناسی
 و( وه ه)دیـت کتریان یـه ئـازادی بـه پارچـه چـوار ر هـه كـوردی كـه بـوو وێ لـه چونكـه گڕیگـرت، وروپا ئـه لـه جـار م كه یه دا ده

" سـۆرمانجی" بـه ڤـدی هه ڵ گـه ده کان كوردییـه دیالێكتـه رانـی بێژه جار م که یه بۆ كه بوو تاراوگه له (. وه ه)بوون ئاشنا وه پێكه
 بـه جیهـانی گشـتیی ی نـه یه راگه كـه بـوو وروپا ئـه و ریكام ئـه لـه. كرا کسیر ته كوردستان ئااڵی كه بوو تاراوگه له. ئاخافتن
 ر هـه ک نـه وه سیاسـییه بـاری لـه كـه بڵـێم وێ مـه ده نیا تـه. نییه ی كه حیزبییه و سیاسی عده  بو به كارم. زرا دامه كوردی زمانی
 كوردسـتانیش كـانی كورده نیخۆحاڵیبوو لـه چـاكتر بـه تیی یارمـه وان ئـه خۆناسـینی ڵكو بـه بوو، نه ون لێ خۆی تاراوگه كوردی
 زوو ئـاره و ت سیاسـه ت قـه من ئه. ڕاندووه تێپه تاراوگه  له مێكیان رده سه كه ن وانه ئه ئێمه كانی ره روه كوردپه  ڕادیكاڵترین. كرد
 سیاسـیی تیی یهركردا  سـه لـه میشـه هه كـه تاراوگـه ی رده روه پـه ی كوردییـه  رادیكاڵـه عونسـوره و ئه بوونی اڵم  به. م ناكه ڵ تێكه
 رپرســانه به کاندا ســتیاره هه كاتــه لــه بزانــێ كـه رجێك مــه بــه زانــم، ده بــاش زۆر شـتێكی بــه كــا ده داوا والتر ئــه شــتێك كـورد

 ق هـه بـێ ده كـه ی  جێگایه و ئه اڵم به. تاراوگه كانی كورده سیاسیی خۆناسینی له من شخیسی ته به ت باره سه وه ئه. وه بجووڵێته
 و لـه هینـه به فـارس ولی قـه بـه رداریی بـه هره به بـۆ تاراوگـه كـانی كورده ریی رتاسـه سه جزی عـه لـه بریتییـه م دهب نابت جه به
 ین بكـه باسـیان دواتـر نگـه  ڕه ی هۆیانـه و بـه اڵت ڕۆژهـه كوردی وانیشدا ئه نێو له و تاراوگه كوردی. یییه وه ته نه هێزه به سته هه
 بـواره لـه خـۆی تیی وایـه ته نه شوناسـی كـه بـدا بـاز کاندا ره شـكه دابه كۆسـپه ر سـه به جۆرێـك بـه یتوانیوه نـه هێشـتا وه داخه به

 .پێش بباته ڕێكخراو و الگیر مه هه كی یه شێوه به کاندا جۆره جۆربه
 

بینـرێ، بـه  ردن دهك بووڵ نـه کتر قـه یی و لێكترازان و یـه رنامه ی واڵتدا جۆرێك بێبه وه ره کانی ده نێو كورده ئێرانییه له: پرسیار
 مه چییه؟ ی واڵت بوونی نییه، هۆكاری ئه ه و ره ی كوردی ئێران له ده توانین بڵێین شتێك به ناوی جالییه ك كه ده یه شێوه

 
 چـاو فراوانتـر كان شـته ناچـارم كانمـدا واڵمه لـه كـه م نده رمه شـه. نییـه لۆبیمـان اڵم بـه یـه، هه جالییـه :ن زاده سه ئاسۆی حه

 تـۆ. كـورده موو هـه ردی ده نییـه، كوردسـتان اڵتی ڕۆژهه كوردی ردی ده ر هه كه رده ده. م که نه" ئێران كوردی" باسی ر هه و م لێبكه
 كــه ی ده ده رنج ســه ی بكــه لــێ چــاوی كانیشــدا پارچه موو هــه نێــوان نــدیی پێوه ئاســتی لــه یــان بگــری كوردســتان شــێكی به ر هــه
 نی خـاوه كـه كـرد کانمان هوودییـه یه باسی. یه هه ر هه کانیدا ڕۆڵه نێوان له کردن نه بووڵ قه کتر یه و لێكترازان و یی رنامه بێبه
 وه، کاتـه ده نزیـك لێكیـان یان كـه كوردبوونه بـن کتر یـه تووشـی كـوێ ر هـه لـه كـورد دوو. خشـن ئینسجامبه هێزی بـه رێكی فاكته
 یش هێنــده دا وه كــرده یــدانی مه لــه و ڕوانــین بــاری  لــه ره، گرێــده وه عاتیفییــه بــاری لــه ر گــه ئه وان ئــه كوردبــوونی اڵم بــه

 و ئــه رســێكی  هه مــن. نــین ك یــه ك وه  میشــه هه تی كوردایــه و كوردبــوون لــه کانیان فســیره ته چونكــه نییــه، خش ئینســجامبه
 زۆرن، پــرۆژه و وڵ هــه و كــار. وه مــه كه ده  خوالســه باڵویــدا و رش پــه لــه هێنــاوتن تدا که پرســیاره لــه نابت جــه ی  ڵناوانــه ئاوه
 و رش پــه و ئـه كیی ره ســه ی رچاوه سـه. مـه كه بوردیــان و بـاڵون و رش پــه ك ریه سـه له اڵم بـه شیشــن، هاوبه هێنـدێكیان ت نانـه ته
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 كـوردی خۆی ربه سـه تێكی وڵـه ده وڕۆ ئـه ر هـه ر گـه ئه مـن ڕی بـاوه بـه. كوردسـتانه شـبوونی دابه شـتێك موو هـه لـه ر به ش باڵوییه
 تا هـه كوردسـتان شـكرانی دابه كانی واره شوێنه بێ،  پارچه چوار ر هه له كوردستان خاكی واوی ته شی كه وه مڕه ڵه قه و زرێ ابمهد

 ڵی گـه له بـێ فێـر بێ ده بێ زاڵ ریدا سه به بتوانێ ی بۆوه كورد كه ندیكاپێكه هه وه ئه. الناچن واوی ته به یش دیكه ساڵی ت سه
 لـه دییش بـه ئه و ق موتڵـه عـوزرێكی سـازكردنی  و ناكـا ڕازی من ئـه ت قـه كـان دیارده مێژووییـی نیا ته ی وه خوێندنه دیاره. بژی
 دا یه كێشـه و لـه  دیكـه شتی زۆر من ڕی باوه به. نییه دروست پێم و زانم ده ئاسان زۆر كی یه چاره ڕێگه به كوردستان شبوونی دابه
. ركێشــه سه مێكی بنیــاده سروشــت بــه كــورد. وڕۆیین ئــه هێندێكیشــیان و یــه هه ســتاتیكیان سروشــتێكی هێنــدێكیان كــه خــیلن ده

 هۆكـارێكی. كرێ نـه مۆ سـته ده كـان خۆكرده  چوارچێـوه بـه ئاسـانیش روا هـه نگـه ڕه كردبـێ مۆ سـته ده ختی ورامانته هه كه مرۆڤێك
  وه ئـه ویش ئـه. م کـه لێده چـاوی كـورد دشانسـیی به ك وه زۆرتـر وه نه الیه و له من ئه كه یه مێژوویی وتێكی ڕێكه یبینم ده كه دیكه
 كانه، كۆمپلێكسـه موو هـه می رده سـه پـێ، ر سه ته ستاوه هه نووسساز چاره كی یه شێوه به تێیدا كورد كه ئێستا ی مه  رده سه و ئه كه
 كاندا، كێشـه لـه شـتێكدا، موو هـه لـه یرای گه ت ره كیسه و دود عه ته یا چێتی فره می رده سه بنێین ناوی توانین ده كه مێكه رده سه
ــه ــدا، زه  حه ل ــه كان ــدا، ئامانجه ل ــه كان ــه كاندا، شوناســه ل ــدا، ته رفه ده ل ــه کان ــدا، ته ڕائه قه ل ــه كان ــه رچی هــه ل ــه. وێ بت  و ئ
 کرێ، پێـده یشـتێك موو هـه پێیوایـه و ڕابگـا شـتێك موو هـه  وه سـتی ده تـوانێ ده كـه كردووه مڕۆ ئه می بنیاده له وای دوده عه  ته
 ئینترپرایـزی نگـه ڕه جـا. تـره ر ردیسـه ده پـڕ و تـر ره گـه پڕته و تر ئاڵۆز جاران چاو له شتێك موو هه دا كاته و له ر هه اڵم به
 خۆمانـدا لی گـه ك وه لێكی گه ڵ گه له ندی پێوه له ویش ئه و ئاوادا می رده سه  له یدا كه نگییه رهه فه شكڵه له ت نانه ته یی وه ته نه
 یشـتوون، گه ئـازادی بـه یـان زرانـدووه دامه خۆیـان كیـانی كـه ین كـه ده دیكـه النی گـه زموونی ئـه لـه چـاو كه. بێ نه ئاسان زۆر
 بــه بووبن نــه پڕێك لــه وه کانیشــه كییه ره ده ره  فاكتــه ی ســایه لــه و چووبێ رنــه ده بــۆ مێژووشــیان ی"یانســیب" ر گــه ئه كــه بینــین ده

 ری شـه به ئینسـجامی مڕۆ ئـه ی رانه فاكته و ئه ری ترازێنه ی هێڵه  ڕه ر به ته وتوونه كه نه خۆیاندا نگاونانی  هه له م النیكه كوڕێك،
 .ن که ده الواز كدا یه چوارچێوه ر هه له
 

نێـوان  ی  رزهم د توانن ئـه نده ده وان تا چه بێ؟ ئایا ئه توانن چ ڕۆڵێكیان هه دا ده ندییه و پێوه حزابی كوردی له ئه   باشه: پرسیار
 یانكردووه؟ وه و بۆچی نه نه  ی واڵت پڕ بكه وه ره كانی ده كورده

 
 بـه ر هـه كـاره رچی هه كه رنێ ده وه خۆی مێشكی له فكره و ئه بێ ده كورد مرۆڤی پێموایه من ئه ن ساسه ئه :ن زاده سه ئاسۆی حه

ــه ــه حیزب ــرێ ده کان كوردیی ــان ک ــێ رار قــه ر گــه ئه ی ــێ ده بكــرێ كارێــك ب ــێ ب ــه ب ــه و مال ئ ــه وال ئ ــه ب   سیاســییه پارتــه ناڵی  ك
 پـرۆژه م كـه کان حیزبـه ی ئۆكـه بێ نـه ر هه یا پشتیوانی بێ به وه داخه به كوردستان له كه ڕاسته ر گه ئه. رێ تێپه کاندا كوردییه

 حیزبــه. بـن کان تییــه وڵه ده زگـا داموده حی رجــه ئه موخـاتبی حزاب ئـه كــه نـین كوردســتان وروپا ئـه و تاراوگــه خـۆ گرن، رده سـه
 بـۆ زرێنن دابمـه حقـووقی تیی سـایه كه ن خـاوه سیاسـیی یره غـه لێكی نیهادگـه ناچـارن ر هـه تاراوگـه له بۆخۆیشیان  کان كوردییه
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 ئێمـه ی یـه تاراوگه و لـه تی تایبـه به چ و كوردسـتان لـه چ گشتی به. کان تییه وڵه ده نیهاده ی له عامه مه ف ره ته  نه بیانكه ی وه ئه
 و بێ هـه خـۆی تی لالقییـه خه و خـۆی هێـزی بـه ی متمانـه مڕۆ ئـه كـورد زای  شاره و دڵسۆز مرۆڤی پێویسته ستمانه، به مه دا لێره
ــتی هه ــار) ئینیســیاتی  س ــه( ئیبتك ــدا ل ــه خۆی ــا  رده روه پ ــته. بك ــه ڕاس ــالیزۆری ت سیاس ــه كات ــتێكی موو ه ــه كۆمه ش ــه ، ڵ  اڵم ب

 رپرســـیارترین به و ترین شـــاوه لێوه. پێویســـته تی سیاســـه لـــه والتر ئـــه و زیـــاتر زۆر وتوو  پێشـــکه و ختیار بـــه کی یـــه ڵگه كۆمه
 بـۆ. ممو  حـه ته بێ ڵی نده گه کی ئۆلیگارشییه به بن ده دا سپیلكه پێ و ست ده وتووی ولێكه خه ڵێكی كۆمه له كانیش داره تمه سیاسه

 سـازكردنی نموونه بۆ. نین حزاب ئه ئیشی ت نانه ته ن هه پرۆژه و كار زۆر. وهوتو که نه ك په حزاب ئه  ر سه له پرۆژه و كار زۆر
 لــه كــورد منــدااڵنی بــۆ تاراوگــه واڵتــانی كانی قوتابخانــه لــه كــوردی زمــانی بــه نووســین و خوێنــدن فێركــاریی مێكی سیســته

. یاتییـه حه و پێویسـت كجار یـه كـارێكی ن كهمویلی ب ته وروپایی ئه تانی وڵه ده كه ستدا كده یه زانستیی جێكی نهه مه ی چوارچێوه
 کانی گوزینـه خۆیـدا سـیی كه تاكه ژیـانی له تاراوگه له كورد می سێیه ی وه نه دیكه ساڵی نجا په كه ناخۆم وه وه به م خه زۆر من

 وتووی ركه سـه و سـالم یك یـه وه نه مـادام نـابێ، كـوردی یـا بـێ ده كـوردی ی کـه تییه اڵیه كۆمه  دانیشـتنه و سـتان هه بن، ده  كامانه
 و بنووسـن و وه بخوێننـه و ن بكـه قسـه كـوردی بـه دێـن كـه دوایـه ی  سـالنه نه و ئـه كـه گرینگـه بـۆم زۆر زدا وه عه له. رچێ لێده

 بـواری لـه كانیان جۆره وتنه جۆربه ركه سه له كه بێ هێز به تێدا نده وه ئه ییان وه ته نه ستی هه و بناسن خۆیان تی میلله مێژووی
 مره ئــه و ئــه نموونــه بــۆ جــا. ربگــرن وه ڵك كــه شــیان كه ته میلله سیاســیی ی زیــه قه قــازانجی بــه دا(ئینتێگراســیۆن) هــاوگونجی

 و پسـپۆڕ سـانی كه وه ره  ده لـه كـورد. بكـرێ جێ جێبـه حزابیشـدا ئه ی وه ره ده لـه كـرێ  ده كـه شـتێكه كـوردی خوێنـدنی ی گرینگـه
 مـن. ڵماڵن هـه كانیان ییـه وه ته نه -نی ده مـه ركـه ئه یانـدنی جێگه به لـه قـۆڵ چاكتر و یدان مه بێنه زۆرتر ر گه ئه زۆره دڵسۆزی

 لـه بینـی ده جـار زۆر. مـه كه كاركردنیـان وه پێكـه و وه وێكحاوانـه ئیسـتعدادی كه یه وه ئه بینم ده تێیاندا كی سییه مایه كه نیا ته
 دوو ک، یـه ن الیـه  له رداگرتنی سـه ستبه ده چی كـه ڕێخـراوه، وه خش هیوابـه و رهو گـه كی یه پرۆژه دا"پیرۆز" و گرینگ زۆر بوارێكی

 متر كـه بێ نـه ر هـه یان شكست هۆی بۆته بووه ساز ری سه له كی یه گوێپڕووچكێنه ت نانه ته و ناسالم كی رییه به ڕكه یان وه سه كه
 لـه ت وسـه رقولئه شه و یات لحـه ئه بـێ ده بـۆچی. کراوه نـه بـۆ هیچیـان ڕاسـتی به كـه ن هه بواریشمان زۆر. که پرۆژه وتنی ركه سه
 بێ؟ نـه وروپا ئـه لـه كوردیشـی ی ڕۆژنامـه دانـه ك یه تاقه كورد رمانیش ده بۆ اڵم به بن هه تاراوگه كانی شاره كیۆسكێكی موو هه
 ئایـا بـێ؟ ش بێبـه بـن خـۆی هـی كـه كان رییه رتاسـه سه تگووزارییـه خزمه  ڵكه ڕایه بوونی له تاراوگه كوردی نگێ كه تا هه ئایا
 چ و سیاسـیین ی وانـه ئه چ) كـوردی  تیی رایـه نوێنه ندین چه وروپاییدا ئه ختی پێته مان هه له هاوكات كه قازانجه به ڕاستی به
 وگــهتارا كــوردی بــێ ده بــۆچی ن؟ كـه ده یــاری كوردســتان تی فاره ســه خشــی نه كـه ن بكــه وه ئــه ئیــددیعای( نگیین رهــه فه ی وانـه ئه
 بـه و زرێنێ دابمـه مهێنانـدا رهه به بواری له تی تایبه به كاندا جۆره جۆربه بواره له( زی وه ره هه) كۆپێراتی  می سیسته توانێ نه

 وه خۆیـه ی ڕێكخـراوه و زگا داموده به و بۆخۆی كورد كه نییه وه ئه ئیمكانی ڕاستی به ئایا بنووسێ؟ كانی مه رهه به ر سه له كوردی
ــدوتیژیی ك وه لی گــه  یاردهد ڵ گــه له ــا بات خــه نامووســی تون ــالۆگێكی و ڵشــێلێ تێكهه كان تــه زێهنییه و بك ــه ســوود به دی  نێوان ل
 ناسن؟  ده ئێمه باشتر خۆمان له کان وروپییه ئه چما بكا؟ جێگیر نشینیدا تاراوگه كانی سله نه
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 كانی كوردییـه حیزبـه باسـی تی تایبـه ی شـێوه بـه نـازانم سـتیپێوی به ڕاستی به دا نێوه و له كانیش حیزبه  خشی نه به ت باره سه
 كـاری سـتمان به مه یا ین که ده حیزبی و سیاسی ن سیرفه شتی باسی یا. نییه ر ده به ت حاڵه دوو له كه له سه مه. م بكه اڵت ڕۆژهه

 ر تیـده یارمه و ر ڕێخۆشـكه كـان كورده بـێ هد و كانـه حیزبه كـاری كـار مـدا كه یه تی حاڵـه لـه. تی  یه كه گشتییه مانا به یی وه ته نه
 لــه كــه ڕاســته. بــن ر تیــده یارمه و ر ڕێخۆشــكه کان حیزبــه بــێ ده و خۆیانــه كــان كورده كــاری كــار مــدا دووه تی حاڵــه لــه بــن،

 ی ه رچێـوچوا لـه تـوانێ ده سـێك كه: یـه  چوارچێوه مـن سـتی به مه. وه ناكرێنه جیا لێك ئاسان زۆر ڵك خه و كان حیزبه ش تاراوگه
 كان، حیزبییـه كـاره به ت باره سه. بكا ی كه ته میلله تی خزمه شدا یه چوارچێوه و ئه ی وه ره ده له و بكا سیاسی كاری شیدا كه حیزبه

 لـه  چ ن بـده وڵ هـه بـێ ده كان كوردییـه  سیاسـییه پارتـه ، تاراوگـه ڵكی خـه لـه رگرتن ئیلهـاموه و گوێڕاگرتن وێڕای پێموایه من
 شــنێك  چه بــه تاراوگــه لــه كانیان هاوكارییــه و نــدی پێوه كوردســتاندا ریی رتاســه سه ئاســتی لــه چ و كــدا یه پارچه ر هــه ئاســتی

 واڵت ی وه ره ده لـه ی وه ئـه بـۆ كـوردی حزابی ئـه. بـێ واو ته كورد ی له سه مه موو هه پێشی چوونه قازانجی به كه ن بكه هادینه نه
 كیان پـه وه ئـه ر سـه له ت قـه بـن كقسـه یه كان بێگانـه الی لـه ی وه ئـه بـۆ و بێ هه نووسیتریان هچار و تر وره گه هاوكاریی وه پێكه
 بـه تاراوگـه لـه كـه یـه هه شـت زۆر نییـه؛ كوردسـتان ئێـره. ن بكه تاقیب سیاسی ستراتیژیی مان هه موویان هه كه وتووه كه نه

 نـابێ ش تـه بابه و لـه شـتی و یی وه تـه نه ی كـۆنگره ك وه نیزموو ئـه هێنـدێك شكسـتی مـن ڕی بـاوه بـه. حـه تره مه دیكـه جۆرێكی
ــه ــه وه پێشــڕه پارت ــه کان كوردیی ــه ل ــدنی دامه وڵی ه ــه زران ــه نه لێكی نیهادگ ــه هه یی وه ت ــه هه الگیر م ــوردی. وه ڵگێڕێت  پارچــه ك
 كـه ش وه ئـه ر به له. ن  بكه ساز شتێك فۆرومێك، وه پێكه بێ ده ر هه ن که نه بات خه كوردییش تی وڵه ده بۆ ر گه ئه كان جۆره جۆربه

 ر هـه نیهادانـه جـۆره و ئـه تێكۆشـانی و كـار سـڵیی ئه یـدانی مه شـک بێ به كراوه، ئازاد كوردستان كی یه پارچه نیا ته ئێستا تا
 هێشــتا ی هوانــ ئه واڵت، ی وه ره ده كانی كوردییــه ی نوخبــه  ڵ گــه له كــه یــه وه ئه مــن كانی ونــه خه لــه كێك یــه. بــێ ده تاراوگــه
 فۆرومـه لـه كـه ین بكـه سـاز ر بـه عته  مو كی ئێنجیۆیـه بتـوانین وه، كردوونـه نه سـك ته واو تـه ی وه كـرده و بیر ئاسۆی تی حیزبایه
 وه تـه نه ڕێكخـراوی لـه كـورد ڕۆژێـك ی وه ئـه بـۆ وه بدۆزێتـه ك یه سیغه و بكا كورد ستی كده یه تیی رایه نوێنه كاندا ییه  وه ته نێونه

 كـه  وه ئـه وه مـه که ده دووپـاتی. یانـه هه دنیا بوومیی النی گه چۆن ک وه ببڕێ، پێ دێری چاوه كورسیی م النیكه كاندا گرتووهک یه
 كـار یـان ین ڕێخـه وه یی وه تـه نه ی وره گـه كی یـه پرۆژه كانـدا كورده موو هـه یـا اڵتـدا  ڕۆژهه كـانی كورده نموونه بۆ ئاستی له ئێمه
 دا وه ئـه ڵ  گـه له هی  مه ئه -بێ خۆییخوازییش ربه سه مانای به نیا ته نییه رج مه كه -  یی وه ته نه ڕووحی دانیپێ ره په بۆ ین بكه
 ناكـا، سـاز ئیسـتكاك ت قـه وا شـتی نـاڵێم. نییـه تیدا دژایه له ین بكه كار كوریدا سیاسیی پارتێكی له كاممان ر هه ئێمه كه
 ن سـیرفه كـه یش دیكـه شـتی بـه ت باره سـه. سیاسـی شـتی بـه ت باره سه وه ئه. نین ز ناسا ن زاته شته دوو و ئه رحاڵ هه  به اڵم به

 ك روه هـه نییـه، متر  كـه بێ نـه زیـاتر حیزبـی و سیاسـی شـتی لـه ر گـه ئه ییان وه تـه نه ڕانـدومانی اڵم بـه نیـین حیزبی و سیاسی
. بیـنم  ده شكسـت بـه حكوم مـه و ڵـه هه كارێكی به حزابدا ئه ی چوارچێوه له ته بابه و له وڵی هه ی وه تیسهێشتنه قه كردی رزم عه

 و ر سپێشـــخه ده بۆخۆیـــان ڵكو بـــه وه، قۆزنـــه نه بۆخۆیـــان كان خۆیه ربه ســـه ئیبتكـــاره ر هـــه ک نـــه كـــه ریانه ســـه له كان حیزبـــه
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 شانسـی بكـرێن،  هادینـه نه كان حیزبـه نێـوان نـدیی پێوه و تی دۆسـتایه ر گه ئه ربۆیه هه. بن دا بوارانه و له ڵك خه ری ڕێنیشانده
 .بێ ده زیاتر كانیش حیزبییه یره غه ییه وه ته نه ئینیسیاتیڤه وتنی ركه سه
 
تی  نشــینی لــه سیاســه كارهێنانی تاراوگه ت بــه باشــتر بــه باره ك دوایــین پرســیارم، پــێم باشــه بپرســم پێشــیناری ئێــوه ســه وه

 ؟ كوردیدا چییه
 

 تیی ركردایه سـه گشـتی به. ین بـده شـتێك بن لـه ت خـه ش ئێمـه بـا. مردووه نـه بـوون ڕووك هبـ س كـه ت قه :ن زاده سه ئاسۆی حه
 شـدا وه له ، دیكـه شـتی زۆر بـۆ ک وه. بووه  نـه ڕوونـی كی یـه رنامه به و ت سیاسـه نشینیدا تاراوگه ر رامبه به له ت قه كورد سیاسیی

 خۆمـان سـتی ده به بـووه وا جـاری ت نانـه ته و ڕوانیوه نـه دوورمـان. وونبـ ندا كورتخایه له و كی مه  ه ڕ هه جار زۆر کان ڵوێسته هه
ــارده ــۆ ڕۆیشــتن ی دی ــه و ت فورســه بــه كــردووه نشــینیمان تاراوگه و تاراوگــه ب ــی بــۆ ك بیانووی ــایی بێوه شــی كه جێگیركردن  و ف

 بــاكووری كــانی كورده یســی كه ر گــه ئه. م بــده لــێ خــۆمی زۆر نایشــتوانم و زۆرن هۆكــاری یه له ســه مه و دیــاره ئــه. ناســی گنه مه ئه
 زۆر وه داخـه به یـه، هه جیـاوازی جمێكی حـه و سروشـت و مێـژوو واڵت ی وه ره ده بـۆ ری كۆچبـه وێ لـه كـه ین ربكه  لێده كوردستانی

 من ئـه. ووهبـ كـورددا سیاسـیی تیی ركردایه سـه و نشینان تاراوگه نێوان  له ش هاوبه زمانی ونبوونی هۆكارێكی نشینی تاراوگه جار
 ك یـه كوردسـتان دیكه ساڵی بیست تا هه بڕوا ئاوا ر گه ئه" یانگوت ده كه م سانه كه و ئه( ستیی قه به یا ڕاستی) ترسی میشه هه

 ئـابووریزانی ی مـالتووس ی کـه تیۆرییه میشـه هه یه قسـه و ئـه. بـووه نیناوی پێكـه و ما بێبنـه ترسـێكی پـێ" نـامێنێ تێدا كوردی
 ر سـه کانی تـه كه ره به ی وه ئـه بـۆ دا مـده ڵه قه له شانسـێك بـه ویـی زه ڕووی دانیشـتووانی میـری و ر  مـه كه وه تهخس ده من بیر وه

 گشـتی به ڕۆژئـاوا لـه و وروپا ئـه لـه تی تایبـه به كـوردی دیاسپۆرای بوونی من ڕی باوه به! بكا ك الیه موو هه شی به وی زه ڕووی
 و لێــزان و چــاالك كی دیاســپۆرایه بــزانین ئێمــه ر گــه ئه بــێ ڵك كــه به زۆریــش كــرێ هد ڵكو بــه نییــه خــراپ شــتێكی ر هــه ك نــه

 جیلـی وه خۆشـییه به". وه ڕێتـه گه ده ڕا تاراوگـه لـه هیوایـه و ئـه بێ هـه ر گـه ئه ك هیوایـه" ڵـێن ده. ین بكه  رده روه په نیشتماندۆست
 پێكبێنــێ ی كــه ته رفه ده باشــی بــه خۆمــاڵی حــاكمی ئێلیتــی ر گــه ئه و لێهاتوویــه و وشــیار زۆر كوردســتان دانیشــتووی مڕۆی ئــه
 پێیـه زۆر شـتیان یش تاراوگه كانی كورده اڵم به. مییانه رده سه واو ته كی یه ژینگه بكاته كوردستان نزیكدا داهاتووی له توانێ ده
  بـه ت خزمـه بـۆ جۆر جۆربه شنی چه به و  شێوه باشترین به خۆیان ئینسانیی هێزی توانن ده تاراوگه له چ و كوردستان له چ و
 دیاسـپۆرای بـوونی وروپا، ئه كێتیی یه له توركیا تیی ندامه ئه ی له سه مه ك وه شتی زۆر ی وێنه به. كاربێنن به مان واكه ڕه له سه مه

 و کــان كورده ر هگــ ئه جــا. كــورده ی له ســه مه دوفــاكتۆی ییكردنی وه تــه نێونه  به گری ڵنه حاشــاهه رێكی فاكتــه رۆژئــاوا لــه كــوردیش
 و ئــه بێ، هــه بــۆی نیان درێژخایــه پالنــی ن، بكــه بــۆ هادســازیی نه ن، ڕێكخــه باشــتر ئینســانییه هێــزه و ئــه بــزانن كانیان پارتـه

 كـه بـێ وه لـه ئاگامـان بـێ ده وه الیشـه و له اڵم  به. كوردستان وه  ڕێته بگه ی وه ئه تا بێ  ده ڵكتر که به زۆر تاراوگه له دیاسپۆرایه
 ڵكو بـه بگیـرێ، كان مێشـكه اڵتنی هـه لـه پـێش بـێ ده ر هـه ك نـه و ین كـه نه سـفیه ته کان نوخبـه له كوردستان خۆمان ستی ده به
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 هـان مان كـه له گه بـه دایمـی تی خزمـه بـۆ و كجاری یـه ی وه ڕانـه گه بـۆ تاراوگـه کانی كوردییـه نوخبـه ئێستا له زیاتر زۆر بێ ده
 چـاو دیكـه جـۆرێكی بـه كـه یـه وه ئه كوردیدا تی سیاسه له تاراوگه كاربردنی به باشتر بۆ نگاو هه شێلگیرترین وابوو كه. بدرێن

 ڵ گـه له اڵم  بـه كانمان، وێنـه ئـالبۆمی نێـو چۆتـه میشـه هه بـۆ تـازه شـاخ شۆڕشـی ورانـی ده ناڵێم من. بكرێ نشینی تاراوگه له
 و ت قودســیه نــابێ دیكــه چــی ئێمــه وایــه پــێم قــایلم، ۆمخــ پــێش ســلی نه کانی فیدراكارییــه بــۆ كــه ستایشــێك و ڕێــز موو  هــه
 چـاكیش پێشنیاری زۆرن، قسه زۆرن، فكر ش دیكه كی وه. شتێك موو هه ی وه خوێندنه ی چاویلكه ینه  بكه شۆڕشگێڕی تی رعییه شه
 درێ پێـده یـان ڕێگا یش هنـد چه و ن بکـه جێیان جێبـه حـازرن س كـه نـد چه داخـوا یه وه له قسه اڵم به. بیكا توانێ ده س كه موو هه

 تاقیشـیان به ر هـه كـان كورده كـه ن هـه هتـد...  و مێـدیایی دیپلۆماسـی، حقـوقی، ناڵی كـه زۆر تاراوگه له. ن بكه جێیان جێبه
 كـوڕی بـه تاراوگـه كـوردی نـده چه كـوردی تی سیاسـه نـدا كورتخایه لـه داخـوا كـه وه لـه من ئـه رحاڵ هـه به اڵم بـه. وه کردوونه نه

  بێتـه ده ئێسـتا لـه زیـاتر زۆر تاراوگـه مـدا كه كی یـه ماوه لـه كـه یه هه هیوام و نیم ران نیگه زۆر كا ده بووڵ قه خۆی ی شایسته
 زموونی ئــه  لــه گشــتی به كــورد نــدا درێژخایه لــه كــه نــیم دڵنیــا اڵم بــه. كــورد موو هــه سیاســیی بزاڤــی وتنی ركه پڕســه یــدانی مه

 هیــوادارم. ربگـرێ وه ڵك كـه خـۆی شوناســی پێـدانی ره په و  وه غكردنه سـا بـۆ ڕێژ بــه رێكی سـته به ك وه و شانسـێك ك وه تاراوگـه
 .بێ ده ی درێژه ر هه نشینی تاراوگه بێ، ئازاد كوردستانیش بچێ بیرمان له نابێ. بێ بێجێ ترسێكی م كه ترسه

 
 ٢٢٢٦ مای ی١٨: وتی ڕێکه  -   دیمانه ڕی ماڵپه ئارشیڤی:  رچاوه سه

 
----------------------------------------------- 

 
  وه كاته نج ده گه  كوردستان خۆی  دیموكراتی  حیزبی

 
  . سۆران پااڵنی: کردنی ئاماده

 
 ئێـران،  كوردسـتانی  دیمـوكراتی  حیزبـی  پێشـووی  سـكرتێری ناسراوو  تی سایه كه  بدواڵی عه مامۆستا  كوڕی ، زاده ن سه حه  ئاسۆی

  ی كۆمیتـه  نـدامی ئه نجترین گـه ڵبژێردرا، هـه  ندی ناوه  ی كۆمیته بۆ كوردستاندا،  دیموكراتی  حیزبی  ی دواییه م ئه  ی كۆنگره له  كه
ــدی ناوه ــه كه حیزبه  ن ــه.  یان ــه و ئ ــه ته  ك ــاڵه ٣٢  نی م ــه ، س ــێپته ی٢٩  ل ــدا به له ١٩٧٦ ری مبه س ــه غ ــۆلیجی. دایكبووه ل ــای ک  یاس
ــه و نێوده ــتگای له  تی ڵ ــا ره فه زانس ــه نس ــه. واوكردووه ت ــبۆر  زانكۆی ل ــافی ستراس ــی م ــافی و  سیاس ــرۆڤ م ــه مایه كه و  م  کانی تیی

 .ره ده یاریده مامۆستای ییدا، وه ته نێونه مافی شی به له جنێ  یی وه ته نێونه ی وه توێژینه نستیتۆی ئه  له ئێستا. وه گوتۆته
 

 .دوێت دیموكرات ده  حیزبی  كانی و دێرینه نج  گه  ندامه و ئه ژن   ی پێگه ت به باره سه  ن زاده سه حه  ئاسۆی
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اڵم نـاوی حیـزب  گۆڕی؟ بۆچی دروشمی حیزب و ئارمی حیزبتان گۆڕی بـه دا ناوی حیزبتان نه یه م كۆنگره ئێوه بۆچی له: پرسیار

  وه؟ ک خۆی مایه وه

 
 ی كۆمیتـه وه ئـه و كـردووه سـند په ی كه ئارمه گۆڕینی بڕیاری یان ته چارده ی كۆنگره. وه مه بكه راست شت دوو با تا ره سه :اڵم وه
ــدیی ناوه ــه ن ــه ڵبژێردراوه ه ــێ ده ك ــه له ب ــه ر س ــوێ كی هێمای ــار ن ــدات بڕی ــه. ب ــاوی رچی ه ــه، ن ــه حیزبیش ــه وه ئ ــا ك ــه گۆی  و ئ

 نـاوی چونكـه نیـه، راسـت وه  گرتۆتـه نه حیزبـی نـاوی كـردوون ندی سـه په یـه كۆنگره و ئـه كـه  حیـزب ی پێناسه  ی یانه گۆڕانكاری
 ی شــێوه بــه چـارده ی كــۆنگره سـتنی به كــاتی تـا وه ه ٢٢٢٦ دێســامبری ی٦ پـاش لــه ئێمـه. هــاتووه ردا سـه به گــۆڕانی حیـزبیش

  لــه اڵم بــه داوه، خۆمــان تێكۆشــانی و بات خــه بــه مــان درێژه دا ئێــران - كوردســتان دێمــوكڕاتی حیزبــی  نــاوی ژێــر لــه ســمی ره
 گۆڕانكـاریی حیـزبیش نـاوی وابوو كه. كوردستان دێموكڕاتی حیزبی به وه كرایه بڵێم وایه باشتر یان كرا حیزب  ناوی دا كۆنگره
 ئێمه كه  وه له یه بریتی وه مه بكه پوختی ر گه ئه كه شته ک یه کانیش  یه سیاسی یه سكاری ده موو هه ی نگیزه ئه. هاتووه پێك تێدا
 و ت خـه بـوو پێویسـت ین، بكـه ون خۆمـان  لـه ره بـه موعته هێشـتا كـه كـورد ی له سـه مه ی ختـه سـه تـه واقعییه و ئـه ی وه ئه بێ به

 مڕۆی ئـه قۆنـاغی و یی وه تـه نه وشـیاریی ی نووكـه هه ئاسـتی ری واڵمـده كـه خۆمـان هـی ینـه بكه سیاسی تی هۆویه له ك روومایه
  پوخـت ڕێی لـه بـوو  دیكـه قاوی شـه ند چه هاویشتنی تی رفه ده مهئێ ی كۆنگره. بێ مان كه له گه كانی یه داخوازی و كورد ی له سه مه

 ئێلیتـی هێژێمـۆنیی کانی واره شـوێنه ش دیكـه ی هێنـده كـه شـنێك چه بـه اڵت رۆژهـه كـانی كورده تیی وایـه ته نه گوتاری  ی وه كردنه
ــه حــاكم ــران ل ــه كان رچووه ســه به ئیدئۆلۆژیكــه یه ندی ســنووربه و ئێ ــه مه یری وهــه جه ی پێناســه ل ــان سیاســیی تی وجوودیی  خۆم

 كـه وه كه یه پرۆسـه ی چوارچێـوه نێـو ونه که ده و نین مان یه كۆنگره و ئه و ئێمه كاری می رهه به نیا ته شتانه و ئه دیاره. داماڵین
 اڵتیش رۆژهـه وردیكـ ی دیكـه حزابی ئـه الی لـه و وتبوو كه ڕێ وه ماندا که حیزبه كانی كۆنگره دوایین له جیاواز ی راده و  شێوه به
 وایـه تم ناعـه قه و نیـه وه حیزبـه تبوونی لـه به یان ندی پێوه  یانه گۆڕانكاری و له كام هی  وه منه ی روانگه له. وێ كه ده رچاو به
 ش ئێمـه ری رامبـه به نی  الیـه كـه ئێسـتا. بكـات یانه گۆڕانكاری و ئه مجاره ئه ی كۆنگره بوو پێویست حیزبیش تبوونی له بێ به كه

 و قــورس اڵت رۆژهــه كــوردی یــه وه ئه رۆژی رۆژ چونكــه ن، بكــه شــنه چه و لــه گۆڕانكــاریی وانیش ئــه هیــوادارم پێشــه له ی كــۆنگره
 ی وه كــرده. وه ڵــه مامه وێتــه بكه ڵیان گــه له و بناســێنێ دیكــه وانی بــه خــۆی رابــردوو لــه كگرتووتر یــه و خۆتر ڕبــه باوه قــایمتر،
 كردندا پێناسـه خـۆ بواری له کانمان یه سیاسی پارته پێویسته ش وه ئه بۆ. وێ ده شی هاوبه وتاری و ش هاوبه روانینی ش هاوبه

 لـه كـه بـڕۆن دا  یه ئاراسـته و بـه وه پێكـه موویان هـه دواجار ی وه ئه بۆ بێ هه کدی یه ڵ گه له یان زیمنی م النیكه كی یه نگی ماهه هه
 .وه خۆیانه نێوان نه  بخه وره گه زۆر فكریی و سیاسی ودای مه ی وه ئه بێ به دایه وه بزوتنه ندی وه رژه به
 

 ڵ  گه كانتان دروست بكات له یه ندی یوه ر په سه ی كه كۆسپ له وه سندتان كردووه نابێته هۆی ئه ی په و ناوه ئایا ئه: پرسیار
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  دانابوو؟ رجی ناو گۆڕینیان ڵ ئێوه مه گه دا له ندی یوه وان له په ر كه ئه رامبه نی به الیه

 
 لـه ی وه ئـه بـێ. داوه نـه ن الیـه و ئـه یـا ن الیـه م ئـه دڵـی ر بـه له نـه و داخ له نه بڕیارێكمان هی  دا یه كۆنگره و له ئێمه :اڵم وه

 بـه ی وه ئـه مێژوویـی دێمـوكڕاتی حیزبـی ری سـته به ر سـه له ین، بكـه سـاز بۆخۆمـان سـاخته تێكی هۆویـه كـه وین بكـه وه ئه داوی
 ی نـاوه و ئـه ئایـا ئێسـتا. گۆڕیومانـه بگـۆڕدرێ بـێ ده وابووه پێمان كه ش وه ئه و وه ته هێشتوومانه وه بیهێڵینه زانیوه دروستمان

 ر هـه بـێ، ده رمان وبـه ئه هاوڕێیـانی و ئێمـه نێـوان نـدیی پێوه ر سـه له كی یـه ری كاریگه چ كـراوه سـند په دا كـۆنگره له كه حیزب
 و ئــه. بێ نــه یان قســه دوا وه ئــه هیــوادارم كــه وه تــه داوه یان  پرســیاره م ئــه واڵمــی یانــدراوێك هراگ ركردنــی ده بــه وان ئــه ئێســتا

 كـه وه كـرده كـاڵ ی سانه كه و ئه موو هه شی ڕه چاوی ربڕیندا ده له بوو، نه كراو ڕواننه چاوه رۆكدا نێوه له ر گه ئه وان  ی ڵوێسته هه
 وه بـه كردبوو ی ره كه چه دا دڵیان له ئومێدێك یه هه ئێمه به ر رامبه به واندا یاندنی گهرا له ی سانانه وه نه و زاد ته و ئه هۆی به
 بـۆ بـن ر تیده یارمه گشتی ندیی وه رژه به رچاوگرتنی به له به و كان یه راستی به هێنان ت ناعه  قه به مان هاوڕێیانه و ئه نگه ره كه
 وه ئیمانـه بـه ش ئێمـه و اڵتـه رۆژهه كـوردی کڕیزیی یه دڵسۆزانی زووی ئاره كه وان ئه و ئێمه نێوان له تبی  ته ی پرۆسه ی وه ئه

 پـارتی" بنێـین خۆمـان نـاوی ئێمـه ر گـه ئه دڵنیـام. نیه ناو ی كێشه كه كێشه ڕاستیدا له. بكات پێ ست ده ین که ده لێ پێشوازیی
 لێـك واو تـه نـاوی دوو ئێسـتا ر هـه ئێمـه. زانن ده نخۆیانما کی یه پله نیمی خه به ر هه وان ئه یش،"جنووبی فریقای ئه ی ژینگه

 ی كێشــه كه كێشــه. یــه ناواقعبینانه نــد  چه و وا نــاڕه نــده چه یان رجــه مه و ئــه كــه زانــن  ده بۆخۆشــیان وان ئــه و یــه هه جیاوازمــان
 زیـانی بـه وتووه ركـه ده كردبـێ، پـێ كارمـان بۆخۆشـمان رابـردوودا لـه ر گه ئه ته قلییه ئه و ئه. بگۆڕدرێ بێ ده كه تێكه قلییه ئه
 كی مایـه بنه ر سـه له حیزبـه دوو و ئه رۆژێك وێ مهه ده من ئه  :بڵێم پێ شتێكت  با وجار ئه. بێزاره لێی مان كه له گه و مانه كه له گه

  ت قه ئیدی م وده ئه وه، وتینه كه دوور لێك زۆر دا سیاسی تی هۆویه له چ و ناو له چ ر گه ئه به دڵنیا . وه بگرنه ك یه قایم
 !وه ناگرینه ک یه
 

ــه مه: پرسههیار ــوه له س ــه چوارچێ ــتانه ل ــاری كوردس ــانی كۆم ــه پێكهێن ــتراتیژی ك ــمی س ــدا جــه ی دروش ــی  ی ئێران ــه كتێب نابتان ل
 مه داوا و پێشنیاری تۆ بوو بۆ كۆنگره؟ ئه. تان كردووه م پێشنیاره دا ئه "فیدرالیزم بۆ كورد، فیدرالیزم به كوردی"

 
 وی پێـڕه و رنامـه به ی وه نووسـینه تی یئـه هه لـه دواتـریش و گوتبوو م وه ئه دا یه نووسراوه و له ر وبه مه له ساڵ چوار من ئه :ماڵ وه

 خـۆی نگـی ده سـێك كه كـه یه نده وه ئه ر هه دا رییه گه تازه و له من خشی نه اڵم به. وه كردۆته باسم بووم ندام ئه تێیدا كه حیزبدا
 هـی نیـه، ش ئێمـه هـی ڵكوو بـه مـن، هـی ك نه. بووه من هی بڵێم م ناده خۆم به ئیزن جۆر هی  به و گشتی یرا پاڵ خاته ده

 كـورددا واڵتپـارێزی شۆڕشگێڕانی موو هه ناوی هه له  ساڵه ند چه و ست شه و ئه درێژایی به ی چوارچراكه كه نه سه ره كی مێژوویه
 .ین بكه كاره و ئه هاتبوو وه ئه ختی وه وایه پێم و وه رگرتۆته وه ژووهمێ و له ئیلهاممان نیا ته ئێمه. داوه ی بریسكه



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

111 
 

  ڵێن؟ وه چ ده یه و باره له. ڵتان گرتووه هی پارتی ئازادیی كوردستانه ی ئێوه هه یه م دروشمه تازه ڵێن ئه ده: پرسیار

 
 نــد رچه هه. نووســراوه  ئــازیزه رێكخــراوه و ئــه ی كــۆنگره پــێش ســاڵ دوو كــرد پــێ ت ئیشــاره كــه مــن ی یــه که نامیله و ئــه :اڵم وه

 مان كـه له گه قـازانجی من ئـه كـردی رزم عـه پێشـتر ك وه   .نـازانم یـه تازه دروشـمه و ئـه بـاوكی بـه س كـه كه وه مه که ده دووپاتی
 یـه هه وه مانـه كه له گه وسـینو چاره بـه یان نـدی پێوه ی یانـه تی ه ڕ بنه شـته و ئـه ر سـه له کانمان یه سیاسی  پارته كه بینم ده دا وه له

. تی كردوویـه ڵ وه هـه كـێ نییـه گرینـگ ین، بیكـه موومان هـه بـا مانه كه له سه مه قازانجی به شتێك ر گه ئه. بن نگ هاوده و كۆك
 و ئێمـه ی كه  دروشـمه خـودی بـه ت باره سـه اڵم بـه. نییـه حازرێـك و یی حـه هـی  ئیبـداعی كوردستان كۆماری كه  وه له جیا وه ئه

 وێـدا له ر هـه چونكه رزێن عه ر سه له القی زیاتر ئێمه ی دروشمه و ئه وایه پێم من دیكه، پارتێكی دروشمی ڵ گه له تیی  نزیكایه
 و نێ بـده تـاو شـتێك س كـه دوو كـرێ ده ش وه لـه جیا. فیدراڵدا دێموكراتیكی ئێرانێكی ی چوارچێوه له كوردستان كۆماری ڵێ ده
 .گیرێ هڵن هه پێ كیشیان یه ك وه
 

و  ی ریفـۆرمی حیزبـی دێمـوكڕات نـا یه به كۆنگره م كۆنگره توانین ئه کانی كۆنگره چی بوون؟ ئایا ده دیارترین ئاڵوگۆڕه: پرسیار
 رۆژی خایاند؟ ٨م جاره  كه رین كه بۆ یه به

 
 چ دا رۆژه نـد چه و لـه یـه وه ئه گگرین. نێ یه ناگه شتێك خۆی خوودیی نیا ته به خایاندووه رۆژی ند چه  كۆنگره كه وه ئه :اڵم وه

 كـــرێ ده لێــی ی یانـــه ڕوانی چاوه و ئــه و ســترێ به ده تێیـــدا ی دۆخــه و ئــه رووناكـــایی ر بــه له بــێ ده ک یـــه كۆنگره ر هــه. كــراوه
 بـه بـوو؟ انك ریفۆرمه موو هه ی كۆنگره ئایا! ڵێ به وه یه دڵنیایی  به بوو؟ ریفۆرم ی كۆنگره ئێمه ی كۆنگره ئایا. نگێندرێ ڵسه هه

. بكـرێن دوا بـه مه له بـێ ده كـه ماوه كار تر ی هێنده ند چه وه نوێبوونه و وه پێداچوونه بۆ وه یه دڵنیایی    به! خێر نه وه یه دڵنیایی
 دا هلێـر تـوانم ده نیا تـه. كـۆنگره نێـو بێنینـه دێر چـاوه و ت شایه ك وه حیزب ی وه ره ده ڵكی خه  مانتوانی نه وه داخه به هۆ زۆر به
 بـوو شـدار به دا ئێمـه ی كـۆنگره له میوان ك وه و کرێ ده کانی بۆچوونه و خۆی ر سه له حیساب كه ن بێالیه كی یه تی سایه كه ی وته
 ئێرانـی و كـورد حزابی ئـه ر هـه ك نـه بوو ده كه بوو ک یه كۆنگره یه كۆنگره و ئه نووسیبووی كۆنگره پاش كه وه بێنمه نیشانه به
 مـن بـۆ  .دژواره زۆر المێكـدا كه لـه كردوونـی یـه كۆنگره و ئـه ی كارانـه و ئه موو هه ریزكردنی. بن فێر لێی ش چهناو هی ڵكوو به
 بـه نزیـك لـه حیزبـدا مێـژووی لـه مجار كه یه بۆ. نییه متر كه كان ئاكامه خودی له ئاكامانه و ئه یانده گه ی ئێمه ی رێگایه و ئه

. كـران شـدار به دا كـۆنگره فكریـی سازیی ئاماده ففافی شه ی پرۆسه له رووناكبیران و ڵك هخ اڵنی كۆمه وه كۆنگره له ر به ساڵێك
 قێكـی ده جـاره م  ئـه كان، یه سكاری ده مای بنه كرایه ده پێشوو وی پێڕه و رنامه به میشه  هه كه رابردوو کانی كۆنگره ی وانه پێچه به
 ئاسـتی و دێموكراتیـك كجار یه زای فه دا كۆنگره  له. كۆنگره م رده به  خرایه تاوتوێ و باس بۆ و پێڕه و رنامه به له تازه واو ته

ــتوویی تێگه ــداریی به و یش ــه ش ــه ران نوێنــه ی چاالكان ــنێك چه ب ــه بــوون ش ــه ك ــه دا  بڕگــه زۆر ل ــاتر زۆر كان باس  ی راده لــه زی
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 س كـه ئێسـتاش كـه بـوو خـۆش زۆر مـن بۆ. ووب خۆی وتنی ركه سه ستی ده قوربانیی ڵێن ده ك وه كۆنگره و خایاند ده ماقووڵیان
 و هـزر كردنـی گـوڵ ی كـۆنگره كـۆنگره ق هـه به و بـداتێ م كۆنگره شدارانی به كردنی ش دابه بۆ قالنی ناعه ساسێكی ئه یتوانی نه
 یوتـــار و ویســـت ی وه كردنـــه پوخـــت و  وه قووڵكردنـــه ئـــاڵوگۆڕ دیـــارترین وه یه سیاســـی باری لـــه. بـــوو کان تاكـــه ڵوێســـتی هه
 و كـرد نزیم  تـه كوردسـتان تی حكوومـه كـانی نیهاده بـۆ نـدترمان مه وڵه ده حقـووقیی شـارتێكی ها روه هـه ئێمه. بوو تی وایه ته نه

 تی موشـاركه بـه دان گرینگـی حیزبـدا نێوخـۆی ئاسـتی لـه. كـرد سـند په دێموكراتیـك سۆسیالیزمی له نوێشمان كی یه وه خوێندنه
 رێزگرتنـــی بڕیـــاردان، مێكـــانیزمی كردنـــی ئیجمـــاعی و اڵت ســـه ده كردنـــی  دێســـانترالیزه ه،نـــ ده به خشـــی نه و دێموكراتیـــك

 مـافی كردنـی ڵ قبـوو حیزبـدا، لـه فیكری وتی ره و گرووپ پێكهێنانی مافی ناسینی سمی ره به و حیزب نێو كانی یه نگی نگاوڕه ره
 سـتروكتوری لـه گۆڕانكـاری هێنـدێك ها روه هـه و حیزبـدا، ی وه ره ده لـه  ت  نانـه ته حیـزب نـدامانی ئه گرتنی خنـه ره و ربڕین راده
  بـه ش مانه   له جیا. پێكردنن ئاماژه شیاوی پالندانان و وه لێكۆڵینه ندی ناوه ك وه نوێ ئۆرگانی هێندێك دانانی و تی رایه رێبه
 نسـیپی پره هێندێك بڕیارنامه ڵێك كۆمه كرانی سند په و راپۆرتدا له ئێمه رێبازی كانی یه گشتی هێڵه قی ده ی وه كرانه سند په
 حیـزب زیاتری ی وه ستنه به كانی رێكاره و حیزب ی وه ره ده ڵكی خه بۆچوونی و را بۆ دانان  مایه و وه خۆداچوونه به بواری له نوێ
 كـه دیكـه شـتێكی .بـوون هادینـه نه باشـتر کاندا جۆره جۆربه بواره له حیزب تێكۆشانی رخی چه كردنی كتیڤتر ئه و ڵگا كۆمه به

 سـلی نه كـه بـوو بـاو بۆچوونـه و ئـه ئێسـتا تا هـه ر گـه ئه  :اڵته سـه ده كردنـی سـت ستاوده ده بنێم دا ر سه له قامكی تی خۆیه جێی
ــێهه ــواره و م س ــی می چ ــوكڕات حیزب ــه دێم ــدانی مه ت ق ــۆ ی ــه خ ــته ی وه تاقیكردن ــێ یان قینه  راس ــه پ ــه دراوه، ن ــه  ل ــه نجامی ئ  و ئ
 موكوڕیی كـه بێگوومـان كـه یـه كۆنگره و ئـه كـه بڵـێم خۆشـه پـێم نجام ره سـه  .بـوو دروسـت واوی تـه به تانه ره ده و ئه دا یه كۆنگره
 و وه نوێبوونـه نێوان لـه كـرد سـاز عقوولی مـه نتێزێكی سـه گوتراو نـه ی شـێوه بـه كـه بـوو تی تایبـه وه بـاره و لـه بوو، هه خۆیشی

 .هتد... ئینسجام، و ئازادی نێوان له رایی، واقیعگه و ئیدئالیسم نێوان له تی، نایه سه ره
 

یـه  م كۆنگره نـد پێـت وایـه كـه ئـه ڵی بـژاردووی تـا چه هـه  ندی كـه كـۆنگره ی ناوه ندامی كۆمیته نجترین ئه ك گه تۆ وه: پرسیار
 نجان دابین بكات؟ شداریی ژنان و گه توانی به

 
 ژنـان ڵبژاردنی هـه بـۆ تمان تایبـه مێكـانیزمی دا كـۆنگره خوودی له م هه و دا كۆنگره پێش كانی كۆنفڕانسه له م هه ئێمه :اڵم وه

 كـانی كۆنگره لـه یان شـداری به ی رێـژه ی هێنـده چـوار یشـته گه دا كـۆنگره لـه شـدار به ژنی رانی نوێنه ی رێژه ئاكامدا له. دانابوو
 تیی رایــه رێبه نــدامی  ئه ژن پێــنج ئێســتا ر هــه. یــزبح تیی رایــه رێبه نێــو هاتنــه ژن رانی تێكۆشــه لــه كیش یــه ژماره و پێشــوودا
 نـدی ناوه ی كۆمیتـه راوێژكـارانی كرانـی دیـاری پـاش م كـه ده پێشـبینی و نـدیین ناوه ی كۆمیتـه نـدامی ئه سیان كه سێ كه حیزبن
. یـه بێوێنه واو تـه داحیزبـ مێـژووی لـه كـه شتێك س، كه شت هه تا وت حه بگاته دا حیزب تیی رایه رێبه له یان كجاری یه ی ژماره
 وه ئـه کـرێ ده كـه گیرابوو نـه ر زه نـه له ت تایبه مێكانیزمێكی هی  دا كۆنگره له نه و دا كان كۆنفڕانسه له نه الوان به ت باره  سه
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 و بووهـات پێـك الوان له كۆنگره رانی نوێنه سێی له ك یه له زیاتر م النیكه ش حاڵه و به. ین بكه لێ چاو ك یه سی مایه كه ك وه
 خـۆ ڕوانیی چـاوه ی زموونانـه ئه به هـاوڕێ و ئـه واوی تـه س كه ك یه له جگه رچی گه ئه حیزبیشدا ریی رێبه ڵبژاردنی هه كاتی له

 ٢١) وه مایـه خـۆی ک وه ر هـه نـدی ناوه ی كۆمیته ندامانی  ئه ی ژماره حاڵێكدا    له و كرد كاندید خۆیان کرا ده لێ كردنیان كاندید
 زانـم ده. ڵبژێردران هـه نـدی ناوه ی كۆمیتـه سـڵیی ئه نـدامی ئه ك وه حیـزب کـانی  الوه كـادره لـه س كـه ش شه پێنج ماڵ به ،( س كه
 و ژنـان شـداریی به بـۆ چـارده ی كـۆنگره وایـه پـێم رحاڵ هـه به اڵم بـه وه، نابێتـه چـڕ دا ڵبژاردن هـه له نیا  ته سیاسی شداریی به

 .قاندووه چه چاكی امێكیم نه حیزبدا بردنی ڕێوه به له الوان
 

لی  گــادانی،  ن زاده، جــه ســه بــدوڵاڵی حه ك مامۆســتا عه ســانی دێرینــی نێــو حیزبــی دێمــوكڕات وه دا كه یــه و كۆنگره لــه: پرسههیار
دا  سـت ده  تیی لـه ركردایه نێ و سه رنامه بۆ حیزب داده وه به م كۆمیسیۆنه له ژێره ڵێن ئه ده. وه هتد كۆمیسیۆنێكیان پێك هێنا ...
  وایه؟. م كۆمیسیۆنه هی  كارێك بكات تیی حیزب ناتوانێ بێ ئه ركردایه بێ و سه ده

 
 كۆمیسـیۆنه و ئـه نـدامانی ئه ی زۆربـه و هاتووه نـه پێـك بـردن نـاوت ی دێرینانـه سـه كه و له نیا ته كۆمسیۆنه و ئه جارێ :اڵم وه
 و ئـه ڵكوو به هێنا، پێك یان كۆمیسیۆنه و ئه كه بوون  نه وان ئه هو ئه پاشان. ئێرانن ئینقالبی پاش رانی تێكۆشه سلی نه به ر سه

 ی كـه اڵڵه گه كـه هـاتووه دا وه پێـڕه و رنامـه به و ئه قی ده له حیزب ی ساسنامه ئه له پارێزگاری  كۆمیسۆنی ناوی ژێر له ئۆرگانه
 كرابـوو ئامـاده كانـدا دێموكراتیكه سیستمه و ایاس بواری  له كارناس سانی كه تی هیممه به و رووناكبیران ڵ گه له هاوفكری به
 پێشـینه  بـێ دێموكڕاتـدا حیزبـی لـه اڵم بـه تره، تـازه ی كـه كاره سروشـتی رچی گه ئه كۆمیسیۆنه و ئه. كرد سندی په ش كۆنگره و

 کانـدا یه تی وڵه ده یره غـه و تی وڵـه ده دێموكراتیكـه سیسـتمه لـه میشـه هه. بووه هـه مان شـنه چه و لـه ئۆرگانی پێشتریش و نییه
 وه یــه تی ڕه  بنه یاسـای كردنــی جێ جێبـه تیی چۆنیـه بــه یان نـدی  پێوه كـه دێ پێــك سـکااڵیانه و ئـه یشــتنی پێڕاگه بـۆ ئۆرگانێـك

 پـێش کانی یـه ناكۆكی وه دیكـه کی الیـه له. حیزبێكـدا نێوخـۆیی ئاسـتی لـه اڵم بـه  مـه له جگـه نیـه شتێك كۆمیسیۆنه و ئه. یه هه
 مێكانیزمـــه كردنـــی لیب مونقـــه بـــۆ ئامرازێـــك ك وه کـــرێ ده و پێـــڕه و  رنامـــه به خـــوودی كـــه دا  نیشـــانیان یـــزبح تبوونی لـــه

 اڵم بـه. بـوو جه مووه وه شه یه روانگه و له  كۆمیسیۆنه و ئه دانانی بۆیه. ببرێ كار به تن مه رووحی به جاوز ته و كان دێموكراتیكه
 هــی  كۆمیســیۆنه م ئــه ئاگاداریتــان بــۆ درێ، ده ئۆرگانــه و لــه رۆژانــه م ئــه ی ۆرانــهنات و نــاو و تــوانج و تیــر و بــه ت باره ســه
 واوبوونی تـه لـه وتوو حـه7 كـه ئێسـتا نموونـه بـۆ. نییـه دانانێكیشـی رنامه به هـی  تی اڵحییه سـه و نییـه ئیجرایی اڵتێكی سه ده
 گرتـووه یان وه كۆبوونه ندین چه کان كۆمیسیۆنه ی زۆربه و انك ڵبژێراوه هه ئۆرگانه واوی ته ڕێ، په ده تێ  كۆنگره ی وتووانه ركه سه
 تا هــه ی كــه كاره حقــووقیی سروشــتی پێی بــه یــه وه ئه شــی كه هۆیه. گرتووه نــه شــی وه كۆبوونه ک یــه تاقــه كۆمیســیۆنه و ئــه اڵم بــه

 ڵی هـه ی ختـه وه و ئـه تـا وتوویـه خـه بڵێـین کـرێ ده و نییـه كـارێكی كۆمیسـیۆنه و ئـه گـۆڕێ تـه یه نه یی ساسـنامه ئه كی سكااڵیه
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 و ئـه بـۆ یه كۆنگره بانی گوێزه ی كه پێكهاته له و كۆمیسیۆنه و له خت وه پێش و وا ناڕه لێدانی ت تۆمه بڵێم ڕێ گه لێم. ستێنن ده
 .نییه كانیان نه مه ته به ره تێكۆشه ی ئازایانه ی وه خۆكشانه بۆ لێدان پڵه چه ستی ده ی سانه كه
 

 بوو؟ کترتان قبووڵ نه ڵێن یه ه ك د وه بوو كه وه ر ئه به کرد؟ ئایا له دا سكرتێرتان دیاری نه یه و كۆنگره له بۆچی: پرسیار
 

ــه :اڵم وه ــه ئێم ــه كۆنگره و ل ــه دا ی ــای ل ــه رێگ ــه ڵبژاردنی ه ــراوه واو ت ــه ری رێبه ك ــته كی ی ــه مان شایس ــه ڵبژارد ه ــه ك ــه موو ه  و ئ
 کترمان یـه ر گـه ئه. یـه هه یان وه نگدانـه ره وێـدا له بن هـه دا ئێمـه حیزبی ك وه حیزبێكی ی كهاتهپێ له کرێ ده ی یانه نگی نگاوره  ره

 سیاسـی ری فتـه ده به حیزب تیی رایه رێبه كانی دیفه ره واوی ته ئێستا ر هه. یشتباین گه نه ئاكامه و به بوو نگ ره کردبا نه قبووڵ
 و ئـه واوی تـه و ڵبژاردووه هـه سكرتێریشـمان. كـراوه كـاریش قسـیمی ته زۆر و م كه و ڵبژێردراون هه وه كانیشه سكرتێره جێگر و
 ین نابـه نـاوی سـكرتێر بـه جـارێ كـه وه ئه اڵم به. یبێ هه توانێ ده حیزب گشتیی سكرتێری كه نراوه ئیختیار له شی اڵته سه ده
 حیزبـی ئێسـتای تـا کانی سـكرتێره بـه ئـۆگرییم موو هـه ڵ گـه له  .تی خۆیـه تیی تایبه تی زعییه وه ر به له و خۆی خواستی ر سه له

 دایـی زو ت ئوبوهـه جۆرێـك  وه بـاره و لـه كـه بـوو  وه ئـه یه كۆنگره و ئه ئاكامی کانی یه رێنی ئه خاڵه له كێك یه من بۆ دێموكڕات،
  .ڵ كۆمه به ریی رێبه مكی چه ر به وه كرده نوێی گیانێكی و كرد
 

تی  تایبـه  به  كان یـه ڵ حیزبـه ئێرانی گـه ندی له تی پژاك و پێوه تایبه  كان به یه ڵ حیزبه كوردی گه ندی له ی پێوه له سه مه: پرسیار
 چۆن باس كرا؟  ڵ  موجاهیدینی خه

 
 رمان وبــه ئه هاوڕێیـانی لـه جگـه کان یه كوردســتانی  هێـزه بـه ت باره سـه دا كـۆنگره كــانی كراوه سـند په و بڕیـار لـه ئێمـه :اڵم وه

 داهـاتووی لـه خۆمـان روانینـی كانیش یـه ئێرانی هێـزه بـه ت باره سـه. کردووه نه تی تایبه نێكی الیه و پارت  هی  به مان ئیشاره
ــران سیاســیی ــردووه ستنیشــان ده ئێ ــه و ك ــه گوتوومان ــاوه و ل ــه دا پێن ــه وله ئه ی پێوان ــه ت ویی ــدا یه ندی پێوه ل ــه كانمان ــه. چیی  ل
 كـاری وه ئـه ن ئوسـووڵه چونكـه بـاس ر بـه هاتـه نه بـردن  نـاوت ی هێـزه دوو و لـه كام هی  ڵ گه له ندی پێوه ی له سه مه دا كۆنگره
  ك وه ئێمه كه بڵێم كرێ ده ڵوێست هه ک وه اڵم به. بدا ر سه له بڕیاریان و بكات توێ و تاو شتانه و ئه موو هه كه نییه كۆنگره
 دا كوردسـتان اڵتی رۆژهـه لـه هێـزه و ئـه سـووككانی داین ڕه بـاوه و لـه ئێسـتاش اڵم بـه ین، كه ده پژاك له چاو واڵتپارێز هێزێكی

  .نییه ئاجێندادا له ڵیان گه له ندی پێوه ی وه ستنه دابه موجاهیدینیشه رچی هه. نییه تی ساله ئه
 

دا باسـی لـێ  لیسـتنترناسـیۆناڵ سۆسیا كانی ئێرانی فیـدراڵ و ئه وه ته ی نه ندامبوونتان له كۆنگره ی به ئه له سه ئایا مه: پرسیار
 كرا؟
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 مان اڵنـه كۆمه و كـۆڕ و ئـه باسـی وه خـه بایه بـه دا" ئێمـه رێبـازی كانی یه گشـتی هێڵـه" لـه حیـزب تبوونی له پاش له ئێمه :اڵم وه
 كــه یه سروشـتی. وه كردۆتـه ســند په نـدی ناوه ی كۆمیتـه راپــۆرتی پاشـكۆی ک وه كانی یه گشـتی هێڵــه قـی ده ش كـۆنگره و كـردووه
 ر گـه ئه كـه چـۆن ك روه هـه بێ، نـه ت فاوه تـه بێ اڵنـه كۆمه و كـۆڕ جۆره و به ر رامبه به كوردستان دێموكڕاتی حیزبی ك وه هێزێكی

 ئێمـه نـاتوانن بێ هـه ی قینه راسـته كی یـه تی رایه نوێنه وێـدا له اڵت رۆژهـه كـوردی كـه بـێ گرینـگ بۆیـان ش اڵنه كۆمه و كۆڕ و ئه
 .بگرن نادیده

 
 هێنـان نـاوت ی رێكخـراوه دوو و به ندیدار پێوه مڕی و مشت ئاكامی ر سه له خۆمان تێكۆشانی و بات  خه ئێمه رحاڵدا هه له اڵم به
ــۆ ر هــه که شــته ر گــه ئه. ین ناخــه ك پــه  مان كــه له گه شــی له لــه چقڵێــك وه ئــه یــه، یانه حیزبی و بلیغاتی  تــه كێشــانی ڕۆخ بــه ب
 و ر كاریگـه كی یـه ری لۆبیگه فكـری لـه وه پێكه موومان هه پێویسته داین، مان كه ته میلله می خه له ڕاستی به ریش گه ئه. رناهێنێ ده
 .ین كه نه رازی  عارووفاتی ته دیپڵۆماسیی  به خۆمان دڵی ش چیدیكه و بین دا مان كه وه بزوتنه ی له سه مه بۆ   وه كرده به
 

 ن بۆ وتووێژ یان نا؟ دا چۆن باس كرا؟ ئایا ئاماده یه كۆنگره م ڵ كۆماری ئیسالمی له گه ی وتووێژ له له سه مه: پرسیار

 
ــه :اڵم وه ــۆنگره ل ــێك دا ك ــه باس ــه مه و ل ــه یه له س ــه و كراوه ن ــه تی سیاس ــه  ش  ئێم ــه ندی پێوه و ل ــه دا ی ــه ر ه ــه و ئ ــه یه ته سیاس  ك

 .یاندووه رایگه قاسملوو دوكتور بوونی هید شه پاش له مان که حیزبه تیی رایه رێبه
 

ک  ر وه ئایـا كـورد كانـاڵ هـه. یـه وه هه تانـه که فزیۆنه له تی ته تایبـه و به  یانـدنی ئێـوه ندیی به باری راگه دوا پرسیارم پێوه* 
 خۆ؟ ربه ناڵێكی سه بێته كه وه یان ده مێنێته خۆی ده

 
. ن ببـه دوورمان زۆر ناتوانن هێز به یاندنێكی راگه بێ به هاویشتوومانن دا یانه دوایی م  له ئێمه ی نگاوانه  هه و ئه موو هه :اڵم وه 

 هــۆی. بێنــێ دی وه ڵك خــه كانی یــه ڕوانی چاوه و ئێمــه كانی یه پێویســتی  ی یــه نوخته و لــه دووره زۆر كجار یــه هێشــتا كوردكانــاڵ
 ئێسـتای ی سـیغه كانی هرنامـ به كـه یـه وه ئه بۆ ندا كورتخایه له ئێمه وڵی هه. یه ننی فه و ماڵی گیروگرفتی مه ئه بۆ كییش ره سه

 .بێ هه خۆمانمان به ت تایبه ناڵێكی كه كۆشین ده تێ دواتریش و بكرێن رێكوپێكتر و ندتر مه وڵه ده كوردكاناڵ
 

 ٢٢٢٨ مەی ی٢٩: وتی ڕێکه  -   نگ گیاره ڕی ماڵپه:  رچاوه سه
 

------------------------------------------------- 
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  مڕۆی ئێرانه ی ئه وه بزوتنه  ترین غایبی وره کورد گه

 
  لـه ئێسـتا  کـه کوردستان، دیموکراتی حیزبی ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه زاده، ن سه حه بدوڵاڵ عه ئاسۆ.د: پرسپكتی  كوردیش

 پـۆرتێکیرا کردنی ئامـاده رکی ئـه و  ژنێڤـه  لـه ی کـه بنکه و  کـات ده کـار"کان ربازییه سـه هێزه دیموکراتیکی کۆنتڕۆڵی" رێکخراوی
 .کانیاندا زیندانه له چاکسازیی بۆ ستین له فه تی حکومه داوای ر سه له پێسپێردراوه،

 
 کـانی رووداوه  بـه ت باره سـه  زاده ن سـه حه ئاسـۆ.د ڵ گه له دیدارێکی  وه کرێته ده باڵو کوردستان باشووری  له  که  ئاوێنه ی رۆژنامه

 . وه خوینه ده  که تنه چاوپێکه قی ده  وه رهخوا  له  که  داوه ساز ئێران ی داوییه م ئه
 

  ڵداوه، چییه؟ ریهه سه  ئێران وز له ی سه وه ناوی بزوتنه یه که به وه و بزوتنه ی ئێوه بۆ ئه وه خوێندنه:  ئاوێنه

 
 وتووه، ڕێکـه وه انـدائێر له رابـردوودا مـانگی ش شـه له ی  ژانه شڵه و  خرۆش و  جۆش و ئه پێموایه من :ن زاده سه بدوڵاڵ حه ئاسۆ عه

 بـۆ فراوانمـان و  رم نه كی یه پێناسه  وه ئه ر گه مه وه، نابێته جێی ناسراوه، وز سه ی وه بزوتنه به که دا شته و ئه قاڵبی له مووی هه
 میـر کـه وه هڕێتـ گه ده رێکخـراوه دینامیزمـه و ئـه بـۆ بێگومـان وز سه ی وه بزوتنه ی ناسانه دیارده چاوگی. بێ هه وز سه ی وه بزوتنه
. وه وتـه لێکه ڵبژاردنیشـی هه تای کوده لـه بێزاریـی و  خسـت ڕێـی وه رکۆماریدا سـه ڵبژاردنی هـه له وتن رکه سـه بـۆ وی موسه حوسێن
 و  خۆڕســک نــاڕێکخراوو یان مــه ئه کــه دیکــه دینــامیزمێکی لوپۆهاویشــتنی په و  یین مــه تانی ره ده بــه بــوو دینامیزمــه و ئــه دواتــر

 ک نـه کـه یـه  هه وه ڵکـه خه ی نگخواردووانه په نیازه زو حه و به ندی یوه په و یه ئێراندا ڵگای کۆمه ناخی له ی كه ریشه ،الگیره مه هه
 و وه ڕێنـه گه ده ئیسـالمیش کۆماری نی مه ته له درێژتر زۆر کی رابردوویه بۆ ڵكو به وه، سترێنه نابه ڵبژاردن  هه له یه وره ده و به ر هه

 .ستیپێکردووه ده ئێراندا نوێی مێژووی یانی به ره به له ر هه که یه  دیموکراسیخوازییه وته ره و ئه ی درێژه
 

 یه چیه؟ وه و بزوتنه هێزو الوازی ئه خاڵی به:  ئاوێنه

 
 و جم مونسـه نـده وه ئه هێشـتا اڵم بـه سـتیپێکردووه، ده چیڕا لـه زانـین ده رچی گه ئه وز سه ی وه بزوتنه :ن زاده سه بدوڵاڵ حه ئاسۆ عه

 ندییـه تمه تایبه و ئـه. نن یـه گه ده خـۆی دروسـتی دی قسـه مه به سـانێک که چ و  گات ده کوێ به بێت روون که نیه پالتفۆرم ن خاوه
 م  هـه بـێ،  ده تتر حمـه زه به نێوبردنی لـه تـانی ره ده و گرێ خـۆڕاده زیـاتر م هـه که وه بزوتنه مجۆره به چونکه قازانجه، به ک الیه له
 كی الیـه له. کێشـێ راده خـۆی الی بۆ وه جۆره جۆربه داخوازی و  ویست به ڵ کۆمه جۆری جۆربه توێژی و  چین و وه بێته ده تریش وره  گه

 کی یـه رووما رێکخـراوو سـتراکتۆرێکی بـوونی بێ بـه سیاسـی کی یـه وه بزوتنه هـی  چونکـه زیانـه، به ندییـه تمه تایبه و ئـه وه دیکه
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 نی الیــه م هــه یــه، هه رێنی ئــه نی الیــه م هــه ویش ئــه کــه دیکــه کی یه له ســه مه. وێ رناکه ســه اڵتدا ســه ده ر بــهرام به له دیــاریکراو
 ی ئێلێمێنتانـه و لـه  بریتییـه کـه یـدان، مه هاتۆته یه وه بزوتنه و ئه وی پێشڕه ك وه جۆرێک به که یه هێزه و ئه سروشتی رێنی، نه
 نیا تـه ی خانـه له تیان رعییه شـه یرانی قـه ڕاسـتیدا له و  بـوون ت حاکمییـه ڵقواڵوی هـه انخۆیـ بـۆ کـه" وی موسه و  ڕوبی که ک وه"

 و  ڵوێسـت هه بێگومـان ریژێمـدا، ی وه ره ده لترناتیوی ئـه كتیڤبوونی نائـه یـان بوون نـه له. ڕانـدووه تێپه  اڵت سه ده و  ڵک خه نێوان
 ی وزه حـه كانی ئارامـه و  ئاسـایی ره هـه نزڵگا مـه ی وه ئـه هـۆی بێتـه ده انین،روحـ که وانه ئه ت تایبه به ئێلێمنتانه و ئه فتاری ره

 نـه بکه اڵت سـه ده اڵت، سـه ده خـودی کی چـه به ڵک خـه و  ت حاکمییه ڵ گه له وه وڕووبوونه ره به یدانی مه باشترین نه ببه ت حاکمییه
 ی وه وڕووبوونـه ره به تـانی ره ده واقعی، تی حاکمییه له یان وه ڕانه ڵگه هه وێڕای اڵت سه ده پێشووی ی ئێلێمنتانه و ئه اڵم به. نیشانه
  نییه، اڵتیان سه ده ڵ گه له یی بنچینه

 
 کانی سیاسـییه نوخبـه و  وان ئـه نێوان لـه وتـاری تیی دژایـه کـه وه ئـه هـۆی بێتـه ده ش وه ئـه ن، نـاده خۆیان به تانه ره ده و ئه یان
 موویان هـه توانن نـه کـان ئازادیخوازه هێـزه و بکـرێ پێشـبینی جۆر جۆربـه سـیناریۆی ئاکامدا له و  بێ دروست ت حاکمییه ی وه ره ده
 .بنێن نگاو هه وه پێکه دا ئاراسته ك یه به
 

 و چۆن بێت؟  بێ چی ریدا ده رامبه به ڕوانیی کورد له و چاوه ڵوێست  و هه وز هیچی بۆ کورد پێیه ی سه وه ئایا بزوتنه:  ئاوێنه

 
 ڵ گـه له نـدی یوه په له شـتیان نـدێک هه کـان، ریفۆرمخوازه و  قـه به  کاندیـده ڵبژاردنـدا هه کاتی لـه :ن زاده سه بدوڵاڵ حه ئاسۆ عه

 پێناوی لـه رێنێ ئـه نگاوێکی هـه به قوایـه هه وه، ینـه بکه ی وره گـه ر ده بـه ڕاده ی له وه ئـه بێ بـه کـه باسـکرد، ئێراندا النی گه مافی
 ی زۆربـه. بـدرێ م ڵـه قه له واڵته و ئه ی دیکه النی گه کانی ڕوانییه چاوه و نیاز له ئێران ستی بااڵده النی گه نیا   گه یشتنی تێگه
 دێنـه دا  یـه وه بزوتنه و ئـه کانی نگـه ڕه مه هه ڕیزه لـه کانـدا دیموکراتیکه ئازادییه و  مرۆڤ مافی بواری له ئێستا که ش شتانه و ئه

 بنێـین دا وه بـه دان بـێ ده اڵم بـه.  تی پێیـه پێویسـتی کوردیش و  ڵکن كه به و  باش شتی چۆڕێن، داده  یکان راوێزه په له یان گۆڕێ،
ــه ــورد ک ــه مه گشــتی به و  خــۆی ك وه ک ــافی ی له س ــه نه م ــران، كانی وه ت ــه ئێ ــایبی ترین وره گ ــاس غ ــه و  ب ــه کانی خواس  ڵقواڵوو ه
ــاو هه ــه له ڵگیرس ــه ی وه بزوتن ــرانن مڕۆی ئ ــۆ. ئێ ــ ب ــه هوێن ــه و ئ ــییه ئه قانوون ــنیارییه ساس ــانی ی پێش ــه نزیک ــه ی وه بزوتن  وز س

 كانی هۆیـه له كێک یـه. ساتیشـه کاره ڵکو بـه نییـه، ر اڵمـده وه ر هـه ک نـه وه کانـه مینه که و وه تـه نه مافی ی ڕوانگه له دایانڕشتووه،
 نێوخۆو لــه یــه وه بزوتنه و ئــه کــانی بژارده ی گونجــاوه  دانه رنجنه ســه و ئــه ر هــه دا، نێــوه و لــه کوردســتانیش ڵکی خــه بوونی دیارنــه

 بـۆ پاسـاوێک و هۆکـار ینه بکه وه ئه نابێ  ئێمه اڵم به. ئێراندایه له تی وایه ته نه فره پرسی به واڵت ی وه ره ده له کانیان پشتیوانه
 ی له سـه مه ر سـه له ئێـران سیاسـیی ڵگای کۆمـه کانی بژارده م رجه سه وه مومکینه کی رێگایه موو هه له پێویسته و  خۆمان سستبوونی
ــان ــه  بێنینــه خۆم ــه وه ئــه. قس ــه کــان کورده ک ــه نه  رۆژانــه م ئ ــه ڕاده له بــاجی وێ یان ــه بــۆ ر ده ب ــه ن بــده ک یه پرۆس  هێشــتا ک
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 نگـه ره هـۆ، زۆر هبـ. یه پرۆسـه و ئـه ر سـه له شـوێندانان بۆ زۆرن ش دیکه رێگای اڵم به. خۆیدایه جێی له واو ته وه، نایانخوێنێته
 وتی ڕه لـــه کــورد ك وه کــه بــێ دژوارتــر  ئێمــه بــۆ تانــه ره ده و ئــه ئێران لــه خســا، ره باشــوور کــانی کورده بــۆ  عێراق لــه ک وه

 ئێران لــه کــورد لی گــه اڵم بــه. ین بکــه لکێش پــه خۆمانــدا دوای بــه  دیکــه وانی ئــه و  وین بکــه مووان هــه پــێش  دیموکراســیخوازیدا
 کــورد وه دیکــه کی الیــه له. یــه هه دا باتــه خه و ئــه مان هــه له شــی ساڵه ســی زموونێکی ئــه و  رێكخراوتــره ئێــران ڵکــی خــه باقیی لــه
 م رجه ســه کــانی توێژه و  چــین ڵ گــه له نــدی یوه په له ئێســتا کــه یــه اڵواردنانه هه و  م ســته و ئــه موو هــه بــاری ڵگری هــه ئێران لــه

 ژێرپێنانی لـه تکێشـان، حمه زه و  ژنـان دژی بـه م سـته بی، زهـه مه می سـته تی، وایـه ته نه مـی سته) كرێ باسیده ئێراندا ڵگای کۆمه
 چــاک زۆر وه، بجوڵێنــه ژیرانــه و  ســت کده یه کــان کورده ر گــه ئه بۆیــه(. تی وڵــه ده تونــدوتیژیی کان، سیاســییه و  نی ده مــه مافــه

 و ئـه کانی پێکهاته م رجه سه ی نده وه رژه به له که ئێراندا داهاتووی بۆ  سیستمه و ئه بنیاتنانی وتی ڕه له کاتالیزۆر ببنه توانن ده
 .دایه واڵته

 
ڵ  گــه ڵــه بکــات، یــان له ك ئۆپۆزیسـیۆن مامه وز وه ی ســه وه ڵ بزوتنــه گــه بـێ له دا، کــوردی ئێــران ده مجۆره دۆخێكی لــه لـه:  ئاوێنههه

 اڵت؟ سه ک ده کۆماری ئیسالمی وه

  
ــه :ن زاده سههه بههدوڵاڵ حه ئاسههۆ عه ــه ر ه ــی یامێکی پ ــه سیاس ــوێندانه ی وه بۆئ ــێ ر ش ــه و  ب ــه ری کاریگ ــه بخات ــوکه هه ر س  وتی ڵس

 جۆرمان جۆربـه سـیناریۆی بـێ ده بێگومان کورد ك وه ش ئێمه. بێ دیاریکراو و  روون ی که به موخاته پێویسته دیکه، كانی ره کته ئه
. کێیــه له مان قســه رووی بــزانین بــێ ده اڵم بــه. وه ینــه بکه تــاقی شــن چه فره میتــۆدی مان كــه له گه قازانجی بــه و  بــێ رچاو بــه له
 هاتوونـه دژی به ئازایانه ئێران ڵکی خه  رۆژانه م ئه که ڕۆیی ره سه له ناوکه و ئه یانی ئیسالمی کۆماری ئێستا وه منه ی ڕوانگه له
 پێناوی لـه بـێ ده سیاسـی مـانۆڕێکی شـنه چه ر هـه بۆیه جا. وه ڕانه ڵگه هه لێی خۆی پێشووی کانی ئێلێمێنته له شێک به و  یدان مه
  .بێ ڕۆیی ره سه له ناوکه و ئه نووسسازی چاره مارۆدانی گه و  الوازکردن رچی هه
 

 نگێنیت؟ سه ڵده وه تا ئێستا چۆن هه رکۆماری ئێرانه ڵبژاردنی سه پاش هه اڵت له   کانی رۆژهه تی پارته سیاسییه سیاسه:  ئاوێنه

 
 ڵبژاردنـه هه و ئـه دوای كـانی رووداوه و  ئێران لـه رکۆماری سه می هه ده وری ده ڵبژاردنی هه ی پرۆسه :ن زاده سه بدوڵاڵ حه ۆ عهئاس
 کوردسـتانی اڵتی رۆژهـه کانی  حیزبـه ڵبژاردنـدا هه کاتی لـه کـه رخسـت ده ی ڵوێسته هه دوو و له کام ر هه تی قانییه هه جۆرێک به

 ی چوارچێوه لـه   قینه راسته ڵبژاردنێکی هه تانی ره ده بوونی نه دیکه جارێکی بۆ ڵك خه نگی ده له کودێتا ك یهال له. کردبوو ش دابه
 و ئـه خـودی کانی سـازوبازه کـه نیشـانیدا اڵت سـه ده دژی بـه ڵک خـه یـدانی مه هاتنه وه، والشه له اڵم به لماند، سه یدا نیزامه و ئه
ــ مه بکرێنــه تــوانن ده اڵته ســه ده ــۆ دانێکی ــه رووبه ب ــه هه دوای لــه. ڵی گــه له جیــدی ی وه ڕووبوون ــه الیه ی زۆربــه وه ڵبژاردن  کانی ن
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 و  نگی ماهـه ناهه وه داخـه به اڵم بـه. بـوون سـت  رهه سه له گـۆڕێ هاتۆتـه که دا نوێیه دۆخه و ئه ر رامبه به له کوردستان اڵتی رۆژهه
 كی یـه دوای لـه ک یـه ڵوێسـتی هه نـد چه نێوان  له وایه جاری ڵکو به كاندا حیزبه نێوان له نیا ته ك نه گوتار زۆری كی لێکدوورییه

 ت باره سـه. بـێ ده واو تـه رۆژدا كانی هاوکێشـه ی بازنـه له کـورد بارستایی زیانی به وه ئه بێشک که کرێ دیده به حیزبیشدا مان هه
 شـتێک پڕ لـه نێك الیـه بینـی ده. یـه هه خـۆی گونجـاوی کـاتی ڵوێستێک هه ر هه که بزانین بێ ده کانیش، ڵوێسته هه رۆکی نێوه به

 ئێسـتا. هاتووه نـه ختـی وه هێشـتا کـه گۆڕێ دێنێته شتێک دیکه نێكی الیه اڵمدا وه له رچووه، سه به می رده سه که گۆڕێ وه دێنێته
 کـه وه مێکانیزمێکـه رێگـای  لـه زووتـر رچی هـه پێویسـته پێکبێـنن،  ره بـه سته موده ده و به شتوانن نه اڵت رۆژهه کانی هێزه ر گه ئه
 ئێمــه یــه وه ئه گرینــگ. وه ڵێننــه هه نگاو هــه دا رجــه لومه هه و لــه ئێــران کــوردی وتــاری کخســتنی یه بــۆ بێ نــه رمییش فــه كــرێ ده

  نـه و  ین بـده خۆمان کیس له کان  تانه ره ده  نه که پێش ینه ببه ها وه  مان كه له گه کانی سیاسییه ویسته له ند مه وڵه ده رۆکێکی نێوه
 نـه الیه مه هه باتیی هاوخـه و  یـدان مه هاتنـه تـی رووره زه چیدیکـه نـابێ وه دیکـه کی الیـه له. وه بێڵینـه ڕۆیی ره سه بۆ تانیش ره ده
 روا هـه  نئێـرا نێوخـۆی ی وه بزوتنـه وانی ه پێشـڕ له شـێک به کـه وه ئـه نموونـه بۆ. ین بخه ک په وه رانه زێڕنگه قێی ته مه ده هۆی به

 پێـودانگی. مانی  بـه ین بکـه خۆشـمانی له  نـه بکـا، رازیمـان  نـه نـابێ وه ئـه بیـنن، ده ساسییدا ئه قانوونی ی چوارچێوه له خۆیان
 و نـد ناوه و  تی سـایه که و ئـه موو هـه ر سـه له ریمان کاریگـه تێبکۆشـین پێویسـته و  بێ خۆمان كانی مافه بێ ده ئاخرمان و  ڵ وه ئه

 گــرن ده ڵوێسـت هه ئیســالمی کۆمـاری زموونکراوی ئــه تی ماهییـه دژی بــه کـه ئێــران ی وه ره ده لـه چ و ئێــران نێوخۆی لـه چ  هنانـ الیه
 .مانه كه له گه و  خۆمان زووی ئاره جێگای که پێکبێنین تێدا یان ته ناعه قه و ئه تا هه بێ هه
 

نــد خــاڵێکی  نووســراو چه وپێش به وه نــد رۆژێــک لــه ی ئێــران چهرکۆمار ربژێری ریفۆرمخــوازی ســه وی بــه میرحســێن موســه:  ئاوێنههه
و پێشـنیارانه  ئایـا ئـه. ڵداوه ریهه ئێرانـدا سـه کان له ڵبژاردنـه پاش هه یرانـه کـه لـه و قه ربـاز بـوون لـه ته گـۆڕێ بـۆ ده هێناوه
  ڕوات؟ یرانه به چ ئاقارێکدا ده م قه گشتی ئه و به رن  واڵمده

 
 یـه یاننامه به و ئـه. لێکـراوه جۆری جۆربـه پێشـوازیی و وه خوێندنـه وی موسه ی١٧ ژماره ی یاننامه به :زاده ن سه بدوڵاڵ حه ئاسۆ عه
 یرانی قـه یـه یاننامه به و ئـه کاکڵـدا، له. وه كرێته پێشـیده یـان" وی موسـه" ی دیـارده کـه یـه زادانه ته و ئـه موو هـه ڵگری هـه بۆخۆی
 پێشـنیارانه و ئـه تـدا رواڵه  لـه چی کـه. كـا ده پێناسـه شـێوه باشـترین به دا مڕۆ ئـه ئێرانی لـه اڵت سـه ده و ڵک خه نێوان ندیی پێوه
 نـاکرێ اڵت سـه ده ماکانی بنـه تێکـدانی باسـی چونکـه نـاڕۆن، والوه به نیزامه و ئه روونی ده له چاکسازی بۆ نگاو هه ڵێک کۆمه له
 بـۆ پێشـنیارانه و ئه(. زۆره کی ڕوانییه چاوه دا   رجه لومه هه و له و  وی هموس ک وه سێكی که له وتۆ ئه کی ڕوانیییه چاوه ڕاستییش به)

 دوو لـه كه شـته واش اڵم بـه. یـه هه ئیسـالمیدا کۆماری لـه ریفـۆرم تانی ره ده نده چه که وه نه كه قوتده پرسیاره و ئه دیکه جارێکی
 ر گـه ئه تێکـدا حاڵه ها وه لـه و  کـرێن ده جێ جێبـه ڕاسـتی به پێشـنیارانه و ئـه کـه یـه وه ئه م کـه یه تی حاڵـه: نییـه ر ده بـه ت حاڵه
 م وده ئـه وا ئـه هـاتووه، یانـدراوه راگه و لـه کـه پێبـدرێ یان مافانـه و ئه ی مومارسه ی قینه راسته قی هه ئێران ڵکی خه بێ رار قه
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 م دووهــه تی حاڵــه ربۆیــه هه. ن بــه کارده به ئیســالمی کۆمــاری نی مــه ته به کۆتاییهێنــان و  اڵت ســه ده گــۆڕینی بــۆ یه ســه موماره و ئــه
 کاتێــک نیا تــه دا لێــره. یه وه ڕۆییه ره ســه نــاوکی ن الیــه له نــگ بروزه زه و  قی ره للــه که دانــی درێژه ویش ئــه چێ، تێــده رێــی زیــاتر

 ئێسـتا تونـدئاژۆیانی له کان نیزامییـه گرینگـی شـێکی به یـان کـه پێکـدێ ڵک خـه قازانجی بـه كـه یرانه قه له ر ده چوونه تی رفه ده
 .که یرانه قه نێو بێته کارساز و  جیدی کی یه شێوه به یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه که وه ئه یان وه رێنه ڵگه هه حاکم

 
 ٢٢١٢ جانێویری ی١٧: وتی ڕێکه  -  پرسپكتی  كوردیش ری ماڵپه:  رچاوه سه

 
----------------------------------------- 

 
ڵ  گه وتووێژی گۆڤاری الوان له  نگی له ك شۆڕشێكی ره وز وه ی سه وه كان و بزووتنه ییهنگ ره  شۆڕشه

 دا ن زاده سه دوكتور ئاسۆی حه
 
  بـه             موویان هـه  وایـه پـێم   كـه  یـه هه شـیان هاوبه نـدیی تمه تایبه ڵێك كۆمـه كان نگییـه ره  شۆڕشه موو هه":  نزاده سه ئاسۆی حه.د

 ".ن و كه ده رچاو به وه  ركردووه ده ناوبانگی وز سه ی وه بزووتنه  به  كه ئێرانیشدا ئێستای ی وه بزووتنه  له كان ۆرهج  له جۆرێك
 

 الون:  دیمانه
 

 ؟ نگی چییه ی شۆڕشی ره بۆ دیارده  ی ئێوه دوكتور ئاسۆ پێناسه: گۆڤاری الوان
 
 بـاوتری ی واژه سـته ده  بـه  كه  یه گۆڕانخوازانه  وه بزووتنه و ئه ناسراوی متر كه  ی واژه سته ده نگی ره شۆڕشی : نزاده سه ئاسۆی حه.د

 ك وه ك گۆرانییـه یـان گوڵێـك یـان نگێـك ره ڵبژاردنی هـه هـۆی  بـه  كـه ــــ نگـی ره شۆڕشـی.  ركردووه  ده ناویان  ری  خمه مه شۆڕشی
  كــه خۆڕسـك بڵێـین كــرێ ده و  ئاشـتیخوازانه ڵكیی خـه كی یـه وه بزوتنــه  لـه  یـه بریتی ــــ ڵــێن ده پـێ وای  كـه وه بزووتنه مبولی سـه
ــان ر ســه له قسه ڵبژاردنێكی هــه پــاش ن تــه عاده ــه دزراو، ی ــده گه اڵتێكی ســه ده دژی  ب ــانجی و خــرێ ده ڕێ وه ڕۆ ره ســه و ڵ ن  ئام

 روو تونـدوتیژی ی وه ئـه بـێ  بـه  رسـیارهرپ به و و ڕه میانـه و لیبڕا  سیاسیی كی یه نوخبه ركاری سه  وه هێنانه یان ركار سه هێنانه
 .بدا
 

 ؟ وه ڕێته گه ی و بۆ كوێ ده كان بۆ كه نگییه ره  مێژووی شۆڕشه: گۆڤاری الوان
 
  كانی كه یه دوای  له ك یه  پۆله شه  به ت باره سه دا خۆی ی كه یه ندی به پۆلێن  له هانتینگتۆن ساموێ  : نزاده سه ئاسۆی حه.د
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  وه بێرلینـه دیـواری رووخانی پاش  له اڵت رۆژهه ئورووپای كانی دێموكراتیكه  گۆڕه و ئاڵ جیهاندا،  له اسیۆندێموكراتیز وتی ره
 یـان  مه سـێهه پۆلی شـه م ئـه ی وه كردنـه قـووڵ ك وه كان یـه  ری خمـه مه  شۆڕشـه تـوانم ده  پێیـه و بـه. با ده ناو م سێهه پۆلی شه  به
 وڕا لـه ر هـه ڵیش خمـه مه نـاوی  كـه ری خمـه مه شۆڕشـی م كـه یه. دابنـێم دنیـادا  لـه كراتیزاسـیۆندێمو می چواره پۆلی شه ت  نانه ته

 دیكتــاتۆریی  بــه كۆتــایی تونــدوتیژی مترین كــه  بــه و دا رووی چێكۆســلۆواكی  لــه ١٩٨٩ ســاڵی  كــه بــوو  شۆڕشــه و ئــه ، هــاتووه
 ر هـه چێك كۆماری  له شی كه وه جیابوونه  كه ـــ سلۆواكی ی نموونه ددا وه نه ی یه ده كۆتایی  له دواتر. هات دا واڵته و له كۆمۆنیزم

 ئـاڵ  شـێوه مان هـه  به وانیشدا له  كه  یه هه سێربستانمان تی تایبه  به و كڕۆواسی و ــ ركرد ده ناوی ڵی خمه مه ی وه جیابوونه  به
 سـاڵی  كـه بـوو  شۆڕشـه و ئـه كـراو بـاس و ناسـراو  ره هه ی نموونه دوو اڵم به. بوو جێ جێبه گرژی و ڕ شه بێ  به سیاسی گۆڕی و

 نـارنجی شۆڕشـی نـاوی  بـه ئۆكڕاین  له دواتر ساڵێك  كه شۆڕشێكیش و دا، رووی كان رۆزه شۆڕشی ناوی  به گۆرجستان  له ٢٢٢٣
  .كرا ناودێر كان گواڵڵه یشۆڕش  به  كه ڵگیرسا هه  شنه چه و له شۆڕشێكی قێرقیزستانیش  له دواتر مێك كه  دیاره. چوو  ڕێوه به
 

 ؟ ست هێناوه ده وتنیان به ركه سه  و شۆڕشانه ئایا ئه:  گۆڤاری الوان
 
 ی جێگوڕكـه و ن خایـه كورت وتنی ركه سه ست به مه ر گه ئه.  چیه وتن ركه سه  له ستمان به مه  یه وه ئه  له سه مه : نزاده سه ئاسۆی حه.د

 ر هـه واشـمان واڵتـی ی نموونـه  دیـاره. بـوون وتوو ركه سـه كردن پێ م ئیشاره ی و نموونانه ئه موو هه ڵێ به ، یه تی حكوومه ئێلیتی
 رحاڵ هـه به یـا  كـراوه ركوت سـه و دراوه ری خمه مه شۆڕشی بردنی ڕێوه به وڵی هه  كه  یه هه پێشوو تی سۆڤییه كێتیی یه ی ناوچه  له
 نی دیمـه دووره  لـه و نـدا درێژخایه  لـه وتن ركه سه ست به مه ریش گه ئه. ێلۆڕووسب و كستان ئۆزبه  له  نموونه بۆ ، گرتووه نه ری سه
 و گورجسـتان  لـه م هـه  نموونـه بـۆ.  ئـاڵۆزتره  كه له سـه مه وا ئـه ، دایه كردن ت حكوومه باش و ساالری ڵك خه بوونی قامگیر سه
 وژمی تـه ژێر لـه جـا رابـردوودا، ی سـاڵه سێ دوو و له بوون، كان هی- ری خمه مه  شۆڕشه ی براوه  كه  یه نوخبه و ئه ئوكراین  له م هه

 واو تـه دا تداری وڵه ده تاقیكاریی  له كان، یه یی وه ته نێونه  ندییه پێوه تی واقعییه هۆی  به یا بووبێ كاندا یه نێوخۆیی  گیروگرفته
.  وه كـرده خـۆش اڵتی سـه ده بـۆ كان یـه ری خمه مه  شۆڕشـه نیكـا دۆڕاوه ی  وه ڕانـه گه رێگـای  كـه شـتێك. ر ده  هاتوونـه نه وتوو ركه سه
 وت سـكه ده ك وه بـێ ده كان یـه  ری خمه مه  شۆڕشه دا ت حكوومه سازیی سالم و دێموكڕاسی نی درێژخایه وتی ره  له رحاڵ هه به اڵم به
 واڵت سیاسـیی مێـژووی  له ك یه وره ده  به یان ته میان رهه به و سوود  كه بكرێن لێ چاو گر ڵنه حاشاهه و نرخ به وتنێكی ركه سه و

 .نابێ حدوود مه  واڵته و ئه كانی سیاسییه  یفه ته  له یفێك ته  به یان
 

 ؟ ڵداوه ریان هه دا سه تی پێشوو كێتیی سۆڤییه كانی یه  ناوچه  نیا له ته  م شۆڕشانه ئایا ئه: گۆڤاری الوان 
 
  و مێتۆد ڵكوو به كان، یه ری خمه مه  شۆڕشه  ڕوانینه نه  وه رۆكه نێوه و ئامانج ی ڕوانگه  له نیا ته ر گه ئه : نزاده سه ئاسۆی حه.د
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  لـه  كـه شۆڕشـێك  نموونـه بـۆ. بینـین ده دا نـوێ مێـژووی  لـه  هاوشـێوه ی وه بزووتنـه زۆر  ، پێوانـه  ینـه بكه ش وه بزووتنـه شێوازی
 و رم نـه  وه بزوتنـه و لـه ك یـه كـرا نـاودێر ك مێخـه  گوڵـه شۆڕشی  به و دا رووی پۆرتوغاڵ  له دا زایینی فتاكانی حه ڕاستی نێوه
 ڕێ وه یی وه تـه نه ی خوازانـه  ئاشتی كی یه وه بزووتنه لوبنان  له ریریش حه فی  ره تێڕۆری پاش زانین ده ك وه. بوو  سازانه گۆڕان
  كـه وه بزووتنه دا وریـده مه و لـه  كـه زانـین ده  دیـاره) خـۆی ایهێمـ  كردبـووه  یـه واڵته و ئه مبولی سه  كه رڤی سه ختی دره  كه وت كه

 م كـه ی نموونـه دوو(. كـرد ده ی واڵتـه و لـه  سـووریه كـانی هێزه ری ده  چوونـه داوای ڵكوو بـه بوو، نـه  وه ڵبژاردنـه هه  به ندیی پێوه
  وه رانـه وهه جه و ئـه نگـی ره نـاوی  بـه و  یـه هه  وه یـه بی ره عه واڵتی دوو  به یان ندی پێوه  كه  یه هه رنجڕاكێش سه اڵم به تر خ بایه

 خشـینی به بـۆ ك یـه وه بزووتنه ٢٢٢٥ سـاڵی پـاش یـت كووه  لـه. ن ده ده رانیان نگـده ده قـامكی  لـه نگدان ده كاتی  له  كه  وه كراونه
 عێـــڕاقیش ســـاڵی مان هـــه انیك ڵبژاردنـــه هه پـــاش. شـــین ی وه بزووتنـــه نـــاوی  بـــه وت كـــه ڕێ وه ژنـــان  بـــه نگـــدان ده مـــافی

 .كرد د ناوزه وانی رخه ئه شۆڕشی  به یان واڵته و ئه سیاسیی ی پڕۆسه  له  سڵه رفه سه و ئه كان یه مریكایی ئه
 

  تی كوودێتـا لـه ركاری حكوومـه سـه  ركۆماری و هاتنـه می سه یه وری ده ڵبژاردنی ده دوای هه  ك ئاگادارن له روه هه: گۆڤاری الوان
م  تـوانین ئـه ئایـا ده  بـڕوای ئێـوه  بـه.  وتووه ڕێ كـه وز وه ی سـه وه نـاوی بزووتنـه  تی بـه زایه رینی ناڕه كی به یه وه زووتنهئێران ب
 نگی دابنێین؟ شۆڕشێكی ره  به  یه وه بزووتنه

 
  شۆڕشـه موو هـه اڵم بـه.  یـه هه ۆیخـ  به ت تایبه ینیی زه و ینی عه ی مینه زه ك یه وه بزووتنه یا  دیارده ر هه : نزاده سه ئاسۆی حه.د
 ی وه بزووتنـه  لـه كـان جۆره  لـه جۆرێـك  بـه             موویان هـه  وایـه پـێم   كـه  یـه هه شیان هاوبه ندیی تمه تایبه ڵێك كۆمه كان نگییه ره

 و لـــه جـــۆر دوو  بـــه  مـــاژهئا بـــا. ن و كـــه ده رچاو بـــه وه  ركـــردووه ده ناوبـــانگی وز ســـه ی وه بزووتنـــه  بـــه  كـــه ئێرانیشـــدا ئێســـتای
  وه كـه وه بزوتنه رانی بـه ڕێوه به  به و  شنه چه م له كی یه وه بزووتنه ڵدانی رهه سه بواری  به ندییان پێوه  كه م بكه  ندییانه تمه تایبه
 دا واڵتانێـك  لـه شۆڕشـێك هـا وه  كـه بینـین ده چێ ده  ڕێوه به دژی  له نگی ره شۆڕشی  كه ین بكه  اڵته سه ده و له چاو ر گه ئه.  یه هه
 اڵم وه و بـادان سـت ده و فێـ  و فـرت اڵم بـه كـرێ، ده تێـدا ڵبژاردنیان هـه شـن، بێبه سیاسـی ی عه وسـه ته  لـه  كـه چـێ ده  ڕێوه به
  لـه ین بكـه لـێ چاو  وه شه كه وه بزووتنه خودی ی روانگه  له ر گه ئه.  حاكمه تێدا تۆتالیتاریسمیان گشتی  به و ڵك خه ی وه دانه نه

  رێكخـراوه. بێ نه زیاتر ر گه ئه  نیه متر كه كان نوخبه خشی نه  له ڵك خه اڵنی كۆمه یان قام شه خشی نه دا كان یه ری خمه مه  شۆڕشه
 پـێش وه  كـه ڵكه خه  كه ش نوخبانه و ئه. دێنن پێك  وانه بزووتنه  جۆره و ئه ی بڕبڕه زانكۆ خوێندكارانی و كان یه تی وڵه ده  یره غه

 ــــ ڵك خـه رباڵوی بـه شـداریی به  بـه ڵبژاردنێك هه - دا ڵبژاردن هه  له و بوون دا اڵت سه ده  له پێشتر  كه سانێكن كه ن ده ده خۆیان
 ق زه  كــه دا مكانــه چه و ویســت و  لــه چ و دا كان كارهاتووه بــه   مێكانیزمــه و مێتــۆد  لــه چ والتر ئــه ش وه  لــه.  كــراوه لــێ دریان غــه
 دا جیهـان ی دیكـه كانی یه نگی ره  وه بزووتنه و ئێران  له ڵك خه ئێستای ی وه بزووتنه نێوان له ش هاوبه خاڵی لێك گه ، وه رێنهك ده
 .كرێن ده دی به
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شت پ  مریكا و بریتانیا له تی ئه تایبه  واڵتانی رۆژئاوایی به  كات كه ده  وه به  ئاماژه  میشه كۆماری ئیسالمی هه: گۆڤاری الوان 
 ؟ راسته  نده گرێ و چه ده  رچاوه سه  وه چییه  له  وه ئایا ئه. وزن ی سه وه ت بزووتنه تایبه  به  شۆڕشانه  م جۆره ئه
 
  دیكـه كـانی دیكتاتۆره  رێژیمـه چ و ئیسـالمی كۆمـاری چ  كـه  نیـه جـار م كـه یه  وه ئـه گشـتی كی یه شێوه  به : نزاده سه ئاسۆی حه.د
 خـوازیی ئـازادی كی یـه وه بزووتنه  لـه  تانـه تۆمه و نـاو  جـۆره و لـه  و"  بێگانـه سـتكردی ده" و"  بێگانـه  به  وهسترا به" سپی رچه به

 ك وه.  یـه هه  یه له سـه مه و ئـه بـۆ تییش تایبـه هۆكـارێكی كان نگییـه ره  ئینقالبـه  بـه ت باره سه اڵم به. ن ده ده  یان كه واڵته نێوخۆی
  لـه یـان بـوون پێشـوو تی سۆڤییه كێتیی یه  له شێك به یان  كه  داوه روویان دا واڵتانه و له كان رییه خمه مه  شۆڕشه ی زۆربه گوترا
 جێگیـر راسـتیدا  لـه ش شۆڕشـانه م ئـه كانی ئامانجـه  لـه كێك یـه. كـران ده حیساب وی شووڕه قماری ئه  به سارددا ڕی شه می رده سه

ــی ــه كردن ــته خۆیی ربه س ــایی و  قینه راس ــان كۆت ــه هێن ــتراوه به  ب ــه یی س ــكۆ  ب ــووه مۆس ــی و ، ب ــاالك ئێلیت ــه چ ــدا شۆڕشانه و ل  ش
 ك وه مریكایی ئـه نــدی ناوه ڵێك كۆمـه گــوترێ ده  وه دیكــه كی الیـه له. بــوون رۆژئـاوا ڵ گــه له تی دۆسـتایه نگری الیــه ك ریه سـه له

 نـاتوانێ ش مانـه ئه مووی هـه اڵم بـه.  بووه هـه یان نـدیی وهپێ دا شۆڕشانه م ئه كانی نوخبه  له شێك به ڵ گه له سۆرۆس ژۆرژ بنیاتی
 كان، وێكچوونـه ڕای ره سـه  كه خشێ ببه دا ئێران ئێستای ی وه بزووتنه وریدی مه  له ت تایبه به  تانه تۆمه و به ت رعییه شه مترین كه
  وه پێكـه و بچووك دنیای  له.  جیاوازه  داوه  رووی داپێشوو كۆمۆنیستیی واڵتانی  له  كه  شته و ئه ڵ گه له ی كه ته ماهییه و  مینه زه

  بـه سـتیش نقه ئه  بـه ر گـه ئه و  كتره یـه  له ئاگایان جۆرێك  به واڵتان موو هه ی نوخبه و كان ره مسه جه موو هه مڕۆدا ئه گرێدراوی
 شـتێك چ ن سـڵه ئه. كتر یه واری شوێنه ژێر  ونه كه هد ر هه والدا به یا مال به دابنێن، كتر یه ر سه له ئسیر ته  كه بن نه دا وه ئه شوێن
 دنیـادا موو هـه  به بن ده بڕ بنه ئێعدام و  نجه شكه و دیكتاتۆری یاندا سایه ژێر  له ی مكانه چه و ئه  كه شرووعتر مه و باشتر  وه له
 ڵگادا كۆمـه نـاخی  لـه دێموكڕاسی و ئازادی ویستی و وجوود مه اڵتی سه ده  له بێزاری ر  گه ئه  یه وه ئه ی كه ته واقعییه.  وه ببنه باڵو
  لــه ویش ئــه كان، قامه شــه ر ســه  بێنێتــه ڵك خــه میلیــۆنیی اڵنی كۆمــه نــاتوانێ جیهــانیش هێــزی ترین وره گــه بووبێ، نــه  كــه ڵه كه

 .دابنێن  مایه خۆشیان گیانی  له بێ ده ران خۆپێشانده  كه ئێستادا ئێرانی ك وه واڵتێكی
 

كانی  دیی ئامانجـه هێنانـه  لـه  ی توانیـوه نگیی ئێران نـه ی ره وه ڕێزتان بۆچی تاكوو ئێستا بزووتنه بڕوای به  به: انگۆڤاری الو
  ؟چۆك دا بێنێ  تی كۆماری ئیسالمی به ئێراندا حكوومه  توانێ له ده  یه م شێوه ؟ ئایا شۆڕشێكی له وتوو بێ ركه دا سه

 
 داهێنـانی چۆك بـه  لـه سـت به مه ر گـه ئه. م بكه پێ ست ده ڕا ت كه پرسیاره می دووهه شی به  له  بده  ئیجازه : نزاده سه ئاسۆی حه.د

ــاری ــه ئیســالمی كۆم ــاواتی  كــه شــتێك) تی رووخاندنی ــازادی موو هــه ئ ــه خــوازانی ئ ــوادار كــرێ ده و  ئێران ــین هی ــامی  كــه ب  ئاك
 مانــا  بــه  نیــه ئیــنقالب ری خمــه مه یــا نگــی ره شۆڕشــی  وه اهیمــهف مه رووی  لــه ،(بــێ  وه ئــه ر هــه ئێســتاش ڵكیی خــه ی وه بزووتنــه
 ما بنـــه ڵشـــێالنی هه تێـــك و كان یـــه سیاســـی ما بنـــه كانـــدنی ڵته هه ك ریـــه به له  لـــه  یـــه بریتی  كـــه ئیـــنقالب ی كه تییه ســـوننه
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 سیاســی ی واره قــه و كــان نیهاده وانــدا له  كــه خــوا ده  تانــه حاڵه و بــه زۆرتــر ری خمــه مه شۆڕشــی ی واژه ســته ده. كان یــه تی اڵیه كۆمه
 و ڵك خـه فشـاری ئاكامی  له رۆژ ی سبه ر گه ئه ن له سه مه. گۆڕدرێ ده حاكم ی نوخبه اڵم به ، وه مێنێنه ده خۆیان ك وه ك یه ر سه له

  خــوازه ریفــۆرم  كــه بــێ  كشــه پاشه  بــه ناچــار  نــده وه ئه ئیســتبداد ی ســته هه دا ت حاكمییــه ئۆپۆزیســیۆنی كانی نوخبــه پێــداگریی
ــدووره مه ــه كانی غ ــۆزه ڵبژاردنی ه ــار ردانی ج ــه پ ــه  بێن ــار ر س ــه و ك ــه وانیش ئ ــه ده م ه ــتیان اڵتی س ــه پێویس ــه و بێ ه ــه م ه  و ئ
 م وده ئــه وا ئــه رن، بــه كار بــه دا ڵك خــه كانی یــه ڕوانی چاوه ڵ گــه  لــه هــارمۆنی  بــه و  رپرســیارانه به كی یه شــێوه  بــه ش اڵته ســه ده
 ری خمـه مه  شۆڕشـه  نـده وه ئه  نیه رج مه اڵم به.  چووه  ڕێوه به  وشه مانای واوی ته  به ریی خمه مه شۆڕشێكی ئێران  له بڵێین كرێ ده
 ئێرانـی  كـه ساسـی ئه پـارامێترێكی  چونكـه. كـا ده داوای و تی زوویـه ئاره ئێـران ڵكی خـه  كـه بـێ  گۆڕه و ئاڵ و ئه مووی هه ش یه

 و بـه تی تایبـه  بـه اڵت سـه ده ئیـدئۆلۆژیكی مای بنـه ئێـران  لـه مڕۆ ئـه  كـه  یـه وه ئه  وه كاتـه ده جوێ  دیكه كانی  ریدهو مه  له ئێستا
 م  لـه كی یـه وه بزووتنه بـۆچی ئایـا ئێسـتا.  كانه كێشـه موو هـه ی رچاوه سـه ، كـراوه قاڵب دا پڕاكتیك  له و ستوور ده  له  كه  جۆره
 ویی شووڕه  له شێك به  كه  وه هێنایه واڵتم دوو ی نموونه پێشتر من ئه ؟ یشتووه گه نه خۆی ئامانجی  به دا نئێرا  له هێشتا  شنه چه

 هــی   كــه كــرد واشــم واڵتــی باســی زدا وه عــه  لــه ، گرتوه نــه ری ســه تێیانــدا رییش خمــه مه ئینقالبــی وڵی هــه و بــوون پێشــووش
 بــۆ  كــه  بڕوایــه و ئــه ر ســه  دێنێتــه من ئــه  وه ئــه.  داوه روو تێــدا رمیشــی نه ینقالبــیئ و  نیــه  وه دیمــه قه ویی شــووڕه  بــه نــدیی پێوه
  كـه  مانایـه و بـه. زێهنی ی مینه زه ك نه  ره بڕیارده زۆرتر  كه  یه ینی عه ی مینه زه  وه ئه ری خمه مه یا نگی ره ئینقالبێكی رگرتنی سه
  وه كانـــه یدانییه مه  پـــارامێتره و كـــان  هێزه ی هاوكێشـــه  بـــه ی نـــده وه ئه  شـــنه چه م لـــه شۆڕشـــێكی وتنی كه رنه ســـه و وتن ركه ســـه
 شۆڕشــی.  وه ته ســتراوه به نه  وه یــه تداری وڵه ده تی ســووننه  بــه یــا سیاســی لتــووری كو و ت قڵییــه عه  بــه  نــده وه ئه ، وه ته ســتراوه به
 ر رامبـه به  لـه و نابـا ركوت سـه بـۆ نا په ئیدی اڵت سه ده  كه  جۆرێكه  به  كه موعادڵه دا و له  چونكهه  یه  ری خمه مه  بۆیه  ری خمه مه

  بۆتـه بۆخـۆی ڵكوو بـه ، كارایـه و  ئامـاده ر هـه ك نـه ركوت سـه ری فاكتـه ئێسـتادا ئێرانـی  لـه. كـا ده  كشـه پاشه دا ڵك خه هێزی
  رۆژنامـه ك وه ندی هاوپێوه و ندی پێوه كانی تۆڕه دا، كان گییهن ره  شۆڕشه و  وه بزووتنه  له  وه دیكه كی الیه له. حاكم و تدار وڵه ده
 دا ئیســالمی كۆمــاری  لــه. گێــڕێن ده كی ره ســه خشــی نه كانیــان رێكخراوه و نی ده مــه چاالكــانی و گشــتی  بــه مێــدیا و ئینترنێــت و
  لـه و ن بكـه دمكـوت كانیان یاره نـه  نوخبـه ن ده ده وڵ هه ش شێوه ترین  دڕندانه  به و قرتێنن ده  تۆڕانه و ئه بلوێ بۆیان ندی وه ئه
 .ببڕن دایان ڵك خه  له و كتر یه
 

 سپێ؟ مانای واقعی بچه  ئێراندا به  دێموكڕاسی له  وه و رێگایه ی له وه چ بكرێ بۆ ئه  پێویسته  بڕوای ئێوه  به: گۆڤاری الوان

 
 و یشـتن گه پێـك ی نوختـه دیـارترین و  نوێنگـه باشـترین ری خمه مه یا نگی ره ی وه بزووتنه من ڕی باوه  به : نزاده سه ئاسۆی حه.د

  وه بزووتنـه لی پۆتانسـیه ری خمـه مه شۆڕشـی  كـه  مانایـه و بـه.  یه سیاسـی ی وه بزووتنه و تی اڵیه كۆمه ی وه بزووتنه بوونی ڵ تێكه
 ویسـت  لـه و گرێ رده وه ڵك كه ڵگا كۆمه كانی توێژه و چین زی حه و هێز  له با، ده دا سیاسی كی یه ئاراسته  به كان یه تی اڵیه كۆمه
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 و تـــر كراوه ســتێنێكی به و ره بــه و دا  نیهــادی و سیاســـی كــراوی دیــاری كی جرایــه مه  بـــه تا هــه دێنجــێ ڵ هــه كانیــان مێتۆده و
 بێ، نـه سـترۆكتۆری بێ، نـه ری هرێب توانێ ده تی اڵیه كۆمه كی یه وه بزووتنه ر گه ئه اڵم به. رێ به عموومییان ی وزه حه تری عاداڵنه

 بـۆ سیاسـی كی یـه وه بزووتنه بـێ،  ری بێبـه ی كه تییه سـوننه مانـا  بـه ئیـدئا   لـه و ئامـانج  كاته نه اڵت سه ده بێ، باڵو و ڕش په
 و ئـه موو ههـ كـۆنكرێتیش ی شـێوه  بـه. راگـرێ دوور  یانـه ندی تمه تایبه و ئـه موو هـه  لـه خۆی بێ ده وتن ركه سه بۆ و پێش  چوونه
 كگرتنی یـه  نموونـه بـۆ. بكـرێن چـاو ره  پێویسـته و باشـن شـتی  بـووه دروست ر سه له ئیجماعیان جۆرێك  رۆژانه م ئه  كه ی شتانه
 كاندا، ئاسته موو هه  له خوازان ئازادی

 
  لــه دوور  بــه ڕۆیی ره ســه  بــه  كشــه پاشه بــۆ كان مومكینــه  كاناڵــه موو هــه كارهێنانی بــه تیــژی، و تونــد  لــه دووری  بــه دان درێــژه

 جیهـان، ی دیكـه واڵتـانی كارهاتووی بـه مێتـۆدی و تاكتیـك ریی راسـه سه و هاوكـات كاربردنی بـه و كردن زموون ئه دۆگماتیسم،
ــۆ فشــارهێنان ــه ب ــۆ كان ســمییه ره  نوخب ــه ســا  خــۆ ب ــه و وه كردن ــاتر تیی ئازای ــگ هاوده و زی ــوونی ن ــه واو تــه ب ــه  ل   ویســته ڵ گ

 بـۆ ئێستا ی وه بزووتنه كانی ته رفییه زه كردنی زیاد بۆ وڵدان هه و كان یه ندی هاوپێوه ی وه كردنه قووڵ ڵك، خه كانی یه تی ڕه بنه
  یــه واڵته م ئــه كانی تــه میللییه  كــه ئێــران ڵگای كۆمــه ســاختاریی  ره هــه هێــزی تی تایبــه  بــه كــان توێژه و چــین م رجه ســه ی وه ئــه

 .هتد...  و یی، وه ته نێونه ری فاكته كردنی خش هانابه بۆ كاركردن یدان، مه  بێنه بۆی چاالكتر و  هو ببیننه تێدا خۆیانی
 

 ٢٢١٢ جووالی ی٢٢: وتی ڕێکه  -  الوان ڕی ماڵپه:  رچاوه سه
 

------------------------------------------------- 
 

  ی ئێرانی"پرێسترۆیکا"کورد، هەڵبژاردنی سەرکۆمار و 
 

ئاسۆ حەسەن زادە، ئەندامی سەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە وتووێژێکدا دەگەڵ ناوەندی . د
 نووچە و شرۆڤەی رۆژ

 
 کەریم مەرەسەنە: ئامادەکردنی

 
زۆر کەس چاوەڕوانیان دەکرد کە ڕەفسـەنجانی، بتـوانێ بەشـێک لەو مـاف و ئازادییـانە دەسـتەبەر بکـا کە : کەریم مەرەسەنە

ســااڵنێکە بانگەشــەی بــۆ دەکەن، هەتــا بەشــێک لە ئۆپۆزیســیۆنی دەرەوەی واڵتــیش لە بــن لێــوانەوە بە " حتەڵەبەکانئیســال"
 هاتنی وی خۆشحاڵ بوون، ئایا شتێک هەیە کە بڵێی گەالنی ئێران، بە نەمانی ڕەفسەنجانی لە مەیدانەکەدا لە دەستیان 
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 و کە خەڵک لە ناوخۆ و دەرەوە هەگبەیان بۆ هەڵدرووبوو؟داوە؟ دەمەوێ بپرسم ئایا بە ڕاستی شتەکە بەو جۆرە بو

 
 دانپێـدانان بۆ که کورده لی گه ک وه ی ییانه وه ته نه پێکهاته و ئه دا لێره" ئێران النی گه" له ست به مه ر گه ئه :ئاسۆ حەسەن زادە

 بات خـه دێموکراتیکـدا سیسـتمێكی ی وارچێـوهچ لـه کانیان تییـه وایه ته نه مافه دیهاتنی وه و خۆیان کولتوریی ندیی تمه تایبه به
 بـه کانی سیاسـییه رامـه مه و نیـاز ڵ گـه له ئێران النی گه زووی ئاره و ویست که بڵێین پێویسته شتێک موو هه پێش وا ئه ن، که ده
 بــه وابـێ پێمـان کـه نـین  هاوشـێوه و ش هاوبــه نـده وه ئه" واڵت ی وه ره ده ئۆپۆزیسـیۆنی" یـان" کان به ڵه ئیسـالحته" ئێـوه ولی قـه
ــدان مه له ــی ده ی ــه رکران ــه ک کاندیدای ــه ئه ک ــدیان مان ــتبوو، به پــێ ئومێ ــه س ــه) وان ئ ــه وات ــران النی گ ــتێکی( ئێ  نــد رچه هه ش

 لـه سیاسـی زای فـه یـی رێژه ند رچه هه ی وه کرانه که ناکرێ وه له حاشا اڵم به دا کاته و له ر هه. چووبێ ست ده له ییشیان گریمانه
 ڵکێشـان هه ناسه هه قازانجی به توانێ ده و یتوانی ده ڵک خه ر سه فشاری و رکوت سه ی وه مکردنه که و البردن م النیکه یا ئێراندا

ــوه و ــه چوونی پێش ــه ر  ه ــه پێکهاته و ن الی ــێ ک ی ــه ب ــه ک ــایه ل ــاتۆڕی ی س ــه و دیکت ــابێته چه ڕۆییدا ره س ــافی و وه  وس ــان م  و ژی
ــازاد کردنی شــه گه ــێ ی ئاســووده و ئ ــه ت باره ســه. کرابــێ وت زه ل ــاوه بــه نجانی، فســه ره خــودی ب  و جێگــه هۆی بــه چ مــن، ڕی ب

 تیی تایبــه پرۆفــایلی ر بــه له چ و تی یــه هه ئیســالمیدا کۆمــاری سیاســیی و قــانوونی ی نزوومــه مه لــه رکۆمار ســه کــه ک یــه پێگه
ــه ره ــه نجانی فس ــه ک ــه رباری س ــه موو ه ــه  کێش ــه کانیان نێوخۆیی ــا و و ئ ــالمییان ریکۆم ــاره ئیس ــردووه، نووس هاوچ ــێم ک ــه وا پ  ی

ــه ــه تێکی ویالی ــاوبراو نوێی رله س ــه ن ــه  ن ــه وه کرانه و ئ ــه ی ی ــه ل ــه له سیاســیدا زای ف ــدا ڵ گ ــا ده خۆی ــه هێن ــاس ک ــرا ده ب ــه و ک  ن
 و جیـددی ری فاکتـه نیا تـه .وه کـرده ده ئێرانـدا کانی تییـه وایه ته نه پێکهاتـه ڕووی بـه روونـی نـده وه ئه کی روویه ده تیش تایبه به
 دا نیزامـه و ئـه نێو  لـه نجانی فسـه ره کـه وه قورسـاییه و بـه کـه بـوو وه ئـه ین بکـه بـۆ حیسـابێکی دا نێـوه و لـه كـرا ده کـه قیقی حه
 نگـه ره کـرد، ده چاوی ره دا وه ره ده دنیای ڵ گه له گرژی ی وه واندنه ره بواری له که جاران له زۆرتر پڕاگماتیسمێکی به و تی یه هه
 ســیناریۆی کــه وه فازێکــه نێــو  خســتبایه رێژیمــی کانی نێوخۆییــه وه ڕووبوونــه رووبه رکۆماریدا ســه پۆســتی لــه و ئــه یدانــداریی مه

 .وه وتبایه که لێ رێژیمه و ئه ی ئاینده بۆ نووسسازتری چاره
 

نـاوی دەبـرێ کلیلـی چارەسـەر کردنـی " ببـاڵی ئیسـالحتەڵە"ئایا دەتەوێ بڵێی کە کـۆی ئەو ڕەوتە کە بە : کەریم مەرەسەنە
 کێشەی نەتەوەکانی ئێران و پرسی ئازادی و باقیی کێشەکانی ئێرانی پێ نییە؟

 
 نـاوکی ڵ گـه له کـه رێـژیم روونـی ده ی نانـه الیه و تی سایه که و ئه نێو ندیی ریزبه ڕا ت ڕه بنه له ر هه جارێ :ئاسۆ حەسەن زادە

 و روون نـده وه ئه بـرێ، ده ناویـان ب ڵه ئیسـالحته بـاڵی یـا وت ره بـه و یـه هه یان کێشه( یی نهخام تیی رایه رێبه به) ڕۆیی ره سه
 ئاکـامی لـه زۆرتـر وان ئـه. ین بکـه کانیان ته نییە و  روانگه بۆ ها ره و الگیر مه هه نگاندنێکی ڵسه هه بتوانین که نییە ست کده یه

 لــه یان قینه راســته و روون کی شــییه هاوبه ن تمــه حه کــه  وه ئــه ک نــه وتوون هکــ ک الیــه وه نیزامــدا ریی رێبــه ی ســفیه ته تی سیاســه
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. بێ هـه وه پێکـه واڵتـدا کانی گیروگرفتـه ری سـه چاره و رێـژیم کانی  کێشه ی وه ڕووبوونه رووبه تیی چۆنییە بۆ روانین و ڕ بیروباوه
 نیا تـه شن بێبه خۆیان ی وه رێكخستنه بۆ نیهادی وی پته زێکیسا و ساخت له" کان به ڵه ئیسالحته" ئێستادا می رده سه له که  وه ئه

ــان یــدانی مه ی وه ســتکرانه ربه به ئاکــامی ــاوکی ن  الیــه له مانۆڕی ــیە، وه ڕۆییه ره ســه ن ــۆ شێکیشــی به ڵکوو بــه نی ــان ب ــه ناکارایی  ل
 تێکۆشـان بـۆ خۆیـان سـتی ده ی وه هێشـتنه اڵ ئـاوه وێـڕای بتـوانێ کـه وه ڕێته گه ده زیمنی م النیکه پالتفۆرمێکی ر سه له وتن رێککه

 جیاوازییـه ت نانـه ته. راکێشـێ خـۆی الی بـۆ ڵگادا کۆمـه کـانی توێژه و چـین نێو لـه پشتیوانی زۆرترین رێژیمدا، ی چوارچێوه له
ــه ده ــو کانی روونیی ــه نێ ــراو مپی ک ــه ناس ــاری ب ڵه ئیســالحته ب ــه ج ــه وای ــنێکه چه ب ــه ش ــوانین ده ک ــه ت ــه پێی ب ــه هل ودایان م  ڵ گ

 .ین بکه کان تییه سایه که و ن الیه ندیی به پله ڕۆیی ره سه ناوکی کانی روانگه
 
 و ئــاڵۆز زۆر ئیســالمیدا کۆمــاری تی حاکمییــه ژێر لــه ئێــران ڵگای کۆمــه بــه ت تایبــه ســتێنی  به زانــم ده کــه دا وه ئــه ڵ گــه له
ــه ش وه کرانــه رێگــای ر ســه کانی ســته ربه به ــه زۆرن، کجار ی ــه اڵم ب ــه ب ــه چــاو قی موتڵ ــه پــێم و م ناکــه ک یه پرۆســه هــی  ل  وای
 کان به ڵه ئیسـالحته کـه وایـه پـێم ش وحاڵـه به. ون کـه ڵده هه ڕۆکاندا ره سـه و سـتوو قبه چه  رێژیمـه نێو لـه رێک کان ه"گۆرباچۆف"

ــد مه ــه و وعی ــان راری ق ــه له خۆی ــژووی ڵ گ ــه شه گه مێ ــه سیاســی ندنی س ــران ل ــه ئێ ــووه کیس ل ــدی و چ ــه فه ده ئی ــت له کان رت  پش
 ویش ئــه یــه، هه ی وه نگدانــه ره وانــدا سیاســیی فتــاری ره لــه هێشــتا کــه وه ڕێتــه گه ده شــتێک بــۆ ش مــه ئه هۆکــاری. ن وه ریانه ســه

 سیاسـی ئـازادیی واندا نێو له که - ئێران مڕۆی ئه ڵگای کۆمه کانی کێشه که  راستیه و ئه قبووڵکردنی له دوودڵییان له بریتییه
 یــان"ئیالهـی" تێکی حاکمییـه ی مایانـه بنه و ئـه پرسـیاری ژێـر بردنــه بێ بـه -یـه هه کاتـالیزۆری و یی بناخـه خشـێکی نه و اجێگـ

 لـه وه سـپێکه ده سـاتی مه ده لـه کـه سـانێک که بێ نه یر سه زۆر نگه ره دیاره. ناکرێن ر سه چاره ڵكی خه تی حاکمییه بان خستۆته
 و لـه خۆیـان  ڕاوکـه دڵه بـێ و ئاسـانی بـه توانن نـه گێڕاوه تێدا گرینگیشیان خشی نه و بوون شدار به دا مایانه بنه و ئه داڕشتنی

 ئاکـامی و پاشـکۆ ئێـران لـه تییش وایـه ته نه فره ئێمـه ولی قـه بـه پرسـی بـۆ کان به ڵه ئیسالحته ی روانگه. ن بکه رباز ده  غزه جه
 ڵ گـه له  پرسـه و ئـه ڵ گـه له وان ی ڵـه مامه بێگومـان رچی گه ئه. گشتییه به ئێراندا له دێموکڕاسی و ئازادی پرسی بۆ روانینیان

 اڵم بـه ،(وه وانـه ن الیـه له بـێ تـاکتیکییش ئاقارێکی وه ئه ر گه ئه ت نانه ته) لیبراڵتره زۆر و ناکرێ راورد به توندئاژۆکان هی
 وه لـه زۆر روو، ته خستوویانه دا بواره و له ئێستا تا ی ڵێنه هب نده وه ئه و وه ته هێناوه ڵیان هه رابردوودا له ی نگاوه هه نده وه ئه
 .پێیه ئێراندا له کانیان وه ته نه ی کێشه ری سه چاره کلیلی كان به ڵه ئیساڵحته بڵێین که بن وه ئه شیاوی که مترن که
 

ــک سیســتەم : کەریههم مەرەسههەنە ــیە، وەختێ ــارە چی ــاچۆڤ"ئەدی چ ــێ و ئۆپۆز"گۆرب ــدا هەڵنەکەوتب ــی تێ ــیۆنی دەرەوەی ێک یس
 لە ئێران چیی لێ دێ؟" پرێسترۆیکا"سنوورەکانیش بێجگە لە بایکۆت نەیتوانیبێ رێگایەکی دیکە بدۆزێتەوە، چارەنووسی 

 
  قسه له کێک یه. کرد دوایی کۆچی مۆروا ر پییه ڕانسه فه پێشووی زیری وه رۆک سه ر وبه مه له رۆژ سێ دوو :ئاسۆ حەسەن زادە
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 کـه ین بخـه جـێ ڵگادا کۆمـه لـه دار پایه گۆڕانکاریی توانین ده کاتێک ڕاستی به ئێمه یگوت ده که بوو وه ئه و هئ کانی ناوبانگه به
 رێـژیم رووخانـدنی ئامـانجی یـا شۆڕشـگێڕی باتی خـه پرسـیاری ژێـر  بردنـه دا لێره ستم به مه. بێنین ئینقالب هومی وه ته له واز
. باشـتر چ بڕووخـێ، ڵکیـدا خه راسـانێکی ئاکـامی لـه ئیسـالمی کۆمـاری ینێ سـبه ر هـه کـه بێ هه وه ئه تانی ره ده ر گه ئه و نییە
 ر کاریگـه و دروست تی سیاسه. پێش بگرینه دیکه کی رێگایه چ بێ ده دا شنه چه و له کی سیناریۆیه دانی روونه له که یه وه له قسه
 بـۆ مێتافیزیـک و رزشـی ئه روانینێکـی می  رهـه به ش که خهنوسـ تـازه کـه نییە میشه هه بۆ ک یه نوسخه ی وه پێچانه مانای به هی 
 کان نێوخۆییـه ندنه سـه شه گه و کـی ره ده  ئـاڵوگۆڕه وتـی ره اڵم بـه خۆیانن شوێنی له ر هه کان اڵته سه ده جار زۆر. بێ کان له سه مه

 بــه پێویســته گــۆڕانیش خوازیــارانی و اڵت ســه ده یارانی نــه. ودوایان مــه له فتــاری ره و  پێگــه و جێگــه ر ســه خاتــه ده ری کاریگــه
 کاتێـک. ن بکـه دیـاری  که اڵته سـه ده ڵ گـه له خۆیـان ی ڵـه مامه قۆناغێـک ر هـه بـه ت تایبـه داتاکانی و ر فاکته رچاوگرتنی به له 

 بــۆ ی کــه حیزبه و خــۆی یی ئامــاده و گــوت ینی خومــه توڵاڵ ئایــه ی١٣٥٨ ری ڵوه زه خــه یامی پــه بــه ی"یک لبــه" قاســملوو دوکتــور
  رامــه مه و هانبینی جــه بــوو ســاڵێک نــد چه یانــد، راگه ئێــران لــه کــورد ی له ســه مه ری ســه چاره ر ســه له رێــژیم ڵ گــه له دانوســتان
 ینی خومــه جیهــادی توای فــه بــوو مــانگێکیش نــد چه و وه ببوونــه روون قاســملوو دوکتــور بــۆ م  النیکــه ینی خومــه کانی نــه درێژخایه

 یــاریکردنی بــۆ واقیعــی اڵم بــه م کــه نــد رچه هه تــانێکی ره ده رۆژیــش ی ســبه ر گــه ئه. کــرا ده جێ جێبــه انکوردســت ڵکی خــه دژی بــه
 ر گـه ئه نـابێ  ژیرانـه ،(نـیم خۆشـبین پێـی مـن دیـاره کـه) بـوو دروسـت ئیسـالمیدا کۆمـاری مینـی زه له گۆڕانخواز ئۆپۆزیسیۆنی
 . گرێ رنه وه ڵك که ڕۆیی ره سه به کردن  کشه پاشه تیس به مه به راست شنه چه و له تی رفه ده له ئۆپۆزیسیۆن

 
 بـۆ کارمـان هـی  بۆخۆمـان که ئینقالبێک یان کی ره ده هێرشێکی ئاکامی له رێژیم گۆڕانی به وه مانه ڕوان چاوه ی نده وه ئه اڵم به
ــه، کردبێ نــه ــاوه ش نــده  وه ئه بێجێی ــابی  لــه کــه وه بــه ڕ ب ــژاری نیا تــه دا شــنه چه م لــه رادیکــاڵی کی ســیناریۆیه غی  ســت رده به ب

 و ئـه ری بـه گرتنه بـۆ لـۆژیکی رێکی پاڵنـه هـی  دا دیـاریکراوه بڕگـه و  له که  وه ئه بێ به ئیسالمیدا کۆماری مینی زه له یاریکردنه
 کـه وابـێ پێمـان و وه ینـه بکه ک مایـه دیله ڕووی رووبـه خۆمـان کـه یـه وه ئه راست  وره گه ی ڵه هه. نادروسته بێ گۆڕێ له تاکتیکه

 لـه کان ندییه سـنووربه میش وده ئـه و کانـه ڵبژاردنه هه کـاتی ڵگا کۆمـه ڵ گـه له و رێـژیم ڵ گـه له ئێمـه سیاسـیی وعیـدی مه نیا ته
 ترسـی مه خـۆی خودیی بـه بـایکۆت کـه وابـێ پێمـان یـان وه، ینـه بکه کـورت دا"شـداری به یـا بایکۆت یا" ی وه ره که ساده فۆرموولی

 گۆڕانخـوازی ڵگای کۆمـه وه، ئـه جیاتی لـه. کێشـێ ده چـالش بـه رێـژیم ن تمـه حه شدارییش به و کا ده ساز رێژیم ی ندهئای ر سه له
 بکـا ی بێمشـوورییانه و سسـتی و دڕدۆنگـی و درز و ئه موو هه ی چاره پێویسته وه کانییە پێکهاته و جۆراوجۆری موو هه به ئێرانی

 و کانی سیاسـییه  بـژارده فتـاری ره و گوتـار کخسـتنی یه بواری لـه رێکاریش دنیا ک یه و ڵێنێنا ده وه ستیانه ده به ساڵه یان ده که
 پێویسـته که ن هه دا هتد... و یاندن راگه ڕی شه و دیپڵۆماسی ریی لۆبیگه و نی ده مه چاالکیی و ڵکی خه خۆڕاگریی پێدانی ره په
 و یـه(مریکا ئه) سام مام میزاجی به ستن به ئومێد نه  رێگاچاره. بکا انکتیڤی ئه و وه بێته سا  ریان سه له نگ ماهه هه ی شێوه به
 و ڵک خــه خــۆڕاگریی و بات خــه کردنــی یــدانی مه به ڵكوو بــه رێک، ســه له  ممامــه عه بــوونی گۆرباچۆف بــه ی وه ڕوانمانــه چاوه نــه
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 لـه و شۆڕشـگێڕی و نی ده مه ستێنی به ردوو هه له دۆگماتیزم له دوور به باته خه و ئه کانی جیاوازه نده هه ره کردنی نگ ماهه هه
 و وه وێتـه كه ده لـێ کارسـازتریان ئاکـامی رێـژیمیش کانی روونییـه ده درزه کـه یـه خته وه و ئـه. دا وه ره ده و نێوخـۆ ئاستی ردوو هه
 .بێ ده دروست نگاو، هه به نگاو هه چ و بێ کساته یه چ جا وه، گواستنه و گوزار بۆ  مینه زه و   هه
 

ــرتنەبەری  :کەریههم مەرەسههەنە ــڕدان دەگەڵ گ ــدییەکی چــڕ و پ ــوو ئەو شــتانەی کە تــۆ باســیان دەکەی لە پەیوەن بەاڵم هەم
سیاسەتێکی پرۆئاکتی ، سیاسەتێک کە لەسەر بنەمای دەستپێشخەریی سیاسی ڕۆنرابێ، بەاڵم ئەوەنـدەی مـن تێبینیـی دەکەم 

ئێرانیــدا نــابینم، دەگەڵ ئەوەش کە نزیــک بە هەمــوو حیــزب و ئەو جــۆرە سیاســەتە ئێســتا لەنــاو ئۆپۆزیســیۆنی کــورد و 
 !ڕێکخراوەکانی ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی واڵت دروشمی رووخاندنی ڕژیمیان بەالوە ناوە، سیاسەتێکی جێگرەوەیان بۆ دانەڕشتووە

 
ــابێ رێــژیم نیرووخــا ویســتی لــه وازی گشــتی به واڵت ی وه ره ده ئۆپۆزیســیۆنی نیــیە وا پــێم من ئــه :ئاسههۆ حەسههەن زادە . هێن

  تـه رفییه زه نـده وه ئه ئیسـالمیدا کۆمـاری لـه ڕۆیی ره سه ناوکی رابردوودا سااڵنی له که وه ئه رچاوگرتنی به له به وه، وانه پێچه به
 رکوتی ســه و ڵک خــه ئــازاری و بــردووه نێوی لــه پێکیهێنــابوو خــۆی کانی روونییــه ده نالێکییــه کردنی نالیزه کــه بــۆ کــه ش مــه که
 کلیفی تـه ی وه کالکردنـه یه ئێرانیـدا ئۆپۆزیسـیۆنی نێو لـه ئێسـتا سـت بااڵده ره هـه گوتـاری وه، تـره فـازێکی نێو چۆته ابیرانجی
 نیا تــه به وابــێ پێمــان کــه نیــیە مانایــه و بــه وه ئــه اڵم بــه. ئیســالحه هومی وه تــه لــه وازهێنــان و رێژیمــه و ئــه ڵ گــه له ڵک خــه
 دروسـتی به نابت جـه ی پرۆئاکتیڤـه ته سیاسـه و ئـه. بـڕووخێنین رێژیمـه و ئـه تـوانین ده رێـژیم نیرووخا دروشمی ی وه رزکردنه به

 وتـی ره ر سـه له وارێک شوێنه وێ بته ر گه ئه ئیسالحخواز، یا بی ر رووخێنه تۆ ئه. پێویسته ر هه رحاڵدا هه له ی که ده  پێ ی ئاماژه
 و ری سپێشـخه ده ن ه  خـاو بێ ده ی، بکه دروست بۆخۆت دا وه كرده به تی سیاسه دانیی مه له ک یه پێگه و جێگه و دابنێی کان رووداوه

 .ی که نه ت سیاسه بییانه زهه مه و ئۆرتۆدۆکس زۆر که کرێ ده کاتێک نیا ته ش وه ئه. بی رووداوساز
 

چەپ و ئەوی دیکەیـان کە یەکیـان لەمسـەری  -لە ڕاستیدا بێجگە لە یەک دوو حیزب و ڕێکخـراوی کـوردی : کەریم مەرەسەنە
لەوسەری ڕاستە ـ ئەوانی دیکە هەموو دروشمی ڕووخانیان هەڵگرتووە، هەرچۆنێک بێ دەمەوێ هەر لە درێـژەی ئەو بـابەتەدا 

ئەو لێــدوانەی ئێــوە، بە پــێچەوانەی . بڕێــک باســی لێــدوانەکەی حیزبــی ئێــوە بکەیــن ســەبارەت بە بــایکۆتی هەڵبژاردنەکــان
ە ئەدەبیاتێکی نەرمتر داڕێژراوە و بە تایبەتی باس لە رۆڵـی چاالکـانی سیاسـیی نـاوخۆی واڵت لێدوانی حیزبەکانی دیکە، ب

کراوە، ئەوە بێجگە لەوەی کە پێشتریش کەسـی یەکەمـی حیزبەکەتـان هێنـدێک باسـی سـەبارەت بە دانوسـتان دەگەڵ دەوڵەت 
پرۆســەی خــۆ دوور خســتنەوە لەو سیاســەتە  بەشــێکە لە" نەرمیــیە"دەمەوێ لەو ســۆنگەوە بپرســم کە داخــوا ئەو . وروژانــدبوو

 ی تۆ باسی دەکەی؟"مەزهەبییانە"و " ئۆرتۆدۆکس"

 
  ک نه و ڕێک باوه و س  ئه ک وه) شنه چه و له شتی و وتووێژ ڵ گه له ندی پێوه له حیزب سکرتێری که ی  وه ئه :ئاسۆ حەسەن زادە
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 شـتی دوو ئێران رکۆماریی سه ی مجاره ئه ڵبژاردنی هه به ت باره هس ڵوێستمان هه ڵ گه له کردووه باسی( ڤ رۆژه نێو پرسێکی ک وه
 ت سیاسـه ی خانـه نێـو چنـه ده ردووکیان هـه ڵێ، بـه اڵم بـه. نییە ک یه نجامیان ره ده و هۆکار و ستێن به و سروشت و جودان لێک

 رم نـه بیاتی ده ئـه. یـه هه دا ئێمـه سیاسیی اتیبی ده ئه له ی وه نگدانه ره ڕوونی به مڕۆ ئه که نائۆرتۆدۆکس ی میانه رده سه کردنێکی
 موو هـه پـێش ڵکوو بـه. بـێ کانمان نیمـه خه بـۆ داشـکاندن و کان ویسته له کشه پاشه یان رم نه ڵوێستی هه مانای به نییە رج مه

 م رجه سـه بـه و ی کـه زییهئاڵۆ موو هه رچاوگرتنی به له به سیاسی ی  دیارده بۆ  واقیعبینانه روانینێکی له عبیر ته توانێ  ده شتێک
 فــره و ری کتــه ئه فـره ئێــران لـه کــوردی تی سیاسـه ئێســتای می رده ســه کانی ندییـه تمه تایبه لــه کێک یـه. بکــا وه کانییە نـده هه ره
 چـوونی پێشوه و سیاسی ندنی سه شه گه هۆکارێکی به و ترسین نه شنییه چه فره و له ئێمه ر گه ئه. یه له گه و ئه باتی خه ستێنیی به

 موو هـه ی پێگـه و رک ئـه و هانبینی جه و( خاستگاه)  قواڵوگه که ین بکه قبووڵ ش وه ئه بێ ده بزانین، تیمانی وایه ته نه گوتاری
 ڵبژاردنی هــه کــه کــردووه هۆکارانــه و بــه مــان ئاماژه مانــدا که یاندراوه راگه زۆری شــی به لــه ئێمــه. نیــیە ک یــه ک وه کان ره کتـه ئه
 و لـه ر هـه. ین بکـه بـایکۆت ڵبژاردنـه هه و ئـه کـه وه ئـه ر سـه مانهێنێته ده و وه کاته ده جیا پێشوو ی وه له رکۆماری هس ی مجاره ئه

 پێمـان جیـاوازه، ئێمـه ی وه ئـه ڵ گـه له نێوخـۆ چاالکـانی تی وقعییـه مه و ت ریسـاله کـه وه ئـه رچاوگرتنی بـه له به اڵم بـه دا کاته
 هێـز نێوان لـه ر گـه ئه مـن ڕی بـاوه به. بڕوانین وان کانی ڵوێسته  هه و وڵ هه له وه دڕدۆنگییه و گومان چاوی به نابێ که وابووه

 ری واوکـه ته اڵم بـه جیـاواز ئاقـاری تـوانن ده هاوکـات هێزانـه و ئـه بکـرێن، ش دابـه دروسـتی به کـان کاره لێکدا گه کانی بژارده و
 و کـداری چه باتی خـه گـرت، ی ره پـه کوردسـتان بـاکووری له نی ده مه و مانی رله په باتی خه کاتێک بیرمه له. پێش بگرنه كتر یه
 و شـێواز کـه دا وه ئه ڵ گه له بات خه ی ستێنه به دوو و ئه دواتریش چ و وسا ئه چ چی که. بوو خۆیدا ڕی وپه له شاخ  ی فڕانه رزه به

 کـه نیـیە  وه ئـه سـتم به مه. بـوون نگ ماهـه هه و کـۆک وه پێکـه نجامگیریدا ئه له بووه، جیاواز لێک زۆر یانراویان راگه ئامانجی
 پێویسـته ش ئێمـه رحاڵ هـه به اڵم بـه بووه، دروست کردوویانه باکوور کانی کورده رچی هه بڵێم یان م بکه ڵ تێکه کان رجه لومه هه

 .رابێنین ندییه هه ڕه فره و به خۆمان زیاتر
 

ــانی: کەریههم مەرەسههەنە ــر لە بابەتەک ــی  شــتێک کە کەمت ــرێ، هەڵبژاردن ــێ دەک ــدا باســی ل ــدار بە هەڵبژاردنەکان پەیوەندی
شووراکانە کە دەوڵەت ئەو دەورەیە دەگەڵ هەڵبژاردنی سەرکۆماری کردوویەتە یەک و بەو جۆرە دەگەڵ بایکۆتی هەڵبژاردنـی 

وراکاندا کەسـانی زۆر سەرکۆماری ئەو هەڵبژاردنەش دەکەوێتە بەر بایکۆت، ئەوە لە کاتێـک دایە کە لە نـاو بەربژێرانـی شـو
 !شیاو و خۆشناو بەرچاو دەکەون و ڕەنگە شووراکان بۆ بەهێز کردنی دەستەاڵتی خۆجێیش گرینگ بن

 
 ره پێــوه بــه ندیــدار پێوه کانی ســییه مایه که لــه جیــا ڵبژاردنێکــدا هه ر هــه ڵ گــه له ڵــه مامه لــه ئێمــه :ئاسههۆ حەسههەن زادە

 کـه بگـرین رچاو بـه له ر فاکتـه سـته ده دوو پێویسـته کان، ڵبژێراوه هـه  زراوه دامـه بڕشـتی و اڵت سه ده ی راده و کان ییه وه ته نێونه
 ش رانـه فاکته و ئـه. كـا ده مان ڵـه هه تووشـی تـر ی وه ئـه رچاوگرتنی بـه له بێ بـه کامێکیـان ر هـه مای بنـه ر سه له گرتن ڵوێست هه
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 نووسـی چاره و ڵبژاردن هـه گشـتیی تی رفییـه زه و ک، الیـه له کان بژێرهر بـه ڵێنی بـه و ڕ بـاوه و  رنامـه به و پرۆفایـ  له بریتیین
 متر کـه و کـردووه حریممان ته کان جاره ی زۆربه که رکۆماری سه ڵبژاردنی هه ی وانه پێچه به. وه تره کی الیه له که پرۆسه م رجه سه
 لـه کوردسـتان ڵكی خـه بـێ ده  وه ئـه بۆ که شنێکه چه  به کانیان رنامه به و باس و کاندیداکان ندیی ریزبه که وابووه پێمان جار

 ی هۆیانـه و ئـه ر بـه له راسـت شـووڕاکان ڵبژاردنی هـه بـه ت باره سـه نن، یـه رابگه خۆیان بـه ت تایبـه یامی په وه شدارییه به رێگای
 سـتیاریی هه و کـاڵیلۆ سروشـتی هۆی بـه. پـێش گرتۆتـه رمترمان نـه ڵوێسـتێکی هه میشـه هه ک ریه سـه له کـردوون باسـت بۆخۆت
 ت اڵحییه سـه دی ره سـافیی لـه ئاسانتر ر  روه نیشتمانپه و خۆشناو سانی که ڕابردوودا له شووڕاکان، ڵبژاردنی هه متری که سیاسیی
 ڵک خـه  بـه ت خزمـه بـۆ گیراویـان پـێ و سـت ده و سنووردار ند رچه هه تێکی رفه ده ڵبژێرانیان هه به که وه له جیا و ڕین په  تێده

 و  وه تــه نه لــه دانیشــتووانیان کــه دا ناوچانــه و لــه کــوردیش دێمــۆگرافیی بارســتایی شــنه چه م بــه شــیانتوانی  ده خســا، ڕه ده ۆبــ
 ڵبژاردنی هـه لـه ڵک خـه کـه کردووه نـه داوامان ئێمه هۆ دوو به مجاره ئه اڵم به. ن بده نیشان پێکهاتووه جۆراوجۆر تیی مایه که

 ی وه کردنــه د ره مجاره ئــه پێشــوو، کانی ڵبژاردنــه هه ی وانــه پێچه به کــه  وه ئــه ر بــه له م، کــه یه: ن بکــه شــداری به شــووڕاکاندا
 مـادام کـه  وه ئـه ر بـه له م، دووه گشـتگیره؛ و رفراوان بـه زۆر کجار یـه نین رێژیم سندی په زۆر که ربژێرانه به و ئه تی اڵحییه سه

 خۆیــان ولی قــه بــه ی وه فراوانکردنــه بــۆ ئامرازێــک ک وه شــووڕاکان و رکۆمــاری ســه ڵبژاردنی هــه ردوو هــه کردنی هاوکــات رێــژیم
. ین بکـه دابین رێژیم بۆ میللی ی ماسه حه سبابی ئه که نییه ئێمه خشی نه وه ئه که وابووه پێمان با، ده كار به" میللی ی ماسه حه"

 ڵبژێرانیان هـه شانسی و وه ماونه ربژێراندا به ریزی هل وان سندی په جێگای سانی که وابوو پێیان ڵک خه شوێنێکیش له ر گه ئه
 .دا نگیان ده بن، زۆر نییه وا پێم که دا، تانه حاڵه و له ڵک خه ر گه ئه نازانم ساتی کاره به هی  یه، هه
 

ەوە لەوانەیە بەشێک لە ئامانجی ڕژیم، لەو هاوکات کردنەی دوو هەڵبژاردنـی سـەرکۆماری و شـووراکان، ئ: کەریم مەرەسەنە
بێ کە نەیارەکانی بخـاتە نـاو هەڵوێسـتێک کە ڕەنـگە بە تەواوی بە دڵـی خۆیـان نەبـێ ـ وەک ئەوەی کە ناچـار بـن هەردوو 

داخـوا نەدەکـرا ڕێگـایەکی ! بـۆ رێـژیم دابـین نەکەن" ی میللـی ماسـه حه" هەڵبژاردن بایکۆت بکەن بـۆ ئەوەی وەک ئێـوە دەڵـێن 
ــاو  ــۆ ئەوەی نەکەونە ن ــدۆزرێتەوە ب ــکە ب ــک ئەو گەمەیەی دی ــرا بە جۆرێ ــوا نەدەک ــتم ئەوەیە داخ ــاوا؟ مەبەس ــتێکی ئ هەڵوێس

  دەوڵەت بەتاڵ بکرێتەوە؟
 

  رکۆمارییه سه ڵبژاردنی هه ر سه له ئۆپۆزیسیۆنیش و رێژیمیش کیی ره سه فۆکووسی که بڵێم وه ئه با جارێ :ئاسۆ حەسەن زادە
 من ئـه پاشـان،. یـه هه دا عییـه قته مه  سیاسـییه یارییـه و لـه کیـی الوه و  انهمیی دووه کی مانایه و خ بایه شووڕاکان ڵبژاردنی هه و

 ڵگای کۆمـه نێـو کـانی بژارده و ن الیـه و هێـز لـه زۆره ژمـاره و ئـه کـه بزانـێ خـۆی قـازانجی بـه وه ئـه رێـژیم کـه نیـیە وا پێم
 ک یـه لـه ر گـه ئه ئیسـالمی کۆمـاری چونکـه بکـا، ڵبژاردن هـه بـایکۆتی بـۆ بلیغ تـه واڵت ی وه ره ده له تی تایبه به ئێران سیاسیی
. کـا ده راسـت نگـدان ده کانی سـندووقه ر سـه بچنـه ڵک خـه لـه زۆرتـر رچی هـه کی یـه ژماره خۆشه پێی که دا وه له بکا راست شتدا
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 متر رهـه به به پـێ بـایکۆت لـه پێ ڵبژاردنی  هه له شداریی به تاکتیک ک وه ئۆپۆزیسیۆن یان ڵک خه کدا یه بڕگه له ر گه ئه دیاره
 کـاره و ئـه دا، وه ره ده جیهـانی ڕووی بـه ران نگـده ده تی شـیمه حه نیشـاندانی بـۆ رێـژیم تـی نییە گوێدانـه بـێ پێویسته وا ئه بوو،
 ئۆپۆزیسـیۆنی نـه وایـه پـێم ڵبژاردنێک،  هـه موو  هـه بـۆ و بـایکۆت، چ و شداری به چ واته تدا، حاڵه ردوو هه له من ئه. بکرێ

 بــازاڕی رمکردنی گــه بــه رێــژیم کــه ڕه بــاوه و ئــه مای بنــه ر ســه له نــابێ ڵک خــه گشــتی به نــه و نێوخــۆ چاالکــانی نــه و هو ره ده
 و بـێ نـدێک رچه هه ڵبژاردنـدا هه لـه ڵک خـه شـداریی به ی رێـژه. بگرن ڵوێست هه بکڕێ بۆخۆی ت رعییه شه وێ یه ده ڵبژاردن هه
 پێـی بۆخـۆی کـه کـا ده شـداری به ی رێـژه لـه گـوزارش جـۆره و بـه رێـک ڕۆیی ره سه کیناو درابێ، س که ر هه به ڵکیش خه نگی ده

 یـه هه ک وه ک ریه سـه له که ئاکامه( می خاته بۆ ك وه) وایه جاری جا نێ، یه گه راده خۆی ویستی به نگدانیش ده ئاکامی و خۆشه
 ڕی بـاوه به بۆیه. نێ یه گه راده ڵک خه نگی ده ی وانه پێچه و جیاواز ئاکامێکی( نژاد دی حمه ئه بۆ ک وه) واشه جاری نێ، یه گه راده
 م هـه و رێـژیم م هـه ئیـدی ئێسـتا چونکـه بوو، نـه که کییه ره سـه له سـه مه وه یه سـۆنگه و لـه رێژیم ی مه گه ی وه کردنه ڵ پووچه من
 لـه کان ڵبژاردنـه هه و نـده  چه بـه نـدی چه رێـژیم تی رعییه شـه کـه زانـن ده باشی به جیهانی گشتیی بیروڕای میش هه و ڵک خه

 ی ڵـه مامه وه، ئـه جیاتی لـه. دا ده نـگ ده لێکـدا وژمگه ته و رج لومـه هه جـۆره چ بـاری ژێر لـه ڵک خـه و چـن ده ڕێوه به چۆن ئێران
ــاکتیکی ــته ڵبژاردن  هــه ڵ گــه له ت ــه ر ســه له زۆرتــر پێویس ــه بــێ وه ئــه مای بن  کــه، دنهڵبژار هه کانی ندییــه تمه تایبه داخــوا ک

 کامـه ڵگری هه توانێ ده ڵک، خه نگی ده له كردن نه یا کردن کودێتا ری گه ئه و کاندیداکان نێوان جیاوازیی ڕووی له تی تایبه به
 ی کشـه پاشه کـه بکـا ک سـیناریۆیه دیهـاتنی وه بـه تی یارمـه خۆی ڵوێستی هه به ئۆپۆزیسیۆنیش تا هه بێ ئاکامانه و نجام ره ده

 .وه وێته بکه لێ سیاسیی ی وه انهکر و دیکتاتۆریی
 

زۆر لە چـاودێران دەڵـێن کـوردی رۆژهەاڵت بـێ سـەرکردەیە، یـانی ڕێبەرێکـی دەخۆڕادیـو و خـاوەن پـێگە و : کەریم مەرەسەنە
قورسایی سیاسیی وای نییە کە بۆ نموونە ئیـرادەی هەڵێنـانەوەی هەنگـاوی جیـاوازتری هەبـێ، زۆر کەس دەڵـێن ڕێبەرەکـانی 

ــۆ  رۆژهەاڵت لە ــابینێ هەنگــاوی ب ــاتی سیاســی لە نــاوخۆی واڵت دەکەن بەاڵم کەســیان دە خــۆی ڕان بــن لێــوانەوە باســی خەب
بە کۆمـاری " لەببەیـک"قاسـملوو دە خـۆی ڕادی بڵـێ ئەگەر مافەکانمـان دەسـتەبەر بـێ . وەک چۆن کاتی خۆی د -هەڵێنێتەوە 

 !ئیسالمی دەڵێین

 

ــه :ئاسههۆ حەسههەن زادە ــهر کــانی کورده نــاڵێم من ئ ــه لــه اڵت ۆژه ــو ده" رانی رێبــه مڕۆدا ئــه می رده س  و  پێگــه ن خــاوه و خۆڕادی
 فی سـه لـه شـمان دیکه زۆری و زۆرن تازمان کـه یه ری رێبـه کـه یـه وه ئه مڕۆ ئـه ئێمـه ی کێشـه وه وانـه پێچه به. نیـیە یان"قورسایی

 موو هـه بتوانێ که نییە سی که کانیدا زیندووه نێو له اڵت رۆژهه کوردی مڕۆ ئه بڵێین وایه دروستتر! ستاوین راوه ردا رێبه  به بوون
 م لـه کی تییه سـایه که دا قۆناغه م له که ش وه ئه ڕوانیی چاوه  من یشتنی تێگه به. وه بکاته کۆ خۆی تیی سایه که وری ده له ک الیه

ــۆره ــه ج ــێ و ڵبدا  رهه س ــرێ، ج ــه چاوه بگ ــه كی ڕوانیی ــای. بێجێی ــه گه رێس ــه سیاســی ی م ــه ل ــوو  ه ــادا م ــه و دنی ــه ک ی ــه وان ل  ل
 وایـان سیاسـی ی مۆدێرنیتـه لـه روو وتـی ره و سـتێنی به فره و شـنی چه فره  .رداهاتووه سـه به زۆری گـۆڕانی خۆمان ی که کوردستانه
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 لـه نخۆیـا چوونی پێشـوه ئازادیـدان بـۆ بات خـه حاڵی لـه هێشـتا ی ڵگایانه کۆمه و ئه ت نانه ته مڕۆدا ئه رۆژگاری له که کردووه
 کی یـه پێگه و جێگـه ئێـران کـانی کورده سیاسـیی رابـردووی کـه زانـم ده من ئـه. دا ری روه کاریزماپـه له ک نه ببینن ڕوخساریدا فره

 م ئـه -بگـۆڕێ رج لومـه هه ر گه ئه تی تایبه به - داهاتووشدا له که دڵنیام و کردووه دروست هێز هێندێک بۆ ی موێنه که مێژوویی
 دوکتـور. ڕێین گـه نه قاسملووسازیدا دوای به با مڕۆ ئه بۆ اڵم به. گێڕن ده دا له گه و ئه سیاسیی کاری له ری وهمێح خشی نه هێزانه

 تییه ســایه که لــه جیــا و ئــه سیاســی، ی دیــارده ك وه اڵم بــه دیکــه، کانی مرۆڤــه شــنی چه لــه بــوو مرۆڤێــک خــۆی ك وه قاســملوو
 بــه بــوون بــه ون خــه کــه ســانێک که بن هــه مڕۆ ئــه ر گــه ئه ربۆیــه هه. بــوو تی بــهتای زۆر کی مێژوویــه می رهــه به ی، کــه موێنه که

 می رده سـه لـه سیاسـی کـاری تی خیسـڵه له نه و خۆیان تیی سایه که له نه دروستیان زۆر رکێکی ده ن تمه حه ببینن، وه قاسملووه
 ئیسـتعمار لـه رزگـاری بـۆ ی النـه گه و ئـه هـی ک وه اڵت رۆژهـه کـوردی سیاسـیی نجی تره شـه بـوو خـۆش پێم من ئه. نییە ئێستادا

 ما تـه کـه  وه ئـه جیاتی لـه جـا. بـڕۆین ڵی گـه له بـێ ده و واقیعێکـه وه ئه اڵم به. با نه شلوو   نده وه ئه و با ساده کرد باتیان خه
 تــۆ کــه بکــا شــنه چه فــره و  وره گــه سیاســییه یارییــه و ئــه و مووان هــه ری رێبــه ببێتــه بــێ ســێك که مڕۆ ئــه کــه ســتین ببه وه بــه
 ک یه و ئه وه کانمانه ییه فره موو هه به و ربگرین وه ڵک که خۆمان ڵگای کۆمه کانی له پۆتانسیه موو هه له وایه باشتر ستته، به مه

 بـۆ ین، بکـه ش دیکـه کانی یسه که له چاو ر گه ئه خۆ. رووره زه ئێستامان قۆناغی بۆ که ین بکه دروست نگاوییه هاوهه و گوتاری
 لــه کاریزماســازی قازانجــه به و بــاوه مڕۆ ئــه ی وه ئــه کوردســتان، بــاکووری لــه ڕۆین نــه دوور ر هــه یــان کۆســۆڤۆ لی گــه نموونــه
 لـه خۆیشـیدا روونـی ده له م هه و ڕوخساره فره م هه که نگ پێشه کی یه بژارده کارخستنی ده ڵکوو به نییە، ر رێبه دوو و رێک رێبه

 .سێناتر جێگوڕکه و وه نوێبوونه
 

مەبەست لەو بێ ڕێبەرییە ئەوە نەبوو کە بڵێی بەدوای دروستکردنی ڕێبەری کاریزماتیکەوە بم، نـا، بەاڵم : کەریم مەرەسەنە
ئەمـن دەبیـنم کە زۆرێـک لە حیزبەکـان لە بـن لێــوانەوە خوازیـاری دەسـتپێکردنی خەبـاتی سیاسـین لە نـاوخۆی واڵت، کەچــی 

بابەتە بە ئاشکرا باس بکەن ـ هێنـدێک الیەن تەنـانەت بنکەیـان بـۆ هەاڵتووەکـانی هیچکامیان دە خۆیان ڕا نابینن کە ئەو 
بزووتنەوەی سەوز کردەوە، ئەوانـی دیـکە دروشـمی ڕووخـانی ڕژیمیـان هەڵگـرت، هێنـدێک هەر دایـان نەنـا، جـا لێـرەدایە کە 

 !ەبێ، بێ ڕێبەرییەکە لێرە دایەدەڵێم ڕێبەرێکی دەخۆڕادیو نییە کە توانای هەڵسووڕاندنی بە ئاشکرای ئەو سیاسەتەی ه

 
 کـه ر بـه بگرنـه  دیاریکراوه سیاسییه ئاقاره و ئه کان ره رێبه که ببینین دا وه له نیا ته بوون هه ر رێبه ناکرێ :ئاسۆ حەسەن زادە

 بـه کـه یه هسـ که و ئـه قینه راسـته ری رێبـه ین، بکـه قسـه گشـتی مێک کـه ر گـه ئه. سـتمانه به مه و زانـین ده دروسـتی بـه بۆخۆمان
 بـه و کێشـێ ده دیهاتنیـان وه و ر سه چاره رێگای خشه نه ڵک، خه کانی ئاواته و ز حه و گیروگرفت ندیی پۆلێنبه و ستنیشانکردن ده

 بـه قۆنـا  و ڕێـژێ داده خـۆی کـانی ڕه باوه و خ بایـه و ها بـه ڵ گـه له با تـه کی یـه پرۆژه  پرسـانه و لـه وه  رۆشه په و ری نگه ئاینده
ــا  ــان ژیــر ی رکرده ســه. پــێش یباتــه ده قۆن  موو هــه لــه و نگێنێ ســه ڵده هه کــه کاره کــانی تێچووه نگاوێك  هــه ر هــه پــێش بێگوم
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 لـه زینـدوویی بـه وه کرده بـه ئاڵوگۆڕی پێکهێنانی تی رووره زه اڵم به دا کاته و له ر هه. کارێك ر هه ناداته ست ده رجێکدا لومه هه
  دیکـه کانی نـه الیه و ڵک خـه بـه تـه رووره زه و ئـه کۆشـێ تێده نگاو هـه به نگاو هه و گرێ راده خۆیدا کانی رنامه به و کار ڤی رۆژه
 کان وته ســکه ده کردنی هادینـه نه بـه وتنێکیش رکه سـه ر هـه ڵ گـه له و خـۆی یمانی هاوپـه بیانکاتـه دا رێگایـه و لـه و بووڵێنێ بقـه
 کانی قۆناغـه و قۆنا  کانی وته سکه ده بۆ نگاونان هه کۆی سه ببنه قۆناغێک ر هه یکان وته سکه ده ی وه ئه بۆ کا ده نگسازی رهه فه

 .دواتر
 

 هۆی بــه چ کــه ڵتم گــه له دا وه لــه من ئــه گرن، ڵــده هه زۆر قســه و کــردوون باســت ی سیاســییانه ڵوێســته هه و لــه ر ده بــه ئێســتا،
 ی وه بزوتنـه بـه ئێمـه سیاسـیی فتـاری ره ری ده بـه ڕاده له بـوونی پاشـکۆ به هۆی به چ و ئیسالمی کۆماری ئابڕوویی بێ و یی دڕنده
 سـتووه، به بـاڵی و ڕ پـه رج لومه هه که وه له جیا که یه وه ئه اڵت رۆژهه کوردی ئۆپۆزیسیۆنی کانی گرفته له کێک یه ری، راسه سه

 ی دیکـه ی پارچه کوردی بۆ که بڕیوه خۆی  له مانۆڕی ڵێک کۆمه تانی ره ده رزشی، ئه سایلی مه و نامووسی کورده هۆی به بۆخۆیشی
 و ئـه ر سـه له ت زاوه قـه کـه نیـیە ت رفـه ده دا لێـره. وان ره و ئاسـایی زۆر جیهانـدا لـه ئـازادیخواز ی دیکـه النی گه یان کوردستان

 موو هـه بـۆ چ و مـه ئه بـۆ چ ڵـێم ده وه ئـه نیا تـه واڵت، نێوخـۆی  لـه سیاسی باتی خه واته کردووه پێ ت ئاماژه که م بکه  مژاره
 بـۆ نیا تـه به دۆخـه م ئـه رپرسـیارێتیی به نه ئێستامان، ی  دۆخه و له اڵت رۆژهه کانی هێزه ک وه ئێمه رچوونی ده کانی پێویستییه
 من ئـه. کـرێ ده پـێ کی یـه موعجیزه هـی  ریش رێبه و ئه و ر  رێبه م  ئه نیا ته به نه وه، ڕێته گه ده ر رێبه و ئه و ر رێبه م ئه کارکردی

 لــه ئێمــه سیاســیی ڵگای کۆمــه تا هــه شــین، بێبه وه ره کۆکــه کاریزمــای لــه کــه وه ئــه هۆی بــه ئێســتادا می رده ســه لــه وایــه پــێم
 سـت ده رێک رێبـه ر هـه ین، گـه نه کـرداری و گوتـاری کی کێتییـه یه بـه و کا نه ر سه چاره کانی روونییه ده نشه ته خۆیدا تیی واوه ته

 نـابێ، م رهـه به به زۆریـش بـێ، ده واو تـه خـۆی ئیعتیبـاری حیسـابی ر سـه له کـه وه له جیا وه ئه کارا، کی نییهشکێ ریت نه  بداته
 .بکا سیناریۆخوڵقێنی الگیردا مه هه نیشتمانیی بوعدێكی له بتوانێ نیا ته به مڕۆ ئه نێک الیه و س که هی  م ناکه ڕ باوه چونکه

 
 ٢٢١٣ی جوونی ١٢: ڕێکەوتی  -قەی رۆژ  ماڵپەڕی ناوەندی نووچە و شرۆ: سەرچاوە
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 پرسی دروستکردنی ئوستانێکی نوێ لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
 

 کوردستان و کورد: دیمانە

 
 کـه ین بکـه پێشنیارێک له پشتیوانی ێکئوستان له کورد راوێزدابوونی په له ی کێشه ری سه چاره بۆ ناکرێ" :ئاسۆ حەسەن زادە

 "وه وێته بکه لێ ی دیکه کانی ئوستانه له مان که له گه زیاتری وتنی که راوێز په له
 

 ڕێز به ڵ گه له ک یه دیمانه  له ورمێ، پارێزگای لە دیکە پارێزگایەکی جیاکردنەوەی ڵ گه له ندی پێوه  له: کورد و کوردستان
 :دا زاده ن سه حه ئاسۆی دوکتور

 
ــک بە : کوردسههتان و کههورد ســاڵە نــاوە نــاوە ئەو باســە دێــتە گــۆڕێ، بەاڵم هەر بە هەڵپەســێراوی  ٢٢وەک دەوتــرێ نزی

 پێتان وایە ئامانجێکی تایبەت لە پشت ئەم مەسەلەوە هەبێ؟. ماوەتەوە

 
 ســێراوی ڵپه هه بــه چ و کردنــی ح تره مــه چ) یه له ســه مه و ئــه پشــت له شــاراوه ئامــانجێکی کــه وه ئــه :ئاسههۆ حەسههەن زادە

 و ئـه و کـێن  ن کـه ده ح تره مـه شـنه چه و له پێشنیاری ی نانه الیه و س که و ئه که وه به وه ته ستراوه به نا، یا بێ هه( ی وه هێشتنه
 کـه یـه هه ئانـالیز ئاسـتی دوو دا لێـره مـن ڕی بـاوه به. ن کامانه ی وه مانه سێراوی ڵپه هه به هۆی بنه ده که ش نانه الیه و س که
 نجامی ئـه لـه چ کـه واڵتـه ریی بـه ڕێوه به لۆژیکی کێکیان یه. وه ینه بکه جیا کتریان یه له پێویسته نێوانیان ندیی پێوه ڕای ره سه

 نێو لــه ت نانـه ته سـانێک که کـرێ ده کان ئیدارییــه تـه رووره زه هۆی  بـه چ و کانـدا ناوچه رانی نوێنــه و ڵک خـه داواکـاریی و فشـار
 لـه هێنـدێک بـێ سـنوورداریش و  شـانه رووکه ی شـێوه به که بدا هان ئیسالمیشدا کۆماری ک وه رای ندگه ناوه و ڕۆ ره سه رێژیمێکی

 ی وه کردنـه نزیـک و زی رکه المه که(Good governance) باشحوکمڕانی مکی چه کانی قانوونیه و نیهادی سه ره که و ئامراز
( دیتوومانـه رابـردوودا سـاڵی پـازده ده لـه ک وه) که سروشتییه ربۆیه هه. ن بکه بیندا تی، شێکیه به ڵك خه له بڕیار ندی ناوه
 ی ژمـاره لـه کانی ئوسـتانه ی ژمـاره چی کـه یه ڕانسـه فه خـاکی ی نـده وه ئه سێ ی که خاکه ری رووبه که ئێرانیشدا ک وه واڵتێکی له

 کـه سیاسییه لۆژیکی نگاندن ڵسه هه تری ی که ئاسته. کرێب دروست نوێ ئوستانی ڵێک کۆمه بوو، متر که ڕانسه فه کانی ئوستانه
 رامی مـه هێنـدێک بـۆ و ببـا الڕێـدا به کـه رییه به ڕێوه به لۆژیکـه توانێ ده ئیسالمیدا کۆماری ك وه رێژیمێکی ی سایه له تی تایبه به
 ئێرانـدا له ئوستانسازی نوێی پۆلی شه هب ق رهه ده کوردستان کانی ناوچه رانی نوێنه که وه ئه. ربگرێ وه لێ ڵکی که دخوازانه به

 و داڕشـتن لـه پێویسـته اڵم بـه. وایـه ره و ئاسـایی شـتێکی بێ هـه خۆشـیان بـه ت تایبـه پێشنیاری ت نانه ته و بن نه ت فاوه بێته
 م  ئـه رایئـا هاتنـه بـه دان رێگـه بـه م هـه رێـژیم که بێ ش راستییه و له ئاگایان خۆیاندا ڵوێستی هه و پێشنیار ی وه ساغکردنه

 و له باسێکی چونکه بپێکێ، خۆی كانی شرووعه نامه ئامانجه  پرسه و ئه کلیفی ته ی وه هێشتنه علوم نامه به م هه و باسانه جۆره
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 و گـرژی وێنی هـه ببێتـه تـوانێ ده چێ نـه ڕێوه بـه مارگرژیـدا ده لـه دامـاڵراو شێكی که له و زانستی ناڵێکی که به ر گه ئه شنه چه
 را ت ڕه بنـه لـه ر هـه ی وه ئـه بێ بـه کانیشـدا، کورده خـودی نێو له ڵکوو به کورددا، یری غه و کورد نێوان له نیا ته ک نه دڕدۆنگێ
 ر هـه شـی که راستییه. بکـا جێ جێبه شکڵێکیدا هی  له رۆژان له رۆژێک شنه چه و له رحێکی ته که بووبێ نیاز به جیددی به رێژیم

 ک نـه بـووه کان ندیـداره پێوه  ناوچـه بـه ر سـه ڵكی خـه یـان ران نوێنـه نێـوان مڕی و مشت زیاتر ئێستا تا باسه و ئه که یه وه ئه
 .کان ندیداره پێوه تییه وڵه ده نیهاده و ستان ده کاربه مێزی ر سه باسی بووبێته ی وه ئه
 

وەهـا پارێزگـایە بە زیـانی ئەوەندەی تا ئێستا دەرکەوتووە چاالکانی دەرەوە و نـاوخۆی واڵت پێکهێنـانی : کوردستان و کورد
 ئێوە لەم پێوەندییەدا راتان چیە؟ ئایا بەراستی پێکهێنانی وەها پارێزگایەک دەتوانێ چ زیانێکی هەبێ؟. کورد دەزانن

 
 ( موویان هه ک نه و) یان زۆربه ته بابه و ئه ته داوه رنجیان سه که کورد ی بژاردانه و ئه بڵێین وایه دروستتر :ئاسۆ حەسەن زادە

 کـرێ ده پێشـنیار ی نـده ڵبه مه و لـه تی تایبـه به) ن هـه سـانێکیش که چونکه کردووه، شنه چه م له رحێکی ته ڵ گه له تیان خالفهمو
 دروسـتکردنی ی بیرۆکه بن، غاف  دخوازان به کانی شاراوه رامه مه له ی وه ئه بێ به که( که پێشنیارکراوه ئوستانه ندی ناوه ببێته

 کانی زیانــه و قــازانج بــه ت باره ســه ئێســتا. زانــن ده پێویســت و بــاش شــتێکی بــه" النفســه فی" کریــانمو لــه دیکــه ئوســتانێکی
ــه پێشــنیارێکی ــه جــۆره، م ل ــدا موتڵه ل ــه و ق ــدا ل ــه واڵتێک ــه ک ــانه و ئ ــده وه ئه پرس ــه ن ــتی به مه ب ــه و سیاســی س ــدی هه ره ل  ن
  کــه یه کــه وه ئـه کــرێ، ده ڵــدا گه له یان ڵـه مامه وه حوکمڕانیــه یت قالنییـه ئه و زانســت ی روانگــه له و نـاکرێن یر ســه وه ئێتنیکییـه

 و وه  بکرێنـــه نزیـــک کان ردراوه ســـه بڕیاربه  ســـووژه لـــه کـــان ره بڕیارده نیهـــاده و وه بکرێنـــه بچـــووک کان رییـــه به ڕێوه به وره گـــه
ــایه که ــایی تیی س ــه کۆمه یاس ــاری کانی  ڵگ ــمی ره به خوازی ــین س ــی ناس ــدا دان ــرێ پێ ــهدا و بن ــه و زراو م  تگوزاریی خزمــه و بودج

ــان ــۆ زۆرتری ــین ب ــه بکــرێ، داب ــان قــازانجی ل ــه کاربه  و هاوواڵتیی ــه ته. راندای ــه ت نان ــه کــه ش وه ئ ــه واڵتێکــی ل   پێکهاتــه ب
 بــه ر هــه نــدا درێژخایه لــه بــێ خــۆی بــه ت تایبــه کانی ئیدارییــه كــه یه لــه زۆرتــر کی یــه ژماره نی خــاوه لێک گــه دا،  وه تــه نه فره

 کانیش ناوچـه ومیی قـه ی پێکهاتـه و بـن كتر یـه ڵی تێکـه سیاسی لۆژیکی و ئیداری لۆژیکی که واڵتێکدا له اڵم به. تی قازانجیه
  لـه چـاو وه تێکنیکییـه ن سـیرفه دیـدێکی بـه کـرێ ده نـه و لۆکـاڵی ن سـیرفه دیـدێكی بـه کـرێ ده نـه بێ، ئاڵۆز و شن ناهاوچه

 دێمــوگرافیی بااڵنســی ر ســه له م هــه ناوچــه ریی بــه ڕێوه به ی خشــه نه گــۆڕینی ریی کاریگــه تهپێویســ ڵکوو بــه. ین بکــه کــه ته بابه
 کاروبـاری بردنی ڕێوه لـه بـه ڵك خـه ی  ئاینـده شـداریی به تی یفییـه که ر سـه له م هه و کان ندیداره پێوه ئوستانه م رجه سه نێوخۆی
 کان ئوســتانه ی ئاینـده ی پێگــه ر سـه له کــه گۆڕانکارییه ریی کاریگـه ســتهپێوی وه، شـه دیکه کی الیــه له. بگـرین رچاو بــه له خۆیانـدا

 بگـرین، رچاو بـه وه واڵتیشـدا ریی راسـه سه ئاسـتی ر سـه له وه کانه سروشـتییه رچاوه سـه کۆنتڕۆڵی و ت شیمه حه و ر رووبه ڕووی له
 و فـیکس رێکی پێـوه ک وه دوایـی ی پارامێترانـه م ئـه ێناکر تێدا ستیان نقه ئه به اڵواردنی هه که دا واڵتانه و له ن ته عاده چونکه
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 و جێمان بـه لـه رچـوون ده ئامـانجی کـات ی زۆربـه دیـاره که دێن کار به کان ناوچه و رێم هه ی بودجه بڕی دیاریکردنی بۆ گۆڕ نه
 .کرێ ده زیاد  پێوه بگۆڕ و ئیسالحی رێکی پێوه ک وه ندنیشیان سه شه گه هاندانی

 
 ڵکردنی تێکـه ،"رۆژئـاوا ربایجـانی ئازه" گـوترێ ده پێـی ردا کیشـوه تـی زاره وه و ئێران ئیداریی بیاتی ده ئه له که دا ئوستانه و له

 کـان کورده کـه وه ئـه ڕای ره سـه کـه  وه ئـه هـۆی بۆته میان دووه بۆ میان که یه کردنی قوربانی و سیاسی لۆژیکی و ئیداری لۆژیکی
 ژێر لـه ییـدا ناوچه بڕیـاردانی و ری بـه ڕێوه به ی پرۆسـه لـه شـداری به ڕووی لـه چی که دێنن، پێک دانیشتووان ی زۆرینه  ژماره به

 و تگوزاری خزمـه ڕووی لـه و وه تییـه مایه که تی حاڵه ونه بکه کورددا یره غه رحاڵ هه به یان ری ئازه ئیداریی ی نوخبه هێژێمۆنیی
 رێـژیم ی اڵوێرکارانـه هه کـارکردی و ت ماهیـه بـۆ کـه وه لـه جیا مه ئه. ن بکه اڵواردن هه و شی بێبه به ست هه وه ندنیشه سه شه گه
 ڵ گـه له( کشـوری تقسـیمات) واڵت ریی بـه ڕێوه به شـکردنی دابه گونجانی نـه بـه ندیشـی پێوه وه، ڕێتـه گه ده کـان کورده بـه ق رهه ده

 لـه الن گـه ژیـانی  وه پێکـه رێکخسـتنی کانی مییه رده سـه  سـتاندارده پێی بـه. یـه هه وه کانه ناوچه نگیی رهه فه و مرۆیی ی پێکهاته
 کان تییـه مایه که لـه پارێزگـاری بـۆ ییدا وه ته نێونه یاسای له مڕۆ ئه ی رێوشوێنانه و ئه موو هه ها روه هه و دا وه ته نه فره واڵتانی

 کــه یه ســنووری پێویســته ن، بــده ێگــهر کان ئابوورییــه و جــوغرافی تــه رووره زه ی جێگایــه و ئــه تــا کــراون،  اڵڵــه گه یــا ســند په
 لـه نیـه بـۆی ت وڵـه ده و بێ گونجاو کان ناوچه ڵكی خه نگیی  رهه فه ی ناسنامه و ئێتنیکی ی  پێکهاته ڵ گه له کان وره گه  ئیدارییه

 ی وکێشـهها ڕووی لـه کـه بکـا سـکاری ده جۆرێـک بـه کانـه یه و ئـه سـنووری واڵتـدا ئیـداریی ی خشـه نه گۆڕینی یان داڕشتن کاتی
 مارۆدرانی گـه و وه بوونـه تی مایـه که به و بـاڵوی و رش پـه دوچـاری و بـێ واو ته ک تییه مایه که یا   گه زیانی به وه دێموگرافییه

 خـۆی ک وه موکریـان ئوسـتانی کـه نیـه وه وه بـه نـدیی پێوه کـرێ ده لێـوه باسی دا نێوه و له که لێک زیانگه یا زیان وابوو که. بکا
ــه بــێ ده ــه ،چــی ب ــۆ ڵکوو ب ــه ب ــه دروســتکردنی ریی کاریگــه کــه وه ڕێتــه گه ده وه ئ ــه تازه کــه یه و ئ  هاوکێشــه و ســنوور ر ســه له ی

 ناوچـه م رجه سـه نێـوان  گرێـدراویی وه پێکـه ر سـه له ها روه هـه و خۆی ی وه خواره و وه ره سه كانی کوردییه  ئوستانه کانی نێوخۆییه
 کـه ین بکـه پێشـنیارێک له پشتگیری ک  یه ناوچه راوێزدابوونی په له ی کێشه ری سه چاره بۆ ناکرێ ئێمه. بێ ده چی کان کوردییه

 ی وه ئـه بێ بـه دێنـێ، خۆیـدا دوای به دا دیکه کانی ناوچه له   گه مان هه به ر سه ڵکانی خه زیاتری رچی هه وتنی که راوێز په له
 .بین دڵنیا ریشزۆ که زراوه دامه تازه  ئوستانه خودی داهاتووی ی پێگه له
 

بەاڵم بەشـێک لە . ن ئەوەی تا ئێستا روونە ئازەرییەکانیش لە ئەگەری پێکهێنـانی ئەم پارێزگـایە تـووڕه: کوردستان و کورد
هاباد یـان هەر شـارێکی دیـکەی  نوێنەرانی ئازەری لە پارلمان پێداگری لە سەر ئەوە دەکەن کە ئەگەریش پێک بێت نـابێ مـه

 ئەوان لە چی نیگەرانن؟. پارێزگایە کورد ببێتە ناوەندی ئەم

 
  جۆره م له پێشنیارێکی یان پرۆژه ڵ گه له تی دژایه ری ئازه و کورد لی گه ردوو هه کانی بژارده که وه ئه ر هه :ئاسۆ حەسەن زادە
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 نـوێ بـوارێکی م هـه تهاوکـا پرسـه و ئـه گرتنی ره په به دان رێگه به توانێ ده رێژیم ی وه ئه بۆ باشه کی یه ئاماژه بۆخۆی ن كه ده
  وه النـه گه و ئـه رانی نوێنـه و بـژارده خـودی سـتی ده ر سـه له راسـت ش کـه پرۆژه م هه و خسێنێ بڕه له گه دوو و ئه نێوان گرژیی بۆ

 و ئـه تـا. وه بهێڵێتـه خـۆی ک وه نیـه ر واڵمـده جـۆر هـی  بـه دیـاره که وجوود مه ئیداریی دۆخی ئاکامدا له و بکا چاڵ به زینده
 کـان بیانووه و پاسـاو هاباد مـه بـوونی ئوسـتان ندی ناوه  به ڵ گه له رییانه ئازه ره نوێنه و ئه تیی دژایه ر سه وه ڕێته گه ده ی ایهجێگ
 کان شـاره تی شـیمه حه کـه وه لـه غافـ  نیـه، شـار تترین شـیمه حه پڕ ره ڤه ده و له هاباد مه که گوترێ ده نموونه بۆ) بن رچی هه
 تییـه دژایه و ئـه کـه ین بگـه تـێ ی وه ئه بۆ ناوێ زۆری دواداچوونێکی به ،(نیه ندکردنیان ناوه به یان خت پێته هب ری پێوه نیا ته
 تی تایبـه به)  کوردسـتاندا اڵتی رۆژهـه له کورد یی وه ته نه بزاڤی مێژووی له هاباد مه که وه ڕێته گه ده  یه جێگه و خش نه و ئه بۆ
 بـه وێ یانـه ده ها روه هـه یان ڵوێسـته هه و به سانه که جۆره و ئه. تی بوویه( ٥٧ ئینقالبی پاش و کوردستان کۆماری می رده سه له

 موکریــانیش لـه ڕێین گـه لـێ نیــه رج مـه نـین، رازی ری ئـازه ئیــداریی ئێلیتـی هێژێمـۆنیی بـه ورمــێ لـه ر گـه ئه بڵـێن کـان کورده
 بـه و کورتی به و سیاسییه ن سیرفه ڵکوو به نیه، ئیداری کی یه نگیزه ئه که نگیزه ئه مدیسان هه. بێ خۆشتر وه له زۆر که وایه هه

 و سیاسـی ی ناسـنامه و ت وجودییـه مه بـه نیشـاندانه ت ساسـییه حه هاباد مـه بـوونی نـد ناوه  به بـه نیشـاندان ت ساسیه حه کوردی
 ی کـه پۆلووه ی وه شـانه گه بـه رێـژیم نیا تـه هکـ کا ده ری ئازه كی زنیخوازییه مه له عبیر ته ش وه ئه. گشتی به کوردستان مێژوویی
 .نیه ری ئازه و کورد لی گه دوو ی برایانه و بایانه ته ژیانی وه پێکه ی ئاینده بۆ خێری مترین که و بێ ده ند سوودمه و دڵخۆش

 

خــۆ نیشــان ئەگەر پێکهێنــانی ئەم پارێزگـایە حەتمــی بـوو، پێتــان وایە کـورد دەبــێ چ هەڵوێسـتێک لە : کوردسهتان و کههورد
 بدات؟

 
 بـاس و ئـه زۆری شـی به و بـێ له په به و جیددی هی  دا ندییه پێوه و له ت وڵه ده نیه وا پێم کرد باسم ک وه :ئاسۆ حەسەن زادە

 ڵوێســتی هه بـه ت باره سـه. بـووه ردا بڕیـارده تی حاکمیـه ی بازنـه ی وه ره ده لــه کـراوه دا ندییـه پێوه و لـه ئێسـتا تـا ی خواسـانه و
 هۆکـاری به چ که وه ئه ،(بێ کگرتوو یه و نگ ماهه هه نووسسازانه چاره پرسه و ئه بۆ پێویسته حاڵدا ر هه له که) کانیش کورده
 شـتێکی  وه ڕێندرێته بگه بۆ خی بایه و بدرێ پێ گرینگیی هاباد مه کان، رییه به ڕێوه به پێویستییه ر به له چ و مێژوویی و سیاسی

 وا بـێ ده وایـه پـێم کـه) ین بکه لێ چاو وه كه ریه سه به کوردستان موو هه ئێمه بێ رار قه ر گه ئه اڵم هب. گره ڵنه حاشاهه و جێ به
 کــه وه ئــه ر بــه له ک نــه ش وه ئــه. ین  بکــه دا شــنه چه و لــه لی پێشــنیارگه ڵ گــه ڵــه له مامه وه پــارێزه بــه  زۆر پێویســته ،(ین بکــه
 بـه ت تایبـه و شـیاو ریی بـه ڕێوه و به نیهـادی کی یه پێگه و جێگه شیاوی موکریان شتیگ به یان ر وروبه ده کانی ناوچه و هاباد مه

 ی دیکـه کانی ئوسـتانه م رجه سـه کانی نێوخۆییـه هاوکێشـه ر سه له جۆره م له کارێکی کانی واره شوێنه ر به له ڵکوو به بن، نه خۆیان
 نـدێکی هه ره. کـرد ریمـان ئازه و کـورد لی گـه دوو نێـوان کانی ییـهند پێوه ر سـه له باسـه و ئه ریی کاریگه باسی پێشتر. کوردستان

 جوغرافیـای ر هـه ک نـه پرسـه و ئـه کانی وتـه لێکه و کانـه کورده خـودی کانی نێوخۆییـه ندییـه پێوه کـه ته بابه گرینگتری ش وه له
ــتووانی ــه دانیش ــتان اڵتی رۆژه ــه کوردس ــار ڵکوو ب ــنامه و گوت ــه نه  ی ناس ــه یی وه ت ــه هن م رجه س ــورد ی وه ت ــه ده ک ــه وه گرێت ــه ک  و ل
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 وێکچـوونی هۆی بـه کـه ین بکـه"  باکوور کوردستانی" به که کراوه پێشنیار ئوستانه ناولێنانی به ئیشاره توانین ده دا ندییه پێوه
 خـودی پرسـه، و ئـه تیی واوه تـه  لـه نگاندنم ڵسـه هه لـه جیـا. ر سه وه هاتۆته ی خنه ره( تورکیه له) کوردستان باکووری ڵ گه له
 نـاوی کـه یه وه ره سـه به تێکی حاکمییـه ئیـداریی بیاتی ده ئـه ریی کاریگـه چونکـه خراپـه وه منیشـه دیـدی له  ناولێنانه جۆره و ئه
 بـه کوردسـتان ی دیکـه ئوسـتانێکی وه والشه له و نێ ده ئێران له  کوردان نیشتمانی ی که ئوستانه چوار له کێک یه له" کوردستان"

 کـه نیـه خوڕاسـان کوردسـتان که وه کردبایه وه له بیریان ناوه و ئه پشتیوانانی و ران داهێنه وابوو ق  هه. با ده ناو جانربای ئازه
 کـه یـه وه ئه دروسـت ڵوێسـتی هه مـن ڕی بـاوه بـه رحاڵ هه به. بکرێ رف سه ئیداریدا جوغرافیای کانی ئاقاره موو  هه به ی که ناوه

 م رجه سـه ئیـداریی ی پێکهاته و  قانوونی ی ناسنامه بوونی ناگونجاو ی کێشه كگرتوو یه و نگ ماهه هه ی شێوه به کورد کانی بژارده
 الگیری مــه هه و گشــتی ریفــۆرمێکی خواســتی لــه  وه بیرکردنــه مای بنــه نــه بکه کوردســتان اڵتی رۆژهــه ئێســتای کانی ئوســتانه

 کانــدا کوردییه ئوســتانه موو هــه لــه یی وه تــه نه دێمــۆگرافیی اڵنســیبا کانی ندییــه وه رژه به کــه دوارۆژدا لــه ئیــداری جوغرافیــای
 دا دیکـه کانی ئوسـتانه موو هـه لـه کـورد ی وه توانـه و تی مایـه که وتنه که زیاتر حیسابی ر سه له که  وه ئه ک نه بگرێ، رچاو به له

 ش وه ئـه بـا. ترسـیدایه مه لـه متر کـه ی کـه هکوردیی  روخسـاره و پێکهاتـه که ین بکه  تازه ئوستانێکی دروستکردنی له پشتیوانی
 تردا خـوار کانی رییـه به ڕێوه به   كـه یه و ئوسـتان بـۆ اڵت سـه ده ی وه شـۆڕکردنه بواری لـه ئیسـالمی کۆماری سیستمی تی رفییه زه بڵێم
( کـرێ ده لێـوه باسـی ئێستا که دا شکڵه و له م النیکه) جۆره م له ئوستانێکی زرانی دامه کانی وته سکه ده بڵێین که نیه ش نده وه ئه
 و دڕدۆنگـی بواری لـه ی وره گـه  نـده وه ئه بـاجێکی ئێسـتادا می رده سـه  له که بێ وه ئه شایانی که بن خ بایه پڕ و زۆر ش نده وه ئه

 راوردێکی بــه نگــه ره دا ندییــه پێوه و لــه. ین بــده بــۆ کانــدا کورده خــودی نێو لــه چ و کــورددا یری غــه و کــورد نێوان  لــه چ نــالێکی
 ئوسـتانی و سـنه ئوستانی نێوان له تگوزاریدا خزمه و کارگێڕی بواری له چ و نگی رهه فه و گشتی شی که بواری له چ که بارودۆخه
ــدا ــی ده زۆر ورمێ ــدا رس ــن تێ ــاتر و ب ــان زی ــدا هانم ــه ب ــه ک ــوودرێژیی ب ــره پش ــه مامه وه زۆرت ــه له ڵ ــه ڵ گ ــه دا که پرس  و ین بک
 .کوردستان اڵتی رۆژهه موو هه ئاستی ر سه بۆ وه بگوازینه وه که یه ناوچه سنوورداری ئاستی له که سهپر بۆ مان وه خوێندنه
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 رێمی کوردستان کان له هه رمییه ه فهیاسای زمان  سندکرانی پرۆژه په
 

 لی بداغی عه: ئا

 
  یاسای زمانه  شنووسی پڕۆژه ی ره و ڕاپۆرتۆری لێژنه ندام ، ئه زاده ن سه ڵ دوکتور ئاسۆ حه گه له« کوردستان» وتووێژی)

 (رێمی کوردستان هه  کان له رمییه فه

  
 کوردســتان رێمی هــه لــه کان رمییــه فه  زمانــه یاســای  پــڕۆژه ندا،کوردســتا پاڕلمــانی ی٢٢١٤ ئۆکتــۆبری ی٢٩ ڕۆژی دانیشــتنی  لــه
 رێمی هـه  لـه کان رمییـه فه  زمانـه یاسای  پڕۆژه شنووسی ره ی لێژنه ندامانی ئه  له کێک یه  ، زاده ن سه حه ئاسۆ دوکتور. کرا سند په

 کـردن سـند په بـۆ و وه ته نووسـراوه  وه ڕێزیانـه به ن الیـه له  شنووسـه ڕه و ئه کۆتایی سیاغی و بووه که لێژنه ڕاپۆرتۆری کوردستان،
 . کراوه کوردستان پاڕلمانی ڕێی به
 
 دوکتـور ڵ گـه له وتووێژێکی رانی، خوێنه بۆ زیاتر ی وه ڕوونبوونه و یاسایه و ئه نی الیه ندێک هه ر سه  له باس بۆ «کوردستان »

 :شینکێ راده بۆ رنجتانی سه که  هێناوه پێک زاده ن سه حه ئاسۆ
  

 .مان بۆ بکه و پرۆژه یاسایه سندکردنی ئه ی په مێک باسی پرۆسه گشتی که تا به ره دوکتور ئاسۆ سه: کوردستان

 
 پێشـووی خـولی و رێم هـه تی حکومـه پێشـووی ی کابینه می رده سه له واته ر وبه مه له ساڵ دوو یاسایه  پڕۆژه و ئه :ئاسۆ دوکتور

 و بـوون وه مـه خه به بـۆ وه ڕێتـه گه ده س کـه موو هـه پـێش ی کـه کرانه سند په و ی  که  بیرۆکه. راوهک ئاماده کوردستاندا مانی رله په
 و یی وه تـه نه دیـدی بـه یکـا ده رچی هـه اڵم بـه قانوونییـه، پیاوێکی که دا وه ئه ڵ گه له که مباز جه تارق ر پارێزه دواداچوونی به
 و نـاوبراو رسـتیی رپه سه به ک یه لیژنه سته به مه و ئه بۆ. یکا ه د وه کورده ی ناسنامه و زمان پێدانی ره په و پاراستن ستی به مه به
 ك وه منـیش و پێکهـات( خۆشـناو بـدوڵاڵ عه ریمان نـه. د و ریم کـه حمود مـه ر عومـه. د ڕێزان بـه) زماننـاس دوو تیی ندامـه ئه به

 لـه زمـانی تی سیاسـه لـه ئیلهامم ش سته به مه و ئه بۆ. بوو شان ر سه له م یاساکه پرۆژه ی وه نووسینه رکی ئه که لێژنه راپۆرتۆری
  ی پێگــه و  جێگــه و ومی قــه دیمــۆگرافیی ڕووی لــه واڵتــه و رێم هــه و ئــه ی نموونــه وایــه پــێم چونکــه رگــرت، وه کانــادا و کێبێــک
 نی نجومـه ئه له ک یه وه کۆبوونه ئێمه، ی که لێژنه کاری بوونی واو ته پاش. چێ ده عیراق و کوردستان هی ک وه زۆر وه کانه زمانه

 ی   پــرۆژه کردنــی ســند په و بــاس بــۆ کــوردی کادیمیای ئــه ری نوێنــه و کان ندیــداره پێوه زیــره وه و ئێمــه شــداریی به بــه زیــران وه
 کانی مانگـه دوایـین لـه چـوو، ڕێوه بـه کوردستان مانی رله په له وه باره و له ر هه که سیمینارێک پاش. پێکهات یاساکه کۆتایی
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 مانی رلـه په رابـردوو وتووی حـه وه خۆشـییه به نجام ره سـه و کـرا یاساکه پرۆژه بۆ م که یه ی وه خوێندنه مان رله په پێشووی خولی
 کانی تێبینیــه ی وه جێکرانــه پــاش یاســاکان، کرانــی ســند په واڵــی ره پێی بــه ئێســتاش و کــرد ســند په ی یاســاکه کوردســتان

 .وه بێته باڵو کوردستاندا قایعی وه له ئینجا و رێم هه تی رۆکایه سه چێته ده  رگرتن وه ت رمیه فه بۆ هیاساک مانتاران رله په
  

ر تـا ئێسـتا زمـانی  گـه ؟مه کردنی چـی بوو اڵلـه کـانی گه و هۆکاره چییـه   یاسایه  و پڕۆژه کردنی ئه ئاماده  ست له به مه: کوردستان
 ؟ بووه هسمی ن رێمی کوردستان ڕه هه  کوردی له

 
 قـانوون به پێویسته دا وه ته نه فره واڵتێکی ر هه له که زمانییه تی سیاسه داڕشتنی یاسایه پرۆژه م له ست به مه :دوکتور ئاسۆ

 ڕێ، پـه تێده کوردستاندا باشووری ئازادیی ر سه به که دا ساڵه سێ و بیست و ئه ی ماوه  له  ر  هه ک نه کوردی زمانی. بخرێ رێک
 پـێ کـاری عیـراقیش لـه ت نانـه  ته و کوردسـتان باشـووری لـه سـمی ره ی شـێوه به وه پێشتریشـه ده سـه نیـو لـه زیاتر له ڵکوو به

 : بوو شتدا دوو له که سییه مایه که. کراوه
 

 یک مایــه بنه هــی  کراوه، نــه ســند په هێشــتا کوردســتان رێمی هــه ســتووری ده ی وه ئــه ر بــه له قانوونیــدا ئاســتی ر ســه له م؛ کههه یه
 . هاتبوو عیراقدا ستووری ده له نیا ته وه ئه و بوو نه کوردی زمانی تی رمییه فه بۆ قانوونیمان

 
 نـدیی پێوه و سـمی ره زمـانی ک وه کـوردی زمـانی کاربردنی بـه بواری لـه کـه ک یه یی ره روبه بێسـه و نـاڕوونی دا وه کرده  له م؛ دووه

 خــودی نێو لــه و گشــتی رتی کــه  لــه ڵکوو بــه تــدا تایبه رتی کــه لــه ر هــه ک نــه بیــدا ره عــه تی تایبــه به  دیکــه کانی زمانــه ڵ گــه له
ــه په ــه و مان رل ــدا و ت حکوم ــه دادگاکان ــی  بوو، ه ــه ه ــازانجی ب ــانی ق ــوردی زم ــه ک ــه. بوو ن ــایه و ئ ــه یاس ــه ك ن ــده ر ه  ری واڵم

 و وه کاتـه ده پـڕ قـانوونییش ی وره گـه کی ۆشـاییهب ڵکوو به کورده، بۆ خوازانه ری روه سه و پارێزانه ناسنامه روونی کی پێویستیه
 زمـانی تی سـمییه ره لـه رێـز تا هه کا ده دروست ڵگادا کۆمه ژیانی کانی بواره موو  هه له و نێک الیه موو هه ر سه له ئیلزام و رک ئه

 .ن بده پێ ی ره په و بگرن کوردی
  

 بوون؟ م یاسایه چی سندکردنی ئه ر داڕشتن و په کانی سه نگه ئاسته

 
 و گرینـگ ئـاوا کی یاسـایه تازه کورد ری روه سه  نیمچه و ئازاد تی حاکمییه ساڵ سێ و بیست پاش که وه ئه ر هه :دوکتور ئاسۆ

 شـنه چه م لـه کـارێکی کـه یـه وه ئه ی نیشـانه كـرێ، ده سـند په کـورددا لی گـه ک وه لێکی گـه کانتێکسـتی لـه تی تایبه به تی ڕه بنه
 و   کێشــه موو هــه دووه و ئــه ر هــه کــه م کــه ده نگ ئاســته دوو بــه  ئیشــاره نیا تــه دا لێــره. بــووه رێگــا ر هســ له زۆر نگی ئاســته

 ی ناسـنامه و زمـان ی کێشـه زانـن ده ک وه چونکـه) وه کاتـه ده کورت یدا که زمانه ڵ  گه له ندی پێوه له کورد نێوخۆی كانی گیروگرفته
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 شـنییه چه مه هه و نالێکی بۆ شێکیشی به ڵکوو به نیه، دوژمندا ی زاڵمانه و حاشاکارانه ی ڵه مامه ڵ گه له ندی پێوه له نیا ته کورد
 یاســاکه ســتی به مه لــه ڵــه هه بــه س کــه هێنــدێك کــه بــوو وه ئــه م کــه یه نگی ئاســته(. وه ڕێتــه گه ده کــورد خــودی کانی روونییــه ده

 قۆناغێکـدا لـه ربۆیـه هه. کـرد ده ڵ تێکـه كگرتوو یـه رێنووسـی و زمـان پرسـی ڵ گـه له یان یاسـایه و ئه ئامانجی و یشتبوون تێگه
 م هـه ش ئێمـه. بچـێ بار لـه و بکرێ سیاسی به ئێمه ی که رییه سپێشخه ده مابوو می که یی هجه له و یی ناوچه تی ساسیه حه هۆی به
 و کگرتوو یـه رێنووسی و زمان ی له سه مه که دیان گه مان یامه په و ئه زوو زۆر مان رله په له تی تایبه به م هه و ماندا که لیژنه  له

 ت نانـه ته ڵکوو به نیه، هادا وه کی یاسایه تی قه ره ده و توانا له ر هه ک نه رمیدا فه ستێنی به  له کان زاره شێوه نێوان ندیی پێوه
 ر هـه کرتاو سـه کارله و گونجـاو سیاسـیی و عیلمـی كی یـه مینه زه بێ بـه کوردستانیش مانی رله په نیه اڵح سه ئێستادا قۆناغی  له

 لـه وه ئه و) نموونه بۆ. سمیدایه ره زمانی بواری له کورد بوونی خۆ به  متمانه بوونی نه م، دووه نگی ئاسته. وه بکاته لێ بیریشی
 ش ربۆیـه هه نیـه، قـانوون زمـانی کـوردی کـه وایـه پێیـان س کـه زۆر( بـوو دیار قی زه به زیراندا وه نی نجومه ئه ی  که وه کۆبوونه

 رێمی هـه دادگاکـانی لـه م هـه و یاسـاکان بـۆ م هـه قـانوونی ی متمانـه ن خـاوه و سـڵی ئه زمـانی یاسایه و ئه سندکردنی په تا هه
 و ماتێماتیـک مـادام کـه دا ڕه بـاوه و ئـه خسـتنی جێ لـه ئێمـه کـه دا وه ئـه ڵ گـه له. کـوردی ک نـه بـوو بی ره عه زمانی کوردستاندا
 وتین، رکه سـه رچاو بـه کی یـه ڕاده تـا بکـرێ کـوردی بـه کـرێ ده قانوونیش بکرێن، کوردی به کرێ ده کیمیا و افیزی و بایۆلۆژی

 زۆر رچی گـه ئه یاسـاکه پـرۆژه کـه دا وه لـه بوو هـه ریی کاریگـه ڕاسـتیدا له خۆمان زمانی بۆ خۆماڵییه مگره که به دیده و ئه اڵم به
 . وه بکرێته م که کانی وا ره  فڕییه رزه به له ش یکهد ی هێنده اڵم به نووسرابوو، واقعبینانه

  
 خرێ؟ دا جێ ده کان نده هه موو ڕه هه  ، یان له وه گرێته و ئیداری ده یی رده روه شی په ر به هه  م قانوونه ئایا ئه: کوردستان

 
 ڕاسـتیدا له کان تاکـه تیی تایبـه ژیـانی ک وه بـواری هێنـدێك لـه جگـه چونکـه فراوانتـره وه له زۆر قانوونه و ئه :دوکتور ئاسۆ

 و نێوخـۆیی ندییـه پێوه و کان گشـتییه  زراوه دامـه و دادگـا و یاسـا زمـانی له. وه گرێته ده ڵگا کۆمه ژیانی تری کانی بواره موو هه
 بـه) خوێنـدن انیزمـ و کان شـوێنه نـاوی و کان یه گشـتی تابڵۆ ر سه نووسینی تا هه بگره وه کانه حکومییه زراوه کانیدامه کییه ره ده

...  و کان مـه رهه به و   لوپـه که و رێکـالم ر سـه نووسـینی و بازرگـانی و کار زمانی و( وه کانیشه هلیه ئه ییه رده روه په زگا داموده
 . گرێ ده خۆی له هتد
 

سـمی  دا زمـانی ڕه یاسـایه  ۆژهو پـڕ ژیـن، لـه کوردسـتان ده  لـه  تیی دیکـه مایه و که یی وه ته ی نه زانین زۆر پێکهاته ک ده وه: پرسیار
 ؟ کراوه  چۆن پێناسه  و ناوچانه و شوێن له

  
  و ئاسانترین سریانی، و تورکمانی ک وه پێکهاتانه و له هێندێك زمانی به ئیشاره وێڕای ئێمه دا لێره :دوکتور ئاسۆ
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 مانایـه و بـه. کـارگێڕی ی چوارچێـوه و ڵک هخـ ی ئیـراده لـه بریتییه که ڵبژارد هه ک یه پێناسه ها وه بۆ رمان پێوه شرووعترین مه
 زمـانی کاربردنی بـه بـۆ خۆیـان ویسـتی دانیشـتووان ی زۆرینـه( بـێ بچـووکیش زۆر کـرێ ده کـه) ئیداریدا کی یه که یه ر هه له که

 .وه بدرێته واڵم رێنی ئه به یان که داواکارییه پێویسته رببڕن، ده کوردیدا زمانی پاڵ له سمی ره زمان ك وه خۆیان
  

 ن؟ جێبوونی کامانه کانی جێبه ؟ میکانیزمه وه کردنه جێ بواری جێبه  خرێته چۆن ده  م قانوونه ئه: پرسیار

 
 کانمان رمییـه فه زمانه کۆمیسیۆنێکی دا، ئێمه ی که سیاغه  له. بوو ر سه له زۆری مڕی و مشت که تێكه بابه ش وه ئه :دوکتور ئاسۆ

 لـه زمـانی تی سیاسـه خۆ ربه سـه ی شـێوه بـه بکـرێ ر  گـه ئه چ و تـدا حکومه نێو لـه چ رمی فـه یبـااڵ کی زگایـه ده ک وه کـه هێناوه 
 رکی ئـه( زمـان ی لیژنـه) کێکیان یـه کـه دێ پێـک لیژنـه دوو لـه کۆمیسیۆنه و ئه. ببا شی ڕێوه به و داڕێژێ کوردستاندا رێمی هه

( دواداچوون بـه ی لیژنـه) تریشـیان ی وه ئـه بـێ، ده شـان ر سـه له یداکارگێڕ و قانوونی بواری له تی تایبه به رمیی فه سازیی زاراوه
 و تـدا تایبه رتی که و گشتی رتی که ئاستی ردوو هه له بکا زمانیدا تی سیاسه چوونی ڕێوه به ر سه به دێری چاوه که یه وه ئه کاری
 کان پێویسـته گشـتییه  زراوه دامـه یـا ت تایبـه رتی که کۆمپانیاکانی بۆ کوردیش زمانی تی رمیه فه باشکردنی پرۆگرامی ت نانه ته
 دا بــواره و لـه و مان رلـه په و ت حکومـه وه داتـه ده زمـانی تی سیاسـه چوونی ڕێوه بـه راپـۆرتی سـااڵنه ها روه هـه کۆمسـیۆن. نـێ داده
ــه ــه گه تی اڵحییه س ــپارده كردنی اڵڵ ــی و راس ــه هه رێنماییش ــه له.ی ــه کی الی ــه له وه، دیک ــتی ر س ــزاکان ئاس ــیۆن  داس ــڕای کۆمس  وێ
 مـن ی نـده وه ئه اڵم بـه. دادگـا بداتـه کان رپێچییه سـه یسـی که کـه بـێ ده ی وه ئه اڵتی سه ده قاودان، له و دان هۆشداری اڵتی سه ده

 هداو رۆڵـی زۆرتر کردبوو، پێشنیارمان ئێمه ی هێزه به و ورد  مێکانیزمه و ئه جیاتی له کراوه سند په ی جۆره و به یاساکه بزانم
 .بن وتوو رکه سه هیوادارم که کوردی کادیمیای ئه به
 

  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٤٣  ژماره  له
  

 ٢٢١٤ی ئاگۆستی ١١:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 لە رابردوو سەرنج دەدەنه فاكتەری كورد لە ئێران ئەمەریكا و فڕەنسا زۆر زیاتر

  
 حزبــی ناوەنــدیی كــۆمیتەی ئەنــدامی حەســەنزادە ئاســۆ بەالی كوردســتان، رۆژهەاڵتــی لە كــورد ملیــۆن ١٢ نــزیكەی بــوونی

 كە حەســەنزادە. بگێڕێــت بەرچــاو رۆڵــی ناوچەییەكانــدا هاوكێشــە لە دەكــرێ كە گــرنگە فــاكتەرێكی كوردســتان، دیمــوكراتی
 ،"وشــە" رۆژنــامەی لەگەڵ دیمانەیەكــدا لە جنێــ ، زانكــۆی لە نێــودەوڵەتییە یاســای دكتــۆرای بڕوانــامەی هەڵگــری كــاتهاو

 فـاكتەری لە دەدەن سەرنج رابردوو لە زیاتر زۆر فڕەنسا و ئەمەریكا ئێستە" دەڵێت، ئەو. الدەدا نهێنی هەندێ لەسەر پەردە
 ."بگێڕن بۆ رۆڵێكیان چ دەتوانین هاوكێشەكەدا گشتیی لە بزانن گرنگە بۆیان و ئێران لە كورد

 
بەم دواییـانە ئۆپۆزسـیۆنی كـوردی رۆژهەاڵت بە گشـتی و حزبـی دیمـوكراتی كوردسـتان بەتـایبەتی، بـاس لە رۆژهەاڵت : وشە

 بۆ ئەوكاتە ئێوە بەو تەوەرە دەورووژێنن؟ بۆ پێشتر هیچتان بۆ رۆژهەاڵتی كوردستان نەكردووە؟. میحوەری دەكات

 
ــێمە :حەسههەن زادە ئاسههۆ ــان ئەو كە ئ ــردەوە، بەرجەســتە چەمكەم ــایە بەو ك ــیە مان ــا نی ــان ئێســتە ت ــۆ خەباتم  رۆژهەاڵت ب

 فـاكتەری كۆمەڵێـك. نەبـێ گرنـگ بـۆ كوردسـتانمان تـری پارچەكـانی لەمەودوا كە نـایەت واتـایەش بەو هاوكات و نەكردووە
 بـاكوری پرسـی و كوردسـتان هەرێمـی پـێگەی و جـێگە ەوەش،ل جیا و داوە رووی ناوچە لە سیاسی ئاڵوگۆڕی و جیۆپۆلەتیكی
ــوونە كوردســتانیش ــۆ كــورد پرســی بارســتایی ناوەنــدی رابــردوودا، دەیەی دوو لە ئەوەی هــۆی ب  لەو و كوردســتان باشــووری ب

 كە نەشهۆكـارا ئەو و ئـێمە مەیـدانیی ئامـادەبوونی كەمڕەنگبـوونەوەی هاوكـات. بگـوازرێتەوە كوردستان باكوری بۆ دواییەشدا
 پارچەكـانی لەگەڵ بەراورد بە و بـێ رۆژەڤـدا لە كەمتر كوردستاندا رۆژهەاڵتی لە كورد پرسی ئەوەی هۆی بوونە كرد، باسم
 و نێــودەوڵەتی كــۆمەڵگەی نەك كە كــردووە بەوە هەســتمان تــرەوە لەالیەكــی. دەكرێــت لێــوە باســی كەمتــر هەمــووان لە تــر،

 سیاســیی كــاركردی و زەینیــیەت ڵکوو بــه نــادات، پێــی رۆژهەاڵتە شــیاوی نجەیســەر ئەو كوردســتان ســەرجەم كــوردی بــژاردەی
ــوردی ــووەتە رادەبەدەر لە رۆژهەاڵت ك ــر كەوت ــاریگەریی ژێ ــدا ك ــوردییەكە گەورە ئەجین ــدەكەی كە ك ــوور ناوەن ــاكوری و باش  ب

 بەڵكـو نیـیە، تازە شتێكی نیهێنا واتای بە ئەوەش. بەرباس هێنایە میحوەریمان رۆژهەاڵتی هۆكارانە بەو ئێمە. كوردستانە
 ..خۆی پێشووی ی که جێگە بۆ شتێكه ی هێنانە مانای بە
 

ئایا لەوەوە سەرچاوەی نەگرتووە كە پێتان وابێ رۆژهەاڵتی كوردستان بووەتە قوربانیی بەرژەوەندیی پارچەكانی تـری : وشە
 كوردستان؟

 

  ئەوە قبووڵی بەاڵم داوە، یەكتر بۆ قوربانییان ەكانپارچ هەموو چونكە قوربانی، بووەتە ناڵێم من :ئاسۆ حەسەن زادە
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 روانـگە ئەو. داوە رووی ناهاوسـەنگییەك بێگومـان هەبێت، تردا پارچەكانی كوردی نێوان لە دەبێ هاوپێوەندییەی لەو دەكەم
 رژەوەنـدییەكانیبە لەبەرچـاوگرتنی بۆ بوون ئامادە حزبەكانی و كوردستان رۆژهەاڵتی كە تێچووەی ئەو و فراوانە نەتەوەییە
 ..نەبینیوە بەرامبەرەكەیمان بەداخەوە بیدەن، تر پارچەیەكی یان كوردستان باشووری بە تایبەت

 
 ئەو ناهاوسەنگییە دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتەكانی هەرێمی كوردستان یان هاوكێشە نێودەوڵەتییەكان؟: وشە

 
 ئیسـالمیی كۆمـاری بەرژەوەنـدی لە بەداخەوە كە تینێـودەوڵە دۆخـی بـۆ دەگەڕێـتەوە شـتێك هەمـوو پـێش :ئاسۆ حەسهەن زادە

 ناهاوسـەنگییەكە هاتنەئـارای لەسـەر كـاریگەری كوردسـتانیش، هەرێمـی و ئێران نێوان پێوەندی هاوكات. بووە تەواو ئێراندا
 سـەتسیا توركیـا لەگەڵ كوردسـتان بـاكوری كـوردی پرسـی لەسەر چۆن كوردستان هەرێمی ئەوەیە چاوەڕوانیمان ئێمە. هەبووە
 .بكات سیاسەت ئێران لەگەڵ رۆژهەاڵت لە كورد پرسی لەگەڵ پێوەندی لە شێوەیەش بەو دەكات،

 
 بەاڵم بۆ حكوومەتی هەرێمی كوردستان ئەوە ناكات؟: وشە

 
 بـۆ بەشێكیشی و دەگەڕێتەوە كوردستان باشووری سیاسییەكانی هێزە نێو لە یەكدەست دیدێكی نەبوونی بۆ :ئاسۆ حەسەن زادە

 .دەگەڕێتەوە ناوچەییەكاندا هێزە بەسەر كوردییەكان هێزە دابەشبوونی ییكاریگەر
 

یانی یەكێتی هۆكارە بۆ ئەوەی حكوومەتی هەرێم چـۆن هەڵسـوكەوت لەگەڵ توركیـادا دەكـات، بەو شـێوەیەش بەرامـبەر : وشە
 بە ئێران نەبێت؟

 

 مـن. وەرگرتـووە سیاسـی واقیعێكـی لە سەرچاوە ەك هەیە كوردستان هەرێمی لە ئیداریمان واقیعێكی ئێمە :ئاسۆ حەسەن زادە
 پەك تـردا پـارچەیەكی لە كـورد پرسـی كە نیـیە كوردسـتان بەشـێكی هـی  قـازانجی بە. پـارتییە یـان یەكێتی تاوانی ناڵێم

ــت، ــا پــێچەوانەوە بە بخرێ ــورد پرســی ت ــانی لە ك ــدییە بێــت، بەهێزتــر كوردســتان تــری پارچەك ــانی بەرژەوەن  درێژخایەنەك
 .دەپارێزرێت باشتر وردستانیشك باشووری

 
جار لەگەڵ حزبی دیموكراتی كوردستان دانیشتووە و داوای كـردووە  ٣گوایە یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان لەو ماوەیەدا : وشە

كۆتــایی بە جموجــۆڵی نــاوخۆیی بێــنن و تەنــانەت دووپــاتی كــردووەتەوە لە پاراســتنی تەنــاهیی ئێــوە و بنەماڵەكانتــان 
 ، ئەوە راستە؟بەرپرسیار نییە
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 جموجــۆڵی لە گلەیــی فەرمــی بە كوردســتان هەرێمــی حكــوومەتی ئێســتە تــا كە نــیم ئەوە ئــاگەداری مــن :ئاسههۆ حەسههەن زادە
 رەنــگە چــونكە زانــم، ده سروشــتیی شــتێكی  بــه بــدات، روو ئەوەش ئەگەر. كردبێــت كوردســتان رۆژهەاڵتــی لە ئــێمە ســەربازیی
 تەنـانەت و تـاران لە ئێران، حكوومەتی که  ئاگەدارین ئێمە. بن شێوەیە لەو ۆڵێكیجموج كاردانەوەكانی نیگەرانی ئەوانیش

 بە لەوبـارەیەوە بتـوانین كوردسـتان هەرێمـی و ئـێمە ئەوەیە گرنـگ. دەربڕیـوە جموجـۆاڵنە لەو خۆی نیگەرانی ئەمەریكاش لە
 لە خەبــات بــووژانەوەی ەرژەوەنــدیب هەم و كوردســتان هەرێمــی بەرژەوەنــدی هەم ئەنجامــدا لە كە بكەیــن دیــالۆ  چەشــنێك

 .بگیرێن لەبەرچاو رۆژهەاڵت،
 

پێشتر كۆبوونەوەیەكی هاوبەش لە نێوان پێنج حزبـی سـەرەكیی رۆژهەاڵتـی كوردسـتان كـرا و لەوێ بڕیـار درا هێـز بـۆ : وشە
 ناوخۆ بنێرنەوە، ئەدی بۆ بەس ئێوە ناردتانەوە؟

 
 بكەیـن، یەكتـر هاوكـاریی و هاوئـاهەنگی پرسـدا هەنـدێ لە ەمـانەوێد و هەن كۆبوونەوەكـان مـاوەیەكە :ئاسۆ حەسهەن زادە

 وەزیرانــی ســەرۆك قســەكانی و دا رووی نــاوچەیی و نێــودەوڵەتی گۆڕانكــاری ئەمســاڵ. دەگــرێتەوە سیاســی بــواری زیــاتر ئەوە
 هەڵســوكەوت نەیەكگرتــووا كــورد ئەگەر دا نیشــانی كۆبــانی، بە ســەبارەت ئەمەریكــا دەرەوەی وەزارەتــی گــوتەبێژی و فڕەنســا
 نەبـێ باشوور بۆ تەنیا و بكەنەوە بەرفراوان پشتیوانییان و هاوئاهەنگی بازنەی دەكرێ بداتەوە، وەاڵم راشكاوی بە و بكات

 پارچەكـانی و كـورد سەرجەم لە فاكتەرێك وەك دەتوانن ئەوان بێت، یەكگرتوو و یەكدەست كورد ئەگەر. بێت رۆژئاواش بۆ و
 بەو پێوەنـدی پێشـمەرگە نـاردنەوەی بڕیـاری بەاڵم ببیـنەوە، كۆ زیاتر ئەوەی هۆی بۆته نوێ رجیهەلومە. بڕوانن كوردستان

 .دابوو هێزمان ناردنەوەی بڕیاری قۆڵی، پێنج كۆبوونەوەی لە پێش ئێمە. نییە كۆبوونەوانەوە
 

وومەتی هەرێمــی چــوونەوەی پێشــمەرگەكانی ئێــوە بــۆ رۆژهەاڵت، هــی  پێوەنــدی بە بڕینــی بودجەتــان لەالیەن حكــ: وشههە
 كوردستانەوە هەیە؟

 
ــۆ تەنیــا هەیە، ئەوەی و نیــیە كوردســتانەوە هەرێمــی حكــوومەتی لەالیەن بودجەیەكمــان هــی  ئــێمە :ئاسههۆ حەسههەن زادە  ب

 ر هـه یشـتنیان پێڕاگه ک یه پێناسـه موو  هـه بـه که اڵته رۆژهه کانی مپه که ڵكی خه ڵێک کۆمه ئیسانی پێداویستی و خزمەتگوزاری
 پێوەنـدیی پێشـمەرگەكانمان چـوونەوەی. هەیە بەخـۆی تـایبەتی داهـاتی سەرچاوەی حزب. بوو ده رێم هه تی حکومه ی دهعۆ له

 خەڵكــی نێـو لە ئامادەبوونمـان كــاتی لە ئەگەر. خۆمانـدایە خەڵكـی نێــو لە خەبـات ئامانجمـان بەڵكــو نیـیە، بەوە سـەرەكی
 .ئاساییە شتێكی زۆر بكەینەوە، كۆ یارمەتی خۆشماندا
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ــاو : وشههە ــخەنە ن ــوردی رۆژهەاڵت ب ــۆ ئەوەی پرســی ك ــرن ب ــودەوڵەتی وەربگ ــاوچەیی و نێ ــانە ســوود لە هاوســەنگی ن توانیوت
 رۆژەڤەوە؟

 

 بـۆ كـار دەرەوە، دنیـای لە دەدەیـن هەوڵ تەواوی بە ئـێمە. بـووە پـاش لە لۆبیـدا كاری لە هەمیشە كورد :ئاسۆ حەسەن زادە
 كە بكـرێتەوە روون و بكـرێ بـاس كوردسـتان رۆژهەاڵتـی لە مـرۆڤ مـافی شـێلكردنیپێ لەوانە بكەیـن، كـورد پرسی ناساندنی

 كـار خـۆیەوە لەالیەن حزبێـك هەر ئەگەر و هەیە یەكدەسـتی بە پێویستیمان بەاڵم كردووە، زۆرمان كاری ئێمە. دەوێ چیمان
 ســەرووی. ناكرێــت پـێ كدەســتمانیە هێــزی نمایشـێكی ئەنجامــدا لە و دەبــێ بـاڵو وزەكە ببینێــت، دەرەوە الیەنەكــانی و بكـات
 .هەلومەرجە رەخسانی ئەوانەش، هەموو

 
یـانی دەتـانەوێ دەسـت لەسـەر دەسـت دانـێن و چـاوەڕێی رەخسـانی هەو  و مەرج و دۆخێكـی تـایبەت بـن بـۆ ئەوەی لە : وشە

 ئێراندا گۆڕانكارییەك روو بدات؟

 
 واڵتمـان و بێـت هێزێـك نـین ئەوە چـاوەڕێی و اخەیننـ پەك نێودەوڵەتی گۆڕانكاری لەسەر شتێك هەموو :ئاسۆ حەسەن زادە

 پـێش، بێـتە نێـودەوڵەتی هەلـومەرجێكی ئەگەر بەاڵم ئـێمە، بۆ نەك دەكات خۆی بۆ هێزەكە ئەوكات چونكە بكات، رزگار بۆ
 كە رۆژەڤ دەبیـنە كاتێكیش. نەبێت تایبەت دۆخی هاتنەئارای چاوەڕێی كە بخەین وەڕێ شتێک دەبێ ئێمە. بقۆزرێتەوە دەبێ

 .فاكتەر بە دەبێت شێوەیە بەو و هەبێ خۆماندا خەڵكی نێو لە جموجۆڵمان
 

ئەو هاوینە ئێوە پێشمەرگەتان بۆ نـاوخۆی رۆژهەاڵتـی كوردسـتان نـاردووەتەوە، دۆخەكەتـان پـێ هەلە یـان ئەوەی كە : وشە
 الیەن یان چەند الیەنێكی نێودەوڵەتی گڵۆپی سەوزیان بۆ داگیرساندوونە؟

 
 نمـوونە بـۆ نـین، یەك وەك بەرژەوەنـدییەكان و ئەجینـدا ئێسـتە. كـردووە كارانەمـان ئەو پێشتریش ئێمە :ادەئاسۆ حەسەن ز

 بەبـێ و دەكەن دووانـه یـاریی الیەنەكـان هەمـوو ئێسـتە. نـاكەن دۆخەكە و نـاوچە سـەیری چـاو یەك بە ئەمەریكـا و فڕەنسا
 بـۆ نیـیە الیەنێكمـان هـی  سـووری یـا سـەوز گڵـۆپی. بپـارێزن بەرژەوەندییەكانیان دەیانەوێ بكەن، گەورە زۆر ریسكی ئەوەی

  .دابندرێ بۆ بەرنامەی دەرەوە لە تا نییە دەرەوە دروستكراوی رۆژهەاڵت، لە كورد پرسی. كارێك هی  ئەنجامدانی
 

 دنیای دەرەوە چاوەڕوانی لە ئێوە هەیە كە لە نێو ئەو فاكتەرەدا، رۆڵ بگێڕن؟: وشە

 
  بۆیان و ئێران لە كورد فاكتەری دەدەن سەرنج رابردوو لە زیاتر زۆر فڕەنسا و ئەمەریكا ئێستە بەڵێ، :ئاسۆ حەسەن زادە
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  .بگێڕین رۆڵێك چ دەتوانین هاوكێشەكەدا گشتیی لە بزانن گرنگە
 

 بەو پێیە ئەوان خەریكی چاودێری و لێكۆڵینەوە لە كوردی رۆژهەاڵتن؟: وشە

 
ــوردی ئەگەر :ئاسههۆ حەسههەن زادە ــەك رۆژئــاوا ك ــەر ناوخۆییەكانیــان ێش ــدی لە و بــكەن چارەس  هاوپەیمــانییە لەگەڵ پێوەن

 دەمێنێـتەوە گۆشـەیەكی تەنیـا و دیـارە گۆشـەی سـێ كە بەرچاو دێتە تابلۆیەك ئەوكات بكەنەوە، یەكال خۆیان دەرەكییەكاندا
 ئەنـالیزی و روانـین ئاسـتی ێدەبـ كـورد ئێستە. بكرێت چاالك دەبێ گشتییەدا تابلۆ لەو كە كوردستانە رۆژهەاڵتی ئەویش كە
 هەمـوو بە دەبـێ دەرەوە دنیـای. دراوە كوردەكـان هەمـوو بە بەروونـی پەیـامە ئەو. بگـوازێتەوە جیهانییەكـان هاوكێشە نێو بۆ

 لە چـونكە بێ، گرنگ بۆ كوردستانی رۆژهەاڵتی نێوەشدا لەو و بكات كورد لە چاو بەسەریەك كورد، نێوان ناوخۆیی ئاڵۆزیی
 .هەیە گەورەی رۆڵی ئێران ئیسالمیی كۆماری ناوچەییەكاندا، كێشە تەواوی

 
 ئێستە كام لەو دوو واڵتە سەری ڕمەكەیە، ئایا سیاسەتی ئەمەریكا و فڕەنسا بەرامبەر بە كورد وەك یەكە؟: وشە

 

 و كــورد پرســی لەســەر پاشــخانیان و خوێنــدنەوە بەاڵم بەرەیەكــدان، لە ئێســتە ئەوەی ســەرەڕای ئەوان :ئاسههۆ حەسههەن زادە
 باشـی یی ئامـاده فڕەنسـا وایە پـێم. دەكەن كوردسـتان رۆژهەاڵتـی و كورد پرسی چاودێری هەردووال. نییە یەك وەك ناوچەكە

 لە دەیەوێ فڕەنسـا. ئەوەیە نیشاندەری پاریس، دواییەی ئەم کانی رییه سپێشخه ده و هەیە كورد پرسی بە بەرامبەر باشی زۆر
 نــاو بێــتەوە دەیەوێ خــۆیەوە قورســایی و ئەجینــدا و روانــین بە بەاڵم هەبێــت، مەریكــادائە لەگەڵ هاوهەنگــاوی پرســەكاندا
 .هەیە دەوڵەت هەردوو لەگەڵ پێوەندیمان ئێمە. كانن هاوکێشه

 
ســەرنجەكەی ئەوان لەســەر چ الیەنــێكە؟ دەیــانەوێ چییــان بــۆ بــكەن، لەوەدا مەبەســتم ئۆپۆزســیۆنی رۆژهەاڵت بە : وشههە

 .گشتییە؟
 

 ئۆپۆزســـیۆنێكی ئـــێمە چـــونكە بـــكەم، قســـە رۆژهەاڵتەوە ئۆپۆزســـیۆنی هەمـــوو بەنـــاوی نـــاتوانم مـــن :زادەئاسهههۆ حەسهههەن 
 و بكەیــنەوە روون ئەوان بــۆ خۆمــان روانــگەی دەمــانەوێ ئــێمە كوردســتان دیمــوكراتی حزبــی وەك بەاڵم نیــیە، یەكگرتوومــان

 .گرنگە بۆ ئێمەیان روانینی ئەوانیش دەكەم هەست
 

 ٢٢١٤ی ئۆکتۆبەری ٢٥: ڕێکەوتی  -شە  ماڵپەڕی و: سەرچاوە
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بەهێزبوونی كورد لەخانەی سەربازیدا دەتوانێ هەیمەنەیەكی كوردی بۆ كورد : بۆ کوردستانی نوێ
  دا دروستبكات  لەناوچەکه

 
هەنــدێك دەڵــێن ئەجێنــدایەكی نێــودەوڵەتی هەیە بــۆ گــۆڕینی نەخشــەی نــاوچەكە، كــوردیش بەشــێكە لەم : کوردسههتانی نههوێ

  رییانە، باشە كورد چی بكات؟گۆڕانكا

 
 هەر هێشــتا كــورد دابەشــبوونی و لێكــدابڕان جیۆپۆلەتیكییەكــانی و مێژوویــی هۆكــارە كە ئەوەدا لەگەڵ :ئاسههۆ حەسههەن زادە. د

ــانن، لەجێــی ــومەرجەوەو لەڕووی هەم بەاڵم خۆی ــیەوە لەڕووی هەم هەل ــڕۆ زەینی ــار بەســتێنێكی ئەم ــۆئەوەی دروســتبووە لەب  ب
 لەخـۆرهەاڵتی لەمەودوایـان پـێگەی جـێگەو و خۆیـان بەئاینـدەی سـەبارەت سـتراتیژی دیـدێكی بەسـەریەكەوە وهەمـو كوردەكان

 لەپێنـاوی دەبـێ كـوردییە یەكگـرتنە و خۆڕێكخسـتن ئەو ئایـا بەاڵم پێبكەن، كاری و بكەن پەسند خۆیاندا لەنێوان ناوەڕاستدا
 بەتـــایبەتی ناوەڕاســـت خـــۆرهەاڵتی ئێســـتای ەبـــارودۆخیل كە بكەیـــن دەوڵەتـــانە ئەو لەئەجێنـــدای چـــاو ئەگەر چیـــدابێ؟

 دەستڕۆیشـتووی دەوڵەتـانی بڵـێم بـۆئەوەی نابینم بڕیاردەر نیشانەیەكی جارێ رۆڵدەگێڕن، داعشدا لەگەڵ شەڕ لەكانتێكستی
 . بێ ناوەڕاست اڵتی خۆرهه نەخشەی سەرلەنوێی كێشانەوەی بەمانای گۆڕانكارییەكان كە ساغبوونەتەوە جیهان

 
 هاوكێشـەكانی گـۆڕینی بـۆ دا«تـازە یـا گەورە ناوەڕاستی اڵتی خۆرهه» ناوی لەژێر خۆی كاتی خواسانەی و باس ئەو ەكهەرو

ــدا نــاوچە ــوون، لەگۆڕێ ــوەیە وەی ئە ئێســتاش ب ــۆڕینی بەڕێ ــیە، نــاوچە سیاســیی نەخشــەی گ  حاڵەتــدا لەباشــترین بەڵكــو نی
 ئەم الوازكردنـی و بەهێزكـردن یـان دەوڵەت، ئەو و دەوڵەت ئەم دنـیالوازكر و بەهێزكـردن بـۆ رۆژئاواییە دەوڵەتانی هەوڵدانی
 ركـابەرە لەنێـوان تەنیـا نەك ئەجێنـداكان و مەرام لەمەشـدا تـازە مەوجودەكانـدا، دەوڵەتە خـودی لەنێو فاكتەر ئەو فاكتەرو

 گوزارشـت باڵوبـوونەوەو كە نەخشـانەش ئەو. نـین یەك رۆژئاواشـدا بەرەی خـودی لەنێـو بەڵكـو ناوچەییەكاندا، و نێودەوڵەتی
ــانی لەدابەشــكردنی ــاوچە مەوجــودی دەوڵەت ــۆ ن ــەر ب ــد س ــدە چەن ــی دەو ئەوەن ــوێ ڵەت ــا دەكەن،  ن ــك تەنی  پێشــنیازو كۆمەڵێ

( كۆنسـێرڤاتی  نیـو ناوەنـدی هەنـدێك نمـوونە بـۆ) لـۆبی كۆمەڵی كۆڕو گوشارو گروپی هەندێك دەستی لەسەر كە پێشبینین
. لێنـاكەوێتەوە كـورد بـۆ باشـیان شـتی لەمەودوا ئاڵوگۆڕەكانی ئێستاو رووداوەكانی كە نییە ەمانای بەو ئەمە دیارە. كێشراون

 واڵت لەهەر كـورد بـۆ بەاڵم سـەربەخۆیی، خەونـی دوورخسـتنەوەی هۆی بۆتە كە ئەوەدا لەگەڵ هەنوكە دۆخی بەپێچەوانەوە،
 كوردسـتان، لەباشـووری هەر نەك ئەوەش وە،بـو رۆڵگێـڕان و بـوون بەهێـز سـەرچاوەی زیـاتر نـاوچە دیـكەی پێكهـاتەیەكی یا

 . كورد بزووتنەوەی رووبەری بەتەواوی نزیك لەسەر بەڵكو
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. تــاد..و و تۆتــا  ســەرەتای لێــدانی داعــش لەهەرێمــی كوردســتان وتیــان لەبەر ئەوەی ئیكســۆن مۆبیــ : کوردسههتانی نههوێ
اوپەیمــانی نێــودەوڵەتی بەتــایبەتی ئەمریكــا لەكوردســتانن، بــۆیە ئەوروپــاو ئەمریكــا زوو هــاتنە دەنــگ، كەچــی دەبینــین ه

بەهەمان شێوەو قەبارە بۆ كۆبانێ كە نەوتی لێ نییەو كۆمپانیای ئەمریكاشی لێ نییە هاتە دەنگ كەواتە ئەمە نایسـەلمێنێ 
 ئەجێندایەك بۆ دابەشكردنی ناوچەكە هەیە؟

 
 سیاسـیی پالنێكـی بەرهەمـی كوردسـتان ەرێمـیلەه رۆژئاواییەكـان سـەربازیی تێـوەگالنی چـۆن هەروەك :ئاسۆ حەسهەن زادە. د

 و سـەقامگیری سـەر بـۆ داعـش كە بـوو جـددییە مەترسـییە بەو كتـوپڕ وەاڵمێكـی بەڵكـو نەبـوو، بیرلێكـراوە و داڕێژراو پێشتر
ــدییەكانیان ــاوچەكەو بەرژەوەن ــانەت لەن ــانی تەن ــدا لەواڵت ــی دروســتیكردووە، خۆیان ــدانی فراوانكردن ــرداری مەی  ســەربازیی ك

 پشــتگیری نــاوچەكەو دابەشــكردنی بەنیــازی پەیوەنــدیی یەكەم بەپــلەی كوردســتانیش رۆژئــاوای و كۆبــانێ بــۆ یمانــانیشهاوپە
 شـەڕێك یەكالكـردنەوەی بـۆ هەیە سـەربازییەوە روونـی ئیمپراتیڤـی بەكۆمەڵێـك پەیوەندیی بەڵكو نییە، كوردییەوە لەخەونی

 نەخشـی دەتـوانن هەر نەك كوردەكـان شـەڕەدا لەو كە دەزانـێ ئـاوارۆژ.  هەبـن گەورەشـی سیاسـیی ئاكـامی دەتـوانێ دیارە كە
 دنیـای بەڕووی كـورد كە بەهـاگەلێكیش و جیهانبینی بەڵكو بگێڕن، داعشدا هەیمەنەی و هەیبەت لەشكاندنی سەربازی یەكەمی
ــانی دەرەوەدا ــۆ دەدا، نیش ــاوەڕۆك ب ــین ن ــامە بەخش ــایی سیاســییەكانی بەئاك ــەڕە ئەم كۆت ــاكتەرێكی ش ــا بەف  بنیــاتنەر و شب
 بێـوێنەیە چەشـنە بەم ئەوانـی كە بـێ ناوچە دابەشكردنەوەی یان دابەشكردن نیازی كە نییە مانایە بەو ئەوە بەاڵم. دادەنێن
 بیكــۆی بەســایكس كۆتاییهێنــان باســی رۆژەوە لەیەكەم هەر الیەنەی ئەو نەچــێ لەبیرمــان. ســەرخەت هێنــابێتە ئــێمە لەگەڵ
 مانـایەی و مەبەسـت ئەو هەمـان داعـش بـۆ بیكـۆ - سـایس كۆتـایی ئەگەرچـی داعشـە، بەڵكـو نەبـوون، رۆژئاواییەكـان كردووە
 .هەیبـێ كورد بۆ دەكرێ كە نییە لەپشت

 
ئەگەر ئەم ئەجێندایە هەبوو بـۆ دابەشـكردنی نـاوچەكە، كـورد چـی بكـات بـۆ خۆئامـادەكردن بـۆ بـارودۆخی  :کوردستانی نوێ
 نوێی ناوچەكە؟

 
 دابەشـكردنی بـۆ روون ئەجێنـدایەكی نەبوونی بەاڵم نابینم، ئەجێندایەك وەها جارێ من وتم وەكهەر :ئاسۆ حەسەن زادە. د

. وەرنـاگرێ هێـز كـوردی فـاكتەری داعشـدا لەگەڵ جیهـانی رووبەڕووبـوونەوەی لەپەراوێـزی كە نیـیە، ئەوە بەمانـای ناوچەكە
 ئاسـتی لەسـەر بەڵكـو لەباشـوور، هەر نەك ییەكـانیدەروون پەیوەندییە و خۆی نێوماڵی دەبێ كورد مێژووییدا هەلێكی لەوەها
 و ببینــێ بەســەریەكەوە هەمــووی كــوردی فــاكتەری دەرەوە جیهــانی كە رێكبخــاتەوە بەچەشــنێك كوردســتاندا پارچەكــانی هەمــوو

 و عیـراق نێوخۆییەكـانی كـارتێكەرییە لەمەیـدانی نـاتوانێ ئێسـتاش كـورد كە ئەوەدا لەگەڵ. بكاتەوە بۆ یەكدەستی حسابێكی
 تــایبەت داینــامیزمی ســەر بخــاتە فــۆكس و ئەولەویەت پێویســتە بەاڵم بــێ، غایــب ( لەبەغــدا تەواجــود نمــوونە بــۆ) نــاوچەكە
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 كـورد سـەربازیی نەخشـی. بگـرێ لەبەرچـاو كورد بزووتنەوەی هەموو كە كوردی فراوانی بەپێناسەیەكی ئەمەش خۆی، بەكورد
 دەتـــوانێ ســـەربازیدا لەخـــانەی كـــورد بەهێزبـــوونی. بـــێ كـــورد یسیاســـی دیـــدگای و تێگەیشـــتن پەكخســـتنی بەمانـــای نـــابێ

 سیاســیی ئاكــامی دواتــر كە. دروســتبكات لەنــاوچەدا ئەو بــۆ شــكۆیەك و خــۆی خــاكی لەســەر كــورد بــۆ كــوردی هەیمەنەیەكــی
 نـیكەمال نەكەوێـتەوە، لـێ كوردستانیشـیان هەموو یەكگرتنەوەی و كوردستان سەربەخۆیی ئەگەر ئاكامانە ئەو. هەبێ گەورەشی
 ئەڵتەرنــاتیڤی لەچوارچێــوەی هەم ناوەڕاســتداو اڵتی خۆرهــه لەهاوكێشــەكانی هەم كــورد پــێگەی جــێگەو كە ئەوە هــۆی دەبــنە

 هــی  كە بــێ بەهێــز ئەوەنــدە چارەنووسســاز بەشــێوەیەكی دابەشــكراوە، بەســەردا كوردســتانیان كە دەوڵەتــانەدا ئەو سیاســیی
 .بگرێ نادیدە واڵتانەدا ئەو لەچوارچێوەی النیكەم كورد نەڕەتییەكانیب رەواو داواكارییە نەتوانێ ئیدی الیەنێك

 
، خێــر بــداتەوە بــۆ كــورد كە (عســی ان تكرهــوا شــیئا وهــو خیــر لكــم)پێتــانوانییە هــاتنی وەك دەوترێــت : کوردسههتانی نههوێ

 ی؟سەرنجی دونیای بۆ كوردستان راكێشا، وایكرد كورد ببـێ بەشەریكی هاوپەیمانییەتییەكی نێودەوڵەت

 
 مێــژووی مرۆییەكــانی كارەســاتە جەرگبڕتــرین و لەتــاڵترین یەكێــك بەقیمەتــی كە رووداوێــك نــاكرێ :ئاسههۆ حەسههەن زادە. د

 لەئاكـامی كە لێنـاكرێ حاشـای میدیاییەوە و سەربازی و سیاسی لەڕووی بەاڵم. بڕی هەموومانی جەرگی بوو، تەواو گەلەكەمان
ـــوو داعشـــدا هێرشـــی ـــاكتەری كە ب ـــوردی ف ـــێو ك ـــوێنەو ەیەكیبەش ـــامكەر بێ ـــۆڕو ســـەرنجی و زووم كەوتەبەر سەرس ـــۆمەڵە ك  ك
ــانی بڕیاردەرە ــان، ك ــتێك جیه ــۆ ش ــك ب ــای هەمیشــە كە میللەتێ ــراوەو حاش ــێش لێك ــرانی پ ــراوە، بەناس ــایەخێكی گی  گەورەی ب
 كە لەوە جیـا .بگـرین بەكەم داعـش هێرشـی مەیـدانییەكانی ئاكـامە نابێ بەاڵم كاتەدا، لەو هەر. هەیە سیاسیشی و سیمبولی
ــۆ دەبــێ كــورد ئەوجــار ــۆ خــۆی هەمیشــە ب ــزم مەترســیی رووبەڕووبــوونەوەی شــەڕو ب  و سیاســی تێچــووە و بنیــاتگەرایی و تێرۆری

ــانی ــوونەوە ئەو مرۆییەك ــایەنە رووبەڕووب ــادە درێژخ ــرێ، ئام ــەوە، لەڕووی رابگ ــەریەككەوتنەوەی هەر نەك خاكیش ــوو س  هەم
 و عەرەب هێـزی هەنـدێك حزوری بەڵكو نەماوە، خۆی وەك روویدابوو موسڵەوە كەوتنی لەدوای كە باشوور كوردییەكانی ناوچە

 ئــاڵۆز جــاران وەك ناوچــانەی ئەو سیاســیی ئاینــدەی بگــرە و ســەربازی نەخشــەی ناوچــانە لەو كــورد غەیــرە دیــكەی میلیشــیای
 .نابێ انئاس كارێكی كوردەكان غەیرە سەربازیی لەتەواجودی ناوچانە ئەو پاكبوونەوەی كردۆتەوەو

 
و كـــۆمەڵگەی  هاوكـــاریكردنی داعـــش لەالیەن توركیـــاوە، خەریـــكە وابكـــات توركیـــا لەدەوروبەری خـــۆی :کوردسهههتانی نهههوێ

نێـودەوڵەتی داببڕێـت، ئەمە چەنــد لەخـزمەت دۆزی كــوردە بـۆ ئەوەی واڵتـانی خۆرئــاوا بەدوای بەدیلێكـی بەهێــز بگەڕێـن بــۆ 
 شەراكەتكردن؟

 
  بەتایبەتیدا كۆبانێ و بەگشتی داعش لەگەڵ لەپەیوەندی توركیا گوماناویی و لێ  سیاسەتی ەك راستە :ئاسۆ حەسەن زادە. د
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 لەخـۆی هاوپەیمانـان لەدەسـتبداو قەیـرانەدا لەو خـۆی سیاسـیی كـارایی و دەستپێشخەریی دەوڵەتە ئەو كە ئەوەی هۆی بوونە
 نیشـانەكانی ئێسـتا هەر و بێـت بەردەوام ئێستا كوە تاسەر توركیا دەوڵەتی سیاسەتەی ئەم نییە مەرج بەاڵم. بكات دڕدۆنگ
 كۆبـانێ نێـو چـوونە بـۆ كوردسـتان پێشـمەرگەی بەهێـزی رێگەدان پاش بەتایبەتی پێدەكرێ، هەست سیاسەتەدا لەو ئاڵوگۆڕ
 كە تێـزانەی ئەو كە هەسـتدەكات بەتەواوی كە لەهەلومەرجێكـدایە ئۆغلـو داود ئەحمەد ئێستا هەر. توركیاوە خاكی لەڕێگای

 عوسـمانییانەدا بـوژانەوەی و نەرم سیاسـەتی و سـتراتیژیی قـوواڵیی لەگەڵ لەپەیوەنـدی بوو دەرەوە وەزیری كە سەردەمەدا لەو
 ســەر بــۆ رادیكــاڵیزم ئەمنیــی مەترســیی بارســتایی لەژێــر نــاتۆو ئەنــدامێكی وەك و گەیشــتوون خــۆی بەســنووری دایڕشــتبوون،
 لەالیەكــی. بكــات دەرەوەیــدا لەسیاســەتی وەرچەرخــان  هەمــوارو هەنــدێك ەناچــار توركیــا نــاوچەیی و نــاوخۆیی ســەقامگیریی

 هەمــوو واتە) فــراوانەكەدا لەخــانە ئەوەش بــووەو بەهێــز و نەبینــراو پێشــتر بەشــێوەیەكی كــوردی فــاكتەری راســتە دیــكەوە،
 و فەرهەنگـی و سیاسـی ییەگـرنگ بەو بەاڵم نیـیە، توركیـا دەوڵەتـی بەدڵـی زۆر( رۆژئاواییەوە بەباكوورو بەتایبەتی كوردستان

ــانەت كە ربازییانەشــەوە سە و سیاســی هاوپەیمــانییە بەو و هەیەتــی توركیــا كە جیۆســتراتیژییەوە  حكــومەتی لەســەردەمی تەن
 بەكـورد توركیا رۆژئاوا جارێ النیكەم كە پێمانوابێ نابێ مانەوە، خۆیان لەجێی هەر نەبوونیان ئەكتی  سەرەڕای ئەكەپەدا

 كـوردو لەنێـوان هاوتەریبییەك كە دەكەن ئەوە سۆراغی ئێستا رۆژئاواییەكان. توركیا بەدیلی دەكاتە ردستانكو یا دەگۆڕێتەوە
 وێـڕای هەوڵـدەدەن و بـكەن كـارا و ئەكتی  درێژخایەن بەشێوەی خۆیاندا هاوپەیمانێتی لەخانەی ئەوان و دروستبكەن توركیادا

ــەرنجدان ــان، س ــان بەچاوەڕوانییەكانی ــدە هەردووكی ــنووری لەحەدو ئەوەن ــدا س ــرن خۆیان ــرژی كە رابگ ــایی و گ ــان ناتەب  نێوانی
 .سوریا ئایندەی ساغكردنەوەی بۆ بكرێ ئەگەر و داعش بەدژی گشتییەكە هاوپەیمانەتییە كارایی لەباربردنی هۆی نەبێتە

 
خۆش ناكـات پەكەكە  و رێگە ئەم هەڵسوكەوتەی توركیا، زیانێكی گەورە بەنفوزو پێگەی توركیا ناگەیەنێت: کوردستانی نوێ

 لەلیستی تیرۆر بێتە دەرێ؟

 
 یەپەگە شـەڕڤانانی خـۆڕاگریی زیـاتر لەوەش و گێڕایان شنگا  كارەساتی لەپاش گەریالكان كە رۆڵێك :ئاسۆ حەسەن زادە. د

 ێكە،سـتراتیژ داعشـدا دژە لەشـەڕی سەربازییەوە ئابڕووی لەڕووی هەم و مەیدانداری لەڕووی هەم كە كۆبانێ وەك لەشوێنێكی
ــیمای ــای پەكەكەی س ــایبەتی دەرەوەو لەدنی ــاو بەت ــانەت لەئەوروپ ــی تەن ــادا وەك لەواڵتێك ــتر ئەڵمانی ــردووەو باش ــتا ك  ئێس

 ملمالنــێ لەو نەداو خــۆی لەكــیس هەلە ئەو پێویســتە پەكەكە. گرتــووە شــكڵی ئەوان الی بــۆ رۆژئاواییەكــان ســەمپاتییەكی
 كە ئەوەشـدا لەگەڵ. بكـاتەوە یەكالیـی خـۆی لەڕابـردوو چـاالكتر روونتـرو كیبەشـێوەیە لەئـارادایە لەسوریادا كە ناوچەییەدا
ــانی ــانی دەرهەق بەدگوم ــی بەمەرامەك ــاو دەوڵەت ــیۆنی توركی ــی ئێســتاش ســوریا ئۆپۆزس ــدایە، لەجێ ــ  بەاڵم خۆی ــوونی وەس  ب

ـــــەی پەكەكە ـــــانیی بەهاوكێش ـــــوونەوە جیه ـــــش لەگەڵ رووبەڕووب ـــــا داع ـــــاوی تەنی ـــــەربازی بەهەنگ ـــــاكرێ، س ـــــوبەڵ ن  ك
 و دەبــن بەهێزتــر لەجــاران بەچەشــنێك باشــوور وەك بــكەن كــارە ئەو ئەگەر ئەوان. پێویســتە سیاسیشــی خۆناســاندنەوەیەكی

. ببـنەوە سـوریا ئۆپۆزسـیۆنی نێـو ئێلێمێنتـی هەنـدێك یـا توركیـا بەدەكـانی نیازە رووبەڕووی باشتر لەجاران دەتوانن ئەودەم
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 هێنـانەدەری بەاڵم. بهێنـرێتەبەر تیرۆریسـتی لەلیسـتی پەكەكە كە بەوە بـێ ریارمەتیـدە دەتوانێ بێگومان ئەمانەش هەمووی
 مەسـەلەیە ئەو لەهەرحاڵـدا یاسـاییەو هەڵگـری كـات و قـورس پڕۆسـەیەكی رۆژئاواییـدا واڵتـانی رەشـی لەلیسـتی رێكخراوێك

ــر ــیە رێگ ــانیی نی ــورد لەهاوپەیم ــاوا ك ــانی لەگەڵ لەڕۆژئ ــاوایی دەوڵەت ــەرەكی مەرجــی. رۆژئ ــمو وەك س ــەكردنەوە ت  خۆپێناس
 .بیكات پەكەكە پێویستە كە سیاسییەكەیە

 

پرســــی هۆشــــیاری كــــۆمەڵگە بەتــــایبەتیش تۆڕەكــــانی پەیوەنــــدی كــــۆمەاڵیەتیی كــــاریگەری گەورەی : کوردسههههتانی نههههوێ
و دونیــا دروســتكردووەو ســەرەنجام بەشــێك دەبێــت  و بەیەكگەیشــتنی كــورد لەهەمــوو پارچەكــان لەسەرهۆشــیاریی نەتەوەیــی

 ڵنان بەپێشخستنی دۆزی كورد؟لەپا

 
ــەپۆڵە ئەو :ئاسههۆ حەسههەن زادە. د ــدیی ش ــوان لەهاوپەیوەن ــورد نێ ــارە كە ك ــەر ئەوەی دی ــۆڕە س ــان ت ــا كۆمەاڵیەتییەك  تەنی

 بەپێشخسـتنی یارمەتی هەم و دەبێ پتەو پێ نەتەوەیی روحی هەم كە قۆناغەیە ئەو بەنرخی هەرە دەستكەوتی الیەنێكیەتی
 شـتێكیش هەمـوو دابەشـبوونەو بـازنەی چەنـدین گرفتـاری كە سیاسـیدا كەلتـوورێكی لەكـۆمەڵگەو بەاڵم. دەكات كوردیش دۆزی

 و هـــاوبەش بەئاقـــاری ئەوەی بـــۆ هاوپەیوەنـــدییانە شـــەپۆڵی ئەو هەمـــوو كە بـــین ئەوە ئاگـــاداری دەبـــێ كـــراوە، بەحزبـــی
 بـژاردە پێویسـتە بـدا، نیشـان لەخـۆی هانـداجی بەڕووی بەردەوامـی نەتەوەیـی نمایشـێكی كـورد لەئاكامـدا و بڕۆن هەماهەنگدا
 بەڵێننــامەیەكی لەڕێــگەی كوردســتان پــارچەی چــوار لەهەر كــورد بــزوتنەوەی ســەرەكییەكانی هێــزە بەتــایبەتی و سیاســییەكان

 رەفتـاری كـۆدێكی وەك كـوردیش مەدەنیـی كـۆمەڵگەی ئەودەم كە رێكـبكەون بنەمـا بەهـاو كۆمەڵێـك لەسەر كوردییەوە فراوانی
 .پێبكات كاری ینەتەوەی

 
بارودۆخی ئێستای جیهان چەندە لەبارە رێككەوتنێكی لەبـابەتی سـایكس بیكـۆ دوبـارە ببێـتەوە؟ بەتـایبەت : کوردستانی نوێ

ــان  ــت ئەگەرە نزیكەك ــاوچەكە دابەش ببێ ــت؟ ئەگەر ن ــراق دەكرێ ــوریاو عی ــكردنی س ــەر دابەش ــێكە قســە لەس ــاالت )دەم االحتم
 چییە؟( االقرب

 
ــژووی :دەئاسههۆ حەسههەن زا. د ــدا لەمێ ــا نوێ ــانەدا لەو تەنی ــەرجەم حاڵەت ــەی س ــان نەخش ــەرلەنوێ ناوچەك ــراونەوەو س  كێش

ــداوە ســەرزەمینەكان دابەشــكردنەوەی ــوو كە رووی ــاوچەو هەم ــای ســەرزەمینەكانی ن ــر پێشــتر مەبەســت جێگ  حــاكمیەتێكی لەژێ
 و تێڕامــان لەئاكــامی و بــووبن بەســەریەكەوە (اڵتییەكان خۆرهــه فیدراســیۆنە عوســمانی، ئیمپراتــۆریی نمــوونە بــۆ) فراوانتــردا
 یەك بەشـــێوەی بەســـەریەكەوەی حـــاكمیەتەكە نێـــو پێشـــووتری یەكەكـــانی ا حاكمییەتـــانەد ئەو هەڵوەشـــاندنەوەی لەبەریەك
 حـاكمییەتێكی لەژێـر مەبەسـتمانە نـاوچەیەی ئەو هەمـوو مـادام ئێستاشـدا لەسـەردەمی. گەیشـتوون بەسەربەخۆیی بەدوایەكدا
 نێودەوڵەتییەكـان پەیوەنـدییە نێـو ركابەرەكـانی سیاسـییە ئەجێنـدا نە و نێودەوڵەتی یاسای نە ناكەم باوەڕ نییە، هاوبەشدا
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 چوارچێـوەی و ئـالیەت بـۆ نە كـۆدەنگییەك هـی  كە بەتـایبەتی بدا، ناوچەكە گشتیی دابەشكردنەوەیەكی سەرلەنوێ دەرەتانی
 كیـــانە چەنـــدایەتیی و بەچــۆنیەتی ســـەبارەت نە نــاوچەو یاســـییس نەخشـــەی هەمەالیەنەی ئــاڵوگۆڕێكی وەهـــا ئەنجامــدانی

 كەیــس بەجیــاو مــامەڵەی تەنیــا رووبــدات دەكــرێ كە ئەوەی. ببـــێ دروســت پێشــموانییە نیــیەو لەگۆڕێــدا نوێیەكــان ســەربەخۆ
 بـوونی یبەپێـ كاتە ئەو و(بەنموونە كورد) هەیە سەربەخۆیی بۆ گەلێك ویستی لەواندا كە حاڵەتانەیە ئەو لەگەڵ بەكەیس
 دیـاریكراوەكەدا كەیسـە لەگەڵ مـامەڵە نێـونەتەوەیی كـۆمەڵگەی نەتەوەكە سـەربەخۆیی بۆ پێویست ژێرخانی لەبارو زەمینەی
 .دەكات

 
 ٢٢١٤ی نۆڤەمبەری ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە

 

------------------------------------------------ 
 

 یشتنی ناوکی ت به لێکگه باره شه سهی و وتووێژی رۆژنامه
 

 هیدایەت جان

 
 ئێـــران بـــۆ ئەمەریكـــا ســـەربازی هێرشـــی لەســـەر هیواكانیـــان رۆژهەاڵت حزبەكـــانی زۆربەی رابـــردوودا ســـاڵی ١٢ مـــاوەی لە

 نـاوكیی پرۆگرامـی لەسـەر ئێـران و ئەمەریكـا ئێسـتە خستبوو، رێك گریمانەیە ئەو لەسەر سیاسییان ستراتیژی و هەڵچنیبوو
 ببـــوو، دروســـت سیاســـی ئۆپۆزســـیۆنی زۆربەی الی هیـــوایەی ئەو و كـــردووە واژۆ تێگەیشـــتنیان لەیەك یاداشـــتێكی واڵتە ئەو

 "وشـە" بۆ چاوپێكەوتنەدا لەم كوردستان، دیموكراتی حزبی ناوەندیی كۆمیتەی ئەندامی زادە، حەسەن ئاسۆ. د. هەڵوەشایەوە
 ئۆپۆزسـیۆنی كە دەبـێ ئەوە رێككەوتـنەكە گەورەی هەرە سـوودی": دەگەیەنـێ رای و دەكـاتەوە شـی رێكەوتـنە ئەو الیەنەكانی
 كۆمـاری سـەر بكـاتە هێـرش دەرەوە دنیـای رۆژێـك رەنگە كە بێت دیمەنە دوورە لەو چاوی تەنیا كە بێنێ لەوە واز رۆژهەاڵت
 حزبـی دوو یەكگـرتنەوەی و رۆژهەاڵت داهاتووی بۆ حزبەكەی ستراتیژی و پالن سەر دەخاتە تیشك هاوكات. "ئێران ئیسالمی
 ئەو گشـتیی سكرتێری لەالیەن كتێبەی ئەو لەسەر ئێران، كوردستانی دیموكراتی حزبی هەڵوێستی بە دەبەستێتەوە دیموكرات
 تەنیــا هــاتووە، كتێــبەدا لەو ئەوەی ئایــا كە بكــاتەوە روونــی حــدكا النــیكەم پێویســتە": دەڵــێ و كــراوەتەوە بــاڵو حــزبەوە
 ."شیانە؟ حزبەكە سیاسەتی یان ەتینووسەرەكەی بۆچوونی

 
حزبەكــانی رۆژهەاڵت زۆربەیــان هیوایــان خســتبووە ســەر هێرشــی ســەربازیی رۆژاوا و بەتــایبەتی ئەمەریكــا بــۆ ســەر : پرسههیار

 ئێران، هۆكاری ئەوە بۆچی دەگەڕێنیتەوە، ئایا تەنیا پاساوێك بووە بۆ ئەوەی كەمپنشینی و ناچاالكیی خۆیانی پێ پاساو 
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 بدەن؟

 
 بڵێــین كە نەبــووە وا پێوەندییەشــدا لەو نیــیە، رۆژهەاڵتــدا حزبەكــانی لەنێــو كــۆدەنگی كە تــردا بـابەتی زۆر لە وەك :ەاڵمو

 ئەو تەنـانەت بـووبن، ئیسـالمی كۆمـاری سـەر بـۆ سـەربازی هێرشـی چـاوەڕوانیی هەر كوردسـتان رۆژهەاڵتـی حزبەكانی هەموو
 ئێسـتە ئێـران، سـەر بكـاتە هێـرش ئەمەریكـا كـردووە ئەوەیـان وەڕوانیچـا كە بەوەی دەكـرێن تۆمەتبـار زیـاتر كە حزبانەش
 تەمەنـی و خەبـات درێژبـوونەوەی بەهـۆی چ كە ناكرێـت لێ حاشای بەاڵم. كردبێتەوە بیریان شێوە بەو كە دەكەن لێ حاشای
 ئەو بەجۆرێــك ،نــاوچەكە دۆخـی بەگشــتی و كوردسـتان باشــووری ئــازادیی سـیناریۆی كــاریگەریی لەژێـر چ و ئیســالمی كۆمـاری

ـــردنەوەیە ـــزووتنەوەی لەالی بیرك ـــی ب ـــتان رۆژهەاڵت ـــوو دروســـت كوردس ـــا كە بب ـــوەی لە تەنی ـــاڵ ســـیناریۆی چوارچێ  و رادیك
 دەرفەتەكە بـوو دە و نەدەگـرت پـێ پێشمان ئێمە دابا رووی وا شتێكی ئەگەر خۆ. الدەچێ رژێمە ئەو دەرەكییەوە دەستێوەردانی

ــدیی لە ــدا بەرژەوەن ــ گەلەكەمان ــدەی. ۆزینەوەبق ــدیی ئەوەن ــدك) بە پێوەن ــێمە كە ئەوەدا لەگەڵ هەیە، ەوە(ح ــاری ش ئ  گرفت
 چ و گوتــاردا لە چ بەاڵم تێــدایە، كوردســتانی رۆژهەاڵتــی لە كــورد بــزووتنەوەی بەگشــتی كە خەبــاتین هەلــومەرجی هەمــان

 رێـك نێـودەوڵەتی ئاجێنـدای مـایبنە لەسـەر تەنیـا خۆمـان خەبـاتی ئاینـدەی كە بـووە ئەوە بـۆ هەوڵمان هەموو بەكردەوەش
 خەباتەكەمـان شۆڕشـگێڕیی و مەدەنـی بەسـتێنی هەردوو لەسـەر كە بەربەسـتانەوە ئەو هەمـوو بە تێبكۆشـین بەڵكـو نەخەین،
 مەرام بنەمـای لەسـەر و خـۆی كەرەستەی بە بەپشتبەستن رۆژهەاڵت كوردی كە بكەوێتەوە ڕ وەگە دینامیزێك تێبكۆشین هەیە،

 .رووداوەكان رۆژەڤی نێو ێتەوەب خۆی ئاجێندای و
 

بینیمان زۆربەی ئەو حزبانە بە رێككەوتنی ناوكی دڵگران بوون، بەاڵم ئاشكرایە كە لە بواری ئابووری و گـوزەرانیی : پرسیار
ــاتكردن لە  ــۆ خەب ــرێتەوە ب ــر بك ــتراتیژیی ت ــالن و س ــر لە پ ــیە كە بی ــاتی ئەوە نی ــا ك ــت، ئای ــوودی دەبێ ــانەوە س هاوواڵتیی

 كوردستان؟رۆژهەاڵتی 
 

 یەك لە تەنیــا بكــرێ، رێككەوتــنەكە ئەگەر بەاڵم نەبــووەتەوە، یەكــال رێككەوتــنەكە چارەنووســی و نــاوەڕۆك جــارێ :وەاڵم
ــدا ــاخۆش پێمــان كە لــۆژیکییە حاڵەت ــدا، روو چەشــنە لەو رێككەوتنێكــی بــێ ن  مانــای بە رێكــنەكەوتن كە ئەوە ئەویــش ب

ــوونەوەی ــاری چارەنووســی یەكالب ــران ئیســالمیی كۆم ــگەی لە ئێ ــژاردەی رێ ــەربازییەوە ب ــێ س ــووان لە. ب ــكرایە هەم  بە كە ئاش
 لە وابـێ پێمـان كە ئەوەیە تـر بـژاری. الچـووە مەریكـی ئە ئیـدارەی مێـزی لەسـەر مێـژە لە سەربازی بژاری جۆراوجۆر هۆكاری
 كە داوە نیشــانی تـر شــوێنی زۆر و كوبـا و عێــراق ئەزمـوونی بەاڵم. راپەڕن رێــژیمە لەو ئێـران خەڵكــی گەمارۆكانـدا ئاكـامی
 رۆژەڤـدا لە سـەربازی بـژاری مـادام. رانەپەڕیـوە حـاكم رێژیمـی لە ئابووریـدا گەمارۆی فشاری ژێر لە تەنیا میللەتێك هەرگیز
 مـ  رێژیم كە بێ ناخۆش پێمان دەبێ بۆچی خەڵك، سەرپێی هەستانە هۆی دەبێتە كە نییە ئابوورییش پاڵەپەستۆی و نییە
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 دوای كە نـیم بـاوەڕەدا لەو مـن بگـرێ؟ ئەتۆمی چەكی بە دەستڕاگەیشتنی بە پێش كە رابكێشێ نێونەتەوەیی میكانیزمێكی بۆ
 كــرانەوەی بە رێــگە و نەكــات ســەركوت خەڵكــی چیتــر و بكــات ریفــۆرم ناوخۆشــدا لە ئیســالمی كۆمــاری ئەوجــا كە رێككەوتــنە

 ئاســتی لە بوارێــك م النــیكە خــۆ بەاڵم. بەر گــرێتەب بنیــاتنەر و ســالم سیاســەتێكی ناوچەكەشــدا لە بەگشــتی و بــدا سیاســی
 مەســەلە ئەو چیتــر و ئێرانــدا لە دیموكراســی و مــرۆڤ مــافی پرســی بە ســەرنجدان بــۆ دەكــرێتەوە نێونەتەوەییــدا كــۆمەڵگەی
 ترۆژهەاڵ ئۆپۆزسـیۆنی كە دەبـێ ئەوە رێككەوتـنەكە گەورەی هەرە سوودی. ناوكییەوە دۆسیەی پەراوێزی ناكەونە سەرەكییانە

. ئیسـالمی كۆمـاری سـەر بكـاتە هێـرش دەرەوە دنیـای رۆژێـك رەنگە كە بێت دیمەنە دوورە لەو چاوی تەنیا كە بێنێ لەوە واز
 زیـاتر جەمـاوەر هەم ڕەهەنـد، فرە و یەكگرتـوو خەباتێكی بە كە ئەوەیە دەكەی، لێ پرسیاری كە تر ستراتیژییەكەی و پالن

 رێككەوتنی ئەوەش بۆ. بین رێكخراوتر و ئامادەتر ئاستەكاندا هەموو لە دەرەوە نیكا كۆمەڵە و كۆڕ لە هەم و مەیدان بێنینە
 وەخـۆ ئـێمە دەبـێ كە ئێستەدایە وەك هەلومەرجێكی لە راست. بەهێزیشە هاندەرێكی بەڵكو نییە، بەربەست هەر نەك ناوكی

 و ئێــران مشــتومڕی بە پێوەنــدیی وەئە بــووە، الواز یــان زەمینگیــر ئــێمە خەبــاتی ئەگەر. بخەیــنەوە رێــك خۆمــان و بێیــنەوە
 پارامێترەكـانی لە یەكێـك وەك پرسـەش ئەو رێـژیم كە ئەوەدا لەگەڵ. نیـیە نـاوكی دۆسـیەی لەسـەر نێـودەوڵەتی كۆمەڵگەی
 زۆربەی بەسـترانی و نالەبـار ژیئۆپـۆلیتیكی لە بەدەر بەاڵم خـۆی، هەرمانی دەستەبەری بۆ دەبا بەكار هەمەالیەنە یارییەكی

 و رۆژەڤ لە چوونەدەرمـان هۆكـاری بـوونە كە هەیە خەباتەكەمانـدا لەنـاو زاتییش گیروگرفتی كۆمەڵێك تێنەكان،بەس و بوار
 .بخەین دەكار گیروگرفتانە ئەو چارەسەری بۆ خۆمان لێبوردەیی و ئیرادە و توانا هەموو ئەمڕۆ پێویستە

 
كانیەتی لەگەڵ ئێـران، ئەوا هاوپەیمـانێكی عەرەبـی سەرباری ئەوەی رۆژئاوا خەریكی رێككەوتن و نەهێشتنی گرژییە: پرسیار

سوننە بە سەرۆكایەتیی سعوودیە لە دژی سەرەڕۆییەكانی ئێران لە یەمەن دروست بووە، ئۆپۆزسیۆنی رۆژهەاڵت چۆن دەتـوانێ 
 ئەوە بقۆزێتەوە و بۆ بەردەوامی یان بووژاندنەوەی خەباتەكەی سوودی لێ ببینێ؟

 
ــانەی ئەو :وەاڵم ــەردەمی لە هاوپەیمانیی ــتە س ــی لە ئێس ــتدا رۆژهەاڵت ــكڵیان نێوەڕاس ــووە، ش ــتی كە ئەوەدا لەگەڵ گرت  بەگش

 یەمەن بـۆ كە عەرەبییەش زۆرتر هاوپەیمانییە ئەو لەبارەی. ناگرنەوە یەك ئاجێندایان و ئاست و رووبەر بەاڵم یەکدەستن،
ــد بــووە، دروســت ــران نفــووزی راســتەوخۆ هەرچەن ــاوچەدا لە ئێ ــانج، دەكــاتە ن ــانەت نە و وانــدایە نیــازی لە نە ئام  بە تەن
 لە بـدەین هەوڵ دەبـێ ئـێمە كە راستە ئەوەش بەاڵم. بدرێتەوە گرێ پێ ئێمەی خەباتی وەك پرسێكی كە خۆشمانە قازانجی
 داعـش مەسـەلەی دوای. بدۆزینەوە خۆمان خەباتی كوورەی دمدانی بۆ شوێنێك ناوچەییەكاندا و نێودەوڵەتی هاوكێشە خانەی

 كـــوردی وەك ئـــێمە هەوڵـــی بـــووەوە، بەرجەســـتە زۆر رۆژئـــاوا بەپشـــتیوانیی نـــاوچەكەدا لە كـــوردی فــاكتەری ئەوەی دوای و
 كـوردییەدا تـابلۆ لەو كە بكەیـن هەسـتیار راسـتییە بەو رۆژئاواییەكـان كە بووە ئەوە كوردستان دیموكراتی حزبی و رۆژهەاڵت

 بۆیـان ئێسـتە ئەوان. رۆژهەاڵتە كـوردی گۆشـەی ناكرێت، پێ كاری انێودەوڵەتید ئاستی لە و الوازە كە گۆشەنیگایەك تەنیا
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 ئامــادەی خۆمــان بــۆ چەنــدە یــان چیــیە، نێوخۆییەكــانی ئــاڵۆزییە و نــاوچە بــارودۆخی لە ئــێمە خوێنــدنەوەی بــزانن گــرینگە
 بـكەن هەڵسـوكەوت بەجۆرێك ئێمە لەگەڵ نەبوون ئامادە ئێستە هەتا بەاڵم ئایندەین، سیناریۆكانی لەگەڵ رووبەڕووبوونەوە

 .بێ رۆژهەاڵت كوردی گۆشەنیگای چەكداریی و مەیدانی ئەكتیڤكردنەوەی مانای بە كە
 

ئێوە لەسـەر رووخـانی كۆمـاری ئیسـالمی لەگەڵ حزبـی دیمـوكراتی كوردسـتانی ئێـران رای جیاوازتـان هەیە، زۆرجـار :  پرسیار
ــاو س ــاری هەیە لەن ــان بە گۆڕانك ــرێن كە بڕوات ــار دەك ــانە لە بەوە تاوانب ــدا، ئەو جیاوازیی ــالمی ئێران ــاری ئیس ــتەمی كۆم یس

 تێڕوانینی ئێوە و حدكا لە چ ئاستێكدایە؟

 
 هەڵقـواڵوی سیاسـیدا، و حزبـی فەرهەنگـی بـواری لە ئەمڕۆیـان جیاوازییەكانی هەموو لەگەڵ دیموكرات حزبی هەردوو :وەاڵم
 دیـاری الیەن هەردوو خەبـاتی خەسـڵەتەكانی كە وەیەمێـژو ئەو میراتـی بـێ، لەگەڵـدا ئێستەشی و مێژوویین ئابستەنی یەك

 هەڵسـوكەوتیان بڕگەیـی بەشـێوەی بەاڵم. ئیسـالمیین كۆمـاری نەمـانی خوازیـاری شۆڕشگێڕی حزبی دوو هەردووكیشیان. دەكات
 و انجیهــ رزگاریخوازییەكـانی بـزووتنەوە هەمـوو بەپـێچەوانەی بەداخەوە. بـووە جیـاواز ئێرانـدا نـاوخۆی رووداوەكـانی لەگەڵ

 رادەبەدەر لە كوردســـتان رۆژهەاڵتـــی لە كـــورد بـــزووتنەوەی بـــاوە، كوردستانیشـــدا تـــری پارچەكـــانی لە كە ئەوە تەنـــانەت
ـــاری ـــك گرفت ـــی كۆمەڵێ ـــی گرێ ـــان مێژووی ـــدێك ی ـــاری هێن ـــانەیە رەفت ـــات زۆربەی ئەوەش و بەهاگەرای ـــار جـــۆرە هەر ك  و ك

  فەرهەنگسـازی و تابووشـكێنی ویسـتبێتی الیەنێكیش ئەگەر. بردووە رلەبا ئێرانی كوردەكانی مانۆڕدانی بواری لە بەرنامەیەك
 تێهەڵچێــتەوە، پێشــمەرگەدا حــزووری نمــوونە بــۆ وەك شۆڕشــگێڕیدا خەبــاتی نەریتییەكــانی شــێوازە لە تەنــانەت یــا بكــات،

ــا ــیناریۆخوڵقێن نەیتوانیــوە بەتەنی ــێمە. بــێ س ــادام دەڵێــین ئ ــان رێكــاڕە م ــال كۆمــاری دژی لە رادیكاڵەك  ئاســتی لە میئیس
 تــرەوە رێگەكــانی لە بــدەین هەوڵ دەبــێ ئەســتەمە، چەكــداری خەبــاتی بــۆ بەســتێنیش و ناكرێــت پــێ كاریــان نێودەوڵەتیــدا

 و بـدەین دروشـم هەر كە بكەیـن قەنـاعەت نـدە بەوە تەنیـا نـابێ ئەوەش بـۆ. رۆژەڤ ناو بێنینەوە ئێراندا لە كورد مەسەلەی
 بە خەبـات ئەوەنـدە بـدەین هەوڵ دەبـێ گەورە و بچـووك بیـانووی بە و مـومكین گەیەكـیرێ هەر لە ڵكـو بە بخوازین، ئارەزوو

 دەسـەاڵت كە ئاسـتێك بگاتە دەرەوەشدا ئاستی لە و ئێران لە رۆژهەاڵت پرسی بۆ سەرێشەكە، و سەرنج كە بكەین جەماوەری
 كێشــە لەبــارەی تەوەهومێكمــان ەئــێم كە نیــیە مانــایە بەو ئەوەش. بكــات وتــووێژ تەنــانەت و پاشەكشــە هێنــدێك بە ناچــار

 رۆژێ هەمـوو خەڵـك، راگرتنـی مەیدانـدا لە و مەیـدان هێنـانە و زینـدوو خەبـاتی بەاڵم هەبـێ، سیستمە ئەو نێوخۆییەكانی
 .هەیە فرەچەشن و تازە شتی بە پێویستی

 
ەبـوو بـۆ یەكگـرتنەوە، بەاڵم لەم دواییانەدا هیوایەكی زۆر لەناو الیەنگران و ئەنـدامانی هەردوو حزبـی دیمـوكرات ه: پرسیار

 لە گەرمەی دانوستانەكاندا لەالیەن سكرتێری گشتیی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران كتێبێك باڵو بووەوە كە بووە هۆی 



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

158 
 

 گرژی نێوانتان و بنبەستی وتووێژەكان، ئایا ئەو كتێبە كاریگەری دەبێ لەسەر میكانیزمی یەكگرتنەوەی دیموكراتەكان؟
 

ـــێمە كە تێكبنبەســـ :وەاڵم ـــووین، تووشـــی دانوســـتانەكانماندا لە ئ ـــر ب ـــاریگەریی لەژێ ـــبەدا ئەو ك ـــیە كتێ ـــێمە. نی ـــێش ئ  پ
ــوونەوەی ــبەش ئەو باڵوب ــت بە كتێ ــتبووین بنبەس ــاری. گەیش ــتەش ئەو هۆك ــوو ئەوە بنبەس ــاش كە ب ــوونەوەی پ ــی كۆب  مەكتەب

 روونتـر چەشـنێكی بە تـر جـارێكی ئەوانـی ۆنیكـ هەڵوێسـتی هێنـدێك هاوڕێیـانە ئەو پلینـۆمی دوایین هەردووالمان، سیاسیی
 بــۆ روانــین لە مەودایەش ئەو هەتــا. دووریــن لەیەك زۆر یەكگــرتنەوە بنەماكــانی ســەر لە ئــێمە كە دەركەوت و كــردەوە نــوێ

ــاردەی و بنبەســتە ئەو بمێنــێ، یەكگــرتنەوەدا بنەماكــانی ــوكراتی دوو دی ــتەوە خــۆی وەك هەر دیم ــبەكە بەاڵم. دەمێنێ  لە كتێ
 .یەكتردا باسكردنی و یەكتر بۆ روانین شێوازی بواری لە ئەویش خووری، كردووینەوە لێ ریسەكەی تردا یشتێك

 
 هەر چـونكە نـیم، بەگلەیی كرابێ پرسەكان لەگەڵ مامەڵە نە یەكالیە كتێبەدا لەو كە لەوە هی  من كەس، زۆر بەپێچەوانەی

 مەحكــووم خۆیــان كە بنووســن كتێــب ئەوە بــۆ دۆخــانەدا جــۆرە لەو كەســانێك هەبــێ ئەوەمــان چــاوەڕوانیی نــابێ بنەڕەتــدا لە
 و خەسارناســی كە گشــتییە بیــروڕای ئەنجامــدا لە و مێژوونووســان یــان هــاوبەش و تایبەتمەنــد دەســتەی كــاری ئەوە. بــكەن

 ی"پێشـوو هاوڕێیـانی" بـۆ دیمـوكرات الیەنێكـی خوێنـدنەوەی و روانین ئەگەر بێگومان. بكەن رووداوەكان بۆ كۆتایی قەزاوەتی
 زۆرتـر ئێسـتە ئەوەی بەاڵم. نـاگرێتەوە یەك دیمـوكرات قەت بەدڵنیـاییەوە كـراوە، بـاس كتێـبەدا لەو كە بێ جۆرە بەو خۆی

 نێـوان لە مەجـازیی گرژیی ئەوەشە هەر و كتێبەدایە لەو بەكارهاتوو ئەدەبیاتی و ستای  ئەو هەر داخە، جێگەی و كێشەساز
 لەبـارەی. بكـرێن سنووردار دەرەنجامەكانی زووتر هەرچی پێویستە و كەوتووەتەوە لێ كانیدیموكراتە الیەنگرانی و ئەندامان
 كە بكـاتەوە روونـی حدكا النیكەم پێویستە وایە پێم كەوێتەوە، وەگەڕ یەكگرتنەوە پرۆسەی ئەوەی بۆ كتێبەكەش، ناوەڕۆكی

 شیانە؟ حزبەكە تیسیاسە یان نووسەرەكەیەتی بۆچوونی تەنیا هاتووە كتێبەدا لەو ئەوەی ئایا
 

 ٢٢١٥ی ئەپریلی ١٤:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی وشە  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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  "ئیران ترانسپێرنسی"یی مافی مرۆڤ له ئێران وتووێژی  وه ته دێریی نێونه پرسی کورد و چاوه
 

 ماڵ ئیختیار جه: دیمانه 

 
 گێڕراوهر وه وه یه له ئینگلیسی

 
کانی مرۆڤ لـه ئێـران و  ر پرسی مافه سه خستنه کی نوێیه بۆ تیشک یه کان له ئێران پڕۆژه تی مافه فافیه شه: ئیران ترانسپێرنسی

تــه لــه ئاســتی  م بابه ر ئــه ســه ڕای قســه و باســی زۆر له ره ســه. و واڵتــه تیی بــارودۆخی مــافی مــرۆڤ لــه وڵــه دێریی نێوده چــاوه
ڕی ئێـوه ئایـا  یـه چیـه و بـه بـاوه و پڕۆژه ر ئـه سـه راتـان له. بووه دا باشـتر نـه کانی مرۆڤ له ئێران خی مافهدا، دۆ تی وڵه نێوده
 یه؟ دا هه تی وڵه دا چ له ئاستی نێوخۆی ئێران و چ له ئاستی نێوده و بواره تی پێویست له فافیه شه

 
 وێبسـایتێك کردنی رخان تـه بـۆ ها روه هـه. وتووێژه م ئه بۆ دوومکر تتان عوه ده که م که ده سوپاستان تا ره سه :زاده ن سه ئاسۆ حه

 و ئـه بـۆ ت فافیه شـه مکی چـه ڵبژاردنی هـه. ڵـێم ده پـێ سخۆشیتان ده دا ئێران له مرۆڤ مافی تیی وڵه نێوده دێریی چاوه پرسی بۆ
 لـه کـه رچاو بـه تـه نایه تر سروشـتی وه لـه شـتێک هـی  دا روانین م که یه له. راکێشام رنجی سه تی تایبه به وه ئێوه ن الیه له کاره

 بوون وام رده بــه بــۆ ڕۆکان ره ســه رێژیمــه بــۆ رێگــه رترین کاریگــه چونکــه. ین بکــه ت فافیه شــه باســی دا مــرۆڤ مــافی ک وه بــوارێکی
 ک وه ت فافیه شـه مبڵـێ پێویسته ش حاڵه و به. ته فافیه شه بوونی نه ک یه وه لێپرسینه هی  بێ به مرۆڤ مافی کردنی پێشێ  ر سه له

 ڵ گـه له نـدی پێوه  لـه کـه بـاوه زۆرتـر دا تی وڵـه نێوده ئاسـتی له. حقووقییشه مکێکی چه ت نانه ته نه و مرۆڤه مافێکی نه خۆی
 بـۆ کـه لێکن تگـه بابه مانه ئه. ن که ده ت فافیه شه باسی( Good Governance)دا حوکمڕانی باش و ڵی نده گه دژی به بات خه

 مــافی لــه رێــز کــه بــن ه د ر اڵمــده وه و رپرســیار به کان تــه حکوومه کاتێــک نیا تــه. یــه هه یــان گرینگی مانــاو رۆڤیشمــ کانی مافــه
 من ئـه. بگـرن ـــ دان مـرۆڤ كانی لمێندراوه سه مافه ریزی له مانه ئه که ــ ربڕین راده ئازادیی و کان یه زانیاری به یشتن ڕاگه ست ده
 بــه وخۆ راســته مــرۆڤ مــافی پرســی کـه ڕاکێشــه رنج سه پــێ بۆیــه راســت دا ئێـوه ی کــاره و لــه تم فافیه شــه کانســێپتی کاربردنی بـه

 .وه ستێته به ده  وه یه حوکمڕانی ی کوالیته
 
 دا، دیکـه کـانی بواره موو هه له ک وه دا بواره م له کان، رێوشوێنه و قانوون تی رواڵه ڕای ره سه ئێران، ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه
 و ئـه ڵ گـه له ژێـر بـه ژێـر کی ودایه ساتوسـه جـۆره موو هـه کـرێ ده بێگومـان دا تی وڵـه نێوده ئاسـتی لـه. زاڵـه مومژ تـه و نسۆرسا

 لـه مووان هـه  پـێش که کێشـه اڵم بـه. بێ هـه دا ئێـران رێژیمـی ڵ گـه له وان لـه ک یـه و ن کـه ده پێشـێ  مرۆڤ کانی مافه ی رێژیمانه
 بـه واڵت کانی گیروگرفتـه و کێشـه  دابایـه ی رێگـه که با هه رپرسیارمان به رێژیمێکی ئێران له ئێمه ر گه ئه. دایه ئێران نێوخۆی
 ئاسـتی لـه ت حکوومـه فافی شـه و رپرسـانه به فتـاری ره م وده ئـه بکـرێن، ر سه چاره و تاوتوێ مووان هه شداریی به به و یی کراوه
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 مـافی دێریی چـاوه کانی یـه یی وه ته نێونه بنیاتـه ڵ گـه له هاوکـاری بـواری له و دا ی وه ره ده تی سیاسه له ی وه نگدانه ره دا نێوخۆیی
 .بوو ده دا مرۆڤیش

 
. ی دۆخـی مـافی مـرۆڤ لـه ئێـران ربـاره تی ده وڵه ڵگای نێوده تی کۆمه ر باسی سیاسه وه سه ڕێینه گه دواتر ده: ئیران ترانسپێرنسی

دا بــه گشــتی و چ  کانی مــافی مــرۆڤ چ لــه ئێــران کیترین کێشــه ره ایەکی کــورد ســهک شــارەز وه وه ی ئێــوه اڵم ئایــا لــه روانگــه بــه
 ن؟ کان کامانه بۆ نموونه کورده  دا و واڵته کانی ئه سته ته ژێرده ڵ میللیه گه ندی له پێوه  تی له تایبه به

 
 ر رامبـه به له.  دا واڵته و له مرۆڤ مافی گشتیی پرسی له شێکه به بۆخۆی ئێران کانی سته ژێرده وه ته نه پرسی :زاده ن سه ئاسۆ حه

 ی دیکـه واڵتێکـی ر هـه له ک وه ئێران له. بێ ده واو ته زیان به ته بابه دوو م ئه توندی ی وه جیاکردنه ت نانه ته یان کتردانان یه
. مـافن نی خـاوه دا یکـیشئێتن سـتێنی به له ڵکوو به هاونیشتمان، ک وه نیا ته ر هه ک نه کان تاکه که بکرێ قبووڵ بێ ده جیهان،

 هــۆی بــه م، کــه یه:  یــه هه گرێـدراوی وه پێکه نــدی هه ره دوو دا ئێــران لــه مــرۆڤ مـافی پرســی بڵێــین تــوانین ده وه کردنه ســاده بـۆ
  سـتاندارده لـه ی جـۆره و بـه ـــ کان یـه تی ڕه بنه یـه ئازادی و مـرۆڤ کانی مافـه ری وهه جه له هاونیشتمانان ئیدئۆلۆژی، و سیاسی

 بــۆ کـه ئینحیسـاری ومیی قـه کی مایـه بنه هـۆی بـه م، دووهـه. کـراون ش بێبـه ـــ کـراوه قبـووڵ دا بـواره و ئـه کانی یـه تی وڵه ێودهن
 ر بـه وه ئێران ڵگای کۆمه ئێتنیکیی ی پێکهاته جۆراوجۆریی و یی فره دانراوه،( دا ی که یه نێوخۆیی رووه له) ئێرانی ناسیۆنالیزمی

 نگیی رهـه فه واقیعـی ڵ گـه له تی حکوومـه زگای ده ی ناسنامه دا ئاکام له. نیه دا گشتی ستێنی به له ی وه گدانهن ره و گیراوه نه چاو
 رابـردوودا، لـه چ و مڕۆ ئـه چ. میـداڵن ک یـه وپشـتی ر بـه یه کێشـه دوو م ئـه گوتم ک روه هه دیاره. وه ناگرێته ک یه دا ڵگه کۆمه
ـــه ئێـــران کانی ســـته ژێرده وه تـــه نه کردنی ش بێبـــه و مـــرۆڤ کانی مافـــه ری وهـــه جه لـــه هاونیشـــتمانان کردنی ش بێبـــه ـــه ل  ماف
ــۆ ردووکیان هــه کانیان یــه تی تایبه ــه ب ــه بریتی کــه هــاتوون کار بــه سیاســی ســتی به مه ک ی  قامگیرکردنی ســه و وه هێشــتنه لــه ی

 .را ندگه ناوه و ڕۆ ره سه ر ده به ڕاده له سیاسیی زمێکی نه
 

می  رده سـه  سـته لـه ئێـران بـه درێژایـی مێـژوو چ لـه النی ژێرده اڵم گه ین، به که ئێمه باسی دۆخی ئێستا ده: یئیران ترانسپێرنس
که  دایــه، ئایــا کێشـــه م سیســتمه لـــه چی ی ئــه کێشـــه. وه ته وســاونه ر چه دا هــه کان می ئاخونـــده رده دا و چ لــه ســه تی پاشــایه
 شتێکی دیکه؟ تی یان اڵیه ستی کۆمه یه یان گرێبه یی پێکهاته

 
 ســتیان به مه. یــه یاڵی خه شــتێکی تی اڵیــه کۆمه ســتی گرێبه تیئــۆریی ڵــێن ده  بــاوه دا سیاســی ی فه لســه فه لــه :زاده ن سههه ئاسههۆ حه

 نێوان لـه ڕاسـتی به ر هـه هاونیشـتمانان ودا لـه ی سـاته مه ده و ئـه دا کان یه سیاسـی  ڵگـه کۆمه بوونی دروست تای ره سه له که یه وه ئه
 و سیاســی زمێکی نــه چ ی ســایه لــه وێ یانــه ده بڵــێن ی وه ئــه بــۆ کردبــێ ئیمــزا ســتێکیان گرێبه حوکمڕانــان ڵ گــه له یــان دا ۆیــانخ
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ــه کۆمه ــژین، دا تی اڵی ــه رووی ب ــه. داوه ن ــه وه لێکدانه و ئ ــۆ ر گــه ئه ی ــه و تایی ره ســه  ڵگــه کۆمه ب ــۆ راســته، کان دێرین ــه کۆمه ب   ڵگ
 کـه ن هـه  واڵتـه و ئه ی ڵگه کۆمه به ت تایبه ی(ساختاری) یی پێکهاته ری فاکته زۆر  وه ئێرانه ی باره هل. نیه دروست کان مۆدێرنه

 بـۆ دا مان واڵتـه و لـه می رده ناسـه و گونجاو نـه سیاسـیی زمێکی نـه ی وه مانـه و ڵدان رهه سـه هۆکـاری له شێک به م که النی توانن ده
 سیسـتمێکی رگرتنـی وه توانـای دا جێ لـه ر هـه ئێـران ی ڵگـه کۆمه بڵێـین ر گـه ئه بێ ده یدارترس مه وایه پێم اڵم به. وه نه بکه روون

 زووی ئـاره و ویسـت نێوان لـه وره گـه نـده وه ئه لێنێکی که کاتێك ر هه. نیه ری بنیاتنه ژیانی وه پێکه کانی مۆدێله یان دێموکراتیک
 ی وه داڕشــتنه لــه بیــر پێویســته بــوو، دروســت وه دیکــه کی الیــه له نکا یه گشــتی ته سیاســه ئاقــاری و ما بنــه و ک الیــه له ڵک خــه
. کـا ده پێ سـت ده سیستم تی رعییه شه ماکانی بنه نوێی رله سه ی وه کردنه پێناسه به ش کاره و ئه. وه بکرێته که سیستمه نوێی رله سه
 .تی اڵیه کۆمه ی دیکه ستێکی گرێبه ڵێ، به وابوو که
 

وان بـه  ت ئـه وڵـه وه ده کی دیکـه الیه له. نێن کان له ئێران خۆیان به دێموکراتیک داده ته ی میللیه وه تنهبزوو: ئیران ترانسپێرنسی
 یه؟ کا؟ کێ تێرۆریسته و کێ قوربانی کێ راست ده. کا کاربردنی توندوتیژی و تێرۆریزم تاوانبار ده به

 
 و ئامـانج ی وه ئـه بـۆ گـرن، ده شـک  کان تـه حکوومه دژی لـه ی هوانـ بزووتنه و ئـه م هـه و کان تـه حکوومه م هـه :زاده ن سهه ئاسۆ حه
 ت نانـه ته. جێن بـه و وا ره ت ڕواڵـه به که ن به ده ها وه مکی چه و تیئۆری بۆ نا په کات ی زۆربه ن، بده پاساو خۆیان کانی مێتۆده
 ڵك کـه هاوشـێوه یـان ک یـه ک وه تیئۆریی و مک چه له ن که ده بات خه دژیان به که ش هێزانه و ئه و کانیش ته حکوومه وایه جاری

 بۆخــۆی ن تمــه حه هێــزه و ئــه کــه نیــه مانایــه و بــه کــا ه د بات خــه نــادێموکڕات رێژیمێکــی دژی بــه هێزێــک کــه وه ئــه. گــرن رده وه
 لـــه هـــی  ن بـــه ده کدارانـــه چه و تونـــد شـــێوازی بـــۆ نا پـــه ئۆپۆزیســـیۆن كانی گرووپـــه کـــه وه ئـــه دا وکاتـــه رله هه. دێموکراتـــه

 وه یه سیاسـی تی ئالیـه و دیـالۆ  ی رێگـه  لـه کان کێشـه ودا لـه کـه سیاسـی کی زایـه فه کردنی دروسـت بـۆ ت وڵـه ده تیی رپرسایه به
ــه چاره ــرێن، ر س ــاگۆڕێ بک ــای. ن ــاکرێ لێ حاش ــه ن ــه الیه  ک ــیۆن کانی ن ــوانن ده ئۆپۆزیس ــێکی نه ت ــگ خش ــه گرین ــاری ل  کردنی دی

 ر سـه به بات خـه کانی شـێوازه کـه کانن تـه حکوومه وه ئـه دا کان تـه حاڵه ی زۆربـه لـه اڵم به. بگێڕن دا سیاسی ی مه گه کانی قانوونه
 .پێنن سه ده دا یارانیان نه
 
 موخالیفانیـان لـه وه ڕۆکانه ره سـه رێژیمـه ن الیـه له جـار زۆر تـه تۆمه م ئـه کـه زانـین ده تێرۆریـزم، ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه
 دواتـر دراون، م ڵـه قه لـه تێرۆریسـت به مێک رده سه ی وه ئه پاش که بوون هه ئۆپۆزیسیۆن ی رکرده سه و  وه ووتنهبز زۆر. درێ ده
. رگرتــوه وه نۆبێلیشــیان ئاشــتیی اڵتی خــه هێنــدێکیان ت نانــه ته و نــراوه پێــدا دانیــان وال مالوئــه ئه بێ سیاســیی پــارتنێری ک وه
 گرتنی ئامانج بـه لـه یـه بریتی تێرۆریـزم:  یه سـاده زۆر که له سـه مه تێرۆریـزم، ی پێناسـه ر سـه له گشـتی وتنی که رێکنه ڕای ره سه
 بـۆم هـی  من ئـه. که هێرشـه ئامـانجی بنـه ده کـه دا وانـه ئه نێوان  لـه دانان جیاوازی بێ به ک چه کاربردنی به یان نی ده مه ڵکی خه
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 هێزێكـی هـی  زانـم ده چونکـه. ین بـده م ڵـه قه لـه تێرۆریسـت بـه بکـا، وا کاری که هێزێک ر هه یان س که ر هه که نیه خت سه
 لــه. کــا ده وا کــاری تیش قــه  نــه و کــردوه وای کــاری ت قــه نــه دا کــان کورده نێو لــه تی تایبــه به دا ئێمــه واڵتــی لــه رپرســیار به

 باتی خـــه تـــانی ره ده و رن رکوتکه ســـه کـــه دا رێژیمانـــه و ئـــه ر رامبـــه به لـــه من ئـــه کـــه) کدارانـــه چه باتی خـــه نـــه دا رحاڵ هـــه
 لــه ،(ین بکــه حکوومی مــه بــێ ده بێگومــان کــه) تێرۆریــزم ت نانــه ته نــه و( زانــم ده شــڕووعی مه بــه وه ناهێڵنــه خوازانه ئاشــتی

 کی ره سـه پرسـیاری. وه وتۆتـه که لـێ باتیان خـه لـه شـێوه و ئـه یـان م ئـه که وه نه ناکه م که ئامانجانه و ویست و ئه تی رعیه شه
 دا بناخـه لـه ک یه کێشـه بـوونی نجامی ره ده نیا ته شێوازانه و ئه. نیه وه گرووپه و ئه و گرووپ م ئه ن الیه له کارهاتوو به ازیشێو
 کارهاتوو بــه کــانی مێتۆده پشــت لــه ه و خۆشــاردنه بــه نــاتوانن کان رێژیمــه. ن که کێشــه ڵ گــه له ڵــه مامه ی شــێوه نجــامی ره ده یــان
 .وه بسڕنه کان کێشه تی سووڕه وه نهیارانیا نه ن الیه له
 

ک باسـمان کـرد،  وه؟ وه ك بگرنـه تـوانن یـه ی ناسیۆنالیسـتی ده رگریکارانـه خوازی و هێڵـی به ئایـا شـوناس: ئیران ترانسپێرنسهی
بـواری   کان لـه گری کورده ڵنه ر مافی حاشاهه سه کتیڤه، قسه له میشه پرۆئه که پرسی ناسیۆنالیزم بێ که هه ی پرسه وه پێش ئه
ناو مـۆدێرن  تی بـه وڵـه دا که ده ڕاستێک اڵتی نێوه وه، له خۆرهه ینه وه ئاشت بکه م دووانه پێکه توانین ئه ر نه گه ئه. دایه ناسنامه
بیـنن؟  کـان چـۆن ده نووسـی کورده کردنی چاره وتووه، ئایـا ئێـوه مـافی دیـاری که رنه ت سـه ی دێموکراتیک قه وه ته نه-ت وڵه یان ده

النی دیکـه ببنـه  ک گـه وانیش وه یان نیـه کـه ئـه وه کـان مـافی ئـه اڵم ئایـا کورده ر چاو، بـه یر بێته به وه سه نگه ئه رچی ره گه ئه
وه  تــاوانی کوردبوونــه  وه کــه بــه کاتــه م ده یه کــه وه وســانه رکوت و چه و ســه م لــه کــه مــه النی کــانی خۆیــان؟ ئه نی دیکتاتۆره خــاوه

 .وه بنه وڕووی ده ره به
   

 . ناسیۆنالیزم مکی چه ڵ گه  خرێته ده سیستماتیک که نیم یه نفی مه باره و ئه ڵ گه له من  ئه بڵێم با دا پێش له :زاده ن سه ئاسۆ حه
 ئاکـامی یـان ربـڕین ده هێنـدێک و ک الیـه له ناسیۆنالیسـتی زووی ئـاره و ویسـت ری وهـه جه سـتی نقه ئه به کردنێکی ڵ تێکه هۆی به

 لــه زاڵ دیسکۆرســی ،(یووگۆســالڤی ڕی شــه یــان نازیســم نموونــه بــۆ) وه دیکــه کی الیــه له زووانــه ئاره و ویســت و ئــه تونــدوتیژی
 هێـــزه لـــه زۆر کـــه شـــنێک چه به. داوه نیشـــان بێـــزراو و ترســـناک شـــتێکی ک وه ومیی قـــه ناســـیۆنالیزمیی میشـــه هه دا ئێـــران
 ئیــدئالێکی ناســیۆنالیزم وه، منــه ی روانگــه  لــه. دوودڵــن ن بکــه پێناســه ناسیۆنالیســت ک وه خۆیــان کــه  وه لــه كانیش یــه کوردی
 وانــه توندڕه و مارگرژانــه ده خوازیی ناســنامه داوی لــه ئێمــه ی کاتــه و ئــه تــا. سیاســی ی دیکــه ئیــدئالێکی ر هــه ک وه یه سیاســی
  بـه که ین بکه رم شه وه له نابێ وایه پێم بگرین، کان یه تی مایه که و مرۆڤ مافی له رێز و بین دێموکڕات رجێک مه به و وین ناکه

 دیکـه النی گـه بۆ مێژه له که خۆمان لی گه بۆ مافێک داواکردنی یری غه نیه شتێک ر سه له قسه خۆ. ناسیۆنالیست بڵێین خۆمان
  کردنی ریدیا مافی کرد، پێ ت ئاماژه بۆخۆت ک روه هه ناسراوه، سمی ڕه به  دیکه النی گه بۆ که ش وه ئه. ناسراوه سمی ڕه به

 .نووسه چاره
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 نــده وه ئه وه یه خوازی شــوناس ڕووی لـه بــێ، جیـاواز نــده وه ئه وه یـه نگی رهه فه ڕووی لــه کـه کــورد ی وه تـه نه ک وه کی یــه وه ته نه بـۆ
 بکـا؟ نووس چـاره کردنی دیاری مافی داوای که واتر ره وه له شتێك چ کرابێ، رکوت سه نده وه ئه مێژووش درێژایی به و بێ وشیار
ــه ــه اڵم ب ــان ک ــافی داوای گوتم ــار م ــه ده نووس ه چ ــه ین ك ــه وه ئ ــه و ب ــه مانای ــه نی ــه ئه بێ ک ــه ده وال مالوئ ــه وێ مان ــه و ئ ــه ماف  ل

 کـورد دژی  له ئێستاش که رکوته سه و وه وسانه چه و ئه موو هه ڕای ره سه. بێنین دی وه خۆیی ربه سه واته دا شکڵی وتووترین پێشکه
 وایـه پێم داوه، رووی دا جیهـان لـه الن گـه مافی ڵ گه له ندی پێوه له که  ئاڵوگۆڕه و ئه موو هه ڕای ره سه و ئارادایه له دا ئێران له

 ئێـران کـه رجێك مـه بـه وه، بکاتـه مان کـه له گه داهـاتووی لـه بیر دا ئێران ی چوارچێوه له حازره ئێستاش ئێمه سیاسیی ئێلیتی
 رچاو بــه له کــورد ك وه  ئێمــه نــدیی تمه تایبه ودا لــه کــه بــێ دێموکراتیــک ئێرانێکــی و بێ نــه زینــدانێک کــان کورده بــۆ دیکــه چی

 ئایـا اڵم بـه. وانـه ئه مـافی ترین سروشـتی وه ئـه کـرد، خۆیـان خۆی ربه سـه تی وڵـه ده داوای کان کورده رۆژێک ریش گه ئه. گیرابێ
 ئێمـه بـێ رار قـه ر گـه ئه. خێر نـه ڵـێم ده دوودڵـی بێ بـه ۆیـان؟خ کـانی دیکتاتۆره نی خـاوه ببنـه وانیش ئـه کـه یـه وه ئه بـۆ وه ئه

ــۆ كانمــان دیکتاتۆره ــابینم ک هۆیــه هــی  وێن، نــه ڵک خــه ب ــوێن بۆخۆمــان كانمــان دیکتاتۆره ی وه ئــه بــۆ ن ــۆ بات خــه. ب  مــافی ب
 .پێش هبچن كتر یه ڵ گه له هاوشان و هاوکات بێ ده دا کان ئاسته موو هه له دێموکڕاسی بۆ و یی وه ته نه
 

ی  و جـۆره ن و بـه کـه ده وه چـاو لێ یـه نیگای ئێتنیکی نیا له گۆشـه کان بارودۆخی خۆیان ته هێندێک له کورده: ئیران ترانسپێرنسی
 یه؟ م دووانه هه گرێدانی ئه وه تانی پێکه ره بۆچی وایه و ئایا ده. ی مافی مرۆڤ نه روانگه رنج ناده پێویسته سه

 
 خۆڕا لـه وه ئـه وه، نـه ده ده لێـک وه یـه ئێتنیکی ی روانگـه لـه زۆرتر خۆیان ختی سه بارودۆخی کان کورده ر هگ ئه :زاده ن سه ئاسۆ حه

 داون هـانی وه وانـه ن الیه له یی سته ژێرده و زوڵم کردنی نه قبووڵ و وان ئه ی خوازانه شوناس وشیاریی که یه وه ئه ی که هۆیه. نیه
 موو هـه بـه) ئـازادی بـۆ باتـه خه ردا وهـه جه لـه که وان ئه باتی خه. ن بکه بات خه کانیانوا ره مافه بۆ و ن بخه رێک خۆیان که
 بـۆ کی ره سـه کی یه ترسـی مه ک وه وه یـه ندی ناوه تی حکوومـه ن الیـه له( وه ونه که ده ئازادی له که وه پۆپانه و ل  و نجام ره ده و ئه

 لــه نیا تــه ت حکوومــه شــه بۆیه ر هــه. کــرێ ده لێ چــاو دا ئێــران ی ڵگــه کۆمه ویوا تــه ر ســه به ی ڕۆیانه ره ســه تی حاکمیــه ی وه مانــه
 و لـه حاشـاکردن بڵـێم وایـه باشـتر یان کورد ئێتنیکیی ندیی تمه تایبه. ڕوانێ ده کوردستان پرسی له وه یه تی منیه ئه نیگای گۆشه
ـــه ندی تمه تایبه ـــه کانی ته سیاســـه موو هـــه سروشـــتی ی ـــدی پێوه له ت حکووم ـــه له ن ـــه مان که له گه ڵ گ ـــه. دای ـــه ر هـــه ک نه ش وه ئ  ل

 کوردبـوون. خـۆی گرێتـه ده کتیڤیش ئـه ی وه وسـاندنه چه ڵکوو بـه خا، رده ده خۆی دا کان کورده دژی له سیستماتیک دانانی جیاوازی
 یـان کاندیـدکردن خـۆ لـی هـه نیا ته. بن ش به بێ کوردی زمانی به خوێندن مافی له کانتان منداڵه که وه ئه هۆی نابێته نیا ته

. وه ناهێڵێتــه دا ســازی پیشه و ئـابووری جێمانی بــه لــه تان کـه ناوچه ر هــه. ناکــا وت زه  ئێـوه لــه بااڵکــان پۆسـته بــۆ کران دیـاری
 بـۆ رێگـا ترین خوازانه ئاشـتی بـه ی کاتـه و ئـه ت نانـه ته وه، كاتـه ده سـزاکانیش قورسـترین ڕووی و ره به ئێوه ها روه هه کوردبوون

  دا ئێران له کانیان یه سیاسی ئێعدامه مۆنۆپۆلی ن قریبه ته ئێران کانی کورده. کۆشن ده تێ خۆتان کانی یه تایی ره سه  ره هه مافه
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  و داهات بوونی نه هۆی به که ن که ده ژاره هه ڵکه خه و له قه ته ئاسانی به زۆر ت نانه ته ئێران کانی  یه تی منیه ئه  هێزه. یه هه
 .ن بكه کۆڵکێشی دا كان سنووره نێوان له نانێک پارووه یداکردنی په بۆ ناچارن رکا لی هه

  لـه نیا تـه شـتێک موو هه که بدا هانمان بێ ده وه وسێینه چه ده ئێتنیکی هۆکاری به شتێک موو هه پێش ئێمه که وه ئه ئایا ئێستا
 ئێتنیکــی للوقی عــه ته گــوتم، تادا ره ســه لــه ک روه هــه. یــه”نــا“ بێگومــان م  کــه اڵمه وه ین، بکــه لێ چــاو وه یــه ئێتنیکی نیگای گۆشــه

 بـدا وڵیش هـه بـێ ده ، یـه یی لێبوورده و ئـازادی هـۆگری کـه بکـا ئیـددیعا س کـه ر هه اڵم به. مرۆڤێکه ر هه تیی ڕه بنه سروشتێکی
ـــه ـــه هاوبه خاڵ ـــه له کان ش ـــه ڵ گ ـــه وانی ئ ـــه  دیک ـــته و وه بدۆزێت ـــه پێویس ـــه دا واڵت ل ـــهگرو نێوان ل ـــرد دا کانیش وپ ـــه پ . بن ه
 لـــه رێزگــرتن بـــه نیا تــه دا کســانی یه و  كێتی یـــه دوای بــه ڕان گــه کـــه ین بکــه قبــووڵ ر گـــه ئه مومکینــه کــه وه وهگرێدانه پێکه
 یدێموکڕاسـ کـه وه ئـه ر سه هێنێته بمان بێ ده مه ئه. بێ ده جێ جێبه کانمان یه جیاوازی له وه کرده به ئاکامگیریی و شنیمان چه فره
 ی گرووپانـه و ئـه نێـوان کسـانیی یه و هاونیشـتمانان نێـوان کسـانیی یه بنێـین؛ بنیات کی ره سه ی که کۆڵه دوو نسیپی پڕه ر سه له

 .دێنن پێک  ڵگه کۆمه
 

تی کی سروشـ یه شـێوه نی لـه کوردسـتان به ده ی مه ڵگه ت ناهێڵێ کۆمه ڵێن حکوومه نیی کورد ده ده چاالکانی مه: ئیران ترانسپێرنسی
نیی کوردستان له  ده ی مه ڵگه ئایا ئێوه رۆڵی کۆمه. بێڵن  جێ ره و زۆریان ناچارن واڵت به سه وان فشاریان زۆر له ئه. شه بکا گه

 بینن؟ دا چۆن ده یی وه ته کانی مافی هاونیشتمان و مافی نه پێشی پرسه رباس و بردنه به خستنه

 
 ئاسـتی ر سـه له نیا تـه کـردوه ش دابـه ئێرانـی سیاسـیی ی ڵگـه کۆمه کـه ودایه مه و ندابڕا و ئه پێموایه من ئه :زاده ن سه ئاسۆ حه

 ڵ گـه له ڵک خـه نـدیی پێوه یان خۆیان ڵک خه نێوان ندیی پێوه ئاستی ر سه له ڵکوو به نیه، ت حکوومه و ڵک خه نێوان ندیی پێوه
 و رش پـه زۆر کـه ئێرانـی ئۆپۆزیسـیۆنی الی لـه نیا تـه ش وه ئـه. ن که ده بات خه که بارودۆخه گۆڕینی بۆ که دایه ش بژاردانه و ئه

 دی بـه کـوردیش ئۆپۆزیسـیۆنی الی  لـه ڵکوو به. نابینرێ وه وتۆته که دوور ئێران ی ڵگه کۆمه یدانیی مه واقیعی له زۆریش و باڵوه
 تیی چۆنیــه و رێــژیم ڵ گــه هل بات خــه تیی چۆنیــه بــۆ شــی هاوبه روانینێکــی و یــه پارچه پارچــه وه داخــه به ویش ئــه کــه كــرێ ده
 نێوخـۆ لـه اڵت سـه ده کانی جومگه موو هه که دا رێژیمێک ر رامبه به له. نیه دا باته خه و له ڵک خه یدانی مه هێنانه و رکدارکردن ئه
 موو هـه له با، ده کار به دا ڵگه کۆمه ر سه به خۆی ئاسنینی تی حاکمیه دارکردنی پایه بۆ  وه ره ده تی سیاسه کانی هرومه ئه موو هه و

 موو هـه و تێکۆشـان کانی شـێوازه موو هـه کـه بکێشین نه الیه مه هه و ند هه ڕه فره باتێکی خه رێگای خشه نه پێویسته زیاتر کاتێک
 گـۆڕانی بـۆ رێگـا ی وه لـه یـه بریتی کـه ببـا کار بـه دا ئامانجـه و ئـه پێناوی لـه نگ  ماهـه هه ی شـێوه به  ڵگـه کۆمه کانی له پۆتانسیه
ــان سیاســی ــه هه ی ــارودۆخ باشــترکردنی بێ رن ــه.بکــرێ خــۆش ب ــه باتی خــه تــانی ره ده کــه وه ئ ــان نی ده م ــه بات خــه ی  ی رێگــه ل

 پشـتگوێ نی ده مـه ی ڵگـه کۆمه ئێمـه کـه  وه ئـه هـۆی ببێتـه نـابێ سکه، رته به زۆر کجار یه دا ئێران له وه نگدانه ده کانی سندووقه
    له ڵكوو به سازه، نووس چاره پارتنێرێکی دا ینێ سبه ڵگای کۆمه نانی بنیات له ر هه ک نه نی ده مه ی ڵگه کۆمه. ین بخه
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 .یه وه ره کالکه یه رێکی فاکته پێویسته، بات خه کردنی یدانی مه به و وه بووژانه بۆ که دا ریش ماوه جه کردنی مۆبیلیزه
 

دێریی  ت و چـاوه ریی سیاسـه ئایـا ئێـوه کاریگـه. تی و ئێـران وڵـه ی نێوده ڵگـه ر باسـی کۆمه وه سـه ڕێمه گه ده: ئیران ترانسپێرنسی
ی  ڵگـه وتوو بووه و کۆمه رکه یه سه دێری ت و چاوه و سیاسه نگێنن؟ ئایا ئه سه ده ڵ دا چۆن هه ڵ ئێران گه ندی له پێوه تی له وڵه نێوده
 دایه؟ تیی خۆی رپرسیاره دا له ئاستی به و بواره تی له وڵه نێوده

 
 چــالێنجی یــان ئــابووری قــازانجی بــه ندیــدار پێوه هۆکــاری بــه کــه یــه وه ئه شــتێک موو هــه پــێش که کێشــه :زاده ن سههه ئاسههۆ حه

 جیــاوازیی. ببــوو ش دابــه واو تــه دا ئیســالمی کۆمــاری ر رامبــه به لــه تی وڵــه نێوده ڵگای کۆمــه ش نــه دوایا م ئــه تا هــه تی منیــه ئه
 وه، دیکـه کی الیـه له. بـووه واو تـه قـازانجی بـه میشـه هه دا رێژیمـه م ئـه ڕووی بـه ش وبـهها کی یه روانگه بوونی نه و كان قازانجه

 دوودڵ وه لـه کـان زلهێزه کـه کـردوه وایان میشه هه دا ناوچه له وه نانه ئاژاوه بۆ رێژیم توانای و ئێران ستراتژیکیی وتی ڵکه هه
ــن ــه ب ــد ڵوێســتێکی هه ک ــه و تون ــه داریان پای ــه به  ل ــرا ر رامب ــه دا نئێ ــامێکی ک وه. بێ ه ــه ئاک ــه ئه موو ه ــه ش، مان ــه ل  ی پێناس
 لـه ئاشـتی پرسـی دوێنـێ) کان یـه تی منیه ئه و سیاسـی فایلـه میشـه هه دا ئێـران ر رامبه به له تی وڵه نێوده ی ڵگه کۆمه ڵوێستی هه

 ربۆیـه هه. خـراون دا واڵتـه و لـه دێموکڕاسـی و مـرۆڤ مـافی پرسی پێش وه( ئێران ناوکیی پڕۆگرامی مڕۆ  ئه و نزیک اڵتی رۆژهه
 ئێســتاش تا هــه ، وه مرۆڤــه مــافی کردنی پێشــێ  هۆی بــه رێــژیم حکوومکردنی مــه و گرتن خنــه ره وامی رده بــه ریتــۆریکی ڕای ره ســه
 کانی یـه دیئازا و مـاف زیـانی  بـه میشـه هه ش وه ئـه و بـووه وه ره سه ی پرسانه و ئه ری سه چاره رۆژئاوا تانی وڵه ده تی وییه وله ئه
 ی ڵگــه کۆمه نگاوی هــه دا، دیکــه ڕۆی ره ســه رێژیمــی زۆر هــی لــه ک وه دا ئێــران یســی که لــه واتــه که. بــووه دا ئێــران لــه ڵک خــه

 تی تایبـــه به كان یـــه یی وه ته نێونه یماننامــه په نێـــو کانی خــه بایه و نســـیپ پره ی وه خوێندنــه بـــه کــه وه لـــه زۆر یی  وه تــه نێونه
 .الوازتره و شلتر ین، که ده ڕوان چاوه لێی مرۆڤ مافی نشووری مه
 

نگێنن و  سـه ده ڵ وه چـۆن هه کانـه كگرتووه وه یه تـه ن نه الیـه دێریی دۆخی مافی مرۆڤ له ئێـران له ئێوه چاوه: ئیران ترانسپێرنسی
 تیی یوو ئێن بۆ ئێران؟ هید راپۆرتۆری تایبه د شه حمه ی ئه ڕواننه کارنامه چۆن ده

 
 ین، بکـه راورد بـه خـۆی پـێش کـانی راپۆرتۆره هـی ڵ گـه له هید شـه د حمه ئه. د ئێستای تا کاری ئێمه ر گه ئه :زاده ن هس ئاسۆ حه
 لـه پرۆفشـنالیزم پاراسـتنی وێـڕای کـه  ڕه بیروباوه بـه و توانا بـه پیـاوێكی و ئـه. تیڤـه پۆزه نـاوبراو ی کارنامـه بڵێین پێویسته

 بخرێتـه تیشـک شـێوه ترین راشـکاوانه بـه تا هـه بـردوه کار بـه خـۆی ڕی وپه ئه تا ی که ته ئمووریه مه کانی ته رفیه زه دا، ی که کاره
 ر سـه له ی وره گـه کۆسـپی و ند که دا ی که رکه ئه یاندنی گه جێ به له هید شه د حمه ئه دیاره. دا ئێران له مرۆڤ مافی بارودۆخی ر سه

 دێریی چــاوه ی دیکــه کانی میکانیزمــه ڵ گــه له نــدی پێوه له ک روه هــه رێــژیم،. ناکــا هاوکــاریی ئێــران تی حکوومــه چونکــه رێگــان،
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 اڵم بـه. بکـا دیـالۆ  تی تایبـه راپۆرتـۆری ڵ گـه له حازره و کا ده یاری که مه گه که نوێنێ ده وا دا ش وه له یکا، ده دا یی وه ته نێونه
 دیـاری پـێ ئێرانـدا لـه مـرۆڤ مافی یسی که بۆ تیی تایبه ۆرێکیراپۆرت ی یه بڕیارنامه و ئه ئێستا تا تاوه ره سه له رێژیمه م ئه

 لـه تیـ  پۆزه خـاڵی زۆر ش، وه ئـه ڕای ره سـه. بکـا ئێران ردانی سه هید شه د حمه ئه داوه نه رێی رگیز هه و وه کردۆته ت ره کراوه
 و زووم ر بـه له وام رده بـه کی یه شـێوه به دا ئێـران لـه مـرۆڤ مـافی تی بابـه تی توانیویـه و ئـه. ن هـه دا هید شـه د حمه ئه ی کارنامه

 لـه ئاسـانتر و زیـاتر زۆر ها روه هـه. بـدا ی کـه رکه ئه یانـدنی گه جێ به به واو ته تی رۆئیه و رابگرێ دا جیهانی مێدیای رنجی سه
 لـێ یـان زانیاری رابگـاو وێـی سـتیان ده کـه دا ده رێژیم یارانی نه و واڵت ی وه ره ده چاالکانی به رێگه خۆی پێش کانی راپۆرتۆره

 نــد رچه هه رنجێکی ســه دا کان كگرتووه یــه وه تــه نه کانی راپۆرتــه لــه ئێســتا کــورد، ک وه وه خۆشــمانه نیگای گۆشــه لــه. گــرێ رده وه
 کـه وه ئه ر هـه. دا ئێـران لـه كان یه تی مایه که و کان ته میللییه رکوتی سه پرسی درێته ده رابردوو له باشتر و زیاتر اڵم به ناکافی
ــا کــه گــرێ ده نــاوبراو لــه خنــه ره وام رده بــه ئیســالمی کۆمــاری  کــه یــه وه ئه ی ڵگــه به نیــه، ن بێالیــه دا خــۆی ی کــه کاره لــه گۆی
 .وتوویه رکه سه دا ی که کاره له ناوبراو و ڵسن قه پێ زۆری رێژیم ستانی ده کاربه

 
. بگـۆڕێ دا بـواره و لـه خـۆی فتـاری ره که بکا ناچار رێژیم توانێ ده هید شه د حمه ئه که نیه مانایه و به گوتم ی مانه ئه مووی هه

 بــۆ کان کگرتووه یــه وه تــه نه کانی مێکانیزمــه ریی کاریگــه کێشــه ڵکوو بــه نیــه، تی تایبــه راپۆرتــۆری کــاری تی یفیــه که كه کێشــه
 راورد بـه بـه) دا مـرۆڤ مـافی شـوورای ی سـایه لـه کـه وتنانه پێشـکه و ئـه موو هـه ڕای ره سـه. یه گشـتی به مـرۆڤ مافی دێریی چاوه
 وه ته سـتراوه به و  كانـه ته حکوومه نێـوان مێکـانیزمێکی روا هـه نـوێش مێکانیزمی هاتوون، دی وه( مرۆڤ مافی کۆمیسیۆنی ڵ گه له
 لـه وه لێپرسـینه ی کاتـه و ئـه تا هه. دا تی وڵه نێوده ئاستی له کان یه سیاسی بااڵنسه ممای ئه و ر گه ئه و داکشان و ڵکشان هه به

ــارودۆخی ــافی ب ــرۆڤ م ــه م ــی ل ــران ک وه واڵتێك ــه دا ئێ ــه نیا ت ــه گه ل ــه کردنی اڵڵ ــه و راســپارده ڵێک کۆم ــه باشــترین ل  دا ت حاڵ
 ک وه رێژیمێكـی ر رامبـه به لـه. بـین ک یـه موعجزه هـی  ڕوانی چـاوه نـابێ وه، بێتـه خوالسه پێشێلکاردا تی وڵه ده حکوومکردنی مه

 د حمه ئه کانی راپۆرته که  رۆژه و ئه. پێویسته لێکردن زۆری و کۆنکرێت نگاوی هه ڵكوو به نین، کافی کان وشه و  دیالۆ دا ئێران
 دینــامیزمێکی ڵکوو بــه گشــتی، ســکرتێری کانی راپۆرتــه یــان مــرۆڤ مــافی شــووڕای کانی راســپارده مای بنــه نابنــه نیا تــه هید شـه

 هیـوادار تـوانین ده م وده ئـه ت، منیـه ئه شـووڕای مێزی ر سه بخاته دا ئێران له مرۆڤ یماف فایلی که وه وێته كه ده لێ سیاسییشیان
 حقـووقی سـتی ربه به زۆر هـادا وه فکرێکی ر رامبه به له س که هێندێک که زانین ده دیاره. بڕوا باشی و ره به که بارودۆخه که بین

 .دێ دا دوای به یشقانوون بوو، هه سیاسی ی ئیراده ر گه ئه اڵم به گۆڕێ،  دێننه
 

  وه بۆته باڵو دا" کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٧٢  ژماره لە
 

 ٢٢١٦ی جانێویری ٢٤:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 پێکۆ -یمانی سایکس  ی په ت ساڵه بە بۆنەی سه "کوردستان"ی  وتووێژی رۆژنامه

 
 "کوردستان"ی  رۆژنامه

 
 و ئـه ی وه راستکردنه بۆ یه وتننامه رێککه و ئه ماگرتنی بنه به که دایه وه له پێکۆ-سایکس ر سه له ر به ڕاده له فۆکووسی ئیشکالێکی"

 کوردسـتان ی پارچـه مـین دووه له کورد ی له سه مه خستنی پشتگوێ هۆی بێته ده ئۆتۆماتیک کراوه، کورد له که مێژووییه دره غه
 "کوردستان اڵتی رۆژهه واته ه،ڕابردووترینیش به وه سیاسییه ڕووی له که
 

 لە زۆری موناقشـەیەکی و بـاس ڕێـکەوتە ئەم. بـوو تێـپەڕ پیکـۆ - سایکس پەیمانی کردنی ئیمزا سەر بە ساڵ سەد ئەمساڵ،
 لەو یەکێـک کـورد گەلـی کە ئەوەیە هۆیەکەشـی. بـوو دواوە بە گشـتی بە کـورد سیاسییەکانی کەسایەتیە و رووناکبیران نێوان

 زیــاتر بــۆ. بەرکەوتــوە پەیمــانە ئەو ئیمزاکرانــی هەمــبەر لە زیــانی و زەرەر زۆرتــرین کە نێوەڕاســتە ژهەاڵتــیرۆ میللەتــانەی
 حیزبــی ناوەنــدی کــۆمیتەی ئەنــدامی حەســەنزادە، ئاســۆ. د دەگەڵ وتــووێژێکی "کوردســتان" بــابەتە ئەو ســەر خســتنە تیشــک

 :بەمجۆرەیە دەقەکەی کە هێناوە پێک نێونەتەوەییەکان پێوەندییە لە شارەزا و پسپۆر و دێمۆکڕات
 

کانی هاتنە گۆڕ و ئیمزاکرانـی پەیمـانی سـایکس پیکـۆ  ستێن و هۆکاره بۆ ئەوەی بچینە نێو باسەکەمان، با بزانین به: پرسیار
 وه؟ ی داڕشته ی ناوچه خشه ك نه یه وتنه به چ شێوه م رێککه چی بوون و ئه

 
 وایـه پـێم اڵم بـه نیـه، ئاشـنا کـورد بـۆ پێکـۆ - سـایکس ی نـده وه ئه تی وڵـه نێوده یوتنێک رێککـه هـی  که دا وه ئه ڵ گه له :اڵم وه

 دا وه ئـه ڵ گـه له یـه وتننامه رێککه و ئـه. بووه نـه دروسـت و ورد زۆر میشه هه یه وتننامه رێککه و ئه بۆ ئێمه الی له باو یشتنی تێگه
 و بریتانیـا ی وه ره ده زیـری وه ن الیه له ڕاستیدا  له اڵم به کردبوو، یان ئاماده که رکردوه ده ناوی وه دیپڵۆماته دوو و ئه ناوی به که

 کـه وتنه رێککه ئامـانجی رچی گه ئه. کراوه ئیمزا وه ه(کامبۆن پۆ  و گرێ ئێدوارد) دا مه رده سه و له پاریس له ڕانسه فه باڵیۆزی
 ڕی شـه پاش لـه اڵت رۆژهه گشتی به و کان عوسمانییه پێشتر مینه  رزه سه له زلهێزانه و ئه نفووزی و حزوور ی ناوچه شکردنی دابه
 و وه ڕه شـه پێش لـه زلهێزانـه و  ئـه نێـوان ی ملمالنـه ی ئیـداره پێویسـتیی می رهـه به شـتێک موو هه پێش اڵم به جیهانییه، می که یه

 ستنیشـــانکردنی ده بـــۆ "بـــی ره عـــه لۆرانســـی" کانی پالنـــه ت نانـــه ته و جیهـــانی می کـــه یه ڕی شـــه کانی ربازییه ســـه پێویســـتییه
 نموونـه بـۆ کـان زلهێزه پێشـووتری ملمالنێکـانی ڕ سـه وه ڕێتـه گه ده ی نـده وه ئه. بـووه هاشمی ی واده خانه کانی کوڕه وایی رمانڕه فه

 ران نیگـه ێزسـوئ کانـاڵی ر سـه له ڕانسـه فه کانی رامـه مه بـه ت باره سـه میشـه هه بـوون میسـر لـه دا مه رده سه و له که کان ئینگلیزه
 کـات و ئـه هینـدی ڕێی ره سه که گرن نه دا رانه ڤه ده و ئه ر سه به ست  ده کان رووسه که بووه گرینگ بۆی ئینگلیز وه الشه و له بوون،
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 ی وه ڕووبوونـه رووبه کانی گیروگرفتـه هۆی بـه یمانان هاوپـه ڕیش، شـه کانی پێویسـتییه بـه ت باره سـه. بوون بریتانیا بۆ یاتی حه
 عوسـمانییش تی وڵـه ده کـه تی تایبـه به بووه، هـه اڵت رۆژهـه له ک یه ره به ی وه کردنه به پێویستیان رۆژئاوادا ی ره به له مانئاڵ
 بێ بـه وه کانـه یمانه هاوپه ن الیـه له یـه ره به م ئـه ی وه کردنـه کانیش، رییه رکابه رچاوگرتنی به له به. کرد ده ئاڵمان له نگریی الیه

 لــه جیــا شــنه مچه به. بوو نــه ئیمکــانی ناوچانــه و ئــه ی  ئاینــده بــه ت باره ســه زلهێزانــه و ئــه وتنی رێککــه و نگی هماهــ هه جۆرێــک
ــه ره به و لــه رووســیه وتنی خۆکــه وه ــۆنترۆڵی نیازی بــه دا ی  ی دوورگــه  نیمچــه و بۆســفۆر و داردانێــ  ك وه کانی گرینگــه رووه گــه ک

 کانی کوردنشـینه و نشـین نی رمـه ئه ناوچـه لـه نفـووز ڵێنی بـه و نیه نته قوسـته ی وه ێنانهسـته ده وه ونی خـه ت نانه ته و گالیپۆلی
 و ڕانسـه فه نێوان لـه زۆنـدا پێـنج لـه ش ره ریـای ده و رانـه مێدیته ریـای ده نێـوان ونـه كه ده ی ناوچانـه و ئـه موو هـه عوسمانیدا،
 بـاکوری و وخۆ راسـته ری بـه ڕێوه به ی ناوچـه ك وه ی-ئێسـتا تۆلییئانـا - سیلێسـی و لوبنـان ڕانسـه فه) بـن ده ش دابه بریتانیادا

 ریی بـه ڕێوه به ی ناوچـه ك وه مێزۆپۆتـامیی و یـت کوه بریتانیـاش وێ؛ کـه ده ر بـه وه نفـووز ی ناوچه ک  وه موسڵی و ئێستا ی سوریه
 ژێــر بــۆ ش دیکــه ری ڤــه ده نــدێک هه و یفــا هــه و لیم ئورشــه درێتــێ، ده نفــووز ی ناوچــه ک وه ســتینی له فه و ئــوردون و وخۆ راســته
 کۆتـایی دوای بـێ، ده ر سـه له ئیتالیاشی دواتر و رووسیه ئیدی ته که که شکارییه دابه(. كرێن ده دیاری تی وڵه نێوده کی یه ئیداره
 سیســتمی ی وهچوارچێــ لــه و گــا ده کان وه تــه نه ڵی کۆمــه ســندی په بــه رێمــۆ ســان و ن مۆریــه دو ژان ن ســه کۆنفرانســی لــه ڕ شــه

 و عیــراق ر ســه خرێتــه ده موســ  ک الیــه له چونکــه خۆیــدا، ســڵیی ئه ی ســیغه لــه ک نــه اڵم بــه گــرێ، رده وه ت رعیه شــه مانداکانــدا
. بریتانیـا اڵتی سـه ده ژێـر  وێتـه بکه موسـ  رکووکـدا که وتی نـه لـه رچاو بـه کی پشـکدارییه ر رامبـه به له که بێ ده رازی ڕانسه فه
 سـێڤر یمانی پـه مای بنـه ر سـه له بـوو رار قـه ی ناوچانـه و ئـه و وه دێننـه ست ده وه سیلێسی ی ناوچه کان تورکه وه، یکهد کی الیه له

ــه نووســیان چاره ــه پرســکردن ب ــه دانیشــتووانی ب ــه و ئ ــه به) ناوچان ــان کورده تی تایب ــاری( ک ــه گه ده بکــرێ، دی ــو وه ڕێن ــه نێ  و ئ
 .دێنێ پێک مڕۆ ئه ی تورکیه که جوغرافیاییه  چوارچێوه

 
می ئێسـتادا  رده یمانی سایکس بیکۆی تێدا ئیمزا کراوه و سه دا که په مه رده و سه نێوان ئه راوردێک له وێ به ر بمانه گه ئه: پرسیار

 ردا هاتووه؟ سه مڕۆ گۆڕانی به وه تا ئه و کاته ین، ئایا چ شتێک له بکه
 
 و کان تییــه وڵه نێوده ندییــه پێوه واقیعــی ی وه نگدانــه ره کانیش ندیــداره پێوه  وتننامــه رێککه و پێکــۆ-ســایکس بێگومــان :اڵمەو

 کـه بـوو نهێنـی کی یـه وتننامه رێککه پێکـۆ - سـایکس شـتێک موو هـه پـێش. بـوون دا مه رده سـه و ئـه جیهـانی لـه هێـز ی هاوکێشه
 و چـووه ر سـه به نهێنـی ی وتننامـه رێککه یم رده سـه مڕۆ ئـه. بـوو ئاشـکرا کان بۆلشـڤیکه رکاری سـه هاتنـه پـاش زانین ده ک روه هه

ــکرایی ــارکرانی و ئاش ــه رێککه تۆم ــه کان وتننام ــه کێک ی ــه مه ل ــان کانی رج ــه ئیعتباری ــای ل ــه وڵه نێوده یاس ــان،. تیدای ــه پاش  ل
ــه ــایکس می رده س ــۆ - س ــاش و پێک ــایکس پ ــدا - س ــه پێکۆش ــه هۆی ب ــه وه ئ ــیه ک ــه رووس ــه رقاڵی س ــه  کێش ــوو کانی نێوخۆیی  و ب
 وه، کشـایه کـه ناوچه سیاسـیی ی وره گـه ی مـه گه لـه دیکه کی یه وره ده بۆ کان وه ته نه ڵی کۆمه نێو بۆ هاتنی نه هۆی به ریکاشم ئه
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 مڕۆ ئـه ی وه ئـه ك وه ی وه کرده بـه وجـوودی ئیقلیمیـیش اڵتێكی سـه ده و هێـز هـی  و بوون بریتانیا و ڕانسه فه سڵی ئه زلهێزی دوو
 هاتۆتـه کانـدا تییه وڵه نێوده ندییه پێوه له ری مسه جه فره له شنێک چه که دا وه ئه ڵ گه له ئێستادا می رده سه له. بوو نه یبینین ده

 جیـا وه ئـه. که ره شـوێندانه و دیـار ره هـه زلهێـزه دوو تـه بوونه کـه ن رووسـیه و مریکا ئه وه ئه دا ئێمه ی ناوچه  له اڵم به گۆڕێ،
 م ئــه ملمالنێکــانی و کێشــه لــه و بــوون یــدا په بســتان ره عه و تورکیــه و ئێــران ک وه یی وچــهنا اڵتی ســه ده نــدین چه کــه وه لــه

 کـه ڵـداوه هه ریان سـه تی وڵـه ناوده ری کتـه ئه ڵێك کۆمـه مڕۆدا ئـه می رده سـه لـه وه، دیکه کی الیه له. یه هه خشیان نه دا یه ناوچه
 می رده سـه گشـتی، کی یه شـێوه به. رنـاچێ ده واقعبینانـه وان ئـه بـوونی یرچاوگرتن بـه له بێ بـه یـه ناوچه م ئـه ی ئاینـده رسیمی ته
 و ئــه موو هــه بڵێــین تــوانین ده النــه، گه وشــیاریی و زانیــاری جیهانیبوونی بــه و کنۆلۆژی تــه می رده ســه کــه وه لــه بێجگــه مڕۆ ئــه

 ئاقــاری و ما بنــه گشــتی به و ناوچــه راتژییســت و سیاســی دیزاینــی کانــدا که یه دوای کبــه یه وره ده لــه کــه ش ندییانــه فۆرموولبه
 .هاتووه ردا سه به گۆڕانیان کرد، ده دیاری کانیان تییه وڵه نێوده ندییه پێوه

 
ڵــێن  ك ده وه و ئایــا وه ڕێتــه گه گیراوه بــۆچی ده رچاو نــه بــه می ســایکس پیکــۆدا له رده وه کــه کــورد لــه ســه هۆکــاری ئــه: پرسههیار

 گرێ؟ ده  رچاوه یمانی سایکس پیکۆوه سه ستی له پهڕا لی کورد به تیی گه هامه نه

 
 کردبـوو پێ ستی ده پیکۆ سایکس وتنی رێککه به ی یه پرۆسه م ئه کۆتایی و ئاکام جیهانی می که یه ڕی شه پاش که وه ئه :اڵمەو

 کــانی زلهێزه بڕیــاری و پــالن بــه نـدیی پێوه نیا تــه وه ئــه اڵم بــه. راســته بێگومـان گــرت، نادیــده کــوردی نــدیی وه رژه به و ویسـت
 دا وکاتــه له کــوردی كگرتووی یــه و هێز بــه رێکی فاکتــه بوونی نــه کــه بگــرین رچاو بــه له ش وه ئــه بــێ ده ڵکوو بــه ، نیــه وه مــه وده ئه

 لــه رگــرتن وه ری کاریگــه بــه ی وانــه ئه نێوان لــه دا مه رده ســه و لــه کــورد کــانی بژارده شــبوونی دابه. بووه هــه ی وره گــه ریی کاریگــه
 وانـه ئه و وه کرده ده دا ئیمپراتۆرییه و ئه نشینی جێ ی واره قه ی چوارچێوه له کورد بۆ شتێک له بیریان نیا ته عوسمانی لتوری که
 کی یـه وه بزوتنه بوونی نـه و ست، ده بگرێته واوی ته به خۆی نووسی چاره و ربچێ ده یه بازنه و له کورد پێویسته وابوو پێیان که
 کـان کورده کـه کردبا دروست کان ئیمپریالییه-پۆست و ئیمپریالی اڵته سه ده الی له ی سته هه و ئه که کورد رێکخراوی و ست کده یه
 جێگـای و گونجـاو کی یه شـێوه به کاندا تییه وڵه نێوده و یی ناوچه هاوکێشه له م هه و ن بخه جێ خۆیان اڵتی سه ده توانن ده م هه

 رباری سـه. ین که ده باسی ئێمه مڕۆ ئه ی شنه چه و به کوردی ونی خه هاتنی نه دی وه بۆ هۆکارن وویم هه ن، بکه یاری وان ی متمانه
 عیلمـی زۆر پێموایه کورده، لی گه تیی هامه نه ی رچاوه سه که بووه پێکۆ -سایکس  ی وتننامه رێککه وه ئه بڵێین که وه ئه ش ه و ئه

 پێکــۆ-ســایکس پــێش ده ســه چــوار بــۆ کوردســتان ی وره گــه ره هــه شــبوونی دابه انــینز ده ک روه هــه ی وه ئــه ر بــه له م، کــه یه. نیــه
 یـه وتننامه رێککه و ئـه ماگرتنی بنه به که دایه وه له رێک ش پێکۆ - سایکس ر سه له ر به ڕاده له فۆکووسی ئیشکالێکی. وه ڕێته گه ده
 ی پارچـه مـین دووه له کورد ی له سه مه خستنی پشتگوێ هۆی تهبێ ده کراوه، کورد له که مێژووییه دره غه و ئه ی وه راستکردنه بۆ

 هۆی بـــه زانـــین ده ک روه هـــه چونکـــه کوردســـتان، اڵتی رۆژهـــه واتـــه ڕابردووترینیشـــه، به وه سیاســـییه ڕووی لـــه کـــه کوردســـتان
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 م، دووه هێنا؛ نـه ئێرانـدا نیکا سنووره ر سه به گۆڕانێکی هی  پێکۆ - سایکس جیهانیدا می  که یه ڕی شه له ئێران بوونی شدارنه به
 پێکـۆ و سـایکس خـۆ گرینگتـر، مووی هـه لـه و م سـێهه کرا؛ نه جێ جێبه خۆی ک وه ت قه پێکۆ - سایکس ی  خشه نه ی وه ئه ر به له
. بــێ ده چــۆن و بــێ ده چــی قیــ  ده کــان زلهێزه نفــووزی و ئیــداره ژێــر وتنــه که ده ی ناوچانــه و ئــه نووســی چاره کــه یانگوتبوو نــه
 مانـداکان سیسـتمی کـه بـوو کان وه تـه نه ڵی کۆمـه سـندی په بـه و پێکـۆدا - سـایکس ی پرۆسـه ی درێژه له وه ئه زانین ده ک روه هه

ـــه ـــه و زرا دام ـــه رێککه ڵێک کۆم ـــه ش وتننام ـــه ک ـــه ک ی ـــه وان ل ـــێڤر یمانی پ ـــوو س ـــزا ب ـــران ئیم ـــتمی. ک ـــداش سیس ـــه و مان  و ئ
 لـه شـێک به ر سـه له کـورد م وده ئـه ر هـه کـرا ده کرابـا، جێ جێبـه بعیز تـه بێ بـه و ۆیخـ ک وه مووی هـه ر گه ئه ش وتننامانه رێککه
 .خۆی تی وڵه ده و کیان نی خاوه به ببێ ی که خاکه

 
ئەویـش ئەوەیە کە . ڕێ، رسـتەیەک بە دایـم دووپـات دەبێـتەوە پـه ر سـایکس پیکـۆدا تێده سـه ت سـاڵ به ئێستا که سه: پرسیار

بە بـڕوای ئێـوە ئەو رسـتەیە لە چـیەوە سـەرچاوە دەگـرێ و تـا چ ڕادەیەک دەگەڵ . تـایی پێهـاتووەکۆ” سایکس پیکۆ“ڵێن  ده
 ڕاستی یەک دەگرێتەوە؟

 
 لــه دیــاره. نــاهێنێ یــه وتننامه رێککه و بــه کۆتــایی خــۆی خــودیی بــه کــدا یه وتننامه رێککه ر ســه به ســاڵ ت ســه ڕینی تێپــه :اڵمەو

 ی کـه  ماوه کـه( دیکـه تێکی وڵه ده به مینێک رزه سه کرێدانی به بواری له نموونه بۆ) ن هه مان وتننامه رێککه ییدا وه ته نێونه یاسای
ـــاریکراوه ـــوونی واو تـــه پـــاش و دی ـــه ب ـــه ماوه و ئ ـــه ئه ی ـــه الیه ر گ ـــوێ یان که ســـته گرێبه کان ن ـــه که نه ن ـــه وتننامه رێککه وه، ن   ک

ــه. وه شــێته وه ڵده هه ــه ئه اڵم  ب ــ پێکــۆ - ســایکس م ــه به وه، هناگرێت  ئێســتای سیاســیی ی خشــه نه قــانوونیی مای بنــه کــه تی تایب
 تیشـیان وڵه نێوده یاسـای نسـیپی پره ڵێک کۆمـه و دواتـرن کانی وتنـه رێککه ڵكوو بـه نیـه پێکـۆ - سـایکس راسـت نێوه اڵتی رۆژهه

 سـاڵ نـد چه نیا تـه ڵکوو بـه ساڵ، ت سه ڕینی تێپه پاش ک نه بگرین، ما بنه به پێکۆش سایکس ت نانه ته ر گه ئه. ر سه هاتۆته
 النی گـه ندیی زامه ناڕه ی نیشانه  بی ره عه ناسیۆنالیستیی ی وه بزوتنه هێندێک و کورد کانی شۆڕشه  جیهانی، می که یه ڕی شه پاش
 اڵم بـه نیـه، یـه هوتننام رێککه و ئه میراتی ی وه شانه ڵوه هه مانای به پێکۆ-سایکس ی ساڵه ت سه. بوون شکارییه دابه و له ناوچه

 دووی بـه پێکـۆ - سـایکس ئیمپریـالیی مشـووری کـه یـه بارییانه ناله و تی دالـه ناعه و ئـه موو هـه لـه وه ئاوڕدانـه بـۆ تێکـه رفه ده
 پـێ کۆتـایی پێکـۆ-سـایکس پـاش ی"زم نـه" خۆشه پێیان جۆرێک  به ش دیکه نی الیه زۆر کورد، ر هه ک نه مڕۆ ئه. هێنان خۆیدا
 لێکی گـه بۆ ر گه ئه نموونه بۆ. نیه ک کیه وه پێکۆ - سایکس کۆتایی له موویان هه ستی به مه و رام مه که زانین ده رچی گه ئه بێ،
-پـان بـۆ کـراوه، لێـی کـه یـه مێژووییه دره غـه و ئـه ی وه راسـتکردنه مانـای به پێکۆ - سایکس هاتنی کۆتایی کورد لی گه ک وه

 مووان هـه له ی نه الیه و ئه یه وه ئه رنجڕاکێش سه. فراوانخوازییه ڕاستیدا له و ستچوو ده له کی شکۆیه ی وه ڕاندنه گه مه ئه تورکیسم
 بـه کۆتـایی ر هـه ک نـه ی ئیدیعاکـه ی وانـه پێچه به داعـش، واته کردووه، پیکۆی سایکس کۆتایی باسی مووان هه پێش و زیاتر
 ژێـر ی ناوچـه چونکـه کـردوه، جێ جێبه خۆیدا ڵی وه ئه ی سیغه له پێکۆی -سایکس  ڕاستیدا له ڵکوو به هێناوه، نه پێکۆ سایکس
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 وی ڕانسـه فه مێژووناسـێکی. دانـدرابوون ڕانسـه فه نفـووزی ژێـر ی ناوچـه بـه که وه گرێته ده شوێنانه و ئه راست داعش اڵتی سه ده
 کان تـه خه مـن ڕی بـاوه بـه. کـرد نگیان هر کانیش به ره عه وه، کێشایه کانیان ته خه کان رۆژئاواییه ڵێ ده پێکۆوه-سایکس ی باره له
 می رده ســه و ڵێناوه هــه نگــی ژه دا هێڵکارییــه و ئــه کانی خانــه لــه زۆر  لــه کــه نگڕێژییه ره اڵم بــه مــاون، خۆیــان شــوێنی لــه ر هــه
 م النیکـه وه، شـێته وه ڵده هه ت نانـه ته یـا وه ته شـاوه ڵوه هه ناوچه سیاسیی ی خشه نه بڵێین ناتوانین ر گه ئه واته که. رچووه سه به
 .هاتووه واڵی زه و پرسیار ژێر چۆته الوه زۆر له داڕێژرابوو، ر سه له ی  سیاسییه  خشه نه و ئه ی سیاسییه زمه نه و ئه
 

ئایـا دەکـرێ ئەم باسـە وەک لە دایـک . ئامریکا باسی گەاڵڵەی رۆژهەاڵتـی نـاوینی نـوێی هێنـایە گـۆڕێ ٢٢٢٦ساڵی : پرسیار
 ۆی تازە یان بە وتەیەکی دیکە لە ئێعتبار کەوتنی پەیمانی سایکس پیکۆ سەیر بکرێ؟بوونی سایکس پیک

 
 دیـاره. بـوو ح تره مه بووشدا جۆرج ی ئیداره نێو له ش کاته و ئه پێش وره گه یا تازه ڕاستی نێوه اڵتی رۆژهه له باسکردن :اڵمەو
 نـده وه ئه بـوو، دا یـه ناوچه و لـه سیاسـی یـاریی ر سـه به زاڵ کانی نسـیپه پره و  هاوکێشه گۆڕینی ست به مه ی نده وه ئه ش کاته و ئه
 مـافی بـه ت باره سـه یی وه تـه نێونه یاسای ر سه به زاڵ دۆخی. بوو نه که  ناوچه سیاسیی ی خشه نه ی وه کێشانه نوێ رله سه ست به مه

 ی وه لێکجیابوونـه یری غـه لـه ڕاسـتیدا له و بـوو ناعاداڵنـه زۆر بـارێکی سـارد ڕی شـه کۆتایی تا هه خۆیی ربه سه و وه جودابوونه
 بـۆ نیا تـه مافـه و ئـه وه، هێنابێتـه سـت ده وه زۆری بـه خـۆی تی حاکمیـه کـه لێک گـه ی واره قـه ناسـرانی سمی ڕه به یان لی خمه مه

 دۆخـه و شـکاوه واوی تـه  بـه رزی ئـه تیی واوه تـه تابووی رابردوودا ی  یه ده دوو له که زانین ده. زانرا ده وا ره به کان ره عمه موسته
 کانی ئاڵۆزییـه و کێشـه که راسته ش وه ئه. رداهاتووه سه به باشی گۆڕانی نین،   ره عمه موسته که  تانه حاڵه و ئه بۆ که حقووقییه

ـــاڵی ت ســـه ـــردووی س ـــه ئێســـتای دۆخـــی و ناوچـــه راب ـــه ڕاســـت نێوه اڵتی رۆژه ـــه ک ـــه یرانه قه ی لوتک ـــه شکســـتی تی، کانی  و ئ
 کـه شـنێک چه به. زرابوو دامـه ر سـه له یان ناوچه سیاسیی زمی نه و واره قه پێکۆوه-سایکس پاش له که لماند سه یان  یگمانهپاراد
 تی وڵـــه ده تی حاڵـــه تـــه چوونه یان زۆربـــه کـــه ن مـــه یه لوبنـــان، عیـــراق، ســـوریه، ک وه واڵتـــانی ر ســـه به زاڵ دۆخـــی مڕۆ ئـــه

ــتخواردووه ــه وه پێکــه ی هکێشــ و (Failed State) وه شکس  مووی  هــه کــورد، دۆزی ها روه هــه و شــیعه و ســوننه ڵکردنی ه
 ت نانـه ته هاتبێ؟ نـه دیکـه کی ێکۆیـه -سـایکس  ختـی وه بڵێـی کـه وه ئـه فکـری خستۆته کانیشی رۆژئاواییه  سمییه ره  بیرخانه ده

 ڕاسـت نێوه اڵتی رۆژهـه داهـاتووی بـۆ میشـیانس ره یره غه ی خشه نه هێندێک نێئۆکۆنسێرڤاتی  ندی ناوه و ری لۆبیگه زۆرگرووپی
 نوێ رله ســه یــه ناوچه و ئــه ی خشــه نه کــه زانــرێ ده دوور بــه جــارێ ش، مانــه ئه مووی هــه ڵ گــه له. یــه هه کانیانــدا جه کمه چه لــه

 وجوودیـان سـتائێ بوون، هـه جیهـانی می کـه یه ڕی شـه پـاش می رده سـه لـه که شت دوو بکرێ کاره م ئه ی وه ئه بۆ. وه دابڕێژرێته
 عوسـمانی می رده سه ک وه کرێ ده کانیان سنووره ی وه داڕشتنه نوێ رله سه له باس که ی ناوچانه و ئه موو هه پێویسته م که یه. نیه
 واره قـه دا تـه حاکمییه و ئـه مانی نـه نجامی ئـه لـه ی وه ئـه بـۆ بووبن شدا هاوبه تێکی حاکمییه ژێر له ت سۆڤیه می رده سه ک وه یان
 ی وه داڕشــتنه تی چۆنیــه ر ســه له تی وڵــه نێوده وتنی رێککــه بــۆ ك یــه چوارچێوه پێویســته م، دووه. شــێ ڵوه کهه ریه به له ش که شــتییهگ
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 ی ملمالنـه هۆی بـه مڕۆ ئـه اڵم بـه بوو، هه جیهانی می که یه ڕی شه پاش می رده سه له که شتێک. بێ گۆڕێدا له کان ناوچه ی خشه نه
 شـک  نزیکیشـدا کی یـه ئاینده لـه نـاچێ وێ و نیـه سـت رده به له ک یـه چوارچێوه و ما بنـه هـا وه کان ئیقلیمییـه هێزه و کان زلهێزه
  خشـه نه ر رامبـه به لـه که کرا ک یه ناوچه ر سه له وه جیهانییه می که یه ڕی شه پاش له ی یه"ئیمپریالیستی" وافوقه ته و ئه. بگرێ
 کــه بــووه سێکتاریســتی شــنێک چه بــه ش کــه ژینگه و نــاکرێ دی بــه مڕۆ ئــه بــوو، پاســی  ۆرز کی یــه راده تــا كان تییــه وڵه نێوده
 پێیـان هێشـتا کـان زلهێزه ربۆیـه هه. نیه توندوتیژی کۆنتڕۆڵی بۆ تێک ئالیه ڕاستدا نێوه اڵتی رۆژهه له ئورووپا ی وانه پێچه به

 ی یانــه دوایی م ئـه ی وه لێکنزیکبوونـه کانی وڵـه هه) بـژاره ترینزیـان م کــه وجوود مـه کـانی  چوارچێوه ر سـه له بـوون وام رده بـه وایـه
 نیا تـه جـارێ بـدا روو کـرێ  ده ی وه ئـه ربۆیـه هه(. یه راسـتییه م ئه کی یه نیشانه سوریه ی ئاینده به ت باره سه روسیه و مریکا ئه
 لـه ر فاکته و ئه ر رامبه به له دا که ته وڵه ده نێو له ر هفاکت م ئه یا ت وڵه ده و ئه ر رامبه به له ت وڵه ده م ئه تی قویه ته و زعی  ته
 یس کــه بــه یس کــه و جیا بــه ی ڵــه مامه و ،(Quasi State) ت وڵــه وده یله مه لی گــه واره قه ڵدانی رهه ســه تــدا، وڵه ده مان هــه
. خۆیی ربه سـه وی رێـڕه ر سـه هاتۆته (کوردستان باشووری له کورد نموونه بۆ ك وه) لێک گه وندا له که یه تانه حاڵه و ئه ڵ گه له
 ڵ گـه له ڵه مامه یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه که وه ته نه خۆیی ربه سه بۆ پێویست ژێرخانی و بار له ی مینه زه بوونی پێی به  کاته و ئه
 .کا ده که دیاریکراوه  یسه که
 

ی کەڵک وەربگرێ، دەبێ چ بکـا و چ رێوشـوێنێک بۆ ئەوەی میللەتی کورد بتوانێ لەم هە  و مەرجە بە قازانجی خۆ: پرسیار
تــوانێ بۆخــۆی لــه  کــرێ، ئایــا کــورد ده خۆیی باشــووری کوردســتان ده ربه بگــرێتە بەر؟ ئێســتا کــه زۆر باســی ریفرانــدۆم و ســه

 بێ؟ وری هه ڕاستدا ده اڵتی نێوه تی جیهانی بۆ رۆژهه ی سیاسه وه داڕشتنه

 
 ڵ گـه له نـدی پێوه له ته سیاسـه و ئـه ی وه داڕشـتنه لـه تا هـه نیـه دا جیهـانی تی سیاسـه ر سه له بڕیاردان ی بازنه له کورد :اڵمەو

 کـه تی وڵـه نێوده و یی ناوچـه کی یـه پێگه و جێگـه و کـورد ی له سـه مه چوونی پێشـوه اڵم بـه. بێ هه وری ده ڕاستدا نێوه اڵتی رۆژهه
 م هــه و وه ینیــه زه ڕووی لــه م هــه هێنــاوه، ســتی ده وه داعشــدا ڵ گــه له  وه ڕووبوونــه رووبه ڕاوێزی پــه لــه تی تایبــه به مڕۆ ئــه کــورد
 جیهـانی تی سیاسـه بـه خشـین ئاقاربه لـه بتـوانێ کـورد ی وه ئـه بـۆ کـردووه دروسـت باری لـه سـتێنێکی به وه رجـه لومه هه ڕووی له
 دا دۆخـه و لـه کـورد وتنی رکه سـه. بگێـڕێ ور هد کـارتێکراو ک وه ر هـه ک نه و ر کته ئه ک وه خۆیدا نووسی چاره ڵ گه له ندی پێوه له

 پالنێکــی بــه مای تــه و هیــوا موو هــه کــورد کــه یــه وه ئه رجیشــی مه م کــه یه و خــۆی کــورد ر ســه وه ڕێتــه گه ده شــتێک موو هــه پــێش
 و کـردن ازرحـ خـۆ پێویسـتیی لـه خـۆی ئاکامـدا لـه و دێنـێ دیاری بـه بـۆ خۆی ربه سه تی وڵه ده گۆیا که ستێ به نه تی وڵه نێوده
 لــه شــنێک چه ســتێنی به ر ســه له پێکــۆ-ســایکس خــودی بچــێ بیرمان لــه نــابێ. ببینــێ نیــاز بێ کانی نێوخۆییــه کێشــه ری ســه چاره
 قـاهیره لـه خۆیـان بـااڵی کۆمیسـێری سـتی ده ر سـه له دا١٩١٥ سـاڵی له کان ئینگلیزه چونکه بوو، دروست تی وڵه نێوده تی خیانه

 بـوونی واو تـه پـێش سـاڵێک شـزانین ده. دابـوو ککـه مه ریفی شـه به بییان ره عه کگرتووی یه تێکی که لهم مه ڵێنی به( ماهۆن ماک)
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 جیهـانی می كـه یه ڕی شـه پـێش ت نانـه ته. یانـد راگه کـه جووله بـۆ ومی قـه کیـانێکی کردنـی دروسـت بـۆ لفۆریان به ڵێنی به ڕ شه
 لـه ئیمتیازاتیـان و نفووز پاراستنی خاتری بۆ کان ییه ڕانسه فه سابوو،اڵی هه ڕ شه عوسمانی اڵتی سه ده ژێر باڵکانی له کاتێک

 دا(وجوود مــه تی زعیــه وه) ســتاتووکۆ پاراســتنی لــه خۆیــان قــازانجی و بــوون عوســمانی شــانی ڵوه هه رانی نیگــه زۆر عوســمانیدا
 و ئـه نـابێ کـورد هێشـتا دراوه، کـورد به ێكیشرار قه و و  قه که بوو ئاشکرا ت نانه ته ر گه ئه که بڵێم یه وه ئه ستم به مه. دی ده
 سـتی به مه به ئێسـتا. کـردوه پـێ تیان خیانـه ناوچـه تانی وڵـه ده و کـان زلهێزه ودا له که وه بچێته بیر له رابردووی ی زموونانه ئه

 پێویسـته ببـێ، لی مـه عه( باشـوور لـه م النیکـه) کوردستان خۆیی ربه سه ودا له  که رجێك لومه هه نی دیمه دووره بۆ کردن خۆئاماده
 کوردسـتاندا کانی پارچـه موو هـه ئاسـتی ر سـه له ڵکوو بـه باشـوور له ر هه ک نه کانی روونییه ده ندییه پێوه و خۆی نێوماڵی کورد
 یــا ســت کده یه حیســابێكی و ببینــێ وه که ریه ســه به مووی هــه کــوردی ری فاکتــه وه ره ده جیهــانی کــه وه بخاتــه رێــک شــنێک چه بــه
 بــه ت تایبــه کانی نێوخۆییــه رییــه کارتێکه یــدانی مه لــه نــاتوانێ کــورد کــه دا وه ئــه ڵ گــه له. وه بکاتــه بــۆ نگی ماهــه هه م یکــهالن
 داینـامیزمی ر سـه بخاتـه فۆکـووس و ت ویـه وله ئه پێویسـته اڵم بـه بـێ، غایـب کوردستاندا ر سه به حاکم تانی وڵه ده له رکام هه

 موو هــه کــه کــوردی فراوانــی کی یه پێناســه بــه م هــه و ری روه ســه کانی ژێرخانــه دروســتکردنی هبــ م هــه خــۆی، کــورد بــه ت تایبــه
 و ئـه تی حاکمییـه تـوانێ ده دا ناوچـه مڕۆی ئـه یرانی قـه لـه کـورد ربازیی سـه خشـی نه ر گـه ئه. بگرێ رچاو به له کورد ی وه بزوتنه

 سیاســیی کی رۆئیایــه بــه پشــت مــه ئه پێویســته تی، وڵــه ێودهن پــارتنێرێکی بشــیکاته و ســپێنێ بچه خــۆی خــاکی ر ســه له لــه گه
 کوردسـتان خۆیی ربه سـه نـدا کورتخایه لـه ت نانـه ته ر گه ئه وته ره و ئه حقووقیی و سیاسی ئاکامی. ستێ ببه کوردییش شی هاوبه

 کانی هاوکێشــه لــه م هــه وردکـ ی پێگــه و جێگــه کــه وه ئـه هــۆی بێتــه ده م النیکــه بێ، نـه کوردســتانیش موو هــه ی وه كگرتنــه یه یـا
 کـراوه، ش دابـه ردا سه به کوردستانیان که دا تانه وڵه ده و ئه سیاسیی ئالترناتیڤی ی چوارچێوه له م  هه و ڕاستدا نێوه اڵتی رۆژهه

 بــه ودا ســه و ســات و بکــا کـورد لــه حاشــا توانێ نــه ئیـدی نێک الیــه هــی  کــه بـێ هێز بــه نــده وه ئه نووسســاز چاره کی یه شـێوه به
 .بکا کانی تییه ڕه بنه و وا ره  مافه و نووس چاره

 
 ٢٢١٦ی مەی ٢٦:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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وجودی مسعود بارزانی هۆكارێكی بەهێزە بۆ ئەكتیڤبوونی پرسی كورد لە هەر چوارپارچەی 

 كوردستاندا
 

ــی ــت رۆژهەاڵت ــەروبەندی لە ناوەڕاس ــارییەكی س ــرا گۆڕانك ــدایە، و خێ ــاو حەتمی ــارودۆخەدا ئەم لەن ــتان ب ــی كوردس  دەرفەتێك
 كــردووە داوای و دەكــات ســەربەخۆیی پرۆســەی رێبەرایەتــی بــارزانی ســەرۆك هاوكــات و هاتۆتەپێشــەوە بــۆ مێژوویــی گەورەی

 كوردسـتان رووبەڕووی هەڕەشـە و تەحەددی كۆمەڵێـك ئەمـانەش وێـڕای بەاڵم بكرێـت، ریفرانـدۆم ئەنجامـدانی بۆ ئامادەباشی
 كوردسـتان هەمـوو ئاسـتی لەسـەر كـورد پرسـی دیـكەوە لەالیەكـی بكرێـت، رووبەڕووبونەوەیـان بۆ ئامادەباشی دەبێت و بۆتەوە
 نـاوچەكە، و نكوردسـتا ئێسـتای سیاسـیی رەوشـی لەسـەر قسـەكردن بـۆ. دەبینێت خۆیەوە بە ئەكتیڤبوون و جووڵە لە جۆرێك

 بەمجـۆرە و سازكرد نێودەوڵەتییەكان پێوەندییە و یاسا لە تایبەتمەند و پسپۆڕ حەسەنزادە ئاسۆ.د لەگەڵ دیمانەیەمان ئەم
 .هاتەئاخاوتن گواڵن بۆ
 

ئێستا رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە بارودۆخێكی هەستیار و ئـاڵۆز و گۆڕانكـاری حەتمیـدا تێـدەپەڕێت و بـاس لە دووبـارە : گواڵن
ئایـا وەك پسـپۆڕێك لە یاسـای نێـودەوڵەتی بـارودۆخی ئێسـتای رۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت چـۆن . داڕشتنەوەی سنوورەكان دەكرێت

  دەخوێنێتەوە؟

 
 یـش،-بـوش دەبلیـو جـۆرج ئیـدارەی سـەردەمی لە پێبكـات، دەسـت داعـش تیرۆریسـتانی شـەڕی ئەوەی پێش :زاده ن سه ئاسۆ حه

 و داعـــش هـــاتنی دوای بەاڵم هەیە، داڕشـــتنەوە دووبـــارە بە پێویســـتی اوەڕاســـتن رۆژهەاڵتـــی نەخشـــەی دەكـــرا لەوە بـــاس
 مـن هەیە، گەرمـی بە باسوخواسـە ئەم ئەوەی وێـڕای بەاڵم بـۆتەوە، بەرجەستەتر باسە ئەم ئیسالمی، خەالفەتی راگەیاندنی
 سـنوورەكان داڕشـتنەوەی پرسـی پێموایە نابینم، سنوورەكان داڕشتنەوەی دووبارە بۆ جددی هەمەالیەنی یەكدەستی پڕۆژەیەكی

 دەســەاڵتەش ئەو و بووبێــت دەســەاڵتدا یەك ژێــر لە نــاوچەكە هەمــوو كە جــددی، هەمەالیەنەی پرۆســەیەكی دەبێــتە كاتێــك
 ئیمپراتـۆریەتە ئەم ئەوەی پـێش بـۆیە هەر عوسمانی، ئیمپراتۆریەتی هەڵوەشانەوەی وەك دروست هەڵبوەشێتەوە، لەبەریەك

 رێككەوتنـی وەك هەبـوو، عوسـمانی میراتی دابەشكردنی بۆ نێودەوڵەتی هەمەالیەنەی رێككەوتنێكی هەڵبوەشێت، یەك لەبەر
 دوو ئەم بـۆیە پێشـوو، یوگسـالفیای یـان پێشـوو، سـۆڤیەتی یەكێتـی فیدراسـیۆنەكانی هەڵوەشانەوەی وەك یان پیكۆ، سایكس

ــیۆنەش ــووی فیدراس ــێكەوە هەم ــانەوە پ ــنوورەكان و هەڵوەش ــەرلەنوێ س ــرانە س ــگەیەوە لەم وە،كێش ــین روان ــی دەبین  رۆژهەاڵت
 هەڵوەشـاوە لەبەریەك پێكەوە هەمووی بڵێن هەتا نییە، دەسەاڵتدا یەك دەستی ژێر لە ناوچەكە هەموو و جیاوازە ناوەڕاست

 دووبــارە ناوەڕاســت رۆژهەاڵتــی هەمــوو ســنوورەكانی پێمــوانییە مــن بــۆیە. بكــرێنەوە تەرســیم ســەرلەنوێ ســنوورەكان دەبێــت و
 بەهێزتـر هەنـدێكیان دەوڵەتـانە ئەو هێـزی هاوكێشـەی نـاو توخمی ئەوەیە دەكرێت، بەدی ئەوەی لێرەدا بەاڵم رێتەوە،بكێش
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 كوردسـتان باشـووری ئێسـتای بـارودۆخی وەك هەر ئـاراوە، بێتە هێز تازەی هاوكێشەیەكی واتە بن، الوازتر هەندێكیان و بن
 مـامەڵەیەكی ناچارە بەاڵم ناكات، باشوور سەربەخۆیی پرۆژەی شتگیریپ راستەوخۆ ئەوەی لەگەڵ نێودەوڵەتی كۆمەڵگەی كە

 كە یاسـایی شەرعییەتی لە جیا بڵێین، دەتوانین خاڵەوە لەم بۆیە بكات، كوردستان باشووری لە كورد كەیسی لەگەڵ دروست
 نێـودەوڵەتی، اسـایی لە گـرنگە كە زەینـی و عەینـی هەلـومەرجی لەبەرچـاوگرتنی لە جیـا دەوڵەتە، سـەروەریی شەرعییەتی

 ئەو سـەر خسـتۆتە باشـووری خەبـاتی ئاراسـتەی دەكرێـت، كوردسـتان باشـووری گەڵ لە جیـاوازەی مـامەڵە ئەو هۆی بە بەاڵم
 .هەڵبگرێت هەنگاو سەربەخۆیی بەرەو كە رێچكەی

 
بــۆ كــورد نــایەتە  ســەرۆك بــارزانی داوای كــردووە كە بــۆ ریفرانــدۆم خۆئامادەبكرێــت و پێیــوایە لەم دەرفەتە باشــتر: گههواڵن
ئایــا تاچەنــد ئەم هەنگــاو و گوتــارە نەتەوەیــیەی بــۆ راگەیانــدنی ســەربەخۆیی، كــاریگەری لە ســەر بووژانــدنەوەی . پێشــەوە

فیكـــری نەتەوەیـــی لە هەر چوارپـــارچەی كوردســـتان هەیە؟ لەمەش زیـــاتر ئایـــا تاچەنـــد گـــرنگە ئەم دەرفەتەی بۆمـــان 
  هاتۆتەپێشەوە لەدەستی نەدەین؟

 
 پێــدەكات، ئامــاژەی كوردســتان ودەوڵەتــی ســەربەخۆیی بــۆ كوردســتان هەرێمــی ســەرۆكی دەرفەتەی ئەو :زاده ن سههه ئاسههۆ حه
 بـۆ تەنیـا دەرفەتە ئەم ئێسـتادا لە بەاڵم بگرتایەتەوە، كوردستانی هەموو دەرفەتە ئەم خۆزگە گرنگە، دەرفەتێكی بەڕاستی
 پارچەكـان، هەمـوو ئاسـتی لەسـەر كوردسـتاندا رزگـاریخوازی ەوەیبـزووتن لەنـاو دەبـووا ئەمەش وێـڕای كوردستانە، باشووری

 مانـایە بەو نەتەوەیـیەش پـرۆژە ئەم رێكبكەوتینـایە، نەتەوەیی ئەجیندای لەسەر ئەوەی بۆ هەبووایە نەتەوەیی پرۆژەیەكی
 هەر بــۆ دیتایبەتمەنــ دابەشــبوون مــاكی ئەوەی لەبەر بــكەن، خەبــات شــێوە یەك بە كوردســتان چوارپــارچەی هەر كە نیــیە

ــارچەیەك ــت و دروســتكردووە پ ــی دەبێ ــومەرجی بەپێ ــات خــۆی هەل ــۆ خەب ــانی ب ــات، مافەك ــرا بەاڵم بك ــدە لەســەر دەك  رەهەن
 بكەیـن، كوردسـتان باشـووری سـەیری ئەگەر رێكبكەوین، دەتوانین هەبێت، نییەت ئەگەر ئێستاش رێكبكەوتینایە، گشتییەكان

 لە كەوتـووە دیـكە پارچەكـانی پـێش كە هەیە مێژوویـی هۆكـاری هەنـدێك ەدادیـك پارچەكانی چاو لە پارچەیە ئەم دەبینین
 ئەم ئەوەی لەبەر گەالن، كـۆمەڵەی ئەنـدامی بـووەتە عێـراق دەوڵەتـی رۆژەی لەو بـدەین سـەرنج ئەگەر سـەربەخۆیی، پرسـی

 ئەوە مەرجـی گەالن كـۆمەڵەی كـات ئەو هەر هەبـوو، عێراق لەسەر ماندێت هەروەها هەبوو، كۆلۆنیاڵی پاشخانێكی دەوڵەتە
 هۆكـاری بـووە ئەمە دەگرێت، كەمینەكانی مافی لە رێز بدات بەڵێن دەبێت كۆمەڵەیە ئەو ئەندامی دەبێتە دەوڵەتەی ئەو بوو

 باشـووری لە كـورد پرسـی بـوونی نێـونەتەوەیی لە جۆرێـك ئەوەی هۆكاری بووە و بكەویت پێش باشوور لە كورد پرسی ئەوەی
 پێشـكەوتن ئەو ئەوەشـدا لەگەڵ نەبووە، بوونی دیكە پارچەكانی لە حاڵەتە ئەم بەاڵم بێت، وستدر بۆ بناخەی كوردستاندا

 بە ئەو هەروەهــا هەبــووە، كوردســتان دیــكەی پارچەكــانی لەســەر كــاریگەری هــاتوون، بەدەســت باشــوور لە دەســتكەوتانەی و
  كاریگەری بڵێت و بكات لێ نكۆڵی توانێتنا پارچەیەك هی  مەسەلەیەكە باشوورەوە، لە كورد پرسی بوونەی نێودەوڵەتی
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 .نەبووە دیكە پارچەكانی لەسەر
 

ئایا بێجگە لە فاكتەرە مێژووییەكان، لە ئێستادا چ هۆكارێكی دیكە بۆتە هۆكاری ئەوەی پرسی كـورد نەك تەنیـا لە : گواڵن
  باشوور بەڵكو لە هەر چوارپارچەی كوردستان وەرچەرخانی گەورەی بە خۆیەوە بینیوە؟

 
ــارودۆخی ســەرنجی ئەگەر :زاده ن سههه ئاسههۆ حه ــدەین، كوردســتان ئێســتای ب ــان ب ــین بێگوم  كوردســتان هەرێمــی ســەرۆكی دەبین

 چـوار هەر ئاسـتی لەسـەر ئەوەی لەبەر ئەمەش هەیە، كـورد پرسـی بـوونی بەنێـودەوڵەتی لەسـەر گەورەی زۆر كاریگەرییەكی
 نێـودەوڵەتی و نێوخـۆیی ئاسـتی سـەر لە بـارزانی مسـعود جەنـابی هێنـدەی نیـیە كـورد سەركردەیەكی هی  كوردستان پارچەی
ــز ــت، بەهێ ــین دەكرێــت بێ ــز وجــوودی بڵێ ــارزانی مســعود بەڕێ ــاكتەرێكی ب ــۆ بەهێــزە ف ــی ئەكتیڤبــوونی ب  هەر لە كــورد پرس

 رسـیپ بەاڵم هەیە، بـوونی كوردسـتان باشـووری بـۆ گەورە نێـودەوڵەتی هاوسـۆزییەكی ئەوەی لەگەڵ كوردستان، چوارپارچەی
 بــۆ رێگەخۆشــكەرە دەیبینــین، كوردســتان باشــووری لە ئەوەی بــۆیە بــۆتەوە، ئەكتیــ  كوردســتان پــارچەی چــوار هەر لە كــورد

 هەمــــوو ئەگەر بكەیــــن، ریفرانــــدۆمیش ئەنجامــــدانی پــــڕۆژەی باســــی روانــــگەیەوە لەم ئەگەر بــــۆیە دیــــكە، پارچەكــــانی
 لەبەر بــدرێت، ئەنجــام ریفرانــدۆم ئەوەیە كــاتی ئێســتا مــوایەپێ مــن ئەوا نەبێــت، بوونیــان تەواوەتــی بە هەلومەرجەكــانیش

 دەوێـت، زۆری كـارێكی ئەمەش بەاڵم دیـكە، قۆنـاخێكی نێـو دەبـاتە كـوردی گوتـاری و كورد پرسی یاساییەوە رووی لە ئەوەی
 ەكـدەنگییی كوردسـتانیش باشـووری ئاسـتی لەسـەر نییە، هاوبەش هاودەنگییەكی چوارپارچە هەر ئاستی لەسەر ئەوەی لەبەر

 بوونی: یەكەمیان هەیە، سەرەكی خاڵی دوو بە پێویستمان لەمجۆرە گەورەی پڕۆژەیەكی بۆ كاتێكدا لە نییە، بوونی پێویست
 هەیە، بـوونی ئیـرادەكە یەكەم خـاڵی بە سـەبارەت هەیە، كێشـەمان هەردووكیانـدا لە ئـێمە ژێرخـانە،: دووەمیـان ئیرادەیە،

ــی وەك بەاڵم ــاوبەش ئیرادەیەك ــ ه ــتی ەرلەس ــوو ئاس ــانی هەم ــو ئەكتەرەك ــزووتنەوەی نێ ــاریخوازی ب ــتان رزگ ــۆرمەڵە كوردس  ف
 كوردسـتان باشـووری لە هەیە، ژێرخـان كۆمەڵێك بە پێویستی دەوڵەتبوون، پرۆسەی دیارە ژێرخانیش بە سەبارەت نەكراوە،

 بكرێـت، لەسـەر زیـاتری كـاری ئەمەش پێویسـتە بەاڵم دەوڵەتە، نـیمچە واتە هەیە، بـوونی دەوڵەتبوون توخمەكانی لە زۆر
ــز ئەوەی لەبەر ــوو هەرگی ــان هەم ــابن، تەواو توخمەك ــدۆم پرۆســەی نابێــت ئەوەیە مەبەســتم لەمەشــدا ن  ئەوە لەســەر ریفران

 ئێســـتا هەیە، بوونیـــان قەیرانــانەی ئەو هەمـــوو وێــڕای بـــۆیە نیــیە، دەوڵەتبوونمـــان ژێرخانەكــانی هەمـــوو كە دوابخرێــت
 ئەگەر نـیگەرانم لەوە مـن. بـدرێت لەدەسـت نابێـت و كـردووە درووسـت كورد بۆ گرنگی ەرفەتێكید نێودەوڵەتی، هەلومەرجێكی

 هاوسـۆزییە ئەو داعـش، نەمانی دوای هەیە ئەوە ترسی ئەوا وەرنەگرین، دەرفەتە لەم سوود داعش شەڕی كۆتاییهاتنی پێش
 دەرفەتە ئەو جۆرێــك هــی  بە ناكرێــت بــۆیە نەمێنێــتەوە، ئێســتا وەك هەیە، كوردســتان باشــووری بــۆ ئێســتا نێــودەوڵەتییەی

 .بدرێت لەدەست
 



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

177 
 

ئەگەر هەر لەسـەر ئاسـتی هاوسـۆزی نێـودەوڵەتی بەرامـبەر باشـوور زیـاتر هەڵوەسـتە بكەیـن، دیـارە لەنـاو دەوڵەتە : گواڵن
سـتاش گەورەكاندا بەتایبەتی فەرەنسا هەست بە هاوسـۆزییەكی زیـاتر دەكرێـت، سـەرۆك هۆالنـد خـۆی هـاتە هەولێـر و و ئێ

بەڵێنی داوە زیاتر هاوكاری كوردستان بكات، ئایـا ئەم پشـتگیرییەی فەرەنسـا بـۆ كوردسـتان چـی لـێ دەخوێنـدرێتەوە؟ ئایـا 
  دەبێتە پاڵپشتییەك بۆ سەربەخۆیی كوردستان؟

 

 تانیكوردســ پشــتگیری چەنــدین فەرەنســا كە رابــردوو ســەدەی نەوەدەكــانی ســاڵی بــۆ نەگەڕێیــنەوە ئەگەر :زاده ن سههه ئاسههۆ حه
 هەولێــر لە كونســڵخانەی كە بــوو دەوڵەت یەكەمــین فەرەنســا رووخــا، عێــراق پێشــووی رژێمــی ئەوەی دوای لە ئەوا كــردووە،
ــۆ داعــش هێرشــی لەگەڵ هەروەهــا كــردەوە، ــد ســەرۆك كوردســتان، ســەر ب ــا هۆالن ــدامی گەورەی واڵتێكــی ســەرۆكی تەنی  ئەن

 راســــتە بــــۆیە كــــرد، كوردســــتانی هەرێمــــی ســــەردانی زوو هەر كە بــــوو نێــــودەوڵەتی ئاسایشــــی ئەنجــــومەنی هەمیشــــەیی
 كوردسـتان بەرامـبەر بەدەستیشـدا بڕیـار و فیكـر ناوەنـدەكانی تەنـانەت و فەرەنسـا گەلی نێو لە گەورە زۆر خۆشەویستییەكی

 لە گیریپشـت ئاشـكرا بە فەرەنسـا لە بەدەسـت بڕیـار ناوەنـدەكانی تەواوی بڵێین دەتوانین ئایا ئەوەیە پرسیار بەاڵم هەیە،
 سیاسـەتی چوارچێـوەی لە ئێسـتا فەرەنسـا ئەوەی لەبەر وابڵێـین، نـاتوانین جارێ پێموایە من دەكەن؟ كوردستان سەربەخۆیی
 دەكـات، عێـراق یەكپـارچەیی داوای ئەوروپـاش یەكێتـی هاوبەشـی سیاسـەتی دەزانـن خۆشتان ئەوروپادایە، یەكێتی هاوبەشی

 لەدژی فەرەنســـا دا، ســـەربەخۆیی بڕیـــاری كوردســـتان ئەگەر ئایـــا كە بكەیـــن ەپرســـیارەك دیـــكەدا دیـــوێكی بە ئەگەر بەاڵم
 دوای هەڕەشـانەی ئەو دڵنیـام لەوەش زیـاتر لەمەش نابێـت، كوردسـتان سـەربەخۆیی دژی فەرەنسـا پێمـوایە مـن رادەوەستێت؟
 سـەدەی لە دەكـران، كـورد لە رابـردوو سـەدەی لە كە نـابن هەڕەشانە ئەو وەك دەبن، دروست كوردستان دەوڵەتی راگەیاندنی

 بەاڵم بـكەن، كوردسـتان سـەر بـۆ لەشكركێشـی دەیـانتوانی ئێـران و توركیا هەڵبگرتایە، وای هەنگاوێكی كورد ئەگەر رابردوو
 گـوتین، پێـی دۆسـتانەدا دانیشـتنێكی لە ئەو بیسـتووە، فەرەنسـام دەرەوەی پێشـووی وەزیـری لە خـۆم بە مـن ناتوانن، ئێستا
 قســەیە ئەم مانــای لێــدەكات، پشــتگیریتان دیــكەش خەڵكــی دابمەزرێــنن، كوردســتان دەوڵەتــی نەوێــتبتا خۆتــان بــۆ ئەگەر
 لە ئـێمە راسـتە هەڵبگرێـت، هەنگـاو ژیرانە و هەبێت خۆی بە متمانەی كورد كەس هەموو پێش پێویستە و دەبێت كە ئەوەیە

 نەتەوەدا چارەنووسسـازەكانی سـاتە لە اوبگرینلەبەرچـ راستییەش ئەو دەبێت بەاڵم دراوین، دەورە گور  بە كە ناوچەیەكین
 سـوود زوو ئەگەر ئێسـتا لە بـۆیە نەدەیـن، لەدەسـتی و وەربگـرین دەرفەتـانە لەو سوود دەبێت پێشەوە دێنە دەرفەت هەندێك

 ئەوانـــیش بگۆڕێـــت، بـــارودۆخەكە ئەگەر دەكەن، دیپلۆمـــاتی دەوڵەتـــان بـــزانین، دەبێـــت ئەوا وەرنەگـــرین، فرســـەتە لەم
 هەبێــت تەواومــان قەنــاعەتی دەبێــت هەروەهــا نەدەیــن، لەدەســت فرســەتە ئەم دەبێــت بــۆیە بگۆڕێــت، لەوانەیە یانهەڵوێســت

 .ناهێنێت بۆ بەدیاری سەربەخۆییمان بێگانە و بكات دروست خۆی بۆ دەوڵەت خۆی كورد دەبێت كە بەوەی
 

 نسا شۆڕبۆتەوە بۆ ناو رای گشتی و هەر لەسەر هاوسۆزیی فەرەنسا، ئێمە دەبینین، ئەم هاوسۆزییەی فەرە: گواڵن
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ــنەی پێشــمەرگە  ــاریس وێ ــوونە ئێســتا لە ســەر شــەقامەكانی پ ــۆ نم ــان، هەر ب ــر و رێكخــراوە ناحكوومییەك ــدەكانی فیك ناوەن
دادەنرێت، بیرمەندانی هاوشێوەی ریجس دوبریە و ئاالن تۆرین و بیرنارد هنری لیڤی پشـتگیری دەوڵەتـی كوردسـتان دەكەن، 

  ۆڕبوونەوەی ئەم هاوسۆزییە بۆ رای گشتی و ناوەندەكانی فیكر بۆ ئێمە گرنگە؟ئایا تاچەند ش
 

 دەدات،( دیپلۆمـاتی سـۆفت) نەرم دیپلۆمـاتیەتی بە زۆر گرنگییەكـی كە دەوڵەتـانەی لەو یەكـێكە فەرەنسا :زاده ن سه ئاسۆ حه
 رێـگەی لە بەڵكـو نـاچن، بەرەوپێشـەوە سـەربازی رێـگەی بە تەنیـا سیاسییەكان پرۆژە بردنەپێشەوەی ئەوەیە مانای ئەمەش

 دەچێـتە فیكـرەوە بونیـادی دەسـتەبژێری رێـگەی بە و كەلتوور بەر پەنابردنە و دروستكردن پێوەندی و فەرهەنگی دامودەزگای
 ئاسـتی لەسـەر كە كەسـایەتییانەی لەو هەنـدێك بەتایبەتی هەیە، گەورەیان كاریگەری ناوەندانە ئەم فەرەنسا لە پێشەوە،
 بەڵكـو كوردسـتان بـۆ تەنیـا نەك كەسـایەتییە ئەم لیڤی، هنری بیرنارد وەك نموونە بۆ دەكرێن، سەیر بیرمەند ەكو جیهان

 بەرامــبەر فەرەنســا سیاســەتی وەك نمــوونە بــۆ هەبــووە، فەرەنســا سیاســی بڕیــای لەســەر كــاریگەری دیكەشــدا پرســی زۆر لە
 نـاتۆ، سـەركردایەتی بە لیبیـا سـەر هێرشـكردنە لە فەرەنسـا بەشـداری لەسـەر هەروەهـا سەراییڤۆ، پرسی سەر لە یۆگسالفیا
 فەرەنســا هەڵویســتی لەســەر هەبــووە فەرەنســا بڕیــاری لەســەر كــاریگەری لیڤــی هنــری بێگومــان كوردســتانیش، بە ســەبارەت
 كۆتـایی یبڕیـار بەاڵم گـرنگن، دامودەزگایـانە و ناوەنـد ئەو دڵنیـاییەوە بە بـۆیە كوردستانیش، رۆژئاوای و باشوور بەرامبەر

ــدی لە ــتكردنی بە پێوەن ــار دروس ــا، لە بڕی ــاتر فەرەنس ــادە الی زی ــییەكانن، نیه ــت سیاس ــی دەبێ ــاتر گرنگ ــدرێت، بەوان زی  ب
 ئەمە و هەیبێــت لەناوخۆیــدا پێویســتە یەكڕیــزییەی ئەو كــورد كە دەكەنەوە یەكالیــی خۆیــان هەڵوێســتی كــاتە ئەو ئەوانــیش
 .هەبێت خۆی سەربەخۆی دەوڵەتی ئەوەیە شایستەی كورد هەق بە بدەن وەئە شاهیدی ئەوانیش ئەوەی بۆ بدات، پیشان

 
ئەوەی بۆ كورد جـێگەی خۆشـحاڵییە ئەوەیە كە ئەمجارەیـان كـورد بە فەرمـی لە بەرەی هاوپەیمـانی نێـودەوڵەتی دژی : گواڵن

، ئایــا بــوونی كــورد لە تیرۆریســتانی داعشــە، ئەمەش مانــای ئەوەیە كــورد نە لە بەرەی ســوننەیە و نە لە بەرەی شــیعەدایە
 بەرەی ئەم هاوپەیمانییە تاچەند فاكتەرێكی گرنگە بۆ سەربەخۆیی؟

 
 ئەكتیڤتـرە، الیەك لەهەمـوو داعـش، تیررۆریستانی رووبەڕووبوونەوەی بۆ مەیدانییەوە لەرووی كورد رۆڵی :زاده ن سه ئاسۆ حه
 لەســەر وایكــردووە رۆڵە ئەم واتە. روســتكردووەد جیهــانی ئاســتی لەســەر كــورد دۆزی لەســەر گەورەی كــاریگەرییەكی ئەمەش

ــگەی ــانییەوە روان ــامەڵە جیه ــورد پرســی لەگەڵ م ــت، ك ــیش ئەوەی لەگەڵ ســوننەیە و شــیعە بەرەی هەرچــی بەاڵم بكرێ  ئەوان
 ئەوەی بـۆ ئەوجـا ئیقلیمیـیە، واقیعێكـی بەرەیە ئەم بەاڵم هەیە، جیهـان لەسـەر كاریگەرییـان و هەیە جیهانییان رەهەندێكی

 لە بەداخەوە هەرچەنـد نەكـاتەوە، سـاخ دووبەرە لەو كـام هی  لەسەر خۆی كورد دەبێت نەكات، دابەش كورد دووبەرەیە ئەو
 هەر لە و بەتــایبەتی كوردســتان باشــووری لە كــورد پێویســتە بــۆیە واقــیعە، ئەو بــۆتە كەم رادەیەكــی تــا كــوردیش ئێســتادا

ــارچەی ــتان چوارپ ــتی، كوردس ــتی بەگش ــی ئاس ــۆی تێڕوانین ــتی لە خ ــیەوە ئاس ــوازێتەوە ئیقلیمی ــۆ بگ ــتی ب ــانی، ئاس  واتە جیه
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 كەمپـی لە ئەوەدایە هەوڵـی لە ئێسـتا لە كورد ئەوەی لەگەڵ ئەوجا بكات، خۆی پێگەی و جێگە لەگەڵ جیهانی مامەڵەیەكی
ــاتییەكی هەمانكاتــدا لە بەاڵم بكــاتەوە، خــۆی چارەنووســی پێناســەی تیــرۆرەوە دژە ــرانەش دیپلۆم ــا ژی ــوو و تپیادەدەك  هەم

 باشـی پێوەنـدی دەوربەریشـی لەگەڵ و دەكـات پیـادە فرەڕەهەنـد دیپلۆمـاتییەكی سەبەتەوە، یەك نەخستۆتە خۆی هێلكەكانی
 .سەربكەوێت سەربەخۆیی پرۆسەی ئەوەی بۆ دەبێت زیاتر یارمەتیدەرێكی فرەڕەهەندەش دیپلۆماتییە ئەم بێگومان هەیە،

 
یقلیمـی دابەش بـووە، سـعودیە نـوێنەرایەتی بەرەی سـوننە دەكـات، ئێـرانیش بەرەی دیـارە نـاوچەكە لە سـەر ئاسـتی ئ: گواڵن

شیعە، ئەوەی جێگەی سەرنجە ئێران زۆر بە گەرمی داكۆكی لە یەكپـارچەیی عێـراق و سـووریا دەكـات، لە كاتێكـدا سـووریا و 
  عێراق وەك دوو دەوڵەت نەماون، ئایا ئێران شەڕێكی بێهودە ناكات؟

 

 پیـادە ناوەڕاسـت رۆژهەاڵتـی لە خـۆی پێگەی و بەرژەوەندی بە هاوشان پراگماتیكییانە سیاسەتێكی ئێران :دهزا ن سه ئاسۆ حه
ــات، ــومەتی لەگەڵ پێوەندیشــی بــكەن ســەیر ئەگەر دەك  ئەوەی لەبەر باشــە كــارێكی ئەمەش هەیە، كوردســتان هەرێمــی حك
 لەنـاو بكەیـن كـورد لەگەڵ ئێـران سیاسەتەكانی سەیری روانگەیەوە لەم ئەگەر یەكترین، هاوسێی ئێران و كوردستان هەرێمی

 ئاسـتی لەسـەر ئێران سیاسەتی كە پێمانوابێت نابێت جۆرێك بەهی  دەكات، پیادەی ناوەڕاست رۆژهەاڵتی لە سیاسەتەی ئەو
 یەنێترایـدەگە نـاوچەكە دەوڵەتـانی هەمـوو لە جیـا و ئاشـكرا بە ئێـران ئەوەی لەبەر بێت، كورد دۆستی دوورمەودا رەهەندی

 بەاڵم بكرێـت، دەبێـت كـارێكە ئەمە دراوسـێ وەك ئێـران لەگەڵ مـامەڵەكردن بۆیە كوردستانە، دەوڵەتی دامەزراندنی دژی كە
ــدانەوە ــرانەوە بە خۆگرێ ــدی لە شــێوەیەك بەهــی  ئێ ــیە، كوردســتاندا بەرژەوەن  لەســەر ئێســتا كە شەڕەشــی بەو ســەبارەت نی
ــارچەیی ــراق یەكپ ــووریا و عێ ــات، س ــەڕێكی ئەمە دەیك ــودە ش ــیە بێه ــوە وەك نی ــاژەی ئێ ــدەكەن ئام  ئەوانەی ئەوەی لەبەر. پێ
 شـەڕەدا لەم جۆرەكـان لە جۆرێـك بە ئێسـتاش هەتـا بەداخەوە و نازانن بێهودە بە شەڕە ئەم ئێراندا لە سەرەكین بڕیاردەری
 كە داڕشـتووە، بنەمـایە ئەو لەسەر خۆی سیاسەتی ئێران عێراق، هاتە ئەمریكا كە وە٢٢٢٣ ساڵی دوای لە بوون، سەركەوتوو

 و مەترســییەوە دەخــاتە ئەمریكــا و بەگشــتی رۆژئــاوا بەرژەوەنــدی ئەوا ئاگربكــاتەوە، نــاوچەكە و خــۆی دەوروبەری لە ئەگەر
 ئێـران دژی رۆژئـاوا كە مـرۆڤ مـافی و دیمـوكراتی پرسـی ناوكی، دۆسیێ وەك پرسانەی ئەو و دەپارێزێت خۆی باشتر بەوەش

 دانوســتاندن و مــامەڵە نــاوچەكە بــۆ ســەقامگیری گێــڕانەوەی بــۆ دەبــن ناچــار رۆژئاواییەكــانیش رێنەوە،دەشــارد دەیجـووڵێنن،
 ناكـات، بەوەكـالەت شـەڕی تەنیـا ئێـران ئێسـتا بـوون، سەركەوتوو سیاسەتە لەم ئەوەی هۆی بە ئەوجا بكەن، ئێران لەگەڵ
 كە ئاراسـتەیەن بەو مەزنـدەكان بـۆیە دەكەن، شـەڕ نخۆیـا راستەوخۆ ئێرانی پاسداری و سەرباز و ئەفسەر سووریا لە بەڵكو
 .بكەنەوە فراوانتریش بازنەیە ئەم ئایندەدا لە ئەوا وەرگرتووە، ناسەقامگیرییە لەم سوودیان ئەوەی لەبەر

 
باسی ئەوەتان كرد بە شێوەیەكی گشتی بزاڤی كـوردی لە هەر چوارپـارچەی كوردسـتان ئەكتیـ  بـووە، ئایـا پێویسـتە : گواڵن
 دی پارچەكانی دیكە لەگەڵ باشووری كوردستان چۆن بێت؟پێوەن
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 رۆژهەاڵتــی و باشــوور نێــوان لە پــتەو زۆر پێوەنــدیەكی هەمیشــە بــكەم، رۆژهەاڵت باســی ســەرەتا ئەگەر :زاده ن سههه ئاسههۆ حه
 لە انبارزانییەكـ هێـزی بەشـداری وەك هەبـووە، هاوبەشـیش خەبـاتی پرشـنگدارەكاندا رۆژە لە تەنـانەت هەبـووە، كوردستان
 رۆژگـارێكی نـزیكە، لێـك زۆر الیـان هەردووك بۆچـوونی و دیـد كە تێـدەگەم وای هەر مـن ئێستاش بۆیە كوردستاندا، كۆماری

ــاتی رۆژهەاڵت، رزگــاریخوازی بــزووتنەوەی زۆر  تێكنەچێــت، كوردســتان باشــووری ســەقامگیریی ئەوەی بــۆ خەوانــد خــۆی خەب
 سـەقامگیریی ئەوەی بـۆ بـدەن قوربـانی دەبێـت دیـكە پارچەكـانی هەمـوو یكـورد ئەوا بێـت، پێویسـت ئەگەر پێموایە ئێستاش
 لە پـارچەیەك لە كـورد پرسـی خەوانـدنی بـزانین وا كە بچێـت، لەبیر ئەوەشمان قەت نابێت تێكنەچێت، كوردستان باشووری
ــی ــارچەیەكی خزمەت ــكەی پ ــتاندایە، دی ــت كوردس ــێوازی لەســەر قســە دەكرێ ــات ش ــت، خەب ــدێك لە بەداخەوە بەاڵم بكرێ  هەن
 بــاكوور باســی چــۆن پێویســتە رۆژهەاڵت، لە كــورد پرســی ســەر خســتۆتە سانســۆریان میــدیاكان كوردســتان باشــووری نــاوچەی
 ســەرۆكی. راشــكاوانەیە زۆر كوردســتان سیاســی خیتــابی پەكەكەدا مەســەلەی لە هەروەهــا. بــكەن رۆژهەاڵتــیش باســی دەكەن،
 سـەرۆكی سـەر خـرایە گوشـارەی هەموو ئەو لەگەڵ ناكەین، پەكەكە دژی شەڕ توركیا بری لە ئێمە: دەڵێت كوردستان هەرێمی
 لە كـورد كێشـەی كـردەوە ئەوە لەسـەر جەختـی هەروەها تیرۆریست، بڵێت پەكەكە بە نەبوو ئامادە بەاڵم كوردستان، هەرێمی
ــا ــت، چارەســەر سیاســی بە كێشــەیەكە توركی ــاری ئامادەشــن دەكرێ ــكەن، هەردووال هاوك ــڕوای بە ب ــن ب ــت م ــابە ئەم دەبێ  خیت

 شۆڕشـگێڕی گیـانی زینـدووبوونەوەی بە پێویسـتی رۆژهەاڵتـیش كـوردی مانـایەی بەو كوردستانیش، رۆژهەاڵتی بۆ بگوازرێتەوە
 بكەیـن، خۆمـان مافەكـانی باسـی سیاسـی و دیـالۆ  رێـگەی بە بتـوانین كە نەبێـت، دیموكراتی واڵتێكدا لە بەداخەوە هەیە،
ــا مەیــدانەكە لە كردەیــی ئامــادەبوونی ئەوا  بەرامــبەر كوردســتان هەرێمــی سیاســی خیتــابی گــرنگە بــۆیە پێشــمەرگەیە، تەنی

ــافی كە بێــت، جــۆرە بەو رۆژهەاڵتــیش ــافیكی رۆژهەاڵت لە كــورد م  ســەرۆكایەتی و دەكرێــت چارەســەر سیاســی بە و رەوایە م
 شـێوە بەهەمـان بكـات، كێشەكەیان ەریچارەس ئاشتییانەی هاوكاری پیشانداوە ئامادەباشی باكوور بۆ چۆن كوردستان هەرێمی
 .بدات پیشان ئامادەباشییە ئەو رۆژهەاڵتیش بۆ پێویستە

 
 ٢٢١٦ی جووالی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژنامەی گواڵن  : سەرچاوە
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 گفتوگۆ لەگەڵ ڕۆژنامەی ئاوێنە
 

 و نە الیەنگری پارتی  نە الیەنگری یەكێتیم: اتی كوردستانجێگری سكرتێری حزبی دیموكر

 
ــی ســكرتێری جێگــری زادە، حەســەن ئاســۆ ــوكراتی حزب ــۆیەی لەم كوردســتان دیم ــاوێنەدا گفتوگ ــت ئ ــۆ" دەڵێ ــاوەی ب  ســاڵ ٦ م

( بـارزانی نێچیرڤـان) كە ئەوەی دوای دەستمپێكرد، دا(بەرهەم دكتۆر) لەزەمانی خۆی كاتی بوم، حكومەت سەرۆكی راوێژكاری
 ."دا من بەكارەكەی درێژەی بەجۆرێك ئەویش گەڕایەوە،

  
 ئازاد.م: دیدار

 
 دیمــوكراتی حزبــی گشــتی ســكرتێری جێگــری وەكــو تــۆ پلۆنیــۆمەدا لەو بەســت، پلۆنیۆمێكتـان ئێــوە رابــردودا لەمــاوەی :ئههاوێنە

 بكەی؟ كاندید سكرتێر ریجێگ بۆ هەم سكرتێر، بۆ هەم خۆت كە كردەوە، لەوە بیرت چۆن كاندیدبوی، كوردستان
 

 وازی( عەزیــزی خالیــدی) ئەوەی دوای بەاڵم بــوم، ناوەنــدی كــۆمیتەی ئەنــدامی رابــردودا، لەمــاوەی مــن :ئاسههۆ حەسههەن زادە
 ئەنـدامانی سەرجەم بەڵكو من، هەر نەك لەهەمانكاتدا بگرێتەوە؟ جێگەی كێ كە هاتەپێش، پرسە ئەو هێنا، لەپۆستەكەی

 خـۆم هەبـو، مـن بـۆ كە چـاوەڕوانییەی بەو منـیش بكەن، كاندید خۆیان دەیانتوانی ناوخۆ پەیڕەوی بەپێی ناوەندی كۆمیتەی
 ئەو لەئەنجـامی رویـدا، منـدا و(مەولـودی مستەفا) لەنێوان دیموكراتیك سادەو زۆر چاودێرییەكی كرد، كاندید پۆستە ئەو بۆ

ــان چــاودێرییەدا، ــون بەڕێزی  كە رامگەیانــدبو بەڕێوەبچێــت، ســكرتێر ڵبژاردنــیهە ئەوەی پــێش هەر مــن بەاڵم بەســكرتێر، ب
 داوام حـزب كە لەبەشـێكدا بێگومـان حـزب، بەسـكرتێری نەبـم منـیش ئەگەر بێـت، هەرچی هەڵبژاردنە ملمالنێی ئەو ئەنجامی
 خـۆم پێگەی و پۆست گرنگە من بۆ ئەوەی چونكە دەدەم، یارمەتی بەسكرتێرو دەبێت كە كەسەی ئەو بەهاوكاری دەبم لێبكات،
 هەڵبژاردنــی كە ئەوەش دوای حــزب، ســەركەوتنی و پێشــكەوتن بــۆ بــین یارمەتیــدەر پــێكەوە هەمــوان دەبێــت پێمــوایە نیــیە،
 بـۆ خـۆم كە هەبـو، چـاوەڕوانییە ئەو دیـتم دواتر بەاڵم بكەم، هاوكاری كە بەڵێنمدا لێكردو پیرۆزباییم ئەنجامدرا، سكرتێر
 .قبوڵكرد شەرەفەم ئەو كردو گوێڕایەڵیم بەمجۆرە بكەم، كاندید دوەم پۆستی

 
 تـۆ واتـا بـوە، 22 بە 22نمـونە  بـۆ نزیكبـوە، لەیەكەوە زۆر دەنگەكانتـان هەڵبـژاردنەدا لەو كە دەكرێـت، لەوە بـاس :ئاوێنە
ــا ــگ بەیەك تەنه ــر دەن ــی كەمت ــودی مســتەفا) لەدەنگ ــویتە( مەول ــری ب ــك لەچــاودێرانی بەشــێك ســكرتێر، جێگ ــی نزی  بەحزب

( زادە حەسـەن عەبـدوڵاڵ) بەاڵم وە،(زادە حەسـەن عەبدوڵاڵ) كاریگەری بەهۆی ژمارانە، ئەم ێیانوایەپ كوردستان دیموكراتی



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

182 
 

 بـڕوا چـۆن: وتـم ،"بكـات كاندیـد خـۆی نەبـوە خـۆش پـێم سكرتێریش جێگری بۆ تەنانەت نەبوە، خۆش پێم هەر من" دەڵێت
 راستە؟ حیكایەتە ئەم ئایا ،"نەكەی بڕوا دەتوانی" تۆ: وتی بكەم؟

 
 ئاكـامی“ بڵـێم دەتـوانم تەنهـا بەاڵم نـاڵێم، شـتێك هی  من بەدەنگدانەكەوە، هەیە پەیوەندی كە ئەوەی :ۆ حەسەن زادەئاس
 دەبێــت كە ئەوەیە، یەكێكیــان حــزبە، ئەو ئاینــدەی ئیــدارەو بــۆ هەیە پێویســتی دو كە نیشــانیدا، هەڵبــژاردنە پرۆســەی ئەم

ــونی ــدارە ئەزم ــت، ئی ــان بپارێزرێ ــاڵەدا لەم بێگوم ــتەفا) خ ــودی مس ــی( مەول ــژو زۆر رابردویەك ــی دورودرێ  لەخــزمەت، بەنرخ
 خەبـاتگێڕی و خـزمەت مـن تەمەنـی بەئەنـدازەی" بڵێم دەتوانم هەیە، حزبدا تری مەیدانەكانی سەرجەم ئیدارەو بەڕێوەبردن،

 كە مانـایەی بەو نـوێ، بەكەرەسـتەی خۆیـدا، سیاسـەتی لەئیـدارەو حـزبەیە ئەو تەیـاركردنی پێویسـتی دوەمیشـیان،. "كردوە
 رەنـگە تازەش، جیلی بەاڵم نییەتی، تازە جیلی هەیەتی، رابردو جیلی كە ئەزمونەی ئەو بێگومان كە پێش، بێتە نوێ جیلی

 ئەوەی. بێـت یارمەتیـدەر پەیوەنـدییەدا لەو بتوانێـت سـەردەمیانە، زمـانی دەرەوەو بەدونیـای تێكەڵبـونی و گەنجیەتـی بەهۆی
 نەبـوە، خۆشـحاڵ الیەنگـرو زۆر ئەو كە دەكەم، ئەوە پشـتگیری بەتەواوی من وە،(زادە حەسەن عەبدوڵاڵ)بە هەیە پەیوەندی

 كەسـەكە، لەبڕیـاری جیـاوازە سیاسـی كـاری سیاسـییدا، لەكـاری بەاڵم بـكەم، كاندیـد حـزب یەكەمـی پۆسـتی بـۆ خـۆم من كە
 هەر مـــنەو ژیــانی شــانازی ەورەتــرینگ بــاوكم كە ئەوەدا، لەگەڵ بـــۆیە دیــكەیە، شــتێكی باوكــایەتی كــوڕو لەهەمانكاتــدا
 و بــاش كــاریگەری كۆمەڵێـك رەنــگە پیــاوە، ئەو كـوڕی وەك مــن بــونی كە دەزانـم، ئەوەشــدا لەگەڵ دەمێنێــتەوە، بەوشـێوەیەش

 پرۆسـەیەدا لەو ئەو كە راسـتە، ئەوە بێگومـان مەیـدانە، ئەو هاتومەتە خۆم وەكو من بەاڵم هەبێت، من سیمای لەسەر خراپ
 كەس بەهـی  یـان حـزب، بەسـەركردایەتی نەگەیانـدوە پەیـامەی ئەو نەكـردوەو داوای هەر نەك واتا نەبوە، یدەور كەمترین

 و لەهـاوڕێ زۆرێـك هەتا سكرتێر، ببمە من كە نەبو، ئەو ئارەزوی بەپێچەوانەوە بكرێ، من الیەنگری و بدرێ بەمن دەنگ كە
 كە پێموابـو، ئەوەش سـەرباری بەاڵم حـزب، سـكرتێری بـبمە من نەبو خۆش پێی ئەو كە راستە، وابێت كە زانیویانە، خەڵك
 چـاوەڕوانییەی، ئەو بەلەبەرچـاوگرتنی مـن بەبـڕوای قۆنـاغەدا، لەو بوبێـت هەرچـی جائەنجـامەكەی مەیدانە، ئەو نێو چونە
 .دروستبو كارێكی دەكرا لەمن كە
 

 بەم حـزبەدا، ئەو لەنـاو دەكەی گەنـج نەوەی ینـوێنەرایەت بەڕێزیشـت و دەدات حزب ئیدارەی سكرتێر بێت، پێیە بەم :ئاوێنە
 نەبوە؟ وجودی لێنەگیراوەو گوێی پێویست وەكو یان بوە، غائب حزبەدا ئەو لەناو گەنج نەوەی پێشتر بێت، دەلیلە

 
 هێنـا، لەپۆستەكەشی وازی رۆژەی ئەو بەڵكو بەسكرتێر، بو رۆژەی ئەو نەك( عەزیزی خالیدی) بۆنمونە :ئاسۆ حەسەن زادە

ــد ــنەوە گایلەدی ــجە، هەر م ــڕوای گەن ــن بەب ــی م ــیە، بەتەمەن گەنجێت ــو نی ــاوەڕە، بەڵك ــگە بەاڵم بەبیروب ــامی رەن  ئەو ئەنج
  بێت، دەرفەتێك دەسەاڵت دەستاودەستكردنی پێویستە كە بوبێت، تێدا بۆچونەی ئەو سكرتێر، جێگری سكرتێرو بۆ پرۆسەیە
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 .جیلەكان دەستاودەستكردنی بۆ
 

ــی پێشــوی ســكرتێری ەوەیدەستلەكاركێشــان :ئههاوێنە ــۆمیتەی و سیاســی دەفــتەری فشــاری لەژێــر كوردســتان، دیمــوكراتی حزب  ك
 لەبـابەتی ،"پێناڕوخێـت ئیسـالمیمان كۆمـاری ئـێمە" رایگەیانـدبو رابردودا لەماوەی كە گوتارەی بەو سەبارەت بو، ناوەندییدا

 ئەمــانە ،"شــۆڕش نەك ریفــۆرمین لەگەڵ ئــێمە" ،ئەوەی لەبــابەتی "ئێــران ئیســالمی كۆمــاری لەگەڵ بكرێــت دانوســتان" ئەوەی
 سكرتێر؟ دەستلەكاركێشانەوەی بۆ بون هۆكار

 
 قاسـملۆو دكتـۆر وتـراوە، حـزبەدا ئەو لەمێـژوی وتـویەتی،( عەزیـزی خالیـدی) كە شـتانەی لەو بەشـێك :ئاسۆ حەسهەن زادە

 ســەیر رەهەنــدی تــاك بەشــێوەیەكی تیسیاســە جــواڵوەتەوە، فرەڕەهەنــد بەردەوام حــزبە ئەم: وتویــانە تــریش ســكرتێرەكانی
 لەسـەر قسـەی حـزبەدا ئەو لەڕێبەرایەتـی بەردەوام رایگەیانـدوە،( عەزیـزی خالیدی) سیاسەتی ئەو لەهەمانكاتدا نەكردوە،
 بەاڵم بپرسـی، لەخـۆی دەبێـت ئەوە ،"وازیهێنـا بـۆچی عەزیزی خالیدی" بڵێم ناتوانم من راگەیاندوە، حزبی سیاسەتی كراوەو

 حـزبەدا ئەو لەڕێـبەری دیكەش كەسانی و(عەزیزی خالیدی) لەگەڵ باسانە، ئەو لەسەر گفتوگۆ رەنگە نەخێر، تدالەهەمانكا
 جـۆر بەهـی  بەاڵم دیمـوكراتیكین، زینـدوی حزبێكـی ئێمە چونكە دەبێت، بەردەوام لەئایندەشدا بوبێت، ناوەندیدا لەكۆمیتەی

 ئەنـدامێكی تـاقە لەالیەن نە بەكـۆ، نە فشـارهێنان و زەخـت ەمتـرینك تـر، بابەتێكی هی  لەسەر نە بابەتە، ئەو لەسەر نە
 بەخـۆیەوە پەیوەنـدی تەنهـا هۆكارەكـانی واتـا نەبـوە،( عەزیـزی خالیـدی) بـۆ حـزب رێـبەری لەدەرەوەی یـان حـزب، رێبەری
 .وازیهێنا كە هەیە

 
 سكرتێر؟ ببیتە تۆ رددەك ئارەزوی بیستومە لەئێوە، پیرۆزبایی بۆ هاتوە( هیجری مستەفا) گوایە :ئاوێنە

 
 مسـتەفا) مـن تر، كەسێكی یان سكرتێر، ببمە من خۆشبوە پێی نازانم بەاڵم پیرۆزبایی، بۆ هاتبو بەڵێ :ئاسۆ حەسەن زادە

 كە نـابینم، دەلیلێـك بەرپرسـیارێتیدا، و حزبـایەتی لەبـابەتی بەاڵم بێـت، بەوشـێوەیە ئەویـش رەنـگە خۆشدەوێ، یم(هیجری
 .دیكە تاكەسێكی سكرتێر مەبب من بوبێت باشتر پێی
 

ــابونەوەی ســاڵی  :ئههاوێنە ــت، كە بیســەلمێنێ جی ــگە پێخۆشــبونەكەی لەبەرئەوە بوبێ ــتان  1221رەن ــوكراتی كوردس ــی دیم حزب
ــێ  ــوە كە بڵ ــۆ ئەوەب ــران، ب ــوكراتی كوردســتانی ئێ ــی دیم ــدوڵاڵ حەســەنزادە)لەحزب ــاتە ( عەب ــوڕەكەی خــۆی بك ویســتویەتی ك

 سكرتێر؟
 

  وابیربكاتەوە، كەسێك ئەگەر بەاڵم بیربكاتەوە، بەوشێوەیە( هیجری مستەفا) كە دڵنیانیم، نم :ئاسۆ حەسەن زادە
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 كـرد، پشـتگیریم منـیش سـكرتێر، بـبمە مـن نەبـوە، خۆش پێی كە بیستوە، لەئەوت خۆشت دەركەوت، پرۆسەیە ئەو ئەنجامی
 .نەبوە لەت كەسێك هی  شەخسی پێگەی لەسەر بەڵكو من، لەسەر نەك حزبە ئەو كە دەركەوت، پرۆسەكەش ئەنجامی

 
 چەنــد بــكەنەوە لەوە بیــر ببەســترێت، تــر مــانگێكی چەنــد دوای بڕیــارە كە شــانزەدا، لەكــۆنگرەی( حــدكا) پێتــوایە :ئههاوێنە
 خۆیان؟ بۆ هەڵبژێرن تازە سكرتێری جێگری سكرتێرو یان پێشەوە، بهێننە تۆ وەكو گەنجی كەسێكی

 
 نیـیە، هەڵەمـان و كەموكـوڕی هـی  كردومـانە، ئـێمە باشـە هەرچـی كە قسـەبكەم، یەبەوشـێوە نـاتوانم من :ئاسۆ حەسەن زادە

 ئەگەر دەكەیـن، بـاش كـارێكی پێمـوایە بەاڵم هەیە، سیاسـییدا دەفـتەری و ناوەنـدی  لەكۆمیتەی گەنج كەسانی ئەوانیش لەالی
 .رێكخراوێك بەڕێوەبردنی دامودەزگای ناو بێتە تازە خوێنی بەردەوام

 
 واتـا ئێسـتا، پـێش مانـگ چەنـد دیمـوكرات حزبـی لەكاتێكـدا چیـیە، چەكـداری بەخەبـاتی سەبارەت ئێوە نینیتیڕوا :ئاوێنە

 گوتـارانە لەو جـددیتان رەخـنەی ئێـوەش كۆمەڵەو لەهێزەكانی زۆر بەشێكی تەنانەت دەكرد، بۆ بانگەشەی دا 1221 لەساڵی
 نەبــو، ســەركەوتو كە دەركەوت دەرئەنجــامیش بــو، چەكــداری خەبــاتی دەســتپێكردنەوەی بەســەرلەنوێ ســەبارەت كە دەگــرت،

 چییە؟ ئێران كوردستانی دیموكراتی حزبی گوتارانەی بەو سەبارەت ئێوە تێڕوانینی
 

 لەئێـران كـورد پرسـی كە دەكـات، پێشـنیار حزبە ئەو كە بەشێوەیەكە، دیموكرات حزبی هەردو سیاسەتی :ئاسۆ حەسەن زادە
 بەریـنە خۆمـان مەسـەلەی سیاسـی و مەدەنـی بەڕێگەیەكـی و دیموكراتیـك لەكەنـاڵی ێـت،بكر چارەسەر ئاشتیخوازانەوە لەرێگای
 چەكـداری خەباتی بێت تائارەزومان نین، كوشتار و كوشت ئاشقی دیموكرات، حزبی نە رۆژهەاڵت، نە ئێران، كوردی نە پێش،
 كــاری دەچــن راســتە نەبــێ، ێلەو ئــێمە پێشــمەرگەی نەبــوە ســاڵێك هــی  بــكەی، ســەیری لەتبــونەوە لەپــاش ئەگەر. بكەیــن
 دەبیــت، بەرەوڕو وەهــادا رژێمێكــی لەگەڵ كاتێــك بەاڵم نــاچن، عەســكەری و نزامــی ئامــانجی بــۆ دەكەن، تەشــكیالتی و سیاســی
 لەو شەهیدیشـمان زۆر ژمـارەیەكی بـكەی، لەخـۆت پارێزگـاری دەبێـت دەتكوژێت، بتبینێت ئەگەر چونكە بیت، چەكدار ناچاری
 پێمـوایە بـۆیە. كـردوە بابەتەیـان ئەو باسـی زۆرتـر كۆتاییدا سااڵنەی لەم( حدكا) الیەنی كە راستە مبەاڵ هەبوە، سااڵنەدا
 : بگرین لەبەرچاو خاڵ دو دەبێت

 
 ئەگەر كە بەشـێوەیەكە، ئێسـتا هەلـومەرجی لەكاتێكـدا دەرەوە، بچێـتە ئێستادا لەهەلومەرجی بیەوێت هێزێك ئەگەر :یەكەم
 هەوڵ ئەگەر بیـت، خۆتـدا خەڵكـی لەنـاو نەدەی هەوڵ ئەگەر ناكـات، باست كەس نەبێت، ەتچەكدارانان مەیدانانەو حزوری
  بارودۆخە، لەو دەرچون بۆ بیەوێت( حدكا) وەكو هێزێكی ئەگەر نێوانەدا لەو ناكرێیت، حساب بەفاكتەر بیت، دیار نەدەی
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 . لێكیبداتەوە بەجۆرێك دەتوانێت هەركەس ،"نەبو سەركەوتو" دەڵێی بەڕێزت بدات، گەورەش مرۆیی تێچوی
 

 بــارودۆخی چیــیە؟ چەكــداری خەبــاتی ئامــانجی ئەوەی لەســەر هەبێــت، تێبینــی الیەنێــك یــان هێزێــك، هــاتو ئەگەر :دوەم
 بـۆ كـاری پـێكەوە الیەنێـك چەنـد یـان بیكـات، بەتەنهـا الیەنێـك چەكـداری خەبـاتی دەبێـت ئایـا چیـیە؟ چەكـداری خەباتی
 چەكـدارییەوە، خەبـاتی لەڕوی هەم سیاسـییەوە، كـاری لەڕوی هەم گـۆڕاوە، زۆر سـەردەم چونكە بكرێت؟ پێویستە چی بكەن؟
 پێیوابێــت نابێــت زینــدوبكاتەوە، چەكــداری خەبــاتی دەیەوێــت زیــاتر كە هێــزەی ئەو هەبــو، تێبینــی رەخــنەو هێزێــك ئەگەر
 ئیســالمی كۆمــاری رژێمــی وایەپێیــ خــواردوەو فریــوی خەڵـك نیــیە، خەبــاتگێڕ نیــیە، شۆڕشــگێڕ نیــیە، نیشــتیمانپەروەر خەڵـك

 .بگیرێت لەبەرچاو هەردوال دەبێت بەڵكو دەكات، چاكسازی
 

 ریفۆرمی؟ لەگەڵ یان شۆڕشی، لەگەڵ تۆ :ئاوێنە
 

 شــۆڕش دەبێــت بــكەی، شــۆڕش ناچاردەبیــت وەختێــك بەاڵم پێخۆشــترە، ریفــۆرمی كەســێك هەمــو بێگومــان :ئاسههۆ حەسههەن زادە
 بەسـتێنی پێیـوایە یەكێـك كە هەیە، دیـدە ئەو واڵتیشدا ناوخۆیی مەدەنی بەستێنی ەڵلەگ ئەوەو لەگەڵ بۆیە درێژەپێبدەی،

 جـۆرێكیش بەهەر یەكتـربن، تەواوكەری بەسـتێنەكە هەردو دەبێت پێموایە من مەدەنی، بەستێنی لەسەر هەڕەشەیە شۆڕشگێڕی
 ئەو نزیكـدا لەئایندەیەكی ناشبێت ،نەداوە لەدەست شۆڕشگێڕانەی خەسڵەتی حزب ئێستا هەتا دەزانم حزبێكم، كوڕی من بێت

 زۆر پێشــتر، بچیــنە سیاســی و دیمــوكراتی ئاشــتیخوازانە، بەڕێــگەی بكرێــت ئەگەر بەاڵم لەدەســتبدات، شۆڕشــگێرییە خەســڵەتە
 .دەبێت باشتر

 
 دیمــوكراتی پــارتی دەســەاڵتی لەژێــر زەردە، لەزۆنــی واتــا لەهەولێــرە، رۆژانەت كــاری و مەدەنــی كــاری بەڕێــزت :ئههاوێنە

 دەســەاڵتی لەژێــر لەكــۆیەو حزبییەكەشــت و سیاســی كــارە لەهەولێــر، كوردســتانیت هەرێمــی حكــومەتی راوێژكــاری كوردســتانە،
 گـوایە هەیە، كۆمەڵەكـان و دیمـوكرات حزبـی كەسـایەتییەكانی لەسەر سەرنجێك بەردەوام لەمبارەیەوە سەوزە، زۆنی و یەكێتی

ـــوەو حـــزبەكەی ـــك باوكیشـــت هەم و خـــۆت هەم ئێ ـــر لەجۆرەكـــان بەجۆرێ ـــی كـــاریگەی لەژێ  كوردســـتاندان، نیشـــتمانی یەكێت
 بەپــێچەوانەی زۆرتــرە، نیشــتمانی یەكێتــی لەگەڵ ســۆزتان و عەتــ  هەیەو نیشــتمانی یەكێتــی دەخــالەتی لەهەمانكاتــدا

 چـۆن تۆ راستە، ئەمە ئەگەر دەكات، كوردستان دیموكراتی پارتی سیاسەتی پشتگیری زۆرتر كە ،(هیجری مستەفا) باڵەكەی
 دەگەڕێتەوە؟ بۆچی هۆكارەكەی كوردستان نیشتمانی یەكێتی لەگەڵ نزیكبونەوەیە ئەم ئایا دەدەی، سیاسەتە بەم ئیدامە

 
  دەتوانم بوە، تەواو كارەكەم كە ئێستا بوم، حزبیدا لەسەركردایەتی بەوپێیەی من، پێشوی كاری :ئاسۆ حەسەن زادە
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 دوای دەسـتمپێكرد، دا(بەرهەم دكتۆر) لەزەمانی خۆی كاتی بوم، حكومەت ۆكیسەر راوێژكاری ساڵ 1 ماوەی بۆ من باسیبكەم،
 راوێژكـار  دوایـی سـاڵەی دو ئەم هەتـا منـدا، بەكارەكەی درێژەی بەجۆرێك ئەویش گەڕایەوە،( بارزانی نێچیرڤان) كە ئەوەی
 هێنـاوە، حكـومەت لەكـاری وازم سـتائێ بەاڵم بـو، بەمشـێوەیە تەنها من كارەكانی دەرەوە، پەیوەندییەكانی لەفەرمانگەی بوم

 خەبـات شـتێك هەمـو پێش كە كوردستانە، دیموكراتی حزبی كە حزبدایە، لەناو تەنها لەئێستادا من ئیلتیزامی كارو كەواتە
 ژێـر جۆربەجۆری لەناوچەی كەمپمان بنكەو بارەگا، حزب، وەكو هەم خۆم، خودی هەم بەاڵم. كوردستان رۆژهەاڵتی بۆ دەكات
 شەخسـی بەسـیفەتی مـن بـاوەڕبكە ،"ئیدارە دو زۆن، دو" بڵێم ناكەم حەز بێگومان هەیە، باشور گەورەی هێزی دو هەر نفوزی
 لەگەڵ هەیە شەخسـیم دۆسـتایەتی واتـا پـارتی، بەالیەنگـری بـوم نە یەكێتـی، بەالیەنگری بوم نە كارەوە، ئەو بەهۆی خۆم

 گــرنگن، بەگشــتی كــورد مەســەلەی ئاینــدەی بــۆ لەعێــراق، ردكــو پرســی ئێســتای بــۆ هێــز هەردو لەهەمانكاتــدا حــزب، هەردو
 سیاسـەتی بەاڵم باشـبێت، بەتەنها هەریەكێكیان بارودۆخی سەرەكییەو هێزە دو ئەو نێوان پەیوەندی گرنگە ئێمە بۆ بێگومان
ــوە، ئەوە ئــێمە حزبــی ــێمەدا حزبــی سیاســی لەســوننەتی چــونكە رابگــرین، بااڵنســێك كە ب  كە هەیە، سیاســی ســەربەخۆیی ئ
 كـام هـی  كـاریگەری ژێـر نەكەوتـوینە و بەردەوامـین لەسەری ئێستاش هەتا پێداوە، درێژەی حزب یەو(قاسملۆ دكتۆر) میراتی

 .دەبێت بەردەوام كۆتاییش هەتا هەبوەو ئێستاش هەتا منیشدا شەخسی لەكاركردنی بێگومان لەهێزەكان،
 

 ٢٢١٧ چیماری ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 
 

  . کوردستان ەیژنامۆڵ ر گه وتووێژ له
 

 
 اڵتی کوردستان باتی کورد له ڕۆژهه ر شێوازی خه سه له  م دواییانه کانی ئه ریی ڕووداوه کاریگه

  
 و ڕاسـتەوخۆ کە دا ڕوویـان ئێـران و وردسـتانک لە ڕووداوێـک کـۆمەڵە دا«کوردسـتان» نـوێی ژمـارەی دەرچوونی ری به ره به لە

 م ئـه نێو لـه. هەیە حیـزبەوە ئەم بەرنامەکـانی و ڕوانـین هەروەهـا و کوردستان دێموکراتی حیزبی بە پێوەندییان ناڕاستەوخۆ
 و وبەشـیها پرسـی و ڕووحـانی حەسـەن نوێی کابینەی و، ک الیه له دواتر کانی ئاڵۆزییه و گوندەژوور ڕووداوەکەی دا ڕووداوانه
 هـی  دا وه ئه ڵ گه له ته بابه دوو و ئه. بوون رنج سه جێگای وه، دیکه کی الیه له نوێدا دەوڵەتی لە بەرپرسایەتییەکان دابەشینی

 دێمـوکراتی حیزبـی ڕوانینـی بۆ ردووکیان هه که یه وه ئه شیان هاوبه خاڵی اڵم به جیاوازن لێک و نین وه كتره یه  به ندییان پێوه
  وتووێژێكی ی سووژه ینه بیانکه زانی پێویستمان به ربۆیه هه. گرن ڵده هه قسه بات خه كانی شێوازه به ت باره سه کوردستان
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 .کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری جێگری زادە، حەسەن ئاسۆ دوکتور لەگەڵ «کوردستان»
  

ــدەژوور ڕووداوەکەی :پرسههیار ــووە کە گون ــۆی ب ــکردنە ه ــەر هێرش ــان س ــانی یبنکەک ــاوچەیە، لەو ڕۆژهەاڵت حیزبەک ــدە ن  چەن
 کەوتەوە لێـی ڕووداوە بەو کـاردانەوە لە ئەوەی و بـوو داڕێژراو بۆ پالن و بەبەرنامە کارێکی چەندە و نەخوازراو پێشهاتێکی

 بەرچاو؟ دێتە سروشتی چەندە
 

 خوازراو نـه ر روه نیشـتمانپه و رپرسـیار به نێکی یهال و س که ر هه بۆ کانی نجامه ره ده م هه و که ڕووداوه م هه که ئاشکرایه :وەاڵم
 رنامـه به به ی نـده چه و پێشهات ی نده چه دوایدا، به کانی گرژییه و ڕووداوه م ئه که وه ئه نگاندنی ڵسه هه اڵم به. داخن جێگای و

 ر گــه ئه خــۆ. وه نــه بکه ڕوون وه ئــه واوی تــه بــه کان وه لێکۆڵینــه هیــوادارم کــه که له ســه مه تی واقعیــه  بــه وه ته ســتراوه به بــووه،
 تێـدا گومـانی ئێستادا، ی وه ئه ک وه رجێکی لومه هه له و ها وه ستێنێكی به له بێ، نه داڕێژراویش بۆ پالن وه ڕیشه له ڕووداوێک

 ببـا یـدا اقارهئ و بـه و بخـا تـێ خۆی ستی ده بکرێ بۆی ندی چه دا ده وڵ هه( ئیسالمی کۆماری دا لێره) کورد دژه نی الیه که نیه
 باتی خـه زیاتری ی وه ستانه هه کانی وڵه هه باربردنی له بۆ و کورد تیی برایه و كڕیزی یه تێکدانی بۆ کانی سته به مه و پیالن که

 سـت ده بـه ژوور گونـده ڵکی خـه هـاوواڵتیی دوو کـوژرانی و کێشـان ک چـه نـه:  ڕوونـه اڵم به شت ک یه. بن جێ جێبه اڵت، ڕۆژهه
 شـتێکی بـه نـابێ سـووتاندنیان، و شـوێنه و لـه اڵت ڕۆژهـه كـانی هێزه کانی بنکـه ر سـه بـۆ هێـرش نـه و اڵت ڕۆژهـه ی رگه پێشمه

 نـد چه جـا) دا ڕووی شۆڕشـگێڕ ی ڵـه کۆمه کانی رگه پێشمه ستی ده  ر سه له وه داخه به که ساته کاره و ئه ک الیه له. بزانین سروشتی
 و یی تـووڕه ی وه ئه ڕای ره سه وه، شه دیکه کی الیه له. بوو وره گه کی یه ڵه هه بڵێی تا هه( بێبوو ك رچییه هه که ته واقعییه چۆنی و
 و  ڵـه کۆمه به هێرشـه و ئـه ی کـه ئاکامه رگیز هـه  خۆزگـه اڵم بـه رکـه، ده قـابیلی ویسـته خۆشه ره ڤـه ده م ئـه ڵکی خه برینداریی دڵ
 رگیز هــه هیچیـان دا ئاینــده لـه خـوازم ده ئومێــد. با نـه اڵت رۆژهــه کانی پارتـه گاکـانی باره و بنکــه ر سـه بــۆ دیتراوه نـه رگیز هـه

 .وه بنه نه دووپات دیکه جارێكی
  

 و بـنکە سـەر کـرایە هێـرش نـاهەق بە کە ئەوەش سـەرەڕای. کێشەیه لەو نەبوو بەشێک کوردستان دێموکراتی حیزبی :پرسیار
 وه؟ دیته ده خۆی چیدا له یه رپرسانه به ڵوێسته هه م ئه .هەبوو بەرپرسانەی زۆر هەڵوێستی بەاڵم بارەگاکانی،

 
 ڵ گـه له وام رده بـه دواتـر ڕۆژ نـد چه تا هـه وه کانـه گرژییه وتنی ڕێكـه وه و سـاته کاره و ئـه ڕوودانـی دوای دوابـه ر هـه ئێمه :وەاڵم

 یانـدراوی ڕاگه لـه ک روه هـه. بـووین ندیـدا ێوهپ له کان ندیداره پێوه نه الیه و دۆستان ڵ گه له و یه ناوچه و له خۆمان رپرسانی به
 فێکی ڕه تـه بـه ببـین ی وه ئه بێ به که بوو وه ئه ئێمه وڵی هه هاتبوو دا ندییه پێوه و له هاوڕێیانمان لێدوانی و سیاسی ری فته ده
 کــه وه دیتــه ده خــۆی دا وه هلــ شــتێک موو هــه پــێش ش وه ئــه. ین بکــه کــه دۆخه ی وه ئارامبوونــه بــه تی یارمــه ڕی وپــه ئه ، کــه زیه قه
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 هـی  هـات کانمان رگه پێشـمه لـه شـێک به ر سـه به ی شـتانه و ئـه نگه ڕه. وه بجوڵێنه  رپرسیارانه به دا دۆخه و له کانمان رگه پێشمه
 کـه زانـم ده کانمان رگه پێشـمه بـۆ دیکـه کی شـانازییه بـه ش وه ئـه خـۆم حاڵی شبه به اڵم به بێ، نه وان ئه رزی به قامی مه شایانی

 حیـزب ی سـاڵه یـان ده بڵێم توانم ده و و پته تیی دۆستایه به ستوور پشتئه ئێمه وه، دیکه كی الیه له. کرد فتاریان ڕه شنه چه م به
 و ئـه نـارده حیزبیمـان رزی بـه پایه تێكی یئـه هه زوو زۆر کان، قوربانییـه ی واده خانـه تی تایبـه به یـه ناوچه و ئـه ڵکی خه ڵ گه له
 گفتگـۆ بـه م هـه نین، یـه ڕابگه یـه ناوچه و ئـه ڵکی خـه و کان قوربانییـه ی ماڵـه بنه بـه خۆمان میی هاوخه م هه ی وه ئه بۆ هر ڤه ده
. بکــرێ خــۆش ڕووداوه م ئــه پــێش بــارودۆخی بــۆ وه ڕانــه گه ی مینــه زه كان ندیــداره پێوه نــه الیه و تی ســایه که و ڵک خــه ڵ گــه له

 ری رخـه ده مووی هـه دا نێـوه و لـه ڵوێسـتمان هه لـه وان ئـه قـدیری ته و هاوڕێیانمـان لـه یـه اوچهن و ئه ڵکی خه رمی گه پێشوازیی
 و ئــه ڵکی خـه ڕووداوه و ئـه پــێش تا هـه یـه، ناوچه و لــه ئێمـه بـوونی وخۆی ناڕاســته نجـامی ره ده هێنـدێك رباری ســه کـه یـه وه ئه

 نــدیی وه رژه به تی عایــه ڕه م هــه و وه بێتــه زاڵ نوێ رله ســه دۆخــه و ئــه هیــوادارم. دیوه نــه جیا بــه خۆیــان لــه یان ئێمــه یــه ناوچه
 .بن وام رده به وێ له یان باتگێڕانه خه رکی ئه یاندنی جێگه به  له کانمان رگه پێشمه م هه بکرێ، یه ناوچه و ئه ڵكی خه
  

 تێکۆشـانی و خەبـات نوێی ێویستییپ سنوورییەکان ناوچە لە اڵت ڕۆژهه دیکەی هێزەکانی و دێموکرات حیزبی بوونی :پرسیار
 بەجـێ شـوێنانە ئەو دێمـوکرات حیزبـی ئایـا بـێ، پێشووشـت پرسـیاری واڵمی پێی به. کوردستانە ڕۆژهەاڵتی لە کورد سیاسیی

 وه؟ بێته ده جێگیر لێی هێشتوه جێی به شوێنێکی ر گه ئه یا دێڵێ
 

 له کانمان هێزه ئایا که وه ئه. یه هه حزووریان کان سنووره کیشوێنێ ند چه له ئێمه کانی هێزه نیوه و ساڵ دوو ی نزیکه :وەاڵم
 و حـزوور نیسپی پره له زۆرتر قسه. ڕێین گه ده لێی دا لێره باسێكه نا، یا وه ینه که ده جێگیر كان گرژییه و ڕووداو شوێنی خودی
 بۆخۆشــت ک روه هــه. کانه ســنووره لــه انک دێموکراتــه م النیکــه یــا اڵت ڕۆژهــه کانی پارتــه ی رگه پێشــمه هێــزی ی وه بوونــه جێگیــر
 کوردسـتان اڵتی رۆژهـه و باشـوور نێـوان کانی سـنوورییه ناوچـه لـه هێندێک له  هێزانه و ئه ی وه جێگیربوونه کرد، پێ ت ئیشاره
 . کوردستانه اڵتی ڕۆژهه له کورد تێکۆشانی و بات خه پێویستیی ری واڵمده

 
 كی پێویسـتییه بـه و یی میشـه هه کی پێویستییه به خۆشه پێم من ئه ی، به ده ناو نوێ کی پێویستییه به پێویستییه و ئه نابت جه

ــه ســفی وه گر ڵنه حاشــاهه و ڕوون ــوونی. م بک ــزه ب ــگێڕه  هێ ــورد کانی شۆڕش ــه ک ــکرده ده  ســنووره کانی شــاخاوییه ناوچــه ل  کانی س
 تا هـه و مرۆش ئـه بـۆ. کـورده ی وه بزوتنـه نێـو ی ێژینـهم له تێکـی رووره زه و ت واقعییـه( بیگرین دیوێكدا ر هه به جا) کوردستان

 بـه وه ئـه پێویسـته بـن، ده دێمـوکراتیزه کوردسـتان ر سـه به حـاکم تانی وڵـه ده م النیکه یا بێ ده ڕزگار مووی هه کورد ی ڕۆژه و ئه
 و جموجـۆڵ مـافی خۆیـان ی کـه واڵته لـه ر گـه ئه کـه بـزانین کوردسـتان کی یـه پارچه ر هـه کانی شۆڕشـگێڕه هێـزه سروشتیی مافی

 ت کـه واڵته کـه تێکـدا حاڵه لـه. بـن جێگیـر کان سـنووره لـه و ن ببـه کوردسـتان کانی شاخه بۆ نا په بوو، نه ئازادیان تێکۆشانی
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 کــه نیــه مانایــه و بــه وه ئــه دیــاره. وه گرێتــه ده ســنوور مــدیوی ئه کانی ســنوورییه  شــاخه مــه ئه وێ تــه نه و وێ بتــه بێ، نــه ئــازاد
 و ئـه رجی مـه و ن بکـه سـاحێب بـه کوردسـتان ی دیکـه کی یـه پارچه خـاکی لـه خۆیان کوردستان کی یه پارچه هی  کانی رگه مهپێش

 ر سـه به حـاکم تێکی وڵـه ده هـی  ندیی وه رژه به له خواسته خوانه فتاریان ره و وت ڵسوکه هه که بێ وه ئه بێ ده یه وه مانه و حزوور
ــتان ــه و کوردس ــی  دژی ب ــه هپارچ ه ــتان کی ی ــه کوردس ــه هه. بێ ن ــه ربۆی ــه زۆر ک روه ه ــه ر ب ــه ڕووداوه ل ــده ی ک ــاش و   ژۆر گون  پ

 تـا ن ئوسـوڵه و وه بکشـێنێته کان سـنووره لـه خۆی کانی هێزه که نیه یدا رنامه به له ئێمه حیزبی یاندووه، ڕامانگه ش که ڕووداوه
 و  باره قـه شـێواز، لـه ئـاڵوگۆڕ لـه بیـر تـوانین ده وادا تێکی حاڵـه لـه. کراوه نـه ئێمـه لـه دا ڕاسـتایه و له ک داوایه هی  ئێستا

 لـه ر هـه اڵت ڕۆژهـه کـوردی ی وه بزووتنـه کـه  وه ئـه داوای ڕا ت ڕه بنـه لـه اڵم بـه. وه ینـه بکه کان سـنووره لـه حزوورمـان ی خشه نه
 خـراپ زۆر و وایـه ناڕه كی داوایـه وه، بخرێته دوور خۆی ڵگای کۆمه له زیاتر رچی هه و ستێوێندرێ بپه باشووردا خاکی قوواڵیی

 لــه ئێمــه بــوونی. م بکــه زیــاد دا لێــره ش دیکــه شــتێكی خۆشــه پــێم. وین بکــه هــا وه ئاقــارێکی پــێش وه بۆخۆمــان ر گــه ئه بــێ ده
 لـه ڵک خـه کردنـی چـاالک و نی ده مـه باتی خـه لـه بـاس ر گـه ئه ت نانـه ته. نیـه بات خـه شـێوازی به ستراوه به هی  کان سنووره

 تی حکومـه بـه خت پێشـوه بۆخۆمـان کـه نیـه وه ئـه واڵت نێوخـۆی له بات خه  به تیدان یارمه بۆ ڕێگا باشترین ین، بکه ناوخۆش
 .وه وینه بکه دوور واڵت نێوخۆی له ش دیکه ی هێنده که بێنن بۆ فشارمان ڕازیین که بڵێین کوردستان رێمی هه
  

 یـا ناوچانـه و ئـه ڵکی خـه نـدیی وه رژه به بـه زیـان ی وه ئـه بـۆ ئیسـالمی کۆمـاری سـت ده اتهناد بیانوو وه ئه ئایا اڵم به :پرسیار
 نێ؟ یه بگه کوردستان باشووری گشتی به
 

 ک یه ده سـه گـه چاره تا هـه کـه ناوچانـه و لـه نوێمان رله سـه حـزووری بـه هێنـان کۆتـایی بـۆ م هه که ناکرێ وه له حاشا :وەاڵم
 حـزووری ئیسـالمی کۆمـاری کوردسـتان، باشـووری سیاسـیی ی پـڕۆژه ر سـه بـۆ دروسـتکردن ره گـه ته بـۆ م هه بووین لێی ر وبه مه له

 ناوچانـه و ئـه قامگیریی سـه بـه یانـدن گه ر ره زه و تۆپبـاران ڕێگـای لـه ی وه ئه بۆ بیانوو کاته ده ناوچانه و له ئێمه کانی هێزه
 : بڵێم شت ند چه خۆشه پێم وه باره و له. بکا روستد رێمیش هه تی حکومه ر سه له و ش ئێمه ر سه له فشار

 
 نـه بـێ؛ نـه دووالیه کی رپرسـیارێتییه به پێویسـته كتردا یـه ر رامبـه به لـه کوردستان کانی پارچه موو هه رپرسیارێتیی به م، که یه
 ی وه ئـه بـۆ مـن ڕی بـاوه بـه کـه) کوردسـتان کی یـه پارچه باتی خـه کـه کوردیشـه ی وه تـه نه قـازانجی بـه ت نانـه ته نـه و وایه ڕه

 و قی موتڵـه بـه دیکه کی یه پارچه خاتری بۆ( جازی مه زای فه و کردن قسه ر هه ك نه بێ یدانی مه باتێکی خه بێ ده بێ ر کاریگه
 . وێندرێ بخه ت قیامه تا
 

 زانـین، ده رووری زه بـه خۆمـان باتی خـه ی وه بووژاندنـه بـۆ کان سـنووره له ئێمه که دا یه وه مانه و حزوور و له اڵم، به ؛م هه دووه
  گشتی به و ناوچانه و ئه لکی خه ندیی وه رژه به حزوورمان ی باره قه و خشه نه و تێکۆشانمان شێوازی له توانین ده و پێویسته
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 . بگرین رچاو به له کوردستان باشووری
 

 بـه یـان کان سـنووره لـه کانمـان هێزه ی وه کشـانه بـه نیا تـه وابـێ پێمان ر گه ئه یاڵییه خۆشخه گرینگتر، مووی هه له و ؛م سێهه
 م النیکـه یـا کوردسـتان باشووری دژی به کانی پیالنگێڕییه له واز ئیسالمی کۆماری یدانی، مه چاالکیی و حزوور له خۆبواردنمان

 و بۆتـه نه ردسـتانکو باشـووری کـه زانـێ ده کـه تی تایبـه به دێنـێ، کوردسـتان باشـووری خۆیی ربه سـه ونی خـه لـه پێشـگرتن بۆ
 کــانی ئاوه ی وه گرتنــه و نــداو به دروســتکردنی نموونــه بــۆ. تی ســتیه به مه بۆخــۆی ی تــه ڵوه خه ســار حه یــا کۆریــدۆر و ئــه  نابێتــه
 و دا ده کوردستان باشووری ڵكی خه مانی و ژیان له زیان زیاتر قات دان سه نگه ڕه و یان ده به بچووک زێی و سیروان ڕووباری

 .بووه نه اڵت ڕۆژهه کانی رگه پێشمه چاالکیی و حزوور به ندیشی پێوه هی 
 

 دیتمـان. بـوو ڕوحـانی حەسـەن نوێی کابینەی بە متمانەدان دەنگی و ناساندن ماوەیە، ئەو دیکەی گرینگی بابەتێکی :پرسیار
ــه ڕاده ڕووحــانی ئەگەرچــی کە ــورد دەنگــدەرانی قەرزداری ســەرکەوتنی زۆری کی ی ــایەتییە و ک ــای کەم ــانە، و نییئ  نەتەوەییەک

 دانــانی و ســەرکۆمار جێگــری هەڵبژاردنـی ئایــا جێــدا لە هەر. بــوو چاوەڕوانییەکـان پــێچەوانەی کــابینەکەی پێکهـاتەی بەاڵم
 کە بـێ ئێـران کۆمەڵگای دیکەی جۆراوجۆرییەکانی و نەتەوە پرسی بە پێویست وەاڵمدانەوەی دەتوانێ وەزیر جێگری یا وەزیر

 کراوە؟لێ حاشایان ئێستا تا
 

 یـان نراوه دانـه پـێ دانی خۆیدا واقعیی بوعدی له ئێران ڵگای کۆمه نێو كانی جۆراوجۆرییه بڵێین بێ وا دروستتر نگه ڕه :وەاڵم
 قــانوونی لــه نــه جۆراوجۆرییانــه م ئــه نــا ده وه، تــه هێنراوه ڵنه هه وه کرده بــه نگاوی هــه دانــراوه پــێ دانــی کــه ش بــڕه و ئــه بــۆ
 کاندیـــداکانی و رکۆمار ســه گوتــاری بـــه) ڕێژیمــدا نێوخــۆیی سیاســیی ی موناقشـــه لــه نــه و کـــراوه لــێ حاشــای ساســیدا ئه
 ئێــران ڵگای کۆمـه نێـو کـانی جیاوازه  پێکهاتـه و وه تـه نه بـه ر سـه سـانی که دیـاریکردنی ئایـا ئێسـتا. غایبـه( وه رکۆماریشـه سه
 و بـێ كـه واڵمه تای ره سـه تـوانێ ده اڵم بـه خێر، نـه بڵێین بێ ده اجوابد له بێ، پێکهاتانه و وه ته نه و ئه پرسی واڵمی توانێ ده
 ری ده دا وه تـه نه فره واڵتـانی ی چوارچێـوه لـه الن گـه ژیـانی وه پێكـه زموونی ئـه. بێنـێ پێـک  که واڵمه له م که ند رچه هه شێكی به

 نێــو تییی وایــه ته نه شــنیی چه فره کــه وه درێتــه ده کاتێــك نیا تــه هــا وه پرســێكی بــه قینه ڕاســته و گونجــاو واڵمــی کــه خســتووه
ـــه خـــۆی، ك وه ڵگاە کۆمـــه ـــه و مێژووییـــدا ســـتێنێکی به ل ـــدرێ  کســـانیخوازانه یه واو تـــه تێكی قڵیـــه ئه ب ـــه و ببین  رفێكـــی زه ل

 نیا تـه ۆزئـاڵ هـا وه پرسـێكی بـه قینه ڕاسـته وەاڵمی اڵم به دا وکاته رله هه. بکرێ ڵ گه له عامولی ته و  موناقشه دێموکراتیکشدا
 تۆکمـه وه زانستییه ڕووی له ڕاستی به ر گه ئه که فۆرمووله یا گوتار ڵکوو به وه، نادرێته گشتی فۆرموولێكی یان وره گه گوتاری به
ــه و ــه وه سیاســییه ڕووی ل ــێ،  ئازایان ــه رۆکه ناوه پێویســته ب ــه خــورد ی ک ــه. وه بکرێت ــۆدی وه ئ ــاده مێت  کانیشــه ییه وه ته نێونه نیه

ــه ــدی پێوه ل ــه له ن ــافی ڵ گ ــه مایه که م ــتی به و کان تیی ــتنی گش ــه ڕێکخس ــانی وه پێک ــه ژی ــه کان جۆراوجۆریی ــتێنی به ل ــتی س  و گش
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 شـداریی به لـه بـێ بریتـی تیـدا وڵه نێوده یاسـای لـه پرسـه و ئـه بـۆ  كه گشـتییه  فۆرموولـه ر گـه ئه کـه مانایه و به. تیدا حکوومه
 چ) واڵت کانی رییـه به ڕێوه به پۆسته له دیکه کانی وه ته نه یا تی مایه که  به ر سه سانی که دیاریکردنی کان، تییه مایه که سیاسیی

 م ئـه اڵم بـه. وانـه ئه سیاسـیی شـداریی به جێکردنی جێبـه کـانی ڕێکاره لـه كێک یـه( ییـدا ناوچه ئاستی له چ و ند ناوه ئاستی له
 خوالسـه وادا شـتی  له نیا ته که کێشه ر گه ئه ڵکوو به بکا، ر سه ارهچ که پرسه ناتوانێ نیا ته ک نه خۆی خودی نیا ته به رێکاره
 بــه ی وه مانـه نجامـدا ئه لـه و خۆیـدا واقعیــی بوعـدی لـه دیتنی نـه و که پرسـه ی وه بچووککردنــه هـۆی بێتـه ده وه ئـه وه، ینـه بکه
 کـورد بـوو حوسـێن دام سـه جێگری که عروف هم محێدین ها ته بووه، هه کورد زیری وه عیراقدا عومری واوی ته له. کراوی نه چاره
 کــه ش نگاوانــه هه و ئــه  نــه و بوو هــه دێموکڕاســی نــه کــه  وه ئــه ر بــه له اڵم بــه. بوو هــه ئۆتۆنــۆمییش حیســاب به ت نانــه ته بــوو،
 ر سـه چاره قعیـرا لـه کـورد پرسـی بـوو، کـورد ی قینه ڕاسـته رانی نوێنـه ڵ گـه له گفتگـۆ ئاکـامی  له و شداری به به ڵگیرابوون هه
 دانپێـدانان بواری لـه عیـراق لـه نـادێموکرات ستانی ده کاربه که ش شییانه ڕووکه  نگاوه هه و ئه اڵم به دا کاته و له ر هه. کرابوو نه
 وابوو کــه. بوو هــه ر هــه کــورد بــۆ نیان درێژخایــه و مبولیک ســه قــازانجی ڵیانهێنابۆوه، هــه تیــدا حکومه ســتێنی به لــه کــورد بــه
  پێکهاتــه و کــورد دیــاریکردنی پرســی نــابێ ئێمــه ئیسالمییشــدا کۆمــاری ك وه دیکتــاتۆری رێژیمێکــی ی ســایه لــه ت نانــه ته
 بــۆ ڕێگــه م النیکــه شــنه چه و لــه نگاوی هــه چونکــه. بگــرین نادیــده كانــدا کلیلییه  پۆســته لــه ئێــران ی دیکــه کانی راوێزخراوه پــه
 کانی تـه حکومه کـه  وه ئـه هـۆی بێتـه ده دانپێدانانـدا ی پرۆسـه لـه و کا ده ێنیتابووشک به تی یارمه کا، ده خۆش  دیکه نگاوی هه

 تی وایــه ته نه پرســی ری سـه چاره. وه ڕێنــه بگه دواتــر بـۆ توانن نــه( ن بکــه بـوون دێمــوکرات ئیــدیعای ر گـه ئه تی تایبــه به) دواتـر
 ی بناخـه ك وه قۆنـاغێکیش کانی بچووکـه نـد چه ر هـه  نگاوه هـه پێویسـته و وامـه رده به کی یه پڕۆسـه دێموکڕاسـی خـودی ک روه هه
 .ببرێن کار به ن درێژخایه کانی تره وره گه نگاوه هه
 

 بۆیـان وەزیـر، ببـنە نـاتوانن ئاینییەکان کەمایەتییە مادام کرد لەوەی باسی پێش لەوە ڕۆژ چەند ڕووحانی حەسەن :پرسیار
ـــاتیش و ســـەربازی نەچـــنە هەیە ـــش. نەدەن ماڵی ـــداحاڵ لە ئەوی ـــۆ هەر ێک ـــانە لەو کەســـێکی هـــی  خـــۆی ب  لە جۆراوجۆریی

 لێکـدانەوەی. پارێزگـار نەکـردە خـۆجێی کەسـێکی کوردسـتان پارێزگـای چـوار لە تەنانەت یان نەکردۆتەوە، جێ کابینەکەیدا
 چییە؟ ڕووحانی حەسەن ئاخاوتنانەی و لێدوان جۆرە ئەو بۆ ئێوە
 

 وابـێ پێیان و بزانن ی ئازایانه کی یه قسه به س که هێندێك نگه ڕه ڕووحانیدا، ایئاغ ی لێدوانه و له ڕوانین م كه یه له :وەاڵم
 بـه یـان سۆهراب رگی مه پاش نووشدارووی  یه قسه و ئه جارێ. یه هه ی که وانه پێچه به ڕم باوه خۆم ک وه. کردووه چاکی ی قسه
 هـی  یـه نه لـێ وای ی وه ئـه بـۆ چونکـه رپرسیاره به و ارتاوانب بۆخۆی ڕووحانی شدا وه له و بارانه پاش نکی په که کورد ولی قه

 یـــه وه بیرکردنه جـــۆره م ئـــه کـــه یـــه وه ئه بیڵێـــین بـــێ ده کـــه شـــت مترین کـــه پاشـــان،. کرد نـــه پیـــاوخراپ یـــان مانـــدوو خـــۆی
 وه ئــه کۆنــدا وویمێــژ لــه. ڕاســته نێوه کانی ده ســه هــی ڵێم نــه ر گــه ئه یــه،(رچوو ســه به م رده ســه) ئاناکرۆنیــک کی یــه وه بیرکردنه
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 و ماڵیـات وان لـه ک یـه رکیش ئـه ڵێک کۆمه بۆ هاوواڵتیبوون ئیمتیازاتی له شییان بێبه هۆی به ڕێك کان تییه مایه که که بووه هه
 و رگرتـــووه وه دوکتـــوڕای ئینگلســـتان لـــه کـــا ده ئیـــدیعا کـــه رکۆمارێك ســـه رنجڕاکێشـــه سه. بکـــرێن عاف مـــه ربازی ســـه چوونـــه

ــان کــرد  اڵڵــه گه هاوواڵتیشــی کــانی مافــه نشــوورێكی مه ــا چــاک) دا کردنــی اڵڵــه گه بــه ی  خــودی بــه کارمــان دا لێــره خــراپ ی
 ڵ گـه له واو تـه که ڵێ ده شتێك بێ، ش که دۆخه له ئیعتراز به ر گه ئه ت نانه ته یا  رێگاچاره ك وه دێ ئێستا ،(نیه که نشووره مه
 م هـه ڕابـردوودا ی هـه ده دوو له که یه وه ئه ی که ته واقعییه. دایه تی دژایه له امۆدێڕند تی وڵه ده له بوون هاوواڵتی ی فه لسه فه

 و ڕیتۆریـک نیا تـه ئێـران کانی ڕاوێزخراوه پـه  پێکهاتـه و وه تـه نه مـافی لـه وه ئاوڕدانـه م هـه و نگی رهه فه و سیاسی ی وه کرانه
 لـه باسکردن فسی نه. بووه رێژیمه و ئه نێوخۆی تیی قابه ره زای هف رمداهێنانی گه و ڕێژیم کانی باڵه نێوان ی ته فسه سه تی بابه
 کـه هـاتوه وه ئـه ختـی وه ئیـدی ئێسـتا اڵم بـه زانـم، ده ت موسـبه شـتێکی به ئێراندا اڵی ئاوه ی موناقشه له کان پێکهاته ی کێشه
 ڵکــه که و ئــه نیا تــه وان ئــه کانی هداخوازییــ و مــاف پرســی کــه بن نــه رازی ئێــران، کانی وه تــه نه و کــورد تی تایبــه به ڵک، خــه

 لـێ ڵكی که نیه وه داخوازییانه و ماف و به ندییان پێوه هی  که  ناوخۆییانه ملمالنێ و کێشه و ئه ی وه کالکردنه یه بۆ ی ئامرازییه
 ر سـه وه ڕێتـه گه ده ی نـده وه ئه. وه ڵبێننه هه ن که ده ئیدیعای ی ئامانجه و ئه بۆ وه کرده به نگاوێكی هه هی  ی وه ئه بێ به ربگیرێ وه

 کـردوه، میی رخـه مته که وه بـاره و لـه دا کابینـه دیـاریکردنی لـه کـه ئێسـتا. نیـه نـگ دره ت قه باش کاری بۆ رووحانییش، خودی
 شــیوتۆ ئه قـانوونیی سـتێکی ربه به یانــدا مه له خـۆ وه، ڵێنێتـه هه تێـی كاندا ئوســتانداره دیـاریکردنی لـه بــا کـا ده راسـت ر گـه ئه
 .نیه رێ ر سه له
 

 کۆمەڵگـای کـاردانەوەی وایە پێـت. دا ندییـه پێوه و لـه ڵک خـه رکی ئـه باسـی ر سـه مانکێشـێته ده ن قیقـه ده ت واڵمـه و ئه :پرسیار
 ریـدانان کاریگه ڕا ت ڕه بنـه لـه ئایا و بێ چۆن دەبێ داواکانیان و ماف لەگەڵ دەسەاڵت ی یه مامەڵه و ڕەفتار جۆرە بەو کوردی

 یه؟ هه دا حدک تی سیاسه له کی جێگایه هی  دا ندییه پێوه و له اڵت ڕۆژهه ڵگای کۆمه ی وه کاردانه ر هس له
 

 و كـا ده وه مێژووییـه پاشـخانێکی بـه سـت بنده کی یـه وه ته نه سیاسـیی پرسـی تیی رایـه نوێنه خۆی ی نۆره به ئێمه حیزبی :وەاڵم
 مان کـه له گه کـه بـێ  قوربانییـه موو هه و ئه و  پرسه و ئه یی وره گه ئاستی له  وێ یه ده که گوتارێک سیاسییه، وتارێكی ڵگری هه
 بـه و کاندا یدانه مه موو هه له کۆشێ تێده که یه وه ئه ئێمە حیزبی ندیی تمه تایبه اڵم به. تی داویه دا پێناوه و له یا وه هۆیه و به
 و لێن کــه موو هــه لــه و نــه الیه مه هه پێشــی چوونه ی مینــه زه م هالنیکــ یــا پــێش بباتــه پرســه و ئــه بات خــه کانی شــێوازه موو هــه

 بـه خۆمـان لـه زیـاتر تی لالقییـه خه کان سیاسـییه هێـزه ک وه ئێمـه م هـه وێ مانـه ده ش وه ئـه بـۆ. بکا خۆش بۆ ی وه کانه کولێنه
 نی ده مـه چاالکانی تی تایبه به واڵت نێوخۆی له ئێمه ڵكی خه پێویسته. بێ رکدارتر ئه نێوخۆ له ڵکیش خه م هه ین، بده رج خه
 بـه رپرسـانی به و رێـژیم یـه، هه حزووریـان ئێـران نێوخـۆی کانی سمییه ره  زراوه دامه له هێندێک نێو له ی کوردانه بژارده و ئه و

 گوتـاری نێـو هاتۆتـه دا دواییانـه م لـه کـه شـتێک اڵم بـه. بکێشـن چـالش به وه خۆیه کانی سنوورداره ڵێنه به و ت رفییه زه خودی



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

193 
 

 کـوردیش رانی نوێنـه و چاالکـان کـارکردی گرن، ڵـده هه  خنـه ڕه اڵت ڕۆژهه کانی پارته ر گه ئه وایه پێمان ئێمه که یه وه ئه حدک
 نـابێ کـرد باسـم پێشـتر ک وه. وه بجوڵێنه شێلگیرتر و سوورتر جه دا ستێنه به و له بێ ده و بوایه ده که ره سه له یان یه خنه ڕه و ئه

 تی تایبـه به ڕێـژیم نێوخـۆی سیاسـیی ی ملمالنـه و موناقشـه رمکردنی گه ئامرازێکی ک وه نیا ته کان پێکهاته مافی و کورد پرسی
 کانی مافـه دیهێنانی بـه و دواداچوون بـه ر سـه له بـدا نیشانی بێ ده ڵک خه ڵكوو به بکرێ، پێ ی کایه کاندا ڵبژاردنه هه کاتی له

 لـه رێـژیم بـه کردن کشـه پاشه ڵکوو به نیه، رێژیم به تدان رعییه شه یان رێژیم له مافێك رتنیرگ وه مانای به ش وه ئه سووره،
 و ڕوانــین لــه ر ده بــه واتــه که. ناســراون ســمی ڕه به ییشــدا وه ته نێونه ئاســتی ر ســه له کــه ئازادییــه و مــاف ڵێک کۆمــه وتکردنــی زه
 بـه ت باره سـه ڵک خـه کـه وه ئـه ئێمـه ر، رکوتکه سـه و دیکتـاتۆڕ کـیرێژیمێ ک وه ئیسـالمی کۆمـاری ڕێژیمـی ڵ گـه له عامولمان ته

 کانیش حیزبـه پێویسـته وایـه پێمـان و زانـین ده پێویسـت و بـاش شـتێکی بـه بـێ، چـاالکتر و بخـا ڕێک خۆی باشتر کانی مافه
 .بن دا ئاقاره و به لک خه ی وه بزوتنه پشتگیری و ر هانده

 
  وه بۆته باڵو دا" کوردستان" ی رۆژنامه ی٧٢٩  ژماره لە
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 کانی ئێران ت به خۆپێشاندانه باره ی تورکی سه لێدوانی جێگری سکرتێری حیزب بۆ ڤی ئۆ ئه
 

 ئێران؟ نەكانیخۆپێشاندا دەڕواننە چۆن كوردەكان
 

 بەهـۆی هەیە، چاالكییـان کـه رێكخراوەكـان لە زۆرێـك و ئێـران كـوردی سیاسـییەكانی پـارتە نـاو لە سیاسیانەی ئەو زۆربەی
 چاوەكـان ئێسـتە ئێـران، خۆپێشاندانەكانی بەهۆی. دەژین ئەورووپا یان عێراق كوردی ناوچەی لە ئێران، رژێمی گوشارەكانی

 خۆپیشاندانەكان؟ دەڕواننە چۆن كورد اسییەكانیسی. ئێرانە كوردەكانی لەسەر
  

  سیاسیی رێكخراوەكانی كۆنترین لە یەكێكە كە كوردستان دیموكراتی حزبی گشتی سكرتێری جێگری زادە حەسەن ئاسۆ دكتۆر
 نگـیدە تـورکیی شـی به لەگەڵ پەیوەنـدییەك لە زادە حەسـەن. دەكـات خۆپێشاندانەكان چاودێری نزیكەوە لە ئێران، كوردانی
 كە هاتۆتەئـاراوە بارودۆخێـك رابردوو، خۆپێشاندانەكانی لە جیاوازە ئەمجارە خۆپێشاندانەكانی كە بەوەدا ئاماژە ئەمەریكا
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 گرتـــۆتەوە، شـــارەكانی لە زۆرێـــك خۆپێشـــاندانەكان کـــه یـــه وه ئه ی کـــه هۆیه: وتیشـــی نەبینـــراوە، رابـــردوو لە نمـــونەی
 ئەوەی بەهـۆی خۆپێشـاندەران چـی ر گـه ئه نـین، سـنووردار ئـایۆلۆژیكەوە یـان یكـۆمەاڵیەت توێژێکی و چین بە خۆپێشاندەران

 بە ئامـاژە کان دروشـمه اڵم بـه قام، شـه ر سـه هاتنـه بكـات چارەسـەر نەبوونیەكـان و گەنـدەڵییەكان نـیە توانایدا لە حكومەت
 تی واوه تـه لـه رێـژیم لـه ڕین تێپـه ێویسـتیپ و ریفـۆرم لـه نائومێـدبوون بـۆ وه ڕێته گه  د که ن كه ده سیاسیی گۆڕانكاری خواستی
 نشوسـتی ری گه ئه هێشتا اڵم به. قتره زه ییش وه ته نێونه ی وه دژکرده و شکاوه زیاتر ڵک خه ترسی مجاره ئه وه تره الی له. خۆیدا
 خوێنـاوی رکـوتی سـه بـۆ رێـژیم نابردنی پـه و ڵک خـه رێکخسـتنی بـۆ ک یـه چوارچێوه و روون ئاقـاری بوونی نـه هۆی بـه که بزاڤه
 .یه هه
 

 سیاسـی شـداریی به بـۆ خواسـتیان و ئاشـتیانه ری سـه چاره لـه کـان کورده نگریی الیـه ڵ گـه له كە بەوەكـرد ئامـاژەی زادە حەسەن
 بە و دەكـرێن دەستبەسـەر ئێـران بەنـدیخانەكانی لە بەردەوام کـورد سیاسـیی چـاالكی و سڤی  كەسی سەدان بە  میشه هه اڵم به

 كـاری سـەر هـاتنە و رژێـمە ئەم رووخانی خوازیاری روونی بە وان ئه ربۆیه هه دان، لەسێدارەدان هەڕەشەی ژێرلە كەس دەیان
 لـه زیاتر زۆر ئێران كوردانی ناوبراو ی وته به. بەجێبگەینێت نەتەوەییەكانیان خواستە بتوانێت كە دیموكراتیكن سیستەمێكی

 بەشـێوەیەكی بەاڵم دان، خۆپێشـاندانەكان لەگەڵ ئەوەی سـەرەڕای ئێستاش .کردوه یان جۆره م له خۆپێشاندانی ئێران ڵکی خه
 خـاڵی. كوردسـتان خۆپێشـاندەرانی دەگرنه ئاگر ئاسانتر رژێم ئەمنی هێزەكانی چونكە شەقامەكان، سەر نەڕژاونەتە گشتگیر
 و ئـه. دەوێـت چییـان دەزانـن و نرێكخستووتر خۆیاندا ناو لە دیكە، گەالنی بەراوردی بە كە لەوەدایە ئێران كوردانی بەهێزی

 بـه اڵوبوونیان تێكـه بۆ نگاندن ڵسه هه خۆیان به ت تایبه خواستی و دۆخ پێی به كان کورده که  تێبگەین لەوە پێویستە ڵێت ده
 نئامـادەبی پێویسـتە ئەوە رژێـم، چـوونی كۆتایی بەرەو و مەرجەكان پێچەوانەبوونی ئەگەری لە بەاڵم ن، بکه کان تیه زایه ناڕه
 .بین یەكگرتوو و
 
 م کـه یه: گێڕێـت ده رۆڵ نـوێیەدا جـوواڵنەوەیە ئەم سـەركەوتنی لە گرنگ خاڵی سێ من بڕوای بە ڵێت ده ها روه هه زاده ن سه حه

 و رێـژیم یاری نـه کانی نه الیه كگرتنی یه م، دووه. بدات جوواڵنەوەكە بە بەردەوامی نگ هاوئاهه پالنێکی چوارچێوەی لە خەڵك
 لەالیەن جـوواڵنەوەیە ئەم لەنـاوبردنی لـه پێشـگرتن بۆ تی وڵه نێوده ی وه دژکرده م سێهه. جیددی رناتیڤێکی لته ئه نیدروستبوو
 .رکوتکردنی سه رێگای له رژێمەوە

 

 VOA/tr: سەرچاوە
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 ڵکی ناڕازی بێ ری داوای خه اڵمده ی ناتوانێ وهکۆماری ئیسالم:  نزاده سه ئاسۆ حه.د

 
 ، نزاده سـه حه ئاسـۆ دوکتور ڵ گه له وتووێژێکی ئێران فرانباری به مانگی کانی خۆپیشاندانه تاوتوێی بۆ مریکا ئه کوردیی نگی ده

 کان خۆپیشـاندانه وتـی ڕه  بـه  ئامـاژه  بـه مریکا ئه کوردیی نگی ده.  کردوه کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری جێگری
 کۆمـاری یرانخوڵقێنیی قـه تی سیاسـه و واڵت ئـابووریی بـارودۆخی  له ڵک خه تیی زایه ناڕه و ران خۆپیشانده دروشمی ئێران،  له

 ئاســۆ دوکتــور ڵ گــه له  تــه بابه و ئــه کــرێ؛ ده ئێــران ڵکی خــه گشـتیی ســامانی و ت روه ســه حســێبی ر ســه  لــه  ناوچــه  لــه ئیسـالمی
 ؟ یه هه ئێرانی قامی شه داوای  به  وه اڵمدانه وه توانای ئیسالمی کۆماری ئایا  که رباس به  دێنێته  نزاده هس حه
 

 : وه رانی باڵو بکاته بۆ خوێنه  و وتووێژه قی ئه ده  باشی زانیوه به« کوردستان»

 
 دوایـی و پێکـرد دەسـتی مەشـهەد لە  که ندراوەبی تێدا زۆری خۆپیشاندانێکی ئێران ڕابردوودا ڕۆژانی  له ئاسۆ دوکتور :پرسیار

  بـه کان خۆپیشـاندانه.  بـووه خۆپیشـاندان ئێـران شـاری ٩٥  لـه م النیکـه ئامارەکـان بەپێـی و دیـکە شـارەکانی کـردە تەشەنەی
 کـردە میئیسـال کۆمـاری ڕێبەرانـی و سیاسی دەسەاڵتی تیی واوه ته درووشمەکان دواتر بەاڵم پێکرد ستیان ده ئابووریی درووشمی
ــانج ــانی و ئام ــۆ و شــەقامن لەســەر ئێســتا خەڵــکە ئەو هــۆیەک چ بە بەڕێزتــان بەڕای. سیســتمە ئەو وەالن  درووشــمە چــی ب

 گرت؟ بەخۆیەوە ڕادیکاڵی و سیاسی بۆی و ڕەنگ زوو ئاوا ئابوورییەکان
 

 واڵتە کێشـەکانی چارەسـەری و تواڵ بەڕێـوەبردنی ی که کاره ئەگەر واڵتێکدا لە حکوومەتێک ئەگەر ئەوەیە هۆکارەکەی :وەاڵم
ــابووری ڕووی لە ــا ئ ــانی لە ی ــکەوە، ڕووەک ــانی. سیاســییە پرســێکی ئەوە دی ــارامەیی ی ــوەبەرانی سیاســیی ناک  واڵتە ئەو بەڕێ

 کــرد باســت وەکــوو هەر. بکەوێــتەوە لــێ ئــابووریی بەتــایبەتی و فەرهەنگــی کــۆمەاڵیەتی، ئاڕیشــەی کە ئەوەی هــۆی دەبێــتە
 مەعنــای بەاڵم ئــابوورین ر گــه ئه هۆکارەکــانی یــانی تێــدان، تازانەشــی ســڵەتە خه ئەوە و بەرباڵوتــرە ۆرز ئێســتا بــزووتنەوەی

 حـاکمییەت تەواوی دەیـانەوێ ڕابـردوو لە نەترسـانەتر زۆر گشـتی شـێوەیەکی بە خەڵـک پاشـانیش و بەخشـراوە پێ سیاسیی
ــانجی بــکەنە ــان ئێعتــرازی ئام ــانهەوێ و خۆی  و بــکەنەوە قەتیســی ڕێژیمــدا باڵەکــانی کانی ۆییــهنێوخ  سیاســییه گەمە لە نای

 ی کێشـه بێگومـان. بکـا ئەوتـۆ شتیکی واڵت کێشەکانی چارەسەری بۆ دەتوانێ سیستمە ئەوە کە لەوەی بوون نائومید بەتەواوی
 بە بڵێــین دەتــوانین تەنــانەت و هەیە زۆری یەکجــار گرینگییەکــی ئازادییەکــانیش پرســی مەســەلەی بەاڵم هەیە، ئــابووری
 پـاڵنەرە کە نـاکرێ لـێ حاشای بەاڵم زۆرە، یەکجار سیاسیی مەعنای بۆیە. دایە مەیدان لە خەڵکە ئەم سیکوالرەوە سروشتی

  بێ یەکالکەرەوە دەتوانێ پاڵنەرە ئەو و بووە ئابووری پاڵنەرێکی هیوابەخشە زۆر کە ئەوەشە بڵیم دەتوانم و گەورەکە هەرە
 .چەشنەدا لەم حەرەکەتێکی لە خەڵک مەیدانی هاتنە وامیی رده به لە



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

196 
 

 
 و سیاسـی نگـارییەکی بەره هـۆی دەبێـتە کە خەلـک ئابوورییەکـانی داواکـارییە دەتـوانێ ئیسـالمی کۆماری ئێوە ڕای بە :پرسیار

 خـۆی تی ماهییه ڕووی له یان داراییەوە، بواری  له کە هەیە ئەوەی ئیمکانی ئیسالمی کۆماری  واته بکا؟ ر سه چاره ڕادیکاڵ ئاوا
 لـێ ئیسـالمیی کۆمـاری تێکشـکانی درەنگـی بە یان زوویی بە کان خۆپیشاندانه ی وه ئه یان بنێ کان کێشه ری سه چاره بۆ نگاو هه
 ؟ وه وێته که ده
 

ــاوەڕ ئەمــن :وەاڵم ــاکەم ب ــارە بــدا ڕوو بتــوانێ چەشــنە لەم شــتێکی ن ــین ئێســتا دی  یەکدەســت خەریــکە لەســەریەک  کــه دەبین
 نێـو  لـه تـازە سـووڕەتبەندییەکی هێنـدێک ڕەنـگە و نیـزام تیی واوه تـه پاراسـتنی بـۆ دەدا ڕوو یەتداحاکم نێو لە بوونەوەیەک
 کـایەوە،  بێته ئیسالمیدا جمهووری موناسباتی لە نوێ شتی هێندێک نێونەتەوەییشدا ئاستی لە  یه وانه له. بدا ڕوو حاکمیەتدا

 نیهایەتـدا لە بەاڵم وەزعە، ئەو ڕووبەڕووبـوونەوەی بـۆ ەڵێنێتەوەه هەنگاو هێندیک بیەوێ ئیسالمی کۆماری ڕەنگە ت نانه ته
 لەو سـەرەڕۆیی نـاوکی یـان -ئیسـتبداد  هەسـتەی - بااڵدەسـتن ئیسالمیدا کۆماری لە کە ئەوانەی ئەوەی لەبەر من باوەڕی بە

 و، ڕێـژیمە ئەو ەرەکانیتێکـد نـاوچەییە و نێـودەوڵەتی گەمە بە بەسـتراوەتەوە ڕێـژیمە ئەو بەقـای و هەرمان کە باوەڕەدایە
 لەوە نـاتوانن یـانی. پێویسـتە واڵت سـامانی و روەت سـه سـەرفکردنی و تـااڵنبردن بە بیگومـان گەمـانەش ئەو ئیـدامەدانی بۆ

 کە سیاسییەکەشـدا بەسـتێنە لە کە لەوە بەدەر ئەوە. نیە ئابوورییەکانیشیان پرسە چارەسەرکردنی توانای پاشان بکشێنەوە،
 ئەگەر و ڕۆیشـتووە قەناعەتەدا  جۆره م ئه و خەتە ئەو بەسەر میژە لە ئیسالمی کۆماری و خەڵکە داوای ئەوەش گوتمان وەک

 زوو یـان درەنـگ بە بـێ شـتێک هەر حەرەکەتە ئەو نیهـایەتی کەوابوو. دەکەوێتەوە لێ خۆی نەمانی وردەوردە بکا، پاشەکشە
 ئـــاخری لە ڕێـــژیمە ئەو نەمـــانی واقیعـــدا لە کە ەوەبکەوێـــت لـــێ ڕێژیمـــی ئەوتـــۆی پاشەکشـــەیەکی النـــیکەم بە دەبـــی هەر

 .بنووسرێ داستانەکەدا
 

 و ئـیالم دواتـر و بـوو لەگەڵی کرماشان سەرەتاوە لە هەر گرێ؟ ده جێ دا یه هاوکێشه و ئه کوێی لە کورد ئاسۆ دوکتور :پرسیار
 دەگەڕێـتەوە  وه ئـه ئایا. نەبینیوە وردمانک حزووری ئێمە کوردستان ی دیکه ناوچەی زۆر لە ئێستا بەاڵم. ورمێ و بۆکان و سنە
 کــورد تــازەیە ئیســتراتژیی شــێوازێک نــا یــان دەڕۆن ئاقارێکــدا چ بە خۆپیشــاندانەکان کە لەوەی کــورد گەلــی نیگەرانیــی بــۆ

 بێ؟ دڵنیا بردنەوەکەی لە کە کایەکە نێو بێتە بەرباڵوی بە کاتێک تەنیا کە ئەوە بۆ بژاردووە هەڵی
 

 ئەو کوردسـتان لە قـات چەنـد شەقام سەر هێناوەتەوە ئێران دیکەی شارەکانی لە کی خەڵه کە هۆکارانەی ئەو هەموو :وەاڵم
 ئاســتی لە ئەگەر بەڕاســتی. هێنــاون وەزاڵەی کوردیــان ڵکی خــه و دەکــا پــێ هەســتیان  وه پێســته و ڕە  بە خەڵــک هۆکــارانە
 لە بینـدراوە، چەشـنە لەو خۆپیشـاندانی و حەرەکەت یـا ەبـزووتنەو جارێـک چەنـد تەنیـا ڕابـردوودا کانی یـه ده  له و ئێراندا
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 ئیرانـدا لە ئێسـتا کە شـتەی لەو نـیە غایـب کوردستان و دەدا ڕوو چەشنە لەو شتی چەند ساڵێ هەموو کوردستان ڕۆژهەاڵتی
ــتە. دەدا ڕوو ــنەی ڕاس ــۆرە ئەو زەمی ــاندانانە و حەڕەکەت ج ــوو لە خۆپیش ــارەکانی هەم ــتان ش ــیە یەک وەک کوردس  بە مبەاڵ ن

 لە گەرموگـــــوڕی بە زۆر کرماشـــــان تـــــایبەتی بە و ئیســـــتراتژیکەکان و گەورە هەرە شـــــارە لە کە ئەوەی لەبەرچـــــاوگرتنی
 جـۆرە ئەو تێچـووی  کـه بڵێـین خـۆیەتی جێـی بەاڵم. لەگەڵە کوردستانیشـی بڵێین دەتوانین ئیمە دەرکەوتبوون، ئیعترازەکاندا
 لەگەڵ هاوپێوەنــدی نیشــاندانی بە و خــۆی لەســەر کــارکردن بە پێویســتە وردکــ  بۆیــه. لەســەرترە کوردســتان لە حەرەکەتــانە

 بـۆ چـی دەتـوانی ئیرانـدا لە  ئاڵوگۆڕانـه ئەم ئاکـامی کە بی  لەوه چاوی دەبی ئەوەشدا نیشت ته لە بزووتنەوانە، جۆرە ئەوە
 وەک ئـێمە و هەیە ئێعتـرازییە فەزا ئەوە لەگەڵ کـورد حاڵـدا هەر لە  دیـاره. بجـووڵیتەوە تێبینیـیەوە بە و بـێ بەدوادا کورد

 شـوێنەکان و کـات کـارەکە، تیکنیکـی بەسـتێنەکە، میتـۆدەکە، ئایـا بەاڵم دەکەین لێ پشتیوانیی کوردستان دێموکراتی حیزبی
 یەکالبـوونەوەی بە بـدا یـارمەتی کـوردیش ئیعتـرازی وەزنـی کە ئەوەی لەگەڵ پێوەنـدی لە بکـرێن تەنزیم دەبێ جۆرێک چ بە
 زەرفیەتەکـان و زەمیـنە پێـی بە داهـاتوودا حەفتەکـانی و ڕۆژەکـان لە کە شـتێکە ،ئەوە ئێـران سەراسـەری لە ازانەئیعتر ئەو
 .بکەین ر لەسه قسەی دەبێ ئێمە

  
 هەر کە هەیە بۆچـوون هێنـدێک. گـرینگە ئێـران گەلـی بـۆ کاتەدا لەو دەرەکی پشتیوانیی و الیەنگری پێتوایە چەند :پرسیار
 نـاتوانێ و خەڵـک ئاسـانتری سـەرکوتکردنی هـۆی ببێـتە دەتوانێ ئەمریکا پشتیوانیی لەوانە و دەرەکی یالیەنگرییەک چەشنە

 نـیە دڵیـان بە خەڵـک  لـه هیندێک ئەوەش و داهاتوو بۆ پالنێک وەک سەربازی هێرشی هۆی بێتە دەتوانێ یان بێ، قازانجی
ــدێک و ــیش هێن ــێن الیەن ــتا دەڵ ــی ئیس ــا ئەرک ــانەی ئەو و ئەمریک ــی داوای کە واڵت ــازادی و دێموکراس ــتیوانی دەکەن ئ  لە پش

 ؟ کردنه نگری الیه و ئه  باشه پێت نابت جه. بکەن ئێران خەڵکی
 

ــــانەت :وەاڵم ــــانەش ئەوە تەن ــــاتنێکی چەشــــنە هــــی  کە کات ــــودەوڵەتی وەدەنگه ــــووە نێ ــــی لە نەب ــــرازی حەرەکەت  و ئیعت
ــان جــۆرە ئەو ئیســالمی کۆمــاری رانی ڕێبــه هەمیشــە کوردســتان، خەڵکــی یــان و ئێــران خەڵکــی ئــازادیخوازانەی  حەرەکەتانەی

 کە لەوە جیـا هەبـێ نێـودەوڵەتی پشـتیوانیی دەبـێ بڵـێن ئـێمە کە ئەوەی کەوابـوو. کی ره ده ستی ده و بێگانە بە داوە نیسبەت
 لە کە وەیئە پــیچەوانەی بە. نێــونەتەوەییە شــتێکی کە مــرۆڤ سرووشــتییەکانی مــافە لە وەدەنگهــاتنە و ڕەوایە شــتێکی ئەوە

 جیـا کەوابـوو.  وانیـه  کـه  نێوخۆییه پرسێکی ئەوە  گوتویانه دیکە واڵتی هێندێک یان ڕووسیە ئەمنییەتدا شووڕای کۆبوونەوەی
 ئەو سروشـتی ئایا کە ئەوەی بەاڵم. بێ یارمەتیدەر دەتوانێ و پێویستیشە هاتنە وەدەنگ ئەوە ڕەوایە، شتیکی ئەوە کە لەوە

 هێــزی ئەگەر مـن بـاوەڕی بە بەاڵم. ببـێ جیـاوازی ریی کارتێکـه و کـاریگەری دەتـوانی ئەوە بەڵـێ ،بـێ چ دەبـێ یارمەتیـدانە
 و نێــودەوڵەتی هاتنی هاناوه بــه و یارمەتیــدان بەبــێ بخــا، ڕێــک خــۆی بتــوانێ خەڵــک بەڕاســتی و بــێ مەیدانــدا لە خەڵــک

 دەنگـی بە بەخشـین دەنگـدانەوە و ەدەنگهـاتنو کە ڕاستە حاڵدا هەر لە بەاڵم سەربکەوێ، دەتوانێ حەرەکەتە ئەو عەمەلیش
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 گەلـی تـایبەتی بە ئێـران گەالنـی تـایبەتی بە ئێـران ئـازادیخوازانی لەگەڵ هاوپێوەنـدی ڵەیەکی ڕایـه دروستکردنی و خەڵک
ــی ــدا ئەگەر کوردیش ــێ تێ ــوتر و ب ــێ؛ ئەکتی ــوانی ئەوە ب ــاریگەریی دەت ــێ ک ــوادارم و هەب ــتێکی هی ــنە لەو ش ــدا چەش  کە ڕووب
 .نەبێ بێدەنگ ئیدی جارە ئەو نێونەتەوەیی ی کۆمەڵگه

  
 وتووێژەدا لەو بەشداریتان بۆ ئاسۆ دوکتور سپاس :پرسیار

 
 .بژین هەر و ئێوەش بۆ سپاس :وەاڵم

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧١٨ ژمارەی لە)

 
 ٢٢١٨ جانێوێریی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------- 

  
 مانه حکووم به نه رێژیمی تاران مه: یتی ی کوه"س به لقه ئه"ی  زاده بۆ ڕۆژنامه ن سه ئاسۆ حه. د

 
 مەسعود محەممەد: دیمانە

 
 ئێـران ڵکی خـه کـه وه کـرده وه ئـه ر سـه له ختی جـه کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبـی گشـتیی سـکرتێری جێگـری زاده، ن سه حه ئاسۆ
 و ران گـوزه دابینکردنـی و واڵت پێشخسـتنی بـۆ ئێـران ڕێژیمـی توانـایی بـێ هۆی بـه  ش وه ئـه وه، ڕانه گه بێ خاڵێکی یشتۆته گه

 .دا ناوچه له دژمنکارانه و فراوانخوازی ی پڕۆژه  له ئێران ڵکی خه ئیمکاناتی و توانا فیڕۆدانی به و دێموکراسی
 
 کاتـه ده ئێـران ڵکی خـه ئێـران ڕێژیمی که کرد ی وه ئه باسی زاده ن سه حه یتی، کوه سی به قهل ئه ی ڕۆژنامه ڵ گه له وتووێژێکدا له

ــانیی ــرژی قورب ــه له گ ــه ڵ گ ــه و ئ ــت ی واڵتان ــان دەس ــوتی و وەردەدا دەکاروباری ــه": گ ــران ڵکی خ ــه ئێ ــەتە ل ــۆیی سیاس  و نێوخ
 جێگـای دێموکراتیـک ڕێژیمێکـی بـێ ده ر هـه زوو یـا نـگ هدر و نیـه ی ئاینـده ئیسالمی کۆماری. بووه بێزار ڕێژیم کانی ییه ناوچه
 ."وه بگرێته
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 تا هــه وه تارانــه لــه و ن ده ده ڕوو ناو ناوبــه کــه رێــژیم دژی بــه ئێــران ڵکی خــه كانی کــه یه دوای لــه ک یــه تییــه زایه ناڕه لەبـارەی
 ڕژێنـه ده ئیسـالمی کۆمـاری دژی بـه ئێـران ڵکی خـه که نیه جار م كه یه مه ئه" :گوتی زاده ن سه حه وه، گرنه ده هواز ئه و کوردستان

 و  باره قـه. بـوو جیـاواز پێشـووتر کانی تییـه زایه ناڕه لـه وه ڕووه هێنـدێک  لـه مسـاڵ ئه کانی خۆپێشـاندانه اڵم بـه. قام شـه ر سه
 ئێرانـی کانی شـاره ی هزۆربـ بـێ، ناهاوکـاتیش و پچـڕ پچـڕ ی شێوه به ر گه ئه چونکه بوو، وێنه بێ کان خۆپێشاندانه رباڵویی به

 لـه بریتییـه کـه بـوو تی اڵیـه کۆمه رێکی پاڵنـه کییان ره سـه ری پاڵنـه رچی گـه ئه کان خۆپێشاندانه که  وه له جگه وه ئه. گرتبۆوه
 ."وه بوونه نه خوالسه ئیدئۆلۆژیدا یان تی اڵیه کۆمه توێژێکی تاقه له و بوون ری ماوه جه ڕاستی به ڵی،بەاڵم نده گه و ژاری هه
 

 یی به ئامانج گرتنی خامنه

 
 مسـاڵ ئه کانی تییـه زایه ناڕه" کـه ڕاکێشـا وه ئـه بـۆ رنجی سـه ها روه هـه کوردسـتان دێمـوکڕاتی حیزبـی گشـتیی سـکرتێری جێگری

 کـه یه ڕاستییه و ئه ری رخه ده ش وه ئه ییه، خامنه لی عه که وه بااڵشه ری ڕێبه به ئامانج کردۆته خۆیدا تیی واوه ته له ڕێژیمیان
 نێوان لـه اڵت سـه ده سـتکردنی ستاوده ده له و ناکا ئیسالمیدا کۆماری ی سایه له ڕێفۆرم ئیمکانی به ڕ باوه چیدیکه ئێران ڵکی خه

 بارتر لـه ی که دۆخه كان تییه وڵه نێوده فشاره و ڕێژیم کانی نێوخۆییه  کێشه“ ناوبراو ڕی باوه به. "بوون ماندوو ڕێژیم كانی باڵه
ــۆ کــردووه ــه ب ــران ڵکی خــه ڕوانیی چــاوه ی وه ئ ــا ش وه بــه دانــی زاده ن ســه حه اڵم بــه. "بــێ دی وه ئێ ــه پۆلی شــه" کــه دان  ی مجاره ئ

 کـه سیاسـی یـا شۆڕشـگێڕانه سـازوکارێکی بوونی نـه ك وه وڕووویـه، ره به دژواری و موکوڕی کـه ڵێك کۆمه ڵ گه له كان تییه زایه ناڕه
 و ئــه. "ڕێـژیم لترناتیڤی ئـه ببێتــه بتـوانێ کـه ك تییه رکردایه سـه بوونی نــه ها روه هـه ،بـدا پـێ ڕوونــی ئاقـارێکی و بخـا ڕێکـی
 کـه وه لـه ڕێـژیم مجاره ئـه کـه تی تایبـه به شـکاوه ڕێـژیم لـه ترسـیان ئێستا ئێران ڵکی خه که دا وه ئه ڵ گه له" :گوتی ها روه هه
 ر هـه ڕێژیمه و ئه رێژیم، رمانی هه و نووس چاره بگاته کار ر گه هئ اڵم به دوودڵه، ببا خوێنڕشتن و رباڵو به رکوتی سه بۆ ست ده

 تونـدوتیژی بـۆ سـتبردن ده و بێباکانـه رکوتی سـه  بـه کـه ڕێژیمێـک كا، ده رکوت سه توندی به تی زایه ناڕه كی یه وه بزوتنه جۆره
 و سـووریه و لوبنان و عێراق له ك وه ش دیکه واڵتانی له ڵکوو به ئێران ڵکی خه ر رامبه به له نیا ته ک نه ش وه ئه ناوبانگه، به
 ."نازانرێ دوور به ودواش مه له ئێران ڵکی خه دژی به ڕێژیم تێرۆری و رکوت سه رباڵوی به تی سیاسه ربۆیه هه. ن مه یه
 

 کان تییه زایه داهاتووی ناڕه

 
 پۆلی شـه کانی نجامـه ره ده بتـوانێ ڕێـژیم ت نانـه ته ر گـه ئه" :کـه وه کـرده وه له ختی جه كانیدا قسه ی درێژه له زاده ن سه حه ئاسۆ
 ش وه ئـه. وه ڕانـه گه بـێ کی یـه نوخته یشـتۆته گه ئێـران ڵكی خـه بکـا، سنووردار ك یه ماوه بۆ کانیش تییه زایه ناڕه ی دواییانه م ئه
ــه ــایی بێ هۆی ب ــژیم توان ــۆ ڕێ ــتنی ب ــته ده و واڵت پێشخس ــوزه رکردنی به س ــی و ران گ ــۆ دێموکڕاس ــه ب ــا و ڵک خ ــۆی هەروەه  بەه
ــه ــانی و  وزه فیڕۆدانی ب ــران تواناک ــه به لــه ئێ ــوازی کانی رنام ــه دەســتدرێژی و فراوانخ ــه ل ــه کــه دا ناوچ ــه نیا ت  و ئــه یاریی ن
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ـــه ســـت ده ئیســـالمی کۆمـــاری کـــه وه وێتـــه که ده لـــێ ی تانـــه وڵه ده  و نێوخـــۆیی سیاســـەتە لـــه ڵک خـــه. دا رده وه کاروباریـــان  ل
ــه ناوچه ــژیمر کانی یی ــدوو ێ ــوون مان ــاری. ب ــده ئیســالمی کۆم ــه ی ئاین ــگ دره و نی ــا ن ــه زوو ی ــێ ده ر ه ــوێنی ب ــۆی ش ــدا خ ــه ب  ب

 ."دێموکراتیک لترناتیڤێکی ئه
 
ــارەی زاده ن ســه حه  هۆکــار ســێ بــه ڵک خــه ی مجاره ئــه کانی تییــه زایه ناڕه وتنی رکه ســه" گــوتی كان تییــه زایه ناڕه داهــاتووی لەب
 توانـای م، دووه ودوادا؛ مـه له كانی تییـه زایه ناڕه لـه ڵک خـه رفراوانتری بـه و زیـاتر رچی هـه شداریی به م، هك یه: وه ته ستراوه به

 بکــا؛ ش پێشــکه متمانــه جێگــای لترناتیڤێكی ئــه بتــوانێ و بگــرێ ك یــه وه كانیــه پێكهاته موو هــه بــه کــه ئێــران ئۆپۆزیســیۆنی
 سـا  وه ئـه ر سـه له رێـژیم کـه تێکـدا حاڵه لـه ئێـران ڵکی خـه هاتنی هاناوه بـه بـۆ تی وڵـه نێوده ڵگەی کۆمـه ڵوێستی هه م، سێهه
 ."دامرکێنێ ئاسن و ئاگر به ری ماوه جه ی وه بزووتنه بڵێسەی که وه بێته

 
 كه وه بۆ بزوتنه[ کان کورده]نگاندنی  ڵسه هه

 
 كی ڕابردوویـه ئێـران کـانی کورده": گـوتی زاده ن هسـ حه سـاڵ، م ئـه کانی تییـه زایه ناره بـۆ ئێران کانی کورده روانینی به ت باره سه

 هـی لـه وه ڕێکخسـتنه و چـاالکی ڕووی لـه وان ئـه بزاڤی و یه هه ئیسالمی کۆماری دژی به ڕێكوپێک باتی خه له درێژیان و دوور
 بـوون ئێـران ڵکی خـه شی هب  نیا ته کان کورده کار، ر سه هاته ڕێژیمه م  ئه کاتێك. ندتره مه وڵه ده ئێران ی دیکه النی گه موو هه
 و ئـه دانی ملنـه و السـاری بـۆ واڵمێـک ك وه ش مـه ئه ڵبژارد، هـه نگارییان ره بـه ڕێگـای و گـوت ینی خومـه ڕێژیمـی بـه یان"نا" که

 لـی  گـه دژی لـه ڕی شه وه ئایینه ناوی به و دانا مولحید و کافر به کانی کورده و وه کرده ت ڕه ی ئاشتییانه ری سه چاره که ڕێژیمه
 ك وه خشـی به ئێرانـدا ئـازادیی بـۆ خەبـات کوشـتارگای له خۆیان رانی رێبه باشترین کان کورده شدا رێگایه و له. یاند ڕاگه کورد
. کـران تێـرۆر وه رێژیمـه و ئـه ن الیـه له که ندی فکه ڕه شه سادق دوکتور و قاسملوو حمان بدولڕه عه دوکتور  ئێمه حیزبی رانی ڕێبه
 واڵمــی میشــه هه ڕێــژیم اڵم بــه ین، بکــه ر ســه چاره وه ئاشــتیخوازانه و سیاســی ڕێگــای لــه كان کێشــه بــووین حــازر میشــه هه ئێمــه

 ."وه ته داوه ئێعدام تی په و گولله به و ناعادالنه دادگای و رکوت سه و تێرۆر به ی ئێمه ی ئاشتیخوازانه داخوازیی
 
 بـۆ و کوردسـتان باشـووری خۆیی ربه سـه ڕێفرانـدۆمی ڵ گـه له ک ندییـه ههاوپێو ک وه ڕابردوو، هاوینی": گوتی دواتر زاده ن سه حه
  ناوچـه له تی تایبه به وه ئێرانه کانی منیەتییە ئه هێزه ن الیه له بێگوناح ڵکی خه ی ڕۆژانه کوشتنی بەرامبەر ربڕین تیده زایه ناڕه

 و سیاسـی چاالکـانی له س که دان سه دائیمی ی وهشێ به. خست ڕێ وه خۆپێشاندانیان ندین چه کوردستان ڵکی خه كان، سنوورییه
 ."وڕوون ره به ئێعدام ترسیی مه ڵ گه له وان له س که یان ده و دان ڕێژیم کانی زیندانه له نی ده مه
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 رووخانی رێژیم

 
 بـه ی وه جێگرتنـه و ڕێـژیم ڕووخـانی ئێـران کـانی کورده" :گـوتی زاده ن سه حه وێ، ده چییان ئێران کانی کورده که وه به ت باره سه

 بـاقیی ڵ گـه له نـدی پێوه له کـورد ی وه ئـه اڵم بـه بکـا، جێ جێبه وان ئه یی وه ته نه داواکاریی که وێ ده دێموکراتیکیان سیستمێكی
 ئێســتا تـا و بــووه نـدی هاوپێوه و ربــڕین ده پشـتیوانی لــه جۆرێـک نیا تـه داوه نیشــان خـۆی لــه ئێسـتا تــا ئێرانـدا کانی شـاره

 رانن نیگـه وه لـه کـان کورده کـه یـه وه ئه شی که هۆیه. وه گرتۆته نه ئێرانی کوردستانی موو هه گشتگیر تیی زایه ناڕه کی یه وه بزوتنه
 کـانی هێزه که ت تایبه به وه، بمێننه نیا ته به دا ڕێژیمه و ئه ر رامبه به  له خۆڕاگری دانی درێژه له وان ئه جارێک موو هه ک وه که

 ."ن که ده ناڕازی ڵکی خه له قه ته ئاسانتر زۆر نکوردستا له ڕێژیم
 

 و کوردسـتان ڵکی خـه مسـاڵ ئه کانی تییـه زایه ڕه نا کـانی کوژراوه ی زۆربـه" کـه کـرد زیـاد شـی وه ئه دا درێـژه لـه زاده ن سـه حه ئاسۆ
 ڕێکخراویـان نگاریی ره بـه و تـی زایـه ناڕه تی رفیـه زه کوردسـتان لـه تی تایبه به ناوچانه و له ڵک خه بوون، خوزستان و لۆرستان
 کی یـه وه بزوتنه ڵ گـه له لـه په به کوردسـتان ڵکی خـه کـه ین بگـه تـێ وه لـه بـێ ده اڵم به. وێ ده چییان زانن ده ڕوونی به و زۆره،
 ڕوانینێـک و  پـڕۆژه هـا وه  بـه ت باره سـه كگرتوویی یـه هێشـتا. بێ نـه پشت له ڕوونی سیاسیی كی یه پڕۆژه که ون که نا ری راسه سه

 ر گـه ئه و ڕووخـێ ده ڕێژیمـه و ئـه کـه ن بکـه ئاماده ڕۆژه و ئه بۆ خۆ وه پێکه ک الیه موو هه پێویسته ش وحاڵه به. بووه نه دروست
 ."نابێ دوور زۆر ڕۆژه و ئه وه، بجووڵێته دروست ئۆپۆزیسیۆن

 
 محەممەد مەسعود: دیمانە

 
 (رگێڕدراوه وه وه بیه ره عه له)

 
 ٢٢١٨ی مای ٥: ڕێکەوتی  -ڕی کوردستان و کورد  ماڵپە: سەرچاوە

 
------------------------------------------------ 
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 وتووێژ لەبارەی دەرەنجامەکانی لەبارچوونی بەرجام

  
 ڕێژیمــه و ئــه کــه بــێ ده رپرســیارمان به ییــدا وه ته نێونه ئاســتی لــه ڕێژیمێکــی ئێــران لــه کاتێــک نیا تــه:  زاده ن ســه حه ئاســۆ. د
 ی باره لـه حیـزب گشـتیی سکرتێری جێگری ڵ گه له «ڕووداو» وتووێژی) بێ ر واڵمده خۆیدا هاوواڵتییانی ر رامبه به له پێشدا له
 (رجام به له مریکا ئه رچوونی ده
 

 (رگێڕدراوه وه وه له ئینگلیسییه)

 
 چیه؟ ئێران ڵ گه له ناوکی یوتن ڕێککه له وه کشانه بۆ ترامپ بڕیاری ی باره له یشتنتان تێگه :پرسیار

 
. دا ده م ڵــه قه لــه خــراپ بــه یــا بــاش بــه یی وه تــه نێونه بڕیــارێکی خــۆی کانی ندییــه وه رژه به پێی بــه ک یــه وه ته نه ر هــه :وەاڵم

 ئێمـه کـه وهدرا ڕێژیمێکـدا ڵ گـه له نـدی پێوه له بڕیارێکه ناوکی وتنی ڕێککه له مریکا ئه ی وه کشانه که وه ئه رچاوگرتنی به له به
 جیاتی لـه ش، حاڵـه و بـه. ین بکـه بڕیـاره و لـه پێشـوازی کـه یـه وه ئه ئێمـه بـۆ ڵوێست هه سروشتیترین ین، که ده بات خه دژی به
  وه قانوونییـه کی یـه ڕوانگه لـه دا لێـره  باشـه پـێم بـڕوانم، بڕیـاره و ئه بۆ سیاسی ت نانه ته یا خالقی ئه کی یه ڕوانگه له ی وه ئه
 یی وه تـه نێونه قـانوونی ی وانـه پێچه به نـاوکی وتنی ڕێککـه لـه مریکا ئـه ی وه کشـانه کـه بـاو بۆچـوونی ی وانـه پێچه به .بچم بۆی
 تێک وڵـه ده ر هـه. ئێـران کـانی وه کرده و کار نتقیی مه نجامی ئه له جگه نیه شتێک بڕیاره و ئه که دام ڕه باوه و له من  ئه زانن، ده
 ی وانــه پێچه به کــه کا نــه کارێــك هــی  واتــه بکــا، جێ جێبــه  وه تــه نییه حوســنی بــه كان تییــه وڵه نێوده وتنــه رێککه تی ریه ســه له
 ئــامرازێکی و ڵکوژ کۆمــه کێکی چــه نــاوکی کی چــه کــه بــێ چــاو ر بــه له مان وه ئــه ر گــه ئه. بــێ کــه وتنه ڕێککه ئامــانجی و ســت به مه
 و نــاوکی دامـاڵینی کی یه پرۆسـه نێـو  بچێتـه ک الیـه له تێک وڵــه ده اکرێنـ تانـه، وڵه ده نیزامیـی و سیاسـی نفـوزی وپێـدانی بره
 خـۆی ری وروبـه ده واڵتـانی لـه ردان سـتێوه ده بـه درێژه یان بالیستیک، کی مووشه پرۆگرامێکی به بکا ست ده هاوکات وه والشه له
 لـه جگـه بوو نه شتێک یان که نجامه ئه اڵم به ران،ئێ ڵ گه له ناوکی وتنی ڕێكکه له بوون نه شێک به پرسانه م ئه که زانین ده. بدا

 .بوو ناوکی وتنی ڕێککه ی وتووانه رکه سه جێبوونی جێبه تیی ڕه بنه رجی مه که متمانه کردنی بنکۆڵ
 

 لــێ ئێرانــی ڵ گــه له نــاوکی وتنی ڕێککــه کــه ئۆبامــادا می رده ســه لــه مریکا ئــه ی وه ره ده تی سیاســه وایــه پێتــان ئایــا :پرسههیار
 بوو؟ دروست كی ستراتژییه وه، وته که
 

  و یه ناوچه و له وه کشانه که ریانخست ده ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه له ڕابردوو سااڵنی کانی ڕووداوه گشتی، کی یه شێوه به :وەاڵم



ئاسۆ حەسەن زادە. وتارو وتووێژەکانی هاوڕێێ تێکۆشەر د  

 

 

203 
 

 و ئـه یـه، هه وه ناوکییـه وتنی ڕێککـه بـه نـدیی پێوه کـه ش یـه جێگه و ئـه تـا. نیه ستراتژی باشترین خۆیدا ر سه به جێهێشتنی به
 ی خراپکارانـه مـانۆڕی یـدانی مه ڕاسـتی به ی رجـه مه و بـه بـێ رێنی ئـه ئـاڵوگۆڕێکی تـوانێ ده مـه ئه کـه وابـوو پێمـان ئێمه کاته

 ڵکوو بــه با، نــه بۆخــۆی تی وڵــه نێوده ی ڵگــه کۆمه رنجی ســه موو هــه نــاوکی پرســی ش چیدیکــه و بکــا ســنووردار ئیســالمی کۆمــاری
 کـه بـوو وه ئـه «رجام بـه» تیی ڕه بنـه ره هـه موکوڕیی کـه. وه بدرێته ئێران النی گه کانی ئازادییه و ماف پرسی له ئاوڕ مجاره ئه
 ڕێژیمـی وی تونـدڕه ره هـه بـاڵی کـه زانـین ده. وه گرتـه ده ناوکیی پێدانی شه گه نیا ته و بوو نه «جام » ی که ناوه ی وانه پێچه به

 بـۆ ی وه ئـه تی رفه ده رجام به که وه ئه اڵم به. کان دانوستانه ی بازنه بخرێنه  دیکه کانی پرسه که بوو موخال  توندی به ئێران
 بــۆ ئــازادی بــه وه هێنابوونــه ســتی ده وه وه کــه وتنه ڕێککه ی ڕێگــه لــه ی داراییانــه رچاوه ســه و ئــه کــه هێشــتبۆوه ئیســالمی کۆمــاری

 .کردبوو شکست به حکووم مه ی که وتنه ڕێککه جێکردنی جێبه با،ب کار به دا ناوچه له خۆی ی رانه تێکده تی سیاسه پێدانی ره په
 

 چیه؟ وه باره و له ئێوه ی شڕۆڤه. ن ده ده ئازار ئێرانیش هاوواڵتییانی کان ئابوورییه سزا :پرسیار
 

 تـوێژه و چـین تی تایبـه به نن، یـه گه ده ڵک خـه بـه زیـان پێشدا له کان ئابوورییه سزا که بکا وه له حاشا ناتوانێ س که :وەاڵم
 واڵتێکــی ڵکی خـه کــه داخـه ی جێگـه. ئێــران ڕێژیمـی بێگومـان بکــرێ؟ لۆمـه مـه ئه بــۆ بـێ ده کـێ اڵم بــه. کان تانـه ره بێده  ره هـه
 وه بێنینـه بیـر وه ش وه ئـه پێویسـته. گیـراوه بارمته به وه واڵته م ئه خودی تی حکومه ن الیه له مجۆره به ئێران ک وه ندی مه وڵه ده
 مـه ئه. ڵک خـه رانی گـوزه و ژیـان باشـبوونی هـۆی ببووه نـه ن سـڵه ئه وه ناوکییـه وتنی ڕێککـه ی سایه له مارۆکان گه گرتنیڵ هه که
 هـان ڵکی خـه دۆخـه م ئه دیتمان ڕابردوودا کانی مانگه له ک روه هه زیاتر ش وه له. یه دیکه شوێنێکی له که کێشه که خا ده ری ده

 .نیه خراپ ش مه ئه بگرن، وه سته ده به خۆیان نووسی رهچا و پێ ر سه ستنه هه که داوه
 

 لـه پشـتیوانی هێشـتا ئێـوه بـۆچی وایه که. نیه ئێرانی له ڕێژیم گۆڕینی ستراتیژیی که یاندووه ڕایگه ترامپ ی ئیداره :پرسیار
 ن؟ که ده ئێران ر سه خستنه مارۆ گه و سزا
 

 کـردبن داوامـان ئێمـه کـه نـین لێک بژارگـه کان ندیـداره پێوه مارۆ گه و که هوتن ڕێککه کۆتایی نه و ناوکی وتنی ڕێککه نه :وەاڵم
 کانیان سیاسـییه نجامـه ره ده تـوانین ده نیا تـه ئێمـه که فاکتن ڵێک کۆمه  مانه ئه. کرابێ پێ ڕاوێژمان و پرس وه یانه باره له یان
 کی سـتراتژییه ی چوارچێـوه  بخرێنـه مارۆکان گـه پێویسـته ڵکوو بـه. نـین کافی نیا ته به مارۆکان گه ڵێین ده ئێمه. نگێنین ڵسه هه
 دا وه ئـه ڵ گـه له. بووه نه ئێران به ت باره سه نه و ناوچه به ت باره سه نه كی ستراتژییه ها وه مریکا ئه. جیم مونسه و الگیر مه هه
 ڕوونــی کی ســتراتژییه لــه هێشــتا ئێمــه اڵم بــه هــاتووه، ردا ســه به گــۆڕانی شــت زۆر ترامــپ رۆک ســه رکاری ســه هاتنه پــاش کــه
 مریکا ئـه کـه وه ئـه. دووریـن رابکێشـێ بۆخـۆی ئێـران لـه گـۆڕان نگری الیـه کـانی هێزه و ڵک خـه ی متمانـه و ئومێـد که مریکا ئه
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 ی رانـه تێکده تی سیاسـه دژی بـه وه کرده به نگاوی هه بێ  به اڵم به. نیه خراپ شتێکی دێڵێ جێ به ئێران ڵکی خه بۆ رێژیم گۆڕینی
 رێـژیم، ی رانه رکوتکه سـه فتـاری ڕه ر رامبـه به لـه ئێـران ڵکی خـه  له وه كرده به پشتیوانیی مێکانیزمی بێ به و دا ناوچه له ڕێژیم

 .ن گه ده وتن پێشکه و ئازادی به ئێرانیش ڵکی خه نه بینێ، ده وه خۆیه به ئارامی و ئاشتی ناوچه نه
 

 ئێـران ڕێژیمـی دژی  بـه ئێـوه باتی خـه سـتراتیژیی ر سـه له کی رییه کاریگه چ ئێران ر سه یمارۆکان گه و سزا ی وه ڕانه  گه :پرسیار
 بێ؟ ده
 

 ر هـه و نیـه  وه ره ده دنیـای و ئیسـالمی کۆمـاری کانی ندییـه پێوه دۆخـی بـه سـتراوه به کـه ین به ده ڕێوه به باتێک خه ئێمه :وەاڵم
 باتی خـه قـازانجی بـه ئێـران ڕێژیمـی ر سـه بـۆ تی وڵـه نێوده زیـاتری فشـاری کـه رچاوه بـه له شـمان وه ئه اڵم به. بێ ده وام رده به

 سـتراتژیی -هیوامانـه  ک وه - و بێـت ر گـه ئه. نـاگۆڕن ئێمـه باتی خـه تی زعیـه وه لـه وا شـتێکی نیا تـه به مارۆکان گـه. شه ئێمه
 هۆی بـه کـه وایه پێمان خته وه و ئه بگرێ، رچاو به له ئێرانیش النی گه کانی خواسته ڕاستی به ئێراندا ر رامبه به له تی وڵه نێوده

  لـه. بـین کارسـاز شـێکی هاوبه و نگ رده بـه تـوانین ده ئێمـه ڵک، خـه رێکخستنی بۆ توانامان هۆی به و باتگێڕیمان خه ڕابردووی
 لـه کـام هـی  نێوخۆیـه، لـه کڵ خـه ڕێکخسـتنی تمان وییـه وله ئه کـه دا وه ئه ڵ گه له پێشمانه، له ی قۆناغه م ئه بۆ حاڵدا، ر هه

 و نێوخـۆیی بـارودۆخی کـه ین کـه ده ئاماده کاته و ئه بۆ خۆمان و نانێین ال وه ڕێژیمه م ئه دژی به بات خه کانی شرووعه مه شێوه
 .ن که ده ئیسالمی کۆماری اڵتی سه ده به کۆتاییهێنان به ك کۆمه یی وه ته نێونه رجی لومه هه
 

 ئورووپــا تیی کیــه یه وێ تانـه ده یــه؟ کامه ر بـه بیگرێتــه مریکا ئـه کــه وه ره ده تی سیاسـه باشــترین وه ئێــوه ی ڕوانگـه لــه :پرسهیار
 بکا؟ چی ئێراندا ڵ گه له ندی پێوه  له
 

 بێکۆتـایی دانـی درێژه نێوان لـه ڵبژاردن هـه مای دیلـه  له که یه وه ئه ئێراندا ر رامبه به له مریکا ئه بۆ ستراتیژی باشترین :وەاڵم
 من ئـه. ر ده بێتـه دا، ده ڕوو چـۆن و نگێ کـه نیـه علووم مـه کـه نیزامـی هێرشێکی ش دیکه الی له و ک الیه له وجوود مه تی زعیه وه

 کـارکردن و  وه کرده بـه شـدارکردنی به لـه بریتییـه ویش ئـه. وه بکرێتـه تـاقی وایـه ق هـه کـه یـه هه م سـێهه کی ڕێگایـه وایه پێم
 خوێنـاویی رکوتی سـه  لـه ڕێـژیم پێشـگرتنی بـۆ مێکانیزمێـک ڵ گـه له هاوکات ئێران، له گۆڕانن نگری الیه ی هێزانه و ئه ڵ گه له

 سـندن په وه سیاسـییه و قـانوونی باری له م هه ی ڕێکارانه و ئه ی وه دۆزینه له ین ئاماده ئێمه. ڵک خه ی ئاشتیخوازانه ی وه بزوتنه
 تان ئیشـاره دروسـتی بـه  ئێـوه. بـین ر تیـده یارمه گونجـاون، ئێران ی ڵگه کۆمه وویداهات و مڕۆ ئه کانی ته واقعییه ڵ گه له م هه و

ــه ــه ب ــرد کان ئورووپایی ــی. ک ــران ڕێژیم ــه هه ئێ ــوودی میش ــه س ــاوازیی ل ــین جی ــه ڕوان ــه نێوان ل ــه یه و مریکا ئ ــا تیی كی  ئورووپ
 ڵـه مامه ئێـران ڵ گـه له کـه کۆمپانیایانـه و ئـه ی وه ڕاندنـه په و پاراسـتن بـۆ وڵدان هه وێڕای کان ئورووپاییه ئێستا. رگرتووه وه
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 ئاقـاری دوو واتـه. پێویسـته بـێ، ڵ گـه له مریکاشی ئه و بێ الگیر مه هه که نوێ وتنێکی ڕێککه که نێن داده ش وه به دان ن، كه ده
 ر رامبـه به لـه تی وڵـه ودهنێ تێکی سیاسـه هـی  مریکادا، ئـه و ئورووپـا نێوان لـه ڵوێسـت هه كخسـتنی یه بێ به. وانه پێچه و هاودژ
 وه ئـه بـۆ تی کاتیـه ئێسـتا. بـن ئێران له عیراق سیناریۆی ی وه بوونه دووباره ی ئاماده که وه ئه ر گه مه نابێ، وتوو رکه سه ئێراندا

 تیئاســ لــه ڕێژیمێکــی کاتێــک نیا تــه ئێمــه. ن بکــه لــێ چــاو نــدا درێژخایه لــه خۆیــان کانی ندییــه وه رژه به کان ئورووپاییــه کــه
 .بێ وه ره واڵمده خۆیدا هاوواڵتییانی ر رامبه به له پێشدا ڕێژیمه و ئه که بێ، ده رپرسیارمان به ییدا وه ته نێونه

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٢٧ ژمارەی لە

 
 ٢٢١٨ی جوونی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------ 

 
 !رکردن بێ یاننامه ده ر به شمان نابێ هه کاری هاوبه

 
 تی نسوور مروه مه:  دیمانه

 
 ی وه ئـه. دایه گۆڕان و ڕووخان دووڕێیانی م رده به له ئیسالمی کۆماری وایه پێیان سیاسی دێرانی چاوه ئێراندا ئێستای دۆخی له
ــه ــه الی ب ــتانه ڵکی خ ــه وه کوردس ــه وه ئه گرینگ ــه ی ــ ک ــه ائای ــییه پارت ــه کانی سیاس ــده چه اڵت ڕۆژه ــه یه ن ــه كگرتووان  ڕووی ڕووب

 .ئێران کانی سیاسییه هێزه و اڵت سه ده و وه ره ده دنیای به ڕوو چ  و خۆیاندا نێو له چ وه، بنه ده ئێران له گۆڕان سیناریۆکانی
 

 دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری جێگری ه،زاد ن سه حه ئاسۆ دوکتور ڵ گه له وتووێژێکدا  له ی ته بابه و ئه «کوردستان»
  . کردوه تاوتوێ کوردستان

  
 و مڕۆ ئـه دۆخـی وی ڕوه ڕووبه نگ كده یه و وه پێکه بتوانن که هایه وه اڵت ڕۆژهه کانی حیزبه ئێستای تی زعیه وه ئایا: کوردستان

 وه؟ ببنه ئێران ی ئاینده
 
 لـه نێوانیـان ئێسـتای دۆخـی اڵت، ڕۆژهـه  کانی حیزبـه نێـوان ڕابـردووی کانی نالێکییه و گرژی رباری سه :ن زاده سه ئاسۆ حه. د

 کـه ئاسـاییه. نیـه دا کـه دۆخه كانی پێویسـتییه و ڵک خـه ڕوانیی چـاوه ئاسـتی لـه جـۆر هـی  بـه ویش ئـه اڵم بـه باشـتره، جاران
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 کـه بڵێـین ر گـه ئه یـه  ڵه هه اڵم بـه. وه تـهبکا وه خۆکۆکردنه و كگرتن یه له بیر زۆرتر گۆڕاندا و پشێوی کاتی له لێک گه موو هه
 ئـازادیی بـۆ بات خه حاڵی له و بێ ر سه له ی شه ڕه هه که تێک میلله ر هه. بگرین ك یه بێ ده ئێمه ئاڵوگۆڕدا ری گه ئه  له نیا ته

 و ڵێن بــه و وشــمدر بــه كگرتنیش یــه. بکــا لــێ چــاو خــۆی م رده بــه له کۆتــایی بــێ کی ئاســۆیه ك وه كگرتن یــه بــێ ده بــێ، خۆیــدا
 .کرێ ده ڕێگا خشه نه و مێکانیزم و ڕێکار به ڵکوو به ناکرێ، ت نیه یاندنی ڕاگه

  
  باش شتی ک وه که یه هه چی. باشتره جاران له ئێستا اڵت ڕۆژهه كانی حیزبه نێوان دۆخی که کرد ت وه ئه باسی: کوردستان

 بکرێ؟ باس كاندا حیزبه نێوان هاوکاریی و ندی پێوه له
 
 ن الیـه ڕابـردوودا لـه. ی بکـه حیسـاب باشی شتی به بێ ده  بۆخۆی وه ئه دێ پێ کۆتایی که خراپ شتی :ن زاده سه ئاسۆ حه. د

 پلـۆرالیزم گشـتی به و کردووه ساز گرژیی دیکه نی الیه ڵ گه له ئیدئۆلۆژیک سایلی مه ر سه له که کوردستان اڵتی ڕۆژهه له بوو هه
 شــێوازی ت نانـه ته. ت وییـه وله ئه بۆتـه تی وایـه ته نه گوتـاری مڕۆ ئــه. بـووه ژان بـه و دژوار ئالێکی ئیـده وه داخـه به ئێمـه الی لـه

 کـانی بژارده کانی تێبینیـه و خنـه ڕه موو  هـه و کردنی فۆرموولـه موکوڕیی کـه موو هـه ڵ گـه له ئێـرانیش، له کورد پرسی ری سه چاره
. بـووه دروسـت ر سـه له نیسـبیی ئیجمـاعێکی اڵم بـه ئێرانـی، ئۆپۆزیسـیۆنی و اڵت سه ده به ییمان متمانه بێ ڕای ره سه و  ڵگه کۆمه

  اڵم به شبوون، دابه و تبوون له واته بووه یدا په نێودا له یان تازه خشی زیانبه ی دیارده که  وه ئه ڵ گه له ئێمه کانی پارته پاشان
 .بووه میشی رهه به ک یه ڕاده تا و ویهپێشو له زیاتر زۆر ئێستا نێوانیان  هاوکاریی و ڵوێستی هاوهه

  
 ئێرانه؟ کوردستانی کانی حیزبه هاوکاریی ندی ناوه ستت به مه ئایا چیه؟ دیاریکراوی به مه رهه به و له ستت به مه: کوردستان

 

 و هـاوفکری مرینی تـه و دانیشـتن زۆر کی یـه ماوه می رهـه به بۆخـۆی ند ناوه. كانه مه رهه به له ک یه وه ئه :ن زاده سه ئاسۆ حه. د
 و ئـه. كانـه ڕابردووه به ره هـه سیاسـییه حیزبـه تی تایبـه به اڵت ڕۆژهـه كانی سیاسـییه ڕێکخراوه له پێنج نێوان له ڵوێستی هاوهه
 جیـا چونکـه. نیـه کـافی جـۆر هـی  بـه کـراوه ئێسـتا تـا ی وه ئه اڵم به کردوه، باشی شتی ئێستا تا که دا وه ئه ڵ گه له نده ناوه
 ی وه فراوانبوونـه مێکانیزمی و بکا دروست خۆمان باتی خه ی ئاینده و ئێستا به ت باره سه ش هاوبه ڕوانینێکی پێویسته که هو له

 بـێ ده بکـا، دروسـت نێوخـۆش ی ڵگـه کۆمه بـه زیـاتر ی وه بوونـه سـ  وه و ڵک خـه باتی خـه ر سـه له زیـاتر ئسـیردانانی ته و خۆی
 بـێ ت حمـه زه ئێسـتا ر هـه نگـه ڕه. بخـا ک یـه دا ڵگـه کۆمه و کان حیزبـه نێوان لـه و خۆیان كان بهحیز نێوان له بات خه ی سته ره که
 ئیتالفێکــی نزیکـدا کی یـه ئاینده لـه کـه نێ نـه   وه ئـه و ره بـه نگاوێک هــه نـد ناوه ر گـه ئه اڵم بـه بـێ، دروسـت کوردسـتانی ی ره بـه

 کـاری بواری لـه م هـه گوتاریـدا، سـتێنی به له م هه که دایه لێره  کا؟ ده چ دی ئه بگرێ، شک  ئێراندا له کوردی بلۆکی واقیعیی
 لــه ر هــه ی وه بیرکردنــه بــۆ ت نانــه ته و( ...و  ڵگــه کۆمه و حیــزب مێــدیا، شــکیالت، ته رگه، پێشــمه دیپڵۆماســی،) دا وه كرده بــه

 سالمسـازیی پێناوی لـه و دێڵـێ جێ بـه انبۆمـ نفی مـه میراتـی ک وه ڕووخـانی پـاش ئیسـالمی کۆمـاری ی ئارێشـانه و لـه  ئێستاوه
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 سـڵی فه لـه سـڵه فه ر هـه کـه بکـا خۆی رکی ئه و ڕۆڵ له چاو شنێک چه به مان که له گه ستراتژیکی سایلی مه و دواڕۆژ ی ڵگه کۆمه
 .پێش چووبینه زیاتر نگاو  هه ند چه پێشوو

  
 ڕا ت ڕه بنـه له ن، بکه دروست ها وه شتێکی یانتوانیوه نه كان حیزبه مادام. بوو  ره به دروستکردنی ڕوانی چاوه ڵک خه: کوردستان

 ن؟ كه ده کارکردن وه پێکه له چاو چۆن ئێوه
 

  و زانـێ ده خۆی به ت تایبه فیکریی و مێژوویی ستێنێکی به ڵقواڵوی هه به خۆی اڵت ڕۆژهه حیزبێکی ر هه :ن زاده سه ئاسۆ حه. د
 ڕوانیی چـاوه نـابێ تیش قـه. یـه هه کـورد ی له سـه مه ری سـه چاره و بات خـه پرسـی بـۆ خـۆی بـه ت تایبـه روانینـی و هانبینی جه
 ر هـه و بـوون ر هـه کـه جیاوازییانـه و ئـه رباری سـه اڵم بـه. ک یـه ببینـه و وه ینـه بکه بیـر ك یـه ك وه موومان هـه بێ  هـه مان وه ئه
 سیاسـیی پـارتێکی هـی  مـن پێشـبینیی بـه اهاتووشـداد لـه و ئێسـتا م، کـه یه. بـێ چـاو ر بـه له شـتمان نـد چه بـێ ده شمێنن، ده

 نییـه، سـتییه بااڵده و ئـه ئیمکـانی مـادام. بکـا کـۆنتڕۆڵ ئێـران لـه کـورد سیاسـیی ی کایه واوی ته نیا ته به ناتوانێ اڵت ڕۆژهه
 مـادام جـا. ین بده خۆمان کارکردنی نیا ته به و جیا به و وی کڕه ته به درێژه یه وه ئه ڵ وه ئه ڕێگای: پێشه له ڕێگامان دوو ئێمه

 ی وزه باڵوبـوونی و ڕش پـه مـه، ئه کـه وه لـه جیـا کـه یه وه ئه  کێشه یکا؟ نه منیش  ی که حیزبه بۆچی ن، یکه ده دیکه کانی حیزبه
 لـێ انچیـ ملمالنێیانـه و ری ڕکابـه و ئـه خۆمان، خاکی ر سه وه ڕاینه گه ڕۆژێک ر گه ئه نییه علومیش مه وه، وێته كه ده لێ باتی خه
 بـێ ریی ڕکابـه ئێمـه مڕۆی ئـه بـۆ اڵم بـه رییـه، ڕکابه ت سیاسـه کیی ره سـه سروشـتی و ت خیسله که دا وه ئه ڵ گه له. وه بێته ده شین

 کۆمـاری پـاش ینێی سـبه لـه کـه بـزانین بـێ ده. بـێ ده گشـتی بـه ئێـران لـه کـورد ر هـه ی کـه نده رمه ره زه چوارچێـوه بێ و سنوور
 هێــزه نموونــه بــۆ: وه بیتــه ده ڕا خــۆی ی وه ره ده لــه  ملمالنــه و ری ڕکابــه ڵێک کۆمــه ڕووی رووبــه حاڵــدا ر هــه  لــه کــورد ئیســالمیدا

 هێـزی ردانی سـتێوه ده ڵـه؛ تێکه ڵیان گـه له دیموگرافیمـان کـه شـوێنانه و له ومی قه وی توندڕه نی الیه کان؛ فییه له سه و و توندڕه
 کـه دیکـه چالشـی زۆر و را ندگـه ناوه و شۆڤێنیستی بیری کانی زنیخوازییه مه و پیالن  له جیا وه ئه  کوردستان؛ ی دیکه ی پارچه
 نگـه ڕه کـه وه بینـه ده خۆمـان یری غـه ی رییانـه ڕکابه و ئه ڕووی ڕووبه ر هه کورد ک وه ئێمه مادام. نێن ده ر ده وه ر سه م وده ئه تازه
 کـه وه ئـه ویش ئـه. نییـه پێش لـه م دووه بـژاری لـه جگـه کمان ڕێگایـه ه،و ببنـه دووبـاره رابـردووش لـه ترسـیدارتر مه ی شێوه به
 بـه ی کـه ڕابردووه به و ن سـه ڕه ناوکـه ی بناخـه ر سه له تی تایبه به ئێمه سیاسیی ی ڵگه کۆمه  که بێنین وه به ت ناعه قه ڕاستی به
 بێکۆتـایی كی ئاسـۆیه گـوتم ک روه هـه ڵکوو بـه ێب نـه قۆنـاغێکیش بـۆ یا تاکتیک ر هه که بگا، دار پایه و واقیعی فاهومێکی ته
 نووسـی چاره كانی شـه هاوبه و وره گـه پرسـه بـێ، حاڵـدا ر هـه لـه کان حیزبه نێوان ملمالنێی و ری ڕکابه که دابنێ خۆی پێش له
 .پێش ینه ببه نگی كده یه  به و وه پێکه مان که له گه
  

 دروسـت ش هاوبـه تێکی یئـه هه یانتوانیوه نـه کانـدا ئێرانییه ڕووی بـه و وه ره ده دنیای ڕووی به اڵت ڕۆژهه كانی حیزبه: کوردستان
 و حــدکا دواتــر. کــرد مریکات ئــه ردانی ســه نیا تــه به کوردســتان دێمــوکڕاتی حیزبــی ری نوێنــه ك وه نابت جــه نموونــه بــۆ. ن  بکــه
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 جێگــای ریی ڕکابــه جۆرێــک ش چاالکییانــه و ئــه مووی هــه. ڵبڕان هــه لێــک ویش لــه اڵم بــه چــوون، وه پێکــه شۆڕشــگێڕ ی ڵــه کۆمه
 دروسته؟ مه ئه ئایا. وه وته که لێ جازیدا مه زای فه له رانیی نیگه

 
 نـاتوانین نییـه خۆمانمـان ی وه ره ده ڵ گـه له عامو  تـه بـۆ ش هاوبـه ی سـته ره که و سـتێن به کاتێـك تا هه :ن زاده سه ئاسۆ حه. د

 تی زێهنیـه وامیی رده بـه هۆی بـه چ اڵت ڕۆژهـه کانی حیزبه. كا ده ردانانه سه و دیدار م ئه جیا به نێک الیه بۆچی که ین بکه یی گله
 ی کـه حیزبه ک وه دیـاره. شـانه هاوبه سـته ره که و ت ئالیـه و  ئه نی خاوه بوونه نه هێشتا ڕوانین، جیاوازیی هۆی به چ ری، ڕکاربه
 بـۆ داناوه خۆمان له مان مایه نده چه و کردوه ماندوو خۆمان نده چه بڵێم که زۆره م قسه کوردستان دێموکراتی حیزبی خۆمان،

 می خـه و ین بکـه کـه ته بابه لـه چـاو اڵت ڕۆژهه کوردی ک وه گشتی به بێ وا باشتر نگه ڕه اڵم به شه، هاوبه  سه ره که و به یشتن گه
 .بخۆین لێ
  

 کــوردی دیپڵۆماســیی دروســتکردنی لــه بیــر حیزبیانــه نیا تــه کــه بــوو وه ئــه شــکێنی ڕچه قاســملوو. د خــۆی کــاتی: کوردسههتان
 تـه بابه و ئـه بـۆ اڵت ڕۆژهه کوردی ك وه م النیکه خۆت ولی قه به كرێ ده چۆن ئێستا. وه جواڵیه ده کورد ك وه پێشدا و وه کاته نه

 بچین؟
 
 ی یـه مه ڵه ده سـه ره که و ئـه وابـێ یـانپێ دیکـه کانی نـه الیه ر گـه ئه. نـاکرێ نها تـه به نێک الیـه بـه وه ئـه :ن زاده سهه ئاسۆ حه. د

 و زۆرتـر پێویسته که وابێ پێی که نێك الیه ن، بکه ت ناعه قه نده وه به و کافییه ئێستا بۆ( ند ناوه واته) نێوانمان هاوکاریی
 ی نانــه الیه و ئــه تی تایبــه به وه پێکــه موو هــه پێویســته. بگــا گشــتییه ئامانجــه و بــه نــاتوانێ نیا تــه به پــێش، بچینــه خێراتــر

 ی شـێوه ی کێشـه ری سـه چاره و زۆرتـر خۆمانـدووکردنی و وازووع تـه به پێویستی ش وه ئه ن، بگه فاهوم ته به زۆرتره قورساییان
 كانی ندییه ربه مسـه جه لـه چـاو ئیـدئۆلۆژیک ی شـێوه به ئێستاش ن الیه هێندێک. یه هه خۆمان ی وه ره ده له و خۆمان له ڕوانین
 یی، سـتراوه به له دوور به پێویسته ئێمه. ماوه نه باوی ئێستا که شتێك ن، كه ده ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی ت نانه ته و وه ره ده دنیای

 بـه ندیـدار پێوه ی دیکه شتی زۆر ڕوانگه كخستنی یه دیاره. ین بکه ر سه له کاری وه پێکه بوو کوێ له ئێمه تی میلله تی حه سڵه مه
 وه ئـه بـۆ بـێ ده ش هاوبـه ی سـه ره که م وده ئـه وه، دۆزیـه کـه مان شـه هاوبه ڕوانینـه و ئـه. وه رێتـهگ ده باتیش خه شێوازی و ئامانج
 کانی ســتێنه به موو هــه لــه ڵکوو بــه وه، بێتــه نه خوالســه رکردنــدا ده یاننامــه به لــه نیا تــه شــمان هاوبه کــاری کــه ین بکــه دروســت

 .ین بخه ك یه ت نانه ته و نگ ماهه هه مان سه ره که و   یهپۆتانس تێکۆشانماندا کانی بواره موو هه له و بات  خه
  

 حـدک. نـین كگرتوو یـه ئێرانیشـدا ئۆپۆزیسـیۆنی کانی یفـه ته ڵ گـه له هاموشـۆ له اڵت ڕۆژهه کانی پارته گوتت ک وه: کوردستان
  ڵ گه له یه هه هێز. ڕۆن ده کاندا به ڵه تته نه ڵته سه دووی به ن الیه هێندێك. دایه دێموکڕاسیخوازان شوورای له بۆخۆی
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 چیه؟ چاره و چی ڵێن ده مه ئه ر سه له. موجاهیدینه
 
 ی زۆرینـه که یه هه وا شتی دیاره) ئێرانییه ئۆپۆزیسیۆنی کی خۆشییه نه بۆخۆی كگرتوویی نایه و نالێکی :ن زاده سه ئاسۆ حه. د

ــه ئۆپۆزیســیۆنی ــۆ کۆکــه، ری ســه له ری راســه سه ناو ب ــه ب ــه تیی واوه تــه می خــه نموون ــران رزیی ئ ــه ئه و ئێ (. را ندگــه ناوه تی قڵی
 کـورد ک وه ش ئێمـه فتـاری ڕه و ڕوانـین بینـرێ، ده ئێرانیـدا ئۆپۆزیسـیۆنی لـه ی باڵوییانـه و رش پـه و نـاڕوونی و ئـه قای بارته

 مێتــۆدی و ڕوانگــه پێشــدا له پێویســته وه، بدۆزینــه ش هاوبــه ڕێکــاری ی وه ئــه بــۆ  شــدا لێره. ســته کده نایه و جیــاواز ڵیان گــه له
 بـووه، ح تره مه زۆر ب ڵه تته نه ڵته سه و موجاهید باسی ڕابردوودا کانی مانگه له که دا وه ئه ڵ گه له.  ك یه ینه بکه عامولمان ته
 واتـه ن،ی كـه ده کـار تی ماهیـه مێتـۆدێکی بـه ئێمـه. یـه دیکه کی جێیـه له کوردستان دێموکراتی حیزبی ک وه ئێمه تی وییه وله ئه
 و ئـه شـکڵگرتنی بـۆ تێکۆشاوین ین، بکه حتر تره مه ئیستالح به کی تییه سایه که یا ن الیه ر سه له گوزاری رمایه سه ی وه ئه جیاتی له

. یـه هه یان وه نگدانـه ڕه ئێـران ی دیکه کانی وه ته نه و کورد کانی داخوازه و ویست رۆکی نێوه وێدا له که ین بکه کار  ندییانه بلۆکبه
 سـت به مه مان هـه بـۆ ئۆپۆزیسـیۆنیش ی دیکـه مایشی هه هێندێك ڵ گه له کردووه، ئێراندا دێموکڕاسیخوازانی شووڕای له مان وه ئه
 وه پێکـه بێ، ده ر به سته ده تێدا یان ئێمه پرسی رکی ده زۆرترین  که ی رانه مسه جه م ئه دواتر بتوانین هیواین به و داین وڵ هه له

 کخسـتنی یه ڵ گـه له هاوکـات ئێمـه. رۆکـه نێوه ر سه له ڕ شه ڵکوو به نییه، فۆڕم و ناو و شک  ر سه له ئێمه ڕی شه. وه ینه بده گرێ
 لــه دووور بــه بــێ ده اڵت، ڕۆژهــه لــه کــوردی اڵتی ســه ده كی دوفاکتۆیــه دروســتکردنی بــۆ وڵــدان هه و کــورد نێومــاڵی داری پایــه

 و مـاف کـاکڵی سـپاندنی چه بـۆ سیاسییش و مێژوویی ندیی سنووربه له دوور به ت نهنا ته  و فیکری و ئیدئۆلۆژیی ندیی سنووربه
 یبـه عه به نابێ ئۆپۆزیسیۆن یفێکی ته هی  ڵ گه له دیالۆ  و دانیشتن ربۆیه هه. بکۆشین تێ کوردستان ڵکی خه کانی داخوازییه
 خـۆی بلـۆکی قورسایی و بکا خۆی ی قسه بچێ کاندا له حفه مه موو هه له كگرتوویی یه به اڵت ڕۆژهه کوردی پێویسته و دابندرێ
 شـدا لێره وین؟ بکـه ڕێـک کێهانـه ڵ گـه له دی ئـه یـه وه ئه پرسیار ین، بکه قسه مووان هه ڵ گه له بێ قبووڵمان ر گه ئه. بدا نیشان

 کـورد بـه ق رهـه ده وه اپـهخر و چـاک بـه ئۆپۆزیسـیۆن کانی یفـه ته م رجه سـه ی  کارنامـه و ڕوانـین.  نیم تابۆسازی ڵ گه له من ئه
ــه له ــواز زۆر ك ریه س ــه، دڵخ ــه نیت ــه چونک ــوتم ک روه ه ــه گ ــه الی ل ــه ته ی زۆرین ــه یف ــه تره مه و ڕابردوو ب ــارگرژی ده کان ح ــۆ م  ب
ــا شۆڤێنیســتی بیــری  لــه جۆرێــك و ئێــران تیی واوه تــه  و پاشــخان کــه ن هــه یفیش تــه هێنــدێک. زاڵــه را ندگــه ناوه م النیکــه ی
 میـرات و بـه وه پێداچوونه بن حازر پێشدا پێویسته وانه ئه. یه هه کوردیان ڵ گه له عامو  ته له تاڵتر و ناخۆشتر زموونێکی ئه
 .بکرێ پێ یان متمانه ناکرێ جوان ی قسه و دروشم به ر هه چونکه. ن بکه  کورد ڵ گه له قی ناهه و زوڵم له پاشخانه و
  

 ر هـه بـێ، ده مانگرتنێـک بینـی ده. وه گرێتـه ده باتیش خـه کانی شـێوه اڵت ڕۆژهـه انیكـ هێزه نگیی ماهه ناهه و نالێکی: کوردستان
 جیا بـه بۆخـۆی و کـا ده بات خـه كـداریی چه شـێوازی لـه ئکیـد ته پڕ لـه نێک الیـه یـان. کـا ده ن خـاوه به لێ خۆی بۆخۆی نه الیه
  نێوخۆ له ڵک خه باتی خه ر سه له گوزاری رمایه سه نه،رگا پێشمه باتی خه وێڕای که حدک ك وه یه هه نیش الیه. چێ ده دوایدا به
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 کرێ؟ ده ر سه چاره چۆن نگییه ماهه ناهه و نالێکی م ئه. کا ده
 
 لـه ک یه شـێوه مۆنۆپۆلی که بکا وه ئه ئیدیعای نابێ نێک الیه هی  که دام ڕه باوه و له شتێک موو هه پێش :ن زاده سه ئاسۆ حه. د

 و واڵت نێوخۆی بۆ رگه پێشمه ی وه چوونه شکێنی ڕچه دا ساڵه دوازده ده و له ئێمه حیزبی نموونه بۆ. دایه وی ست ده له بات خه
 خۆمـان بـه ئیجـازه ش، حاڵـه و بـه. یه ڕاسـتییه م ئـه ی ڵگه به باشترین کانیشمان تازه هیده شه ئاماری بووه، کداری چه حزووری

 سیاسـیی ی کایـه پێویسـته ئینجـا،. نییـه پێـی ڕیـان باوه دیکـه کانی نـه الیه و ین یدانـه مه و ئه چاالکی ئێمه ر هه بڵێین ین ناده
 لـه كێک یـه بـه و بـێ نـد هه ڕه فره باتێکی خـه بـێ ده رحاڵدا هه له ئێمه باتی خه. بینین نه باتدا خه شێوازێکی نیا ته له خۆمان
 و ت رفـــه ده پێی بـــه و رج لومـــه هه پێی بـــه رزه وه ر هـــه كـــرێ ده دیـــاره. نـــابێ جێ جێبـــه بـــۆ مان کـــه کاره بات خـــه کانی شـــێوازه

 ری سـه له وه پێکه که بێ ده وتوو رکه سه کاتێك ش وه ئه اڵم به. بات خه کانی شێوازه له کێک یه ینه بده ت وییه وله ئه کان سته ربه به
 بێ بـه و نیا تـه بـه ڕۆم ئـه حیزبێـک هـی  باشـه وا کـه ن هـه شـت دوو خـۆم ڕی بـاوه بـه. ین بیکه نگی ماهه هه به و وه بینه سا 
 م هـه و ئینسـانی تێچـووی م هـه و نـابێ ڕوانکراوی چـاوه می رهـه به كه شـته نـا ده یکا، نـه دیکـه کانی نـه الیه ڵ گه له نگی ماهه هه

 بـه ت باره سـه. ڕێژیمـه ڵ گـه له وتـووێژ دیکـه وی ئـه كدارییـه، چه باتی خـه میان كـه یه. بـێ ده رێ سه له كه کاره سیاسیی تێچووی
 حیزبـی تی تایبـه به کانـه حیزبه شـانی ر سـه له ئێران له کورد پرسی مێژوویی تی ریساله که دا وه ئه ڵ گه له نێوخۆش، ستێنی هب

 بـه پشـت کـه بکـا جێ جێبـه خـۆی ی باتگێڕانه خه ی رنامه به و بێ ر کاریگه ڕاستی به توانێ ده کاتێك حیزبێک اڵم به دێموکڕات،
 وه ئـه ر سـه له موومان هه کان حیزبه ك وه ئێمه پێویسته که دایه لێره. وه بێته س  وه خۆی ی ڵگه هکۆم به و ستێ ببه ڵک خه هێزی
 بـۆ دێ سـتیان ده لـه رچی هـه کـه ین بـده هانیـان و نێوخـۆ چاالکـانی بـه ین بـده زۆرتـر تی خسـیه شه و متمانـه که وین که ڕێک

 ئیلهـامی و ئسـیر ته بـزانن بـێ ده وانیش ئـه وه والشـه له. ن بکه ریمانهاوکا بات خه ریکردنی ماوه جه به و ڵک خه یدانی مه هێنانه
 سـ  وه ئێـران لـه کـورد پرسـی مێژوویـی و سیاسـی نـدی هه ره بـه باشـتر وه وانـه ئه ڕێگـای  لـه و ربگـرن وه كان حیزبـه لـه زیاتر
 ببینــین، كتر یــه دیلی بــه و مــوزاحیم و شــه ڕه هه بــه ی وه ئــه بری لــه نی ده مــه و شۆڕشــگێڕی ســتێنی به ردوو هــه واتــه که. وه ببنــه

 بـه پشت بێ ده ش وه ئه بۆ. ین بکه نگسازییه ماهه هه م ئه ڕێژیی رنامه به ش وه پێکه و دابنێین كتریان یه ری واوکه ته به پێویسته
 لـه چ یـه ڵگه کۆمه م ئـه نێـو كانی جۆراوجۆرییـه موو هـه کـه سـتین ببه  ڵگـه کۆمه نێوخـۆی به ڕوو الگیر مه هه شی هاوبه گوتارێکی

 .بگرێ خۆ وه وه سیاسییه و فیکری ڕووی له چ و وه تییه جنسیه ڕووی له چ وه، جوغرافیه و نگی رهه فه ڕووی
  

 نـاتوانن مـادام بوون ش دابه ی حیزبانه و ئه ڵێن ده س که هێندێک خۆیان، كان حیزبه نێوان ندیی پێوه به ت باره سه: کوردستان
 و ن بکـه کـار وه پێکه کاندا حیزبه هاوکاریی ندی ناوه له توانن ده چۆن وه، بگرنه ک یه و ن بکه ر سه رهچا خۆیان ی کێشه وه پێکه
 كان حیزبـه نگرانی الیـه و نـدامان ئه فتـاری ڕه لـه چـاو جازیـدا مه زای فـه له کاتێك وه شه دیکه کی الیه له. بن كگرتوو یه وێدا له
  نده چه خۆیان واڵتی خاکی ر سه له و یدان مه له ڕۆژ ی سبه که بێ ده دروست ڵک خه الی رانییه نیگه و ئه ڕاستی به ین، که ده
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 ستن؟ وه ڕانه كتر یه ر رامبه به له و ن بکه كتر یه مولی حه ته توانن ده
 
 خۆیـــدا گونجـــاوی ی چوارچێـــوه لـــه کـــه یـــه وه ئه پێشـــیانه له كان حیزبـــه ی تانـــه رووره زه و لـــه ک یـــه :ن زاده سهههه ئاسهههۆ حه. د

 نێـوان م ئه ی وه بوونه دووباره هۆی به ئاڵوگۆڕدا ینێی سبه له ی وه ئه بۆ ن بکه كانیان نالێکییه و گرژی ڕابردووی كی سارناسییه خه
 ئێســتا بــۆ. وه بێتــه نه ناڕێــك و الواز اڵت ڕۆژهــه کــوردی ڕیــزی یــا چن نــه بار لــه کــورد بــۆ كان تــه رفه ده نالێکییانــه و ناخۆشــی

 بیـر پێویسـته بڵـێ شـتێک یـا بکا شتێک ی وه ئه پێش که م بکه تاک تیی رپرسایه به ر سه له خت جه شتێک ووم هه پێش وێ مه ده
 ری کاریگــه کان نــه الیه فتــاری ڕه و ت زێهنیــه و وایــه ر هــه معییشــدا جه ســتێنی به لــه. وه بکاتــه ی کــه فتاره ڕه کانی نجامــه ره ده لــه
 بـێ وانـیش كگرتنی یـه لـه بـێ ده وه بگرنـه ك یـه نـاتوانن کـان بووه پارچـه  حیزبـه مـادام که وه ئه اڵم به. نێ داده كتر یه ر سه له
 وێــدا له وه، تره وره گــه رفێکــی زه نێــو خرایــه کاتێــك بــێ، ش وره گــه نــد رچه هه موشــکلێک. وه مــه ناکه فکــر وا من ئــه بــین، ئومێــد 

. یـه هه کان نـه الیه و کان تاکـه سیاسـیی فتـاری ڕه ر سـه له ییانر کاریگه کان ستێنه به و ژینگه که بزانین بێ ده. نوێنێ ده چووکتر
 ی چوارچێـوه لـه بـن، كتردا یـه زعیفی تـه و زف حه فکری له ر هه نێوانیاندا عامولی ته له که حیزب دوو که ناکرێ لێ حاشای

 وێش ئـه تـوانن ده ن، کـه نه تی رپرسـایه بـه  بـه سـت هه ر گـه ئه و بـڕۆن تـه قڵییه ئه و ئـه ر سـه له ک یه ڕاده تا نگه ڕه فراوانتریشدا
 جیـاوازه، وێـدا له که له سـه مه تی سـووڕه ن ساسـه ئه و ن هـه ش دیکـه نی الیـه وێـدا له ی وه ئـه ر به له اڵم به. ن بکه زۆک نه و وێران
 م کـه یان نه دووالیه و وخۆ هڕاست ی ملمالنه و ری ڕکابه كانی ره ره زه له توانێ ده که ڕادێن بازی ی دیکه واعیدێکی قه به ورده ورده

 .وه بکاته
  

 و سـتراتژیک له سـه مه م له ی وه ئه بۆ بکرێ چی بێ ده وایه پێت ئێران له کورد پرسی ری سه  چاره فۆرموولی ر سه له: کوردستان
 وه؟ بجوڵێنه نگ ماهه هه کان حیزبه دا ساسییه ئه
 
 اڵت ڕۆژهـه کـوردی تیکردنی رایـه نوێنه كگرتووی یه تێکی ئالییه یان ریبوونت بوونی هه که له سه مه کی الیه :ن زاده سه ئاسۆ حه. د

 ری سـه چاره جـۆری بـۆ مان ڕوانگه که کاره ی دیکه نی الیه. اڵته سه ده و ئالترناتیو ری پێکهێنه کانی هێزه و وه ره ده دنیای به ڕوو
 و نووس چـاره دیـاریکردنی مافی نی خاوه کورد دا وه ئه ڵ گه له که یه هه نیسبی ئیجماعێکی گوتم پێشتر. ئێرانه له کورد پرسی

 هێشـتا سیاسـی هۆکـاری بـه بـێ، زمین تـه ئێرانـدا لـه ڕاسـتی به تی وجودییـه مه و مـاف ر گـه  ئه اڵم بـه یه،  وه جیابوونه ت نانه ته
 بــۆ. بــێ ک رچییــه هه موولــهفۆر و ئــه جــا تێدایــه، ئێرانــی لــه الن گــه ژیــانی وه پێکــه فۆرمــوولێکی ر ســه له کــارکردن تی قابلییــه
 لــه بریتییــه کــه دابنێــین خۆمــان پێش لــه نســیپێک پره تــوانین ده وایــه پــێم وه، ئــه ر ســه له شــیش هاوبه کــارکردنی و ت سیاســه
 م هـه ئێـران لـه کـورد ی له سـه مه. کـورد بـه ت تایبـه فۆرمـوولی ت باره سـه پێداگری اڵم به ئێراندا گشتیی فۆرموولی  له ئینعتاف
 ڵ گـه له نووسـی هاوچاره لـه بـێ غافـ   نـابێ کورد که عنایه مه و به. یه هه خۆی ندیی تمه تایبه م هه ئێران باقیی به هگرێدراو
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 ر هـه شـی که مه که دێموکراسـی چونکـه) بکـا دێموکراسی پێویستیی ئینکاری نابێ و واڵته و ئه نێو ی دیکه کانی پێکهاته و ن الیه
 جوغرافیـایی و یی وه تـه نه اڵتی سـه ده و خـۆی کانی مافـه شـتێک موو هـه پـێش بێ ده کورد اڵم هب(. ئێمه تی میلله بۆ زۆره سوودی
 ی له سـه مه بکـا داوا ئێـران کـوللی لـه ر ده بـه که وه ئه بۆ بێ هه واوی ته اڵیی ستئاوه ده پێویسته ش وه ئه بۆ. بێ گرینگ بۆ خۆی

 م رجه سـه زیکردنی رکـه المه یـا فیـدرالیزم ڵ گـه له نییـه تیی دژایـه  هـی ش وه ئـه. ربگـرێ وه خـۆی بـه ت تایبـه للی حـه کوردستان
 ک یـه پێکهاته یـا   گـه واڵت، ی ئیـداره شـی هاوبه سیسـتمی وێـڕای ودا لـه کـه( ئیسـپانیا نموونـه بۆ) یه هه واڵتمان زۆر. واڵت

 ها روه هـه اڵییه سـتئاوه ده و ینعتـافئ و ئـه. پێشـتره له و جیـاواز دیکـه کانی پێکهاتـه ستاتووسـی لـه که دراوه پێ ستاتووسێکی
 تیی حکومـه شـکڵی ڵ گـه له كمان یه کێشـه بێ، هـه خـۆی قی حه موسـته ستاتووسـی کوردسـتان مـادام کـه بـێ وه ئـه مانـای به بێ ده
 ێکیر به سـته ده تـوانێ ده فیـدرالی و کۆمـاری سیسـتمی گوتوومانـه خۆمانـدا ی رنامـه به لـه ئێمـه نموونه بۆ. نییه واڵت م رجه سه

 و کۆمـاری سیسـتمی بـۆ تمان حییه رجه ئه وێڕای که یه وه ئه مانای. بکا ئێران النی گه ی ئاشتییانه و رانه روه دادپه ژیانی وه پێکه
 و ئـه تـدا ماهییه لـه رجێک مـه به نییه واڵت م رجه سه بۆ دیاریکراو تیی حکومه سیستمێکی م كه یه ی پله به ئێمه ڕی شه فیدراڵی،
 زۆر دنیــادا لــه. خســێنێ بڕه ئێمـه کانی تییــه وایه ته نه مافــه پاراسـتنی و جێبوون جێبــه بــۆ بار لـه کی یــه ژینگه هگشــتیی سیسـتمه
 .نین کۆمارییش و فیدراڵیشن که یه هه مان نموونه

  
 یه؟ هه كی جێگایه چ دا نێوه و له وافوق ته: کوردستان

 
 موو هـه کـه وه لـه جیـا. یـه ڵه هه وه عیلمییـه ڕووی لـه دێموکڕاسـی و وافـوق ته دانانی كتر یه ر رامبه به له :ن زاده سه ئاسۆ حه. د

 م  ئـه ن، ڵگـه کۆمه نێـو كانی شـنییه چه فره ری نوێنـه کانی نوخبـه نێـوان وافوقی تـه می رهـه به ڕاسـتیدا له کان دێموکراتیکه سیستمه
 كێک یـه بۆخـۆی وافوقی تـه دێموکڕاسـیی. تیدایه رییه کسه ئه دێموکڕاسیی له دێموکڕاسی ی وه کورتکردنه كتردانانه یه ر رامبه به له
 کـه هـاتووه تێـدا نسـیپی پره ڵێک کۆمـه وه چـارده ی کـۆنگره دوای لـه ر هـه ئـێمە حیزبـی ی رنامـه به. دێموکڕاسـییه کانی شـکڵه له
 .ن كه ده وافوقی ته دێموکڕاسیی له عبیر ته
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان" ی٧٣٢ ژمارەی لە
 

 ٢٢١٨ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ڵ جێگری سکرتێری گشتیی حیزب گه له "کوردستان"وتووێژی 
 

 كتره یه  به پێویستییان کوردستان کانی پارچه موو هه که ین بکه قبووڵی میشه هه بۆ جارێک با: زاده ن سه حه ئاسۆ. د
 

 (حیزب سیاسیی ری فته ده بێژی وته و گشتی سکرتێری جێگری ڵ گه له کوردستان ی ڕۆژنامه وتووێژی)
 

 لە و ئەکتەرەکـــان لە بەشـــێکە کـــورد و دەدەن ڕوو بەلەز و خێـــرا زۆر نێوەڕاســـتدا ڕۆژهەاڵتـــی ئێســـتای لە گۆڕانکارییەکـــان
 کـــورد زیـــانی بە ڕادەیەک تـــا گۆڕانکارییەکـــان کە کوردســـتان ژاڤـــایڕۆ و ســـووریە لە تـــایبەت بە نـــاوچەدا، ئاڵوگۆڕەکـــانی

 و بــاس ئەم و گرتــووەتەوە ئێرانــی پێــی ڕادەیەک تــا کە لێکەوتەکــانی و عیــراق و لوبنــان لە ناڕەزایەتییەکــان. شــکاوەتەوە
 .هەڵگرن باس هەمووی گۆڕی؛ هاتنە ئێران لە نەتەوەیی پرسی لەسەر دواییانە ئەم خواسانەی

 
 جێگـری زادە، حەسـەن ئاسـۆ. د لەگەڵ وتـووێژێکی تـر  تەوەرێکـی چەنـد لێکـدانەوەی و بابەتانە ئەم تاوتوێی بۆ "نکوردستا"

 .هێناوە پێک کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری
 

 ی له هسـ مه نموونـه بـۆ کـرد، تێـپەڕ پێشـهاتمان و ڕووداو پـڕ مـانگێکی دا ناوچـه لـه چ و کـورد بـۆ چ یـه ماوه و ئـه :کوردستان
 و کـورد ی ئاینـده ی سۆنگه  له ر گه ئه. هتد... دا، ناوچه واڵتانی له هێندێک له ناڕەزایەتییەکان و کێشه کوردستان، ڕۆژئاوای
 لە خەڵـک تێکۆشـانی و خەبات بەرژەوەندیی له نده چه گۆڕانکارییانە م ئه مووی هه ین، بکه که دۆخه له چاو وه ئێرانه نەخشی
 کوردستانه؟ اڵتی ڕۆژهه و ئێران

 
 پێویسـته ئێمـه اڵم بـه کـرد باست که بوون وانه ئه یه ماوه و ئه کانی ئاڵوگۆڕه گرینگترین که وه ئه ڵ گه له :زادە ئاسۆ حەسەن. د
 بۆخـۆی ڕاست نێوه اڵتی  ڕۆژهه. وه ینه که  نه بیر للی محه دیدێكی به نیا ته دا ناوچه ئاستی له چ و کورد ک وه خۆمان دۆخی بۆ چ

 تێئـاتری بـه بـووه کاتێک ر هه له زیاتر ڕابردووشدا سااڵنی له. كانه تییه وڵه نێوده ندییه پێوه قورسایی ندی ناوه مێژه هل زۆر
 ری ڕاکێشـه نـده وه ئه دینامیزمێکی ڵگری هه که یه ناوچه ئێمه ری وروبه  ده که بڵێم توانم ده. دنیا کانی زلهێزه ریی ڕکابه و ملمالنه

 مڕۆشـدا ئه گرێـدراوی وه پێکـه جیهـانی لـه. تی نیـه جیهـان کی یـه ناوچه هـی  کـه نێوخۆییـه وتنی ککـه ریه به و کی ره ده رنجی سه
  هۆکــاره کردنــی بیر لــه مانــای بــه وه ئــه. وه ینــه بکه رز بــه كان جیهانییــه فــاکتۆره و ره بــه ئانالیزمــان ئاســتی میشــه هه پێویســته
 زیـاتر خشـیی ئاقاربه و ناسـین باشتر بۆ بێ ده ئێمه کاری موو هه وه وانه پێچه هب نییه، کان چوونه پێشوه و کێشه کانی لۆکاڵییه

ــه ــه ب ــه دینامیزم ــێ، کان نێوخۆیی ــه ب ــه دۆخــی چونک ــه له ئێم ــه ڵ گ ــه وه ئ ــه به ک ــتێوه ده می ره ــه و ردان س ــه تی سیاس  ی ناعاداڵن
 قـابیلی وڕووین ره بـه ڵی گـه له کـه دا یدانییـه مه  قیعـهوا و لـه و ژیـن ده لێـی کـه ی رزه عـه و ئه ر سه له نیا ته دنیایه، کانی زلهێزه
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 پێشـدا له هێـز بااڵنسـی تێبکۆشـێ و سـتێ ببه خـۆی توانـای و هێـز بـه پشـت میشـه هه بـێ ده خۆیـدا باتی خـه له کورد. گۆڕانه
 رنج سـه تـی رووره زه ر گه ئه بێ ده ڵه هه اڵم به. بگۆڕێ خۆی کانی للییه محه ره ڕکابه و کوردستان ر سه به حاكم تانی وڵه ده ڵ گه له
 لـه کـردوون پـێ ئیشـارە نموونەکـانی دواییانـه، م ئـه کانی پێشـهاته بـه ت  باره سـه. ین بخه پشتگوێ تی وڵه نێوده پشتیوانیی و

 داکوردسـتان ڕۆژئـاوای ڵ گـه له نـدی پێوه له. نییـه ک یه ک وه کورد ک وه ئێمەی بۆ کانیشیان وته لێکه و المح مه و جیاوازن جنسی
 ره کتــه ئه ن الیــه له کــه پێشــووتر سیاســیی ســتێنێکی به هۆی بــه. بــوو تــاڵ زۆر کــورد موو هــه بــۆ دا ڕووی دا یــه ماوه و لــه ی وه ئــه

 ی ئیـداره ی رسـتانه قازانجپه و می مـده ده تی سیاسـه هۆی بـه و بـوو تێـدا سـیی مایه که و  ڵـه هه ڵێك کۆمه وه خۆشیانه كان کوردییه
. بوو خۆش ڕۆژئاوا زموونی ئه نێوبردنی له پیالنی جێکردنی جێبه بۆ یدان مه و دا  ڕووی ترساین ده لێی ی وه ئه ئامریکا، ئێستای

 بـه کوردسـتانه ر سه به حاکم تی وڵه ده چوار ر هه قازانجی به و کورد موو  هه زیانی به ڕوودانه، حاڵی له یان دا  ڕووی ی وه ئه
 بڵێـین و ین بـده کـورد لـه مریکـا ئا تێکردنی پشـت بـه ت رعیه شـه خۆمان ستی ده به نیم وه هئ ڵ گه له من ئه. وه ئیسالمیشه کۆماری
 وایــه پــێم اڵم بــه. قیانــه هه وه بجووڵێنــه ڵمان گــه له جــۆر ر هــه ن، وه خۆیانــه نــدیی وه رژه به دووی بــه دیکــه تانی وڵــه ده مــادام

 کـان زلهێزه کـه بکـا، رنجڕاکێش سـه  نـده وه ئه خۆی و بێ کگرتوو یه نده وه ئه  یتوانیوه نه کورد بۆچی بپرسین خۆمان له پێویسته
 بـۆ داگیرکاری و هێرش که ببینین ش وه ئه با دیاره. ن ده رنه به پشتی جار ند چه و جارێک ساڵ ند چه ر هه و دهیه ند چه ر هه
ــا ر ســه ــه ده ڕۆژئاڤ ــوێ تێکی رف ــه ن ــورد رخســتنی خۆده ل ــاتنی نــگ ده وه و ک ــه ه ــده ناوه ی بێوێن ــه وه ته نێونه  سیاســییه ن  و کان یی
 کـوردی ی بـژارده ر گـه ئه وایـه پـێم و بێ ده زیاتر کارخستنی ده بۆ مه ئه مووی هه. کرد دروست کوردی له دنیا ڵكی خه ت نانه ته

 و تێدایـه یکـورد کـه وه نـه بکه دۆخـه و لـه بیرێـک دانیشـن کوردسـتان ی دیکه کانی پارچه هێزی ڵ گه له نگی ماهه هه به ڕۆژئاوا
 ئێســتاش وه، نــه بکه کــورد ر ســه کانی ترســییه مه ی وه ڕووبوونـه رووبه کــانی ڕێکاره و خۆیــان نێــوان کانی ندییــه پێوه لــه مشـوورێک

 پشـووی ن، درێژخایـه ڕێژیی رنامـه به وا شـتی اڵم بـه. یه وه سته ده به کان رووداوه ئاقاری ی وه کردنه وانه پێچه بۆ باش تی رفیه زه
 کـه ین بکـه قبـووڵ وه ئـه میشـه هه بـۆ جارێـک بـێ ده. پێویسته کان کورده نێوان ندیی پێبه و ڕ باوه گرینگتر مووی  هه له و درێژ
 .كتره یه به پێویستیان کوردستان کانی پارچه موو هه جیاوازیان، ئاجێندای و سیاسی واقیعی ڕای ره سه
 

 ڵێن؟ ده چ وه ئێرانه ڕۆڵی به ندیی پێوه و لوبنان و عێراق کانی خۆپێشاندنه ڵ گه له ندی پێوه له :کوردستان
 
 پێشووشـدا ی کـه نموونه لـه و لوبنـان و عێـراق  لـه ئیسـالمی کۆمـاری ی خراپکارانـه ڕۆڵـی و ردان ستێوه ده :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 ی ئێمـه حیزبـی پێشـووی کی یه رکرده سـه لـه بیـانی نووسـێکی ڕۆژنامه جارێکیـان بیرمـه له. نییـه شاراوه س که له سووریه، واته
 چونکـه نایکـا، خێر نـه گـوتی و وه دایـه واڵمـی نز تـه زمـانی بـه نـاوبراو کا؟ ده ردان ستێوه ده عێراقدا له ئێران ئایا که پرسی
 و قعیـرا ئێسـتای كانی تییـه زایه ناڕه تی رفیـه زه و مینـه زه ئێراندا ندیی وه رژه به ڵ گه له ندی پێوه  له دیاره! تی خۆیه ماڵه ئێره

 گرینـگ گشـتی  بـه ناوچه و ئیسالمی کۆماری ی ئاینده بۆ توانێ ده و حازره ردووکیاندا هه له شت ک  یه اڵم به. نین ک یه لوبنان
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 اڵڵتـر زه دێ تـا ئیسـالمی کۆمـاری خراپکـاریی و ڵقورتانـدن خۆتێهه دژی بـه کان نگـه ده ردووکیان هـه لـه کـه  وه ئـه ویش ئـه. بێ
 و ئـه کـه نییـه گومـانم هـی  من ئـه. کـرد عێراقـی رانی خۆپیشـانده بـه ی ئیشـاره  حنـه له و بـه یی خامنـه کـه نییه خۆڕا له. بن ده

 .بن نه ئێرانی ر گه ئه ئێرانن، کرێگیراوی به ستێنن، ده عیراقی رانی خۆپێشانده گیانی ی رانه سنایپه
 

 ئەو لەوان یەک. بوو هــه ئێرانیشــدا نێوخــۆی ســییسیا زای فــه لــه ی وه نگدانــه ڕه کوردســتان ڕۆژئــاوای ڕووداوەکــانی :کوردسههتان
 ئێرانـدا پارلمـانی دا ندییـه پێوه و لە کە چـین بابەتانە و باس ئەم بۆ تان وه لێکدانە. کرا ئێران پاڕلمانی لە کە بوو باسانە
 گۆڕێ؟ هاتنە

 
 لـه کـورد دۆخـی ر سـه له تی تایبـه نیدانیشـت کـورد ری رکوتکه سه تێکی وڵه ده پارلمانی که وه ئه پێشدا له :زادە ئاسۆ حەسەن. د
 شــتانه جــۆره و ئــه اڵم بــه نــابێ،   حــه وه بــه کــورد موشــکلی نــد رچه هه. زانــم ده بــاش شــتێکی بــه دابنــێ، کوردســتاندا شــێكی به

 دا خواسـانه و بـاس و  لـه. کـا ده لـێ گر ڵنه حاشـاهه پرسـێكی ك وه زیاتر کاندا حاکمه  بژارده سیاسیی زێهنی له کوردی ری فاکته
 گرژیـی یـان تورکیه تیی دژایه ی سۆنگه له زۆرتر که بینم ده تێدا ئیشکالیان لیله ده و به اڵم به. گوتراون باشیش شتی هێندێک
 وه ردۆغانــه ئه تیی دژایــه دیــدی بــه نیا تــه کــان کورده ره نوێنــه لــه شــێك به. پــێش چوونــه وه کــورده و ئێــران کانی تورکــه نێــوان
 پـێم من ئـه. بـاری ده لـێ کـوردی موو هه ڵ گه له تی دژمنایه و ڕق ئاشکرا به کانیش تورکه ره نوێنه اریفت ڕه و وته. کرد یان قسه
 و وه بچێتـه بیر لـه خـۆی ی کـه پارچه اڵت ڕۆژهـه کـوردی ی بـژارده که وه ئه واته نییه، ناخۆش پێ ی وانه له هیچکام ڕێژیم وایه
 لـێ کـوردی الوازبـوونی و بسـتێنێ  ره په ئێران کانی وه ته نه نێوان گرژیی وه شهوال له بێ؛ چاالک عوسمانیدا  دژه ی ره به له ر هه
 .وه وێته بکه
 

 و م هاوخــه بــوو ده دراوسێشــن، کــه تی تایبــه به ئێــران كانی ســته ژێرده  وه تــه نه موو هــه ك وه تــورک و کــورد بەاڵم :کوردسههتان
 و کـورد دەکـا وا چـی. درا «کـورد بـۆ مەر » دروشـمی تەورێـز ەییـاریگ لە ر وبـه مه له ڕۆژ چەنـد نییه؟ وا بۆ. بن بات هاوخه
 م ئـه هاویشـتنی پەلوپـۆ مەترسـییەکانی دابنـێ؟ خـۆی نەیـاری و ڕکەبەر بە کـورد تـورک بن، هاوخەبات ئەوەی بەجێی تورک

 چیە؟ رێگاچاره و چین پشته له ڕێژیمیشی ستی ده و سیستماتیکه دیاره وا که گرژییانه
 
 و نراوه تـه تورکـان بـه ئێـران له اڵت سه ده کانی جومگه: ڕوونه که شته رێژیم ر سه وه ڕێته گه ده ی نده وه ئه :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 دژی بـه و خـۆی مـافی بـۆ کـورد میشـه هه چونکـه) کـورد الوازکردنـی و تی دژایـه بۆ خۆشه پێی اڵتیش سه ده نێو له فارس ئێلیتی
 كان ومییـه قه گرژییـه ئێـران، بـوونی باڵکانیزه له ئۆپۆزیسیۆن و ڵک خه م رجه سه ترساندنی بۆ یان( بووه مکوڕتر دیکتاتۆری

 وه چێتـه ده ئاخری ئاگره و ئه ڵی دووکه که وه له ر به بێخه. بکا زیادی و م که رج لومه هه و شوێن پێی به و ڕابگرێ زیندوویی به
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 مڕۆ ئـه. پرسـیار ژێـر چێتـه ده چـاکتر مـدان خه لـه زۆری گۆیـا کـه ئێـران رزیی ئـه تی واوه تـه و نـدی ناوه اڵتی سـه ده چـاوی نێو
 تورکیسـمه -پـان  و  تورکیـه لـه زۆرتر ڕوویان ئێران کانی تورکه نێو له ئاسایی ڵکی خه ت نانه ته و نوخبه له گرینگ شێکی به
 ک یـه ک وه ت قـه دائێرانـ  لـه تـورک و کـورد دۆخـی کـه بـزانین بـێ ده تـورکیش، و کـورد نـدیی پێوه به ت باره سـه. تـاران له تا
 ش  ئێمـه کـه نییـه مانایـه و بـه وه ئـه دیـاره. بوون نـه سته ژێرده دیکه کانی تییه مایه که و  وه ته نه ی نده وه ئه کان تورکه و بووه نه

 کانی مافــه كــرێ ده چــۆن یــه وه ئه پرســیار. ین بکــه وان ئــه کانی مافــه و ت وجوودیــه مه  لــه حاشــا و وه بجووڵێینــه شۆڤێنیســتانه
 لـه پێشـگیری بـۆ وایه پێم من ئه. بێ دیکه لێکی گه قی هه حیسابی ر سه له لێک گه مافخوازیی ی وه ئه بێ به بێ، دی وه مووان هه
 کـورد ی نـه الیه مه هه باتی خـه و كگرتوویی یـه گرینگتـر، مووی هه له و م که یه: ین بکه کار دوو پێویسته ئاینده، کانی ساته کاره

 و کان جوغرافییـه و مێژوویـی تـه واقیعیه ر سـه له زانیاریمـان و داتـا پێویسته ی جۆره و به ئێستاش وه داخه به ئێمه. تی بۆخۆیه
 نییــه؛ خۆمــان ی ئاینــده کــانی نیهاده و  واره قــه كانی ســتراتێژییه ما بنــه کــاریی ورده و ئێتنیکــی دێمــۆگرافیی کــانی ئاڵوگۆڕه

 پرسـی بـزانین بێ ده. کاتین و پرشوباڵو و چ  نیوه کانمان ڕێکاره کردوه؛ نه مانكگرتوو یه و ن درێژخایه و چڕوپڕ رێژی رنامه به
 اڵم بـه دابنێـین، بۆخۆمـان ریخوازانه روه سـه نێکی دیمـه دووره بـێ ده. نـابێ جێ جێبـه بـه قه دروشـمی و زوو ئـاره و ون خه به ئێمه
 پـێم من تورک، و کورد ندیی پێوه ی باره له م، دووه. وێ ده ین درێژخایه و ند پالنمه و ورد نگاوی هه کاندا بواره موو هه له وه ئه

ــه ڵ گــه له وایــه ــێ ده کــه وه ئ ــان ب ــه هــا وه بۆخۆم ــه بیــر س کــه چیدیکــه کــه بــین هێز ب ــه ل  و خــاک و وه کاتــه نه ڵکوژیمان کۆم
. نییـه س کـه قـازانجی بـه وکردنپاکتـا كتر یـه ی مینـه زه و کان وه ته نه نێوان گرژیی اڵم به ن، كه نه خواردوو جرجان مان ناسنامه
 نـین، کان تورکـه سـتره، بێکه ی یـه وه ته نه و ئـه بـدا، ڕوو رباڵو بـه سـاتی کاره ڕۆژێـک ر گـه ئه چونکه کورده، زیانی به زۆرتریش

 و ئیــداری و سیاســی ما بنــه هێزکردنی بــه و خۆمــان نیشــتمانی و خــاک ی وه ســاغکردنه وێــڕای ئێمــه ربۆیــه هه. کــورده ڵکوو بــه
 وه تــه نه دوو و ئــه نێــوان یشــتنی لێکگه و دیــالۆ  ر ســه له کــار بــێ ده خۆمــان، ومیی قــه تی منیــه ئه كانی ئابوورییــه و نگی  رهــه فــه

 و ت داڵــه عه و نت  مــه و ق  ئــه نێوانمانــدا ی ئاینــده و ئێســتا موناســباتی لــه کــه ین بکــه وا و وه ینــه بکه ئێــران ی گرینگــه
 شـکاک ئاغـای سـمای  هیـی کیان یـه یـه، هه مێژووییشـمان زموونی ئـه دوو ئێمـه وه ئـه بـۆ. بـن ست  بااڵده ش هاوبه ندیی وه رژه به
 لــه لفیقێک تــه  ئاینــده و مڕۆ ئــه بــۆ بــێ ده وایــه پــێم خــۆم ک وه. ده ممــه محه قــازی وا پێشــه هیــی ش دیکــه وی ئــه یــه،(ســکمۆ)

 ژیانی وه پێکـه و یشـتن  لێکگه بـۆ م هـه ین، بکـه وا ڕه نـداریییدا مه و بین هێز به بۆخۆمان م هه واته ین؛ بکه دروست ردووکیان هه
 .ین بده وڵ هه نێوانمان ری بنیاتنه ندیی پێوه و ئاشتییانه

 
ــژارده هەڵوێســتی :کوردسههتان ــرە نەتەوە ی ب ــانیش غەی ــی کوردەک ــانە جێ ــاتە لە. تێڕام ــان ناســکەکاندا ک  و شمشــیر هەمووی

 کـورد کـه حاڵێکـدا له. جیـاییخوازه کـورد ڵێن ده ك وه ی وه ئه ر به له ڕایدەوەشێنن کورد بە ڕوو و دەرێ دێننە کاالن لە خەنجەر
 وه ئــه کــاتی ئایــا. تێکۆشــاوه نــددا ناوه لــه ڕۆیی ره ســه هێشــتنی نه بــۆ ش نــده وه ئه کــردوه، باتی خــه خــۆی مــافی بــۆ ی نــده وه ئه
 بگۆڕێ؟ خۆی وێژمانی و وه بکاته کال یه خۆی کورد که هاتوه نه
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 نـوێ تی رفـه ده بـوونی ڵ گـه له کـه ژیـن ده مێکدا رده سـه له ئێمه! خێر نه بڵێم ر گه ئه بێ یر سه پێت نگه ڕه :زادە ۆ حەسەنئاس. د

ــۆ ــه ب ــتی ربه به الن، گ ــوێش س ــه له ن ــان ر س ــاکرێ. زۆره ڕێگای ــه ن ــه ب ــاده فۆرموول ــه کانی س ــوو مانی رده س ــه مامه پێش ــه له ڵ  ڵ گ
ــه واقیعییه ــای کانی ت ــه دنی ــهب مڕۆ ئ ــه. ین ک ــه ل ــه ڕا ت ڕه بن ــه هــی  مڕۆ ئ ــه ته و لێک گ ــه ده هــی  ت نان ــۆ تێک وڵ ــێك هــی  ب  پرس

ــۆ و قی موتڵــه به ــاڵۆز و نــه الیه مه هه ی جووڵــه و ریب هاوتــه دیپڵۆماســیی ڵکوو بــه. وه ناکاتــه کال یــه خــۆی میشــه هه ب  اڵم بــه ئ
 لـه و ن كـه ده ش دابـه کـان جیاوازه له پۆتانسـیه و سـتێن به و دمێتـۆ و ئامـانج خۆڕا لـه س که هێندێک. ر به گرێته ده کراو ئاراسته

 ڕێکخســتنی و کخســتن یه و پــۆلێن و ت ویــه وله ئه و ن دیمــه دووره دیــاریکردنی بــه شــتێک موو هــه. نــێن داده كتریان یــه ر رامبــه به
 بـۆ و خۆمـان ڵکی خـه بـۆ خۆمـان، فیمـا بـۆ شـتێک موو هه پێش کورد ک وه ئێمه باتی خه علوومه مه. وه ته ستراوه به وه کانه شته

 دیکـه سـی که و کـه یدانه مه ری بڕیـارده و ر کتـه ئه تاکـه بـه ببـێ لـێ خۆمـان کـه نییـه مانایـه و بـه وه ئـه اڵم به. خۆمانه خاکی
 بـێ ده نـدان،یدا مه لـه هێزتر بـه ئێمـه لـه ت نانه ته ی دیکه ری کته ئه مادام ڕووین، ڕووبه یاران نه و یار ڵ گه له مادام. بینین نه

 بــێ ده ر هـه ئێمـه تی ویــه وله ئه کـه وه ئـه ڵ گـه له وایــه پـێم کـه دایــه لێره. بـێ گرینـگ بـۆ وانمان ئــه فتـاری ڕه و ڕوانـین جـۆری
 ک وه کــورد سـتیی ربه سه ئێمــه کۆتـایی ئامــانجی کـه  وه ئـه ڵ گــه له بـێ، خۆمــان هێزبوونی بـه و كگرتوویی یــه و کـورد کانی مافـه
 دیکـه كانی ره کتـه ئه قالنی ئـه فتـاری ڕه و دا ناوچـه واڵتـانی لـه دێموکڕاسـی اڵم بـه ئینسـانه، ک وه کـورد یارییخت بـه و وه تـه نه
 خـۆی تی خـه کـورد ی کاته و ئه وه ئه. بین وڵیدا هه له و بێ گرینگ بۆمان بێ ده ر هه بێ، ستیش ده دووره و ت حمه زه نده رچه هه
 خـاڵی کوردسـتاندا ر سـه به حـاکم تانی وڵـه ده کـه دا شـوێنه و لـه. پێویستتریشـه بکـا، بات خـه خۆیی ربه سـه بـۆ و وه بکاته جیا
 بـه. هایـه به و ڕ بـاوه هانبینییـه، جه یـه، ئیراده ئێمه هێزی به خاڵی بینن، ده دا یاره ته و تانک و ک مووشه له خۆیان هێزی به
 و ئـه وه دڵنیاییـه بـه. «یـه ندیخانه به بـه هیـوای ی منـهدژ و ئـه ڕه، بیروبـاوه و نووسـین مـن شۆڕشـگێڕیی کی چـه» قـان  ولی قه
 پێشــدا له ین، یــده ده كان ییــه وه ته نێونه نیهــاده هــاتنی نــگ ده وه بــۆ یــان کانمان ره رامبــه به دێموکڕاتیزاســیۆنی بــۆ کــه واڵنــه  هه
 بـا اڵم بـه بـین، س کـه ی وه اڵگێڕه به و کهدی ڵكانی خه کیلی وه نابێ که قبووڵمه من ئه. ین یده ده خۆماندا ندیی وه رژه به پێناو له

 حاڵـدا ر هـه لـه ئێمـه کـاری. پرسـیار ژێـر  بێنینه هاکان به و مک چه تاییترین ره سه واقعبینیدا ناوی ژێر له که یه نه لێ واشی
 .دابین فکری له شرووع مه و مومکین کی ڕێگایه موو هه به و وه که الیه موو هه له بێ ده بۆیه خته، سه
 

 دیـکەی بەشـەکانی لە کورد پرسی نیسبەت بە کوردستان ڕۆژهەاڵتی. دی بابەتێکی و باس سەر بێینە با ئاسۆ. د :ستانکورد
ــۆ. بــێخەمە ڕادەیەک تــا گشــتییەکەدا بەســتێنە لە خــۆی دۆخــی نیســبەت بە بەاڵم هەســتە، لەســەر زۆر کوردســتان  نموونــه ب

  چی بۆ مه ئه هۆی. نادرێ پێ گرینگیی خۆشمان کانی بژارده الی له «ک چیچه» ی نده وه ئه «زارا» نووسی چاره یا رکوژی کۆڵبه
 وه؟ ڕێننه گه ده
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 رنجدانی سـه کێشـه. بکـا ن خاوه به لێ خۆی کورد موو هه پێویسته و کورده کیش چیچه بڵێین با پێشدا له :زادە ئاسۆ حەسەن. د
ـــه ڕۆژهه ـــه كان اڵتیی ـــه چیچه ب ـــه، کان ک ـــه نیی ـــه کێش ـــوردی دانی رنجنه س ـــه ک ـــه کانی پارچ ـــه و دیک ـــه رنجدانی س ـــودی می ک  خ
ــادام ڕا ت ڕه بنــه  لــه. زۆره هۆکــاری ش وه ئــه. زاراکانــه بــه کان اڵتییــه ڕۆژهه ــۆ چــاالکی ی قینه ڕاســته تی رفــه ده ئێرانــدا لــه م  ب
 کـورد مـژاری و ماف بۆ ییهت وایه ته نه و ئینسانی ییە ئێنێرژی و ئه نیه، خۆیان کانی مژاره و ماف ڵ گه له ندی پێوه  له کان کورده

 من ئـه. جیهـانی گشـتیی بیـروڕای ی سـووژه بووبێتـه کـه ته بابه و بێـت ر گـه ئه تی تایبه به خرێ، ده کار ده دا دیکه کانی پارچه له
 ک وه ش دیکـه کانی پارچـه مـژاری و مـاف و بـن بیر له خۆی کانی مژاره و ماف اڵت ڕۆژهه کوردی رجێک مه به ئاساییه، پێ م وه ئه
 ســتیی هاوده بــۆ که له ســه مه ی دیکــه نێکی الیــه. ببــا کار بــه خۆیشــی کــانی مژاره و مــاف ڕووی خســتنه بــۆ بیــانوو و ت رفــه ده

 گرینگتـر ش وه لـه. وه ڕێتـه گه ده اڵت ڕۆژهه کوردی پرسی راوێزخستنی په له بۆ کوردی نی الیه هێندێک و اڵت سه ده وخۆی ناڕاسته
 ش هاوبــه کــاری کی یــه قه ره وه بوونی نــه و كگرتوویی نایــه بــه ئیشــاره وێ مــه ده( خۆمانــه ســت ده به یان وه ئــه چونکــه گرینگتــر)
 ڵگەی کۆمـه ی ندییـه هاوپێوه و ئـه چێ نـه بیرمان لـه. م بکه ڵگە  کۆمه ڵ گه له کان سیاسییه نه الیه و کاندا سیاسییه نه الیه نێوان له

 مـن. کردوه نـه کوردسـتانی ی دیکـه کی یـه پارچه پرسـێکی هـی  بـۆ دا، نیشـانی دێموکرات اڵی قه کبارانی مووشه پاش اڵت ڕۆژهه
 اڵتی ڕۆژهـه کـانی بژارده گشـتی به و کان للییه محه ئۆرگانه و پارلمان رانی نوێنه ندان، رمه هونه شاعیران، ران، نووسه وایه پێم

ـــان ک روه هـــه کوردســـتان ـــه ڕه خۆم ـــه پێویســـته و ره ســـه له زۆر یان خن ـــێلگیرانه و تر بوێران ـــوردی دۆخـــی تر ش ـــه ک  و اڵت ڕۆژه
 بـه زۆر کی یه ڕاده تا وه ئه اڵم به. کانیان کاره ردێڕی سه  نه بکه یان که ته میلله سیاسیی پرسی له و کانیان ڕۆڵه له ندارێتی خاوه
 خـۆراکی و ڕوون یامی پـه و ش هاوبـه ی ڕوانگـه وه، بجووڵێنه یدانیتر مه و كگرتووانه یه که وه ته ستراوه به کانیش سیاسییه  هێزه

 زیـاتر اڵتیان ڕۆژهـه پێویسـته کـه نییـه نـاوخۆ ڵکی خـه ر هـه کورتی بـه. نێ بـده کاراتریان باتگێڕیی خه ی سته ره که و وێژمانی
 .بین اڵتدا ڕۆژهه می خه له زیاتر بێ ده بۆخۆشمان ئێمه بێ، بیر له
 

 و کەرکـووک لەمەوبەر ساڵ دوو ڕۆژاوا، ئێستای ڕووداوەکانی چێنا وێ سیاسییەکاندا، حیزبە لەگەڵ پێوەندی لە :کوردستان
 دەبـێ. کورد کانی نه الیه كگرتنی یه و وه خۆداچوونه به هۆی بووبنه لێکەوتەکانی و بەغدا لە ئێستا گۆڕانکارییەکانی تەنانەت

 ببین؟ دەرباز قۆناغە لەو ئێمە کە بدا ڕوو چی
 
 و ئـه پـێش زۆر بـوو ده وه مه بیسـته ی ده سـه لـه تی تایبـه به دێ کـورد لی گه ر سه به هساڵ ت سه سێ ی وه ئه :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 ک وه کـه یبێکـه عه وه ئـه اڵم به. كگرتووییه نایه کوردان میللیی رزشی وه وه داخه به. خستباین کیان یه ی که ده باسیان ی ڕووداوانه
 کردبـام، لـێ ت پرسـیاره و ئـه ئێسـتا پێش ساڵ پێنج ر گه ئه. ین  بکه ڕ شه ڵی گه له م هه بژین، ڵی گه له م هه بێ ده ک خۆشییه نه
 دووبـاره ڕابـردوو ناخۆشـی شـتی و باشـتره جـاران لـه زۆر کورد ی وه بزوتنه کانی نێوخۆیییه ندییه پێوه شکور ئێستا نا مگوت ده

 شـه ڕه هه ژێـر تێكی میللـه ر هـه کاری ترین ساده ی وه ئه بۆ وایه پێم من. وتووم که گومان وه خۆم ی یه قسه و له ئێستا. وه نابێته
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 و سـی که تاکه ونی خـه له واز و بێ هه وازوعیان ته کان نه الیه موو هه و کان تاکه موو هه پێویسته بین، كگرتوو یه واته ین، بکه
  دیکـه وانی ئه موو هه تی ییومیه قه  تی نزەله مه له نابێ نێک الیه هی  و س که هی . بێنن زنیخوازی مه و سک رته به ندیی وه رژه به
 ژیـر ی بـژارده بـه پێویسـتمان یـه؛ هه ت خه ر سه له و یدان مه  له و دێر چاو میشه هه کی ڵگەیه کۆمه به پێویستمان. بگرێ رار قه
 ک گایهڕێ خشــه نه مڕۆیی ئــه تی هاره مــه بــه اڵم بــه مێژوویــی دیــدی بـه کــه وایــه رانی ڕێبــه بــه پێویســتمان یــه؛ هه رپرسـیار به و

 ڕوو کـدا یه پارچه ر هه له و کان جیاوازه پارچه نێوان له کورد سیاسیی ی کایه کانی ئاسته موو هه که ن بکه جێی جێبه و دابڕێژن
ــان بــه ــاڵڕاو و دابێــژراو تکردنێكی سیاســه بــه پێویســتمان بکــا؛ نگ  ماهــه هه وه ره ده دنیــای و یاران نــه بــه ڕوو و خۆم  لــه دام
 الق سـاز، وه ته نه و ویسـت وه ته نه خۆ، ڕبه باوه تکردنێکی سیاسه یه، هه خش زیانبه بچووکی تی قڵیه ئه له و واریداتی راوێزی په
 ی متمانـه کـه تکردنێك سیاسـه. خش هیوابـه و ڕوون نی دیمـه دوووره ن خـاوه و ڕابـردوو له رگر رسوه ده ند، هه ڕه فره رز، عه ر سه له

 م کـه کان شـبوونه دابه و درز لـه ببینـێ، خۆمـان روونـی ده كانی شـنییه چه فره موو هـه شتێک، موو هه رووی سه  بخاته کوردی تاکی
 قـات نـد چه مێژووییمـان تـاودانی سـی فه نه و توانـا و بکـا و پتـه ییمان وه تـه نه رژینی په و نیشتمان و خاک مای بنه وه، بکاته
 .ر سه بباته

 
 و چـین رانه فه سـه جـۆره م ئـه کانی وته سـکه ده ئایـا. کـرد واڵتتـان ی وه ره ده ری هف سـه دا دواییانه م له ئێوه دوکتور، :کوردستان

 چـــۆن كـــان کورده گشـــتی به و وه ره ده واڵتـــانی لـــه حیـــزب نگرانی الیـــه و نـــدامان ئه تێکۆشـــانی و کـــار تی زعیـــه وه گشـــتی به
 نگێنی؟ سه ڵده هه
 
 و  ڕاده لـه نـابێ رجێکـدا لومه هه هـی  لـه نـه و ئێسـتا دژواری رجی مـهلو هه لـه نه ئێمه که  وه ئه ڵ گه له :زادە ئاسۆ حەسەن. د

 دام ڕه بـاوه و له تێبکۆشین، باشتر وتی سکه ده و زیاتر کاری بۆ پێویسته م رده  هه و بین ڕازی خۆمان تێکۆشانی و بات خه جۆری
 ک وه. بـێ رچاو بـه له قۆناغێکمـان ر هـه نـاتیمومکی سـتێنێکدا به ر هـه لـه کانمان وڵـه هه و کار نگاندنی ڵسه  هه له پێویسته که
 لـه ئێمـه کـاری خۆیـان، کـان کورده تی خیسـله و دۆخ بـه ت تایبـه الیلـی ده بـه و ژیۆپۆلیتیـک و سیاسی هۆکاری زۆر به زانن ده
 و جوغرافیـا رحاڵ هـه به یـان تن وڵه ده ن خاوه ی النه گه و له تی وڵه نێوده بڕیاری کانی نده ناوه ر سه له شوێندانان و لۆبی بواری 

 لـه ک روه هـه واڵت ی وه ره ده لـه تی تایبـه به اڵت ڕۆژهـه کـوردی و گشـتی بـه کـورد. ختتره سـه کردوون، لێ دری غه متر که مێژوو
 مڕۆ ئـه اڵم بـه. یـه هه واقعیتـر كبوونی یـه و تر ژیرانه ڕێکاری ستراتژیتر، ی ڕوانگه سندکردنی په به پێویستی کوردستان خودی

 بـۆ شـێکی به ش وه ئـه. یـه هه ی دیکـه کی یـه پێگه و جێگـه دنیـادا لـه کـورد ئێستا پێش ساڵ ده ت نانه ته و ساڵ نجا په چاو له
. وه ڕێتـه گه ده ی كـه وه ته نه سیاسـیی ی له سـه مه لـه کـوردی دیاسـپۆڕای رباڵوتری بـه و رچاوتر بـه و تر تۆکمه كی ندارییەتییه خاوه
 ن، کـه ده زۆک نه ت رفه ده زۆر بینی سک ته و پرشوباڵوی و موکۆڕی که کورد، کانی سیاسییه  نه الیه له ت تابعیه به ئێستاش دیاره
 ئێمـه. اڵت ڕۆژهـه کـوردی تی تایبـه به واڵت، ی وه ره ده کـانی کورده لی پۆتانسـیه ڕوانمـه ده وه ئومێده و ڕێز چاوی به من ئه اڵم به
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 ر سـه بـۆ تورکیـه هێرشـی کـاتی له تی تایبه به م هه و دێموکرات اڵی قه کبارانی ووشهم ساڵیادی له م هه مان وه ئه دا یه ماوه و له
 ڕێـم م، بکـه که له سـه مه له چاو کوردستانیش دێموکڕاتی حیزبی ك وه نیا ته ر گه ئه. وت رکه ده وه بۆ بەباشی کوردستان ڕۆژئاوای

 موو هــه بــه واڵت ی وه ره ده لــه حیــزب ریی بــه ڕێوه به ی کۆمیتــه و وه ره ده واڵتــانی لــه حیــزب نگرانی الیــه و نــدامان  ئه بڵــێم بــده
 کوردسـتاندا کانی سیاسـییه نـه الیه نێو لـه و هاوشـێوه النی گه کانی بژارده نێو له ن، هه لێمان که زیاتر م رده هه كی ڕوانییه چاوه
 سـت ده و پشتیوان و خش هانابه کاندا خته سه  ره هه کاته له ڕوانین، چاوه بێ خۆبوردوویی له و دڵسۆزی و لێهاتوویی رتۆپی سه
 .بوون ئێمه چاوی و
 

 .دانا دیمانەیە ئەم بۆ کاتت کە سپاس :کوردستان
 
 .نەبن ماندوو ئێوەش :زادە ئاسۆ حەسەن. د
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 یهسیاسـی پرسـێكی ڵكوو بـه ین، بـده بوونی ڵـه هه یـا دروست ر سه له حوکم ها ڕه ی شێوه به تا هه نییه فی لسه فه پرسێکی وتووێژ
 مێکدا رده سـه لـه کـرێ ده. لێبکـرێ چـاو كانی ئامانجـه لـه شـێك به بـه نێک الیـه یشتنی گه کانی شێوازه له كێک یه ک وه بێ ده که

 شــنه چه هــی  بات خــه کی یه شــێوه وایــه جــاری. دیکــه شــێوازێکی مێکدا رده ســه لــه بــێ، ر کاریگــه و مــومکین بات خــه شــێوازێکی
 سیاسـی کی یه کێشه هی  مادام. جێیه به و مانادار دا مێژوویی و حقووقی ستێنی به له اڵم به ه،نیی ینیی عه و سیاسی کی کاراییه

  وه ئـه بـۆ وه ڕووبوونـه ڕووبه و بات خـه کانی شـێوه موو هـه بڵێـین تـوانین ده نییه، نیزامیی ی ڕێگاچاره ندا درێژخایه له دنیادا له
 نگ هاوسـه بکـرێ نـدی چه و قینه ڕاسـته رێکی سـه چاره بـه گفتگـۆوه ڕێگـای لـه کێشـه کانی نـه الیه کۆتاییـدا لـه کـه دێن کار به
 شـێواز م ئـه کانی زیانـه و سـوود بااڵنسـی له ڵکوو به رایانه، هاگه به و ئالیستانه ئیده ڕوانینێکی له ک نه قسه ربۆیه هه. ن بگه
 ینی عـه باری لـه م هـه و وه هانبینییـه جه و ینی زه باری له م هه ودادا درێژمه نووسی چاره له و نووکه هه دۆخی له شێواز و ئه یان
 .یه وه سیاسییه و
 
 مـدار رهه به و وتن رکه سـه شانسی که ن رانه فاکته و ئه ڵکوو به نییه، وتووێژ سڵی ئه بکرێ ر سه له ی قسه بێ ده ی وه ئه پێیه و به

 وتــووێژ ر گــه ئه کــه ڵــێن ده پێمــان و ن كــه ده اریدیــ ڕێکارێــک هــا وه کانی ترســییه مه و زیــان ســنووردارکردنی و وتــووێژ بــوونی
 . ین بکه چۆنی ین، که ده
 ەداز نەسەح ۆسائ .د                       


