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 هید ئاواره ڵ شه گه  ردی دڵێک له ند ده چه

 
 

 
 
 
 
  وزی ر سه تۆ بۆمن هه

 

 رامۆشههی فه دنیههای  بههه نیزیکههت زۆر یر نگه هاوسههه و هههاوڕێ زۆر بههۆ  نگههه ڕه کرانههت هید شههه  لههه سههاڵ دوو نجا پههه دوای
  تهازه ی غونچهه و ریبی ڵوه ههه کان ریه وه بیره داری  له پایزی ردی زه اڵی گه ک وه  نگه ڕه.  وه چوبیه بیر  له و سپێردرابی

 ونو دا خۆیان گیانبازی دنیای نێو  له تۆیان دا، هیدان شه دریژی و دوور کاروانی  له ڵداو رهه سه  تازه چرۆی ساواو
 وزی، رسههه هه مههن بههۆ تههۆ اڵم بههه .بههێ  سههته رجه به دا ڕێبوارانههت زیهنههی  لههه ت کههه ڕێبازه ئاسههۆی  دووره نیا تههه و کردبههێ

  لهه دا ژیهانم ورانی ده واوی ته  له و  داکوتاوه من زیهنی  له ت ڕیشه و گ ڕه  که بۆندار وزی سه اڵی گه  له پڕ مامێکی نه
 . وه مێنیه ده ڵم گه هل بریش قه لێواری تا و بوی ڵم گه
 

 تها بهژیم چۆن  که  وه ته کردوه  وه له بیرم  میشه هه ، ناسیوه دنیام ک یه ڕادده تا  که دا سااڵنه و ئه واوی ته  له من ئاخر
 یدای شهه تهۆ ک وه  کهه دابهوم وه  ئهه وڵی ههه  لهه دا ژیانم کانی ڕۆژه مو هه  له کرانت هید شه دوای. بم نه تۆ زاری رمه شه
 بچهوک لێنێکی کهه  وه تهه کردوه  وه لهه بیرم دایم. م که واڵته و وه ته نه خاتری به رێم بگوزه خۆم  له تۆ ک وه بم، شتماننی
 تهوانیبێتم باشهی  بهه  پێموانیهه م، وره گه  ببوره اڵم به.  وه مه بکه پڕ ، بووه دروست تۆ هید بوونی شه  به ی بۆشاییه و له
 ت قابهه ڕه ی ره قهه  لهه خهۆ تهوانێ ده کهێ. شهازن و ن گمهه ده تۆ ک وه سانی که ئاخر. نم یه بگه جێ به  پیرۆزه  رکه ئه و ئه
 دوا منههیش نی مههه ته وا ئههه.  لوتکههه بههۆ ڵکشههێ هه وان ئههه تی اڵفههه قه بارسههتایی  بههه تههوانێ ده کههێ. بههدا وان ئههه ڵ گههه له

 .یشتی گه پێی و گرت باڵت ی که دونده و ره به تۆ  هک م بگه  یه لوتکه و به متوانی نه ر هه و کا ده ڕ تێپه کانی قۆناغه
 

 تها  کهه ، وه مهه بکه  دووبهاره  ڵێنهه به و ئهه تهوانم ده نیا تهه دا، کرانهت هید شهه سهاڵڕۆژی ی ساڵه 05  له م، وره گه  ببوره
 .بم  فادار وه ت که ڕێبازه  به م ناسه دواهه

 
 مستەفا شڵماشی
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 ی کورد هل سه ری دێموکڕاتی بۆ مه سه چاره

  
 ئهاڵۆزترین ش گرفتهه م ئهه کردنهی ر سه چاره.  یه مه رده سه م ئه ی سته ژێرده ی وه ته نه ترین وره گه ی کێشه ڕاستیدا له کورد ی کێشه 
  کێشهه سهتین له فه  لهه  چونکهه.  ئهاڵۆزتره سهتینیش له فه ی له سهه مه  له ت نانه ته من ری باوه  به.  ڕاسته ناوه اڵتی رۆژهه ی له سه مه
  قسهه  یهه ئاماده و دەناسهێ سهمی ڕه  بهه کان سهتنیه له فه بهوونی ئیسهرایی .  نییهه یی وه تهه نه ی ناسهنامه ناسینی سمی ڕه  به ر سه له
 . کردوه داگیر ی که خاکه  هایه ساڵه ند چه ر هه. بکا ستین له فه خۆی ربه سه تی وڵه ده زرانی دامه ر سه له
 
  بهه ی واڵتهه ر ههه  لهه. بشهێوێنن کهورد یی وه ته نه ی ناسنامه ن ده ده ول هه کان ره داگیرکه  ته وڵه ده ، وه نهوا پێچه  به کوردستان  له

  تورکییهه  لهه. نگێنن ڵسهه هه خۆیهان کهانی قازانجهه ی  گهوێره  بهه  که له سهه مه ن ده ده وڵ ههه و  وه نهه که بیرده کورد ر سه له جۆرێک
 یی وه تهه نێونه فشاری ژێر  له شاخی؛ تورکی ی پێناسه هێنانی کار به و کورد بوونی کردنی( کارئین) نکولی ها ساڵه پاش  تازه
. بکهرێ وانی زمانهه چهاالکی هێنهدێک و بگێرێ ورۆز نه جێژنی ن ده ده ڕێگا و  جیاوازه کولتورێکی نی خاوه کورد ن که ده ئیقرار دا
 ی وه تهه نه  لهه هۆزێهک ک وه کهورد  درواه وڵ ههه  واڵتهه و ئهه میژووی درێژایی  به اڵم به هێنرێ؛ ده کورد ناوی ند رچه هه ئێران  له

 ئێهران کهانی جیاوازه  وه تهه نه موو هه بوونی! ئێران ی وه ته نه ی زاراوه کارهێنانی به  به ن ده ده وڵ هه کان فارسه. بناسێنرێ فارس
 .ن بکه لی(ئینکار) نکولی

 
 و  خائینانههه زۆر ی دووڕوانهه تێکی سیاسهه  میشهه هه ئێهران کانی کهه یه دوای  لههه ک یهه ته وڵه ده دا کهورد ر رامبهه به  لهه تی تایبهه به
 ئاسهن و ئهاگر  بهه کوردسهتانیان اڵتی رۆژههه  له کورد لی گه مافی بچوکترین داوای  که دا کاتێک  له.  بردووه  رێوه به ترسییان مه
 ک وه خۆیهان و  وه نهه بکه نیزیهک کوردسهتان ی دیکهه کانی پارچهه  له کورد ی وه واڵنهجو  له خۆیان  داوه وڵیان هه.  وه ته داوه اڵم وه

 .ن بده نیشان وان ئه دڵسۆزی
 
 دا  واڵتهه و لهه کهورد  عێهراقەوه تی وڵهه ده زارنی دامهه  لهه ر ههه.  وتووه کهه ب ره عهه ڵ گه  له جیاواز کی یه شێوه  به کورد عێراق  له

  کهه  بهووه  وه ئهه کهاری زۆرتهر ب ره عهه شهۆوێنیزمی. بێنهێ کار بهه خهۆی کلتهوری و زمان تی توانیویه  شهمی هه  بۆیه ر هه.  ناسراوه
 نی مهه ته درێژایهی  بهه ب ره عهه شۆوینیزمی. بکا خۆی یی وه ته نه مافی داوای و باوێ تر وره گه نگاوی هه عێراق  له کورد هێڵێ نه
  وه چووتهه دا کهورد لی گهه گژ بهه  شێوه ترین دڕندانه  به و بووه هه دا  واڵته و له ردکو لی گه رینی راپه  له ترسی عێراق تی وڵه ده
 چهۆڵکردنی.  داوه کهوردی فیزیکهی بردنهی نێهو  لهه وڵی ههه ، گیراوه نهه پهێ کهوردی نگی رهه فه چاالکی ڕێگای  که ی وه ئه ر به له و
 .عێڕاقن تی وڵه ده ی یه دڕندانه  ته سهسیا و ئه رچاوی به ی وێنه نفاڵ ئه و شیمیابارانی کان، نده گو
 
 .  کراوه لێ (ئینکار) نکولی دا  واڵته و له کورد بوونی گشتیی  به ر هه و  وه ته کراوه تورک تی وڵه ده السایی ش سوورییه  له



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  8 
 

 

  لههه زۆر شههێکی به  لههه بۆونیشههیان هههاوواڵتی مههافی ت نانههه ته و ڕۆێشههتوون زۆرتههر ش وه لههه  سههوورییه  لههه ب ره عههه شؤوێنیسههتانی
 . وه رگرتووته وه کان کورده

 
 و ئههه ن الیههه  لههه اڵم بههه ، ناسههراوه ڕاسههت ناوه اڵتی ڕؤژهههه ی کێشههه م دووهههه کههو وه کههورد ی کێشههه دا دنیهها  لههه نههد چه ر هههه گشههتی به

 ڵ گهه  لهه کانی ره ربهه به  دانههدڕن کی یه شهێوه به و  کهراوه لهێ (ئینکهار) نکهولی  کراوه ش دابه ردا سه به کوردستانیان  که  وه واڵتانه
  لهه نیا تهه کهورد ی له سهه مه ری سهه چاره  کهه خها رده ده  وه ئهه ب ره عهه و تهورک و فهارس شهۆوێنیزمی ی دڕندانهه ڵوێستی هه.  کراوه
 ر سهه له  کهه تی ڕواڵهه کی دێموکڕاسهییه ک نهه ش وه ئهه.  یه هه ئیمکانی دا ڕست ناوه اڵتی رۆژهه  له دێموکڕاسی سیستمی زرانی دامه

 موو هههه بهۆ بکهها دابهین کسهانی یه  کههه  قینه ڕاسهته کی دێموکڕاسهییه ڵکوو بههه زرابێ، دامهه وا رمانڕه فهه ی وه تههه نه ی زۆرینهه ی بناغهه
 و ئههابووری باری لههه چ و نیزامههی سههتراتێژی بههاری  لههه چ ڕاسههت ناوه اڵتی رۆژهههه.  واڵتانههه و ئههه نههاو کانی پێکهاتههه و  وه تههه نه

 گرنگههی کان سههازیه پێشه و زلهێههز  واڵتههه بههۆ دا  یههه ناوچه و لههه ئاسههایش کردنههی دابههین.  جیهانههه ی ناوچههه گرنگتههرین  وه سیاسههییه
 لی گهه و کهورد لی گهه تی تایبه  به ست، ژێرده النی گه تی وایه ته نه مافی و زرێ مه دانه دێموکڕاسی سیستمی تا  .یه هه ستراتێژی

 .نابینێ  وه خۆیه به ئاسایش ڕووی  یه ناوچه و ئه کرێ، نه دابین ستین له فه
 
  تهه گرتوویانه ڕاسهت ناوه اڵتی رۆژههه بهۆ کانی هاوپمانهه و مریکا ئهه  که ی یه تازه  ستراتیژیه و ئه  ینه بده رنج سه باشی به ر گه ئه

 نایهان ؛ واته. ر به  ته گرتووه دا کورد ی له سه مه ر رامبه به له یان سست نگریی الیه تی سیاسه وان ئه  که وێ که رده ده بۆمان پێش،
 دا دێموکڕاتیهک باتی خه ی چوارچێوه له و هێنێ نه پێک بۆ یان وره گه زۆر کی یه کێشه ر گه ئه اڵم به بهاروژێنن،  که له سه مه وێ هه

  بهه کهورد دۆزی کردنهی ر سهه چاره ی له سهه مه نهد چه ر ههه  بۆیهه. ن کهه ده لهێ پشهتیوانی وان ئهه بێ، ههه کردنی ر سه چاره ئیمکانی
 .ن ده ده پێ گرنگی دا دێموکڕاسی ی پڕۆسه ی چوارچێوه  له اڵم به ، نییه دا وان ئه ی ڕؤژانه کاری ی رنامه به  له یی بناغه ی شێوه

 
  کههه ی هتانهه وڵه ده و ئههه. ڕوویههه و ره بههه ری سههه چاره  بههه دژ هێههزی زۆر ڵ گههه  لههه کههورد دا ڕاسههتیش ناوه اڵتی ڕۆژهههه ی ناوچههه  لههه

 بناسهن، سهمی ڕه به خۆیان اڵتی سه ده ژیر کانی کورده وای ڕه مافی وێ هه نایان نیا ته ک نه  کراوه ش دابه دا ر سه به کوردستانیان
 سههتی هه کوردسههتان ی چوارپارچههه ر هههه لههه. سههتن وه ڕاده تههریش کانی واڵتههه  لههه کههورد ی له سههه مه کردنههی ر سههه چاره دژی ڵکوو بههه
 هێنهدێک ، وه زانستییه و تی اڵیه کۆمه وتنی پێشکه باری له اڵم به.  یه هه ی درێژه رزگاریخوازی ی وه جوواڵنه و هێز به تی وایه ته نه

  وه اڵتیهه کۆمه و نگی رههه فه بهاری  لهه جیهاواز وتی کهه و ڵس ههه ش بۆیه ر هه. کوردستان کانی پارچه نێوان  ته وتووه که جیاوازی
 .کرێ ده دی به

 
 :ی گشتیر سه چاره

  
  مافی. بکا دیاری خۆی نووسی  چاره بۆخۆی بدرێ پێ ڕێگای  که  یه وه ئه کورد ی له سه مه بۆ کی کجاره یه و گشتی ری سه چاره
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 کههان کورده وابههوو  کههه.  یههه هه ی مافههه و ئههه وال ئههه مالو ئههه بێ بههه کههوردیش.  لێکههه گه ر هههه وای ڕه مههافی نههووس،  چههاره دیههاریکردنی
  کههه بههێ چههاو ر بههه له مان وه ئههه بههێ ده اڵم بههه.  وه کۆبنههه کتر یههه وری ده  لههه  مافههه و ئههه کردنههی داوا ی چوارچێههوه  لههه ر هههه تههوانن ده
 جیهاواز قونهاغی  بهه نووس چهاره دیهاریکردنی مهافی هێنانی ست ده وه ڕێگای و  جیاوازه کوردستان ی یه پارچه ر هه  له رج لومه هه
 .ڕێ په ده تێ دا
 
 ر تێپهه کانی قۆناغهه اڵم بهه ، نییهه تیهدا شهکی ههێ  کوردیهک ر ههه دروشهمی  ببێتهه بهێ ده نووس چاره دیارکردنی مافی  که ی وه ئه

  نییهه تێهدا گومهانی ی وه ئهه. بهێ جیهاواز دا کوردسهتان ی پارچهه ر هه له کرێ ده هێنانی ست ده وه ی شێوه و  مافه و ئه و ره به بوون
 نههاو  بخرێتهه کوردسههتان ڵکی خهه اڵنی کۆمههه  بهه کهردن پههڕس و بگێهڕێ لههێ ڕێهزی کهورد لی گههه ڕای و بیهر  پێویسههته  کهه  یهه وه ئه
  ببێتهه کهرێ ده ڕیفرانهدۆم ئهامڕازی هێنهانی کار بهه وابوو  که.  وه کوردستانه کانی سیاسیه  پارته و هێز ی ڕۆژانه کاری ی رنامه به
 .دا کوردستان کانی سیاسییه  ڕێکخراوه و پارت موو هه نێوان  له ش هاوبه کاری کانی خاڵه  له کێک یه
 
 اڵم بهه بهن، ک یهه کانیش کوردستانییه  ڕێکخراوه موو هه کوردستان ڵکی خه اڵنی کۆمه نگی ده کارهێنانی به پێویستی ر سه له  نگه ڕه
 . یه هه بۆچوونیان بیرو جیاوازی بێگومان  مافه و ئه هێنانی کار به رکاتی سه له
 

. بهێنهرێ سهت ده به وتن ڕێککهه کهورد لی گهه کی ره سه مافی هێنانی ست ده به کانی قۆناغه ر سه له بدرێ وڵ هه  که تی خۆیه جێگای
 ی وه تههه نه شههۆوینیزمی ن الیههه  لههه  ترسههه و ئههه. تههابۆ  ببێتههه  تایههه هه تا هههه نههابێ خۆیی ربه سههه مههافی ی له سههه مه  لههه کههردن بههاس
 کهوردیش  که بکرێ باس ڕاشکاوی به زۆر تی خۆیه جێگای  بۆیه.  وه کورده باتگێڕانی خه یرون ده و دڵ نێو  ته خراوه  واوه رمانڕه فه
 دروشهمی دا ئێسهتا رجی مهه و ڵ ههه  لهه کهورد نهد چه ر ههه. بێ خۆ ربه سه  که  یه هه ی وه ئه مافی دنیا ی دیکه النی گه موو هه کو وه
 ک وه فیهدرالیزم دا کوردسهتان ی رانسهه سه له کان سیاسهییه  ڕێکخهراوه و پارت ی زۆربه ئێستا ڵکوو به ، گرتووه ڵنه هه خۆیی ربه سه

 .بینن ده  مه رده سه و ئه بۆ گونجاو ری سه جاره
 
 کی کجاره یهه ری سهه چاره بهۆ  وایهه ق حهه اڵم بهه بینهرێ، ده گونجهاو رێکی سهه چاره ک وه ئێسهتا می رده سهه بۆ فیدرالیزم ند چه ر هه
 .بکرێ ڕیفراندۆم و کوردستان ڵکی خه اڵنی کۆمه ویستی بۆ ببرێ نا په کوردستان ی چوارپارچه ر هه  له کورد ی له سه مه

 
 . ی کوردستان جیاوازه ر پارچه هه  ری له سه ی چاره قۆناغی پڕۆسه

 
 :باکوری کوردستان

  
  لهه کوردی بوونی و نۆشی ریه ژه پێکی نجام رئه سه کردن، (ئینکار) نکولی ها ساڵه پاش تورک ڕێژیمی کوردستان باکووری  له

 دان ، کهردوه بووڵ قهه ورۆزیشهی نه جێژنهی گرتنهی و کهوردی زمهانی کارهێنانی بهه ک یه تاڕاده ت نانه ته. ناسی سمی ڕه به  تورکیه
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  لهه ڕفیرانهدۆم مهافی کارهێنانی بهه بهۆ کها ده خهۆش ڕێگها دا داهاتوو لهه کهورد، بهوونی  بهه تهورک تی وڵه ده ی(ئیقرار) پێدانان
 ر رامبهه به  لهه بهێ دا تهورک تی وڵهه ده تی سیاسهه ر سهه به گهۆڕ و ئهاڵ هێنهدێک ر گهه ئه  کهه  دانییهه  وه لهه شک  چونکه دا،  ورکیهت
 تی کیهه یه نێهو  بێتهه  تورکیهه  کهه بهێ ده خهۆش ڕێگها وا ئهه دا، کهورد ی له سهه مه و مهرۆ  مهافی ی له سهه مه دێموکڕاسی، ی له سه مه
 . وه تازه قۆناغێکی نێو  نیته ده پێ  تورکیه  له کورد ی له سه مه روپا و ئه تی کیه یه ناو بۆ  ورکیهت هاتنی به. وروپا ئه
 

. کها ده دیهاری دا  تورکیهه  لهه تهورک و کهورد نێهوان کانی ندیهه ێوه په  کهه  نییهه تهورک شهۆوێنیزمی و ماڵیزم کهه ڵوێسهتی هه ئێتر
 بهۆ  تورکیه چوونی  به خۆم حاڵی به ش به من. ن خه ده ڕێک  ندیانه ێوه په و ئه  که بن ده روپا و ئه تی کیه یه کانی قانوونه ڵکوو به
  وروپا ئهه تی کیهه یه کانی رته شهه بێ ده یان ، نییه تری کی یه چاره ڕێگا هی  تورک تی وڵه ده. بینم خۆش وروپا ئه تی کیه یه نێو
 ک وه.  وه ناوچه کانی رسته په کۆنه  ته وڵه ده  به  وه ستیته ببه خۆی نووسی ارهچ بێ ده یان ، تیه کیه یه و ئه نێو  بێته و بکا بووڵ قه

  بهه تهورک تی وڵهه ده  کهه  یه وتانه سهکه ده و ئهه موو ههه بردنی نیو  له واتای به ش وه ئه  که.  سوورییه تی وڵه ده و ئیسالمی کۆماری
 دا  تورکیهه  لهه کهورد داههاتووی  بهه خهۆم حاڵی بهه ش به من  بۆیه.  ههێناو ستی ده به ئێستا تاکوو عیلمانی ڕێبازی ری به  گرتنه
 .بینم خۆش

 
. وروپا ئهه و  تورکیهه نێهوان کانی ندیه ێوه په ر سه له بکا کار زۆر  پێویسته  تورکیه  له کورد  که نێ یه گه ده مان نجامه ئه و به  مه ئه
  کهه ی وه ئهه داوی  ونهه بکه نابی تورک، شۆوێنیزمی ڵ گه  له تی دژایه بۆ کان هکوردی  هێزه  که  یه وه ئه  رنجه سه جێگای زۆر ی وه ئه

 کانی له سهه مه و  وه بنهه نیزیهک لێیهان  پێویسهته ڵکوو بهه ن، بکهه  تورکیهه کانی نیزامیهه و سیاسهی  یمانهه هاوپه ڵ گهه  له تی دژایه
 .نن یه بگه تێ خۆیانیان

 
  لهه  کوردسهتانیه کی یهه ره به پێکهێنهانی کوردسهتان بهاکووری  لهه کهان کورده تێکۆشهانی ڕێگهای کانی گرنکهه  خاڵهه  لهه تر کێکی یه

 دا کوردسهتان  لهه  شهه به و لهه کان سیاسهیه  ڕێکخهراوه  پێویسته. دا کوردستان باکووری کانی جۆره به جۆر  ڕێکخراوه و پارت نێوان
 .بنێن دا کتر یه گای پایه و گرنگی  به ددان و بناسن سمی ره  به کتر یه
 
 رمان، دژبهه دۆسهتی  کهه  وه نه که بیرنه وا کان کوردیه  هێزه  که  یه وه ئه کوردستان باکووری  له رنج سه جێگای ی دیکه کی یه له سه مه

  هله موویان ههه  نییهه رج مهه اڵم بهه.  یهه هه  تورکیهه ڵ گهه  له نیزامیان و سیاسی ئابووری، قازنجی دا دنیا  له واڵت زۆر.  ره دژبه
 .بن ڵوێست هه ک یه تورک تی وڵه ده ڵ گه
 
 ک وه کهرێ ده مریکا ئهه و یهی وروپا ئهه واڵتهانی  لهه اڵم بهه. کگرتوون یهه کهورد دژی  لهه کوردسهتان ری داگیرکهه تانی وڵه ده نیا ته

  لههه بههاس زۆر  وانههه ئه  کههه ت تایبههه  بههه. رگیههرێ وه ڵک کههه تههورک تی وڵههه ده کانی مرۆڤییههه دژی  وه کههرده دژی  لههه فشههار ئههامرازی
 .ن که ده مرۆ  مافی  له نگری الیه
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 فێهر  ریکهه خه  وه خۆشهیه  بهه کهوردیش و  زۆره نی ده مهه ی وه جوواڵنهه و دیپڵۆماسی کاری ئیمکانی کوردستان باکووری  له گشتی  به
 کوردسههتان  لههه  شههه به و لههه ئێتههر  کههه  وه بکرێتههه  وه لههه بیههر ک یه شههێوه هههێ   بههه نههابێ اڵم بههه. رگههرێ وه لههێ ڵی کههه چههۆن  لههه بههێ

 ڵک کهه بات خهه کانی شهێوه موو ههه  لهه بهێ ده  کهه یشهتووین گه  نجامهه ئه و بهه نیا تهه ڵکوو بهه.  ماوه نهه  رگه پێشمه  به پێوێستیمان
 .پاراستنیان بۆ  یه هه  رگه پێشمه  به پێویستمان. بووبن ریش به  سته ده کانمان مافه  که دا کاتێک  له ت نانه ته. رگیرێ وه
  

 :اڵتی کوردستان ڕۆژهه

  
  لههه  که کێشههه ری سههه چاره  لههه ت نانههه ته و  دژواره زۆر  وه ڕاسههتییه دوو هههۆی  بههه ئێههران  لههه کههورد ی له سههه مه رکردنی سههه  چههاره
 . دژوارتره کوردستانیش تری کانی پارچه

  
 :وا رمانڕه ی فه وه ته کانی نه م ترسی شؤووێنیسته که یه

  
 و دیههن ، وه تههه نه  مههه که نههدین چه و  وره گههه ی وه تههه نه ش شههه ئێههران وتههرێ ده پێههی  کههه دا  سیاسههیه  سههنووره و ئههه ی ارچێوهچو لههه
 ڵکوو بهه ، کراوه نهه قبهووڵ نیا تهه ک نهه  واوه رمانره فهه ی وه تهه نه ن الیهه  له ئێستا کوو تا  ڕاستییه م ئه. ژین ده جیاواز بی زهه مه
 .بکرێ نگ ڕه م که و  وه شاردرێتهب  دراوه وڵیش هه
 

 وڵیان ههه بهوون، فارس شۆونێزمی ری نوێنه  میشه هه بێ ڵ گه  له ئێستاشی تاکوو  که ئێران کانی که یه دوای  له ک یه  ته حکوومه
  بۆچوونهه م ئهه.  وه هبشهارن  نییهه بهوونی دا ڕاسهتی  لهه  کهه دا، (ئێهران ی وره گهه ی وه تهه نه) ی رده پهه ژێهر  له  یه ڕاستی م ئه  داوه

 ی وه تهه نه نێهو  لهه  وه گرانهه داخێکی بهه. نگ رههه فه  ببێته  دراوه وڵ هه و  کراوه بۆ کاری ساڵ دان سه درێژایی به  یه  شۆوێنیستانه
 کهارێکی ، وه نگیهه رهه فه بهاری  لهه ئێهران کردنهی  ئێزۆلهه.  داکووتهاوه ی رێشهه ر ترسێنه کی یه ڕاده تا  نگه رهه فه م ئه دا فارسیش

 تهاکی ن الیهه  لهه ت نانهه ته و گیرێ نهه ر وه ڵک کهه دنیها ی دیکهه ی وه تهه نه  فهره واڵتهانی ی وه تاقیکردنهه  له  که  کردووه وتۆی ئه
 .بکرێ لێ چاوی خۆی ی وه ته نه کانی قازانجه ر سه بۆ ک ترسییه مه ک وه  وه واشه رمانڕه فه ی وه ته نه
 

  بهه ن وره فهه بکهرێ، ئێهران ی سهته ژێرده النی گهه تی وایهه ته نه ی له سهه مه رکردنی سهه  رچاره سه  له سێکبا ر هه ئێستاش تا  بۆیه
 تونهدی  بهه و نرێ داده سوور تی خه  به  وه فارسیشه کانی رۆناکبیره ن الیه  له ت نانه ته و درێ ده م ڵه قه  له ئێران کردنی  پارچه

 و ژیهن ده مریکاش ئهه و وروپها ئهه  لهه  هایه ساڵه  که ی نه فارسا  ڕوناکبیره و ئه بۆچوونی  بدرێته رنج سه ر گه ئه.  وه کرێته ده ت ڕه
 ئێههران کانی وه تههه نه ر سههه  گاتههه ده  کههه.  بووڵههه قه یههان( نههووس  چههاره دیههاریکردنی مههافی)  وه حقووقیشههه و زانسههتی بههاری  لههه

 و ن بهده خۆیهان نووسهی  چهاره ر سهه له بڕیار بێ ده خۆیان بۆ  که بن قای  رانئێ النی گه بۆ  قه حه و ئه ی وه ئه بێ. ستن وه دژڕاده
 .زۆر  به ک نه بپارێزرێ  بانه ڵه داوته ی شێوه  به  پێویسته ئێران یی کپارچه یه  که بگرن چاو ر به له  ڕاستیه و ئه ی وه ئه بێ
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 :رمانڕه وا وه ی فه ته کانی نه م دوو ڕوویی شۆوێنیسته دووهه

 
 کهوو تها  ته سیاسه و ئه.  بووه  که ڵه ته و فێڵ  به ستوو به پشت ی ڕوویانه دوو تێکی سیاسه  میشه هه ئێران کانی ڕێژیمه تی یاسهس

 ئێسهتا تها. بێنهێ سهت ده به رانهی دارێژه بهۆ وت سهکه ده دا کهان ڕادده موو ههه  لهه تی توانیویهه و  بهووه زۆر مهانۆڕدانی هێزی ئێستا
 نێهو ی ڕاده  له م هه و دا  ناوچه ی ڕاده  له م هه دا، نێوخۆ ی راده  له م هه  توانیوایانه ئێران کانی که یه دوای  هل ک یه  ته حکوومه

 دا  کهاره و لهه ڕاستی به وان ئه. ن بکه یاری یان رانه ده فریو خشی نه باشیش  به زۆر و بێنن کار  به فریو تی سیاسه دا یی وه ته نه
 .ن ده فریو جار ندین چه ناسن ده باشیان  که ش هێزانه و ئه  توانیویانه ت نهنا ته و وتوون رکه سه
 
 ڵ گهه  لهه ش دوایهه و بکهوژێ بکها، هێهرش  شهێوه تونهدترین  بهه ڕا  وه پشهته  له  حمانه بێڕه  که زانی ده باش زۆر ئێران تی وڵه ده
 .رێنێ ڵوه هه فرمێسک و دانیشێ  شێنگه  له کان قوربانییه کاری و س که
 
 اڵتی رۆژهههه  لههه کههورد لی گههه کانی مافههه هێنههانی سههت ده وه بههۆ بات خههه  کههه  کههرددوه وتۆیان ئههه کههارێکی  وه ره سههه ی هۆیههه دوو و ئههه

 .کا ده دیاری زاهیر  به  که بێ دژوارتر  وه له زۆر کوردستان
 پهێش  لهه  پێویسهته دان، سهت ده ر بهه له  کهه ی وانهه تاقیکردنه و ئهه پێهی  بهه و باسهکران ی نوختهه دوو و ئه گرتنی چاو ر به له به
 دوو  پێویسهته. بکهرێ هێز بهه کوردسهتان اڵتی رۆژههه  له کورد لی گه ڕزگاریخوازی ی وه جوواڵنه بلیغاتی ته باری دا شتێک موو هه

 و زان زمههان زمون، ئههه به کههادری دا یی وه تههه نێونه ی ڕادده  لههه.  وه بکرێتههه ڕوون ک الیههه موو هههه بههۆ ئێههران سههتانی ده کاربه ڕوویههی
 کههاری پۆسههتی ئیمتیازێههک ک وه و رزدان قههه  بههه کتر یههه به نههان و بههازی دۆسههت ی بناغههه ر سههه له چیههدی. بخههرێن کههار وه دیپڵۆمهات
 .س که  به درێ نه دیپڵۆماسی

 
 و تهین کوردسهتان نێوخهۆی باتی خهه و رگیهرێ وه واو تهه ڵکی که ئیسالمی کۆماری کی یه کشه پاشه ر هه  له  که  هاتووه  وه ئه کاتی
 باتی خهه. بکهرێ لهێ پشهتیوانی و نرێ یهه ڕابگه دنیها  بهه بخهرێ، ڕێهک وام رده بهه کی یه شهێوه  بهه و بهدرێ پهێ زۆرتری وژمی ته
 نههاو  لههه و داڕێههژرێن دوژمههن  بههه کههردن  کشههه پاشه  پلههه  بههه  پلههه بههۆ قۆنههاغیی دروشههمی و بخههرێ ڕێ وه دێموکڕاتیههک و نی ده مههه

. بێنن ستیان ده  به و گۆڕێ  بێننه خۆیان واکانی ره مافه قۆناغ  به قۆناغ ڵک خه تا.  وه بکرێته باڵو دا ڵک خه رینی به اڵنی کۆمه
 .بن نه خۆیان قۆناغی دروشمی بێ کان خۆپێشاندانه چیدی با
 
  کهه  وه بکرێتهه ئاگهادار  وه لهه ڵک خهه اڵنی کۆمهه و رگیهرێ وه وری فهه ڵکی کهه  پێویسهته ئهازادی ئیمکهانی بچهوکترین  لهه ها روه هه
 .بن رێک تیده یارمه توانن ده نیا ته کان کیه ره ده  هێزه و خۆیانن بۆ ر هه ساز نووس  چاره هێزی ترین وره گه
 

  هاواری نگی ده  پێویسته واڵتیش ی وه ره ده نگی رهه فه و ری هونه سیاسی، کانی تیه سایه که و کان سیاسیه  ڕێکخراوه و حیزب
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  رکههه ئه و ئههه ی وه ئههه بههۆ. یههدان مه  بێنههه چههاالک کی یه شههێوه  بههه و بههن کوردسههتان نههاوخۆی  لههه ڵک خههه اڵنی کۆمههه ی ازانهههقخو حه
 .بهێنرێ پێک واڵت ی وه ره ده  له ش هاوبه کی تیه رایه نوێنه بێ ده رن، به  رێوه به بتوانن باشی  به  مێژووییه

 
 مهافخوازی بهێ ده.  یهه هه ری سهه چاره ویستی گشتی  به و  نه الیه موو هه کانێکی ته  هب پێویستی کوردستان اڵتی رۆژهه  له بات خه

  بهه کانمهان ڕیزه کردنهی و پتهه و کانمان ییه وه ته نه  ئامانجه  به یشتن گه بۆ. کان نیه ده مه  ڕێکخراوه نێو و کان قامه رشه سه  بچێته
 ڕیفرانههدۆمێکی  پاندنی سههه به بتههوانن ڵک خههه اڵنی کۆمههه  کههه بکههرێ وا کههارێکی بههی ده.  پێویسههته تواناکههان موو هههه کارهێنههانی
 .بێنن ست ده به واکانیان ڕه مافه کوردستانی

 ، دژواره زۆر کوردسهتان اڵتی رۆژههه  لهه کهورد لی گهه ی له سهه مه ری سهه چاره تواناکهان، موو ههه کارهێنهانی  بهه و کخستن یه بێ به
 . نییه کورد لی گه قازانجی  به ک یه شێوه هی   به دا ئێران  له هێز ی هاوکێشه  چونکه

 
 ی دیکهه کانی شهخوراوه به  وه ته نه بوونی چاالک م که یه. ن که ده کورد ی له سه مه ری سه چاره  به تی یارمه زۆر تریش ی له سه مه دوو

  لهه باتی خهه ههاو نهدی ێوه په بهدا وڵ هه  تهپێویس اڵم به. دا ئێران  له ریی راسه سه ی دێموکڕتیخوازانه باتی خه م دووهه و ئێران
 . یه وه جوواڵنه دوو و ئه بازی پرده  ببێته ک نه بی هه  یه وه جوواڵنه دوو و ئه ڵ گه
  

 :باشووری کوردستان

  
 و بهه.  وهی گهه خهۆی کانی ئاواتهه  لهه شهێک به  بهه کهورد لی گهه و  گهۆڕاوه زۆر  که رجه مه و ل هه کوردستان باشووری له  وه خۆشیه به

 مێهزی ر سهه له  کهه  یهه هه  وه ئهه ری تهه خه ئێسهتاش هێنێ، نهه کهار  به خۆی کانی هێزه موو هه و بێ  وشیارنه کورد ر گه ئه ش حاڵه
 .بیدۆرێنی وتووێژ

 
 دیهاری و اڵیفیهدر کردنهی جێگیهر  لهه کهورد وتنی رکه سهه  به  وه ته ستراوه به کوردستان ی شه به و له کورد کی کجاره یه وتنی رکه سه

 کگرتنی یهه  بهه ر گهه مه دێ نهه نایه ش ئامانجهه و ئهه. دا عێهڕاق یی بناغهه قهانوونی لهه کوردسهتان، جوغرافیهایی سهنووری کردنی
 کانی شهاره و رکوک کهه ی وه هێنانهه زووتهر رچی ههه ر سهه له کهورد تی رایهه ڕێبه داگرتنهی پهێ و کان کوردییهه  هێهزه موو ههه وی پته
 بهێ ڕازی و و بکا زیادیی سازشی دا  ستیاره هه  خته وه م له کورد ر گه ئه. کوردستان ریمی هه ر سه بۆ کوردستان  له دابڕاو ی دیکه
 .دۆڕینێن ده  وه دیسانه بڵێین بێ ده وا ئه بخرێن دوا  گرینگانه  له سه مه م ئه تیرۆر ی له سه مه و دێموکڕاسی ی پرۆسه ی هانه به  به
 
  و مان پارڵه زووتر رچی هه  پێویسته دا کوردستان  له  شه به و له مان که له گه واکانی ره  مافه موو هه انیهێن ست ده وه پێناو  له

 خسهتنی دوا وه. عێهڕاق تی ڕه بنهه قهانوونی له چ  و ت سه ی مادده کردنی جی  به جێ ر سه له بگرن دا پێ کوردستان تی حکوومه
 .کرێ نه بووڵ قه ک یه شێوه هێ   به بێ ده و دا ده کورد داهاتووی  له  ڕبه زه ترین وره گه ، یه مادده و ئه
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 دا یی بنچینهه قانوونی  له کوردستان سنووری و فیدراڵی بوونی جێگیر و کوردستان جوغرافیای کردنی دیاری ر سه له پێداگرتن
 .بکرێ و ئه فیدای دا عێڕاق ری راسه سه تی وڵه ده  له کورد شی به ت نانه ته و بدرێتێ میان که  یه گرنگی  پێویسته

 کوردسهتان باشهووری  لهه کهورد کانی وته سکه ده پاراستنی  به ن بده زۆر نگی  گر بێ ده کوردستانیش ی چوارپارچه ر هه کانی کورده
 .ن بکه لێ پشتیوانی  وه نه توانایه موو هه  به و
  

 :باشووری بچووک له کوردستان

  
 تی وڵههه ده ن الیههه  لههه.  دایههه کوردسههتان باشههووری و بههاکوور شههوێنکاری ژێههر  لههه زۆر کی یههه ادهڕ تهها  سههوورییه  لههه کههورد ی له سههه مه

  هێهزه ن الیهه  لهه ت نانهه ته ئێسهتا تها  کهه  داخهه جێگای. بکرێ وون و دابکێشرێ ر سه به ی رده په  که  دراوه وڵ هه  وه شه سوورییه
 . خراوه گوێ پاش وه زۆر  وه کانیشه کوردیه

  کهه ن ههه زۆر حیزبهی  یهه پارچه و لهه  وه داخه به.  کانه کوردیه  هێزه کگرتنی یه بچووک باشووری وڕۆی ئه پێداویستیی رینت وره گه
 باسهی  کهه دێ پێهک  وه ئهه ئیمکهانی کان کوردیهه  هێهزه کگرتنی یه  به. دا  یه پارچه و له کورد هێزی بوونی ش دابه هۆی ته بوونه
 ی له سههه مه بچهووک باشهووری  کهه  هههاتووه  وه ئهه کهاتی.بکهرێ کوردسههتان  لهه  شهه به و لهه کههورد ی له سهه مه بهۆ ریی سهه چاره ڕێگهای

  هاتنهه و کهان هێزه ی وه کۆکردنهه  بهه ش وه ئهه  دیاره. بێ نه ڕازی هاوواڵتی مافی داوای  به نیا ته و گۆڕێ  بێنێته خۆی ویی ته نه
  بهێنرێتهه کوردسهتان ڕۆأئهاوی باشهووری ی له سهه مه  پێویسهته دا نهیش کوردستانی ی ڕادده  له .دی  دێته ل گه ری ماوه جه یدانی مه
 .بکرێ لێ رگری به و سیاسی وی  رۆژه نێو

 
 :نجامی گشتی رئه به

  
 کوردسههتان ی پارچههه چههوار ر هههه  لههه کههورد لی گههه باتی خههه. ڕێ پههه تێده دا گرنههگ مێژوویههی زۆر قۆنههاغێکی  بههه کههورد ی له سههه مه

  لهه خۆیان یی ڕێکخراوه باتی خه و کبگرن یه بێ ده کورد لی گه کانی هێزه.  وه بخرێته ڕێک  یه تازه  قۆناغه م ئه پێی  هب  پێویسته
 .ن ده گرێ لێک ری ماوه جه باتی خه ڵ گه
 
 بهۆ  وه رانهه گه  لهه  هبریتییه  که دێموکڕاتیک کی یه شێوه  به و رگرن وه ڵک که دا  ناوچه  له دێموکراسی ی وه بوونه باڵو ی پرۆسه  له

 پێکهێنانی. مان که له گه وای ڕه مافی هێنانی ست ده وه بۆ  شێوه باشترین  بۆیه. ڵینن هه نگاو هه ڵک خه اڵنی کۆمه ی زۆربه ویستی
 ڕووی  بهه ڕوو پرسهیار دوو کهرێ ده دا وێ لهه  کهه. دا یی وه تهه نه نێهو ڕێکخهراوی دێری چهاوه ژێهر  لهه  یهه پرسهی موو ههه ی مینه زه

 النی گهه موو ههه کهوو وه کهوردیش لی گهه با. خۆیی ربه سه و فیدراڵی  له بریتین ش پرسیاره دوو و ئه ، وه بکرێته ڵک خه اڵنی کۆمه
 .بگات خۆی کانی مێژینه  له  ئاواته  به دنیا ی دیکه

 قشی نه حمان ره: کردنی  ئاماده و تایپ
  

 ٢٠١٣ی ئۆکتۆبەری ٣١: یڕێکەوت  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ئی دانه؟ نیا مافی ڕه ئایا دێموکڕاسی ته

 
 م که شی یه به

 
  بچینهه  ههاتووه، لهێ ی خۆشکه  بنێشته ک وه ت نانه ته و کراوه پێناسه جار زۆر  چونکه ڕێین، گه دێموکڕاسی کردنی  پێناسه  له با

 تههها ڵگیرێن ههههه  وه کرده بهههه بهههێ ده  کهههه  نگاوانهههه هه و ئهههه بهههزانین و دا وه کرده لهههه دێموکڕاسهههی کردنهههی جێ بهههه جهههێ باسهههی ر سهههه
 چین؟ کرابێ، پیاده واو ته کی دێموکڕاسییه

 
 دایکههی دوو کههرێ، ده پههێ کههاری ئێسههتا که ی دێموکڕاسههیه سیسههتمی و ئههه: ر سههپرێنچه مههارتن ناوبانگ بههه ڵناسههی کۆمه بۆچههونی بههه 
 دا ڕاسهتیش  له گرێ، ده  رچاوه سه  ئامریکاوه ئازادی ڕی شه له شی که وارچێوهوچ دێ  وه ڕانسه فه شۆڕشی له ی که ئۆلۆژیه ئیده ، یه هه

 هههات، دا ر سههه به قوڵیههان زۆر گههۆڕی و ئههاڵ دا جیهان لههه ڵگاکان کۆمههه زۆری شههی به  کههه بههوو  گرنگههه  ڕوداوه دوو و ئههه دوای
 هێرشهێکی چو، ین به  له  ره به ره به واری خوێنده نه ،شارستانی کی ڵگایه کۆمه بۆ  وه جوتیاریه کی ڵگایه کۆمه له گۆڕان ڵگاکان کۆمه
 رنێت، ئینتهه  یشهته تاگه کهرد ی شه گه و رهات هه بوو، زار بۆ  وه زاره  له  تاوه ره سه  له  که کرد پێ ستی ده زانیاری ی وه بونه باڵو

 ، یهه هه وه که یه به خۆیهان و ڕاسهته نهدی یوه په  کهه کان جیهانیهه  وره گه  ڵه کۆمه بۆ  وه وتوه که ریک ته گوندی  له گۆڕا، ژیان جێگای
 کی ڵگایهه کۆمه له ڵگاکان کۆمهه جیههانی، ته بوه  وه ییه ناوچه کی یه شێوه له ت سنعه ه بووه ر رابه به دوو ی نیزیکه کردن ژیان ی ڕادده

 ت نانهه ته ئێسهتا دا گۆڕانه و ئاڵ و ئه مو هه مینجا ئه  له و گرنگتر مویان هه  له و دینامیکی کی ڵگایه کۆمه به گۆڕاون وه ستاتیکیه
 . یه هه دێموکڕاسیش سڵی ئه بۆ جیاوازتر و تر میانه رده سه ڕوانینێکی

 
 و ئههه  کههه ن کههه ده وه له بههاس وان ئههه ، وه نههه که ده کڕاسههی دێمههو کردنههی  دێمههوکڕاتیزه  لههه بیههر کان تیههه اڵیه کۆمه زانا لههه لێک گههه

 وتی سهکه ده زۆر نهد چه ر هه کراوه، پیاده مریکادا ئه ئاواو ڕۆژ ئورپای له ت تایبه به دنیادا شوێنی زۆر له تائێستا ی دێموکڕاسییه
 ربۆیهه هه بهێ،  مهه ده ر سهه م ئهه کانی گرفته و گیر مو هه ری اڵمده وه  توانیوه ی نه اڵم به هێناوه، دیاری به تی مرۆڤایه بۆ ی وره گه
 و گیهر ر سهه به تهوانێ ده مهرۆ   کهه دایه دێموکڕاسهی کانی بناغهه هێنهدێک له گهۆڕ و ئاڵ بهه نیها تهه زانایان لهه لێک گهه بۆچونی بهه

 :بێ تێدا ی ییانه بناغه  خاڵه ند چه و ئه م که النی بێ ده مۆدێرن دێموکڕاسی پێیه و به بێ، زاڵ دا مه ده ر سه م ئه کانی گرفته
 ر نوێنههه ناوی بههه و وه تههه نه ری نوێنههه  نههه بکه خههۆ سههانێک که ک نههه بێ، وه وه هتهه نه کانی تاکههه سههت ده به بههێ ده  وه تههه نه اڵتی سههه ده
 و وه بکرێتهه کهۆ نهد ناوه له ک نهه کهرێ، ده ش دابهه ئاسهۆیی اڵت سهه ده دیکه کی واتایهه به ن، بکهه بزه قه دا خۆیان ست ده له اڵت سه ده

 ل گههه  دیههاره دیههاریکراو، کی یههه ژماره هههی ک نههه تی، کانیههه تاکههه مو هههه هههی ڵگا کۆمههه بێ، نههه ر سههه له ئاسههۆیی کههۆنتڕۆڵێکی هههی 
 و بههه ر هههه کههرد، تایان خههه  رانههه نوێنه و ئههه ر گههه ئه و بێ هههه کههۆنترۆڵ میکههانیزمی بههێ ده اڵم بههه بژێرێ، ڵههده هه خههۆی رانی نۆێنههه

 .بنرێن ال وه بتوانرێ ش هاسانیه و به دراون، ڵبژێر هه که ی هاسانیه
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 . وه خۆیه ن الیه له دیاریکراو اڵتی سه ده ر سه له بێ هه ری کاریگه دا، ش ڕۆژانه باری و کار له بتوانێ بێ ده هاونیشتمانی* 
 کردنههی گههاڕانتی ها روه هههه دا، کههان داده ار ر قههه و قههانون ر رامبههه به له پیههاو چ ژن چ کان، تاکههه مو هههه بههۆ واو تههه کسههانی یه* 

 .پیاو و ژن نۆ دا ڵگا مه کۆ له کان پله مو هه له ربا و هار گرتنی ست ده بۆوه ک یه ک وه شانسی
 و نهین دێموکڕاتیهک نهرێن، داده تی تایبهه تی سهایه که یها ئۆرگهان هێنهدێک قازانجی بهه و گشهتی زیانی بهه که ی قانونانه و ئه* 

 . وه شێنه ڵبوه هه پێویسته
 .بێ پێک دا یاسیس اڵتی سه ده له گۆڕ و ئاڵ پێویسته  دا ساڵ ش شه ی ماوه له ڕی وپه ئه* 
  .ڵبژێردرێن هه  وه ڵکه خه ن الیه له خۆ و ڕاسته  پێویسته کان گشتیه  رپرسیاریه به  له چاو ر به شێکی به* 
 .کان کلیدیه  سیاسیه  اڵته سه ده بۆ بکرێ ڵبژاردن هه جارێک ساڵ سێ ر هه* 
 سههێکی که ڵبژاردنی هههه له بخههوازێ  وه ئههه یری غههه گشههتی قههازانجی ر گههه مه ڵبژێردرێ، هههه  وره ده دوو بههۆ نیا تههه م کههه یه سههی که* 

 .دا تی تایبه
 کانی سهه که کی تهه ک تهه بهۆ ئازادی  که  واجبه ری سه له ، گرتووه  وه سته ده به اڵتی سه ده ڵبژاردن هه ڕێگای به ی تیه زۆرایه و ئه* 
 .بکا دابین ، بژاردوه ڵیان هه ی ڵکه خه ڵه مه کۆ و ئه نێو
 اڵت سهه ده تی زۆرایهه ر سهه له  ئازادیانهه و ئهه کرانهی دابین کهه شهه، ڵگایه کۆمه و ئه سیاسی پانی گۆڕه نێۆ تی مایه که یماف وه ئه* 
 .رج مه بکاته دار
 م رده بههه لههه  پێویسههته و پرسههه ر بههه کهها یههان ده دا اڵتی سههه ده کاتی لههه که ی اڵنههه هه و ئههه ر رامبههه به له دار اڵت سههه ده تی زۆرایههه* 
  لهه  تمهه له  کهه بهێ  وره گهه نهده وه ئه ی کهه ڵه هه ر گهه ئه و ربهێ ده اڵم وه دا ی کهه ڕێکخراوه یا ی که حیزبه ی، ڵگاکه کۆمه ی، که هل گه

 وه بکێشهێته کار له ست ده پێویسته بدا، یی ڕێکخراوه یا حیزبی کانی پرێنسیپه و ئامانج یا یی، وه ته نه ئاسایشی یا دێموکڕاسی
 . وه بستێنێته لێ ی که اڵته سه ده تێ، داوه اڵتی سه ده  که  یه ڵه کۆمه و ئه مافی کا ی نه ویش ئه ر گه ئه و 

 یها ی کهه حیزبه ی، کهه وه ته نه ی، ڵگاکهه کۆمه بدا وڵ هه دا اڵتی سه ده ی ماوه له که تی شانیه ر سه رکی ئه اڵتدار سه ده تی زۆرایه* 
 پێیهان ران ده ئهی ڕه  کهه ی دێموکڕاتیکه  پڕۆگرامه و ئه نیا ته ک نه و وێ که نه دوا مڕۆ ئه دنیای کانی وتنه پێشکه له ی که ڕێکخراوه
 رێ، بهه ڕێوه به و داڕێژێ ییش وره ده نێو پالنی و رنامه به کان، تازه  گۆڕه و ئاڵ و م ده ر سه پێی به ڵکو به رێ، به ڕێوه به  سپاردوه

 . سپاردوه پێ اڵتیان سه ده و کردوه پێ یان متمانه ی نهسا که و ئه بۆ بێ باش رێکی نوێنه بتوانێ تا
  پێویستیان و گونجاو اڵمی وه  که بدا وڵ هه جیددی به و بگرێ کان پێشنیاره و خنه ڕه له گۆێ بێ ده اڵتدار سه ده ی زۆرینه* 

 بیری لهههه پیێویسهههته ، وه ترسهههیه مه  بخاتهههه گشهههتی قازانجی کهههه یشهههت گه ر ترسهههێنه کی یهههه پله به تی زایهههه ناڕه ر گهههه ئه ه وه بداته
  .ڵگرێ هه لێ ستی ده یا بکا ش دابه اڵتیش سه ده بێ، پێویست ر گه ئه و دابێ تی ڕه بنه کی ریه سه چاره
 رچاو بهه له کان دێموکڕاتیهه  بناغه تی، زۆرایه که ی جێگایه و ئه تا شانن، ر سه  له رکیشی ئه ن، هه مافی ک وه ر هه تی مایه که* 
 تی زۆرایهه پشهتی بهێ ده ویش ئهه بکها، یان بهه  ڕاشهکاوانه خۆی راتی زه نه سیاسی، ڵستی هه ر به ک وه دا ده و ئه  ڕێگابه و گرێ ده

 .بێ وتو که ر سه دا کانی باره و کار له تا بکا تی زۆرایه به تی یارمه گشتی قازانجی هێنانی دی وه وبۆ بگرێ
  بکاه کۆمپرۆمی بتوانی و بێ هه کێشی بێ، سیع وه بێ ده ڵکو به بێ، هه ێویستپ ی ڕادده به بێ ده نیا ته ک نه کڕاسی دێمو* 



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  17 
 

 

 کی یه پڕۆسههه تی کردایههه ر سههه ی وانههه ئه ه وه بدۆزێته ن خایههه درێههژ ی چههاره ڕێگهها بتههوانێ بههێ ده دا کان گشههتیه ئامانجه پێناوی لههه
 خهۆ کانهدا، ڕێگاچاره ی وه دیتنهه  لهه بهێ ده بهن، ێمهوکڕاتد ڕاستی به و درێژ پشو رخۆ، سه له زانا، پێویسته ن، که ده دێموکڕاتیک

  .بپارێزن گرژی له
 دروسههتکردنی دژی واوی تههه به مههۆدێرن دێموکڕاسههی ت تایبههه به بکههرێ، ق موتڵههه و پیههرۆز نههابێ ئۆرگانێههک هههی  و س کههه هههی * 

 ر گهه ئه اڵم بهه بگهۆڕدرێ، ڵوێسهت هه ڕۆژێ مو ههه  کهه  یهه نی مانایه و بهه وه ئه دیاره ه گۆڕه نه و را گهه ق موتڵهه ڵوێسهتی وهه کاریسما
 میکهههانیزمێکی پێی بهههه ڵکو بهههه ڕا، وه ره سهههه  لهههه ک نهههه ویش ئهههه دیاره بێ، ههههه گهههۆڕینی ئیمکهههانی بهههێ ده بهههو، گشهههتی قازانجی بهههه

 .دێموکڕاتیک
 سیاسههی، ئههابوری، مههاڵی، انیکهه بواره مو هههه له اڵت سههه ده ی نههه ده به به دان ڕاپههۆرت دا، کان پڕۆگرامههه و کار لههه ت فافیه شههه* 

 .دا نه گشتی ئاسایشی له تمه له که ی جێگایه و ئه تا و،هتد ئۆرگانی
 نهاگرێ  وه لهه ڕێگها  وه ئهه  دیهاره یمان، پهه هاو ک وه دا یی وه ته نه نێو کانی ندیه یوه په له دێموکڕاسخوازی ی ره به ڵبژاردنی هه* 
 گرنگتهر ش وه لهه یمان، پهه هاو ک وه ک نه اڵم به بگیرێ، هێزێک ر هه ڵ گه له ندی یوه په یی، وه ته نه قازانجی ی بناغه ر سه له که
 .کانن گشتیه  ئامانجه دژی دا ڕاستی له که بگیرێ دا هێزانه و ئه ڵ گه له یمانی په هاو و کاری هاو نابێ که یه وه ئه
 بکهرێ، لهێ چاویهان کهرێ ده دێموکڕاسهی کردنی پیاده کانی هرج مه می که النی ک وه که ن ییانه بناغه خاڵه و ئه گرینگترین وه ئه* 
 لههه ر گههه ئه نی، ده مههه ی ڕێکخههراوه یهها حیزبههی سیسههتمی چ و تی وڵههه ده سیسههتمی چ دا، ک یههه پله و شههێوه ر هههه له رسیسههتمێک هه
 بکرێ، لێ چاوی دێموکڕاتیک سیستمێکی ک وه ناکرێ کا، نه ت ڕیعایه  وه ره سه ی رجانه مه و ئه دا پڕاکتیک 

  دوایی بدرێتێ، اڵتیان سه ده تی سایه که ڵێک کۆمه وێدا، له و بکرێ ڵبژاردنێک هه  که  نایه کۆتایی وه به نیا ته دێموکڕاسی* 
 هی  لهه گهوێ زانن نهه پێویستیشهی به و ن بیکهه  دیکهه ڵبژاردنێکی ههه تها بهو خهۆش پێیهان بۆخۆیهان رچی هه و دانیشن ند ناوه له
 ر نوێنهه بۆیه ن ده ده ئهی ڕه ی وانهه ئه ه دیاریکراوه ئامهانجێکی نهد چه کردنی پیاده بۆ ڵبژاردنێک هه مو هه دا ڕاستی له بگرن، س که
 لهه تیشهیان اڵحییه سه ، وه ڵێنهه بجو وانهه پێچه به ر گهه ئه ن، بکهه کهار دا ئامانجانه و ئه ی چوارچێوه له تا ن که ده دیاری خۆیان بۆ
 ری ڕێبههه جههار زۆر دا، یان نههه ده به ر رامبههه به له رن اڵمههده وه کان پرسههه ر بههه دا کڕاتیههک دێمههو ڕاسههتی به واڵتانی لههه ن، ده ده سههت ده

 کی کورسههیه نههد چه یهها ک یههه دا، گشههتی ڵبژاردنێکی هههه له ی کههه حیزبه  چونکههه  وه ته کشههاوه کار لههه خههۆی دیههاریکراو حیزبێکههی
 دانهههی الچونی خهههۆی وه بهههه و کهههردوه بوڵ قهههه خهههۆی ر سهههه له ک یهههه ڵه هه ک وه ی وه ئهههه  کهههه ره ڕێبه ه داوه سهههت ده له  مانی پاڕلهههه

 . کردووه نه کاری باشی به که داناوه وه به
 
 کهار ی شهێوه ڵ گهه له و وه ینه بکه شی دێموکڕاسی کردنی پیاده ی رجانه مه و ئه کی یه ک یه ین، ده ده ڵ و هه دا داهاتو کانی شه به له

 دا پڕاکتیک لهه دێموکڕاسهی کانی بناغهه که ی وه بۆئهه که ین بکهه ستنیشهان ده و ین بکهه راوردیان بهه کوردسهتان له کان حیزبه کردنی
 تی تایبهه به دا کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی نێو له و گشتی به کاندا یه کوردستانی حیزبه نیو له ڕیفۆڕمێک چ بگیرێ چاو ر به له

 . پێویسته
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 نه؟ ئی دا نیا مافی ڕه ئایا دێموکڕاسی ته

 
 (م شی دووهه به)

 
 ر نوێنهه نهاوی بهه و وه تهه نه ری نوێنه نه بکه خۆ سانێک که ک نه بێ، وه وه ته نه کانی تاکه ست ده به بێ ده وه ته نه اڵتی سه ده -١
 وه بکرێته کۆ ند ناوه له ک نه کرێ، ده ش دابه ئاسۆیی اڵت سه ده دیکه کی واتایه به ه ن بکه بزه قه دا خۆیان ست ده له اڵت سه ده
 ل گهه دیهاره هه کهراو دیهاری کی یهه ژماره هی ک نه تی، کانیه تاکه مو هه هی ڵگا کۆمه ه بێ نه ر سه له ئاسۆیی کۆنتڕۆڵێکی هی  و

 و بههه ر هههه کههرد، تایان خههه رانههه نوێنه و ئههه ر گههه ئه و بێ هههه کههۆنترۆڵ میکههانیزمی بههێ ده اڵم بههه بژێرێ، ڵههده هه خههۆی رانی نۆێنههه
 .بنرێن ال وه بتوانرێ ش هاسانیه و به ڵبژێردراون، هه که ی هاسانیه

 
 پێهک تریان وره گهه کی یهه  کهه یه کهه یهه تاکانه و ئهه کهۆی ههی دا ڕاسهتی لهه اڵت سهه ده کهه یهه وه ئه وه ره سه ی نده به و ئه ی کاکڵه

 واره قههه ربهه گه ئه خۆیهان، ری نوێنهه هێنههدێک بهه داوه اڵتیان سهه ده دیهاریکراو کهاتێکی بههۆ دا ڵبژاردن ههه ڕێگهای بهه و هێنهاوه
 تێک، وڵهه ده ریی بهه ڕێوه به یها ڕێکخراوێهک حیزبێهک، ری بهه ڕێوه به ک وه نهوێنێ، ده خهۆی دا ری به ڕێوه به له بیپێوین، ی که وره گه
 لێهی وه، بیننهه ده ۆیهانخ مانهدا پاڕله لهه کهه ل گهه رانی نوێنهه دیهاره کهه بهێ، ر اڵمهده وه دا وه تهه نه ر رامبهه به له بێ ده ت وڵه ده
 ر رامبهه به لهه م ههه بهێ ده زانهێ، ده ک یهه وه ته نه مهافی لهه دیفها  ڵگری ههه ئهااڵ بهه خهۆی که حیزبێک تی رایه ڕێبه وه، پرسنه ده
 ڵێکی هکۆمه ن الیهه لهه ڵکێک خهه ڵهه کۆمه ڵبژاردنی ههه بهێ، ر اڵمهده وه دا ی کهه حیزبه ی نهه ده به ر رامبهه به لهه م هه و ی که وه ته نه
 داخێکهی به سپاردنه، پێ رک ئه ڵکو به نییه، پێدان اڵت سه ده دا ڕاستی له دا، دێموکڕاتیک ڕاستی به سیستمی له وه تره وره گه

 خهۆڕا لهه ش وه ئهه دراوه، م ڵهه قه لهه گهرتن ر وه اڵت سهه ده بهه وه ئهه دا کان کوردیه ڕێکخراوه و پارت نێو له ئێستا تا وه گرانه
 دێموکڕاسهی، لهه بۆچونهه شهێوه م ئه تیۆریکی ی بناغه گرتوه، جێی دا حیزبانه و ئه نێوخۆی وی یڕه په نێو له کوڵ به هاتووه نه

 وتون، رکهه ده کانی زیانه دا ساڵه ٧٠ مێژوویی کی یه پڕۆسه له و کۆنه تی سۆڤیه سیستمی میراتی که دێموکڕاتیکه سانتڕالیزمی
 ی نهههه ده به ن الیهههه لهههه یههها ڵگاوه، کۆمهههه ن الیهههه لهههه جهههارێ مو ههههه کهههه ن کهههه ده وا کهههارێکی ران ڕێبهههه سیسهههتمه و ئهههه پیهههێ بهههه

 تا ههه ئێهوه کهاری ئێسهتا کهه یهه وه ئه نهه ده به بهۆ یها ڵگا کۆمهه بهۆ وان ئهه ی وتهه ی کاکڵهه وه، ڵبژێردرێنهه هه وه یانه که ڕێکخراوه
 ین، بیکهه زانهی بهاش بهه چیمهان و وه ینهه بکه یهرب ئێهوه جیهاتی لهه که کردووه دیاری تان ئێمه بو، واو ته دیکه ڵبژاردنێکی هه
 تبونی لهه پهێش کانهه، دێموکڕاته ره ههه کوردیهه حیزبهه لهه کێهک یهه که' ئێران کوردستانی دێموکڕاتی حیزبی﴾﴾ و بێین ر گه ئه
 : هاتوه دا ١٣ ی کۆنگره کراوی سند په حیزب ی واره قه: م وته حه ی مادده له وێنه ینه بکه
 

 ”كرێ ده  جی به جێ  وه تره وه خواره  ئۆرگانی ن الیه له تر وه ره سه  ئۆرگانی  بڕیاری“
 
  و کرێن نه پێش و پاش کان ئۆرگانه و نگێنرێ سه ڵنه هه سانتڕالیستی بۆچونی به ر گه ئه م وته حه ی مادده له یه بڕگه و ئه
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 بردنی ڕێوه بهه بهۆ بێگومهان چونکهه جێیهه، بهه ۆرز کهرابن، دیهاری دێموکڕاتیک کی یه شێوه به ئۆرگانه، ر هه اڵتی سه ده و رک ئه
 سهانتڕالیزمی ی بناغهه ر سهه لهه کهه دا ڕێکخراوانهه و ئهه سیسهتمی لهه اڵم بهه بێ، ههه دیسهیپلین پێویسهته یی ڕێکخراوه کانی کاره

 ڕیهز جهۆره م بهه ارێخهو بهۆ وه ره سهه لهه کان ئۆرگانه تا کراوه، نه ش دابه ئاسۆیی ی شێوه به اڵت سه ده ن، که ده کار دێموکڕاتیک
 :بکرێن

  
 و سیاسهی ری فتهه ده نهدی، ناوه ی کۆمیتهه پلینهۆم، کهۆنفڕانس، کهۆنگره، مان، پاڕله دوایه حیزب، ی نه ده به یا ڵگا، کۆمه م که یه

 نهدی نهاوه ی کومیتهه سیاسهی، ری فتهه ده وپاشان کا ده پێ ست ده وه سکرتێره له دا دێموکڕاتیک سانتڕالیزمی له ڵکو به سکرتێر،
 نراوه، دانهه بهۆ سنورێکیشهی و رجێک ومه ل هه هی  وه، بێته ده م که اڵتی سه ده له دا پڕاکتیک له وه بێته ده تر وره گه ئۆرگان تا و

 کهه گوتراوه نهه وێنهه بهۆ نیهه، وه ره سه به کۆنتڕۆڵێکیان هی  واته کوێیه، تا ئۆرگانانه و ئه اڵتی سه ده سنوری کراوه نه دیاری
 وه ناگرێتهه ک یهه دا وه تهه نه کانی ندیهه و رژه به ڵ گهه لهه یها نێوخۆیهه، وی یڕه په دژی که بێ لێ ی  و ئه بۆنی بڕیاره و ئه ر گه ئه

 چی؟
 

 نهدی یوه په دا ڕاسهتی لهه کهه کڕات، دێمو حیزبی بونی ت له ک وه گرنگی کی یه له سه مه ر سه له که دێموکڕاتیکه راستی به ئایا
 تی رایهه ڕێبه یهه، هه تی تایبهه بهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژهه له وه کورده لی گه و گشتی به کورد ی وه ته نه دواڕۆژی و ت منییه ئه به
 ر ههه ڵکو بهه بکها، حیزب ی نه ده به به م که النی یا کورد، لی گه ئی ڕه به عه موڕاجه زانێ نه پێویستی به نیا ته نه حیزبه و ئه
 وه لهه بێگومهان دێ؟ ڕا کهوێ لهه وه ئهه بکها؟ دا حیهزبیش ختی وه واو ته ندامانی ئه نێو له ڕیفڕاندۆمێک زانێ نه پێویستیشی به

 بڕیهاری ر ههه بهێ ده دیکهه کی یهه کۆنگره تا ههه و داوه خهۆی ئهی ره دا کهۆنگره له حیزب ی نه ده به که وه کرێته ده بیر وا که ڕادێ
 بونی پیاده رجی مه که وه ره سه ی خاڵه و ئه ری اڵمده وه دنهکر کار شێوه م ئه بێگومان بکا، جێ به جێ خۆی تری وه ره سه ئۆرگانی

 چییه؟ زعه وه م ئه ی چاره ڕێگا نییه، دایه، پڕاکتیک له دێموکڕاسی
 

 و بکهرێ ش دابهه ئاسهۆیی دا ڕێکخهراو نێهو لهه اڵت سهه ده بگیهرێ، رچاو بهه لهه وه ره سهه ی که رجه مه که یه وه ئه نیا ته چاره ڕێگا
 .پێویسته ئیساڵحات بڵێین، بێ ده ڕوون کی یه شێوه به ش وه ئه بۆ بێ، سنوردار دن ناوه اڵتی سه ده
 
 .وه خۆیه ن الیه له دیاریکراو اڵتی سه ده ر سه له بێ هه ری کاریگه دا، ش ڕۆژانه باری و کار له بتوانێ بێ ده هاونیشتمانی -٢
 لهه و اڵت سهه ده ی ڕۆژانه کانی وه کرده ر سه له ر زه نه ربڕینی هد ڕێگای له بکرێ، دیاری ڕێگاوه ند چه له کرێ ده ریه کاریگه و ئه

 ی وزه حهه لهه کهه ر ههه و کرابهێ ش دابهه اڵت سهه ده که بێ ده به وخۆ ڕاسته شداری به دا، اڵت سه ده له وخۆ ڕاسته شداری به ڕێگای
 وه بهه کهاره م ئهه ئوروپهایی اڵتهانی وه لهه کا، هنه دا کان باره کارو مو هه له ت خاله ده ند ناوه و بێ هه اڵتی سه ده دا خۆی کاری

 دا وان ئهه یی ناوچهه کاروبهاری لهه ت وڵه ده و پارێزگاکان و شار کانی نه نجومه ئه به دراوه واو ته اڵتی سه ده که کراوه جێ به جێ 
 بهۆ ی یهه کومیته ر ههه و اتیوینفیهدڕ ڕێکخراوی دا ڕاستی له چن، ده ڕێوه به یه شێوه م به ر هه کانیش حیزبه ناکا، ت خاله ده هی 
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 ڵبژاردن، هههه کههاتی بههۆ سههاڵه چههوار پالنههی دانههانی ری، راسههه سه بلیغاتی تههه ریکی خههه نیا تههه نههد ناوه و کهها ده خههۆی کههاری خههۆی
 س کهه مو ههه کهه بهێ ده یه شهێوه و به وخۆ ڕاسته نا ری کاریگه یه، که حیزبه ستڕاتیژی کردنی دیاری و کان ریه راسه سه ندیه یوه په
 بهۆ ت تایبهه پێشهنیاری و بکها خنهه ڕه اڵت سهه ده کانی کاروباره سی که تاکه ی شێوه به چ و معی جه سته ده ی شێوه به چ توانێ ده

 ت نانههه ته و بگهرێ رانی ڕێبهه لهه خنهه ڕه ئههازادی بهه یهه هه بهۆی نهدام ئه وایهه، ر هههه دا کانیش حیزبهه نێهو لهه بهدا، چاکسهازی
 لهه پشهتیوانی ت نانهه ته دا، ڕۆژانهه کهراوی دیاری کی یه له سه مه له توانێ ده کراو دیاری حیزبێکی یندام ئه وه، بکاته باڵویشی
 ئێسهتاش تها وه داخه به دانانێ، خۆی ی که حیزبه نێو له و ئه گای جایه ر سه له شوێنێکیش هی  بک، دیکه حیزبێکی تی سیاسه

 خنهه ڕه دراوه ت مۆڵهه سهک ته ر بهه کی یه شهێوه بهه زۆر هه نییهه ئهازاد ک هی شێوه هی  به خنه ڕه دا، کوردی تی سیاسه یدانی مه له
 ی خنهه ڕه بهه فهڕی و بهێ ده خسهی شه ڕقهی به ڵ تێکه جار زۆر کراوه، نه پێناسه باشی به ئێستاش تا خنه ڕه ت نانه ته بگیرێ،
 و نییهه وه دێموکڕاسهیه به فڕیان ک یه شێوه هی  به خنانه ڕه مجۆره ئه که تیه، سایه که شکاندنی بۆ زۆرتر و نییه وه ره دروستکه

 نێهو لهه کها، ورد دیکه رێکی فه نه تی سایه که که داوه نه س که به ی وه ئه مافی دێموکڕاسی چونکه دێموکڕاسیشن، دژی ت نانه ته
 ی کینههه ڕق ر بههه وێتههه که ده گر خنههه ڕه و ره سههه لههه زاشههی سه ڵکو بههه نههادرێ، خنههه ڕه بههه گههوێ نیا تههه ک نههه دا کههانیش ڕێکخراوه

 .وه کرێته ده لێ ی تۆڵه و ستان ده کاربه
 
 شانسهی کردنهی گاڕانتی ها روه هه کاندا، رارداده قه و قانون ر رامبه به له پیاو چ ژن چ کان، تاکه مو هه بۆ واو ته کسانی یه -٣
 .پیاو و ژن بۆ دا ڵگا مه کۆ له کان پله مو هه له کاروبار گرتنی ست ده وه بۆ ک یه ک وه
 
 و قهانون ر رامبه به له سێک که مو هه وه له جگه که، یه ک وه شانسی خوڵقاندنی مانای به دا دێموکڕاتی سیستمی له کسانی یه
 ههی  ڵهه کۆمه ی نیهوه کهه ژن دا ئێمهه ڵگای کۆمهه نێو له ت تایبه به لێبکرێ، چاوی ک یه ک وه بێ ده دا کان بڕیاره و داد رار قه

 موه ههه و ئهه کهه دا کانیش سیاسهیه ڕێکخهراوه و حیهزب نێهو لهه کهه داخه جیگای بوه، نه پیاوان ڵ گه له کسانی یه مافی کاتێک
 بگیهرێ رچاو بهه لهه ش وه ئهه بهێ ده وه، ته دراوه نه یه له سه مه و له ئاوڕێک هی  ن، که ده کسانییش یه و دێموکڕاسی ئازادی، باسی
 ههی  بهه نگی رههه فه و تی چینایهه دینی، یی، وه ته نه سیاسی، جیاوازی نی،کسا یه ی له سه مه بۆ دابنرێ نابێ رجێک مه هی  که

 ی نمونهه ئێسهتا تها وه گرانه داخێکی به دا ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه له دا، ک یه ک وه مافی له جیاوازی هۆی ببنه نابێ ک یه شێوه
 بهۆ دان، گهۆڕێ لهه کهه ش سهاوایانه وڵهه هه و ئهه ییهه،ن وه کانهه ته وڵه ده ن الیه له مان قینه ڕاسته کی دێموکڕاسییه کردنی پیاده
 ڕێکخههراوه و حیههزب لههه چههاو ر گههه ئه ڕوون، و ره بههه زۆر گیروگرفتههی ڵ گههه لههه کوردسههتان، باشههوری لههه کههوردی اڵتی سههه ده وێنههه

 نهدامان ئه نێهوان لهه کان ڕێکخراوه و حیزب گیراوه، نه رچاو به له ک یه شێوه هی  به کسانی یه ی له سه مه ین، بکه کانیش سیاسیه
 لهه دا خۆشهیان ی کهه ڕێکخراوه نێهو لهه وایه جاری ت نانه ته هی ، نێن داده جیاوازی دیکه ڵکی خه ڵ گه له خۆیان نگرانی الیه و

 پیاوێهک بهۆ کهه لهه هه و ئهه و ن کهه ده ش بێبهه دا سیاسهی ی پرۆسهه زۆر لهه ژن ن، که ده ناخۆیی و خۆیی جیاواز، ر بۆچوونی سه
 دا کان حیزبههه پڕۆگرامههی و و یڕه پههه نێههو لههه نگههه ڕه خسههاوه، ڕه نههه ژنێههک بههۆ دا ریی ڕێبههه ی ڕادده لههه ت تایبههه بههه خسههاوه، ڕه
 وه کانیشههه وتوه پێشکه ره هههه کههادره ن الیههه لههه ت نانههه ته دا پڕاکتیههک لههه اڵم بههه کرابههێ، بههاس پیههاو و ژن کسههانی یه ی له سههه مه
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 و کان حیزبهه ی نهه ده به ر سهه له نگی رهه فه کاری به پێویستیشی و یه نگی رهه فه فتێکیگر زۆرتر گرفته م ئه کراوه، نه ت ڕیعایه
 .یه هه ڵگا کۆمه

 
 و نهین دێموکڕاتیهک نهرێن،   داده تی تایبهه تی سایه که یا ئۆرگان هێندێک قازانجی به و گشتی زیانی به که ی قانونانه  ئه -٤

 .وه شێنه ڵبوه هه پێویسته
 

 نهدامان ئه دا سیاسهیش ڕێکخراوێکهی نێو له و کا ده دیاری دانان قانون بۆ خۆی رانی نوێنه ل گه وه ڵبژاردنه هه ڕێگای له ڕاسته
 ن، بکهه دیهاری ڕۆژانهه کهاری بردنی ڕێوه بهه بهۆ پێویسهت ڕێسهاکانی و یاسها بتوانن وانیش ئه تا ن که ده دیاری خۆیان رانی نوێنه

. رێ بهه یان ڕێوه به بێ ر جبو مه ڵکیش خه و دانێن یاسا بتوان خۆیان یفی که به ردراوانڵبژێ هه که نییه مانایه و به وه ئه اڵم به
 کرابهێ دیهاری وه کهه واڵته ڵکی خهه ن الیهه لهه کهه واڵتهه، و ئهه یی بناغهه قهانونی ڕوونهاکی ر بهه لهه بهێ ده واڵتێهک کانی قانونه
 ت ڕه یها سهنده، په قانونێهک چ ن کهه ده دیهاری گشهتی جیقهازان و وپڕۆگهرام و یڕه پهه دا سیاسهیش ڕێکخهراوی نهاو له و دابنرێن

 دا پڕۆگههرام و و یڕه پههه لههه یهها یی، بناغههه قههانونی لههه کانی گشههتییه تههه خه کههه پههێش بێتههه ک یه له سههه مه ر گههه ئه وه، کرێتههه ده
 لهه قانونێهک ر گهه ئه هه حیهزب ی نهه ده به بهۆ دا حیزبهی تی حاڵهه لهه یها ڵک خهه ئی ڕه بۆ وه ڕێنرێته بگه دیسان بێ ده هاتبێ، نه

 و نهابێ کهردن پیهاده بهۆ بێ، ههه بایی تهه نها گشهتی قهازانجی یها پڕۆگهرام و و یڕه پهه یی، بناغهه یاسهای مهرۆ ، مهافی یاسای
 ئۆرگههانی و نهدامان ئه رانی نوێنههه یها ڵک خهه رانی نوێنههه ن الیهه لهه بهها وه، بکاتهه تههی ڕه تهوانێ ده حیهزب ی نههه ده به یها ڵگا کۆمهه
 .درابێ ر سه له بڕیاری ش وه ره سه
 
 .بێ پێک دا سیاسی اڵتی سه ده له ئاڵوگۆڕ پێویسته دا ساڵ ش شه ی ماوه له ڕی وپه ئه -٥
 

 ر ههه سیاسهی اڵتی سهه ده کهه ئاڵهه ئیده زۆر دیهاره وه، ناگرێته سیاسی کادیری گۆڕینی نیا ته دا، سیاسی اڵتی سه ده له ئاڵوگۆڕ
 گهۆڕینی م ده ر بهه لهه ره مپهه له وایهه جاری کڕاسی دێمو خودی ر هه اڵم به بگۆڕدرێ، وه امهرن به به و کادر به جارێک ساڵ ش شه

 بهه وه داتهه ده متمانهه جهار نهد چه بۆ وایه جاری ری راسه سه ڵبژاردنی هه چونکه دا، تی وڵه ده کادری گۆڕینی یا ری ڕێبه کادری
 گونجانهدنی و ری بهه ڕێوه به سیسهتمی لهه وگۆڕ ئاڵ دا ڕاستی له رنگهگ دا لێره ی وه ئه تی، تایبه سێکی که یا تی تایبه حیزبێکی

 سهاڵ ش شهه لهه م کهه النهی دا مه رده سهه م ئهه وتوی پێشهکه دنیهای لهه وگۆڕ ئهاڵ ی وره گهه پۆلی شهه چونکه دایه، م رده سه ڵ گه له
  وه، بخشهێنرێته پێهدا چاویهان کان یکیههتکن و زانسهتی تی، اڵیهه کۆمه ئهابوری، سیاسی، رنامه به پێویسته و دا ده ڕوو دا جارێک

 دوا دا جیههان لهه وتن پێشهکه وتهی ڕه لهه پێویسهته ی که نیشهتمانه و ل گهه بهۆ بهێ باش رێکی نوێنه ی وه ئه بۆ سیاسی اڵتی سه ده
 نههاتوانێ سیاسههی حیزبێکههی ڕاسهته، کانیش سیاسههیه حیزبههه بهۆ وتههه ڕه م ئههه بههێ، وه کانهه گۆڕه و ئاڵ دوای بههه م رده هههه و وێ کهه نه

 م رده سههه ڵ گههه لههه خههۆی و هێنێ نههه دا خههۆی ر سههه بههه گۆڕ و ئههاڵ دایههم بههه ر گههه ئه دێموکڕاتیکههه و وتو پێشههکه کههه بکهها ئیههددیعا
 دا ئۆلۆژیک ئیهده و سیاسهی دۆگمهی هێندێک نێو له خۆی ر گه ئه دێموکڕاتم بڵێ خۆی به ناتوانێ سیاسی حیزبێکی گونجێنێ، نه
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 دانهێ، ت یانهه خه ئاسهتی لهه دا وان بهه ک یه وه پێداچونه جۆره ر هه و نێ یه ڕاگه پیرۆز ک وه ونبیروبۆچ هێندێک بکا، تیس قه
 و وه لێوردبونهههه اڵم بهههه گهههرتنن، ر لێهههوه ڵک کهههه جێگهههای م ده ر ههههه و نهههابن کهههۆن ت قهههه کهههه ن ههههه وا بیروبۆچهههونی زۆر ڕاسهههته

 بێ، ههه گهۆڕین بهه پێویسهتیان گشهتی بهه یها دا جێگها ێنهدێکه لهه ر گه ئه و پێویسته دا مێک رده سه ر هه له نگاندنیان ڵسه هه
 .بێ ئاواڵه رگایه ده و ئه بێ ده
 
 .ڵبژێردرێن هه وه ڵکه خه ن الیه له خۆ و ڕاسته پێویسته کان  گشتی رپرسیاریه به له رچاو به شێکی به -٦

 اڵنی کۆمههه بههه وخۆیههان ڕاسههته نههدی هیو په کههه دا، حیزبههی ئاسههتی لههه چ و یی وه تههه نه ئاسههتی لههه چ تی رپرسههایه به هێنههدێک
 کهه بڵێهین وه ئهه بهێ ده بکهرێن، دیهاری وخۆ ڕاسهته ڵبژاردنی ههه ڕێگهای بهه وایهه باشهتر یهه، هه وه حیزبه ی نه ده به یا وه ڵکه خه
 وتوی پێشهکه واڵتێکی له کراوه، نه جێ جێبه تی واوه ته به یه بڕگه م ئه ئێستا تاکو دا دێموکڕاتیش ره هه واڵتانی له ت نانه ته
 اڵم بهه کان، سهتانداره ئو و کان وانیه شهاره رۆکی سهه ڵبژاردنی ههه بهۆ دانهێن قانونێک که کرێ ده وه له باس تازه دا ند هوله ک وه
 رۆکی سهه بهۆ وێنهه بهۆ بژێهدرێن، ڵده هه وخۆ ڕاسهته دا ڕێکخهراو نێهو لهه ئێسهتا ر هه تی رپرسایه به زۆر دا کان حیزبه ئاستی له

 کومیتهه رپرسهی به یها بژێردرێ، ڵهده هه و ن کهه ده ت قابهه ڕه دا نهه ده به نێهو له ئازاد کی یه شێوه به زیاتره یا س که دوو حیزب
 کهه نهدی، ناوه ی کومیتهه سهکرتێری دا حیهزب هێنهدێک لهه ت نانه ته بژێردرێن، ڵده هه وه ناوچه ندامانی ئه ن الیه له کان ناوچه
 کردنهی دێمهوکڕاتیزه لهه بهاس کاتێهک ش وانه ئه ڕای ره سه کرێ، ده دیاری ڵبژاردن هه به حیزب می که یه سی که له جیایه دیاره

 .یه بڕگه م ئه نی چو ڕێوه به کان ئامانجه له کێک یه کرێ ده دێموکڕاسی
 
 ی هشهێو بهه جێگاکهان مو ههه رپرسهانی به حیزبانهه م ئهه سیاسهی ری فتهه ده کهه بهاوه وا دا کان کوردسهتانیه حیزبهه نێهو له اڵم به

 بهۆ جهار زۆر نێهرن، ده رپرس بهه وه کوردسهتانه لهه وه، ره ده کانی کومیتهه بردنی ڕێوه بهه بهۆ ت نانهه ته کهات، ده دیهاری ئینتیسابی
 و ئهه زوو زوو بن، نهه غهدور مه و وێ کهه ر بهه یهان وه ره ده ی نهۆره سیاسهی ری فتهه ده و نهدی ناوه ی کومیتهه نهدامانی ئه مو هه ی وه ئه
 نییهه باشهتر ئایهه چێ، ده ر سه به ی که نۆره بێ، ده زا شاره که واڵته له مێک که خسه شه و ئه تا دیاره که ه گۆڕن ده رپرسانه به
 بهاری و کهار بهۆ دیهاره هه بکها دیهاری خۆی رپرسی به ویش ئه و ڵبژێردرێ هه ری به ڕێوه به کومیته دا وه ره ده کۆنفڕانسی له ر هه

 .پسپۆڕی پێی به بکرێن دیاری سێک که ند چه دنیا گرنگی سیاسی ندێکی ناوه ند چه بۆ نده ناوه له کرێ ده دیپڵۆماسی
 

 ٢٠٠٧ی فێبریویری ١٥:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 رانبانگەوازێکی هاوڕێیانە بۆ ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێ

 
 خوێنەرانی بەڕێز

 
پێشههتر لە الیەن مههنەوە ئامههادە کرابههوو بههۆ ئەوەی کە ببێههتە پێشههنیاری کۆمەڵێههک . ئەم بههانگەوازەی کە لەبەر دەسههتتان دایە

کەسههایەتی کە ئەنههدام یهها الیەنگههری حیزبههی دێمههوکراتن، بەاڵم بە هەر هههۆیەکەوە بههێ ئێسههتا لە نێههو ڕێکخراویههی حیههزب دا 
وەیەک لە هولەند و پەیوەندی گرتن  لە گەڵ چەنهد برادەرێهک لە دەرەوەی هولەنهد، دەرکەوت کە پاش کۆبوونە. چاالک نین

بهههۆیە بڕیهههارم دا ئەم داواکهههاریە تەنیههها بە شهههێوەی شهههیفاهی بە . ڕێککەوتهههن لە سهههەر بهههانگەوازێکی ئەوتهههۆ گەلێهههک دژوارە
بهۆ کوردسهتان، نێهوەرۆکی ئەم نووسهینەم لە  لە کهاتی گەڕانەوەم دا. ڕێبەرایەتی حیزب بگەیەنم و نووسراوەکە جارێ ڕابگهرم

بەاڵم بەداخەوە لە الیەن . گەڵ هەر دووک باڵی نێو ڕێبەرایەتهی بهاس کهرد، کە لە الیەن ئۆپۆزیسهیۆنەوە پێشهوازی لهێ کهرا
بههاڵی زۆریههنەوە ئینکههاری ئەوە دەکههرا کە نههاکۆکییەک لە گههۆڕێ دابههێ و بههۆیە هەڵگرتنههی ئەو هەنگاوانەشههیان بە پێویسههت 

هەر چەنهد هەسهتم بە خەتەری تەقیهنەوەی . بۆیە منهیش چیهدی بە پێویسهتم نەزانهی وەدوای ئەم بهانگەوازە کەوم. نینەدەزا
 .ناکۆکییەکان دەکرد

 
ئێسهههتا کە نهههاکۆکییەکە ئاشهههکرا بهههووە و ئۆپۆزیسهههیۆن بە هێنهههانە گهههۆڕی هێنهههدێک داخهههوازی پێشهههنیاری کۆتهههایی هێنهههان بە 

ی ڕوونی بۆ جێبەجێ کردنهی پێکههاتنەکە پێشهنیار نە کهردووە و لەم بهانگەوازەش دا ناکۆکییەکانی کردووە، بەاڵم میکانیزمێک
هێنهدێک میکههانیزمی دێمهوکڕاتێکی گرنههگ پێشهنیار کههراون، مهن بە پێویسههتی دەزانهم، ئەو بههانگەوازە بهاڵو بههکەمەوە و داوا لە 

بگههرن، تهها گوشههار بخههرێتە سههەر هەمههوو دڵسههۆزانی نەتەوەکەمههان لە ڕۆژهەاڵتههی کوردسههتان بههکەم کە پشههتی بههانگەوازەکەم 
ڕێبەرایەتی حیزب بۆ ئەوەی کێشەکان بە شێوەی برایانە چارەسەر بکا و لەو هەلومەرجە ناسکە دا ڕێگها نەدا دووبەرەکهی لە 

 .نێو ڕیزەکانی حیزب دا سەر هەڵدا
 

 وشار بێنن بۆ سەپاندنی داوا لە هەموو دڵسۆزانی گەلەکەشمان دەکەم کە لەم هەلومەرجە دژوارە دا بێدەنگ دا نەنیشن و گ
 .یەکیەتی

 
 ئەمەش دەقی بانگەوازەکەیە

 
 بانگەوازێکی هاوڕێیانە بۆ ڕێبەرایەتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران

 
ئاڵوگۆرەکانی دوو دەهەی ڕابردوو لە سەرانسەری دنیا دا بە گشتی و ڕۆژهەاڵتی نێوڕاست بە تهایبەتی هەڵهومەرجێکی تهازەی 

ئەو ئاڵوگۆرانە کاریگەریەکی ڕاستە و خۆیان هەیە لەسهەر خەبهاتی ڕزگهاریخوازی گەلهی کهوردیش . ۆڕێخەباتیان هێناوەتە گ
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هەڵوەشهههانەوەی بلهههۆکی واڵتهههانی ئوروپهههای ڕۆژهەاڵت و پێکههههاتنی چەنهههدین دەوڵەتهههی . لە هەمهههوو پارچەکهههانی کوردسهههتان
بەرکێههی دوو جەمسههەری، هێرشههە  سههەربەخۆی نەتەوەیههی لەو بەشههەی جیهههان، کۆتههایی هههاتنی شههەڕی سههارد و نەمههانی کههێ

ی سێپتامبر لە ئەمریکها و بە دوای دا زەقبهوونەوەی خەتەری تیرۆریهزم لە جیهانهدا، خێهرا بهوونی ١١تیرۆریستییە گەورەکەی 
پرۆسههەی بە جیهههانی بههوون، ئاڵوگۆرەکههانی ڕۆژهەاڵتههی ناوەڕاسههت و بە تههایبەت ڕزگههار بههوونی دوو واڵتههی وەک عێههراق و 

ژیمی سەرەڕۆ و دواکەوتوو، شااڵوی تیرۆریزمهی نێهونەتەوەیی و دروسهت بهوونی بەرەیەکهی بە هێهزی دژی ئەفغانستان لە دوو ڕ
تیرۆر لە جیهاندا و هەروەها هاتنە گۆڕی پرۆسەی دێموکڕاتیزە کردن و لە ناویهدا پرۆسهەی ڕۆژهەاڵتهی ناوەڕاسهتی گەورە و 

ابەش کهراوە، بە تهایبەت ئێهران بە خهۆی قەیرانهی چەکهی ئاڵوگۆڕکانی نێوخۆی ئەو واڵتهانەی کە کوردسهتانیان بە سهەر دا د
ئەتۆمیەوە، هەموویان لەسەر جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی گەلی کورد شوێنکارێکی گەورەیان هەیە و میتهۆد و بەرنهامەی تهازەی 

 .خەبات دەخوازن
 

دیههارە . باریههان خۆڵقانههدووەلە رۆژهەاڵتههی کوردسههتانیش ئەو ئههاڵوگورانە ڕەنگههدانەوەی خۆیههان هەیە و هەلێکههی مێژوویههی لە 
دەبههێ ئەوەشههمان لەبەرچههاو بههێ کە بە خوڵقههانی ئەو هەلە ئەرکێکههی مێژوویههی زۆر گەورەش کەوتههووەتە سەرشههانی ڕێبههوارانی 

سهوننەتە کۆنەکهان و . دەبێ ئەوە بزانین کە هەلومەرجی تازە، شێوەی کارو مێتۆدی تازە دەخوازێ. ڕێگای ڕزگاری گەلی کورد
ی السههایی کههردنەوەی سیسههتمە کۆنەکههانی تەشههکیالتی، سههوننەت گەرایههی و شههانازی کههردن بە فەرهەنگههی مێتۆدەکههانی سههەردەم

ئەو هەلومەرجە تازەیەی کە ئاڵوگۆرەکهانی نێهونەتەوەیی . نەگۆری سیاسی، لە دنیای ئەوروودا دەردێک لە ئێمە درمان ناکەن
بە . بە ڕێگا چارەی تازە و بەرنامەی تازە بێهنە مەیهدانو ناوچەیی خۆڵقاندوویانە لە ڕێبوارانی ڕێگای ئازادی دەخوازێ کە 

یەکێهک لە خهۆ گونجانهدنە هەرە . تایبەت هێهزە سیاسهیەکان بەرپرسهن لەوەی کە خهۆ لەگەڵ هەلهومەرجی تهازە دا بگهونجێنن
 .گرینگەکانیش قەبوڵ کردنی بنەماکانی دێموکڕاسییە چ لە ناو کۆمەڵ و چ نێو ڕێکخراو دا

 
ەرەکیەکانی ڕۆژهەاڵتههی کوردسههتان کە نەخشههێکی گەورەی لە خەبههاتی گەلههی کههورد لەو پههارچە لە یەکێههک لە هێههزە هەرە سهه

بهۆ سهەرکەوتنی کهورد لە ڕۆژهەاڵتهی کوردسهتان زۆر پێویسهتە کە . کوردستان دا هەیە، حیزبی دێموکڕاتی کوردسهتانی ئێهرانە
کە چهی بە . گۆرانکهاریە گەورانە وەربگهرێحیزبی دێموکڕات خهۆی لە گەڵ هەلهومەرجی تهازە بگهونجێنێ و کەڵکهی تەواو لەو 

داخێکی گرانەوە شوێنەواری ئەو خۆگونجاندنە لە ریزەکانی حیزبی دێمهوکڕات دا بە ههی  شهێوەیەک بە ڕاددەی بەرپرسهایەتی 
ئەو حیزبە خۆی نانوێنێ، بە پێچەوانەوە ئەوەی زۆرتر بەرچاو دەکەوێ مێتۆدە کۆنەکان و ڕەقابەتە غەیرە دێموکڕاتیەکهانی 

هەم لە بهواری ڕەقهابەتی سیاسهی نێهو ڕێکخهراو دا . ەردەمی کۆنن، کە سەرنەکەوتوویی خۆیان لە زۆر واڵتان دا نیشان داوەس
و هەم لە بواری ڕەقابەتی دەرەوەی ڕێکخراو دا مێتۆدی زۆر ناسالمی یەکتر کوتهان و دووبەرەکهی بەڕێوەچهووە کە زۆر زەڕبەی 

 .لە قازانجەکانی حیزب و گەل داوە
تێههک دا کە زۆر پێویسههتە ڕەقههابەتی شەخسههی سیاسههی بههرەوی پههێ بههدرێ، واتە لە جیههاتی ئەوەی کە لە نێههو کههادر و لە کا

ئەندامەکانی حیهزب دا ڕەقهابەتی شەخسهی سیاسهی پەیرێسهیپی دێمهوکڕاتی و بە پهاڕامیتری زانسهت، لێوەشهاوەیی، دڵسهۆزی، 
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ئیهدی کهاتی . بەرەکیان بۆ دەکرێتە خهۆراکی سیاسهی ڕۆژانەتێکۆشان و بەردەوامیەوە برەوی پێ بدرێ، دژایەتی یەکتر و دوو 
ئەوە هاتووە کە لە نێو حیزبی دێموکڕات دا میعیار دڵسۆزی و لێوەشاوەیی شەخسی بهێ نەک بەشهداریکردن لە دووبەرەکهی لە 

 .سەربناغەی قازانجی تاکە کەسی
 

کی و دژایەتی کردنی یەکتر بوونە مهۆد و کهارێکی بە داخێکی گەرانەوە بە هۆی درێژەدان بە شێوە کاری سوننەتیەوە، دووبەرە
ئەم دیاردەیە زەڕبەیەکی زۆری لە حیهزب و جهوواڵنەوە داوە . ئەوتۆیان کردووە کە هێزی تەشکیالتی حیزب پارچە پارچە بێ

ن بهێ و حیزبی دێموکڕاتی ئەوەندە بە هێندێک مەسەلەی الوەکییەوە گرفتار کردووە، کە خەریکە ئاڵوگۆرە گەورەکهانی لهێ وو
ئەو کێشههە و دووبەرەکیههانە هههی  بنههاغەیەکی تیههۆری و سیاسههیان نیههیە و تەنیهها . و لە پرۆسههەی خههۆ ئامههادە کههردن وەدواکەوێ

دەبنە هۆی دواکەوتنی حیزب لە تەواوی بوارەکان دا، بە شێوەیەک کە نهاپرژێتە سهەر مەسهەلە گرنگەکهانی وەک ڕاگەیانهدن، 
دانههان، مەسههەلەی ژنههان، هانههدانی الوان، کههار لەسههەر کۆمەڵگههای مەدەنههی، دیپڵۆماسههیی، هەڵسههەنگاندنی سیاسههی، بەرنامە

ڕێکخستنی خەباتی جەماوەری لەنهاوخۆی واڵت و ڕێکسهتنی تەشهکیالتی دەرەوە، پەروەردە کردنهی کهادر و خهۆ ئامهادەکردن بهۆ 
 .ئیدارەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە هاوکاری هێزە سیاسییەکانی دیکە لە داهاتوو دا

 
ەوەیە کە بە داخەوە لە نێههو هێههزە تەشههکیالتیەکانی حیههزب دا یەکگرتههوویی و هههاوڕییەتی بەدی نههاکرێ و بە ڕاسههتیەکەی ئ

بەشهههێکی گەورە و زۆر لێههههاتوو لە کادرەکهههان، . پهههێچەوانەوە یەکتهههر کوتهههان و دووبەرەکهههی بهههووتە دیهههاردەیەکی ترسهههێنەر
هەر الیەنێک بێ هی  شهوێنکارێکیان لەسهەر ڕەوتهی  پێشمەرگەکان، ئەندامان و الیەنگرانی حیزب بێ الیەنن و خەتاکەی هی

ئەو دووبەرەکههیە کههارێکی ئەوتههۆی . بەشههەکەی تههریش کە لە نێههو ڕێکخههراوی حیههزب دایە، بههووتە دوو بەش. ڕووداوەکههان نیههیە
کردووە کە مەسەلەی ئەسڵی لە بیر بچێتەوە بە جۆرێهک کە وەختهی بیهر کهردنەوە لە خهۆ ئامهادە کهردن بهۆ هەلهومەرجی تهازە 

بەرپڕسههی ئەو وەزعە هەر کەس بههێ، هەمههوو ڕێبههوارانی ڕێگههای دێمههوکڕات پێههیەوە دەنههاڵێنن و بە ڕادەی توانههای . مێنههێنە
 .خۆشیان بەرپرسیارن لە درێژە کیشانی ئەم وەزعە نابەسامانە

 
م کێشههە ئههێمە ئیمههزا کەرانههی ئەم نووسههراوەیە داوا لە ڕێبەرایەتههی حیههزب دەکەیههن بە جیههددی بیههر لە ڕێگههای چارەسههەریی ئە

گەورە بکههاتەوە و چ رەخنەکههان و چ پێشههنیارەکانی ئههێمە بە چههاوی هاوڕێیههانە تەماشهها بکهها و دڵنیهها بههێ لەوەی کە ئامههانجی 
ئێمە تەنیا و تەنیا چارەسەری کێشەکانی حیزب، یەکیەتی ڕیزەکانی حیهزب، تونهدو تهۆڵکردنەوەی تەشهکیالتی حیهزب، جهێ 

 .ی ڕێبەرایەتی حیزبەبە جێ کردنی ئەرکی سەرشانمان و بەهێز کردن
 

 بۆ چارەسەر کردنی ئەو گیروگرفتانە ئەو پێشنیارانەی خوارەوە دەکەین و بەڵێن دەدەین کە ئەگەر ڕێبەرایەتی حیزب ئەو 
 پێشنیارانە بە شێوەیەکی هاوڕێیانە وەربگرێ و بۆ جێ بەجێ کردنیان هەنگاو هەڵێنێ، ئێمەش پشتیوانی لە ڕێبەرایەتی 

 .توانای خۆمان بە کار بێنین بۆ بەرێوە بردنی ئەرکەکانمان لە ڕیزەکانی حیزب داحیزب بکەین و هەموو 



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  26 
 

 

 
 :پێشنیارەکانی ئێمە ئەمانەن

 
ڕێبەرایەتههی حیههزب بههۆ هەمههوو ڕێبههوارانی ڕێگههای حیزبههی دێمههوکڕات، چ ئێسههتا لە نێههو تەشههکیالت دابههن و چ لە دەرەوەی  -١

 .سان برەخسێنێ بۆ تێکۆشان و بەشداری لە چاالکییەکانی حیزبی داتەشکیالت و بەاڵم خۆیان بە حیزبی دەزانن، هەلی یەک
هەموو ئەندامان و الیەنگرانی حیزب بە دڵسۆزیەوە و برایانە هاوکاری یەکتر بکەن و پشتیوانی لە ڕێبەرایەتی بکەن لە  -٢

وەی بە هەمهووان ڕێگها ڕێگای چاالک کردنەوەی ڕێکخراوەکهانی حیهزب و کهار کهردن لە ڕیزەکهانی یەکگرتهووی حیهزب دا بهۆ ئە
 خۆش کەن تا کۆنگرەی داهاتوو ڕەنگدانەوەیەکی تەواو بێ لە هەموو الیەنەکانی حیزب و بتوانێ ڕێبەرایەتیەکی یەکگرتوو 

 .کە لە عەینی وەختیش دا ڕەنگدانەوەیەکی تەواو لە ڕێکخراوەکانی حیزب بێ هەڵبژێرێ
 
حیزب، کە لەو کۆنفرانسهە دا هۆیەکهانی گیروگرفتەکهانی تەشهکیالتی کۆنفرانسێک بگیرێ لە نوێنەرانی هەموو ئەندامانی  -٣

بە شێوەیەکی هاوڕێیانە هەڵسەنگێندرێن و بە هی  شێوەیەک باس لە دووبەرەکی و دژایەتهی نەکهرێ و بە پهێچەوانەوە بهاس 
 .بدرێلە هەنگاوەکانی داهاتوو بکرێ بۆ ڕاماڵینی ئەو ناکۆکیانە و بەڵێنی برایەتی و هاوکاریش بە یەکتر 

 
بڕیار بدرێ کە هێرشێکی تازەی سیاسی، تەبلیغاتی، تەشهکیالتی، دیپلۆماسهی و پەروەردەیهی چ لە نێوخهۆی واڵت و چ لە  -٤

دەرەوەی واڵت دەسههت پێبکههرێ و لە هەمههوو تواناکههان بههۆ ئەم هەنگههاوە گەورانە کەڵههک وەرگیههرێ و هەر کەس کههارێکی پههێ 
 .بسپێردرێ کە توانای بەڕێوە بردنی هەبێ

 
کۆمیسیۆنێکی ڕاوێژکاری لە ئینسانی لێزان، خاوەن تاقیکردنەوەی سیاسی و پسپۆر لە بوارە جیاجیاکهان دا پێهک بهێنهرێ  -٥

 .تا لە کاری لێکۆڵینەوە، سیاسەت سازی و پالن دانان دا هاوکاری و ئامۆژگاری ڕێبەرایەتی بکا
 

اریەکی کە لەسەرشانمان هەست پێ دەکەین هەنگهاو بهۆ ئێمەش ئیمزا کەرانی ئەم نووسراوەیە دەمانهەوێ بە راددەی بەرپرسی
بۆ جهێ بە جهێ کردنهی . چارەسەر کردنی گیرو گرفتەکان هەڵینین و یارمەتی بکەین بە خۆ ئامادە کردن بۆ هەلومەرجی تازە

ری ئهێمەش بە نهۆبەی خۆمهان بە هەمهوو توانهاوە هاوکها. ئەو خااڵنەی سەرەوە پێویسهتە ئەم هەنگهاوانەی خهوارەوە هەڵگهرێن
 .تێدا دەکەین

 
 .لە الیەن هەمووانەوە گلەیی و گازندە و تەبلیغاتی دژی یەکتر ڕابگیرێ -١
هەمههوو بە تێکههڕا پشههتیوانی لە ڕێبەرایەتههی حیههزب بههکەن و هەوڵ بههدرێ پەیوەنههدیەکی پههتەو لە نێههوان ڕێبەرایەتههی و  -٢

 .ئەندامانی حیزب پێک بێ
 .شاندەری یەکیەتی ڕیزەکانی حیزب بێڕێبەرایەتی حیزب هەنگاوی ئەوتۆ هەڵێنێ کە نی -٣
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بهۆ نێوخهۆی واڵت پالنههی چهاالکی ڕێکخراوەیهی، تەبلیغههاتی، کهارکردن لە بهواری ڕێکخههراوە مەدەنیەکهان، کهاری فێرکههردن و  -٤
 .کاری کۆمەاڵیەتی دایرێژرێ

پێههک بههێ بههۆ بەهێههز  کههۆمیتەیەکی ڕاوێژکههاری لە کەسههانی پسههپۆر لە بههواری دیپڵۆماسههی دا و زمههان زان، لە دەرەوەی واڵت -٥
 .کردنی نوێنەرایەتی حیزب لە دەرەوە

لە هەموو واڵتەکانی دەرەوە کۆنفرانسی گشتی بگیرێ بە بەشهداری هەمهوو ئەنهدامانی حیهزب لە هەر سهێک بەشهەکەی کە  -٦
 گیرێ سەرەوە باسمان کردووە و کۆمیتەکانی حیزبی لە هەموو واڵتەکان بە هێز بکرێن و کەڵک لە هەموو ئەو کەسانە وەب

 .کە ئامادەیی هاوکاریان هەیە
لە هەمهههوو واڵتەکهههان دەسهههت بکهههرێ بە چهههاالکییەکی تەبلیغهههاتی بهههۆ ئەوەی چاالکییەکهههان لە دەرەوەی واڵت بە ڕاددەی  -٧

 .بەرپرسیایەتی سەرشانی حیزب بن
ڕەنگهدانەوەیەکی بەرپرسهایەتیەکان بە جۆرێهک دیهاری بکهرێن کە . دەست بکرێ بە کاری ههاوبەش لە هەمهوو بوارەکهان دا -٨

 .باش بن لە یەکیەتی ڕیزەکانی حیزب
ئەندامە لێوەشاوە و چاالکەکهانی حیهزب بەشهدار بکهرێن لە بڕیهاردانە سیاسهیە گرنگەکانهدا لە ڕێگهای مەشهوەڕەت لە گەڵ  -٩

 .کردن و پێکهێنانی کۆنفرانس و سیمینارەوە
 .رتر دێموکڕاتیزە بکرێنپەیوەندیەکانی تەشکیاڵتی لە هەموو ڕاددەکانی تەشکیالت دا زۆ -١٠
لە بنکەکههانی حیههزب لە باشههووری کوردسههتان بەرنههامەیەکی فێههر کردنههی و بارهێنههانی چههڕو پههر داڕێههژری و ئەنههدامان و  -١١

پێشمەرگەکانی حیزب لەو بنکانە دا سەر گەرم بکهرێن بە فێهر بهوون و خهۆ پێگەیانهدن، تها لە داههاتوو دا حیهزب لە بهواری 
 .کادر دا کەمایەتی نەبێ

پێشههنیارەکانی ئۆپۆزیسههیۆن بە چههاوێکی برایههانە هەڵسههەنگێنرێن و هەوڵ بههدرێ تەوافوقیههان لە سههەر بکههرێ و . تێبینههی -١٢
 .زەمینەی پێکەوە هاوکاری کردن بە بەشێوەی سەرەوە پێک بهێنرێ

 
ی خۆیههان ی خههوارەوە پشههتیوان emailئەو کەسههانەی لە گەڵ نێههوەرۆکی ئەم بههانگەوازە دا مههوافیقن، تکههایە بە هههۆی ئەم 
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 یپاراسهتن ۆبه ننیهنێب فشهار موومهان ههه  بهه  کهه هیه وه ئهه یژۆر ۆمهر ئهه ن، ههه کهه ک هیگاێج ر هه له زبیح ینگران هیال و ندامان ئه
 بوختهان بهه نهه ران،ێشهگڕشؤ ینرخه یزانهدن دابهه و کهردن سهوک کتهر هی به ک نه ، شه هڕ هه یزمان به ک نه. ل گه و زبیح یکان زهیر

 نهاو خسهتنه نێله کهه و بوغزانهدن کتهر هیه بهه نهه کهان، هیاسهتڕ ی وه شهاردنه و یکهار واشهه چهه بهه نهه شهکاندن، کتهر هیه و سهتن بههڵ هه
 ریهب و رابردوومانهدا بهه وه  داچوونههێپ بهه. کتهر هیه ڵ گهه له انهیم رده سه یندانوساند و کتر هی له گرتن ێگو به کووڵ به کانمان، زهڕی

 ر بهه نانههێه بهه. نیبهوو ر نگهه هاوسهه و نیبهوو ک هیه نها پهه لهه انمانهدایژ یکان کاته نیدژوارتر له که ی ختانه وه  ساته و له وه کردنه
 بههوو، رم گههه کتههر هیهه بههه ایههن تههه و ایههن تههه پشههتمان مهههێئ و نیدانههابو ۆبهه ی سههه ۆدوژمههن بهه کههه ی ختانههه وه سههاته و ئههه یچههاو
 . هی هه کترمان هی این ته دا نگانه ته یژۆر له ستاشێئ که ی هیاستڕ و ئه یرچاوگرتن به وه به
 
 دا داههاتوو لهه که ش سانه که و ئه یناو به و کردووه( واژو) مزایئ انی وازه بانگه و ئه ستاێئ تا که ی سانه که م ئه موو هه یناو به من
 یکههه هیههه وهێشههه بهههه کهههه م کهههه ده رانێهههئ یکوردسهههتان یمهههوکراتێد یزبهههیح یتههه هیهههرا بههههڕێ ڵیبههها دوو ر ههههه لهههه داوا ن، کهههه ده یواژو

 ۆبه گونجهاو یک هی چاره گاڕێ زووتر یرچ هه ڕۆم ئه یساز نووس چاره یرج مه لو هه یگرتن چاو ره به و شنیدان وه کهێپ انهیشارستان
 . وه هزنۆبد زبیح یکان گرفته رویگ
 
 یکێگۆالیهد ی سهه ره کهه ببنهه ێکهر ده نیۆسهیزۆپۆئ ی کهه هیه ڵیخها ٢٠ داوا لهه ههاتوون دا وازه بانگهه و ئه ی ارانهیشنێپ  هڵاڵ گه و ئه
 . انهیم رده سه
 ینگانهدن سههڵ ههه ، هڵرئاوا سه ی نامه واز، بانگه ک وه یرۆج ربهۆج ی وهێش به که ل گه ی زانهۆسڵد موو هه و ئه ینگ ده کێن هیال ر هه
 و ێسههیب نههه بههوون، زبیههح یکههان زهڕیهه وێههن ییکگرتههوو هیهه یپاراسههتن یاریههخواز ۆوخهه اسههتهڕنا و ۆوخهه اسههتهڕ یداوا و کههه شهههێک
 کانمهان، زهێهه یواڵبه و رش پهه ۆیهه  تههێبب  کهه نێهز تههڵد یکهێوداوڕ ر ههه ر رامبهه بهه ،ێبگهر  دهیهناد مهوان ههه ، وه هیهعزور مهه به
 . رپرسه به! ژوداێم له
 
  یت هیرا بهڕێ وێن ڵیبا دوو ر هه له داواش و ێبگر رچاو به له مان که وازه بانگه نی که ده زبیح یت هیرا بهڕێ له داوا سانید
 .نن هی ابگهێڕپ دا داخوازانه م ئه ر رابه به له انمانۆیخ یستێوڵ هه ن،ی که ده
 نن هی ابگهڕ انۆیخ یوانیپشت نی که ده ل گه و زبیح یزانۆسڵد موو هه له داوا ها روه هه

 

 یماشڵ شه فا مسته
 

------------------------------------------------- 
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  وازه م بانگه ل له لێستی پشتوانی دڵسۆزانی حیزب و گه

 

 شتنیدان ینێشو (ت رهۆش) ناوبانگ ناو زیر
 نالندیف          یقاسم ریتاه 1 
 نگ ارهیگ یر پهڵما یر به وهێر به. دئیسو یمیر که              ڵسوو ره مه حه 2
 . وه ره ده له موکراتێد یالوان یت هیک هی یت هیرا نهێنو ی سته ده یگشت یرپرس به. سوئد پوورڵاڵبد عه الح سه 3
 دئیسو (شۆڕش قاله) انیفاتح بدولقادر عه 4
 دئیسو انیفاتح ڵما جه 0
 دئیسو  یدر سه  فاتمه 6
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 دئیسو یننستا وانیر مه 20
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 نالندیف یتاڵو یسوور وبیی ئه 72
 یر به وهێر به ی سته ده تاڵ ژههۆرۆب یر پهڵما 72
 کانادا یتاڵو دای سه ڵاڵبدو عه 29
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  هاباد مه الن،ۆه سه ران،ێشارو شامات،: یکان ناوچه له زبیح ینێه نه یتیاڵشک ته له س که 63 ینێه نه یناو: ینیبێت
 کیهر فهه نهه هها روه ههه.  وه مهه بکهه واڵبه انیشهینێه نهه یناو ت نانه ته نازانم یت حه سله مه به من که.  کردوه انیوانیپشت و شتووهی گه
 . کردوه یوانیپشت وه شته رده سه یتیاڵتشک له
 

 ماڵپەڕی گیارەنگ: سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
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 شت رده مان سه که جوانه  بیست ساڵ ئازاری ناوچه

 
 ری روبهه ده کی دێیه ند چه و شت رده سه ی که جوانه  شاره شیمیابارانی ر سه  به ساڵ بیست کوردی، ی٢٧٠٧ ڕی پوشپه وتی حه رۆژی
 ی رچاوه سهه و کوردسهتان ئهازادی ڕێگهای ڕێبهوارانی ی وه کۆبونهه نهدی ناوه  میشهه هه ری وروبه ده و شت رده سه شاری ڕێ، په تێده دا
 .بووه کوردستان کانی پارچه موو هه  له مان که له گه ڕزگاریخوازیی ی وه جوواڵنه  به توانا هێزو خشینی به
 

 ی ڕۆڵهههه زاران ر،ههههه روه په نیشهههتمان دایکێکهههی ک وه ، سروشتیشهههه سهههیحراوی کی جوانیهههه ن خهههاوه  کهههه  یهههه خنجیالنه  ناوچهههه و ئهههه
 و کههورد وتنی رکه سههه پێنههاوی  لههه رزی بههه پایه هیدی شههه دان سههه و  وه کههرده  رده روه پههه دا خههۆی پههاکی داوێنههی  لههه وتوی ڵکههه هه

 اڵتی سهورخه هیدێکی شهه ، وه یهه بکه بیهر  ئهازادیخوازه  ناوچهه و ئهه دونهدێکی چیاو گوندو ر هه  له.  وه کرد ش پێشکه دا کوردستان
 و  رگه پێشههمه کانی ڕۆڵههه خههوێنی  بههه" سههور گرده"تهها  بگههره" کان نه رکه سههه" لههه ر هههه شههت رده سه شههاری.  وه دێتههه ربیهه وه کوردسههتانت
  کههه  وه دێنێتههه بیههر وه  چههه که ال مههه و چاوشههین حمههان ڕه و  ئههاواره ال مههه کردنههی هید شههه" تیربههاران ی ،ووشههه نگاوه ڕه شههیمیاباران

  تهازه مامی نهه دان سهه گیهانی رینی ڵوه ههه کیمیابهاران و کهران ئیعهدام کان نه رکه سهه  لهه یت پاشهایه لی پهه چه ڕێژیمهی سهتی ده به
 .بیر  وه خاته ده  وه یه شیمیایی بۆمبارانی هۆی  به یشتوو، پێگه

 
 ردیکهو سیاسهی ڕێکخراوێکهی ههی  و کوردسهتان ی چوارپارچهه ر ههه  لهه بهووه، کهورد شۆڕشگێڕانی ی داڵده  میشه هه  یه ناوچه و ئه
 ری تیهده یارمه سهتی ده  لهه و بردبێ نهه ر سهه به دا  یهه ناوچه و لهه خهۆی شؤڕشهکێڕیی و یی ئهاواره ژیهانی  لهه مێک رده سه  که  ماوه نه
 ئههازادی رێ نگه سههه" بی قههه له گرێ ڵههده هه ق حههه  بههه. گرتبێ رنههه وه ڵکی کههه  یههه ناوچه و ئههه ری روه نیشههتمانپه و فهها وه  بههه ڵکی خههه

  ،کهه داوه وتویان ئهه شؤڕشهگێڕی ی داڵهده ت نانهه ته رێ وروبهه ده و شهت رده سه ی ناوچهه. شهت رده سه ی ناوچهه  بهه درێب" کوردستان
  لهه ئێستاشهی و  وه کهرد پهێ سهت ده  وه تیه رگایه پێشهمه پیرۆزی رگی وبه ج  به  وه یه ناوچه و ئه چیاکانی  له وتنیان رکه سه ڕێگای
  وه هێزیانههه موو هههه  بههه و نەد ده کوردسههتان ی دیکههه کانی شههه به شؤڕشههگێڕانی ی داڵههده ری روبههه ده و شههت رده سه ڵکههیەخ بههێ ڵ گههه

 .ن که ده کوردستان ی دیکه کانی شه به کانی وته سکه ده  له پشتیوانی
  شهاره و  ره روه تمانپهنیشه  ناوچهه و بهه خۆیهان ڕقی تا ڕێن گه ده ک یه هانه به ر هه  له مان که له گه دوژمنانی  که ، نییه خۆڕایی  به

مان،  کههه له گه سههوێندخواردووی دوژمنههی دا کههوردی ی٢٧٠٧ڕی  پوشههپه ی٧ رۆژی  لههه  بۆیههه ر هههه. بڕێههژن شههت رده سه ی کههه خنجیالنه
 دڕنهدانەی هێرشهێکی  بهه و ڕشهت ری وروبهه ده و شهت رده سه ڵکی خهه  بهه خهۆی دێرینهی ڕقهی ڕووخهاو، عسهی به فاشیسهتی رێژیمی

 ی هاتوه نههه گیههران  لههه  ره نگه سههه و ئههه الوی پیههرو و منههداڵی و ژن  لههه س کههه دان سههه کههوژ ڵ کۆمههه کی چههه  بههه  واتههه کیمیههایی،
 مول حهه ته بێ،پهاش ڵ گهه  لهه ئێستاشهی  کهه کهرد رخۆ سهه  لهه رگێکی مهه ی گیهرۆده سیشهی که زاران ههه و کهرد هید شهه کوردستانی

 ڕۆڵەی سهەدان خهوێنی بهه دەسهتی که ئیسالمیش کوماری جینایەتکاری ڕژیمی. ن ده ده گیان خؤشی نه و ئازار ساڵ یان ده کردنی
 زۆرتهر بەڵکهو نەداوه، سهامناکەی جینایەتهه ئەو قوربانیەکانی برینی کردنی ساڕێژ هەوڵی تەنیا نەک سووره، ناوچەیه ئەو

 .وەربگرێ لێ تەبلیغاتی کەڵکی ڕژیمەکەی قازانجی به داوه هەوڵی
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  دیهاره  وه شهته رده سه ی کهه جوانه  ناوچهه ر سه  به شیمیایی بۆمبارانی ومژی م ته ئێستاش دا،  یه دڕندانه  هێرشه و ئه نجامی ئه  له
 پهان دنیها و ئهه کی جێگایهه ر هه  له و  وه کولێنه ده برینیان شت رده سه ی ناوچه ڵکی خه دا  ڕۆژه و ئه ری وه بیره  له ساڵێ موو هه و
 کهوژی ڵ کۆمه کی چه کانی قربانیه ئازاری  له شداری به تێک عا سه ند چه بۆ و دێ دا رلوتی به به سێویان بۆنی بن، دا  رینه به و

 تهها ری بههه ورو ده و شههت رده سه شههاری  لههه شههیمیاییش کههوژی ڵ کۆمههه کی چههه کانی قوربانیههه. ن کههه ده دا یان کههه ناوچه  لههه شههیمیایی
 و ئههه ر رامبههه به  لههه جیهههان کانی ییههه وه ته نێونه  ڕێکخههراوه نگههی ده بههێ و کوردسههتان رانی داگیرکههه زؤڵمههی بههاری ژێههر  لههه ئێسههتاش
 ک یهه تارادده و بناسهرێن ڵکوژی کۆمهه کی چهه قوربانی ک وه ڕۆژان  له ڕۆژێک تا دان ڕوانی چاوه  له و ماون داچه  یه وره گه  تاوانه
  تهه جینایه و ئهه پێسهتی به پهڕ ئهاورێکی ئێسهتاش تا  مخابن اڵم به.  وه بکرێته بو ره قه کانیان زیانه و بکرێ سارێژ کانیان برینه

 . کراوه نه سارێژ کانیان برینه و  وه ته دراوه نه ری وروبه ده و شت رده سه کیمیایی کانی قوربانیه  له
 
  تهه جینایه و بهه وتۆیان ئهه کی گرنگیهه ههی  کانیش کوردسهتانیه  رێکخهراوه و حیهزب  وه داخهه به  کهه  یهه وه ئه تهر زین دڵتهه ش وه له
 خۆبوور لهه  ڵکه خه و ئه ، بردوه ر سه به دا  یه ناوچه و له خۆیان باتی خه کانی خته سه  رۆژه  که ی وانه ئه موو هه و  داوه نه  یه وره گه
 و ر تێکۆشههه  لکههه خه و بههه ق رحههه ده ی یههه وره گه  تههه جینایه و ئههه ناسهاندنی بههۆ وتۆیان ئههه وڵێکی هههه و  وه بردوتههه بیههر  لههه یهان دوه
 ر سهه له و یشهتوون گه وتن رکه سهه ی لوتکهه  بهه ڕا  یهه ناوچه و ئهه کانی نه وه ده بن له ی وانه ئه وابو ق حه.  داوه نه ، کراوه  فایه وه به
 ، ههێنههاو سههت ده به فیریان سههه و مانتار رلههه په زیههرو وه پۆسههتی یهها ، وه گیرسههاونه رێمێک هههه یهها اڵتێههک وه تی رۆکایه سههه ختی تههه

 بههۆ  تههازه کانیان گیانههه  کههه ، وه بکرێتههه کانیان زیانههه بوی ره قههه ن بههده وڵ هههه بێ نههه ر هههه و  وه نههه بده  قوربانیانههه و لههه ئاوڕێههک
 . وه ڕێته ناگه

 کی یهه وه نهئاوڕدا و ک الیهه موو هه هاتنی ر به خه وه هۆی  ببێته  سامناکه  ته جینایه و ئه می بیسته ڕی گه ساڵوه ری وه بیره هیوادارم
 .ر نگه سه  میشه هه شتی رده سه ی ناوچه و ر ده کوڵنه شتی رده سه شاری کانی قوربانیه و ره به  نه الیه موو هه
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  وه تاڵ هێشته وارت به هاوڕێ هه
 

 نابوو تێک کۆچت ی بارگه ی ڕۆژه و ئه      وه هێشته تاڵ به وارت هه هاوڕێ                      
 دابوو م ماته  به ولت قه ی کاته و ئه      وه بردبوویه و خه گشتی من دنیای                      

 
 کی ریهه وه بیره. برێ ڕاده دا ر روه نیشتمانپه دێکیکور موو هه مێشکی  به زێن دڵته کی ریه وه بیره ساڵێک ر هه ری پووشپه ی٢٢ ڕۆژی
 . وه کاته ده شۆڕ نائومێدی نشێوی و ره به کورد مرۆڤی و کا ده داگیر دڵ و ست هه ک یه چرکه ند چه بۆ  که بڕ، رگ جه  هێنده
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  داوه سهتی ده  لهه دا  ڕۆژه و لهه  کهه کی هتی سهایه که و  وه کریتهه نه بوو ره قه پێ رگیز هه ی تاڵه  ڕۆژه و ئه زیانی  که ی وه له نائومێد

 هیهوای  کهه  یهه وره گه  نده وه ئه قاسملوو دوکتور ک وه رێکی ڕێبه دانی ست ده  له لێنی که راستی به.  وه هێنێته نه ست ده  به کات هی 
. کهرێ ده حیسهاب کوردستان اڵتی ڕۆژهه  هل ت تایبه  به یی وه ته نه باتی خه کانی ورازه هه  له کێک یه  به  لێنه که و ئه ی وه پڕبوونه

 .باتمانن خه تاریکی ڕۆژانی ڕێگای چرای ئێستاش تا قاسملوو دوکتور کانی بیرۆکه  که  یه وه ئه خۆشیمان دڵ نیا ته اڵم به
 
 تی گشهتایه  لهه و  کوردسهتانه هیدانی شهه موو ههه ڕێگای دانی رێژه ده  که قاسملوو، ڕێبازی دانی درێژه جۆرێک به س که ر هه  نگه ره

. بکها  پێناسهه کوردسهتان، کانی پارچه موو هه  له کورد یی وه ته نه تی سایه که کردنی دروست و ره به  نگاونانه هه مانای به دا خۆی
 موو هههه بههۆ  نائاگاهانههه  شههه هه  وه بێنێتههه بۆده ی هاوکیشههه دا کان کیه ره سههه ڕێگهها زنههی وه  لههه و نرخێنههی ی ده باشههی  بههه  یههه هه

 رازوی تهه  لهه نهاکرێ ک یه شهێوه ههی   بهه  کهه گهۆنجێنێ ده تێهدا ی ڕۆژانه کانی نگاه هه و دێنێ کاری به بات خه ڕێگای کانی ڕێچکه
 کهار  بهه نرخێهک ر ههه  بهه و  وه بکرێتهه بیهر چۆنێهک ر هه. دابنرێن دا قاسملوو دوکتور رزمان، به  پایه هیدی شه خشی نه و زن وه

 نگاو ههه قاسهملوو دوکتهور کانی ییهه وه ته نه  ئامانجهه هێنهانی دی وه و ره بهه ی سهانه که و ئهه موو ههه  کهه  انیهد  وه له گومان بهێنرێ
 ڕێگهای ی دیکهه هیدانی شه موو هه و قاسملوو دوکتور ڕێگای رانی ده  درێژه  به بن، دا رێکخراوێک و حیزب ر هه  له ، وه ڵدێننه هه

 موو ههه ی رمایه سهه بهووبن رێکخراوێهک و حیهزب ر ههه  لهه ش هیدانه شهه و ئهه موو هه  چۆنکه. دێن حیساب  به مان که له گه ڕزگاری
 .بناسێنێ وان ئه کانی شانازیه نی خاوه  به خۆی نیا ته  هاتووه نه رێکخراوێک و س که هی  بۆ و کوردن ی وه ته نه
 

 هیدی شهه پاکی ڕووحی ت تایبه  به و کانمان هیده شه موو هه پاکی ڕووحی  له بیر موومان هه دا  تاڵه  ڕۆژه و له تی خۆیه جێگای
 نگاندنێکی ڵسههه هه  بههه خۆمههان، دڵههی کههانی کوێره گههرێ موو هههه  لههه دوور و  وه ینههه بکه رز بههه  پایههه قاسههملووی دوکتههور رمان ڕێبههه
 سهت ده بهۆ وانمان ئهه دانهی سهت ده  هله هۆکهاری  کهه ن، کهه ده شهاد کانمان هیده شهه ڕووحی  که  وه بدۆزێنه  هۆکارانه و ئه یی وه ته نه

 .ن که ده ر به سته ده مان یی وه ته نه کگرتوویی یه  به و ن که ده نێشان
  واتهه مان، زنهه مه  ره ڕێبهه و ئهه بکوژانی یاندنی گه زا سه  به  له بیر دا زن مه قاسملووی دوکتور کرانی هید شه ری وه بیره  له بێ ده

 ، سهووره ندی فکه ره شهه و قاسهملوو ک وه ی ڕۆلهه زاران ههه خهوێنی  بهه سهتیان ده  کهه تکار جینایهه مییئیسال کۆماری ستانی ده کاربه
 .بن رباز ده ت داڵه عه ستی ده  له تاوانباران و بروا فێڕۆ  به خوێنیان هێڵین نه ، وه ینه بکه
 

 ڕۆژی  نهه بکه سهاڵێک، ر هه ڕی پووشپه ی٢٢ ڕۆژی ،تی تایبه  به قاسملوو ڕێگای رانی ده درێژه و گشتی  به کورد لی گه  وایه ق حه
  بهه یی، وه تهه نه نێهو کی دادگایهه ڕێخسهتنێ وه پێناوی  له نواندن چاالکی ڕۆژی و  یه وره گه  ته جینایه و ئه ناساندنی بۆ رین ڕاپه

  بهه یان تاوانهه و ئهه  کهه ئێهران المییئیسه کۆمهاری سهتانی ده کاربه  واته ، ته جینایه و ئه تاوانبارانی یاندنی زاگه سه  به ئامانجی
  بههه کوردێههک موو ههه و  یههه یی وه تههه نه رکێکی ئهه  وه ئههه.  یانههدووه گه نجامیان ئهه  بههه یهها  داوه سهتوریان ده ، وه کههرده ڕیههزی  رنامهه به

 . هرپرس به لێی دابێ  دنیایه م ئه کی یه گۆشه ر هه  له و بێ دا ک یه پایه و  پله ر هه  له خۆی ی ڕادده
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  وه بهه ڕمهان باوه ر گهه ئه.  مانهه کگرتن یهه کها، ده شاد هیدان شه موو هه و قاسملوو دوکتور ڕووحی بێگومان  که  دیکه کی یه له سه مه
 ڕێبههازیی  کههه ین بکههه سههند په ش وه ئههه و  دایههه مههان یی وه تههه نه باتی خههه  لههه  وتنمان رکه سههه هههۆی ترین وره گههه کگرتن یههه  کههه بههێ
 و سهی که تاکه قهازانجێکی موو ههه  لهه سهت ده دا کگرتن یهه پێنهاوی  لهه بهێ ده یی، وه تهه نه باتی خهه  بهه دان درێهژه  تهوا هیدان شه

 لههێ قههۆڵی زانههن، ده رز بههه پایه و هید شههه قاسههملووی  دوکتههور ڕێگههای ڕێبههواری  بههه خۆیههان ی وانههه ئه بهها ده. ڵبگرین هههه گروهههی
 موو هههه و قاسههملوو هید شههه ڕووحههی یی وه تههه نه تیی کیههه یه ڕێگههای ڵبژاردنی هههه  بههه و النههێن وه کان فسههیه نه گههرێ ڵماڵن، هههه
 .ن که شاد کوردستان و کورد ڕزگایی ڕێگای ی دیکه کانی هیده شه
 

 ر سهه  هیده شهه موو ههه ی تۆڵهه و ئیسهالمیی کۆمهاری تکارانی جینایهه  گاتهه ده ت داڵهه عه سهتی ده ڕۆژێهک  کهه  نییهه دا  وه له گۆمان
 ڵکانی خهه  کهه بهن هیهوا  بهه و دانیشهین  وه ڕۆژه و ئهه ڕوانیی چهاوه  به نابێ کورد رانی تێکۆشه اڵم به.  وه کرێته ده لێ کانیان رزه به

 .ن بخه ڕێ وه بۆ ریمان وه داد و ن بکه بۆ خۆرییمان م خه  دیکه
 

 .کانمان دههی شه ئامانجی هێنانی دست وه پێناوی  له مان یی وه ته نه باتی خه وێ رکه سه
 .ئێران ئیسالمیی کۆماری تکارانی جینایه بۆ زا سه و شی رووره
 .    قاسملوویه ڕێگای ڕێبوارانی موو هه و هیدان شه موو هه ڕێبازی  که زنمان، مه هیدی شه ڕێبازی بۆ وتن رکه سه
 

 کوردی ٢٧٠٧ ری پووشپه – ند هوله
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ال  هید مه ران و برای شه تێکۆشه  کێک له فا شڵماشی یه ر کاک مسته رێز و تێکۆشه ڵ به گه  ک له یه دیمانه
  ئاواره

 
  لههه کههورد لی گههه سههیسیا دڵسههۆزانی و ران تێکۆشههه  لههه کێک یههه شڵماشههی فا مسههته کههاک ر تێکۆشههه و رێز بههه ڵ گههه  لههه ک یههه دیمانه

  بهه ناسهراو شڵماشهی د حمهه ئه مامۆسهتا کهورد هیدی شهه کی یه رکرده سهه رهاتی سهه  به و ژیان  به ت باره سه اڵت ڕۆژهه کوردستانی
 . ئاواره ال مه
 

  رکههرده سههه  لههه کێک یههه کوردسههتان، ئههازادی ڕێگههای سههواری شۆڕه ل گههه وتووی ڵکههه هه ی ڕۆڵههه دانی سههێداره  لههه ر سههه  بههه سههاڵ ٣٨
  بهه ناسهراو شڵماشهی د حمهه ئه ال مهه نهاوی  بهه اڵت، ڕۆژههه کوردسهتانی تاویی ههه ی٤٧ – ٤٦ کانی ساڵه ی وه جوواڵنه کانی بوێره
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 و ئههه هیدانی شههه و  ئههاواره ال مههه هید شههه باتی خههه و ت خزمههه  لههه لێنههان ڕێههز بههۆ زانههی پێویسههتم  بههه ری، تێپههه  ئههاواره ال مههه
 و کههات و لههه  کههه مان کههه له گه ی رزه بههه پایه  هیده شههه و ئههه وکههاری س کههه و هاوڕێیههان  لههه ڵێک کۆمههه  وه یکهههنێز  لههه  یههه وه جوواڵنه

 تیشهکمان هێنهدێک توانیبێتمهان ک یهه ڕاده تها  ڕێزانهه به و ئهه تی هیممهه  بهه تها ، وه مه بکه ر سه  به ژیاون ڵی گه  له دا  مه رده سه
 پرسهیارێک نهد چه زانهی لم ههه  بهه دا  یهه ندی یوه په و له. مر نه رگیز هه ی ئاواره ال مه هید شه تێکۆشانی و ژیان ر سه  بێته خست

 . نده هوله واڵتی دانیشتووی ئێستا  که م بکه  ئاواره ال مه هید شه بچووکتری برای شڵماشی فا مسته کاک رێز به ی ئاراسته
 

و یهاد   ال ئهاواره هید مهه ر شهه سهه  زانیاری دان لهه  ت به باره تنمان، سهها  وه نگه ده  باش، زۆر سوپاس بۆ به  و کاته ئه: پرسیار
 .مان که له ی گه مره رگیز نه هه  ره و تێکۆشه له  وه کردنه

 
 .بن وتوو رکه سه دا کانتان رکه ئه  له  که هیوادارم و ستۆ ئه  ته خستووتانه ی رکه ئه و ئه بۆ م که ده سوپاستان منیش :اڵم وه
 

کهورتی ژیهان و   بهه  ین، واتهه کهه سهت پێده ده  ال ئهاواره ورانهی پهێش تێکۆشهانی مهه ر ده سه  پرسیارێک له  مان به که باسه: پرسیار
 دا چۆن بوو؟  ماڵه بنه  له  ال ئاواره هید مه وتی شه ڵس وکه هه

 
 بهه بهوو مهن نی مهه ته تا ههه بێ بیرم  به ی نده وه ئه. بوو دا ی كه ماڵه بنه نێو  له م كه زۆر  ئاواره ال مه هید شه  وه داخه  به :اڵم وه
 و خهۆش ڕوو  نهده وه ئه. بهوو کمان الیه موو هه جێژنی ماڵێ  وه هاته ده  كه ی كاته و ئه. ماڵێ  وه هاته ده جاروبار ساڵ نۆ شت، هه 

. بهوو شهادی و خۆشهی ری هێنهه مهن بهۆ ت هتایب  به. کرد ده خۆشی و  وه شانده گه ده واوی ته  به ی كه ماڵه كه بوو نین پێكه  به م ده
 زۆری  ئهاواره هید شهه ت تایبهه  بهه براكهانم، و خوشهك بهووم، مووشهیان هه ئهاخری مابوو، نهه بابم و بووم منداڵ ی وه ئه ر به  له

 تها نووسهیم ۆب كی یه هۆنڕاوه بووم، شڵماش گوندی له کات و ئه بووم، تایی ره سه دووی پۆلی  بیرمه  له. كردم ده پێ ت موحیببه
 بهوو مهاڵ  لهه ی كاتانهه و ئهه.  وه بیخوێنمهه كهرد ده مانی كهه قوتابخانه ردانی سه  كه بارهێنان و نگ رهه فه ری پشكێنه م ده ر به  له
  كاتهه و ئه  دیاره گرت، ڕاده كانی قسه  له گوێیان و  وه بونه ده كۆ لێی ئاوایی كانی الوه موو هه. گێڕام ی ده خۆی ڵ گه  له  میشه هه
  لهه كهاتیش و ئهه ر ههه  ئاواره. كردوون بۆ تی كوردایه باسی جارێ موو هه  كه وت ركه ده بۆم دوایی. كا ده چ باسی زانی مده نه من
 بكردنایهه لهێ زوڵمهی س كهه ر ههه و  وه كهرده ده ژارانی ههه و قیر فهه ر سهه  لهه. بوو ویست خۆشه زۆر شدا ماڵه بنه  له و ڵك خه نێو

 گهژ  بهه بهوو، کهرا لێ زوڵمی ، ئاغاوه ن الیه  له  که ئاوایی ویستی خۆشه جوتیارێكی ر سه  له جارێك  بیرمه  له. چوو ده گژیدا به 
 . وه بونه نه ئاشت ت قه  كه تێكچون جۆرێك  به ئاغا ڵ گه  له چوو، گوندیدا ئاغای

 
 ؟ بووه هه  ال ئاواره هید مه ی شه انی شۆرشگێرانهر ژی سه  ری له ک کاریگه یه تا چ ڕاده  ڕێزی ئێوه ی به ماڵه بنه: پرسیار

 

 پیهاو و لهه  بهووه كێك یه باوكم.  بووه ڵ تێكه تیدا وایه ته نه ی له سه مه ڵ گه  له  ئێمه ی ماڵه بنه  وه بابمه می رده سه  له ر هه :اڵم وه
.  كهردووه هاوكهاری كوردسهتاندا كۆمهاری ڵ گهه  له و   کردووه دی ممه محه قازی وا پێشه ردانی سه  كه شت رده سه ی ناوچه ی ماقواڵنه
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. بهوو وام رده بهه  میشهه هه مان كهه ماڵه بنه نهدی یوه په و دا ده یان ئێمه ماڵی ری سه دێموكڕات حیزبی كانی كادره جار زۆر ش دوایه
 و لی عهه كهاك م كهه وره گه بهرا. بهوو هێز  به زۆر كوردستانیش باشووری شۆڕشی ڵ گه  له  ئێمه ی ماڵه بنه ندی یوه په ش وه له  جگه
. باشهوور كوردسهتانی شۆڕشهی بهۆ بهوون تی یارمهه ی وه كردنه كۆ ریكی خه زۆر چون، ت حمه ڕه  به دووكیان ر هه  كه  ئاواره هید شه
 خۆبهوردوویی  لهه و یی شاوه لێوه  دیاره. بوون   رگه پێشمه ری تیده یارمه و پاڵپشت  میشه هه كانم خزمه و م دیكه براكانی ها روه هه
 شهك بێ یبوو، ههه  كه ی زاته و به  بایه ك یه ماڵه بنه ر هه  له  ئاواره من ڕیی باوه  به  بۆیه. بوو دا تر كی یه ڕادده  له  ئاواره هید شه
 .بوو ده دا ی كه نیشتمانه و ل گه تی خزمه  له ر هه
 

کێک  یهه  کی کورتهدا بهوو بهه یهه ماوه  جێ هێشت و لهه  ی به که شخوراوه هب  له زێد و ژیانی خۆی بۆ رزگاری گه  ال ئاواره مه: پرسیار
خهت و گوشهار  زه  وه یهه وی هله ن رێژیمهی نگریسهی په الیهه  کوردستان دا، ئایا له  رنگاری له کانی شۆرش و به شاوه گه  ستێره ئه  له
 ک؟ یه چ شێوه  بوو به ر هه گه ئه،  مره و نه چۆک داهێنانی ئه  بوو، بۆ به هه  ی ئێوه ماڵه ر بنه سه  له
 

 و كههران ده بانههگ  وه سههاواكه ن الیههه  لهه جههار زۆر كانم وره گههه بههرا. بوو هههه مان كهه ماڵه بنه ر سههه  لههه زۆر کجار یههه فشهارێكی :اڵم وه
 یان شه ڕه هه و دێنا تریانزۆر فشاری بوون، ده نائومێد  وه له کان یه ساواکی كاتێك.  وه بێننه  ئاواره ن بده وڵ هه كرا لێده داوایان

 ره نۆكهه و سهاواك كانی كرێگیراوه بهه. داین ده ڕوحیان ئازاری ناخۆش ریی به خه و اڵم وه  به جاریش زۆر. گرین  تان ده  که كرد ده
 دا سهاواك ێرید چهاوه ژێهر  لهه  میشه هه شت رده سه  له كانمان ماڵه و دوكان. داین ده ئازاریان تاغووتیش رگای ده ر به كانی كورده 

 سهاڵحی نهاوی  بهه سهێك كه جارێهك فرۆشهت ده م میهوه شهت رده سه بهازاڕی  لهه هاوینهان و بهووم منهداڵ  كهه  بیهره،  له چاكم. بوون
 ، كهه ووتهم پێهی و پێگهرتم ی خهه یه و هات بكا، شیرن ت وڵه ده الی  له خۆی ویست یهه ده خۆی خسی شه قازانجی بۆ  كه شافعی
  کهه گهووتم پێهی و ، كهردووه گران شم كه میوه و  تێكداوه فرۆشی  میوه  به م كه بازاڕه خۆشم بۆ و كا ده یی ته چه  هو ره ده  له م براكه

 ر ههه شهم براكه و  نییه ربوت مه هی  تۆ  به  كه گوتم و هات گران دڵ  له زۆرم منیش. بازاڕی  وه بێمه  نییه قم حه ڕا ینێ سپه  له
 و لهه. لێمهدا  كهه دام الماری پهه گهوت پهێ م وه ئهه  كهه. ناكها  وه ڵكهه خه ر سه  به جاسوسی و  نییه كیساوا  نیه س به بێ، ك یه چی
 جنێهوی و  چهۆوه دا كهابرا گهژ  به توندی  به زۆر بوو  كه باسه  له گوێی  كه ر هه بری، ڕاده دا وێ به دداد حه ریم كه كاك دا  كاته
 وه ئهه حاڵ ر هه  به.  وه جواڵیه  ترسانه نه زۆریش بوو حیزب ندامی ئه ر هه ریم كه اكك كاتیش و ئه.  وه كردمه ری سه  له و پێدان

 ن الیهه  لهه  چونكهه بهوو نهاخۆش زۆر  ڕووداوه و ئه. یهێنا ده خۆی بۆ ت وڵه ده  كه ی فشاره و ئه چاو  له بوو  چكۆڵه زۆر كی یه وێنه 
 ڕێهز زۆریهان ،  وه ئاواره هید شه كانی چاالكیه هۆی  به كه بوون هه سیش كه زۆر دا ر رامبه به  له  دیاره. بوو  وه خۆته كی هاوواڵتیه

 .گرت ده  ئێمه ی ماڵه بنه  له
 

  کێک لههه یههه  بههوو بههه  وه ، ئایهها دوای ئههه وه وتههه چ سههاڵێک دا چههاو پێکه  کههوێ و لههه  ت لههه ال ئههاواره دوایههین جههار مههه: پرسیییار
سههتی  وتنتان دا هه کههاتی چههاو پێککههه  ، لههه وه ی کههرده ردانی ئێههوه تاوی سههه ی هههه ٤٧ – ٤٦ی سههااڵنی  وه کانی بزووتنههه رکرده سههه
 نابت چۆن بوو؟ جه
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 ٤٦ ی وه جواڵنهه كانی ركرده سهه  لهه كێك یهه و حیزب كانی لێهاتوه  كادره  له كێك یه  به بوو  ئاواره هید شه  كه ی وه ئه دوای :اڵم وه
 كهه ی كاتهه و ئهه بوو، دا ١٩٦٧ ساڵی  له  ئاواره هید شه ڵ گه  له دیدارم ئاخرین ، وه وته پێکه چاوم كجار یه نیا ته من ئه ٤٧ –
 وای نم مهه ته  كهه بهووم دا  وه ئه بیری  له  میشه هه بیبینم، بوو  وه ئه ئاواتم. بوو كرد ر ده زۆری زۆر نێوبانگێكی بوو  رگه پێشمه 

 ماڵمهان ی كاته و ئه ، زگه ڕه و شهڵماش  وه بوومه چوو  وه شته رده سه  له تی تایبه كارێكی بۆ.   رگه پێشمه  ببمه الی  له بچم بێ لێ
  بهه. بم وێ له وێ شه ی وه ئه بۆ المدا خوشكم ماڵێ زرای مه و  مووچه  له شهڵماش، بۆ  وه چوومه ده  وه زگه ڕه  له. بوو شت رده سه  له
 بهووم  لهه په  بهه بهێ دا ری بهه خه دڵهم ك وه ر ههه. دا نهه پشووم خوشكم ماڵێ می رده به  چوومه تا هه وتم، كه ر سه دا ورازێكی هه
 بهن  لهه ر ههه و  یهه لێره كهاكم. ههاتووی چهاك ختێكهی وه گهوتی،  وه نینهه پێكه  بهه و كهردم پێهدا شهی باوه خوشهكم. وێ ئهه  مه بگه
 ك وه ر ههه م، كهه لێده چهاوت  تاوێكهه گهوتی دا، ینین پێكهه قاقای  له الی  چوومه كاتێك. كا لێده چاوت دوربین  به  وه ورازیه هه

 .ڕۆیشتی ده ١گروێسیان
 
 هێنهدێك ،  رگه پێشهمه  ببمهه و  وه بمێنمهه خهۆی الی  لهه  کهه بهدا  ئیجهازه لێكرد داوام یانی به و راند گوزه خۆشمان زۆر  وه شه و ئه
 . وه وته كه نه پێ چاوم ت قه  وه داخه به ، وه دیتمه  كه بوو جار ئاخر  وه ئه.  وه بمێنمه دام نه ی ئیجازه ش دوایه و نی پێكه پێم
 

 .جوواڵن دا الو منی  له تین به و  وره گه ستی هه سێ وت پێكه چاوم   که کات  و ئه. زائینی ی١٩٦٧  واته ١٣٤٦ ساڵی
 
 .بیبینم  وه لیباسه و به بوو انمك ئاواته  له كێك یه  كه ،  رگه پێشمه بۆ ر ده به  ڕادده  له ڕێزی و ویستی خۆشه ستی هه -١
 
 موو ههه نێهو  لهه  كهه شۆڕشهگێڕ شهاعیرێكی ك وه چ و ل گهه مهانێكی قاره ك وه چ ی كهه ناوبانگه بهۆ ڕێز و ویستی خۆشه ستی هه -٢

 ڵكی خهههه بوو ههههه زۆری ڕێزێكهههی كوردسهههتاندا تكێشههانی حمه زه نێهههو  لهههه ت تایبهههه  بههه كوردسهههتاندا ڵكی خهههه كهههانی وتوێژه چههین
 .كردن ده ر به  له كانی اوههۆنڕ

 
 .مدیبوو نه بوو ساڵ ند چه بوو هه ڵی گه  له ڕوحیم تیی تایبه كی ندیه یوه په  كه برایێك بۆ ویستی خۆشه ستی هه -٣
  وه تههناچێ بیهر  لهه م دیهداره ئاخر و ئه رگیز هه  بۆیه ر هه ، وه كرده كۆ مندا  له زۆریان كی خۆشیه ستی هه  وه پێكه موی هه  وانه ئه
 . وه زرینگێنه ده دا گوێم  له كانی شۆخیه و کانی خۆشه  قسه ئێستاش. چاومن ر به  له ر هه كانی نه خه رده زه ئێستاش، و
 

باتی حیزبهی دێمههۆکراتی  کانی خهه زێرینههه  ره الپهه  کێک لهه تاوی یههه ی ههه٤٧و  ٤٦کانی  ی سهاڵه وه رین و جوواڵنههه ڕاپهه: پرسییار
 38  وه داخهه  دا بهه  ره رامبه نابه  باته و خه ، له یه ل دا هه مێژووی حیزب و گه  خۆی له  ت به جێگای تایبهو   کوردستانی ئێرانه

  ت لهه تایبهه  دا و بهه  یه ندی یوه و په کرێ له هید بوون، ده شه  ال ئاواره وان مه ک له و کاتی حیزب و یه رانی ئه تێکۆشه  س له که
 ی؟ مان پێ بده زانیاری  ال ئاواره ر مه سه
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 دێمهوكڕات حیزبهی كهانی خۆبردووه  لهه  كهادره.  دێموكڕاته حیزبی كانی زێڕینه  ڕه الپه  له كێك یه ١٣٤٧ – ٤٦ ی وه جواڵنه :اڵم وه
 لهه تی دژایهه نگێكهی ده ههی  ئێرانهدا ریی رانسهه سه  لهه  كهه سهتان، ڕاوه تی پاشایه نیی هریمه ئه اڵتی سه ده دژی دا مێك رده سه  له
 ڕژیهم  كهه بهوو  وه ئهه ناخۆشهتر مووی هه  له. بوو هه اڵتی سه ده ڵكدا خه نیستی و ست هه ر سه  به ساواك و بیسترا ده نه ڕژیم ڵ گه 

 لی گهه موو ههه ری، گهه ئێرانهی و زی گه هاوڕه ناوی  به و پێنێ بسه خۆی نفوزی دا وره گه كوردستانی ری رانسه سه  له بوو هه نیازی
 واكههانی ڕه  مافههه  لههه ش بههه بچههوكترین بوو نههه  ئامههاده  كههه بههوو كاتێكههدا  لههه  وه ئههه دا، ناوچههه  لههه خههۆی سههتی ردهدا  بكاتههه كههورد
 ڵك كهه غیهور رزدارانی مهه نهاو  بهه و ی كه اڵته سهه ده سنووری رانی پارێزه عینوانی به ویست یهه ده نیا ته. بكا بووڵ قه مان كه له گه
 .بگرێ ر وه كان كورده  له
 

 لههه داسههتانی ئێسههتاش  كههه ، بههۆوه كههرد ڵكههدا خه اڵنی كۆمههه رونههی ده و دڵ نێههو  لههه خههۆی جێگههای جۆرێههك  بههه  یههه وه جواڵنه و ئههه
 ئاگههاداری  كههه  یههه وانه ئه مووی هههه زمههانی ر سههه وێههردی دا می رده سههه و لههه حیههزب كانی  رگه پێشههمه و كههادر دڵسههۆزی و خۆبهوردوویی 

 هید شهه پێهی جهێ ت تایبهه به. بهوون  یهه وه جواڵنه و ئهه نگیی رههه فه و تی اڵیهه كۆمه تی، ایهرگ پێشهمه شهكیالتی، ته كهاری ی شێوه
 ی وره  گههه تێكی  خزمههه كانی تیههه اڵیه وكۆمه شۆڕشههگێڕی  هههۆنڕاوه  بههه ت نانههه ته و  دیههاره دا  یههه وه جواڵنه و لههه تی واوه تههه  بههه  ئههاواره
 ، ئهاواره هید شه ك وه ی وره گه مانی قاره ك یه ژماره دا  یه وه جواڵنه  و له كورد لی گه  نده چه ر هه.  كردووه نگیشی رهه فه و ری هونه

 حمهان ڕه ، ره مه سهوه ڕه دی ممه محه ، چه كه ال مه الجانی، ساڵح م، شه مینه تاح، فه ید سه شكاك، باپیر ، ریفزاده شه كان، موعینیه
 پهڕ بهۆ تێكۆشهانی و بات خهه مێهژوی ی وره گهه بۆشایی ك یه اڵم به ستدا، ده  له ی دیكه مانی قاره زۆر و خاتون حوسێن چاوشین،

 سهاڵی دوای  لهه ر ههه كوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه كورد لی گه باتی خه مێژووی گومان بێ ، بوایه نه  یه وه جواڵنه و ئه ر گه ئه.  بۆوه
 ١٣٤٧ ، ٤٦ ی وه جواڵنهه. كرا ده نهه دی بهه تێهدا رچاوی بهه تۆو ئهه كی چاالكیهه ، تهازه شۆڕشهی می رده سه تا هه   وه یه تاوی هه ١٣٣٢
 راگرت  وه ییه وه ته نه باتی خه  به ڵكی خه اڵنی كۆمه ندی یوه په و كرد ڵك خه فێری شكیالتی ته كاری ، وه بوژانده تی رگایه پێشمه

 و ئهه كهانی كادره  لهه كێك یهه خهۆی بهۆ  هكه كهورد، لی گهه و حیهزب زینهدوی هیدی شهه ڵی، سه شیوه نی سه حه كاك. پێدا ی ره په و
 ی شهێوه ت تایبهه  بهه كا، ده  مه رده سه و ئه شكیالتیی ته و تی رگایه پێشمه كاری وتوی ركه سه ی شێوه باسی زۆرجار ، بووه  مه رده سه

 .نێ داده تی اڵیه كۆمه و شكیالتی ته كاری ی شێوه وتووترین ركه سه  به  ئاواره ال مه هید شه كاری
 

 ند مانگ دواتر  گیرا، و پاش چه  کی زۆر ناجوامێرانه یه شێوه  دا به١٣٤٧ری  مه بانه  له  ال ئاواره مه  وه داخی گرانه  به: پرسیار
 ی؟ کرێ باسێکمان بۆ بکه هید کران، ده ی شه ڵ دوو هاوڕێی دیکه گه  له
 

  كاتهه و ئهه  كهه ناوێك حمان ڕه و چاوشین حمان ڕه و  چه كه ال مه كانی ناوه  به هاوڕێی دوو ڵ گه  له  ئاواره هید شه ڵێ، به :اڵم وه
 ڵ گهه  لهه دا  سهاڵه و ئهه رمانانی خهه  لهه و گیهران دیوااڵن گوندی  له دا ١٣٤٧ ڕی مه بانه  له ساڵ، ١٨  به بوو یشت گه نه نی مه ته
 بهوو لهێ خۆمهانی مهاڵی ی كه ڕه گه و له ر هه شت، دهر سه شاری  له چاوشین حمان ڕه و  چه كه ال مه  واته هاوڕێكانی،  له س كه دوو

 مری نهههه رگیز ههههه هیدانی شهههه ریهههزی نێهههو  چوونهههه و كهههران بهههاران تیره  وه خۆمانهههه مهههاڵی الی و لهههه میتهههر ١٠٠ ی نیزیكهههه  واتهههه
 ڵكوو بههه دا، مان كهه له گه ی وه جواڵنههه  لهه ی وره گهه كی یههه ڕبه زه نیا تهه ك نههه تی پاشهایه ڕژیمهی ی تههه جینایه و ئهه.  وه مانهه که له گه
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 كهاك گیهرا، حموود مهه كهاك كیشهمان برایه دا مر نهه ی ئاواره بوونی هید شه دوای  به. برد نێو  له واوی ته  به شی ئێمه ی ماڵه بنه
 10 نم مهه ته  تهازه  كهه منهیش بگیهرێ، بهوو رار قهه ویش ئه نا ده ڕابكا، و بێڵێ جێ  به خۆی ژیانی شوێنی بوو جبور مه د ممه محه
 تهاران  لهه بازرگهانی بهۆ دا  كاتهه و لهه ویش ئهه  كهه  وه مایهه مان كهه وره گه برا نیا ته. كرد ڕام دم ممه محه  کاکه ڵ گه  له بوو ساڵ
 دیبههوو، خۆمانههدا، مههاڵی ر سههه  بههه  ی كه ره هێهههلیكۆپته ی وه سههووڕانه ها روه هههه و بههوو كان قههه ته  لههه گههوێی  كههه دایكیشههم. بههوو
 . بۆوه نه كۆڵی  له یكوشت نه تا هه و نوساو  وه پێیه ی نده كوشه یك خۆشیه نه
 

ر  سهه  ت لهه تایبهه  ران دا و بهه ڵک و تێکۆشهه نێهو خهه  ، لهه ال ئهاواره هید کرانی مه ری گیران و شه و کاریگه  وه نگدانه ڕه: پرسیار
 ی خۆتان چۆن بوو؟ ماڵه بنه

 
 دا  بانهه و شهت رده سه ی ناوچهه و گشهتی به كوردسهتان ڵكی خهه ر سهه  لهه زۆری كی یه وه انهنگد ڕه  ئاواره ال مه كرانی هید شه :اڵم وه
 لهه داهاتویهان ی وره گهه رێكی ڕێبهه  كهه یهانزانی ده و بهوون رۆش پهه  بهه بهۆی كوردسهتان ڵكی خهه واوی تهه بڵهێم تهوانم ده. بوو هه
 و كههادر ر سههه  لههه. بههوو ر ڕووخێنههه كههرد، باسههم پێشههودا رسههیاریپ  لههه ك وه ر هههه  كههه خۆشههمان ی ماڵههه بنه ر سههه  لههه.  سههتداوه ده 

 .بوو هه ری ڕووخێنه ریی كاریگه زۆر  وه داخه  به حیزبیش كانی رگه پێشمه
 

   به  که  ێه ، هۆی چی بووه ند ساڵێک تێکۆشانت هه تی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران دا چه رایه ڕێبه  نابت له جه: پرسیار
 ؟ وه ته و یا دراوه  وه درێته تاویی ده ی هه٤٧ – ٤٦کانی سااڵنی  هیده و شه  ال ئاواره ک مه رانی وه تێکۆشه  همی ئاوڕ ل که
 

 لههه پههڕ  مێههژووه بههااڵی د قههه  بههه پێویسههت، ی ڕاده بههه  یتوانیوه نههه كاتێههك هههی  دێمههوكڕات حیزبههی  وه گرانههه داخێكههی  بههه :اڵم وه
 ر سهه  هیده شهه  بهه بهدا واو تهه نرخهی و رگهرێ وه  ریانه روه سهه و ئهه موو ههه  لهه ڵك كهه كانی، رزه ربه سهه  هیده شهه و كانی شانازیه 

 ر سهه  وه ڕێتهه گه ده ی وره گهه شهێكی به و  بووه ههه جۆری جۆربهه هۆی دێموكڕات حیزبی مێژووی درێژایی  به  وه ئه  دیاره. كانی رزه به
 م رخهه مته كه زۆر کجار یهه خۆی بۆ حیزبیش  كه ین بكه بووڵ قه ش وه ئه بێ ده اڵم به. مان كه له گه و حیزب  له دوژمن زۆری زوڵمی
 وابزانهه ر ههه.  مهه رخه مته كه زۆر کجار یهه حیهزب تی رایهه ڕێبه تاویی ههه ی٤٧ – ٤٦ ی وه جواڵنه  به ت باره سه ت تایبه  به.  بووه

. ن خهاوه  كاتهه نه  شانازیانه موو هه و له خۆی و بدا مێژوویی ێكیباز ٣ كۆنفڕانسی تا هه كوردستان كۆماری دوای  له وێ، یهه ده 
 ئامۆژگهاری  لهه  پهڕه  كهه ی مه رده سهه و لهه رسهێك ده و نهاكرێ تاویی هه ی٤٧ – ٤٦ كانی رزه ربه سه  هیده شه  له ك ریه وه بیره هی 
  لههه  شههه به و بههه بههدا خههۆی نرخههی و  وه بداتههه  شههانازیه  لههه پههڕ  مێههژوه و لههه ئاوڕێههك حیههزب تی رایههه ڕێبه هیههوادارم. نههاگیرێ ر وه
 .مان كه له گه و حیزب باتی خه
 

 نگێندرێ؟ سه ڵده چۆن هه  وه نابته ن جه الیه  له  ال ئاواره وتی مه وکه ڵس ی زانایی و هه ڕاده: پرسیار
 

  و كادر  له ی وه ئه اڵم به. بووم نه  وارهئا هید شه كانی كاره ئاگاداری  وه نیزیكه  له  نده وه ئه خۆم حاڵی  به ش به من :اڵم وه
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 زیزی عهه ال مهه رمی، گهه دۆڵه خهدری ال مهه ، نزاده سهه حه مامۆسهتا ڵی، سهه شیوه نی سه حه كاك ك وه و ئه می رده سه كانی رگه پێشمه
 هید شهه ، بیسهتووه اللم جهه مهام ڕێز بهه ك وه كی یه ركرده سهه زمهانی  له ی وه ئه ت نانه ته ، بیستووه م دیكه سی كه زۆر و دی حمه ئه

  لههه م ههه و دا كههانی كاره نگاندنی ڵسهه هه  لههه م ههه ش وه ئههه.  بهووه توانهها  بهه و یشههتوو تێگه ر ده بهه  ڕادده  لههه ئینسهانێكی  ئهاواره
 .وێ كه ده ر ده دا كانی شێعره رۆكی نێوه
 

و تیشهک  و بهاره ر لهه گهه جهێ هێشهتوون، ئه  دوای خهۆی بهه  هبی له ده ندین شێعری شۆرشگێری و ئه چه  ال ئاواره هید مه شه: پرسیار
،  وه کانی پێشهتر بهاڵو کراونهه ر دیهوانی شهێعره گهه م و ئه کهه سوپاسهت ده  مره نهه  هیده و شهه کانی ئه شێعره  شێک له ر به سه  یه بخه

 ؟ وه چاپ نادرێنه  ئێستا له  هۆی چیه
 

 شههتی هه به ژارم، هههه وانێكی توتنههه" ك وه كههانی هۆنڕاوه  لههه  وه ئههه.  بهووه رز بههه  ایهههپ زۆر شههاعیرێكی  ئههاواره ال مههه هید شهه :اڵم وه
 بههاڵو م كههه ی هههۆنڕاوه  نههده چه ر هههه. وێ كههه رده ده تی واوه تههه  بههه دا  " الیههه  الیههه و وێ ده كوردسههتانم كههوردم شههبگیری، ڕه ئههاالن،
. كهرد ده كهوردی ری هونهه ی زێنهه خه  بهه ش پێشهكه چڕوپڕی مێكی رهه به ، بدابایه تی مۆڵه ن مه ته ر گه ئه شك بێ اڵم به ، وه بۆته
 كههاك و مینههایی بههدوڵال عه كههاك.  وه تههه كردوه بههاڵو دا  نامیهههلكه  لههه یههان ئاواره هید شههه كههانی هۆنڕاوه س كههه دوو ئێسههتا تهها
 كانی مهه رهه به موو ههه ش یهه نامیلکه دوو و ئهه اڵم بهه ، سوپاسهه و ڕێهز جیگهای دووكیان ر هه كاری  كه پوور ن سه حه سووڵ ڕه مه حه
 ر سهه  ینهه بخه تر تین بهه تیشكێكی بتوانین دڵسۆزان تی هیممه  به نێزیكدا كی داهاتویه  له هیوادارم.  نییه تێدا ی ئاواره هید شه
 . ئاواره هید شه كانی مه رهه به
 

  خوازم ده تئاوا  به وتنت رکه سه و داین پێت  که ی کاته و ئه بۆ سوپاس زۆر
 

 .م كه ده بۆ وتنتان ركه سه داوای دا كۆتایی  له :اڵم وه
 
 . شته رده سه ئاالنی ی ناوچه کانی میوه  له پڕ و خۆش  گونده  له کێک یه ناوی گروێس -١
 

 ٢٠٠٧سێپتەمبەری :  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
  

---------------------------------------------- 
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 ئێمە لە هەر تریبونێک بە قازانجی گەلەکەمان کەڵک وەردەگرین

 
 تاهیر قاسمی: دیمانە

 
ئێههوە وەک نههوێنەری حیزبههی دێمههوکراتی کوردسههتان بەشههداریتان لە کۆبههوونەوەی  ٢٠١٠ی ژوئەنههی ١٢تهها  ١١لە رۆژانههی : پرسیییار

 نترناشناڵ چییە؟ئامانجتان لە پێوەندی لە گەڵ لیبراڵ ئە. لیبراڵ ئەنترناشناڵ دا کرد

 
 تێهدا لیبڕاڵهی و دێمهوکڕات – لیبهڕاڵ دێمهوکڕات، حیزبهی ١٢٠ لە زیهاتر کە گەورەیە تریبونێکی ئینتەرناشناڵ لیبڕاڵ :وەاڵم
 دا دنیها گەورەی پانتهاییەکی لە فیدڕاسهیۆنێکە دا، جوغڕافیهایی باڵوبهونەوەی بهاری لە. دا دنیها سەرانسهەری لە بووەتەوە کۆ

 ئەفریقههای لە هەر چههونکە. دەدا نیشههان جههوانی بە ئەوەی بههوین، بەشههدار تێیههدا ئههێمە کۆبههونەوەیەی ئەو پێکهههاتەی. هەیە
 تێکۆشهەرانی وەک دا پهێش لە ئهێمە. بهو تێهدا لیبڕاڵەکهانی و دێموکڕات حیزبە نوێنەرایەتی التین، ئەمریکای تا جنوبییەوە
 مەسهەلەی ناسهاندنی واڵت، دەرەوەی لە گرنگمان ەرەه کاری کوردستان، دێموکڕاتی حیزبی پاشانیش و کورد گەلی نەتەوەیی

 دوژمنهانی و ئیسهالمی کۆمهاری جینایەتەکهانی قهاودانی لە و دنیها بە کهورد لێکراوەکهانی سهتەم ڕۆڵە هاواری گەیاندنی کورد،
 بههڕاڵلی. خۆمههان دەنگههی گەیانههدنی بههۆ بگەڕێههین دا گەورە تریبههونی بەدوای کە یە ئاسههایی شههتێکی ئەوە. کههوردە گەلههی دیههکەی

 جههگە. بههوین سههەرکەوتوو هەنگاوەشههمان لەو و وەرگههرین لههێ کەڵکههی دا هەوڵمههان ئههێمە کە گەورەیە تریبههونێکی ئینتەرناشههناڵ
 .هەبێ پەیوەندیمان دنیا دێموکڕاتەکانی حیزبە گەڵ لە پێویستە دێموکڕات حیزبێکی وەک لەوەش

 
 ەڵ حیزبە لیبراڵ و دێموکراتەکانی دنیا چۆنە؟بە گشتی ئاستی پێوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە گ: پرسیار

 
  و دەرێ بێنینە بەرتەسک بەندی بلۆک چوارچێوەی لە پەیوەندییەکانمان، داوە هەوڵمان ئێمە ەوە،١٤ کۆنگرەی دوای لە :وەاڵم

 و دێمهههوکڕات ڕێکخهههراوە و حیهههزب بکەیهههن، سهههەر لە کهههاری زۆرتهههر دەبهههو کە سیاسهههی گروههههی یەکەم. بکەیهههنەوە بەرفرەوانهههی
 گرتنمهان پەیوەنهدی مەیهدانی ئهێمە دیهارە. خستبوون گوێمان پشت ڕادەیەک تا ڕابردوودا لە وابو پێمان کە بوون لیبڕاڵەکان

 بهاری لە کوردسهتانە چاالکەکهانی هەرە حیهزبە لە یەکێهک ئهێمە حیزبهی ئێسهتا دەزانهن، بۆخۆتهان و کردوەتەوە فراوانتر زۆر
 هەر لە ئهههێمە کهههرد، پهههێ ئیشهههاڕەم دا پێشهههووتر پرسهههیاری لە وەک هەر. دا نێونەتەوەییەکهههان پەیوەنهههدییە و دیپڵۆماسهههی
 لیبهههڕاڵ کۆبهههونەوەی بهههۆ کرانمهههان داوەت ڕەسهههمی بە. وەردەگهههرین کەڵهههک گەلەکەمهههان قهههازانجی بە کەڵهههک بە تریبهههونێکی

 کەڵهک چوارچێهوەی لە زۆرتهر دیهارە پەیوەندیشهمان ئاستی. بکەین کار دا بوارە لەو توانیومانە کە دەدا نیشان ئینتەرناشناڵ
 تهههها هەرچەنههههد. پههههێش دەچیههههنە زیههههاتر ڕۆژ بە ڕۆژ بارەشههههەوە لەو. تریبونەکههههانە کارهێنههههانی بە و دەرفەت لە وەرگههههرتن

 .ماوە زۆرمان جارێ کورد مەسەلەی پێستی بە پڕ البیگەرییەکی
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نەکە ئێههوە وەک حیزبههی ئەو پێوەنههدیانە بههۆ سههەردەمی حیزبههی دێمههوکراتی یەکگرتههوو دەگەڕێههنەوە یههان دوای لەتبههوو: پرسیییار
 دێموکراتی کوردستان توانیوتانە پەرەی پێ بدەن؟

 
 واڵتە وێهنە بهۆ وەاڵت، هێنهدێک لە خهۆ. هەبووە هەمیشە لیبڕاڵ و دێموکڕات ئەحزابی گەڵ لە گرتن پەیوەندی دیارە :وەاڵم

 گەڵ لە دێمههوکڕات حیزبههی هەمیشههەش. هەیە تێکۆشههانیان محافزەکههار و دێمههوکڕات حیزبههی تەنیهها ئەمریکهها، یەکگرتووەکههانی
 بزوتنەوەکهههانی گەڵ لە و ناوەڕاسهههت ڕۆژهەاڵتهههی واڵتهههانی لە لەوەش جهههگە. گرتهههووە پەیوەنهههدی واڵتهههانە ئەو حیزبەکهههانی
 پهێش کەوابهو. هەبووە پەیوەندی دێموکڕاتەکانەوە ڕێکخراوە و حیزب ڕێگای لە زۆرتر تر، هی و فەلەستین وەک ڕزگاریخوازی
 بههواری هەمههوو لە بەڵکههو دا، بههوارە لەم تەنیهها نەک گشههتی، بە ئههێمە لەتبههون دوای بەاڵم. هەبههووە پەیوەنههدی لەتبههونیش

 بهم ئاگهادار ئەمن ئەوەندەی بەتایبەت. کردووە بەرفرەوانتر پەیوەندییەکانمان و بوین چاالکتر جاران لە دا، پەیوەندییەکان
 .دەکرێین بانگهێشت لیبڕاڵەکان و دێموکڕات ەڕێکخراو و حیزب گرنگی ئاوا کۆبونەوەیەکی بۆ ئێمە کە یەکەمجارە ئەوە

 
نیزیک بوونەوە لە حیزبە لیبراڵەکان بە گشتی چ قازانجێکی بهۆ حیزبهی دێمهوکراتی کوردسهتان و بهۆ کهورد بە گشهتی : پرسیار
 هەیە؟

 
 دەسهتەوەیە بە ندەوڵەتیا دا واڵت زۆر لە. دەگێڕن گرنگ زۆر ڕۆڵێکی دنیادا لە ئەمڕۆ لیبڕاڵەکان و دێموکڕات حیزبە :وەاڵم
 بە دا دەوڵەت لە دا واڵت زۆر لە ئوروپها لە. دەسهتەوەیە بە دەوڵەتیهان ئێسهتا هەر ئەمریکا لە. بەشدارن دا دەوڵەت لە یا

 بهوون هەڵبژاردنەکهان براوەی هولەند و بەریتانیا وەک گرنگی واڵتانی لە ئەمساڵ هەر. دەستەوەیە بە دەوڵەتیان یا شدارن
 واڵتەکەمهان و گەل قهازانجی بە پیویسهتە دێمهوکڕات حیزبهی وەک چ و کهورد وەک چ ئهێمە. دەوڵەتن پێکهێنانی سەرگەرمی و

 ئەوان سهەرنجی بهدەین هەوڵ و بکەیهنەوە ئاگهادار ئازادیەکانمهان، و ماف بە پەیوەندیدار مەسەلەکانی سەر لە الیەنانە ئەو
 ڕژیههمە الیەن لە پێشههێلکاریانەی ئەو سههەر لە ەیههنەوەبک ئاگاداریههان پێویسههتە هەروەههها. ڕاکێشههین ڕەواکانمههان مههافە الی بههۆ

 لە شههوێندانەرن ڕێکخههراوانە و حیههزب ئەو. دەدەن ڕوو دا وەاڵتەکەمههان لە مههرۆف مههافی بههواری لە سههەرەڕۆکانەوە و دیکتههاتۆر
 نیداڕشههت لە و دا هەڵوێسههتەکانیان لە کە بکەیههن وا کههارێکی ئههێمە پێویسههتە و نێونەتەوەییەکههان سیاسههەتە کردنههی دیههاری

 ڕاکێشهانی بهۆ ئەوانە گەڵ لە پەیوەنهدی بێگومان. نەچێ بیر لە رەواکەیان پرسە و کورد گەلی دا یان نێونەتەوەیی سیاسەتی
 بههۆ هەم. زۆرە کەڵکههی نێههونەتەوەیی پشههتیوانی زۆرتههری هەرچههی هێنههانی بەدەسههت بههۆ و مەسههەلەکانمان بەرەو دنیهها سههەرنجی

 .حیزبەکەمان بۆ هەمیش و گەلەکەمان
 

 باشە دوایین کۆبوونەوەی لیبراڵ ئەنترناشناڵ تا چەند و چۆن باسی پرسی کوردی بە گشتی کرد؟: پرسیار

 

 کهورد مەسەلەی سەر لە هەڵوەستەی تایبەتی بە دا خۆی باسەکەی لە" سخاکە خانمی" واتە گێڕەکان پانێ  لە یەکێک :وەاڵم
 حیزبهی هەیئەتهی وەک ئهێمە دا باسهەکان نێو لە کاتێک هەروەها. کرد تایبەتی بە ئێران و کوردستان ڕوژهەاڵتی گشتی، بە
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 بە ئێرانمههان ڕژیمههی پێشههێلکارییەکانی و مههرۆ  مههافی مەسههەلەی و گشههتی بە کههورد مەسههەلەی باسههی کوردسههتان دێمههوکڕاتی
 بە یارمەتیههدان مەسههەلەی لە ئەوان کە دانهها ئینتەرناشههناڵ لیبههڕاڵ کۆبههونەوەی بەردەم لە پرسههیارەمان ئەو و کههرد تههایبەتی
 لە درێهژ باسێکی هەیە، بەرنامەیەکیان چ دا مرۆ  مافی پێشێلکارەکانی و دیکتاتۆرەکان ڕژیمە دژی لە و دێموکڕاسی گەشەی
 باشهی بە زۆر بۆخۆیشهی" بهاڵن فهان" ئاغهای ئینتەرناشهناڵ لیبهڕاڵ سهەرۆکی تەنهانەت و ئاراوە هاتە کوردستان و ئێران سەر

 ئەو میههانەی لە لەوە، جههگە. بههن یارمەتیههدەر دا بههوارانە لەو کە دانهها ڵیناشههنا ئینههتەر لیبههڕاڵ ئەرکههی بە و کههرد باسههی
 لە مهرۆ  مهافی و کهورد گەلی سەر لە زانیاریمان کۆمەڵێک و کرد دیدارمان هەیئەت ٢٠ لە زیاتر گەڵ لە ئێمە کۆبونەوەیەدا

 مهن بهڕوای بە. کردبهو امادەمهانئ ئینگلیهزی زمانی بە زانیاری بەستەیەکی شێوەی بە کە کردن پێشکەش دا ئێران و کوردستان
 کوردسهتانیش دێمهوکراتی حیزبهی بهۆ. وەربگیهرێ کەڵهک کۆبهونەوەیە لەو کهورد گەلهی قهازانجی بە تهوانرا باش ڕاددەیەکی تا

 .کرایەوە دیپڵۆماسی کاری تازەی مەیدانێکی
 

ی لە سەر ئەو نەتەوەیە، ئایها لە بابەت پرسی کوردی رۆژهەاڵت و بە تایبەت زەبروزەنگ و قەاڵچۆی کۆماری ئیسالم: پرسیار
  کۆبوونەوەی لیبراڵ ئەنترناشناڵ شتێکی لە بەرنامەدا هەبوو؟

 
 مهافی مەسەلەی سەر لە سەرەکی شێوەیەکی بە"سخاکە خانمی" پانێلگێڕەکان لە یەکێک باسی پێکرد ئیشارەم وەک هەر :وەاڵم
 ئوروپها پاڕلەمهانی ئەنهدامی وەک نهاوبراو. بو بارەیەوە لەو ئیسالمی کۆماری پێشێلکارییەکانی و ئێران و کوردستان لە مرۆ 
 درێهژی بە دا کۆبهونەوەکە لە. هەبهو باشیشهی زانیهاری زۆر و دەکها ئێهران و کوردستان لە مرو  مافی پەروەندەی سەر لە کار

 جیها بە ئهێمە ەپهانێلەک لە جهگە. کرا ئێران و کوردستان لە مرۆ  مافی پێشێلکارییەکانی و ئیعدامەکان زیندانییەکان، باسی
 ئەوانههیش. کههرد پێشههکەش دۆکومێنههت شههێوەی بە بههارەوە لەو زانیاریمههان کۆمەڵێههک دانیشههتین، کە هەیئەتێههک هەر گەڵ لە

  و ئێمە کردنی دەعوەت بە هەروەها. هەبێ چڕترمان و زۆرتر پەیوەندی لەمەودوا درا قەرار و کرد باشیان پێشوازییەکی
 .درابوو مەسەلەیە بەو گرنگی باش ڕاددەیەکی تا بڵێین دەکرێ دا، کار بەرنامەی لە باسە ئەو گونجاندنی

  
بە سەرنجدان بە جۆری پێوەندیەکانی تا ئیستای حدک و بە گشتی حیزبە کوردیەکان کە زیاتر لە پێوەنهدی لە گەڵ : پرسیار

ر لە راسهتای البهیگەری دایە سوسیال دێموکراتەکان دا چر ببۆوە، نیزیک بوونەوەتان لە حیزبە لیبراڵ و دێموکراتەکهان زیهات
 یان گۆڕانە لە سیاسەتەکانی حیزبەکەتاندا؟

 
 دایە دیپڵۆماسهی کهاری کهردنەوەی چهڕ و البیگەری کردنەوەی بەرفراوان چوارچێوەی لە کرد باسم هەروەک هەواڵنە ئەو :وەاڵم

 هاسههانتر سههەر لە اردەشههەوەچو کههۆنگرەی دوای لە ئههێمە کههرانەوەی ڕەنههگە. نیههیە سیاسههییەوە گههۆڕانی بە پەیوەنههدی هههی  و
 بەڵکههو دا، سیاسههەت لە نیههیە وەرچەرخانێههک مانههای بە شههێوەیەک هههی  بە ئەوە بەاڵم. بههووبێ شههوێندانەر گههرتن پەیوەنههدی
 ئهێمە بهۆ دێموکڕاتەکهان سۆسهیال گەڵ لە پەیوەنهدی پەرەپێهدانی و ڕاگرتن ئێستاش. دا دیپڵۆماسی کاری شێوەی لە گۆڕانێکە
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 پهێش بچیهنە زۆرتهر ئەوان گەڵ لە ههاوبەش کاری بۆ ئامادەشین. دەزانین نیزیکتر بە خۆمان لە وانئە و هەیە ئەولەوییەتی
 دەگرین پەیوەندی دێموکڕاتەکان سۆسیال گەڵ لە تەنیا ئێمە کە نییە مانایە بەو ئەوە بەاڵم. بدەین پێ زۆرتریان گرنگی و
 دێموکڕاتەکههان سۆسههیال و هههاتووە کۆتههایی بەنههدی ۆکبل سههەردەمی دنیههادا لە. وەرنههاگرین کەڵههک دیههکە تریبونەکههانی لە و

 دا لیبڕاڵەکهان و دێموکڕاتەکهان گەڵ لە دێموکڕاتەکان سۆسیال دا واڵت زۆر لە. تێپەڕیون دا قۆناغە ئەو سەر بە بۆخۆشیان
 دا وڕێگهه لە بههایکۆت باسههی دا پێشههکەوتوو دنیههای لە هەروەههها. هێنههاوە پێههک ئیئتیالفیههان دا دەوڵەت لە و هەیە هاوکاریههان

 تهۆ وەک دەق دەقهاو هێزێهک نیهیە مەرج پەیوەنهدی بهۆ. نەبهێ دژت مەرجەی بەو باشهە هێزێهک هەر گەڵ لە پەیوەندی. نییە
 یەکتریشهن ڕەقیبهی چەنهد هەر لیبڕالەکهان و دێمهوکڕات و دێموکڕاتەکهان سۆسهیال ڕێکخراوە و حیزب بۆیە هەر. بکاتەوە بیر
 هەردووک گەڵ لە دەکهرێ ئێمەش. هەیە هاوکاریان واشە جاری و پەیوەندی ەوەپێک و نین یەکتر دژی بەاڵم دا، سیاسەت لە

 .زۆرتر دیکە ئەوی گەڵ لە و کەمتر یەکیان ڵ گە لە جا. هەبێ پەیوەندیمان الیان
 

 ئێهوە ئەگەر نەمهاوە، پرسهیارێکم مهن کهرد، تەرخهان پرسهیارەکانم بە واڵمهدانەوە بهۆ خۆتان کاتی کە لەوە سپاس بە: پرسیار
 .بیفەرموون تکایە بارەوە، لەم هەیە زیاترتان شتێکی

 
 هەروەههها و گەلەکەمههان بههۆ بههاش پشههتیوانییەکی دەسههتهێنانی بە هههۆی ببههنە ڕۆژێههک دەیههدەین هەواڵنەی ئەو هیههوادارم :وەاڵم

 نیهیە دا لەوە شهک چهونکە. هێهزانە ئەو و کوردسهتانی بەرەی نێوان پەیوەندی بکەینە پەیوەندیانە ئەو دا داهاتو لە بتوانین
 وەک ئهێمەش. دێهن پیرمهانەوە بە و دەگهرن لهێ گوێمان باشتر زۆر بڕۆین، دیپڵۆماسی مەیدانی بەرەو یەکدەنگی بە ئەگەر کە

 .بێنین بەکار یەکگرتنە ئەو ناساندنی بۆ کانمان پەیوەندییە دا کوردستانی یەکگرتنێکی حاڵەتی لە ئامادەین حدک
 

 ٢٠١١ی جوونی ١٨:  کەوتیڕێ  -ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز  : سەرچاوە
 

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

 شوێنکاری گەمارۆ ئابورییەکان لەسەر ڕژیمی ئێران
 
 بەرباڵوتهههرو پەالمهههارێکی کەوتەبەر ئێهههران ڕژیمهههی ئوروپههها، یەکیەتهههی ئابورییەکهههانی گەمهههارۆ بەسهههتەی کرانهههی پەسهههند بە

 یەکیەتههی. کەوتههنەوە تەریههک گۆشههەی فڕێههدرایە گەورەتههر هەنگههاوی چەنههدین و نێههونەتەوەیی کۆمەڵگهها گەمههارۆی کههاریگەرتری
 گەورەی شهوێنکارێکی دەتهوانێ ئێنێهرژییەوە لەبهاری بەتهایبەت دەگرێ، لەخۆ ئابورییەوە باری لە گرنگ واڵتی ٢٧ کە ئوروپا
 هەروەهها و ئێران بۆ بەنزین چوونی لە ڕێگرتن ئوروپا ئابوریی گەمارۆی گرنگەکانی ئامانجە لە یەکێک کە بەتایبەت. هەبێ

 .نەوتە پااڵوگەی دروستکردنی بۆ پێویست کەلوپەلی و تکنیک چوونی لە ڕێگرتن
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 لەو بهاش ڕێژەیەکهی و دەکهرێ ههاوردە دەرەوە لە ئێهران بهۆ پێویسهت بەنزینهی ی %٤٠ لە زیهاتر ئوروپاییەکان ئاماری بەپێی
 کەرەسههەی و زانسههت تکنیههک، بوارەکههانی لە بەتههایبەت. اوەیەئوروپهه یەکیەتههی لە ئەنههدام واڵتههانی ڕێگههای لە هههاوردەکردنە
 .هەیە و بووە ئەمریکا و ئوروپا بە بەستراوە هەمیشە ئێران پااڵوگەدا دروستکردنی

 
 هەتا ئابورییەکانەوە گەمارۆ باری لە ئیسالمی کۆماری گەڵ لە نێونەتەوەیی کۆمەڵگای ڕووبەڕووبونەوەی کە ئاماژەیە جێگای

 وێهدەچێ جهاریش ئەو. بهوو هەیهان عێهڕاق لە ڕووخهاو بەعسهیی ڕژیمهی بە بەرامبەر کە دەچێ وبەڕوونەوەیەڕو لەو زۆرتر دێ
 نههاوچەیەکی لە دنیهها ئاسایشههی سههەر بههۆ خەتەر ڕژیمێکههی کە بسههەلمێنن دنیهها بە توانیبێتیههان ئیسههڕائی  ئوروپههاو و ئەمریکهها

 ئەوەش. دایە ئەتههۆمی چەکهی بە کهردن چەکهدار خهۆ و کهردن بەهێهز خهۆ حهاڵی لە دا، نێوەڕاسهت ڕۆژهەاڵتهی وەک سهتڕاتیژی
 .ناکرێ قبوڵ شێوەیەک هی  بە ئەوڕۆ دنیای بۆ دیارە

 
. کههرد تههازەیە گەمههارۆ لەو پشههتیوانیان چینههیش ڕوسههیەو کە دەرکەوت کاتێههک ئەمجههارە گەمارۆکههانی بەرباڵوبههوونی مەسههەلەی

 تەنهانەت چینهیش ڵ لەگە دۆاڵرو میلیهارد 4 لە زیهاتر سهاڵدا لە روسیە لە بازرگانی وێری ئاڵو کە بگرین بەرچاو لە ئەگەر
 لە یەکێههههک کە چههههین وەک وەاڵتێکههههی. گههههرنگن چەنههههدە گەمارۆیههههانە ئەو کە دەردەکەوێ بۆمههههان زیههههاترە، ڕاددەیەش لەو

 ماشهێن بەتهایبەت سهنعەتی، کەلوپەلی ناردنی بۆ چین بۆ گەورەیە بازاڕێکی ئێران هەیە، دنیای ئابورییەکانی گەشەدارترین
 لە سهەرمایەگوزاری چینیەکهان شهیرکەتە بهۆ دەکهاو ههاوردە ئێهرانەوە لە خۆی گازی و نەوت ی %١١ لە زیاتر هەروەها و التئا

 وەک واڵتێکههی دژی ئههابوری گەمههارۆی لە پشههتیوانی هاسههانی بە هەروا ڕاکێشههە، سههەرنج زۆر دا ئیههران گههازی و نەوت سههنعەتی
 .ناکا ئێران

 
 حهاڵی لە. لێهدەکەوێتەوە دەنهدوکەی شەڕە خەریکە فڕۆکە بەنزینی کردنی دابین لەسەر مارۆ گە وادیارە دا ئێنیرژی بواری لە

  باکی واڵتەکانیان لە نێشتنەوە کاتی لە کە نادا" ئەیر ئیران" بە ڕیگا واڵتێک هی  ئوروپایی، واڵتی ٣ لە جگە حازردا
 بهۆ دەگهوێزێتەوە، بەپهێچەوانەوە ئوروپهاو بهۆ کەس میلیهۆن نیهو لە زیاتر ساڵدا لە کە ئەیر ئیران. بکاتەوە پڕ بێنزینەکەی
 مەسهەلەیە ئەو دیهارە. بکها ئهوتریش واڵتهی پێتەختهی وییەن لە وەستانێک مەجبوری بە دەبێ بێنزینەکەی باکی پڕکردنەوەی
. بههداتەوە لێ بێنههزین تههاران لە کە گههرت" ئەیههر بههریتیش" لە ڕێگههای ڕژیههم دا بڕیارێههک لە بههووەو بەدواوە ڕژیمههی کههاردانەوەی

. بکهرێ جێبەجهێ لوفتهانزا و ئێم. ئێڵ. کی ئێرفڕانس، سەر لە بڕیارەش ئەو هەر داهاتودا لە کە دەکرێ چاوەڕوان هەروەها
 پهاڵ بهوون ئیهزۆلە بەرەو ڕژیهم دیهکە ئەوەنهدەی و دەبهێ بەدواوە ئوروپایی دیکەی کاردانەوەیەکی هەنگاوەش ئەو بێشک بەاڵم
 کە بزانهێ ئەوە دەبهێ ڕژیهم. نەکەن هاتوچۆ ئێران بۆ بدەن بڕیار هەواییانە کەتەشیر ئەو هەیە ئیمکانی چونکە. دەنێ پێوە

 .ئەوانە چۆی هاتو مەجبوری زۆرتر ئەو نیەو بەهێز ئوروپایی واڵتانی جێگای ڕادەی بە دنیادا لە ئەو جێگای
 

  کاریگەریان لەوە زۆر مارۆکانگە بداو نیشان دەیهەوێ کە الوازترە لەوە زۆر ئیسالمی کۆماری ڕژیمی کە ئەوەیە ڕاستییەکەی
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 زۆر دەکها، پێوە پڕوپاگەندە زۆری کە نعەتەی سه نیمچە ئەو و رژیم بەستراوەیی هەروەها. دەنێ پێدا ددانی ڕژیم کە زیاترە
 .دەدا نیشانی ڕژیم کە الوازن بەستراوەو زیاتر لەوە

 
 دا ئهابورییە و لهه بێکهاری ڕادەی. دایە بهوون نعەتیسه بە بهۆ گواسهتنەوە قۆنهاغی لە الواز ئابورییەکی بەگشتی ئێران ئابوریی

 بە دا ئێهران لە بێکهاری ڕاددەی ڕۆژئاواییەکهان زانە ئهابوری. زیهاترە ە، % ١١ کە ڕژیمەوە لەالیەن ڕاگەیەنراو ڕاددەی لە زۆر
 بهۆ کاریهان دەبهێ نەیئەوا شهکری له بە کەس زار دهه نۆسهه نیهزیکەی سااڵنە ، وانه ئه موو هه لە جگە. دادەنێن % ٢٠ لە زیاتر
 لە % ٢٠ لە زیهاتر دەگهاتە دراویهیش ئاوسهانی ڕاددەی حهازردا حهاڵی لە هەروەک. دەبێ زیاد( کار خوازیارانی) بکرێ دابین
 .ساڵدا

 
 وەک کانی بەرهەمههه هەروەههها پههارچەو شووشههەو سههیرامیک، فەڕش، کههان، هههونەرییە دەزگهها وەک نههاوخۆیی بچههوکی نعەتی سههه

 دا نێهونەتەوەیی زیهاتری ڕەقهابەتی سهایەی لە هەم و کاربەدەسهتان گهوێنەدانی سهایەی لە هەم انهیشزەعفەر پسهتەو خاویار،
  بههه ئههاالتیش ماشههێن و کانزاکههان پێترۆشههیمی، نعەتی سههه. دەدەن لەدەسههت دا ئێههران ئههابوری لە خۆیههان گرنگههی دەوری خەریههکە

 بە شهێوەیەک ههی  بە ڕا دەرەوە لە کاالکهان هێنهانی و نکاالکها دەرەوەی هەنهاردنە بااڵنسهی. دەرەوەن بە بەسهتراوە تی واوه ته
 بازرگانییەکهانی دامەزراوە لەالیەن هەرزان نرخێکی بە پەلیک و ل کە جۆرە هەمو هاوردەکردنی بەهۆی. نییە ئێران قازانجی

 تەنیهها .ببینههێ بەخههۆیەوە پێشههکەوتن ئەوەی تهها. گەڕاوەتەوە دوا بەرەو نههاوخۆیی سههنعەتی جارێههک بە ڕژیههمەوە، بە سههەر
 زۆر ئەویهش کە بهووە، گهاز و نەوت دەرەوەی نهاردنە ڕاگرتووە، پێ خۆی ئێران دا دوایی ساڵەکانی لە کە داهاتێک سەرچاوەی
 .بازاڕەوە باری لە هەم و تکنیکی لەباری هەم. دەرەوە بە بەستراوەیە

 
  نییەو ئەوتۆیان شوێنکارێکی مارۆکانگە دەڵێ کە بکەین ئەحمەدینژاد کانی قسە بە بڕوا ئاوادا حاڵەتێکی لە دەکرێ باشە

 !ئێرانن؟ قازانجی بە کە دەکا ئیددیعا تەنانەت
 

 ٢٠١٠ی ئۆکتۆبەری ٢٧:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 ۆبڵ وەربگرێبا بە هەمومان هەوڵ بدەین بەڕێز کەبودوەند خەاڵتی ئاشتیی ن

  
 کوردسهتان، ڕۆژهەاڵتهی لە مهرۆ  مهافی بهواری تێکۆشهەری کادیهداتۆریی سهەر لە بەرچهاو دەنگییەکهی کۆ دەبینم خۆشییەوە بە

 و کههردووە لههێ پشههتیوانیان ڕێکخراوەکههان و حیههزب تێکههڕای. هەیە نۆبههڵ ئاشههتیی خەاڵتههی وەرگرتنههی بههۆ کەبودوەنههد بەڕێههز
 بەڕێههز کە. کههردووە پەسهند بەڕێزیههانی تهۆریی کاندیههدا ڕێکخهراوەکەدا ڕێههبەری اددەیڕ لە ڕێکخهراوانە و لە بەشههێک تەنهانەت

 .ڕێبەرانەیە و لە یەکێک کوردستان، دێموکڕاتی حیزبی سکرتێری عەزیزی خالیدی کاک
 

 دینچەن و پشتە لە درێژی و دوور ئاشتیخوازانەی خەباتێکی. نەهاتووە خۆڕا لە هەروا کەبودوەند بەڕێز لە پشتیوانی دیارە
 مههاڵ و ژیههان کەبودوەنههد بەڕێههز مههرۆ ، مههافی بههواری تێکۆشههەری. دەسههمایەکەیەتی کەبودوەنههد بەڕێههز الویههی تەمەنههی لە سههاڵ

 بهۆ هەڵنەگهری حاشها مهافێکی بەوەش و قوربهانی کهردوەتە دا دیهکە سهانی کە ئینسهانیی مهافی پاراستنی پیناوی لە ومنداڵی
 کە هەیە ئەوەی حەقههی زیههاتر و لە کههێ بەڕاسهتی. نههۆبڵە ئاشههتی اڵتههیخە وەرگرتنهی مههافی ئەوەش کههردووە، دەسههتەبەر خهۆی
 خەاڵتە؟ ئەو خاوەنی ببێتە

 
 بە و کهراوە زەوت لهێ ئینسهانی مهافی ڕابهردوو سهەدەکانی درێژایهی بە کە دەکها گەلێک نوێنەرایەتی بەڕێزە ئەو لەوەش جگە

 بەڕێهز کە دا کوردسهتان لە بەشهە لەو تهایبەتی ەب. کهراوەتەوە تهاقی سهەر لە مرۆڤی مافی کرانی پێشێ  شێوە دڕندانەترین
 بەڕێهز وەک چاالکهانی کە بەجۆرێهک گەیشهتووە، خهۆی ئەوجهی بە مهرۆ  مافی پێشیکارییەکانی بوو، چاالک تێیدا  کەبودوەند
 .مەترسییەوە کەوتوەتە خۆشیان ژیانی بکەن، دیکە سانی کە بە یارمەتی بتوانن ئەوەی جیاتی لە کەبودوەند

 
 بە مهافە ئەو تێبکۆشهین هەمومهان بە بها وەرن. وەنهدە کەبود بەڕێز ئەوالی ئەمالو بێ مافی نۆبڵ، ئاشتیی ەاڵتیخ وەرگرتنی

 .ببێ ساڕێژ دا کوردستان لە مرۆ  مافی جەستەی برینەکانی لە تۆزقاڵیک و بگا خۆی شیاوی جێگای
 
 بسهەلمێنین ڕاستییە و ئە زۆرتر هەرچی کۆشینتێب و بکەین حەقە لەو بەرگری نەتەوەییەکان نێو کۆمەڵە و کۆڕ هەمو لە با
 .نۆبڵە ئاشتی خەاڵتی کاندی موستەحەقترین کەبودوەند بەڕێز کە
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 بێتە سەر شەقام دا باشترین هەلە بۆ کورد لە پێناو مافەکانی

  
 الی بهۆ دنیهای سهەرنجی ناوەڕاست، ڕۆژهەاڵتی ناوچەی لە دا دیکتاتۆرەکان بەسەر خەڵک کۆمەاڵنی بیزاری و ڕق تەقینەوەی

 ڕەوای مههافی و دێموکڕاسههی بەدەسههتهێنانی پێنههاوی لە کە جههواڵنەوەیەی ئەو. ڕاکێشههاوە خەڵههک کههۆمەاڵنی دیههاریکەری ڕۆڵههی
 دێمهوکڕاتیکی و ئهازاد واڵتانی تەواوی بە نیزیک زۆربەی پشتیوانی کردووە، گەشەی ەبییەکانعەڕ واڵتە لە خەڵک کۆمەاڵنی
 و بههێ زاڵ دا سیاسههی ئیههرادەی بەسههەر توانیههوە نەی واڵتەکەش ئههابوری قههازانجی تەنههانەت دا واڵت زۆر لە. هێنههاوە بەدەسههت
 بەروژەوەنههدیی هههاو و کاسههە هههاو و گههرالیەن و خههزم تەنههانەت. واڵتههانەدا و لە بکهها خەڵههک کههۆمەاڵنی شههەپۆلی لە پشههت

 .گرتوە خەڵکیان کۆمەاڵنی الیەنی بەرە بەرە مەجبوری بە دیکتاتۆرەکانیش،
 

 پە و کێشهرابون دا نێوەڕاسهت ڕۆژهەاڵتهی لە تهایبەت بە و دا جیههان شهوێنی زۆر لە کە نەتەوەییهانەی نێو ڕێسا و یاسا ئەو
 هەڵوەشهانەوە لە هەمهو وەردەگیهرا، لهێ کەڵکیهان ئابوری قازانجی پێی بە دا نەتەوەیی نێو پەیوەندیی لە و دادەنران پیرۆز
 مههاوەیەدا و لە. هەڵدەوەشههێنەوە دەسههکردەکان سههنورە و خەڵههک کههۆمەاڵنی ویسههتی دەبێههتە یاسهها خەریههکە خۆشههییەوە بە. دان

 بە کە بههوون مەجبههور دنیههادا، واڵتههی زۆر لە دەسههەاڵتەکان، خههاوەن واڵتە و زلهێههز بەتههایبەتی و نەتەوەیههی نیههو کۆمەڵگههای
 و موناسهەبات ڕا سەر لە شەقام، سەر خەڵکی کۆمەاڵنی نەخشی گرتنی بەرچاو لە بە بچنەوەو دا خۆیان ڕابردووی سیاسەتی
 .داڕێژنەوە خۆیان نێونەتەوەیی سیاسەتی

 
 و ەدەنەوەهەڵههد پەروەنههدەکان خەریکههن جیهههانی، جەنگههی دوو پههاش کێشههانەکانی نیشههان و خەت لە بەرکەوتههو زیههان گەالنههی
 بە ئیههدی. دەدەن شکسههت یەک دوای لە یەک دیکتاتۆرەکههان و دەنههێن وەال نەتەوەییەکههان نێههو زیانبەخشههە ە بڕیههار و قەرارداد
 ژێههر بههۆ دا ڕاسههتی لە و بەسههتراون واڵتەکههان خەڵکههی ئیههرادەی و ویسههت لە دوور کە نەتەوەییەکههان نێههو پەیمههانە بەهههانەی
 بەجۆرەکهان جهۆر واڵتە لە سەرشهەقام خەڵکهی کهۆمەاڵنی. هەڵدەوەشێننەوە و دەگرن ەنادید داڕێژراون، ئەوان کردنی چەپۆک

 قههازانجی و دیکتههاتۆران ویسههتی بەسههەر دەکەن زاڵ خۆیههان ئیههرادەی دادەڕێههژنەوەو واڵتەکەیههان سیاسههی نەخشههەی خەریکههن دا
 .بێگانەدا واڵتانی

 
 دووەمە، و یەکەم جیهههانی جەنگههی دوای ەتەوەییەکههانینێون قەراردادە و موناسههەبات قوربههانی گەورەتههرین کە کههورد نەتەوەی
 شهەقامەکان سهەر بێهتە هێمنهانە شهێوەیەکی بە کوردسهتان چوارپهارچەی هەر لە تێکهڕا بە کە ڕەخسهاوە بۆ باشی زۆر هەلێکی
 و دابەش واڵتەکەیههههان دەسههههتکردانەی پەیمههههانە و قەرارداد ئەو کە بکهههها داوا. بکهههها خههههۆی ئیههههرادەی گەڕانههههدنەوەی وداوای

 بە کوردسهتان چوارپهارچەی هەر لە کهورد نەتەوەیهی مهافی کە بکها داوا. وەشێنەوە هەڵ کردووە، پارچە پارچە تەوەکەیاننە
  سێدارە پەتی بە ملیان خۆیان هووییەتی هێنانی نێو هانەی بە بە نیا تە کورد ڕۆڵەکانی چیدی و بناسرێ ڕەسمی

 .دانەکرێ
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 دەسهەاڵتی کردنهی سهەقامگیر بهۆ. دابڕاوەکهان نهاوچە گەڕانهدنەوەی بهۆ ەقامشه سهەر بێهنە کوردستان باشوری لە ئەوەیە کاتی
 نهاکۆکییە قووڵکردنەوەی جیاتی لە خۆیەتی جێگای. دا واڵتەکەیان باری و کار لە بێگانە تێوەردانی دەست دژی و نەتەوەیی

 و دابههن ئەزمونەکەیههان نههیکرد بەهێههز و کههردن پههایەدار هەوڵههی لە نەتەوەیههیەوە ڕوحێکههی بە و پههێکەوە هەمههو سیاسههییەکان،
 وایە ق حە. کوردسهتان هەرێمهی سهەر بهۆ دابڕاوەکهان نهاوچە گێهڕانەوەی بهۆ شهەقام سهەر بێهنە کە هانبهدەن خەڵهک کۆمەاڵنی
 بەرەیەکهی پێهێنهانی و خەڵهک کهۆمەاڵنی کردنهی ڕازی بهۆ بێنن بەکار خۆیان توانای هەمو ڕێکخراوەکان و حیزب و بەرپرسان
 بههۆ سەرشههەقام هههاتنە جیههاتی لە کە داخە جێگههای. دابڕاوەکههان نههاوچە مههو هە خسههتنەوەی ەریەکسهه وە پێنههاوی لە یەکگرتههو

 بەاڵم حەق، بە ویسهتی هێنهدێک بهۆ سەرشهەقام بێهتە خەڵک دابڕاوەکان، ناوچە گێراندنەوەی و نەتەوەیی مافی چەسپاندنی
 .نەتەوەییەکە سەلە مە لەگەڵ بەراورد بە بچوک زۆر
 
 کههۆمەاڵنی و کەن هێههز بە جەمههاوەری خەبههاتی بههدەن هەوڵ و بگههرن یەک حیزبەکههان ئەوەیە اتیکهه کوردسههتان ڕۆژهەاڵتههی لە

 شهەپۆلی تها هەڵکەوتهووە بهۆ باشهترین دەرفەتهی کهورد. دا نەتەوەییەکهان مهافە داوای پێنهاوی لە شەقام، سەر بێننە خەڵک
 بە زوڵههمەی ئەو بکههاو نههاوچەکە لە خەڵههک کههۆمەاڵنی جەمههاوەری خەبههاتی بە تههێکەڵ خههۆی جەمههاوەریی خەبههاتی هێمنههانەی
 خهۆی جەمهاوەریی خەباتی هێمنانەی شەپۆلی تا هەڵکەوتووە بۆ و دەرفەتی باس بەر بێنێتە کراوە لێی ساڵ سەدان درێژایی
  بەر بێنێتە کراوە لێی ساڵ سەدان درێژایی بە زوڵمەی ئەو بکاو ناوچەکە لە خەڵک کۆمەاڵنی خەباتی جەماوەری بە تێکەڵ
 شهەقام، سهەر بێهتە دروشهم یەک بە و تێکهڕا بە ئەگەر و یەکگرتهوبێ کهورد ئەگەر. بکها خهۆی نەتەوەیهی افیمه داوای و باس
 زۆر. بکها ههی  نهاتوانێ ئیسهالمیش کۆمهاری وەک خوێنخۆری دیکتاتۆرێکی و ڕاکێشێ خۆی الی بۆ دنیا سەرنجی دەتوانێ بێشک
 لههی کەڵکههی بههێ، هههانەیەکەوە بە بەهەر نەتههوانین، کههورد ئههێمەی و بچههێ دەسههت لە دەرفەتەش ئەو ئەگەر دەبههێ داخ جێگههای

 .وەربگرین
 

 واڵتێههک هههی . مەدەنیههانە و هههێمن شههێوەیەکی بە شههەقام سههەر هههاتنە بههۆ هەلە باشههترین کوردسههتانیش بههاکوری لە هەروەههها
 تهورکییە وەزعی تایبەت بە. دا ئەوڕۆ مەرجی و هەل لە بگرێ نادیدە خەڵک میلیۆنی کۆمەاڵنی شەقامی سەر هاتنە ناتوانێ

 مەسهەلەی چارەسهەری داوای و مەیهدان بێهتە بەتێکڕا کورد ئەگەر و شەقام سەر هێمنانەی و مەدەنی خەباتی بۆ گونجاوە زۆر
 .ڕادەکێشێ دنیا هەمو سەرنجی بکا، نەتەوەیی

 
 ئێسهتا تها ردکهو لە زۆر شێکی بە بۆ شارۆوەندیش مافی تەنانەت سورییە واڵتی لە. هەروا کوردستانیش ڕۆژئاوای باشوری لە
  و ئە هەر دا ئەمڕۆ سەردەمی لە ڕێگاش باشترین. مافەڕەواکانە داوای و شەقام هاتنە ڕۆژی ئەوڕۆ. نەناسراوە ڕەسمی بە

 .یە جەماوەرییە خەباتە
 بنهرێن وەال گروهییەکهان و سهینفی حیزبی، شەخسی، قازانجە، هەمو کە خۆیەتی جێگای. یە مێژوویی هەلێکی کورد هەمو بۆ
 میلیهۆنی کهۆمەڵی بە و ڕێکخراوەکهانییەوە هەمهو بە توێژەکهانییەوە، و چهین هەمهو بە کوردسهتان چوارپارچەی هەر لە کورد و
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 نەتەوەیهیە مهافە کردنهی دەسهتەبەر بهۆ و کهراوە لێهی سهاڵ سەدان درێژایی بە نەتەوەییەی زوڵمە ئەو دژی و سەرشەقام بێتە
 .بکا خۆپیشاندان یەکگرتوو شێوەیەکی بە ڕەواکانی

 
 ٢٠١١ی فێبریویری ٢٥:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : ەرچاوەس

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

 
 ی چارده    کۆنگره و ئاوڕێک له ی پازده و کۆنگره ره به

 
 (م که شی یه به)

 
 گرتنهی رچاو بهه له و کهۆنگره بهۆ کردن امهادهخۆئ.  وه بینهه ده نیزیهک کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ی پانزده ی کۆنگره  له  ره به ره به
 ، بهووه ڕوو ڕووبهه ڵیان گهه له مان کهه حیزبه مڕۆ، ئهه تها  وه چهارده ی کهۆنگره دوای لهه که ی وتنانه رکه سه و کوڕیانه و م که و ئه مو هه
 .دا داهاتومان باتی خه ی پڕۆسه  له بێ ڵک که به زۆر توانێ ده
 

 کهه ی گرنگانهه بڕیاره و ئهه م ههه و نگینم ڵسهه هه  چارده ی کۆنگره کانی الوازه و هیز به  خاڵه م هه زانم ده پێویستی  به  بۆیه ر هه
 گرنگهی زیاتر خۆی ی ڕادده له وێ هه بم ی وه ئه بێ به .باس ر به بێنمه  یه هه تیان وییه وله ئه و بدرێن بێ ده دا پازده ی کۆنگره  له 

 کە دانەوە وەاڵم گرنگهههی پرسهههیاری زۆر حهههدک دا یهههه کۆنگره و لهههه مهههن ڕی بهههاوه  بهههه ، هچهههارد ی کهههۆنگره کهههانی بڕیاره  بهههه م بهههده
 .هەبوو گشتی بە نەتەوەیی پرسی و کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کورد گەلی داهاتوی لەگەڵ ڕاستەوخۆیان پەیوەندییەکی

 
 سهەرەتای لە هەر. بخشهێنین دا دەچهار کهۆنگرەی لە و پەسندکرا پڕۆگرامی و پێڕەو به چاوێک با ڕاستییە ئەو دەرخستنی بۆ

 گۆشهەنیگایەکی بە پێهڕەو و بەرنهامە پێشهەکیی. کراونەوە ڕوون نەتەوایەتیمان میژووی پرسی هێندێک دا پڕۆگرام و پەیڕەو
 بە دەکها پهێ دەسهت پێشهەکی. دا ئێرانهی تێڕوانینهی بەسهەر زاڵە کوردسهتانی تێڕوانینی دا وێ لە نوسراوەو نەتەوەیی تەواو

 ئەو دا، یەکەمهههی جیههههانی شهههەڕی دوای بە دا ناوەڕاسهههت ڕۆژهەاڵتهههی لە نەتەوەکهههان -دەوڵەت پێکهێنهههانی تهههیڕەو" ڕسهههتەی
دا  ڕاسهتی لە ڕسهتەیە ئەو"  سهەربەخۆ دەوڵەتهی خهاوەن ببێهتە نهاوچەکەش دێهرینەی نەتەوە ئەو تها نەدا کورد بە ئیمکانەی
 بە کوردسههتان ڕۆژهەاڵتههی لە کههورد نەتەوەیههی رسههیپ و گشههتی بە کههورد نەتەوەیههی پرسههی بە پەیوەندیههدار مەسههەلەی گەلێههک
 .دەکاتەوە ڕوون تایبەتی

 نەتەوەکهان دێرینەتهرین لە یەکێهک" ناوەڕاسهتە ڕۆژهەاڵتهی ناوچەی مەبەستی کە"  ناوچەکەدا لە کوردیش کە ئەوەی ؛یەکەم
 خۆی نەتەوەیی دەوڵەتی کە بوو خۆی مافی و بوایە بەهرەمەند خۆی نەتەوەی –دەوڵەت  پێکهێنانی لە ئەویش دەبوو و بووه
 .هێنابایە پێک
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 دەوڵەتهی خهاوەن ببێهتە و وەربگهرێ خهۆی ڕەوایەی مهافە لەو کەڵک تا نەداوە کورد بە ئیمکانی ڕەوتەکە کە ئەوەی ؛دووهەم
 دەوڵەتهانەی ئەو کە ئەوەی سهێهەم.کهراوە زەوت کورد لە دەرەکییەوە دەستێکی الیەن لە دەرفەتە ئەو ناڕەوا بە چونکە خۆی،

 قەوارە پێکههاتەی هەمهو دەوڵەتهی دا ڕاسهتی لە و هەڵەیە پێناسەکەیان پێکهاتون، نەتەوە –دەوڵەت  ناوی بە ناوچەدا لە
 بەتههایبەت. بکههرێن قاڵههب نەتەوە-دەوڵەت وەک دراوە هەوڵ دانیشههتوانەوە لە بەش یەک الیەن لە بەڵکههو نههین، کە سیاسههیە

 .بتوێنرێتەوە بوونەکە کورد الیەنی دراوە هەوڵ دا دەوڵەت تەیپێکها نێو لە دەژی، تێدا کوردیان وەاڵتانەی ئەو
 

 هەر. یە نەتەوەیههی مەسههەلەی دا، ئێههران لە کههورد مەسههەلەی کە ئەوەیە حیههزب پێههڕەوی و بەرنههامە پێشههەکی باسههی کههورتەی
 مافەکهانی یداوا یەوە سهینفی خەبهاتی ڕێگهای لە و هەبهێ دیکەشهی پێداویسهتیی و کهوڕی و کەم زۆر ڕەنهگە کورد تاکی چەندە
 پێنهههاوی لە تێکۆشهههانەکەی حیزبهههایەتی، و دەسهههتەجەمعی خەبهههاتی سهههەر دێهههتە کاتێهههک بەاڵم بکههها، تهههاکیش وەک خهههۆی

 و ئهه دا پڕۆگهرامیش پێڕەو جیاجیاکانی بەندە لە هەم و دا پێشەکی لە هەم دیارە. دایە نەتەوەیی مەسەلەی چارەسەرکردنی
 و بەرنهامە پێشهەکی بەهێزەکانی خاڵە لە یەکێک. ناکا کردنەوە شی بە ستپێوی زۆر و کراوە دەستنیشان بەڕوونی مەسەلەیە
 نەتەوەیههی، خەبههاتی کههراوەتە حیههزب ئەرکههی چههۆن وەکههو هەر. ئەوەیە هەر دا چههاردەش کههۆنگرەی لە کههراو پەسههند پێههڕەوی
 مێژوویهی بهاری بە بدا گرنگی تەنیا کە لەوەی بواردووە خۆی پێشەکی. کراوە نەتەوەیی شێوەیەکی بە مەسەلەکەش پێناسەی
 مەسهەلەکەوەو جەوهەری هەڵسهەنگاندنی و ناساندن بە کردووە خەریک خۆی بەڵکو ڕووداوەکان، گێڕانەوەی و حیزب خەباتی

 .کردووە گرفتەکەی باسی واقیعبینانە دەدەن، لێمان نەتەوەییمان نەیارانی کە تۆمەتانەی بەو گوێدان بێ بە
 

 واتهایەکی بە. خهۆی کوردسهتان ڕۆژهەاڵتهی لە کورد گەلی بۆ دەگەڕێتەوە زۆری شیبە مافەش ئەو کردنی بەجێ جێ میکانیزمی
 ڕەنگهدانەوەی حیهزبیش بەرنهامەی نیهوەرۆکی و هەڵنەگهرە حاشا حەقێکی دا ئێران چوارچێوەی لە کورد نەتەوەیی مافی دیکە،
 ئەو سهنوری کردنهی دیهاری بهۆ ڕجە مە کەوابهو. داڕێهژراوە کوردسهتان خەڵکی نەتەوەیی ویستی کردنی دابین بۆ و مافەیە ئەو
 بە دا کوردسهتان سەراسهەری لە نەتەوەیهی هەسهتی کردنهی گەشە لەگەڵ ڕاست بۆچوونە ئەو. خۆیەتی کوردستان خەڵکی مافە

 بەتەواوی کاتێههک تەنیهها کههورد نەتەوایەتههی مەسههەلەی. "دەگههرێتەوە یەک تههایبەتی بە دا کوردسههتان ڕۆژهەاڵتههی لە و گشههتی
   ”بنچینە بە بکا کورد نەتەوەی داخوازانەی ویستی و ببڕێ خۆی سرووشتیی ەوتییڕ کە دەکرێ چارەسەر

 
 حیزبێکههی کوردسههتان، دێمههوکڕاتی حیزبههی کە ئەوەیە دەکههاتەوە ڕوونههی پێههڕەو بەرنههامەو پێشههەکی کە دیههکەی مەسههەلەیەکی

 لێهی کە دایە کوردسهتان لە ەبەشه لەو کهورد گەلهی بهۆ نەتەوەیهی مهافی وەدیهێنانی ئەویش ستڕاتیژی و دێموکڕاتە نەتەوەیی
. دامەزرابهێ دا دەسهەاڵت لە بەشهداری بهۆ تەنیها کە نیهیە حیزبێهک کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی. دەکها بۆ کاری و دامەزراوە
 بەڕێهههوەبردنی لە نەتەوەیهههی ئهههامڕازێکی وەک کە ئەوەیە بهههۆ هەوڵەکە دا کوردسهههتانیش لە و ئێهههران چوارچێهههوەی لە دیهههارە

 ناوەنهدی دەوڵەتهی لە کهورد موشهارەکەتی لە چ و دا ئازاد کوردستانی بەڕێوەبردنی لە چ و مەیدان ێتەب دا کوردی دەسەاڵتی
  حیزبی بەرنامەی نێوەرۆکی" کە دەکاتەوە ڕوونی پێڕەو و بەرنامە پێشەکی. بگرێ خۆی جێگای نەتەوەیی ئامڕازێکی وەک دا
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  “ کوردستانە خەڵکی تیکیدێموکڕا و نەتەوەیی ویستی ڕەنگدانەوەی کوردستان، دێموکڕاتی
 
 لە کههورد گرفتههی نههاو چههۆتە ڕاسههت و واقیعبینههانە شههێوەیەکی بە کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی چههاردەی کههۆنگرەی وابههوو کە

 شهێوە و گوتهار دا پێشهەکی لە هەروەهها. پێڕەو و بەرنامە داهاتووی بڕگەکانی بۆ باشە ڕێنوێنییەکی و کوردستان ڕۆژهەاڵتی
 مێهژوو وەک بەکهاربێنێ، پەنهایەک و پهێ  ههی  ئەوەی بهێ بە کە ئەوەیە گوتارەکە. دەنوێنێ خۆی باشی بە نەتەوەیی زمانی

 و یەکەم جیههانی شهەری دوای لە. نەتەوەیە یەک کورد و وەاڵتە یەک کوردستان کە دەکا باس ڕاستییە ئەو واقیعبین ناسێکی
. دابەشهکراوە واڵتەکەی و لێکهراوە زوڵمهی کهورد ووبێ،به دەلیلێهک هەر بە نێوەڕاسهت ڕۆژهەاڵتهی سیاسهی نەخشەی دیاریکردنی

 .بخرێ پشتگوێ پاساوێک هی  بە ناکرێ و کوردە گەلی ڕەوای مافێکی چارەنووس، دیاریکردنی مافی داوای
 

 یەک کههورد مههادام. بکههرێ دیههاری کوردسههتان لە پههارچە ئەو نههاوی پێویسههتە ڕا بینههانەیەش واقیههع هەڵسههەنگاندنە هەرلەو
 لە بەشهههێک کوردسهههتانیش بەشهههەی ئەو کهههوردەو نەتەوەی لە بەشهههیک ڕۆژهەاڵت کهههوردی وەاڵتە، یەک دسهههتانکور و نەتەوەیە
 کهورد کە یە مێژویهی واقهیعە ئەو پێسهتی بە پڕ ڕۆژهەاڵت کوردی و کوردستان ڕۆژهەاڵتی ناوی بەکارهێنانی بۆیە. کوردستانە

 سههاڵ حەفتهها لە زیههاتر مههاوەی لە ئێههرانە، سیاسههی چوارچێههوەی لە بەشههێک کوردسههتان ڕۆژهەاڵتههی ئێسههتا ڕاسههتە. بههووە هەی
 دابەش دا بەسههەر کوردسههتانیان کە دا وەاڵتههانە و لههه یەک هەر کههارتێکەریی ژێههر لە وگۆڕ ئههاڵ زۆر دا کوردسههتان دابەشههکرانی

 هههی  ئەوانە بەاڵم. هەیە خههۆی تایبەتمەنههدی بەشههەی هەر و ئههاراوە هههاتوەتە کوردسههتان بەشههەکانی لە هەریەک لە کههراوە،
 ڕەنهگە کە بهێ چهاو بەر لە ئەوەشهمان دەبهێ دیهارە. ناکەنەوە کەم کورد نەتەوەی و کوردستان مێژوویی واقیعییەتی لە شتێک

 و بەرنههامە لە دیههارە کە. بههێ جیههاواز دا کوردسههتان بەشههەکانی لە هەریەک لە نەتەوەیههی مههافی بەدەسههتهێنانی میکههانیزمی
 بهۆیە هەر. گیهراوە چهاو بەر لە ڕاستییەش ئەو چاردەدا، کۆنگرەی کراویپەسند کوردستان دێموکڕاتی حیزبی نێوخۆی پێڕەوی

 ئێههرانەوە ناوەنههدی بە کوردسههتان پەیوەنههدی و داوەتەوە ڕەنگههی ئەوە دا سههتڕاتیژی و بەرنههامە لە هەم داو پێشههەکی لە هەم
 کە. بکهرێ چارەسهەر دا رانئێه چوارچێهوەی لە کورد نەتەوایەتی مافی مەسەلەی کە هەڵبژێردراوە میکانیزمێک و کراوە دیاری
 نیشههتەجێبوونی نههاوچەی جوغڕافیههایی سههنوری و نەتەوەکههان پێهههاتەی بنههاغەی سههەر لە فیههدڕالیزم چوارچێههوەی لە ئەوەش

 .کراوە دیاری ئێران ناو نەتەوەکانی
 

 بههۆ ەسههەریچار دیههاریکردنی کە گیههراوە نەزەر لە ئەوە جههوانی بە زۆر دا کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی بەرنههامەی لە دیههارە
 و بهدا دەسهت لە خهۆی ئیهرادەی کهورد گەلهی کە ئەوەی ههۆی ببێتە نابێ دا، ئێران چوارچێوەی لە نەتەوەیی مافی دابینکردنی
 بهۆیە. بێنن بەکار دەسەاڵت بەدەستهێنانی بۆ نەتەوەیی مافی خۆیان کەیفی بە کردنەوە سیاسەت ڕێگای لە کە بن حیزبەکان

 ڕێگههای لە ئەویههش. بۆخههۆی کوردسههتان جەمههاوەری بە وە دراوەتە فیههدڕالیزم یههادەکردنیپ میکههانیزمی دا حههدک بەرنههامەی لە
 کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی ستڕاتیژیکی ئامانجی کە لیرەدایە. دا کۆماری شێوەی لە کوردستان فیدڕالیزمی ئۆرگانیزەکردنی

 و فیهدڕاڵ دێمهوکڕاتیکی ئێرانێکهی لە دسهتانکور ڕۆژهەاڵتهی کوردی نەتەوەی چارەنوسی دیاریکردنی مافی وەدیهێنانی: دەبێتە
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 نێهوەروکی دەدەم هەوڵ دا پێهڕەو و بەرنهامە نێوەرۆکی سەر لە باس لە داهاتوو بەشەکانی لە.دا کوردستان کۆماری شێوەی لە
 .بدەمەوە لێک ستڕاتیژییەش دروشمە ئەو

  
 (م شی دووهه به)

 
 شهێوەی لە و فیدڕاڵ دێموکڕاتیکی ئێرانێکی لە کوردستان ژهەاڵتیڕۆ کوردی نەتەوەی چارەنوسی دیاریکردنی مافی وەدیهێنانی

 .دا کوردستان کۆماری
 

 دامەزرانهدنی لە مەبەسهت ئایها کە ئەوەیە دەکها دروسهتی کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی ستڕاتیژی ئامانجی کە پرسیار یەکەم
 یە مەسههەلە ئەو ڕوونبههونەوەی بههۆ. رێبگهه جههێ دەتههوانێ دا فیههدڕاڵی سیسههتمی لە چههۆن وایە ئەگەر یە، سههەربەخۆیی کۆمههار

 تهاقیکردنەوانەی و ئە پاشان. سەنگێنین هەڵی دا جۆرەکانی جۆراو مەبەستە لە و بکەین کۆمار پێناسەی پێشدا لە پێویستە
 دێمههوکڕاتی حیزبههی دروشههمەی ئەو مەبەسههتی دواتههر و بکەیههن بههاس ئههاراوە هههاتونە دنیههادا لە ئێسههتا تههاکو بههوارەدا لەم کە

 دروشههمە، ئەو ئایهها کە ڕادێههرین ئەوە بههۆ قامههک باسههەدا ئەو ڕوونههاکی ژێههر لە و دا کۆتههایی لە. بههدەینەوە ێههکل کوردسههتان
 و ئێهران نێهو نەتەوەکهانی پێکهاتەی بناغەی لەسەر کە دا فیدڕالیزمێک چوارچێوەی لە کردنە بەکردەوە قابیلی واقیعبینانەو

 .نا یا. اتبێه پێک نەتەوانە ئەو دانیشتنی شوێنی جوغڕافیایی سنوری
 

 ئەرستۆکراسهی مۆنارشهی، بەرامهبەر لە دەکهراو لێ چاو دەوڵەت لە فۆرمێک یا شێوەیەک وەکو تەنیا کۆمار نۆزدە سەدەی هەتا
 یهان دیموکڕاسهی ئەرستۆکڕاسهی، مۆنارشهی، لە بهوون بریتی کە ن دەکرا پێناسە دەوڵەت جۆر 4 واتە. دەنرا دا ودێموکڕاسی،

. دا کردەکهانی کهار و سیسهتم نێهوەرۆکی لە تها دەدەرایەوە لیک دا سەرۆکەکان دیاریکردنی شێوەی لە زۆرتر ناوە ئەو. کۆماری
 هولەنههدی)نزمەکههان یەکگرتههووە واڵتە حەوت کۆمههاری وەک هەبههوون جیههاواز نمههونەی هێنههدێک دا سههەردەمیش و لە هەر دیههارە
 کردنهانە حکهومەت شهێوە ئەو دا کهۆن کالسهیکی لە دیهکە واتایەکی بە یا.ئەوانە نەدەدرایە سەرنج زۆر بەاڵم. سویس و( پێشو

 .نەدەهاتن حیساب بە و دەخران پشتگوێ
 

 ئیهرادەی" یها"  خەڵهک مەسهەلەی" مانهای بە و یە فەرانسهەوی ووشهەیەکی ئەسهڵ بە république  ریپۆبلیهک) کۆمار وشەی
 خهۆ یها میراتهی ههۆی بە سیاسی ەکیقەوارەی سەرۆکی کە ئەوەی جیاتی لە کە مانایەیە بەو دا دەوڵەتی فۆڕمی لە. ە"خەڵک

 یهها سههەرۆک کە سیسههتمەیە ئەو کۆمههاری سیسههتمی کەوابههو. دەکههرێ دیههاری خەڵههکەوە الیەن لە بکههرێ، دیههاری سههەپاندنەوە
 نە بەزۆر یها نەمهاوەتەوە، میرات بە و دەکرێ دیاری خەڵکەوە الیەن لە سیاسییە قەوارە ئەو یا ئیدارەیە، و ئە بەڕێوەبەری
 .سەپێنراوە
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 دەوڵەت بردنهی ڕێهوە بە و دروسهتکردن لە شهکڵ یەک بە کە لێنهاکرێ چهاو دەوڵەت سهیتمی وەک کۆمهار ئەوڕۆدا دەمی سەر لە
 ئیههرادەی بە دەسههەاڵتدار دانههانی دەبێههتە واتههاکەی و دادەنههرێ مۆنارشههی ڕێههوەبەریی بە شههێوەی بەرامههبەر لە بەڵکههو بناسههرێ،

 سهەرۆک، هەڵبژاردنهی شهێوەی بە تەنیها وە نێهوەرۆکە بهاری لە ۆماریک و مۆنارشی سیستمی دوو ئەوڕۆدا سەردەمی لە. خەڵک
 ئیهرادەی بهێ بە یها دانهراوە خەڵهک ئیرادەی بە سەرۆک دەکرێنەوە، جیا لێک دا دەسەاڵت دابەشکردنی شێوەی ڕێوەبەرو بە یا

 دا حهههاڵەتەکە هەردووک لە ئەوڕۆدا سهههەردەمی لە نهههاەد. بەرکەوتهههووە پشهههکێکی چ دا دەسهههەاڵت دابەشهههکردنی لە و خەڵهههک
 کەچهی دانهراوە مۆنارشهی شهێوەی بە سهەرۆک کە هەیە وامهان وەاڵتهی زۆر. بهن یەک وەک دەتهوانن دەوڵەت شهێوەی و ناوەرۆک
 زیهاتر دنیهادا  لهه تهوانین ده  ئێمه. نییە وجودی دێموکڕاسی کەچی کۆمارییە، کە هەیە وانەکەشی پێچە. دێموکڕاتیکە دەوڵەت

 غەیهرە یها فیهدڕاڵ کۆمهاریی سیسهتمی بهۆ هەروەههاش و پاشهایەتی سیسهتمی بهۆ وهەم ۆمهاریک سیسهتمی بهۆ م ههه مۆدێلێهک  له
 نهد جه دا مان کهه ووتاره  لهه ر گهه ئه نهابێ ڵک کهه بهێ  بۆیهه. بێنینەوە نمونە بە فیدڕاڵ غەیرە یا فیدڕال پاشایەتیی و فیدڕاڵ
  بهه کهردن  ئیهداره و دێموکڕاسهی نهد چه ر ههه. ین هبکه بهاس  فیهدڕاڵی پاشهایەتیی و فیهدڕاڵی کۆمهاریی سیستمی  له ک یه  وێنه
 ئهێمەش و  وه پێچێتهه  نهه  دیکهه کی یهه وه ته نه بهۆ  نوسهخه ک یه وه ته نه و واڵتێک هی   که  یه وه ئه واتای  به ڕاست کۆماری ی شێوه
  بهه دێموکڕاسهی دا اییکۆته  لهه .هەڵبژێهرین خۆمهان وەاڵتهی بهۆ گونجهاو شهێوەی کە هەبهێ خۆمهان بە باوەڕمهان ئەوەندە دەبێ
 دیهکەی نەتەوەکهانی تهاقیکردنەوەی لە کە ئەوەی سهەرەڕای  پێویسهته ک یهه وه ته نه ر ههه.  کانهه یه نابێ و بێ ده البردنی مانای
 حیزبهی سهتڕاتیژیی ئامانجی  له کاتیک بو یر سه زۆر  بۆیه. بکا دیاری خۆی ی ئیداره سیستمی بتوانێ وەردەگرێ، ڵک کە دنیا

 زانهن، ده دێمهوکڕات  بهه خۆیهان  کهه ی هیزانهه و لهه هێهدێک ت نانهه ته ، ئهاراوه  هاتهه کۆمهار ی له سه  مه دا کوردستان یدێموکڕات
  لهه  بردنهه ڕێوه  بهه  شهێوه و له کراو پیاده کی یه وێنه ند  چه زانم ده پێویستی  به من  ئەوە بەر لە. کرد باس نامۆ  به یان که شته
 ئهاڵ ههۆی  بهه  کهه ی وه ئهه لیلی ده  به ڕین تێپه تیش سۆڤیه تی کیه یه ی که مێژووییه  وه  کردنه تاقی  له ر هگ ئه.م بکه باس دا دنیا

  مریکا ئههه کانی کگرتووه یههه  تههه ویالیه و سههویس،عێڕاق ئاڵمههان، بلژیههک، کانی مۆدێلههه باسههی کههرێ ده ، ماوه نههه بههوونی  وه وگههۆڕه
 .ین بکه
 

 شهێوەی بە کۆمهاری تی رایهه به  ڕێوه بهه و سهەرۆکایەتی دیهاریکردنی  دیکهه کی واتایهه  بهه یها اڵت سه ده کۆماریی شکڵی ئەو ئێستا
 ٥٢ بهۆ سەرۆک یەک ئەمریکادا یەکرتووەکانی واڵتە لە. دەکرێ پیادە جۆربەجۆرەکان اڵتە و لە دا جیاواز فۆڕمی لە و جیاواز
 الیەن لە ناڕاسههتەوخۆ شههێوەی بە بەڵکههو نهها ڕاسههتەوخۆ هەڵبژاردنههی بە ئەویههش. دەکههرێ دیههاری جیههاواز واڵتههی یهها ت ویالیههه

 ”کەس ٥٣٨ بەڵکهههو هەڵنهههابژێرێ کۆمهههار سهههەرۆک خەڵهههک دا کۆمهههار سهههەرۆک هەڵبژاردنهههی لە واتە. خەڵهههکەوە نهههوێنەرانی
kiesman “ بردوەتەوە هەڵبژاردنی هەبو، کیسمانانەی و ئە زۆرینەی کاندیدەکان لە کام هەر. هەڵدەبژێرێ. 

 سههەاڵحییەتی هەرکامەشههیان بەاڵم نیههیە، لەسههەر کۆماریههان نههاوی یەک بە یەک چەنههدە هەر ئەمریکهها انییەکگرتووەکهه واڵتە
 نهاگوترێ. واڵتەکهانە هەمهو نهاوی بە بەڵکهو نیهیە، فیهدڕاڵەکەش لەسهەر کۆمهار نهاوی تەنهانەت. هەیە فیهدڕاڵیان کۆمارێکی
 دیهکە سهەلەیەکی مە. یە کۆمهاری سیسهتمەکەش ەنهدهەرچ. ئەمریکها یەکگرتووەکهانی واڵتە دەگوترێ بەڵکو ئەمریکا، کوماری
 قهانونی گەڵ لە نەبهێ تەنهاقوزی مەرجێهک بە تەنیا دانێ، خۆی جیاوازی قانونی دەتوانێ بۆخۆی فیدڕاڵەی هەر کە ئەوەیە
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 تههایبەتییە مەرجە و هەل ئەو بههۆ فیههدڕالیزم و چههووە ڕێههوە بە جیههاواز تەواو مههۆدێلێکی لێههرە کەوابههو. سەراسههەری بنەڕەتههی
 .مەزراوەدا
 
 هەڵنهابژێردرێ خەڵهکەوە الیەن لە ڕاسهتەوخۆ چەنهد هەر کۆمهار سەرۆک کە ئەوەیە ئەمریکادا مۆدێلی لە دیکە مەسەلەیەکی 
 لە و سەراسههەری ڕاددەی لە بەاڵم ناکهها، دا خۆییههان نێههو بههاری کههارو لە دەخههالەت زۆر دا کههانیش ویههالیەتە لە هەرچەنههد و

 .ماڵی بنێرێتەوە پاڕلەمانیش دەتوانێ تەنانەت بڕیاردەرەو ئاخرین. هەیە زۆری دەسەاڵتێکی دا دەرەوە سیاسەتی
 

 سهە فیهدڕالەش ئەو. هەبهووە مۆنارشهی سیسهتمی لە درێهژی مێژوویەکهی کە داڕێهژراوە فیهدڕاڵی وەاڵتێکی بۆ ئاڵمانیش مۆدێلی
 کە هەرێمەکهان بە داوە ەسهەاڵتد ئەوەنهدەی و کهردووە دابەش دا فیهدڕڵەکان هەرێمە نێو لە بەتەواوی دەسەاڵتی و اڵحییەت
 سهەرۆکی. فیهدڕاڵ ئاڵمانی  کۆماری. دەردەکەوێ دا ناوەکەشی لە وەک هەر. داوە گرێ هەمویانەوە بە کۆماری ناوی تەنانەت

 هەروەهها. فیهدڕاڵ یها بۆنهد، سهەرۆکی “ Bondspresident “ فیهدڕاڵەکەوە بە دراوە نیسهبەتی بەوشهێوە هەر واڵتەکەش
 یەک بنهاغەدا لە هەرچەنهد ئالمان لەوەش جگە. هەروا دەوڵەتیش سەرۆکی بڵێین یا واڵتەکەش، ڕاییئیج و سیاسی سەرۆکی

 ئەمریکههاوە پهێچەوانەی بە دا مهۆدێلە م لە. هەڵهدەبژێردرێ هەرێهم سهەرۆکی فیهدڕاڵەکان هەرێهمە هەمهو بهۆ بەاڵم نەتەوەشهە
 سیاسههەت بە کههاری دەنهها دا قەیرانەکههان کههاتی لە مەگەر کۆمههار سههەرۆک و دایە دەوڵەت سههەرۆکی دەسههت لە زۆرتههر دەسههەاڵت

 .نییە
 

 یەکگرتنهی بنهاغەی لەسهەر فیهدڕال کۆمهارێکی. دیهکە مۆدێلەکەی دووک هەر لە هەیە جیاوازی تەواو شێوەیەکی سویس مۆدێلی
 یزمهانێک هەروەهها و ئیتالیهایی. فەڕانسهەوی ئاڵمهانی، زمانەکهانی. سەراسهەری زمهانی بهێ و ڕەسهمی زمهانی سهێ. کانتۆن ٢٦

 لە و ڕەسهمین هەمویهان فیهدڕال دەوڵەتهی بۆ. خۆیانن ناوچەی ڕەسمی زمانی چواریان هەر ڕۆمانس، –ڕێتۆ  ناوی بە دیکەش
 خۆیهان نهاوچەی لە کانتۆنەکهان وە لە جهگە. بهێ فێهر دیکە ئەوانی زمانی نییە مەجبور کەس زمانانەش لەو هەرکام ناوچەی

 وە، نەتەوەیهههیە پێکههههاتەی و فەرهەنهههگ خوێنهههدن، بهههواری لە بەتهههایبەت باریشهههەوە، زۆر لە و هەیە تەواویهههان دەسهههەاڵتی
 سویسی مۆدێلی. وان بەخۆ سەر وەک دا خۆیان ناوچەی لە ئیتالی و فەڕانسەیی ئاڵمانی، واتە سەرەکییەکە نەتەوە هەرسێک

 سهەر تێیهدا هاتەکهانپێک هەمهوو و فیهدڕاڵە کۆمهاری شهێوەی سادەترین کۆنەکان هۆزە ناوچەی لە کریستاڵێکە بناغەدا لە کە
 .بەستن

 
 سیسهتمێکی لە بلژیهک فیهدڕالیزمی. هەیە خهۆی جیهاوازی ئهااڵی کانتۆنە هەر چونکە هەیە، ئااڵی ٢٦ سویس فیدڕالی کۆماری

 نەتەوەی دوو لە تەنیهها و بچههوکە وەاڵتێکههی هەرچەنههدە. نەتەوەیههی ی پێکهههاتە بنههاغەی سههەر لە و دامەزراوە دا پاشههایەتی
 کوردییەکهان حیهزبە زووربەی بەرنهامەی نێهو لە کە دەچهێ مهۆدێلە لەو زۆر فیهدڕالێیەکەی سیسهتمی ەاڵمب پێکهاتووە، سەرەکی
 کە برۆکسه  واتە. فیهدڕال نهاوچەی سێ لە پێکهاتووە بلژیک بۆیە و فیدڕالە پێکهینانی بناغەی نەتەوە دا وێش لە. داهەیە
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 پهههایتەختی و دەژی تێههدا زمهههانی فەڕانسههەوی ی"ڵهههۆنیوا" و زمههان هولەنهههدی ی"فالنههدەرن" واتە سههەرەکی نەتەوەی هەردووک
 دەوڵەت و پاڕلەمهان فیهدڕاڵ هەرسهێک. زمان فەڕانسەوی ناوچەی فیدڕاڵی و زمان هولەندی ناوچەی فیدڕالی و سەرانسەرییە

 و دەخههوێنێ خههۆی زمههانی خههۆی نههاوچەی لە کەس هەر. وەاڵتههن ڕەسههمی زمههانی زمههانەکەش هەردووک و هەیە خۆیههان ئههااڵی و
 لە بەشهێک بهۆ تێیهدا کە عێهڕاقە ئێمە بە نیزیکتر هەموان لە بەاڵم.بێ فێر دی ئەوەی زمانی نییە مەجبوریش و دێنێ بەکار

 و خهههاریجی سیاسهههەتی لە جهههگە. خهههۆیەوە ئهههااڵی و پاڕلەمهههان و سهههەرۆک و دەوڵەت بە پیهههادەکراوە فیهههدڕالیزم کوردسهههتان
 جیههاوازی دیپڵۆماسههی خههاوەنی دا بههوارەش و لە تەنههانەت و پێههدراوە اڵحییەتێکههی سههە هەمههو خاریجییەکههانیش پەیوەنههدییە
 .خۆشیەتی

 
 و هەل پێههی بە هەروەاڵتەی. نیهیە تهاک مههوتڵەقی مهۆدێلی یەک فیهدڕالیزم کە ئەوەیە نمونههانە ئەو وەی هێنهانە لە مەبەسهت
 خۆی ئولگوی ردوەتەنەک ئاڵمانی سویسی، و نەکردوەتەوە ئەمریکایی السای ئاڵمانی. دامەزراندووە خۆی مۆدێلی خۆی مەرجی
 نە پڕیسهیپێکی چەنهد هەمویهان هەرچەند. دامەزراندووە فیدڕاڵیان خۆیان مەرجی و هەل پیی بە هەرکام حڕاقیش و بلژیکی
 سیسهههتمی لە یەک. ناوەنهههد بە داوە سهههنورەکانیان پاراسهههتنی و کەاڵن بەرنهههامەڕیزی و دەرەوە سیاسهههەتی دانهههی وەک گهههۆڕی

 دابەشهبونی بنهاغەی سهەر لە دی ئەوی دابەزاندووە، ناوچە خەڵکی ئیرادەی بە فیدڕاڵی ا،د مۆنارشی لە واتە دا، پاشایەتی
 نەتەوەیهی، سهەلەی مە چارەسهەری بهۆ فیهدڕاڵی یەک تەنیها دا نیوکۆمارێهک لە دیهکە یەکهی و پێکهێنهاوە کهانتۆنی هۆزەکهان،
 وێهنەی زۆر دنیهادا لە. داوە گهرێ لێهک فیهدڕاڵ شهێوەی بە دەوڵەتهی چەنهدین دی شهوێنێکی لە دامەزرادوەو بەشخوراو گەلێکی
 بتهوانین کە بەسە ئەوەندە ئێمە باسەکەی بۆ. بکەین باس هەمویان ناکا پێویست بەاڵم جیاوازن، لەوانەش کە هەن دیکەمان

 کە نەتەوانەی یهها نەتەوە، ئەو مێژوییەکههانی نههرخە هههۆیەوە بە کە بههدۆزرێتەوە میکانیزمێههک ئەوەیە گرنههگ کە بسههەلمێنین
 بەڕێهوە شهێوەی بەسهەر بهێ زاڵ نەتەوەکە ئیهرادەی و دەسهەاڵت دا کهاتیش هەمهان لە و بپهارێزرێن دادەمەزرێهنن زمەکەفیدڕالی
 دانهانی و مێژووییەکهان نهرخە پاراسهتنی لە جهگە نیهیە شهتێک دا نێهوەروک لە کۆمار کرد، باسمان وەک هەر چونکە. دا بردن

 .خەڵک ئیرادەی بە دەسەاڵتدار
 

 خهۆی ئیهرادەی بە و خهۆی مێژوویهی مەرجهی و هەل پێهی بە کە خۆیەتی مافی دا کوردستانیش ۆژهەاڵتیڕ لە کورد گەلی بۆیە
 چەنهد کە ڕاستییەی ئەو گرتنی چاو بەر لە بە تایبەت بە. دامەزرێنی مەرجەکەی و هەل گەڵ لە گونجاو فیدڕالیزمی شێوەی

 .هەبووە کوردستانی کۆماری کردنەوەی تاقی مەوبەر لە دەهەیەک
 
 زینهدو بهۆ گونجهاو میکهانیزمێکی داوە هەوڵهی سهتڕاتیژییە ئامهانجە ئەو پەسهندکردنی بە کوردسهتانیش دێمهوکڕاتی یزبیح کە

. بکها دەستنیشهان خەڵهک ئیهرادەی بهۆ دەسهەاڵت گێهڕانەوەی و کوردسهتان کۆمهاری وێهنە بهۆ مێژووییەکهان، دەسهکەوتە ڕاگرتنی
 و دێموکڕاتیهههک نەتەوەیهههی، پێکههههاتەیەکی کوردسهههتان کۆمهههاری. دەردەکەوێ جهههوانی بە زۆر دا کۆمهههار پێناسهههەی لە هەروەک

 .کوردستانییە



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  60 
 

 

 
 (م شی سێهه به) 

 
 دەسهەاڵت لە خەڵهک بەرینی موشارەکەتی مەسەلەی" دا، ١٤ کۆنگرەی لە کراو پەسند بەرنامەی لە گرنگ دیکەی مەسەلەیەکی

 نە. دانەخهرێ الیەنێهک و کەس ههی  لەسهەر اریبەشهد دەرگهای تاکێهک هی  کە مانایەی و بە بەرینی. دا کوردستان لە یە"دا
 .زۆرینەشەوە بەهانەی بە نە گرەوەو پێ و دەست یاسای هۆی بە
 
 کردنهی جەمهاوەری بە و تهاک مهافی کردنهی دابهین ههۆی دەبهنە کە کهراون دیاری پرێنسیپ و میکانیزم هێندێک نامەدا بەر لە

 کە. ڕواڵەت نەک نهاوەرۆکەوە، بە هەیە پەیوەنهدی کە ەکها،د دیهاری کۆمهاریی دەسهەاڵتیی سیستمی بۆخۆی ئەوەش. دەسەاڵت
 ەش ئەو. کوردسهتان خەڵکهی جەمهاوەری بهۆ دەگهوێزێتەوە حیهزبەوە لە دەسهەاڵت کە کۆمارە دروشمی ڕەنگدانەوەی ئەوەش وابو
 :دەکەوێ دەر ڕوونی بە دا بەرنامەیە خاڵی ٥ لەو
 
 .ەگرێد سەرچاوە خەڵک دەنگی و ئیرادە لە اڵتێک دەسە مو هە -١
 ئیتنیکهی، هەاڵواردنێکهی جهۆرە ههی  گرتنهی چهاو بەر لە بەبهێ دەبهێ، دەنگ یەک تاکێ هەر بنەمای سەر لە ڵبژاردن هە -٢

 .کۆمەاڵیەتی ئاستی و ڕەگەزی ئاینی،
 دابهین هەمهووان بهۆ یەکسان شێوەیەکی بە دا دەسەاڵت ئۆرگانەکانی لە دا ڵبژێران هە و هەڵبژاردن لە بەشداری ئیمکانی -٣
 .ەکرێد
 و دەسههەاڵت کردنههی جههێ بە جههێ چههۆنییەتی سههەر لە کههۆنتڕۆڵ و بڕیارەکههان سههەر لە دانههان شههوێن ئیمکههانی دەبههێ خەڵههک -٤

 .هەبێ خۆیانیان هەڵبژاردەی دارانی دەسەاڵت البردنی کار لەسەر ئیمکانی تەنانەت
 .بکا پێشێ  کەمینە مافی نابێ دەنگ زۆرینەی پرەنسیپی-٥
 

 دیهارە. هەڵدەبژێردرێ خەڵکەوە الیەن لە فیدڕاڵ هەرێمی سەرۆکی کە ئەوەیە دا دەسەاڵت ەسەلەیم لە دیکە گرنگی باسێکی
 لە بهریتییە ئەسهڵی ڕوکنهی کە کهرا بەوە ئیشهارە دا هێرارشهیش حکهومەتی گەڵ لە جیاوازی و کۆماری حکومەتی ی پێناسە لە

 و بکهرێ ئیهدارە خەڵهک ئیهرادەی بە فیدراڵ ناوچەی مادام. خەڵکەوە ئیرادەی الیەن لە پرسایەتی بەر و دەسەاڵت وەرگرتنی
 باشههوری فیههدڕاڵی نههاوچەی ئێسههتا پێناسههەیە بەو. یە کۆمههاری دا دەسههەاڵت شههیوەی لە ئەوە هەبههێ، سههەرۆکی و پاڕلەمههان

 .نەبێ کۆمار ناوەکەشی با یە کۆماری دا شێوە لە کوردستانیش
 

. هێهزەوە بە حیزبی هێندێک الیەن لە نەکری قۆڕغ کە کراوە پێشنیار بەجۆرێک ڵبژاردنەکەی هە وشێوەی پاڕلەمان هەروەها
 کە دەدرێ قهانونی میکهانیزمێکی قەولهی. دا کوردستان کۆماری دانانی قانون دەسەاڵتی لە بەشداری بۆ نییە سیاسی سنورێکی

 .بکا کاندید بۆ خۆی بتوانێ کۆمەڵگا تاکێکی هەر وە هۆیە بە
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 ت دەوڵە سیسههتمی بههوونی کۆمههاری بە و دەسههەاڵت بههوونی جەمههاوەری بە اڕێههژید بنههاغە کە ی دیههکە کههانی گههرنگە پڕێنسههیپە
 لە دیهن دەبهێ، کهوردی زمانی ڕەسمی دەبێ،زمانی نەتەوەیی سرودی ئااڵو خاوەنی کۆمار: کە وەی لە بریتین دەکەن، یارمەتی
 مەیهدانی چوارچێوەی لە ەاڵتدەس خاوەنی و یەک جیالە ئیجڕایی و قەزایی دانان، قانون هێزی هەرسێک و  جیادەبێ دەوڵەت
 .دەبن دا خۆیان کاری

 
 کە بێنیههنەوە یههان وەبیههر باشههترە نههاگونجێ، دا فیههدڕاڵ ئێرانههی چوارچێههوەی لە کۆمههاری سیسههتمی وایە پێیههان کە ئەوانەی بههۆ

 بە دەدا کەاڵن سههەاڵحییەتێکی چەنههد تەنیهها کۆمههار، چ و هەرێههم چ بههێ، لەسههەر هەرنههاوێکی کوردسههتان، فیههدڕاڵی نههاوچەی
 و ئهابوری خهایەنی درێهژ بەرنهامەی میللهی، دیفهاعی دەوڵەتهی، نێهو پەیوەنهدی کاروبهاری لە بریتین ئەویش فیدڕاڵ دەوڵەتی
. دەبهێ دا کوردستان حکومەتی دەسەاڵتی ژێر لە دا کوردستان لە دەوڵەتداری بارێکی کارو هەمو لەوانە جگە. دراوی سیستمی
 کۆمههاری ناویشههی و بکههرێ کۆمههاری بە خەڵههک، ئیههرادەی بە بههدرێ کههومەتەح ئەو دەسههەاڵتی ئەگەر هەیە عەیبێکههی چ باشههە

 تهاریف خهۆی دەسکەوتی بە و بزانێ خۆی دەسکەوتی بە حکومەتە ئەو حیزب کە لەوەی نییە باشتر ئەوە ئایا. بێ کۆردستان
 بزانێ؟ خۆی مافی بە دا لەوێ دەسەاڵت دا نیهایەتیش لە کاو
 

 دیههکەش جیههاوازییەکی چەنههد دا، کوردسههتان کۆمههاری لە حکههومەتکردن بەرنههامەی ینێههوەرۆک بههدەینە سههەرنج وردی بە ئەگەر
 فرەوانههی بەر موشهارەکەتی بههۆ گونجهاو میکههانیزمی و خەڵهک دەسههەالتی سیسهتمی بە هەیە زۆریههان پەیوەنهدی کە بەرجەسهتەن

 مەسهەلەکانی. دەکەم پهێ نئیشهارەیەکیا تەنیها بهکەمەوە شیان درێژی بە نازانم پێویست بە کەلێرەدا. دا دەسەاڵت لە خەڵک
 مههافی پاراسههتنی دا، پیههاو و ژن نێههوان لە یەکسههانی تاکەکههان، ئههازادیی اڵیەتییەکههان، کههۆمە و دیمههوکڕاتی ئههازادییە وەک

 ڕێکهاری و میکهانیزم گەلێهک و...  مەدەنهی کۆمەڵگهای بە دان گرنگهی کۆمەاڵیەتی، دادپەروەریی قانوون، سەروەریی مندااڵن،
 بههوونی کۆمههار بە تەزمینههی و هههاتوون دا مە بەرنهها لە نێونەتەوەییەکههان قەراردادە و کۆنڤاسههیۆن یبەپێهه هەموشههیان دیههکە،

 .دەکەن سیستمەکە
 
 سیسهههتمی مهههۆدێرنترین دا وێ لە و کهههراوە تەنهههزیم عهههاداڵنە تێڕوانینێکهههی بە کە دا خهههایەنیش درێهههژ ئامهههانجی فەسهههڵی لە

 سهەردەم پێداویسهتییەکانی لەگەڵ عەداڵەتەکە ئاراسهتەی کە وەدرا بهاش هەوڵێکهی کراوەتەوە، شی دێموکڕاتیک سۆسیالیزمی
 کهردن شهە گە بهۆ یەکسهان شانسهی لە بهاس زۆرتهر لێهرەدا. بگهونجێ کۆمەاڵیەتی و زانستی ئابوری، گەشەی میکانیزمەکانی و

 و ڕەگەزی ئیتنیکهههی، نەتەوەیهههی، گهههرووپە الیەکەوە لە. بکهههرێ یەکسهههان ئیمکانهههاتی لە بهههاس کە ئەوەی هەتههها دەکهههرێ،
 بههازاڕی بە بههایەخ وە دیههکە الیەکههی لە دەدا، تەواو موسههاواتی دامەزرانههدنی هەوڵههی و دەکهها ڵههی چههاو یەک وەک جنسههییەکان

 و ئهاڵ و باس ڕێگای ناکرێ، لێ چاوی نەگۆڕ ئیدەئۆلۆژی وەک لێرەدا سوسیالیزم لەوەش جگە. دەدا ئابوری شەی گە و ئازاد
 شهێوازێکی بە دا، ڕیفهۆڕم پڕۆسهەی لە پێکههاتنی، کە دایە وە لە سیسهتمە ەمئ بهوونی دێموکڕاتیهک جەوهەری. دێڵێهتەوە گۆڕ

 ئەو بەڕێههوەبردنی بههۆ کە ئەوەیە دیههکە گرنگههی سههەلەیەکی مە.دی دێههتە خەڵههکەوە شههداریکردنی بە ڕێگههای لە و دێموکڕاتیههک
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 کهۆمەاڵیەتی، و ەنهیمەد ڕێکخهراوی و حیهزب هەم و کهۆمەڵ نێهو تهاکی دەنکهی هەم. نەکهراوە دیهاری پێشهڕەو حیزبهی سیستمە
 و هەل گەڵ لە سیسههتمە ئەو کە هێشههتراوەتەوە  ڕێگهها لەوەش جههگە. دراوە پههێ گرنگیههان کههانیش کلتههورییە و سههنفی ڕێکخههراوە
 ڕیفهۆڕم دا خهۆی نێو لە پێویست پێی بە و بەردەوام و  بگونجێنێ خۆی دا کردنی پیادە سەردەمی و کۆمەڵگا تایبەتیی مەرجی

 .بکا
 

 ئایها و بکهرێ باسهی خهایەن درێهژ ئامانجی وەک ئەوەی بۆ گونجاوە دروشمە ئەو ئایا کە بکرێ ئەوە سیبا دەکرێ چەند هەر
 دیههاریکردنی مههافی بە هەبههێ پەیوەنههدی دواڕۆژ ئامههانجی کە نیههیە باشههتر نەتەوەیههی حیزبێکههی و ژێردەسههت نەتەوەیەکههی بههۆ

 دا بەرنهامە لە شهێوەکان لە شهێوەیەک بە بهێ رارقە ئەگەر کهۆمەاڵیەتی، عەداڵەتهی باسهی بەاڵم یەوە، نەتەوەیی چارەنوسی
 لە وەک هەر چەنههدە هەر. سههەردەمەیە ئەم پێسههتی بە پههڕ هههاتووە، دا چههاردە کههۆنگرەی بەرنههامەی لە ئەوەی بگههونجێنرێ،

 لە سهە مە و بهێ کوردسهتان کۆمهاری بەرنهامەی لە بەشێک کۆمەاڵیەتی عەداڵەتی باسی دەکرێ کە کرا، پێ ئیشارەی پێشەوە
 .درێژخایەن ئامانجی ببێتە نەتەوەیی مەسەلەی بۆ ئێگجاری چارەسەری دیکە واتایەکی بە یا ییەکە،نەتەوە

 
 و دەکهرێن دیهاری باشهتر و ڕوونتهر ئیهرانیش جیاوازەکهانی نەتەوە نیهوان پەیوەنهدیی هێڵەکهانی دا کۆمهاری سیستمی باسی لە

 جەمهاوەری لە دەسهەاڵت کە فیهدڕاڵی، کۆمهاری کمییەتیحها. دەدرێ نیشهان دا ئێهران لە نەتەوەکهان یەکییەتی دروستی ڕێگای
 دەتهوانێ باشهتر دیهکە سیسهتمێکی هەر لە دیهکەدا، نەتەوەکهانی گەڵ لە و هەیە دێموکڕاتیکی پانتاییەکی وەردەکرێ، گەلێک
 ئەو هەمههو ئۆرگههانیکی پەیوەنههدیی نەتەوەکههان، بنههاغەی سههەر لە فیههدڕاڵ کۆمههاری سیسههتمی دامەزرانههدنی بە. بکهها مههامەڵە
 و پەیوەنهدی دا ئێهران لە تەوەکهان نە هەمهو بهۆ یەکسهان داوای. دەبهێ ئامادە مێژوو لە قۆناغێک هەر بۆ وە پێکە نەتەوانە

 نههاو نەتەوەکههانی دا چوارچیههوەیەش لەو هەر. دەکهها دیههاری دێموکڕاتیههک شههیوەیەکی بە نەتەوانە ئەو داهههاتوی موناسههەباتی
 و یەکتهر پەیمهانی ههاو و دۆسهت دەبهنە یەکتهر، گەڵ لە بەربەرەکهانی کەونەبه و یەکتر ڕەقیبی ببنە ئەوەی جیاتی لە ئێران

 هەمههو هههی ئیههران کە بکههرێ، ئیههددیعا دەکههرێ کە کاتەشههە ئەو تەنیهها. دا ئێههران هەمههو بەڕێههوەبردنی لە یەکتههر شههەریکی
 ئەوەی بهۆ خۆشهبکرێ ڕێگا ستڕاتیژییەک وەها داڕشتنی بە داوە هەوڵی کوردستان دێموکڕاتی حیزبی. ئێرانە نێو نەتەوەکانی
 هەم و هەبههێ خۆیههان دەسههتی بە خۆیههان چارەنوسههی دیههاریکردنی مههافی ئیمکههانی هەم دا داهههاتو لە ئێههران نێههو نەتەوەکههانی
 پەسههندکراوی بەرنههامەی لە مەبەسههتەش بەو هەر. هەڵبژێههرن ئێههران نەتەوەکههانی هەمههو نێههوان یەکییەتههی بههۆ داوتەڵەبههانە

 :لە بریتین کە کراون دیاری گرنگ زۆر پرێنسیپی پێج دا چاردە کۆنگرەی
 
 هەڵبژێهراوی نهوێنەرانی ههۆی بە خهۆی نهاوچەی ئیداریی کاروباری بەڕێوەبردنی لە بێ سەربەست و ئازاد نەتەوەیەک هەر -١

 .خۆیەوە
 یەکییەتیهیە لەو ههاتنەدەر یها مهانەوە بە دەنهگ ڕیفڕانهدۆمەوە ڕێگای لە کە هەبێ مافەیان ئەو نەتەوەکان لە کام ر هە -٢

 .بدەن
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 .بن بەشدار دا فیدڕاڵ دەوڵەتی کاروباری ڕێوەبردنی بە لە حەشیمەتیان پێی بە نەتەوەکان مو هە -٣
 ئەنجههومەنی ئەنههدامانی. نههوێنەران ئەنجههومەنی و نەتەوەکههان ئەنجههومەنی بههێ، ئەنجههومەن دوو خههاوەنی فیههدڕاڵ ئێرانههی -٤

 لە هەرکهههام بهههۆ نەتەوەکهههان ئەنجهههومەنی ئەنهههدامانی مبەاڵ. هەڵبژێهههردرێن و بکهههرێن دیهههاری حەشهههیمەت پێهههی بە نهههوێنەران
 چارەنوسهههی بە پەیوەنهههدییان کە بڕیهههارانەی و ئە بەتهههایبەت گرنهههگ، بڕیهههارێکی ههههی  و بهههن یەک قەدەر بە نەتەوەکهههان
 .نەکرێ پێ کاری ئەنجومەنەوە ئەم الیەن لە کران پەسند بەبێ هەیە، ئێرانەوە نەتەوەکانی

 ئەو نهوێنەرانی بهۆ ڤێتهۆ مهافی هەبهێ، نەتەوەکهان لە هەریەک نەتەوەیهی بەرژەوەنهدیی گەڵ لە دژایەتهی بڕیارێک ئەگەر -٥
 .بێ پارێزراو دا نەتەوەکان ئەنجومەنی لە نەتەوەیە

 
 ئەوەش و دا چهاردە کهۆنگرەی لە کهراو پەسهند نهامەی بەر بەسهەر زاڵە تەواوی بە نەتەوەیهی ڵویسهتی هە دەبینین جۆرە بەم
 جهگەلەوەش. ئێهران گەالنهی هەمهو نەتەوەیهی مهافی لە دیفا  بۆ بەڵکو کورد، گەلی نەتەوەیی مافی لە دیفا  بۆ تەنیا نەک

 دابەشههکردنی بههۆ و نەتەوەکههان نێههوان موناسههەباتی عههاداڵنەی تەنزیمههی بههۆ کههراوە پێشههنیار دێموکڕاتیههک و بههاش ڕێکههارێکی
 .دا نەتەوەکان نێوان لە دا، ئێران لە دەسەاڵت عاداڵنەی

 
 پێناسههەی لە یە بریتههی چههاردەدا، کههۆنگرەی پەسههندکراوی کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی بەرنههامەی لە دیههکە گرنگههی خههاڵێکی

 هههووییەتی. کههورد نەتەوەی نههاوی بە دەناسههرێ نەتەوەیەک ئەنههدامی وەک بههێ هەرجێگههایەک کههوردلە. کههورد گەلههی نەتەوەیههی
 کە دەکههرێ دەستنیشههان ڕاسههتییە ئەو ەشئەو سههەرەڕای. دەکههرێ دیههاری نەتەوەیههی پەیوەنههدیی دەکههرێتەوەو ڕوون کههورد تههاکی

 و ڕوویهن بەرەو جیهاواز مەرجهی و هەل چەنهدین دەگەڵ نهاخۆش، یها بهێ خهوش پێمهان کەوابهو و کراوە دابەش کورد نەتەوەی
 .بڕیاربدا خۆی مەرجی و هەل پێی بە کوردستان پارچەیەی ر هە گەڕێین لێ دەبێ

 
 مەسههەلە لە بەڵکههو. بههزانین جیههاواز بە چارەنوسههمان کە ئەوەی هههۆی ببێههتە نههابێ سههەپێنراوەش مەرجە و هەل ئەو دیههارە

 لە جهوانی بە ئەوەش. بهزانین خۆمان هی بە یەکتر تێشکانی و سەرکەوتن و بین یەکتر هاوکاری و یار پێویستە گشتییەکەدا
 و بهێ فێهر تهریەک ئەزمونەکهانی لە. بهێ یەکتهر پەنهای و پشهت دەبێ بێ جێگایەک هەر لە کورد. هاتوە دا حیزب نامەی بەر

 یەکگرتههوویی بە و هەبههێ دەنگههی یەک پێویسههتە دا نێههونەتەوەیی ڕاددەی لە. ئەزموونێههک هەر بههۆ بههێ یارمەتیههدەر بههدا هەوڵ
 بە دان گرنگههی. دەهێنجههرێ هەڵ بەرنههامەکەیەوە لە هەر کوردسههتانیش دێمههوکڕاتی حیزبههی نەتەوەیههی سیاسههەتی. دەرکەوێ
 دەگهرێ هەڵ زۆرجهار. بکرێ ڕیعایەت ئەوەش پێویستە و خوار دەباتە پلەیەک حیزبی قازانجی زۆرجار نەتەوەیی، مەسەلەی

 نیهیە ئەوە مانای بە دیارە کە. هەڵگیرێ حیزبی ڕەقابەتی و کاتی قازانجی لە دەست نەتەوەییەکە مەسەلە قازانجی بە کە
 و بههکەن سیاسههی قههابەتیڕە پههێکەوە کە دەبههن دروسههت ئەوە بههۆ حیزبەکههان وە، پههێچەوانە بە خههراپە، حیزبههی ڕەقههابەتی کە

 کە هەن نەتەوەیهی سهوری هێڵهی هێنهدێک بەاڵم. بێهنن پێهک خەڵهک کهۆمەاڵنی بۆ هەڵبژاردن ئیمکانی و جۆر جۆراو دەرفەتی
 .باس بەر دەکەوێتە نەتەوە گشتی قازانجی کە کاتەیە ئەو ئەویش. بکەن ڕیعایەتی هەمو دەبێ
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 سیاسەتی توانیومانە کوێ تا کە نەدرایەوە وە لە ئاوڕێکیش هی  اوکر ١٤ کۆنگرەی بەهێزەکانی خاڵە باسی زۆرتر ئێستا تا
 گونجهههاوەی و دەوڵەمەنههد نێههوەروکە ئەو کە سهههەرکەوتوین چەنههدە و کەیههن تەنهههزیم پەسههندکراوانە ئەو سههەر لە ڕوژانەمههان
 کەم زۆر ئێسهتا هەتها ١٤ ی کهۆنگرە دوای ماوەی لە ئێمە بێ ڕاستی ئەوەی. خەڵک کۆمەاڵنی نێو بگەیەنینە حیزب پڕۆگرامی
. داڕێهژین نەتەوەیهیە بەرنهامە ئەو بناغەی سەر لە سیاسەتەکانمان و بناسێنین پڕۆگرامەتازەکەمان کە ئەوەی سەر پڕژاوینە
 ناسههالم ڕەقههابەتی لە بههواردبێ خۆمههان هەرچەنههدیش ئههێمە کە بههووە، ئەوە کەمتەرخەمیههیە ئەو سههەرەکییەکانی هههۆ لە یەکێهک
 دەرگیههر مەسههەلەیە ئەو لەگەڵ زۆر کههردەوەدا لە بەاڵم دیههکە، ڕێکخراوەکههانی و حیههزب و خۆمههان پێشههوی هاوڕێیههانی لەگەڵ
 بەسههەر ئەوەنههدە مەسههەلەیە ئەو زۆرجههار بەاڵم خەیههنەوە، دوور ئاکههامە بههێ گێههژاوە لەو خۆمههان داوە هەوڵمههان ڕاسههتە. بهووین
 .گیراوە لێ خۆدەربازکردنمان ڕێگای کە بووە، زاڵ ومەرجەکەدا هەل

 
 و ئهاڵ ئەو کردنهی تەبلیه  و ناسهاندن بە کهردووە خەریهک خهۆی زۆرکەم مهاوەیەدا لەو ئهێمە حیزبهی ڕێبەرایەتی لەوەش جگە

 و حیهزب جێگیربهوونی مەسهەلەی. نەبهووە دەلیه  بهێ بە هەروا ئەوەش دیهارە. ههاتوون دا حیهزب بەرنهامەی سهەر بە گۆڕانەی
 ئههاوڕێکی تهها هێشههتوەتەوە حیههزب ڕێبەرانههی بههۆ کەمههی یدەرەتههان دا، لەتبههون دوای نائومێههدی هەوای و کەش بەسههەر زاڵبههون
 نهاتوانێ جۆرێهک ههی  بە ئەوە هەرچەنهدە. بدەنەوە ڕیفۆڕمەکان بۆ پێ جێ بەدەستهێنانی و بەرنامە شیکردنەوەی لە جیددی
 ەمه کە مههاوەیەدا لەو زۆرگرنهگ مەسهەلەیەکی هەروەهها. بێنێهتەوە بهارەوە لەو حیهزب ڕێبەرایەتیهی کەمتەرخەمیهی بهۆ پاسهاو
 ئێهران لە سهەرکۆماری هەڵبژاردنی بە پەیوەندیدار گۆڕەکانی ئاڵو کردبو، خەریک بەخۆیەوە ڕێبەرایەتی زیهنی هەم و وەخت

 ببێهتە دەکهرێ هەڵبهژاردنە ئەو کە گەیبهو تهێ وە لە هەڵبهژاردن پێش ماوەیەک تەنانەت زوو، زۆر هەر ئێمە حیزبی. بوو دا
 لەوە حیهزب هەروەها. ئێران دیکەی گەالنی و کورد گەلی داخوازییەکانی انەگۆڕیهێن و ڕژیم کێشانی چالش بە بۆ دەرفەتێک

 ئەو قهوڵکردنەوەی بهۆ بهاش دەرفەتێکهی ببێهتە دەکهرێ هەڵبهژاردن گەیشهتوەو خهۆی ئەوجهی بە حاکمییەت قەیرانی کە گەیبو
 گهرت جیهاوازی هەڵوێسهتێکی رەجها ئەو ئهێمە حیزبی هەربۆیە. دا ئێران لە جیددی گۆڕی و ئاڵ بۆ خۆشکردن ڕێگا و قەیرانە

 نەکهرد تەحهریم هەڵبژاردنهی ئەمجارە دا، دوایی ساڵەکانی لە باو هەڵوێستی پێچەوانەی بە و هەڵبژاردن مەسەلەی سەر لە
 مەسهەلەیەش ئەو دیهارە کە. ڕژیم چالشکێشانی بە و داخوازییەکان گۆڕی هێنانە بۆ بکرێتەدەرفەتێک کە ئەوەبو ئامۆژگاری و

 لە و بکههرێ جێبگیههر تههازەیە هەڵوێسههتە ئەو بتههوانری تهها گههرت ڕێههبەری زۆری کههاتێکی الیەک لە بههوو، ەدواوەب ئەنجههامی دوو
 نیشهان مەسهەلەیەی ئەو هەڵبهژاردنیش ئەنجامەکهانی و سهەلماند حیزبی ڕێبەرایەتی سیاسی وشیاریی و دیرایەت الیەکیشەوە

 بیههری لە دوورکەوتههنەوە و ڕۆژ مەسههەلەکانی بههۆالی ایەتهیڕێبەر سههەرنجی الدانههی سههەر لە کە نههاکرێ ئەوە ئینکهاری بەاڵم. دا
 .هەبوو بەرچاوی شوێنێکی دا ڕیفۆڕم مەسەلەی و حیزب بەرنامەی باڵوکردنەوەی

 
 ی چارده کۆنگره و ئاوڕێک له ی پازده و کۆنگره ره به

 
 (م بەشی چواره)  
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 کهۆنگرەی پەسهندکراوی کوردسهتان دیمهوکڕاتی بهیحیز بەرنهامەی نێهوەرۆکی توانها پێهی بە دا هەوڵم دا ڕابردوو بەشەکانی لە
 کههۆمەاڵنی داخوازەکههانی و ویسههت گەڵ لە بەرنههامەکە بزانههی کە ئەوەبههو هەڵسههەنگاندنە لەو مەبەسههت. هەڵسههەنگێنم چههاردە
 .دەگرێتەوە یەک کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە خەڵک

 
 دەتههوانێ کههورد، گەلههی خەبههاتی کردنەوەیتههاقی پێههی بە و کههراوەتەوە تههاقی دا جۆراوجههۆر مەرجههی و هەل لە بەرنههامەیە ئەو

 .بێ خەبات لە قۆناغە ئەم وەاڵمدەری
 بە چاوێههک پیویسههتە ئایهها. پههازدە کههۆنگرەی بههۆ وەرگههرین ئەنجامێههک بتههوانین کە کرابههو ڕوانینههێکەوە  بە هەڵسههەنگاندنە ئەو

 نا؟ یا بخشێنینەوە، دا بەرنامە نێوەرۆکی
 

 چەنهد پێویسهتە بهدەین، کوردسهتان ڕۆژهەاڵتهی خەڵکهی کهۆمەاڵنی وازییەکانیداخ و ویست پیی بە و باش بڕیاڕێکی بۆئەوەی
 .بگرین چاو بەر لە مەسەلەیەک

 
 فەلسەفەی دروستبونی حیزبی دیموکڕاتی کوردستان

 
 ئامههههانجەکەی دامەزراوە، ک.ژ کههههۆمەڵەی بەدەنەی و بیههههر لەسههههەر سههههەرەتاوە لە هەر کە کوردسههههتان دێمههههوکڕاتی حیزبههههی

 حیزبێکهی. بکها تهایبەتی کهۆمەڵێکی یا چینێک نوێنەرایەتی کە نییە حیزبێک. کوردبووە گەلی ەتەوەیین مافی بەدەستهێنانی
 واتهایەکی بە. هەڵبگهرێ نەتەوەییەکهان مهافە لە دەسهت نیهیە ئامهادە دەسهەاڵتیش وەدەسهتهێنانی بهۆ تەنانەت کە نەتەوەییە

 کهورد گەلهی تەوەییەکهانی مهافە کە بکها دا دەسهەاڵت ەل موشارەکەت دەتوانێ کاتێک تەنیا کوردستان دێموکڕاتی حیزبی دیکە
 دێمهوکڕاتی حیزبی دروستبوونی فەلسەفەی کەوابو. کرابن دەستەبەر کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی سەردەمیانەی ویستی پێی بە

 دا بحیهز بەرنهامەی لە سهتڕاتیژیە ئامهانجە ئەو پێویسهتە هەربهۆیەش. کهوردە گەلهی نەتەوەی مافی بەدەستهێنانی کوردستان
 کوردسهتان دێموکڕاتی حیزبی بۆ دەکرێ، دیموکڕاسی لە باس ئەگەر وێنە بۆ. دیکەدا ئامانجەکانی هەمو بەسەر بکا قورسایی

 .بوبێ دەستەبەر کورد گەلی نەتەوەیی مافی دا تێی کە دەکا پەیدا نێوەرۆک کاتێک تەنیا
 

 گەشەی هەستی نەتەوەیی

 
. بگهرێ چهاوی بەر لە دا خهۆی بڕیهاراتی لە و بزانهێ نەتەوەکەی خوازییەکهانیدا میچهی پیویسهتە زۆر نەتەوەیی حیزبێکی بۆ

 و لە کههورد گەلهی و سههەر چهوەتە زۆر کوردسهتان ڕۆژهەاڵتههی لە نەتەوەیهی هەسههتی کە دەڵهێن پهێ ئەوەمههان نیشهانەکان هەمهو
 خهۆی ئیهرادەی رهێنهانیبەکا هەوڵهی دا دێموکڕاتیهک گهۆڕێکی و ئهاڵ هەر لە تها هەیە تەواوی ئامهادەیی دا کوردستان بەشەی

 ئهاراوە، ههاتوونە دا نەتەوەیهی بهواری لە کە ڕووداوانەدا و بۆنە ئەو هەمو لە. بدا نیشان خۆی نەتەوەیی سایەتی کە و بدا
 یها کوردسهتان بەشهێکی لە گەورە دەسهکەوتێکی وەدەسهتهێنانی کوردسهتان، دیهکەی پهارچەیەکی لە کورد ڕێبەرێکی گیرانی وەک
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 نیسهان خهۆی نەتەوەیی هەستی کوردستان ڕۆژهەاڵتی دا، کوردستان بەشێکی لە کورد گەلی زانجەکانیقا سەر بۆ هەڕەشەیەک
 دیهاری خهۆی چارەنووسهی بۆخهۆی هەوێ دەی کە داوە نیشهانی دا ئێهران نێهو ڕووداوەکهانی و گۆڕەکان و ئاڵ لە هەروەها. داوە
 دیهاریکردنی بهۆ کە داوە نیشهانی. بکها ئێهران ناوەنهدی لە مهاف داوای کە کردووە تێپەڕ قۆناغەی ئەو کە داوە نیشانی و بکا

 کوردسهتان بهدا هەوڵ دەبهێ کە ناوەنهدە ئەوە ئەمجارەیهان بکهاو پۆلیمیهک ناوەنهد گەڵ لە نیهیە ئامهادە خۆی چارەنوسی مافی
 .دەبێ دا ڕەواکانی مافە سەلماندنی ڕێگای بە تەنیا ئەویش. بخا خۆی لەگەڵ

 
 بهۆ و خهۆی دەسەاڵتی تاقیکردنەوەی بۆ ئامادەیە کە داوە نیشانی دا بۆنە چەندین لە دا نکوردستا ڕۆژهەاڵتی لە کورد گەلی
. پاشهکۆ ببێهتە نیهیە ئامهادە چیهدی کە گەیانهدووە ڕای شهێوەیەک هەمهو بە هەروەها. دا ئیران چوارچێوەی لە شەڕاکەت ڕۆڵی
 چههاولێکەری نەک بههێ، سیاسههی شههەریکی دا ئێههرانیش چوارچێههوەی لە و بههدا بڕیههار بۆخههۆی دا کوردسههتان لە هەوێ دەی بەڵکههو
 .سیاسی

 
 کە دەردەکەوێ بۆمههان بکەیههن، بەراورد نەتەوەیههیە شههانەوەی گە ئەو گەڵ لە چههاردە کههۆنگرەی پەسههندکراوی بەرنههامەی ئەگەر
 بەسههتەنەوەی لە باشههە پڕدێکههی و نەتەوەییەکههانە داخههوازییە میچههی مامناوەنههدیی ئاسههتی تەنیهها دا ڕاسههتی لە بەرنههامەیە ئەو

 لە کههورد گەلههی ئیههرادەی بە دەداتەوە نەتەوەییەکههان ئامههانجە ڕێههوەبردنی بە و دیههاریکردن لەالیەکەوە. ئیسههتاوە بە ڕابههردوو
 بهۆ هەوڵهێکە. دەدا نیشهان ئێهران ناوەندی گەڵ لە هاوسەنگ هاوکارییەکی وێنای وە دیکە الیەکی لە و کوردستان ڕۆژهەاڵتی
 بەرنهامەیە ئەو. نەتەوەیهی خهاوەنبونی بە قۆنهاغی بۆ نەتەوەییەوە مەزلومنمایی قۆناغی لە نەتەوەیی خەباتی گواستنەوەی

 دێمهوکڕاتیکی شهێوەی بە و هێمنهی بە زەرورەتهی لەگەڵ هەم و نەتەوەیهی هەستی ڕاددەی بەرزبونەوەی گەڵ لە دەگونجێ هەم
 .دا ئێران چوارچێوەی لە نەتەوەیی لە مەسەلەی چارەسەریی

 
 ئەو دا، کوردسههتان ڕۆژهەاڵتههی لە کههورد گەلههی نەتەوەیههی هەسههتی پێههوانەی بە کە وەربگههرین ئەنجههامە ئەو دەتههوانین بههۆیە

 .دا سەردەمە لەم نییە گۆڕ و ئاڵ بە پیویستی شێوەیەک هی  بە بەرنامەیە
 

 ئاڵ و گۆڕ لە ناوچە و لە دنیا دا

 
 گۆڕەکهههان و ئهههاڵ دا، دسهههتانیشکور و ئێهههران ناوەڕاسهههت، ڕۆژهەاڵتهههی نهههاوچەی ڕاددەی لە چ و نێهههونەتەوەیی ڕاددەی لە چ

 ئیههرادەی تههوانی گەل سههوودان باشههوری لە مەوبەر لە مههاوەیەک هەر. گەالنههن نەتەوەییەکههانی داخههوازییە و ویسههت بەقههازانجی
 عەداڵەتخهوازی،  جواڵنەوەکهانی لەوە جهگە. بکها دابەشهی تهازە واڵتهی دوو سهەر بهۆ و بگهۆڕێ واڵتەکە سنوری و کا زاڵ خۆی

 هێنههانی بەکههار لە کەمتههر شههتێک بە گەالن. دایە خههۆی ئەوجههی لە دا نێوەڕاسههت ڕۆژهەاڵتههی لە خوازیئههازادی و دیموکڕاسههی
 و دنیها بەجۆرەکهانی جهۆر نەتەوە خواسهتی بەرزبهوونەوەی ئاسهتی گەڵ لە حیزب بەرنامەی ئەگەر. نابن ڕازی خۆیان ئیرادەی
 بکەیهن، چارەسهەر سهەلەکە مە دا ئێهران ارچێهوەیچو لە هەوێ بمان دا کات هەمان لە و هەڵسەنگێنین دا ناوچەش تەنانەت
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 چارەسهەری بهۆ بگهوێزینەوە خەبهات قۆنهاغی بمهانهەوێ گەر ئە دیهارە. گونجهاوە مەرج و هەل گەڵ لە تەواو حیزب بەرنامەی
 نەتەوەی سروشهتیی و ڕەوا مهافێکی ئەوەش کە بکەیهنەوە سهەربەخۆیی لە بیهر دەبهێ و جیهاوازە مەسەلەکە کاتە ئەو کۆتایی،

 .جیهان دیکەی نەتەوەکانی هەمو وەک دەکور
 

 ئاڵ و گۆڕ لە سیستمی بیرکردنەوەو بەسەرچوونی قۆناغی ئایدیۆلۆژییەکان

 
 کە الوان بیرکههردنەوەی چههۆنییەتی. دان ڕووخههان لە ڕەوەکههان تەک ئایههدیۆلۆژییە دا دنیهها واڵتەکههانی هەرەزۆری شههی بە لە

 و کەلههێن دوای بە ئیسههتا الوان. نەتەوەیههیە کەسههایەتیی و ەتەوەیههین مەسههەلەی لە ڕووی گههۆڕن، و ئههاڵ مۆتههۆڕی بەهێزتههرین
 و کهوڕ بە الوان. نهابن قەتهیس دا دوکماتیسهتییەکان کتێهبە چوارچێهوەی لە و نهاگەڕێن دا ژەنگاوییەکهان تیۆرییە قوژبنەکانی

 مەیهدانە ههاتنە ئەو بهۆ. بهکەن گهۆڕ و ئهاڵ خۆیهان هێهزی بە و بێهنن کهار بە خۆیهان ئیهرادەی تا شەقامە، لە ڕوویان کچەوە
. بکهاتەوە کۆ یەکتر دەوری لە دیاریکراو وەاڵتێکی الوانی کە ئەوتۆ پێناسەیەکی. هەیە خۆیان پێناسەی بە پێویستیان الوان
 و لە نیشههتمانی و نەتەوەیههی هەسههتی ئەوڕۆ دنیههادا سەرانسههەری لە. دیههوەتەوە دا نەتەوەیههی هەسههتی لە پێناسەیەشههیان ئەو

 هەسهتە ئەو شهێوەکان لە شهێوەیەک بە و بهکەن خۆیهان ههووییەتی لە پاریزگهاری هەوێ دەیهان ەموانه. دایە هێزی بە پەڕی
 لە یها دا فوتبهاڵ بەرکیهی کهی مەیهدانەکانی لە ئەوهەسهتە گەیشهتون، خۆیهان مافەکانی هەمو بە کە واڵت زۆر لە. ببڕن دەر

 دیموکڕاسههی و سههەربەخۆیی ئههازادی، بە هیشههتا ەک وەاڵتههانە لەو. دەدەن نیشههان دا زانسههتی و سیاسههی ئههابوری، بەربەرەکههانی
 گەلهههی وەک ژێردەسهههتەکانی نەتەوە وەاڵتهههی لە و دەدەن نیشهههان خۆیهههان دیکتاتۆرەکهههان دژی دا شهههەقامەکان لە نەگەیشهههتوون

 سیسهتمی لە گۆڕەش و ئاڵ بەو وەاڵمدانەوە بۆ. دەنوێنێ خۆی نەتەوەیی هەستی دانی لێکگرێ بەشێوەی ڕەوشەکە دا، کوردیش
  بە دا چاردە کۆنگرەی لە کە دەسکەوتانەبێ ئەو پاراستنی دەبێ پازدەمان کۆنگرەی هەڵوێستی کەمی النی دا، کردنەوە بیر

 .نییە ئەمڕۆشمان الوانی داخوازییەکانی میچی ئەوە کە بگوترێ پێویستە هەرچەندە. هێناون دەستمان
 

 نەخش و گرنگی خەباتی جەماوەری

 
 گەورەتهرین خەڵهک، کۆمەاڵنی کانی داخوازییە و ویست بە گوێدان و جەماوەری خەباتی بە دان گرنگی دا ئێستا سەردەمی لە

 هەروەهها. جهووە بەسەر خەڵکەوە کۆمەاڵنی داخوازییەکانی بە مامەڵە سەردەمی. سیاسییە حیزبێکی هەر سەرکەوتنی ئامڕازی
 و ڕێبەرایەتهی بهازنەی لە پێویستە واقیعبین و دێموکڕات حیزبێکی. جووە بەسدەر زانین قارەمان و پێشەنگ بە خۆ سەردەمی
. بهن گەلەکەی داخوازییەکهانی و ویسهت بهااڵنوێنی ئهاوێنەی سیاسهەتەکانی بهدا هەوڵ و دەر بچێهتە خۆشهی بەدەنەی تەنانەت

 گرفتههی تووشههی دا خەڵههک ئیههرادەی الی بههۆ ڕانەوە گە کههاتی لە بکهها، خههۆی ئەنههدامانی بههۆ سیاسههەت تەنیهها کە هەرحیزبێههک
 دا هەڵوێسهتگرتن و نوسهین ڕێگهای بە و نەزەر بەر دێهنە واڵتەوە نێوخهۆی لە کە لیکدانەوانەی ئەو هەمو بە. بێدە بناغەیی

 ڕوونههههاکبیرانی و گشههههتی بە خەڵههههکەوە کههههۆمەاڵنی الیەن لە چههههاردە، کههههۆنگرەی پەسههههندکراوی بەرنههههامەی دەبههههنەوە، بههههاڵو
 .بەرنامەیەکە هەر بوونی گونجاو حەکی مە باشترین ئەوەش. وەرگیراوە باش تایبەتی کوردستانەوەبە
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 .سەردەمی ڕازیکردنی ناوەندی ئیران بەسەر چووە، ناوەند پێویستە نەتەوەکانی ئێران ڕازی بکا

 
 ناوەنهد کە دابهوون ئەوە بیری لە زۆرتر ئیرانیش، دیکەی گەالنی و کورد مەدارانی سیاسەت زۆر ماوەیەکی گرانەوە بەداخیکی

 ئێهران لە دا، سهەقەت نەتەوەی -دەوڵەت دامەزرانهی دوای بە کە دا ئێهران لە نەتەوەیهی ەیتوانهدنەو سیاسهەتی. بکەن ڕازی
 خهوازی جیهاوازی کهوتکی. دابنهرێن دا ئیتتیههام کورسهی لە هەمیشهە مافخوراوەکان نەتەوە کە کردبو کارێکی درابو، پێ برەوی

 چاالکهانی سهەر لە کهاری تەنهانەت ئیهران ەکهانینەتەو سەر دادەبەزییە نەتەوەیی مافی ڕەوای داوایەکی هەر بەهانەی بە کە
 واقیعبینههی بە فەرمههانڕەوا نەتەوەی دەسههەاڵتپارێزیی و ئێرانیسههتی پههان سیاسههەتی لە گههوێگرتن زۆرجههار. کردبههو کههوردیش
 نەتەوەی نههوێنەرانی ئەوە تێپەڕیههوین، قۆنههاغە و لە ئێسههتا. دادەنههران بنههاغەیە ئەو سههەر لە دروشههمەکان و دەکههرا تەرجههومە

 ئهێمەی چیهدی ناکها پێویسهت. فهرەنەتەوەیە وەاڵتێکهی ئیهران کە بنهێن ڕاسهتییە لەو پێ و بن واقیعبین دەبێ کە نڕەوانفەرما
 ئێهران واقیعییەتهی لە بهاس شهەففافی بە زۆر پێویستە بەڵکو. بنگونجێنین ئەوان سەقەتەکانی تیورییە لەگەڵ خۆ مافخوراو

 بەنهدەکانی هەمو تا سەرەتاکەیەوە لە هەر چاردە، کۆنگرەی پەسندکراوی بەرنامەی روەشەوە لەو. بکەین خۆمان مافەکانی و
 .واقیعبینانەن

 
 بڕیارەکههانی کردنههی دەوڵەمەنههد بە بکهها خەریههک خههۆی زۆرتههر پههازدە کههۆنگرەی پیویسههتە پێشههەوە لێکههدانەوانەی ئەو پێههی بە

 سهەردەمییەکان بۆچوونە کردنی دیاری لە ئەگەر بکاو چاکسازی پێویستە، کردنە ڕوونتر کە جێگایانە لەو. چاردەوە کۆنگرەی
  یەکێک کردنیان دەوڵەمەند و نەتەوەییەکان هەڵوێستە لەسەر داگرتنەوە پی. بچێتەوە دا پێیان هەیە کوڕییەک و کەم دا
 .کۆنگرەیە و ئە گرنگەکانی ئەرکە لە
 

 بڕیاریههان و بههدۆزێتەوە چههاردە یکههۆنگرە بڕیارەکههانی کردنههی کههردەوە بە میکانیزمەکههانی پههازدە کههۆنگرەی پیویسههتە هەروەههها
 مهاوەی لە بەڵکهو نیهیە، کوڕیمهان و کەم دا بڕیار و بەرنامە لە ئێمە کە دا ڕاستییە ئەو ڕووناکی ژێر لە ئەوەش. بدا لەسەر
 فەرهەنگههی دروسههتکردنی بههۆ نەدان هەوڵ بەرنامەکانمههان، ناسههاندنی بههاری لە هەبههووە کوڕیمههان و کەم دا کههۆنگرە دوو نێههوان

 سهی فەرهەنگهی لە قەتیسهمان و کهردوون تیۆریزەمهان کە سهەردەمیانەی ئامهانجە ئەو گەڵ لە تەشهکیالتی و سیاسهی گونجاوی
. کهار فەرهەنگهی و کهار دەسهتوری و ئاییننهامە سهەر وەرگێهڕینە بەرنهامە نێهوەروکی نەمهانتوانیوە ئهێمە. دا کهارپێکردن ساڵەی
 لە کەڵههک دا بوارەکههان هەمههو لە کە نەداوە هەوڵمههان و ونجههاوەنەگ بەرنههامە لەگەڵ زۆر مههاوەیەدا لەو ووتارمههان و کههردار

 .وەرگرین کۆنگرەدا لە داڕێژراو بەرنامەی
 

 نههاکەون، بەرچههاو زۆر کههردەوەدا لە بێنههین، بەدیههان دا پێههڕەو و بەرنههامە ڕوونههاکی ژێههر لە قەراربههو کە گههۆڕانەی و ئههاڵ ئەو
 و هەل گەڵ لە بهاش ڕاگەیانهدنمان و دیپڵۆماسهی شهکیالتی،تە سیاسهی، فەرهەنگهی. خسهتوون ڕێکمهان دا تیۆری لە هەرچەند
 بە و دەربکەیهن کردەوەیهی قەراری بهدەین، هەوڵ ئەوبهوارانە هەمهو بهۆ پێویسهتە کهۆنگرەدا لە. نەگونجانهدووە تهازەدا مەرجی
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 و گۆڕەکهان و ئهاڵ پیهادەکردنی بهۆ ڕۆژانەمان خەباتی مەیدانی بتوانین تا. ووردکەینەوە دا کار پالنی لە پێڕەومان و  رنامە
 .بکەین ئامادە سەردەم گەڵ لە گونجاندن خۆ
 

 پێڕەوی نێو خۆی پەسندکراوی کۆنگرەی چاردە

 
 و پێهڕه سهەر لهه وورد باسێکی بۆیه هەر وە، حیزبه ئەندامانی و حیزب تەشکیالتی بە هەیە پەیوەندی زۆرتر پێڕەو مەسەلەی

 بههۆ نههاوخۆ وی پێههڕه نههدی به هێنههدێک نگههه ڕه کههه بڵههێم و ئههه بههێ ده نههد هرچ هه. نههازانم پێویسههت بههه دا کههراوه کی یههه قاله مه لە
 بهه کهه ی وه ئهه ر بهه لهه ڵکو بهه بێ، ههه ندانهه به و لهه قسێک نه که ی وه ئه ر به له ک نه من بڕوای به ویش ئه. ببن وه پێداچونه

 بهه ک یهه هه ده نهد چه ی مهاوه بهۆ ئێمه. نین ادئام وه شکیالتییه ته و سیاسی نگی رهه فه باری له ئێمه حیزبی ندامانی ئه وه داخه
 کی یه شهێوه بهه بتهوانین تا هه چێ ده پێی که کردووین درووست بۆ کاری نگێکی رهه فه ش وه ئه و کردووه کارمان دیکه کی یه شێوه
 .بێین ڕا کردن کار ی دیکه

 
 و لە گەرم باسهێکی ورووژانهدنی بهه بهدا تی هیارمه و کها دروسهت پرسهیار هێنهدێک بتهوانێ م کهه النهی مهن ی باسهه و ئهه هیوادارم

 .وه یه باره
 ٢٠١١ی مارچی ٦:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 ”تی خۆیدا جێگیر بکا سیاسه  له  قورسه  رجه و مه بوو ئه ده تی حدکا نه رایه ڕێبه

 
 و هێنها کهانی کاره  بهه کۆتایی پێش لەوە رۆژ چەند کوردستان دیموکراتی حیزبی ی پازده ی کۆنگره  دیمانه –تایمز  اڵت رۆژهه

 نهدرا یه راگه و خهۆی کهاری ی رنامهه به  کهرده یی وه تهه نه گوتهاری کوردستان دیموکراتی حیزبی  بوو رنج سه جێی  زیاتر که ی وه ئه
 کهات ده گفتگهۆ کان ئێرانییهه و کهوردی  نه الیه مووو هه ڵ گه  له و زانێت ده وا ڕه  به ی هک له گه بۆ نووس چاره دیاریکردنی مافی  که
 .بخات جێ دا کانیتر نه الیه سیاسی بیاتی ده ئه نێو  له یی وه ته نه گوتاری مکی چه ی وه ئه بۆ
 
 م ئهه داههاتووی ی رنامهه به و  یهه ۆنگرهک م ئهه کانی ئاکامهه و کوردسهتان دیمهوکراتی حیزبهی ی پازده ی کۆنگره نگاندنی ڵسه هه بۆ

 . پێکهێناوه دیموکرات حیزبی سیاسی ری فته ده ندامی ئه ڵماشی شه فا مسته رێز به ڵ گه له کمان یه دیمانه  حیزبه
 
 جاری مال نه سازدانی؛ جه

 



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  70 
 

 

ری  فتههه نهدامی ده ک ئه وه نابیشهت کهانی خهۆی هێنها و جه کاره  ی حیزبهی دیمهوکراتی کوردسهتان کۆتهایی بهه١٥ی  کهۆنگره: پرسییار
 بینی؟ چیدا ده  له١٤ی  ڵ کۆنگره گه له ١٥ی  کانی کۆنگره ڵبژێردران، جیاوازییه هه  م حیزبه سیاسی ئه

 
 بهاش زۆر وان ئهه. بکها جێگیهر دا خۆیهان تی سیاسه  له  قورسه  رجه مه و ئه بوو ده نه  تاوه ره سه  له ر هه حدکا تی رایه ڕێبه :اڵم وه

 ڵ گهه  لهه کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی نهاوی و مێهژوو  کهه بهزانن بهوو ده و ناسی ده کوردستانیان دیموکراتی حیزبی ی پێکهاته
 بیههانووگرتن ر گههه ئه ش وه لههه  جگههه.  نییههه یان وه جیاکردنههه لێههک ئیمکههانی و  ڵههه تێکه حههدک باتکارانی خههه خههوێنی و تی سههایه که
 “ . وه ته کراوه سند په دا سێزده ی کۆنگره  له  که  ناوههێ نه کار به مان ناوه و ئه  ئێمه بێ، نه
 

 ی پڕۆسهههه  لهههه  ئێمهههه دا چهههارده ی کهههۆنگره  لهههه  کهههه دابهههوو  وه لهههه  چهههارده ی کهههۆنگره ڵ گهههه  لهههه  پهههازده ی کهههۆنگره کانی جیاوازییهههه
 دێمهوکڕات حیزبهی کانی جهه وه  بهه  هندامه ئه و کهادر زۆری شهی به  نده رچه هه حیزب تبوونی له دوای. بووین دا  وه کردنه ئۆرگانیزه

  لهه ندی یوه په کانی کاناڵه و یاندن ڕاگه کانی روازه ده ئیمکانات، واوی ته  به نیزیک ی زۆربه اڵم به بوون، حدک نی الیه ڵ گه  له
 کان برینهه کردنهی ساڕیژ و حیزب کردنی جێگیر  ئێمه رکی ئه ترین وره گه دا چوارده ی کۆنگره  له. دابوون ر رامبه به نی الیه ست ده

 و داڕێههژین یی وه تههه نه سههتراتیژی و ت سیاسههه بههوو پێویسههت. بووین نههه سههت کده یه  وه کانیشههه بۆچوونه بههواری  لههه ها روه هههه. بههوو
  کهه مان کهه حیزبه بهۆ شهیاو کی پایگایهه و ین بکهه جێگیهر خۆمهان بناسهێنین، خۆمهان بهوو پێویسهت.  وه ینهه بکه ست کده یه خۆمان
 .بێنین ست ده  به بێ، دێموکڕات حیزبی ک وه مێژووی ن خاوه حیزبێکی یالیق
 
  لهه بێشک دابوو، کان ڕوانییه چاوه ی وه ره سه  له ڵێم نه ر گه  ئه کردی دا بوار هێندیک  له دا ڕابردوو ساڵی سێ  له حدک ی وه ئه

  وه ره ده  لههه توانیمههان  ئێمههه. بههووین وتو رکه سههه  وه کاناڵههه زۆر  لههه  وه کانههه ندییه یوه په بههواری  لههه. دابههوو کان ڕوانییههه چاوه ی ڕاده
  جگهه. پشهت ر سهه  بیانخاتهه توانیبهوی خۆی مێژووی دریژایی  به حیزب  که  وه ندییانه یوه په ی روازه ده و ئه ی زۆربه نێو  وه بچینه

 دا کان کوردسهتانییه هێزه ڵ گهه  لهه نهدی پێوه  لهه.  وه ینه بکه ش دیکه بواری و زێنین ببه ش سنوورانه و ئه ت نانه ته توانیمان  وه له
 و بمانناسههن کان کوردسههتانییه حیزبه واوی تههه  کههه ین بکههه کارێههک و وین رکههه ده یی وه تههه نه هێزی بههه حیزبێکههی ک وه توانیمههان

. ن بکههه مان پێناسههه  وه وڵهههماق و گونجههاو تێکی سیاسههه  بههه رپرس بههه هێزێکههی ک وه زیههاتر ش وه لههه ت نانههه ته. ن بکههه بوڵمان قههه
  حیزبهه موو ههه  لهه زۆر یامێکی پهه. یشهتن گه  پهازده ی کهۆنگره  به  که بوون  یامانه په و ئه من ی بۆچوونه و ئه بۆ  ڵگه به باشترین

 حیزبهی  بهه اننهدیی یوه په مێژوویهی ی شهێوه  به  که ی ئیرانیانه  حیزبه و ئه موو هه  له کوردستان، ی پارچه چوار ر هه گرنگەکانی
 کههورد، کانی یه تی سههایه که  لهه یام پههه یههان ده و کان ییهه وه ته نێونه  ڕێکخههراوه و حیههزب  لهه یام پههه نههدین ،چه بووە هه  وه دێموکڕاتهه

 انتوانیمه  ئێمهه دا کان ئیرانییهه  ڕێکخهراوه و هێهز ڵ گه  له ندی پێوه  له. من ی بۆچوونه و ئه بۆ ن ڵگه به کان خاریجییه و ئیرانی
 رپرس بهه حیزبێکهی ک وه خۆمهان و ربگهرین وه ڵک کهه کان تهه رفه ده  له بگرین،  پێوه ندییان پێوه دا خۆمان یی وه ته نه رگی به  له

 سهازمان خۆمهان واڵت ی وه ره ده  لهه م ههه و واڵت نێوخهۆی  لهه م ههه توانیمان  وه شکیالتییه ته بواری  له ها روه هه. ین بکه  پێناسه
  مانتوانیوه نهه نهد رچه هه دا کانیش پیداویسهتییه زمینی تهه و یانهدن ڕاگه بواری  له.  وه ینه بکه ساغ هێز به شکیالتێکی هت و ین بده
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  بوونههه  وانههه ئه مووی هههه.  وه ینههه بکه تایی ره سههه سههتێنی به و  بنکههه  توانیومانههه اڵم بههه پههێش،  بچینههه خۆمههان بارسههتایی  بههه
 باشهی تهاکتیکی و ن درێژخایهه پالنهی سهتڕاتیژی،  لهه بیهر  وه تهه ڕاحه یاڵی خهه  بهه بتوانێ  که  ازدهپ ی کۆنگره بۆ ک یه سمایه ده

 سیاسهی و سهتڕاتیژی ی وره گهه کی یه سهمایه ده  کهه دابهو گرنگهی بڕیهاریکی نهد چه ها روه هه  چارده ی کۆنگره.  وه بکاته ن کورتخایه
 و پهازده ی کهۆنگره بهۆ  وه فکرییهه بهاری  لهه زۆر کی کارئاسهانییه دا  چهارده ی رهکهۆنگ  لهه دا راسهتی  لهه.  پهازده ی کۆنگره بۆ بوون

  واتهه. ههاویژرابو دا چهارده ی کهۆنگره  لهه بیهدا کوردسهتان دیمهوکراتی حیزبهی بهوو ده  کهه ی بهازه و ئهه. کرابهو دواتر کانی کۆنگره
 ی کهۆنگره رکی ئهه گرنگتهرین مهن ڕی بهاوه  بهه  بۆیهه. یی وه تهه نه دروشهمی ی وه کردنهه چهڕ و نێوخهۆیی دێموکڕاسی ، وه خۆنوێکردنه

 پانتهایی ئیهدی ته سهتهێنانی ده  بهه و  تهازه قۆنهاغی ڵ گهه  له گونجاندنیان ، چارده ی کۆنگره کانی بڕیاره  به  وه پێداچونه  پازده
  بوو، شکیالتی ته
  
 حیهزب خسهتنی جێ و  وه خۆسهاغکردنه ی کهۆنگره ، چهارده ی نگرهکهۆ وابوو  کهه. یشت گه  ڕوانیانه چاوه و ئه مووو هه  به ش کۆنگره  که

 .بوو  وه نوێکردنه خۆ کانی دروشمه و یی وه ته نه ستڕاتیژیی وری ده  له  وه کۆبونه ی کۆنگره  پازده ی کۆنگره دا کاتێک  له بوو،
 

  کهرد کهه  وه ی بهه ئامهاژه  تهایی کهۆنگرهسهمی کۆ رێوره  زیزی لهه رێز خالیهد عهه سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان بهه: پرسیار
،  نهاردووه ١٥ی  کهۆنگره  ت بهه باره ی  و فهاکس بیهر و ڕای خۆیهان سهه و ئیمهه  نامهه  نهاوخۆ بهه  ڵکی کوردسهتان لهه اڵنی خهه کۆمه

 ؟ وه دانه هات و ئاوڕی لێ  وه م بۆچوون و پێشنیارانه نگ ئه ده  به  نده چه  کۆنگره
 

 و یی وه تهه نه باتی خهه یی، وه ته نه کگرتوویی یه کانی ره وه ته وری ده  به زۆرتر ڵک خه اڵنی کۆمه کانی رهپێشنیا و بۆچوون :اڵم وه
 و کهرا  ڵوێسهته هه  رانهه وه ته و ئهه موو ههه ر سهه  له دا  پازده ی کۆنگره  له.  وه خوالنه ده دا کان ته رفه ده  له باش رگرتنی وه ڵک که

 دانرابهو، ی بناغه دا  چارده ی کۆنگره  له  که یی وه ته نه تی سیاسه. کرد سند په  رانه وه ته و ئه ر سه  هل باشی زۆر بڕیاری  کۆنگره
 ن الیهه  له کراو سند په نگ ده تێکڕای  به گرنگتر ش وه له.  وه کرایه  پێناسه باشتر و وه داگیرایه ر سه له پێی دا پازده ی کۆنگره  له

 و ناسهاندن بهۆ پهڕی و چهڕ  بهه  کهۆنگره دوای  لهه  کهه سپێردرا سکرتێریش خسی شه و ری ڕێبه کانی انهئۆرگ موو هه  به  وه کۆنگره
  لهه دا، حیهزب سهکرتێری وتهاری مین کهه یه  لهه  یه له سهه مه و ئه زانن ده ک وه ر هه. بکرێ کار یی وه ته نه ستڕاتیژیی پیدانی ره په
  کهۆنگره یی، وه تهه نه کگرتوویی یهه  بهه بێ ههه ندیشهی پێوه ی وه ئه.  دابۆوه نگی ڕه یجوان  به زۆر دا  کۆنگره واوبوونی ته ڕاسمی مه

 وتهووێژ دا کهان ڕێکخراوه و حیهزب موو هه ڵ گه له رت شه و ید قه بێ و بدا  درێژه تیخوازی کیه یه تی سیاسه حیزب  که دا بڕیاری
  لهه باشهی کی جێگایهه مان کهه حیزبه  وه خۆشهییه  بهه. بێنهێ کهار  به یی وه ته نه تی کیه یه پێکهێنانی بۆ خۆی توانای موو هه و بکا
 موو ههه ن الیهه  له  که وت که رده ده دا یامانه په و  له ش وه ئه و  یه هه دا کوردستان کانی پارچه موو هه کانی ڕێکخراوه و حیزب نێو

 ی وه جواڵنهه کڕیزکردنی یهه  لهه تهوانێ ده وابهوو  کهه. نههاتبوو  کهۆنگره بهۆ  وه کوردسهتانه ی چوارپارچهه ر ههه کانی ناسراوه  حیزبه
 ی کههراوه تی سیاسههه و کان تههه رفه ده  لههه رگههرتن وه ڵک کههه بههواری  لههه. بگێههڕێ گرنههگ ڕۆڵههی دا کههورد ی وه تههه نه ڕزگههاریخوازی
 دا کهۆنگره  لهه رگیهرێ، وه ڵک کهه کان تهه رفه ده  لهه  دراوه وڵ ههه و  کهراوه و یڕه پهه دا کهۆنگره دوو ی مهاوه  لهه  که دا ش واقیعبینانه
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 نگ ده بههه بههاش کی یه شههێوه به  کههۆنگره  کههه بڵههێم تههوانم ده لەسههەریەک. کههرا پێشههنیار بههۆ گونجههاوی ڕێوشههوێنی و  وه کرایههه سههند په
 . چووه  وه ڵکه خه اڵنی کۆمه کانی پێشنیاره و بۆچوون

 
ر گوتههاری حیزبههی دیمههوکراتی  سههه ری له ڵی کیشههابوو و کاریگهههدا بهها ر کههۆنگره سههه به  ی کههه ییههه وه ته نه  و گوتههاره ئههه: پرسیییار

یی جهێ بخهات یهان ویسهت و  وه تهه گوتهاری نه  ؟ ئایا حیهزب خهۆی بڕیهاری داوه ی گرتووه رچاوه سه  وه چییه  کوردستانیش دانا له
 ڵکی کوردستان بوو؟ اڵنی خه داخوازی کۆمه

 
 ویسهتی رچاوگرتنی بهه  لهه  بهه کهاتیش و ئهه ر هه  .کرابو سند په نگ ده ی زۆربه  به  وه چارده ی کۆنگره  له ر هه  گوتاره و ئه :اڵم وه

 کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی  دیهاره. درابوو  بڕیاره و ئه واڵت، نێوخۆی  له یی وه ته نه ستی هه ری سه چوونه و ڵک خه اڵنی کۆمه
 گوتههاری خسههتنی جێ نی الیههه زۆر کی یههه ماوه اڵم بههه ، زراوه دامههه یههی وه تههه نه ی له سههه مه ری سههه چاره بههۆ  وه دروسههتبوونییه  لههه ر هههه
 دێموکڕاتیهک، مهافخوازو ناسهیۆنالیزمی و یی وه تهه نه تیی سایه که دروستکردنی بۆ وڵدان هه و یی وه ته نه نگی رهه فه یی، وه ته نه
 ریی ڕێبهه نێهو ت نانهه ته و حیهزب نێوخهۆی  لهه  وه رهبها و لهه اڵم بهه ، وه لێدرایهه ئهاوڕی دا  چهارده ی کهۆنگره  له. کرابوو رامۆش فه

 نگاوی ههه  وه بهاره و لهه دا  پهازده ی کهۆنگره و  چارده ی کۆنگره نێوان ی ماوه  له مانتوانی نه  بۆیه. بوو نه نگی ماهه هه دا حیزبیش
 زیههاتر نگی ماهههه هه و  وه کرایههه ێههداگریپ  یه له سههه مه و ئههه ر سههه  لههه  وه خۆشههییه  بههه دا  پههازده ی کههۆنگره  لههه. ڵبگرین هههه جیههددی
 خۆیهان رشهانی سه رکی ئه  به  وه وباره له  که سپێردرا حیزب کانی تییه سایه که و کان ئۆرگانه موو هه  به  که ک یه شیوه  به پێکهات،

 .ستن هه
 

م  نی ئهه کانیتریش خهاوه یهان حزبهه  ییهه وه ته ڵگری گوتهاری نه ئێستا دا ههه  نیا حیزبی دیموکراتی کوردستان له ئایا ته: پرسیار
 ن؟ گوتاره

 

 اڵنی کۆمهه  بهه  باشهتره  وه بهاره م لهه تیش زاوه قهه. زانهن ده یی وه تهه نه  بهه خۆیهان کان حیزبهه ی زۆربه ئیددیعا، ک وه  دیاره :اڵم وه
 دا کانیان ته سیاسهه و گوتهار  بهه چاوێهک  پێویسهته کان حیزبهه موو ههه مهن بۆچهوونی  بهه ند رچه هه  . بسپێرین کوردستان ڵکی خه

  گرنکهه  له سهه مه و ئهه ڵ گهه  لهه گوتاریشهیان و دانهێن حیزبهی قهازانجی پهێش  لهه یی وه ته نه قازانجی ن بده وڵ هه و  وه بخشێننه
 ڵ گهه  لهه. کرێ نهه ت سیاسهه پێشهوودا تیی سهوننه قهاڵبی  لهه  کهه  یه هه  وه به پێویستی یی وه ته نه گوتاری ڵگرتنی هه. ن ڕێکبخه
 رازیکردنهی بهۆ یها تهاران،  لهه اڵت سهه ده نهدی ناوه رنجی سهه ڕاکێشهانی بۆ و بین ڕاست ڕوو دا رمانڕەواش فه ی وه ته نه و خۆمان

 دا  یدانهه مه و لهه کان کوردسهتانییه  هیهزه  کهه  یهه وه ئه خراپتهر مووشی هه  له. گۆرین نه خۆمان گوتاری ری، راسه سه ئۆپۆزیسیۆنی
 یی وه تهه نه گوتهاری.  وه بکاتهه نیزیهک رایی ندگهه ناوه  لهه خهۆی زۆرتهر بهدا وڵ ههه رکام ههه و کتر یهه ڵ گهه  لهه ت قابه هڕ  ونه بکه

 بڕوانهی تهاران بهۆ و ئێهران بهۆ  وه کوردستانه  له  که  یه مانایه و به ش وه ئه. بێ نگ ماهه هه یی وه ته نه کرداری ڵ گه  له  پێویسته
 تیی کییهه یه و دێ بهاڵوی و پهرش  بهه کۆتهایی ن، بکهه چاو ڕه  وه ئه کان حیزبه موو هه ر گه ئه  وایه پێم من.  وه وانه پێچه  به ک نه
 . مووانه هه باتی خه وتنی رکه سه ئامڕازی ترین وره گه  که بێ ده ر به سته ده یی وه ته نه
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 تری گوتهاری ژێهر چهه  اڵت لهه رۆژهههکانی  موو حیزبه ههی  وه بۆ ئه  یه کی هه یه رنامه حیزبی دیموکراتی کوردستان چ به: پرسیار
 اڵتی کوردستان دروست بێ؟ کی سیاسی بۆ رۆژهه نگییه و هاوده  وه یی خۆی کۆبکاته وه ته نه

 

 و بچهووکی گرتنهی رچاو بهه  لهه بهێ  بهه و جیهاوازی بهێ  بهه دا کهان ڕێکخراوه و حیهزب موو ههه ڕووی به  وه کرانه تی سیاسه :اڵم وه
  کههه  یهه گرنگانه  ئهامڕازه و لههه خۆیهان، قورسهایی پێههی  بهه رکام ههه کان حیزبههه موو ههه خشهی نه رچاوگرتنی بههه له  بهه و یی هور گهه

 و رت شهه و یهد قه بهێ کان حیزبهه موو ههه ڵ گه  له  یه هه باسمان و دیدار ی رنامه به  ئێمه  وه له  جگه. دێنێ کاری به  ئێمه حیزبی
 و حیهزب ڵ گهه  لهه دانیشهتن  لهه ک یهه زنجیره  دایهه ی رنامهه به  له حیزب تیی رایه ڕێبه. زانین ر میحوه  هب خۆ و ڕزکردن فه خۆ بێ

  وه ئهه حیهزب تی سیاسهه  دیهاره. کهردن ر سهه  له باس بۆ بکا ش پێشکه  وه باره م له پێشنیار هیندێک و بدا نجام ئه کان ڕێکخراوه
  خاڵهه وێ یههه ده ڵکو بهه ن، بکهه سهندی په بکها  دیکهه کهانی ڕێکخراوه و حیهزب  لهه اواد و داڕێهژێ ک یهه رنامه به بۆخهۆی  کهه  نییه

 کان حیزبهه دا  راسهتییانه و ئهه ی چوارچێهوه  لهه تها بکها، سنیشان ده بات خه مڕۆی ئه کانی پێویستییه و بکا  پێناسه کان شه هاوبه
 .ن بده وڵ هه  یه نامه ر به و ئه دیهێنانی وه بۆ  وه پێکه موو هه و ن هبک سند په یی وه ته نه ی تۆکمه کی یه رنامه به  وه پێکه بتوانن

 
نهاتوانێ کهار بهۆ   وه خاتهه تها مهاڵی خهۆی رێهک نه  کهرێ کهه حیزبهی دیمهوکراتی کوردسهتان ده  ی ئاراسهته  یهه خنه و ره ئهه: پرسیار
 ؟ وه نه ده ده  یه خنه و ره المی ئه کان بکات، چۆن وه سیاسییه  ی هێزه وه نگی و کۆکردنه هاوده

 
  حیزبی ت قه  نییه وا پێم و  ڕێکه زۆر خۆی حدک ماڵی ناو  چونکه. بێ دێموکڕات ی ماڵه بنه ناوماڵی ستت به مه بێ ده :اڵم وه

  یهه خنه ڕه و ئهه بهێ دێمهوکڕات ی وره گهه ی ماڵهه بنه سهتت به مه ر گهه ئه  دیهاره. بووبێ ههه بایی تهه  نهده وه ئه نێوخۆیدا  له دێموکڕات
 بڵههێم کههرێ ده ت نانههه ته و  نییههه  ئێمههه حیزبههی  لههه نیا تههه  بههه  یههه خنه ڕه و ئههه ڕووی اڵم بههه.  دایههه خههۆی جێههی  لههه و کهرێ ده رک ده
 رتێک شههه هههی  بههێ  کههه  یانههدووه ڕایگه  میشههه هه کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی  چونکههه. وێ کههه ده  ئێمههه ر بههه بچههووکی شههێکی به

  وه داگیرایهه  وه ئهه ر سهه له پهێ دا ش کۆنگره  له. کان کێشه رکردنی سه چاره بۆ دانیشێ دێموکڕات ی دیکه نی یهال ڵ گه  له  یه ئاماده
 وڵ ههه دا دیمهوکرات ی وره گهه ی ماڵهه بنه نێهو  له کڕیزی یه ستهێنانی ده  به بۆ  وه خۆیه توانای موو هه  به حیزب تیی رایه ڕێبه  که
 کانی نه سهه ڕه  هێهزه لێکهدابڕانی یی وه تهه نه تیی کییهه یه ڕێگهای ر سهه کۆسهپی ترین وره گهه  موایههپێ خهۆم حاڵی بهه ش بهه من. بدا
 ن، بکهه هاوکهاری  وه پێکه  دۆستانه کی یه شێوه  به ن ده نه وڵ هه و ن خه ڕیکنه خۆیان کانی ندییه پێوه وان ئه تا.  باته خه یدانی مه
  بگرنهه یی وه تهه نه ئهاوا تێکی سیاسهه ش دیکهه هاوڕێیهانی هیوادارین.  نایه ست ده به چاور به وتنی رکه سه و  نایه پێک تی کییه یه

 کانی حیزبهه موو ههه و خۆیهان هاوڕێیهانی وڕووی ره بهه  وه کرانهه تی سیاسه و ر ده  بێنه کان تبوونه له می رده سه ی بازنه  له و پێش
 دێمهوکڕات ی ماڵهه بنه نێهوان تیی کییهه یه و کڕیزی یهه شهک بێ. ن بکهه خهۆش یی وه ته نه تیی کییه یه بۆ ڕێگا و ن بکه سند په  دیکه
 اڵتی ڕۆژهههه سیاسههی یههدانی مه موو هههه پانتههایی  بههه رباڵو بههه کی یههه ره به پێکهێنههانی و یی وه تههه نه تیی کییههه یه ی بناغههه ردی بههه

 . کوردستانه
 

 ناوی حیزبی : یاند ری سیاسی حدک رایگه فته ناوگۆڕین، ده پرسی  ت به باره تی حدکا دا سه رایه اڵمی رێبه وه  له: پرسیار
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  لهه  دا، پێهت وایهه بات ده خه  خۆ درێژه به ربه ک حیزبێکی سیاسی سه مری واقیع و وه ئه  ئێستادا بۆته  دیموکراتی کوردستان له
کی بههۆ  یههه رنامه چ به  یشههن؟ حههدکدابن  وه کههه یه  ک دوو حزبههی سیاسههی بههه بتههوانن وه( حههدکا و حههدک)کان  داهههاتوودا دیموکراتههه

 ؟ یه حدکا هه  له  وه نزیکبوونه
 

 هاوکهاری و دانیشهێ حهدکا ڵ گهه  لهه رجێک مهه هی  بێ  یه ئاماده  که  یاندووه ڕایگه  میشه هه کوردستان دیموکڕاتی حیزبی :اڵم وه
  بههه  پێویسههته دانیشههتن. ناکهها بوڵ قههه هێزێههک هههی   لههه رجێکیش مههه هههی  دانههانێ رجێک مههه هههی  بۆخههۆی ک روه هههه  دیههاره. بکهها

  رجهه مه و ئهه بوو ده نهه  تاوه ره سهه  لهه ر ههه حهدکا تی رایهه ڕێبه. ن بکهه بووڵ قهه کتر یهه ال ردووک ههه و بهدرێ نجام ئه نگی هاوسه
 بهزانن بهوو ده و ناسی ده کوردستانیان دیموکراتی حیزبی ی پێکهاته باش زۆر وان ئه. بکا جێگیر دا خۆیان تی سیاسه  له  قورسه

 لێهک ئیمکهانی و  ڵهه تێکه حهدک باتکارانی خهه خهوێنی و تی سهایه که ڵ گهه  لهه کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی ناوی و مێژوو  که
 دا سهێزده ی کهۆنگره  لهه  کهه  هێناوه نهه کار بهه مهان ناوه و ئهه  ئێمهه بێ، نهه بیهانووگرتن ر گه ئه ش وه له  جگه.  نییه یان وه جیاکردنه

 دووالی ر هههه ک روه هههه  دیههاره. جیههاوازن نههاوی دوو درێههژی  بههه م هههه و کههورتکراوی  بههه م هههه حههدکا و حههدک.  وه تههه کراوه سهند په
 ، نییهه دا نهاو  لهه ک یه کێشهه ههی . بوون ههه دا کهه حیزبه مێهژووی  لهه ردوکیان ههه ش نهاوه دوو و ئهه کهه، یه مێژوویهان دێموکڕات

  کهه  وه کهۆنگره رێگهای  لهه و خهۆی بهۆ ی حیزبهه ر ههه  کهه ی ڕاسهتییه و لهه  جگهه  وه ئه  .راونک بوڵ قه و ناسراون ناویش ردووک هه
  لهه ت نانهه ته  یه له سهه مه و ئهه. بگهۆڕێ نهاو یها ڵبژێرێ، ههه خهۆی بهۆ ناو توانێ ده ، تیدایه حیزبی ندامانی ئه موو هه ری نوینه

 و ئهه ت نانهه ته  کهۆنگره رانی نوێنهه بهۆ دا کهانیش کۆنگره  لهه.  دیکهه یحیزبێکه  بهه بگها چ ، نییهه دا یش حهدک تی رایه ڕێبه ست ده
 . بووه نه باسیش جێگای ر هه  یه له سه مه
 

  تی رایه ڕێبه و  وه ته داگیراوه ر سه له پیی دا  پازده ی کۆنگره  له تر جارێکی  وه نیزیکبوونه لێک بۆ وڵدان هه تی سیاسه  دیاره
 ی وه ئهه اڵم بهه. ڕاکێشهێ وتهووێژ میهزی ر سهه بهۆ حهدکا نی الیهه رنجی سه دا ده وڵ هه و دا ده  درێژه  هت سیاسه و ئه بێگومان حیزب
 بههۆ ڕێگهها تهها دابهێ، ر سههه به گههۆڕانی بههێ ده  کهه  وانههه ئه تی سیاسههه و  دایهه حههدکا ی روازه ده  لههه  کههه تۆپه  وه بهاره و لههه بههێ ڕاسهتی
 .بکرێ خۆش دانیشتن

 
 گوتاری   ند پێتان وایه ، تا چه ییه وه ته کی نه یه ئێران کێشه  ی کورد له بی دیموکراتی کوردستان کێشهڕی حیز باوه  به: پرسیار

 ئێران؟  لی کورد له کانی گه ئامانجه  یشتن به بێ بۆ گه توو ده رکه یی سه وه ته نه

 
 و خۆبوون بڕوابهه می رده سهه  قۆناغهه م ئهه.  وه هتهاز قۆنهاغێکی نێو  ته ناوه پێی دا جیهان ری رانسه سه  له الن گه باتی خه :اڵم وه

 چی ملکههه و ی بکههه خههۆش اڵتدار سههه ده تی سیاسههه گههۆڕانی  بههه دڵ  کههه  ماوه نههه  وه ئههه می رده سههه.  سههتنه به ل گههه هیههزی  بههه پشههت
 ی مهوعجیزه  بهه پشهت چیهدی و  وه یهه کۆبکه کهورد ی وه تهه نه ریی ماوه جهه هێزی  که  هاتووه  وه ئه کاتی. بی ند ناوه کانی بۆچوونه

 اڵتی ڕۆژههه  لهه کهورد ی وه جواڵنهه دا ڕابهردوو ساڵی یان ده  له. ستی به نه سێک که ند چه تیی بلیمه و تی مانیه قاره یا دیپڵۆماسی
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 هێهزی واو مانڕهر فهه ی وه تهه نه ڵ گهه  لهه  یهه وه ئه کهاتی.  یوه گهه نه ههی   بهه و  وه تهه تاقیکردووە ی بوارانهه و ئهه موو ههه کوردستان
 و بینین نهه دا بی ڵهه ته  جزییهه ته ئیتتیههامی کورسهیی  لهه خۆمهان چیهدی. بهین ففاف شهه و کراوه دا، ویش ئه سیاسیی اڵتی سه ده

  بهه پێویسهتی یی وه تهه نه مهافی ستهێنانی ده به  که نین یه بگه خۆشمان ی وه ته نه  له بێ ده. گرین نه  وه خۆمانه به دیفاعی تی حاڵه
 و لهه چاوێهک بها. ن بکهه تێهدا شهداریی به  یهه وه ته نه و ئهه کانی سهه که کی تهه ک تهه  پیویسته  بۆیه.  یه هه  که وه ته نه مو هه ێزیه
 رنجی سهه  توانیویانهه یهدان، مه  هاتنهه و خۆبوون ڕبهه باوه کگرتوویی، یه  به اڵم به بچووکترن،  ئێمه  له زۆر  که ین بکه  وانه ته نه

 اڵت، ڕۆژههه تیمهۆری ک وه کانی نمونهه دا دوایهی ی سهااڵنه و لهه ر ههه. ن بگهه واکانیان ڕه مافهه  بهه و ڕاکێشهن خۆیهان یال بهۆ دنیا
 . یه هه سودانمان باشوری و کۆسۆڤۆ

 
 دا رانئێه  لهه ر گهه ئه ت نانهه ته. بێنهین سهت ده به مهاف تهوانین ده خۆمهان تواناکهانی و هێهز پێهی  به  که بزانین  وه ئه بێ ده  ئێمه

  بهه  نهده چه و بهڕێ ده پهێ  دیموکڕاسهییه و لهه مان نهده چه کها ده دیاریی  که  خۆمانه هێزی فاکتۆری  وه ئه بێ، حاکم دێموکڕاسیش
 نگی رهههه فه و یی وه تههه نه گوتههاری ی وه ئههه ر گههه مه ، نایههه سههت ده به ش ییههه وه ته نه  هێههزه و ئههه. ین گههه ده خۆمههان یی وه تههه نه مههافی

 .ین بکه زاڵ دا مان که وه جواڵنه ر سه به یی وه ته نه
 
 .رگرین وه ڵک که ناتوانین تێکیش رفه ده هی   له ین، که نه  کاره و ئه ر گه ئه

 

کان تووشهی  ئێرانییهه  ڵ هێهزه گهه یی له وه تهه ری گوتهاری نه بهه  گرتنهه  ی حیزبی دیموکراتی کوردستان بهه که پێشبینی ده: پرسیار
  م قسهانه اڵمی حیزبی دیموکرات بۆ ئه پاڵ حیزبی دیموکراتی کوردستان؟ وه  ئێران بدرێته  له  وه ی جیابوونهتاوان  گرفت ببێ و

 بێ؟ چ ده

 

   یه وه ئه واقیعبینیش و  یه وه ته نه  فره اڵتێکی وه  که  یه وه ئه ئیران تی واقیعییه  که نین یه بگه تێیان ین بده وڵ هه بێ ده :اڵم وه
  تهه واقیعیه و ئهه ئینکهاری  کهه ناپهاریزرێ  وه بهه ئێران خاکی یی کپارچه یه.  وه بدۆزیه  یه له سه مه و ئه بۆ ر سه چاره کی ڕیگایه  که
 بینها  وه ئیرانهه کانی وه تهه نه موو ههه ی بانهه ڵه داوته کی تییهه کییه یه  بهه ئێهران ن بهده وڵ ههه  کهه پهارێزرێ ده  وه به ڵکو به. ن بکه

 ر سهه  لهه فیهدراڵی داوای  وانهه ته نه و ئهه کاراکانی  هێزه ی زۆربه.  یه هه  تییه کییه یه و ئه بۆ باش کی یه مینه زه تائیس.  وه بکرێته
 تی زایهه ڕه پێهی  بهه ئیهران ی وه دروسهتکردنه بهۆ خهوڵقێنێ ده باش تێکی رفه ده ش وه ئه. ن که ده جوغڕافیایی و یی وه ته نه ی بناغه

 وا رمانڕه فهه ی وه تهه نه دارانی تمه سیاسهه ر گهه ئه مهن ڕی بهاوه  به. کگرتوو یه ئێرانی داهاتووی کردنی دابین و کان وه ته نه موو هه
 و ئههه بههۆ بهێ ده یمان هاوپههه باشهترین  ئێمههه سههلی نه و  باشهه تێکی رفههه ده  وه ئهه بپههارێزن، ئێههران خهاکی یی کپارچههه یه وێ یانههه ده
 ناکها پیویسهت بین؟ نهه ففهاف  شهه وانیش ئهه ڵ گهه  له بۆ  ئێمه بن؟ ده ڕازی  وه به داهاتوو کانی هسل نه ڵێ ده کێ نا ده.  یه له سه مه
.  وه بکرێنهه  النه سهه مه و ئهه  باشهتره.  دیکهه جهۆریکی دا خۆمان نێو  له و جۆرێک کان ئێرانییه ڵ گه له ین، بکه ت سیاسه و  نه دوو
  تهه هاتوه نه واشهمان گرفتێکهی ههیج و کهردوه باس مان یه له سه مه و ئه ری راسه سه نی یهال زۆر ڵ گه  له دا ڕابردوو ی ماوه  له  ئێمه
 خۆمههان بهۆ و  یههه ئێمه ڕی بهاوه فیهدڕاڵی ی شههێوه  بهه نوس چهاره مههافی داوای  کهه ین بههده وان بهه دڵنیهاییش بههێ ده  ئێمهه. ڕێ ر سهه
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 ئیعتیمهاد ت قهه ین، بکهه  قسه  دیکه جۆریکی  به وان ئه ڵ گه  له و جۆرێک  به خۆمان الی  له ر گه ئه. ڕازین پێی و ڵمانبژاردوه هه
 کوردسهتان کهانی کێوه و شهاخ  له فارس الوانی کوشتدانی به  که بڵێین پێیان ت ڕاحه سه  به  که  هاتووه ش وه ئه کاتی.  نایه پێک

  وره گهه کی یه سهی مایه که زۆر. وان ئهه بهۆ   شانازیشهه  نهه و  تێدایهه وان ئهه بۆ قازانجی  نه ئێران ی دیکه کانی ییه وه ته نه  ناوچه و
 و شارسههتانیەت سههاڵ زار هههه ش شههه نی خههاوه  بههه خههۆی و زانههێ ده وتوو پیشههکه  بههه خههۆی  کههه فههارس ک وه کی یههه وه ته نه بههێ، ده
 زۆر بهه  کهه بکها بوڵ قهه توانێ نهه دا ش مه رده سهه و لهه و  وه تهه یه نه  ناوچهه کانی وه تهه نه  لهه ک یهه ههی  ک وه زانێ، ده نگ رهه فه

  کهه  کهردووه بوڵیان قهه کان بهه ڕه عه. دانێهی ر سهه له تیان تایبهه نهاوێکی و بلکێنی  وه که یه  به جیاواز کی یه وه ته نه ند چه ناکرێ
 بههوونی ئینکههاری  لههه انک تورکههه ، پێکهێنههاوه ڵ گههه  لهه یان بانههه ڵه داوته کی فیدڕاڵییههه عێههڕاق  لههه و  جیههاوازه کی یههه وه ته نه کهورد
 و ئهه توانێ نهه کهۆن مێهژووی و نگ رههه فه ن خهاوه فارسهی وڕۆیی ئهه ڕوونهاکبیری بهێ ده بهۆ کهردن، بوڵ قهه ر سهه  هاتونه  وه کورده

 .زێنێ دابه دیموکڕاسی و ڵێنێ هه نگاو هه عێڕاقیش ی ڕاده  به توانێ نه ئێران بێ ده بۆ بکا؟ بوڵ قه  ڕاستییه
 

م  رانی ئهه رجێک رێبه مه  ن به که وزی ئێران ده ی سه وه جواڵنه  پشتیوانی له  که  یاندووه حیزبی دیموکرات رایگهسکرتێری : پرسیار
رانی  ن رێبهه الیهه  ئێران له  ی کورد له له سه مه   ، پێت وانییه وه خۆیاندا بچنه  ئێران به  پرسی کورد له  ت به باره سه  یه وه جواڵنه

 یی؟ وه ته کی نه یه له سه کرێ تا مه یر ده یی سه کی ناوچه یه له سه ک مه وه  یه وه م جواڵنه ئه

 
 تێکی سیاسهه کان، رییه راسهه سه  وه جواڵنهه ر سهه  لهه شهوێندانان بۆ وڵدان هه و کان ته رفه ده  له رگرتن وه ڵک که تی سیاسه :اڵم وه

  لهه  ندییهه پێوه داڕشهتنی ش باتهه خه و لهه شهێک به. ر ده  رێتهه به کوردستان ی چوارچێوه  له خۆی باتی خه  پێویسته کورد و  ڕاسته
  ئێمهه. کانمان ویسهته یانهدنی ڕاگه بهۆ م ههه و مان که له سهه مه ناسهاندنی بهۆ م ههه ئێهران، ی دیکه کانی ناوچه ئازادیخوازانی ڵ گه

  لهه بوو ههه چەکهداریمان ی وه جواڵنهه ترین هور گهه. ین بکهه  ئیزۆلهه ئێهران  لهه خۆمهان تی، پاشهایه می رده سهه باتی خهه ک وه نابێ
  مجاره ئههه. بههوو" ک  سههیاه" ک وه نی کورتخایههه کی یههه وه جواڵنه ئاگههاداری نیا تههه ئێههران ڵکی خههه اڵم بههه دا ١٣٤٧ – ٤٦ کانی سههاڵه

 ڵ گهه  لهه  تاوه ره سهه  لهه ر ههه  پێویسهته و وه خۆمانهه کانی دروشهمه و نگ ڕه بهه اڵم بهه ، وه کانهه وه جواڵنه نهدی ناوه  پچینه  پیویسته
  له سهه مه  کهه ین بکهه هێزێهک ر ههه  لهه پشهتیوانی  رجهه مه و به و گۆڕێ  بێنینه خۆمان کانی ییه وه ته نه  ویسته ند، ناوه کانی هێزه
 الواز ڕژیهم  خۆشهه نپیمها  دیهاره.  نییهه ند ناوه  له سیاسی ئاڵوگۆڕی بۆ نیا ته  ئێمه باتی خه. بێ بوڵ قه ی ئێمه ی که ییه وه ته نه
 یی وه تههه نه مههافی بوڵکردنی قههه ویش ئههه.  یههه هه رجمان مههه دا  ڕژیمههه و ئههه بههۆ رناتیف ئاڵتههه دانههانی  لههه اڵم بههه بڕووخههێ، و بههێ
 . یه ئێمه

 
  لهه وخۆ ڕاسهته هاوکهاری بهۆ اڵم بهه ڕژیهم، الوازبهوونی ههۆی  ببێتهه  که ین که ده نگاوێک هه ر هه  له پشتیوانی ند رچه هه وابو  که
  لهه کان وه تهه نه مهافی  بهه بهدا گرنگهی  کهه  یهه وه ئه  ئێمهه رجی مهه بێ، هه داهاتووی ئێرانی کردنی ئیداره نیازی  که هێزێک ر هه

 کی یه له سهه مه  بهه کهورد ی له سهه مه وان ئهه  نگهه ڕه. بناسهێ سهمی ڕه  بهه کهورد یی وه تهه نه مهافی تی تایبهه  به و گشتی  به دا ئێران
 خۆیهان ری زه نهه  پێویسهته بگها، ئهازادی و دێموکڕسهی و سهبات  بهه داههاتوو ئێرانهی وێ بیانههه ر گهه ئه اڵم بهه بناسن، یی هناوچ
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 کهانی زوه ئاره نیا ته ناکرێ و ن بکه بوڵی قه بێ ده  و فن ره ته ت واقیعییه هێندێک ڵ گه  له  که ن تێبگه  وه له بێ ده وان ئه. بگۆڕن
  وه ونهه خه و بهه کەسهانێک  وه داخهه به ئێسهتاش و دی ده  پێهوه ونی خهه زاشها ڕه  که یەی وه ته نه-ت وڵه ده ێرانیئ و ئه. ببینن خۆیان
 ن بهده وڵ ههه  کهه ی وه لهه  جگهه  نییهه کیان یهه چاره  بۆیهه.  نییهه ژیانی  به دان درێژه ئیمکانی ئێستادا می رده سه  له بوون،  گیرۆده
 شهتێک ئیهران، یی کپارچه یه پاراستنی نا ده.  وه نه بکه بینا ئیران دا ش یه چوارچیوه و له ر هه و ن بکه بوڵ قه  وه ته نه فره ئێرانی
 .زیاتر یاڵ خه و ون خه  له نابێ

 
کان  شهه موو به ههه  کان لهه کوردسهتانییه  موو حیزبهه باشهووری کوردسهتان بهۆ ههه  یی لهه وه تهه کۆنفرانسهێکی نه  بڕیار وایه: پرسیار
 بێت؟ ده  م کۆنفرانسه ک و چ پێشنیارێکی بۆ ئه یه رنامه ێت، حیزبی دیموکراتی کوردستان چ بهسازبدر

 

  لهه ی ئاڵوگۆڕانه و ئه رچاوگرتنی به له  به.  بووه نگ دره مێکیش که ت نانه ته و  پێویسته زۆر وتۆ ئه کۆنفڕانسێکی ستنی به :اڵم وه
 تی سیاسههه  لههه ی ئاڵوگۆڕانههه و ئههه رچاوگرتنی بههه  لههه  بههه و پههێش  هاتونههه یقادافر ئههه بههاکوری و راسههت ناوه اڵتی ڕۆژهههه ی ناوچههه
  وه ئههه کهاتی ، ناسهراوه باشهی  بهه دنیههادا  لهه کهورد ی له سهه مه  کهه  وه یههه تێبینی و بهه ها روه ههه و کهرێن ده دی بهه دا یی وه تهه نیونه

 ی وه تهه نه بهۆ  تهازه کی سهتڕاتیژیه ی بناغهه و وه بنهه کۆ کتر یه وری ده  له کوردستان کانی پارچه موو هه باتکارانی خه  که  هاتووه
 ر سهه  لهه کهی ره ده ردانێکی تێهوه سهت ده ر ههه  لهه دوور بهه و  وه بکاتهه بیر بۆخۆی کورد  بووه جارێکیش بۆ ر گه ئه با. داڕێژن کورد
 ڕووی ڕووبهه ی کهه گرفته دا یی وه تهه نه کۆنفڕانسهێکی  له کورد موو هه تی رایه نوێنه تی خۆیه جیگای. دانێ پالن خۆی نووسی چاره

 دواڕۆژی ر سهه  له و ئه ئاگاداری بێ  به  که بکا دا بریارانه و  به  وه پێداچوونه داوای و وه بکاته کان کگرتووه یه  وه ته نه ڕێکخراوی
 کهورد ی وه تهه نه  کهه  وایهه ڕه پرسهیارێکی  وه ئهه ؟ کهراوه ش دابهه ی کهه واڵته کهورد ئاگاداریی بێ  به بۆچی. گیراون  یه وه ته نه و ئه
 . وه بکاته کانی ییه وه ته نێونه  ڕێکخراوه و  بنکه موو هه ڕووی ڕووبه توانێ ده
 

  بهه  کهه  وه وه ئهه هۆی بهه م که یه ببینێ؛ دا کۆنفڕانسه و له گرنگ خشێکی نه توانێ ده  هۆوه ند چه  به کوردستان دیموکڕاتی حیزبی
 ، نییهه ئیهددیعا ش وه ئهه.  یهه هه دا کوردسهتان ی چوارپارچه ر هه کانی حیزبه موو هه ڵ گه  له ی دۆستانه کی ندییه پێوه  وه خۆشییه

 پهێش  خاتهه ده یی وه ته نه ی له سه مه  که  داوه بڕیاری حدک ش وه له  جگه. وێ که رده ده دا  پازده ی کۆنگره بۆ کان یامه په  له  بگره
 کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی  دیاره.  دایه یی وه ته نه ی له سه مه  له شوێندانان ی ردی بناغه به ش وه ئه حیزبی، قازانجێکی ر هه

 خههۆی یی ئامههاده ڵکو بههه بکهها، ش پێشههکه  نههه الیه ک یههه کی یههه رنامه به یهها بکهها، کان کوردسههتانییه  هێههزه ئامۆژگههاری وێ نایهههه
 کهۆنفڕانس  کهه  یهه وه ئه ڕێگا باشترین. بکا شداری به دا یی وه ته نه کی یه رنامه به ر هه  له  هو دڵسۆزییه ڕی وپه به  که نێ یه گه ڕاده
 کهورد ی وه تهه نه داههاتوی بهۆ  تۆکمهه کی یهه رنامه به کوردستان کانی ره کاریگه  ڕێکخراوه و حیزب موو هه شداری به و ئاگاداری  به

  لههه تههوانێ ده  کههه  یه رپرسههانه به و یی وه تههه نه  حیزبههه و لههه کێک یههه سههتانکورد دێمههوکڕاتی حیزبههی مههن ڕی بههاوه  بههه. داڕێههژێ
 .بگێڕێ شیاو کی یه شێوه  به خۆی ڕۆڵی دا وتۆ ئه کی یه رنامه به
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 ندی فکه ڕه هید دوکتور سادقی شه شه  وره تی گه بلیمه  یادێک له

 
 بەرلهین شهاری لە واتە دا، پێشکەوتو دنیای ناوجەرگەی لە( ١٩٩٢  سیپتامبری  ی١٧ وتی ریكه( ١٣٧١) ساڵی  رمانانی خه  ی٢٦(
 سەراسههەری دێمههوکڕاتی – سۆسههیال ئەحزابههی بەتەواوی نیزیههک زووربەی نههوێنەرانی میوانههداری شههارە ئەو کە دا کاتێههک لە و

 نهوێنەری عەبهدولی فەتتهاحی کهاک کوردسهتان، دێمهوکڕاتی حیزبهی ئەوکهاتی ریسهکرتێ شەڕەفکەندی سادقی دوکتور بو، دنیا
 مێهژینەی لە دۆسهتی دێهکهردی حوسهێنی کهاک و ئەڵمهان لە حیزب نوێنەری ئەردەاڵن هومایونی کاک واڵت، دەرەوەی لە حیزب
 هەر دەوڵەتیهیە تێهڕۆڕە وئە. کهران تیهڕۆڕ ئێهران ئیسالمیی کۆماری جینایەتکارانی بەدەستی دێموکڕات، حیزبی و کورد گەلی
 لە گەورەشهی زۆر خەسارێکی ئیسالمی، کۆماری مرۆڤایەتی دژی کارنامەی سەر خستە دیکەی ڕەشی الپەڕەیەکی کە کاتەدا لەو

 .دا کوردستان دێموکڕاتی حیزبی و کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کورد نەتەوەی جواڵنەوەی
 

 بهێ ئینسهانێک ههی  دا دنیها لە هەرچەنهد. بهو بەرز ڕەوشت خوو و ورەو بە بڵێی هەتا و تەشکیالتی ووردبین، کەسێکی ق ساد
 سههادقی دوکتههور وەک کە دەکەون هەڵ کەس کەم بەاڵم بههن، یههب عە بههێ نههاکرێ و ئینسههانێکن هەر ڕێبەرانههیش و نیههیە عەیههب

 .بێ تێدا ڕێبەرایەتیان تایبەتمەندییەی ئەو شەڕەفکەندی،
 

 سەردەشهت نهاوچەی شهێوەجۆی لە سهاڵێک نیزیهک مهاوەی بهۆ کە دێتەوە وەبیر نەمڕۆژا ئەو ڕابردوو سەر دەدەمەوە ئاوڕ کاتێک
 دا ژوورەکە ناوەڕاسههتی بە  کە بههو شههێدار ئەوەنههدە و کرابههوو دروسههت وە کەنههدەاڵنێکە بەبەر کە بههوین دا ژوورێههک لە پههێکەوە
 چەنهد نەکەوتهین، نەخهۆش دا ژوورە لەو چهۆن یهرە سهە پهێم ئێسهتاش و بڕوا پێدا ئاوەکەی کە هەڵبەستبوو یەکمان جۆگەلە

 هەر شهەڕەفکەندی دوکتهور. پێویسهتن زیهاتر ئهاو و نان لە شۆڕشگێڕ کەسێکی بۆ بەڕاستی کە بیر دێتەوە مەردانەم سیفەتێکی
. تهایبەتی ژیهانی بە نیسهبەت بوو موباالت بێ ئەوەندەش دا، حیزبایەتی و سیاسی کاری لە بوو جیددی زۆر کە دا کاتە لەو

 لەو هەر. هەبهێ شەخسهی کهی گلەیهیە نەمهدی کاتێهک ههی  و دەکهرد ئیهدارەی ویشهکی نهانی بە هەر کە وبه نەفس نیک هێندە
 گەپهی گهاڵتەو دا حیهزب ڕاگەیانهدنی الوەکهانی کهچە و کهوڕ گەڵ لە تەنانەت و دا کەوت و هەڵس لە بوو ساکار کە دا کاتە

 و لێکهدانەوە و نوسهین بهۆ کە دا کهاتە و لە هەر .بهوو تیژ و توند تەنانەت و جیددی ئەوەندە دا پرسایەتی بەر لە دەکرد،
. بوو هەڵوێست بە دا چونەکانیشی بۆ سەر لە داگری پێ و دا خۆی بۆچوونی دەربڕینی لە دەکرد، ڕای و پرس هەڵسەنگاندن

 هاوڕییهانی و خهۆی کارەکهانی گهرانە ڕەخهنە چهاوی بە و دەکهرد هەرشهتێک لە چهاوی گومانەوە و شک بە کە کاتەدا و لە هەر
 وایە جههاری ڕەنههگە جهها. دەدا بڕیههاری دوودڵههی بههێ و ئازایههانە زۆر دانههیش بڕیههار کههاتی یشههتبایە گە ئەگەر هەڵدەسههەنگاند،

 .دابێ هەڵەشی بڕیاری
 

 تهوانی زوویهی بە زۆر قاسهملو دوکتهور دوای. هەبهوو کردنهی ڕێبەرایەتی غیرەتی و توانا کە بوو کەسێک شەڕەفکەندی دوکتور
 سهەر لە ئەویهش تها دانهان پهالن کەوتە پەلە بە دوژمهن بهۆیە هەر بکها، گهوڵ زوو و بگهرێ ەستەوەبەد مەزن ڕێبەرێکی ڕۆڵی
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. بکها الواز ڕێبەریهیەوە بهاری لە کوردسهتان، ڕۆژهەاڵتهی لە کهورد گەلی جواڵنەوەی و دێموکڕات حیزبی و البەرێ خۆی ڕێگای
 بههوونی شههەهید بە. سههتاند کههورد جههواڵنەوەی لە گەورەیەی ڕێههبەرە ئەو و داڕشههت پالنههی شههێوە نههامەردانەترین بە بههۆیە هەر

 وا کەسهانی خهوێنی بە بەاڵ کەوت، لهێ گەورەیهان خەسهارێکی کوردسهتان ێمهوکڕاتی  حیزبهی و کورد گەلی شەڕەفکەندی دوکتور
 وەک پهههایەبەرزی ڕێبەرانهههی یهههادی. دەبشهههکون شهههەڕەفکەندی گهههوڵی دەیهههان و دەدرێ ئهههاو بوردوەکهههان خهههۆ لە نەمهههامی گەورە

 وورەیهان ئەوان کهانی ئەرکە بە درێژەدان بۆ و دەجوڵێنێ ڕێگاکەیان درێژەدەرانی هەستی بێگومان هاوڕێیانی، و یشەڕەفکەند
 .دەبەخشێ پێ
 

 قاسهملو دوکتهور بهوونی شهەهید دوای کە بهو دێمهوکڕات حیزبی هەڵکەوتوانەی کادرە و لە یەکێک شەڕەفکەندی سادقی دوکتور
  . دەبەسترا کردنەکەی ڕێبەری بە پشت و دەکرا لێ چاوەڕوانی گەورەترین

  
 میکۆنۆس شەهیدانی یادی بێ پیزۆز و بەرز

 .بەرزانە سەر شەهیدە ئەو ئامانجی وەدیهاتنی تا ڕێبازەکەیان خەباتی ئااڵی بێ شەکاوە
 

 ٢٠١١ی سێپتەمبەری ١٤:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 واکانی بکا ره  ویست و داخوازه  یی له وه ته تی داوای پشتیوانیی نێونه کورد مافی خۆیه
 

 حیزبهی ڵوێسهتی هه ر سهه  لهه  وه داگرتنهه پهێ  بهه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی سیاسهیی ری فته ده ندامی ئه شەڵماشی، مستەفا
 دێموکڕاسهیخوازیی ی وه بزووتنهه  لهه پشهتیوانی بهۆ کان جیهانییهه  ڵه کۆمه و کۆڕ  له حیزب داوای ی باره  له کوردستان دێموکراتی

 مانەوە کههه حیزبه ی ڵوێسههته هه و بههه شههانازی دەبههێ بەڵکههو وە، دیفاعییههه مەوزعههی بکەویههنە ناکهها پێویسههت  کههه یانههد رایگه کههورد
 .بکەین

 
 داوای بهۆ کورد گەلی وای ڕه مافی به ت باره سه کوردستان دیموکڕاتی حیزبی سیاسیی ری فته ده ی یاننامه به ی وه بونه باڵو دوای به

 ری فتههه ده نههدامی ئه کان، ئیرانییههه  لههه زۆر شههێکی به تیی دژایههه و وه کاردانههه و کان ییههه وه ته نێونه  ڕیکخههراوه و هێههز  لههه تی یارمههه
 رسهتی په کۆنه و تکار جینایهه میڕژی لهه چ و پێشودا کانی ڕژیمه له چ پاوانخواز کانی شۆوێنیسته  که ی وه ئه ڵێ ده حیزب سیاسیی
 جێگهای ، وه تهه داوه اڵم وه ئاسهن ئاورو  به ئێران خاکی تی کییه یه له دیفا  بیانوی به کوردیان کی داوایه ر هه دا ئیسالمی کۆماری

 و حیهزب و تی سهایه که هینهدێک  کهه  یهه وه ئه سهوڕمان ر سهه جێگهای اڵم بهه دایهه،  هێزانهه و ئهه تی ماهییهه  لهه و نیهه رسوڕمان سه
 نیا تههه کوردسههتان، دێمههوکراتی حیزبههی ر سههه   کردۆتههه هێرشههیان ن، کههه ده دیموکراتبههون ئیههددیعای  کههه واڵت ی وه ره ده ڕێکخههراوی



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  80 
 

 

 دا کانی دوژمنهه وای نهاڕه هێرشهی ر رامبهه به له تی خۆیهه مافی کورد  که  یاندووه گه ڕای دا ک یه یانیه به له حیزب  که ی وه ئه ر به له
 .بکا یی وه ته نه نێو تی یارمه وایدا
 

 ئایها ڵهێ، ده  وه بۆتهه بهاڵو کوردسهتاند دێمهوکراتی حیزبهی میهدیاکانی  لهه  کهه یهدا که وتاره ی درێهژه  لهه ڵماشی شه فا مسته کاک
 و دا ڕۆژ ک یهه لهه مهابهاد ئیعهدامی ٥٩ رتهک، زه ، سهنه اڵتان، قه قاڕنێ، شت، رده سه نفاڵ، ئه ، بجه ڵه هه ساتی کاره  که لێک گه

 شههیرناخ، اڵدزێ، قههه ، ده غههه نه اڵتان، قههه ئینههدرقاش، سههۆفیان، فا، مسههته ڵ قههه چه ند، وسههوکه کانی کوژییه شههه  ره سههاتی کاره
 و کهۆڕ  لهه داوا  نیهه ی وه ئهه مهافی کردبهێ، ممول حهه ته ی دیکهه جێگهای یهان ده و نهدی  قه و قامیشهلی ڕ، وه گه ی ناوچه ، زیره جه

 بێن؟  وه هانایه به بکا جیهان کانی وییه ته ونهنی  ڵه کۆمه
 

 دان سهه لهه زیهاتر دا کهورت کی یهه ماوه  لهه و دیبهێ بیرلینهی و ن ڤیهه سهاتی کاره ک وه تیی وڵهه ده تیهڕۆڕی  کهه ک یه وه ته نه ئایا
 ڕونهاکبیرانی  که سهوڕمانه ر سهه جێگهای ؟ نیهه ی وه رزکردنهه به نهگ ده مهافی کهرابن، تی وڵه ده تیڕۆری کوردستان باشوری له سی که 

 نێهههو  ڵهههه کۆمه و کهههۆڕ  لهههه و ن که ده زارسهههاڵه هه ش شهههه نگی رهههه فه ئیهههددیعای  کهههه فهههارس ڕوونهههاکبیرانی ت تایبهههه به و ئێرانههی
 کههورد  کههه ن بکههه ممول حههه ته  وه ئههه نههاتوانن ن، ده ده لههێ وتنخوازی پێشههکه و مههرۆ  مههافی  لههه نگری الیههه الفههی کانههدا ییه وه ته نه
 .بکا یی وه ته نه نیو تی داڵه عه کردنی ئیجڕا داوای و بکا خۆی بوونی  له دیفا  خۆ، ربه سه کی یه شێوه به
 
 زمهان فهارس ڕوونهاکبیری چهی بهۆ  کهه م تێناگهه مهن  کهه  ههاتوه حیزبهدا سیاسهیی ری فتهه ده نهدامی ئه ی نووسهینه و ئه ی درێژه  له

 یموری تههه کۆسههۆڤۆ، سههودان، باشههوری سههتین، له فه لی گههه بههۆ مههاف مان هههه بههۆچی. بگهها تههێ کههورد ی وایههه ڕه  مافههه و لههه نههاتوانێ
 ر سهه  گاتهه ده  کهه اڵم بهه کها، بۆده ی نهده پاگه پهڕو و دیفها  ت نانهه ته و گها ده تهێ دنیها کانی ناره کهه و گۆشهه مو هه و اڵت ڕۆژهه
 .ستێ وه ڕاده دژی و بینێ ده ی دیکه کی هی  شێوه به و گیڕێ ده ر وه لی ڕووی دا، ئێران  له تی تایبه به کورد،

 
 ٢٠١١ی ئۆکتۆبەری ١٠:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی حدک میدیا  : سەرچاوە

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

 
 وە پێویست نییە بکەوینە مەوزعی دیفاعییه

 
 مانەوە بکەین که دەبێ شانازی بە هەڵوێستی حیزبه

 
 گەلهی وای ڕه مافی بهه ت باره سهه کوردسهتان دیمهوکڕاتی حیزبهی سیاسهیی ری فتهه ده جێی بهه زۆر ی یانیهه به ی وه بونهه باڵو دوای به

 حیزبهی و خهۆ  وتنه که موخواز هه کانی ئیرانییه  له زۆر شێکی به کان، ییه وه ته نێونه  ڕیکخراوه و هێز  لە تی یارمه داوای بۆ کورد
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  بهه تهوانن ده ئێسهتا و وه تهه دیوه دا دارێهک  لهه مێشهیان وت حهه  بزانه وا ر هه. خۆیان شیهێر ر به خسته کوردستانیان دێموکڕاتی
 رینی بههه کی یههه ره به پ چههه بههۆ  وه ڕاسههته له گرێ ڵههده هه و جیههاوازیخوازه کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی  کههه لمێنن بیسههه  وه ڵگههه به

 کانی پهه چه ت نانهه ته و راکان گهه میللهی  گاتهه ده تها  وه ئیسهالمییه ریکۆما  له  بۆیه ر هه. بکرێ دروست دا بەرامبەر لە تی دژایه
 .کرد کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ی ئاراسته خۆیان هێرشی تیژی تیغی النن، گه مافی نگری الیه ن که ده ئیددیعا  که
 
 دا ئیسهالمی کۆمهاری رسهتی په کۆنه و کارت جینایهه ڕژیمی لهه چ و پێشودا کانی ڕژیمه  له چ پاوانخواز کانی شۆوێنیسته  که ی وه ئه
 و نیهه رسهوڕمان سه جێگهای ، وه ته داوه اڵم وه ئاسن ئاورو  به ئێران خاکی تی کییه یه  له دیفا  بیانوی  به کوردیان کی داوایه ر هه
 ی وه ره ده ڕێکخهراوی و زبحیه و تی سهایه که هینهدێک  کهه  یهه وه ئه سهوڕمان ر سهه جێگهای اڵم بهه.  دایهه  هێزانهه و ئه تی ماهییه  له

 حیهزب  کهه ی وه ئه ر به له نیا ته کوردستان، دێموکراتی حیزبی ر سه  ته کردوه هێرشیان ن، که ده دیموکراتبون ئیددیعای  که واڵت
 وای نههاڕه یهێرشهه ر رامبههه به  لههه بکهها یی وه تههه نێونه تی یارمههه داوای تی خۆیههه مههافی کههورد  کههه  یانههدووه ڕایگه دا ک یههه یانیه  بههه له

 ر سهه له کوردسهتانی دێمهوکراتی حیزبهی  کهه  ئێرانهه لی گهه کانی فیداییهه تی کیهه یه ڵوێسهتی هه یرتر سهه ش وه له. دا کانی دوژمنه
!!!  یههه وره گه تا خههه و ئههه اڵمههی وه بههێ ده کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی  وایههه پێههی و کهها ده ی مههه محاکه و دانههاوه ئیتتیهههام کورسههی
 موو ههه بهۆ نوس چهاره دیهاریکردنی مهافی  بهه ڕی بهاوه ر گهه ئه  کهه ناپرسهێ خۆی لهه ئێران ڵکی خه فیداییانی تی کیه یه.  وه بداته

 ر بهه  رێتهه به نا پهه ژینۆسهاید، و قڕکردن  له خۆی پاراستنی بۆ ک یه وه ته نه  که بێ  وه ئه دژی کرێ ده چۆن بێ، هه ک یه وه ته نه
 بهێ و وه بداتهه اڵم وه کها ده کوردسهتان دیمهوکراتی حیزبهی  لهه داوا قێک حهه چ به. بکا تی یارمه داوای و یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه

 لمێنێ؟ بسه خۆی تاوانی
 
 ر رامبههه به  لههه  گرتههووه یی وه تههه نه ڵوێسههتێکی هه  کههه ی وه لههه  جگههه  کردوه نههه کههارێکی کوردسههتان دیمههوکراتی حیزبههی دا ڕاسههتی له

 نهه که ده هێرش  کوردستان باشوری کانی سنورییه  ناوچه  له وام رده به کی یه شێوه  به  که دا کورد دژە ێزیه دوو وای ناڕه هێرشێکی
 تی مرۆڤایهه دژی تی جینایهه دا، کوردسهتان ر سهه به خۆیهان وای نهاڕه اڵتی سهه ده  بهه دان درێهژه پێناوی لهه و بێتاوان ڵکی خه ر سه 

  ره ههه  وێنهه له کێک یهه  وه تورکیهه تی وڵهه ده ن الیهه  لهه وایی ههه هێرشهێکی  لهه سهی که ٧ کی یهه ماڵه بنه ناوبردنی لهه . خوڵقێنن ده
 .بوو  الماره په و ئه کانی نه وه قێزه

 
  یهه وه ئه هێنهابێ، ژان وه زۆر کهوردی دوژمنهانی زگی  نگه ره و تی وروژاندویه کوردستان دیموکراتی حیزبی  که  دیکه کی یه له سه مه
 الی  نێتههه یه بگه ی که له سههه مه  نییههه  یههه وه ته نه و ئههه قی حههه ، کههراوه کههورد دژی  کههه ی تههه جینایه موو هههه و ئههه دوای سههترا به  کههه

 قههاڕنێ، شههت، رده سه نفاڵ، ئههه ، بجههه ڵه هه سههاتی کاره  کههه لێک گههه ئایهها کان؟ زاییههه قه  ییههه وه ته نێونه زگهها ده و دام و ڕێکخههراوه
 اڵتان، قهه ئینهدرقاش، سۆفیان، فا، مسته ڵ قه چه ند، وسوکه دا، ڕۆژ ک یه له مهاباد الوی ٥٩ ئیعدامی ،ردە زه ، سنه اڵتان، قه
 مهافی کردبهێ، ممول حهه ته ی دیکهه جێگای یان ده و ندی  قه و قامیشلی وەڕ، گه ی ناوچه ، زیره جه شیرناخ، اڵدزێ، قه ، ده غه نه
 !بێن؟  وه هانایه به بکا جیهان کانی وەییه ته نێونه  ڵه کۆمه و کۆڕ له داوا  نییه ی وه ئه
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 دا کهورت کی یهه ماوه  لهه و دیبهێ بیرلینهی و ن وییهه سهاتی کاره ک وه ی چاووڕوانهه بهێ تیی وڵهه ده تیهڕۆڕی  کهه ک یهه وه ته نه ئایا
 کههه  رسهوڕمانه سه ێگهایج! ؟ نییههه ی وه رزکردنهه به نهگ ده مههافی کهرابن، تی وڵهه ده تیههڕۆری کوردسهتان باشهوری  لههه سهی که  سهەدان

 ڵهه کۆمه و کۆڕ لهه و ن کهه ده  زارسهاڵه هه ش شهه نگی رههه فه ئیهددیعای  کهه فارس ڕووناکبیرانی ت تایبه به و ئێرانی ڕوناکبیرانی 
 کورد کهه ن بکهه ممول حهه ته  وه ئهه نهاتوانن ن، ده ده لهێ وتنخوازی پێشهکه و مهرۆ  مهافی  لهه نگری الیهه الفی دا کان ییه وه ته نێونه 

 مهافی ی له سهه مه  لهه بکها، یی وه تهه نێونه تی دالهه عه کردنهی ئیجهڕا داوای بکهاو خهۆی بهوونی  لهه دیفا  خۆ، ربه سه کی یه شێوه به
 بهۆچی. تێبگها کهورد ی وایهه ڕه  مافهه و لهه نهاتوانێ زمهان، فهارس ڕوونهاکبیری بۆچی  که م تێناگه من! دا؟ خۆی پاراستنی وای ڕه
 و گا تیهده دنیها کانی ناره کهه و گۆشهه مو ههه و اڵت ڕۆژههه تیمهۆری کۆسهۆڤۆ، سهودان، باشهوری سهتین، له فه لهی گهه بۆ ماف مان هه
 لهێ ڕووی دا، ئێهران  لهه تی تایبهه به کهورد، پرسی ر سه  گاته ده  که اڵم به کا، ۆده ب ی نده پڕوپاگه و کا ده لێ دیفاعی ت نانه ته
 ر سهه به چهی کها ده ئیهدیعای ی سهاڵه زار ههه ش شه  شارستانییه و ئه. ستێ وه ڕاده دژی و بینێ هد ی دیکه کی یه  شێوه به و گیڕێ رده وه

 .نابێ دایک  له تێک حیکمه نازم و نابێ دروست ک بێشکچییه ئیسماعی  دا ئێران له بۆچی م تێناگه من! دێ؟
 

 خهۆی یی وه تهه نه تی خهه ڵ گهه له  کهه م کهه ده  وه مه که یزبهح  به شانازی من.  وه نه بیکه با  وه نه که ده بیر چۆنێک ر هه ئەوان بەاڵم
. کها ده پهێ کاریان و گرێ ده هێند  به  پازده ی کۆنگره کانی سندکراوه په ودا ئه دوای  به و چارده ی کۆنگره کانی بڕیاره و ڕاستگۆیه

 وکیچههب زۆر ڵویسههتێکی هه بێگومههان و نگرهکههۆ کانی سههندکراوه په   بە کههارکردن لە جههگە نییههه شههتێک  یانییههه به و ئههه رکردنههی ده
. وین رکهه ده ن خهاوه  بهه مان وەکهه  ته نه  لهه زیهاتر  وه لهه زۆر  پیویسهته و شهانه ر سه له رکمان ئه زیاتر  وه له زۆر  ئێمه.  وەییه ته نه

 بهۆ  دایهه هێرشبردن هێزی به ی لوتکه  له  ئێمه جێگای  پێموایه و  وه کردنه رگری به وزعی مه  وینه بکه نازانم پیویست به هی   بۆیه
 . وه بچنه دا گژی  به و ن بکه ئینکار  ئێمه ئینسانی مافی وێ یانهه ده ی وانه ئه موو هه ر سه
 

 جیگههای ی که ڵوێسههته هه ڵکو بههه ، نییههه دا ئیتتیهههام کورسههی  لههه نیا تههه ک نههه دا یه له سههه مه و لههه کوردسههتان دیمههوکراتی حیزبههی
  ڵوێسههته هه و لههه رگری بههه  نێکههه الیه بههێ ر هههه ت نانههه ته و نگرێک الیههه ر هههه ک، حیزبییههه ر هههه شههانی ر سههه یرک ئههه.  یه شههانازی
.  وروژێندرابایههه ر، وبههه مه له سهاڵ نههد چه  بوایههه ده  کهه  وروژانههدووه کی یه له سهه مه کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبهی. بکهها  یهه بویرانه
 رکی ئهه.  کردنهه پشهتیوانی و پاراسهتن جێگهای دا یه له سهه مه و لهه مان که حیزبه.  یه له سه هم و ئه گۆری  هێنانه کاتی ڕاست ئێستا
 گۆڕی هێنانهه کهاتی کات. بکا کوردستان دێموکراتی حیزبی یی وه ته نه ڵوێستیی هه  له پشتیوانی دا لێره  کوردێکه ر هه رشانی سه
 ههی . ر دیاریکهه تانی میللهه کانی ڕاوێژکردنهه نێهو  بگاته کورد ی له سه مه ین دهب وڵ هه مومان هه  به بێ ده.  یه گرنگه  له سه مه و ئه

 ئیتتیههام کورسی  له خۆی حدک نازانم پێویست بە ک نه من.  نییه  یه بوێرانه  ڵوێسته هه و ئه ڵ گه له تیکردن دژایه بۆ پاساوێک
 .بکا  یه بوێرانه  ڵوێسته هه م له پشتیوانی  سیکه که ر هه یشتمانین رکی ئه ترین وره گه  پێموایه ڵکو به ببینێ، دا وه اڵمدانه وه و

 لە تەواوخهوازان ئیهددیعاکانی پەرچهی بەر و بگهرن ڵوێسهت هه  یه له سه مه و ئه ر سه له مان که له گه ڕوناکبیرانی تی خۆیه جێگای
 و نەیتهوانی خهۆی بهۆ ئەگەر یا بکا، ۆیخ لە بەرگری بتوانێ کە نین قای  کورد بۆ ئەوەش مافی تەنانەت کە بدەنەوە ئێران

 لە. بەرێ نێونەتەوەییەکهان کهۆمەڵە و کهۆڕ بهۆ پەنها بهداتەوە، پەالمهاردەران بەرپەرچی کە نەبو بەدەستەوە ئەوەی ئامڕازی
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 ژمهارە بڕیهاری نێهوەرۆکی کە بکها داوا دەتهوانێ کهوردیش کە گهوتراوە ئەوەنهدە تەنیها دا کوردسهتان دێموکڕاتی حیزبی بەیانی
 مرۆڤە گیانی پاراستنی بۆ کە هاتووە بڕیارنامەیەدا لەو. بهێنرێ بەکار ئەویش پاراستنی بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە ی١٩٧٣

 بە کە دا حاڵەتێهک لە نهاتوانێ کهورد بهۆ باشهە. بکا دەخالەت دەتوانێ نێونەتەوەیی کۆمەڵگای دەسەاڵتەکان، بێ و مەدەنی
 دەکوژرێ، لێ بێتاوانی مەدەنیی کەسی ندەیا تورکییە و ئێران تۆپبارانی و بۆمباران

 
 دەسهتی بە و سهنوورەکان سهەر لە کوردسهتان ڕوژهەاڵتهی کۆڵبەری کەس دەیان ڕۆژانە کوژرانی ئایا. بکا یارمەتییە ئەو داوای

 منهداڵەکانیان قهوتی دژوار زۆر کهارێکی و زەحهمەت بە مەجبهورن ئەوەیە تاوانیهان تەنیها کە ئێهران، ئیسالمی جینایەتکارانی
 .بکرێ بۆ نێودەوڵەتیی هاواری نابێ ئەوە بۆ بکەن، دابین

 
 کە بکهوژرێ، حکهومەتە ئەو چەکهدارانی ڕەگبهاری بە کهۆڵکێش چەکی بێ ئینسانێکی کە بێ چ دەبێ گەورەتر لەوە دەستدرێژی

 شهێوەی بە و الیەکەوە هەمهوو لە کهورد. بکها دابهین بهۆ نانیهان و کهار کوشهتنیان جیهاتی لە کە لەوەی بەرپرسهە دا ڕاستی لە
 بە پەیوەنههدییەکی چ داوایە ئەو! ئیسههانییە؟ مەنتیقێکههی چ ئەوە! بکهها؟ هههاوار نەبههێ ئەوەشههی مههافی و دەکههوژرێ جۆراوجههۆر
 !هەیە؟ ئێرانەوە نەبوونی یا دابەشبون

 

 ٢٠١١ی ئۆکتۆبەری ١١:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی حدک میدیا  : سەرچاوە
 

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

 وێنەیەکی دیار لە دڵسۆزی
 

 فیهداکاریم و دڵسهۆزی لە بەرجەسهتە وێنەیەکهی دا، قهادری نەبهی کهاک دێمهوکڕات تێکۆشەری دوایی کۆچی ساڵەی ١٥ لەیادی
 بەدوای ئەوانەی. سهەروەدەردەنێن دا مەیهدان لە دەسهتە سهێ دا ژێردەسهت گەالنهی ڕزگهاریخوازانەی بزافهی لە. بەرچهاو دێهتەوە

 ئەوانە و هەیە دانیهان یهارمەتی نیازی کاتی ماوەیەکی بۆ ئەوانەی مەیدانەکە، دێنە بەدەستهێنان پایە و پلە و خۆدەرخستن
 نیهیە تێدا گومانم هی  من. ڕێبازەکەیە بە خزمەتکردن تەنیا ئامانجیان و دەڕۆن کە بزافە گەڵ لە سەر هەتا گیان و دڵ بە
 .بوو سێهەم دەستەی بە سەر قادری نەبی کاک دێموکڕات، مەزنی تێکۆشەری کە
 

 خەبههاتی جەرگەی نێههو لە و دا کادرەکههان و پێشههمەرگە ڕیههزی نێههو لە. دیههوە دا خەبههات سههەختەکانی ڕۆژە لە نەبههیم کههاک مههن
 ئینسههانێکی بەوەج، کههادرێکی ئەو. پیرانشههار و شههنۆ نههاوچەی لە تههایبەت بە دا، کههان نههاوچە لە دێمههوکڕات حیزبههی دژواری
 بهۆ بهو ئامهادە هەمیشهە دا کهاتەش و هەرلە. دا خەلهك کهۆمەاڵنی نێهو لە بهوو خۆشەویسهت و کهۆمەاڵیەتی سهێکی کە و دڵسۆز

 ناوچەکهانی زۆری بەشهی دا دژوارەکهان ڕۆژە لە نەبهی کهاک. بهوایە کوردسهتان کەنهارێکی و گۆشە هەر لە کارەکان ڕاپەڕاندنی
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 بههێ لێبههوردوییەکی بە بەاڵم بههوو، نیشارسههتا و فەرهەنگههی کەسههێکی ئەوەی گەڵ لە پێههواو پێیههان بە کوردسههتانی ڕۆژهەاڵتههی
 .دەبرد بەڕێوە شاخی سەختی خەباتی وێنەوە،

 
  وانههه ئه.  تههه حمه زه  بههه زۆر یان جێگاکههه ی وه پڕبوونههه و ون کههه ڵده هه ن گمههه ده  بههه قههادری بی نههه کههاک ک وه سههانی که ڕاسههتی به
 لێنیان کهه سهاڵیش نهدین چه دوای  کهه  یهه هه ڕۆڵیهان  هێنهده دا وچان بی و دژوار باتی خه یدانی مه  له و یین وه ته نه ی رمایه سه
  ڕۆڵههه و ئههه نرخههی کان سههه که کی تههه ک تههه و کان سیاسههییه  ڕێکخههراوه ، ئێمههه لی گههه تی خۆیههه جێگههای  ربۆیههه هه.  دیههاره ر هههه
 . کردووه نرخا ته یان که له گه بۆ ری وه خته به هێنانی دی وه بۆ خۆیان ژیانی  که بزانن  وتوانه ڵکه هه
 هێشهتنی جهێ  بهه دوای  لهه. بهدرێ پهێ خۆیهان جێگهای و مهاف و بگیهرێ ڕێهز دا ژیهان کهاتی  لهه کان بیه نه کاک  له  وایه ق حه
 گرنگتهر ش وه لهه. ربگیهرێ وه یان که وه کردنه تاقی  له ڵک که و دابنرێ یان که دڵسۆزییه بۆ نرخ ، وه بکرێته یادیان شیان که له گه
 .بهێنرێن دی به کانیان ئامانجه و بدرێ  درێژه یان که ڕێبازه  که  یه وه ئه
 
  وه بێنینههه  پیهاوه  ڵههه که و ئهه گیانبهازی و یی وه تههه نه سهتی هه  دیکهه جههاریکی دا، قهادری بی نههه کهاک ی سهاڵه  پههازده یادی لهه بها

 دانی درێژه بهه  کهه  نییهه دا  وه لهه گومهان. ین بهده ی ڕێگاکهه  بهه  درێهژه  وه تینهه به سهتێکی هه و پهۆاڵیین کی یهه وره  به و بیرخۆمان
 .گرێ ده ئارام  وه دڵنیاییه  به و بێ ده شاد و ئه ڕووحی ی ڕێگاکه
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 کات، کاتی چییە؟

 
 نهههوێنگەی و پەرسهههت کهههۆنە ڕژیمهههی. دەتەقێهههتەوە دا ئێهههران لە دەسهههەاڵت تونهههدڕۆی جەمسهههەری دو نێهههو کێشهههەکانی خەریهههکە

 تەنهانەت کە داوە شهاننی خهۆی ڕاسهتەقینەی ڕوومەتهی هەڵمهااڵو ڕوو ناشهیانەو شهێوەیەکی بە ئەوەندە نێوەڕاست چەرخەکانی
 بههۆ دژوارەی مەرجە و هەل ئەو بههۆ چههارەیەک نههاتوانن خههاتەمی و ڕەفسههەنجانی وەک نیههزامیش هەمیشههەییەکانی چیههیە پیههنە
 گهرژ بەتونهدی  دا ئێران نێوخۆی لە چ و ناوچە لە چ نێونەتەوەیی، ڕاددەی لە چ کێشەکان. بدۆزنەوە پێش هاتوەتە ڕێژیم
 شهیرن خهۆ هەوڵهی دا وپاساوێک ناو هەر ژێر لە ڕێژیمە ئەو کە هەڵنەگرە حاشا راستیەکی. ێلێد تەقینەوەیان وبۆنی بوون
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 بە زۆرتههر هههاوێژێ ده  کههه هەنگاوێههک هەر و نههابێ سههەرکەوتوو بههدا، خههۆی ئیعتیبههاری و نفههووز بەدەسههتهێنانەوەی و کههردن
 فشهاری تاخنکهانی  که جۆرێک  به هاڵێ، ده ردنی گه  هل تۆقێک  بێته ده  ریکه خه شی که تۆمییه ئه  رنامه به. دەچێ ڕۆ زەلکاوەکەدا

 سهت ده هاتوی نهه بن لهه رجی خهه و تۆمی ئه ڕاجویی ماجه ری رسوڕهێنه سه ی بودجه کان، تییه وڵه ده نێو مارۆ گه گرانی باری. دا ده
 دراوی  کهه  الداوه کان ڕاسهتییه ر سه هل ی رده په جۆرێک به و  شکاندوه ئێرانی ئابووریی پشتی دا، اڵتان وه کاروباری  له ردان تێوه

 ، رجههه مه و ل هههه و ئههه ری سههه چاره بههۆ ڕیههژیم ی قاژه لههه په.  داوه سههت ده  لههه خههۆی نرخههی %٥٠ دا مانگێههک ی مههاوه  لههه ئێرانههی
  بهه اڵتهان و. دا ت وڵهه ده کانی بانکهه  لهه ت نانهه ته %٢١ بهۆ قهازانج نرخهی ری سهه  بردنهه  واتهه ، قهوڕاوتره ش وه لهه لکاوێکی زه

 کۆمهاری تی وڵهه ده چهی  کهه. ڕێن گه ده دا ر سه چاره دوای  به خێرا و ن ده لێده ر ته خه نگی زه %٧ تا قازانج نرخی  ری سه چوونه
 و ئهه  کهه  نییهه دا  وه لهه گومهان. دا ئهابووری یرانی قهه ر سه به زاڵبوون بۆ بینێ ده  ڕێگاچاره  به قازانج یی %٢١ نرخی ئیسالمی

  لهه پشهت ش دیکهه ی نهده وه ئه ئێهران ڵکی خهه اڵنی کۆمهه و نهێ داده شهوێن ڵک خه تی زایه ناڕه ر سه  له  یراناوییه قه  رجه ومه ل هه
 نە و یارانەکهان داسەپاندنی پەردەی ژێر لە نەژاد ئەحمەدی عەداڵەتخوازیی پڕوپاگەندەی  نه ئیتر. ن که ده ئیسالمی کۆماری

 ئەو فریهای ئەتهۆمی چەکهی بەرنهامەی خسهتنی وەڕێ ئەوەدا سهایەی ژێهر لە و ئەتهۆمی نێرژییئی پڕۆژەی کردنی نیشتمانی بە
  لهه و قەیهرانەوە دروسهتکردنی بە  وه ته سهتراوه به  وه کهه الیه  لهه دا ڕاسهتی لە ڕیهژیم نەمهانی و مان وابوو کە. ناکەوێ ڕێژیمە
 . وه دەرەکییەکانە فاکتۆرە و ڕێژیم یارانینە هەڵسوکەوتی شێوەی  به  وه ته ستراوه به  وه شه دیکه کی الیه
 

 قەیرانی ڕێژیم و هەڵوێستی ئۆپۆزیسیۆن

 
 ئۆپۆزیسههیۆنی چی کههه. دەکهها نەرم پەنههجە و دەسههت دا هێههنەر مەرگ قەیرانێکههی گەڵ لە ڕژیههم پێههدا ئامههاژەم پێشههتر هەروەک
 و وەربگهرێ گەورەیە قەیرانە لەو کەڵک نادا هەوڵ شێوەیەک هی  بە و لێداوەتەوە پاڵی ناوخۆ لە چ و دەرەوە لە چ ڕێژیم
 ڕوونههاک وەاڵت دێموکڕاسههیی تیشههکی بە و کهها ڕزگههار سههەپێنراوە دا بەسههەری کە ئەنگوسههتەچاوەی شههەوە تههاریکە و لە ئێههران
 ئەو ئۆپۆزیسههیۆنی کەچههی ڕاوەسههتاون، ڕێههژیمە ئەو دژی جۆرەکههان لە جۆرێههک بە دنیهها وەاڵتههانی ی %٨٠ لە زیههاتر. کههاتەوە
 بە بەسههتن ئومێههد بە نههاوخۆ ئۆپۆزیسههیۆنی. دەکهها ڕزگههاری الفههاو لە و داوێ بههۆ گههرتنەوەی خههۆ پچکههی تەوخۆناڕاسهه ڕێههژیمە

 لەدەسههت گەورە ئێرانههی پاراسههتنی نههاوی بە ش دەرەوە ئۆپۆزیسههیۆنی و کههردوە دەنههگ بههێ خههۆی خەرج بههێ و نەرم ئههاڵوگۆڕی
 ڵک خهه اڵنهی  کۆمهه تی منییه ئه  له رگری به ناوی به دا، ڕیژیم و دەرەوە دنیای نێوان قەیرانی لە دا ڕاستی لە بێگانە، هێرشی

 .دەدا ڕژیم مانەوەی بە یارمەتی ڕاستەوخۆ نا ئێران، یی کپارچه یه پاراستنی و
 
 پاراسهههتنی خۆیهههان قەولهههی بە سهههەرقاڵی ئەوەنهههدەی کان، زمانهههه فهههارس ت تایبهههه به سەراسهههەری ئۆپۆزیسهههیۆنی لە شهههێک بە

 قەیههرانە لەو ئێههران کردنههی ڕزگههار بیههری لە ئەوەنههدە جیههاوازیخوازن، وەهمییەکههانی هیههزە دژی لە ئێههران خههاکی یەکپههارچەیی
 جیاوازەکههانی نەتەوە واتە دا، خههۆی ئەسههڵیی خاوەنههانی بەسههەر دەسههەاڵت دابەشههبوونی لەترسههی ئەوان. نههین الیەنەدا هەمههوو
 خۆشهیان مێژووییەکهانی و فەرهەنگهی یەشهانازی هەمهو خەریکە  کە ڕابگرن ڕێژیمێک دژی لە خەبات تەنانەت ئامادەن ئێران،
 ئێهران دیهکەی گەالنهی هێهزی گەڵ لە و کەنەوە کهۆ خۆیهان هیهزی کە نهین دا ئەوە بیهری لە تەنیها نەک وان ئهه. بەرێ لەناو
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 بە بەڵکههو بێهنن، پێهک ئیسهالمی کۆمههاری سهەرەڕۆی و دیکتهاتۆر ڕێژیمهی بههۆ دێموکڕاتیهک ئاڵتەرنهاتیڤێکی و بهدەن پەیوەنهدی
 ئێرانهی، پهاوانخوازی ناسهیۆنالیزمی ڕووحهی کهردنەوەی باڵو و ئێران ئایینییەکانی و مەزهەبی نەتەوەیی، وازییەجیا ئینکاری
 کۆمهاری ئاشهی جهۆگەی لە ئهاو بهواردا زۆر لە و دەگهرن ئێران ئازادیخوازی و دیموکڕاتیک یەکگرتووی بەرەی وەدیهاتنی پێشی

 ی وه تهه نه -ت وڵهه ده ی پهڕۆژه  وایه پێیان ئێستاش و نووساون  وه زاخانه ڕه می دهر سه نگاویی ژه بیری  به  وانه ئه. دەکەن ئیسالمی
 غهافڵن وان ئهه. ن بکهه ش بهه بهێ کانیان مافهه  لهه ئێهران کانی وه تهه نه  تایه تاهه هه بۆ و نن یه بگه وتن رکه سه ی لوتکه  به ئێران

 ههی   لهه.  وه نهه که ده لهی بیهری وان ئهه  کهه  بووه نهه  یه شهیوه و بهه رگیهز ههه دا وتوو پیشهکه واڵتهانی  لهه  یه پڕۆسهه و ئه  که ی وه له
 و ئههه هههی کان، وه تههه نه – ت وڵههه ده. کرابههێ دروسههت بههۆ کی یههه وه ته نه دواتههر  کههه  کراوه نههه دروسههت تێک وڵههه ده دنیههادا واڵتێکههی

 تی وڵههه ده ، ڕانسههه فه تی وڵههه ده ک وه ، هێنههاوه ێههکپ خههۆی تی وڵههه ده پاشههان و  بووه هههه پێشههدا  لههه ک یههه وه ته نه  کههه ن اڵتانههه و
  کهه ، وه تهه نه – ت وڵهه ده رگیز ههه دا  وه تهه نه  فهره واڵتهانی  لهه اڵم بهه. هتد....ئیتالیا تی وڵه ده ئیسپانیا، تی وڵه ده ئاڵمان،

 تێک وڵهه ده اڵم بهه بێنهێ، پێهک خهۆی تی وڵه ده توانێ ده ک یه وه ته نه.  هاتوه نه پێک دێ،  وه ته نه ک یه ت، وڵه ده ک یه مانای به
 ی وه تههه نه  فههره واڵتههانی.  تههازه کی یههه وه ته نه  بیکاتههه و بکهها ڵ تێکههه  وه تههه نه نههد چه یهها بکهها، دروسههت ک یههه  وه تههه نه نههاتوانێ
 دا اڵتانهه و و لهه. کهان وه تهه نه ی پێکهاته ی بناغه ر سه  له  هێناوه پێک فیدڕالیان تی وڵه ده هتد..سویس بلژیک، ک وه ئوروپایی

 مان پاڕلهه سهێ و ت وڵهه ده ٣ بلژیهک  لهه  وێنه بۆ.  کراوه ش دابه دا اڵته و و ئه دانیشتووی کانی وه ته نه ر سه به  ئیداره و اڵت سه ده
 تی حکومهه ، هاڵو تێکهه  کهه برۆکسه   لهه و زمهان وی ڕانسهه فه واڵهۆنی رێمی ههه  لهه زمهان، نهدی هوله فالمهانی رێمی ههه  له.  یه هه
 زمههانی ک یههه ت نانههه ته دا واڵتههه و لههه.  یههه هه خههۆی تی وحکوومههه  مووانههه هه هههی فیههدڕالیش تی وڵههه ده ، یههه هه خۆیههان رێمی هههه
  لههه و رین راسههه سه وی ڕانسههه فه و نههدی هوله  واتههه زمههان ردووک هههه دا ئیههدارات  لههه ڵکوو بههه ، نییههه وجههوودی رییش راسههه سه
  نییههه جبوور مههه نههدیزمانێک هوله. دا ده پههی  ره پههه خههۆی نگی رهههه فه و خههوێنێ ده خههۆی زمههانی و رێمههه هه ر هههه دا کانیش رێمههه هه
 و وی ڕانسههه فه ئاڵمههانی،  کههه سویسههیش  لههه. بههێ فێههر نههدی هوله  نییههه جبوور مههه زمههانێکیش وی ڕانسههه فه و بههێ فێههر وی ڕانسههه فه

 پهێ  ره په خۆی نگی رهه فه و زمان ش رێمه هه ر هه و با ده  ڕێوه  به خۆی ی رێمه هه ر هه.  شێوه مان هه  به ژین ده تێیدا ئیتالیایی
 -ت وڵهه ده ی پهڕۆژه و بێنهێ پێهک  تهازه کی یهه وه ته نه جیهاواز ی وه تهه نه نهد چه  لهه  توانیهوه ی نهه تێک وڵه ده هی   مجۆره به. دا ده
 .پێنێ بیسه زۆر  به وێ یهه ده ئێران  له وا رماڕه فه ی وه ته نه  له شێک به ک وه نێ، یه بگه وتن رکه سه  به  وه ته نه
 

 وایە پێهی گهرووهە و حیهزب هەر و خهۆیەتی گرووههی و حیزبهی کهاری سهەرقاڵی سەراسەرییش ئۆپۆزیسیۆنی ی دیکە بەشێکی
 پیهی خهراوەڕێک و هەرحیهزب. بگهرێتەوە ئاخونهدی ڕژیمهی جێهی و بگهرێ بەدەسهتەوە ئێران داهاتووی دەتوانێ بۆخۆی بەتەنیا

 بهۆ هەلهی دا ئیسهالمی کۆمهاری ڕێژیمهی دوای قۆنهاغی لە و ئێهرانە دانیشهتووانی هەمو ئیدەئالەکانی ئەو، ئیدەئالەکانی وایە
 .بسەپینێ دا ئێران گەالنی بەسەر خۆی ئیدەکانی تا دەکەوێ ڕێ
 

  لهه دێ ئێهران ڵکی خهه موجاهیهدینی ڕێکخهراوی  وه  موویانه هه رووی سه  له  که ئۆپۆزیسیۆن  له  شه به و ئه مامەڵەکردنی مێژووی
 ر ههه ڵ گهه له هاوکاریهان بهۆ وان ئهه رجی پێشمه.  یه سته ده ژێر ڵ گه  له اڵتدار سه ده ی ڵه مامه کان، ڕێکخراوه و حێزب باقی ڵ گه
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 بهوون سهلیم ته نرخهی  بهه زادیئها و رکارن سهه له  روابزانهه هه. وال ئه مالو ئه بی  به  کانیانه ته سیاسه بووڵکردنی قه ڕێکخراوێک،
 . وه شنه به ده
 
 هێنهانی دی وه لهه  یهه بریتهی  کهه ئێهران، ی دیکهه ی سهته ژێرده النی گهه و کهورد لی گهه وای ڕه داوای بۆ ش وانه ئه مووی هه اڵمی وه

 ئێهران  حاڵهه و لهه  کهه  یهه وه ئه  کهه بهێ، ئێهران کانی وه تهه نه موو ههه واکهانی ڕه  مافه ری اڵمده وه  که ئێران  له سیاسی سیستمێکی
 ی بناغههه ر سهه له  فیدڕاڵییهه  کهه وتۆ ئهه سیسهتمێکی ی شهێوه سهاکارترین  بۆیهه. موخهالیفن وان ئهه  بۆیهه و بهێ ده  پارچهه ، پارچهه
 تی تۆمهه دا ش اتههک و  لهه ر ههه و ئێهران لێکترازانی هۆی  بێته ده  که ی وه ئه ی هانه به  به  وه نه که ده ت ڕه یی، وه ته نه ی پێکهاته

 ئینکهاری تی سیاسهه ڕاسهت  کهه ی وه لهه غهافڵن وان ئهه. ن ده ده جوغڕافییهایی – یی وه تهه نه فیهدڕاڵی نگرانی الیه  له جیاوازیخواز
 ئێهران ی وه مانهه نگری الیهه کان فیهدڕاڵیخوازه دا ڕاسهتی  لهه  وه هۆیهه و بهه و ئێهران لێکترازانهی ههۆی  بێتهه ده ڕۆژێهک کان وه ته نه
  عاداڵنهه کی یه شهێوه  بهه دا ئێهران  لهه نهین  ئامهاده ی وانه ئه. جیاوازییخوازن کانن، وه ته نه مافی دژی ی وانه ئه و ن وه که ریه سه به
 یخۆی ربه سهه و ره بهه  کهه نێن ده  وه وانه ته نه و به پاڵ ن، بکه ش دابه دا ئێران کانی جیاوازه  وه ته نه ر سه به ئیمکانات و اڵت سه ده
 . وه ناهێڵنه بۆ کیان ڕێگایه هی   چونکه بنێن، نگاو هه
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 ین؟ چی بکه  ، ئێمه ئێران دا نیزیکه  ئاڵوگۆڕ له
 

 تی رفهه ده م ههه  یهه تازه  رجهه لومه هه و ئه.  وه بینه ده  تازه رجێکی مه و ل هه وویڕ ڕووبه ئێران ی دیکه کانی وه ته نه و کورد ی ئێمه
 شهکردنی دابه و رایی ندگهه ناوه الوازبهوونی ئیمکهانی  کهه  یهه وه ئه  تهازه تی رفهه ده.  تهازه ڕیسهکی م ههه و دێنهێ خۆی ڵ گه له  تازه
  رنامهه به  بهه و بهین کگرتوو یهه بهین، وریها ر گه ئه ئێران ی دیکه کانی وه ته نه و کورد ی ئێمه.  ئاراوه  دێته دا ئێران  له اڵت سه ده

 تێهدا وانی ئهه مهافی  که  وه بکرێته  ئۆرگانیزه جۆرێک  به  تازه ئێرانی ن وابکه  که پێش  دێته بۆ مان وه ئه تی رفه ده پێش،  بچینه
 ر سهه  بچنهه  وه شهه هاوبه کی یهه اڵڵه گه  بهه و ن بکهه هاوکهاری  وه پێکه نموویا هه  که دی  دێته  وه به نیا ته  ئامانجه و ئه. بێ دی وه

 ی وه تهه نه  بهه ر سهه کهانی ڕێکخراوه و حیهزب سهاکارتر زمهانێکی  بهه یها وا، رمانڕه فهه ی وه تهه نه رانی نوێنه ڵ گه  له وتووێژ مێزی
  نییهه تریهان چهارێکی ن، بگهه خۆیهان وای ڕه مافی  به دا ئێران ی چوارچێوه  له وێ بیانهه ر گه ئه ئێران کانی وه ته نه. وا رمانڕه فه

  بهه ر سهه کهانی ڕێکخراوه و حیهزب ڵ گهه  له و پێنن بسه خۆیان کانی مافه خۆیان کگرتوویی یه و توانا و هێز  به  که ی وه له  جگه
  بهه ی وانهه ئه فارسهیش، ی وه تهه نه کهانی هڕێکخراو و حیهزب چهۆن ک روه ههه. ن بگهه وتنێک بە ڕێککهه  وه بهاره م له فارس ی وه ته نه
  لهه  پێویسهته ئێهران، جۆغڕافیهای تیی کیهه یه پاراسهتنی دا نجام ئهه  لهه و ئێهران کانی وه تهه نه تیی کیه یه پاراستنی بۆ رۆشن په
 دا دێموکڕاتیهک و فیهدڕاڵ ئێرانهی ی بناغهه ردی بهه دانهانی  له و ن بگه وتن ڕێککه  به ئێران ی دیکه کانی وه ته نه رانی نوێنه ڵ گه
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 ی کێشهه نهاتوانێ ردییش فهه دێموکڕاسهیی ت نانه ته و  یه هه وافوقی ته سیستمی  به پێویستی داهاتوو، ئێرانی.  ن بکه هاوکاری
 . بێنا جێ به جێ رییش راسه سه ڕیفڕاندۆمی یا ری، راسه سه ڵبژاردنی هه  به ت نانه ته  یه کێشه و ئه. بکا ر سه چاره کان وه ته نه
 
  دا ئێران  له سیستم ئاڵوگۆڕی. بێ ر سه  له کانی وه ته نه وتنی ڕێککه دا پیش  له  پیویسته داهاتوو ئێرانی یی میشه هه ستوری ده
 ر گهه ئه. ربگهرن وه  کهه رجه لومه هه  له ڵک که خۆیان کانی مافه هێنانی ست ده وه بۆ  که کان کراوه وت زه ماف  به دا ده  ته رفه ده و ئه
 نهدی ناوه داههاتوودا  لهه سیاسهی ڵێنی بهه و ول قهه و دێموکڕاسهی بوونی پیهاده  بهه  کهه ی وه ئهه مای تهه  بهه و دابهن ڕوانی چاوه  له
 ڕیسهکی ڵکو بهه. نهابێ وتێکیان سهکه ده ههی  و ن ده ده سهت ده  لهه ت رفه ده دانیشن، ،  وه بداته وان ئه کانی مافه  له ئاوڕ اڵت سه ده

  به و خۆی اڵتی سه ده جیگیربوونی بۆ بێ نه ر هه  تازه ندیی ناوه تی وڵه ده  چونکه. بێ ده زۆرتر بوونیان پۆک چه رژێ و  وه توانه
 و بکهها ر سههه چاره خههۆی کانی له سههه له مه  وه ره ده دنیههای ڵ گههه  لههه دا ده وڵ هههه ئیسههالمی، کۆمههاری کانی ڵههه هه  لههه رگههرتن وه ڵک کههه

 و گها ده دنیها  بهه نگیان ده متر که ئێستا  له زۆر ئێران ستی ژێرده النی گه  وکاته ئه بدا، نیشان خۆی  له سند په دنیا تێکی ڕواڵه
 .گیرێ ده لێ گوێی سکااڵیان

 
 بڕێ؟ چی پێ ده  مو قوربانی دانه و هه کورد دوای ئه

 
  دا جیهان  له کان تازه  ییه وه ته نه  ته وڵه هد دروستبوونی تای ره سه  له ر هه  که دا ئێران  له ک یه وه ته نه  له شێک به ک وه کورد
 دوای  لههه ، کههردوه کانی ره ربههه به دا کههردن ئاسیمیالسههیۆن ر رامبههه به  لههه تونههدی  بههه و  داوه وڵی هههه خههۆی یی وه تههه نه مههافی بههۆ
  لهه  وه ته نه دوو نیا ته دا تیڕاس  له.  لماندوه سه و  پاراستوه خۆی بوونی زۆرگران نرخێکی  به دا ئیسالمییش کۆماری زرانی دامه
 خهۆی پانتهایی واوی تهه  لهه  کهه فارس ی وه ته نه م که یه. وێ ده چیان  که  داوه نیشانیان  وه ته نه پانتایی  به مڕۆ ئه تا دا ئێران

  بهه  کهه تی لماندویه سه رزۆ دانێکی قوربانی  به  که کورد لی گه م دوه و  یه وه خۆیه ستیی بااڵده و اڵت سه ده پاراستنی دوای  به دا
 بهاری  لهه  کهه  کهه ی وه ئهه ڵ گهه له کهورد. نهابێ ڕازی فیهدڕاڵی ی شهێوه  بهه م که النی خۆی، یی وه ته نه مافی رگرتنی وه  له متر که
 فی سههه  لههه  وه  سیاسههییه ڕێکخسههتنی خههۆ و تیکۆشههان و بات خههه بههاری  لههه اڵم بههه دێ، ری ئههازه ی وه تههه نه دوای  وه تییههه ندایه چه

 مهافی رکهی ده بهاری  لهه  ئێرانهه کانی وه تهه نه موو ههه نگی پێشهه ت نانه ته کورد لی گه.  یه وه ئێرانه کانی وه ته نه موو هه ی وه پێشه
 کهورد لی گه نیا ته  وه ئه.  وه کانه ییه وه ته نه نێو  ندییه یوه په  له يشتن تیگه و کان ییه وه ته نێونه  ندییه یوه په دیموکڕاسی، مرۆ ،

  بارمتهه  که کرد ده  وه به رکیان ده  وه ئێرانه النی گه شۆڕشی دوای  له کورت کی یه ماوه  به  که بوون کوردستان دێموکڕاتی حیزبی و
 رکیهان ده  کهه بهوون کهورد کانی سیاسهییه  ڕێکخهراوه و کهورد نیا تهه  وه ئهه.   یه ڵه هه کارێکی ئێران  له مریکا ئه تی فاڕه سه گرتنی

  وه ئهه. ئیسهالمی کۆمهاری زرانهدنی دامه  به و ئیسالمی کۆماری وتووی دواکه ساسیی ئه قانوونی  به ن بده ئی ڕه نابێ  که کرد  وه به
 ی له سهه مه زۆر و کرد تیان وڵه ده  له دین جیایی داوای  تاوه ره سه  له ر هه  که بوون کانی سیاسییه  ڕێکخراوه و کورد لی گه نیا ته

  قورسهاییه و ئهه  پێویسهته کانی سیاسهییه  ڕێکخهراوه و کهورد لی گهه وابوو کهه. کهرد پهێ ست هه  تاوه ره سه  له ر هه یان کهدی گرنگی
 کههورد لی گههه بههێ ڵ گههه له ئێستاشههی. ربگههرن وه لههێ ڵکی کههه خۆیههان قههازانجی  بههه دا ئێههران ئههازادیی ینێی سههبه  لههه و ڕابگههرن

 دا ئێهران داههاتووی  لهه  وه خۆمانهه میی رخهه مته که ههۆی  به  ئێمه ر گه ئه بێ ده داخ ێگایج زۆر. دا ئێران  له  له گه ڕێکخراوترین
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 ڵک کهه باشهی به کان تهه رفه ده  لهه بتهوانین و ر ده بیینهه  رز ربه سهه  کهه ی وه ئهه بۆ کیش هۆیه نیا ته. بێ هه وتمان سکه ده مترین که
 و رج مهه  ینهه که نه حیزبی و سی که تاکه قازانجی چیدی با. النێین وه ناکۆکی و یک ره دووبه و بگرین ک یه  که  یه وه ئه رگرین، وه
 ی دیکهه کانی وه تهه مونه هه  لهه کهورد ی وه تهه نه و  ڕوونهه ئاسهۆ بێگومهان ین وابکهه ر گهه ئه.  وه ینهه بکه یی وه تهه نه قازانجی  له بیر

 ی ڕادده  لهه م ههه ، یهه هه ندی مه وڵه ده باتی خه کی مێژوویه م هه  چونکه. ربگرێ وه کان ئاڵوگۆڕه  له ڵک که توانێ ده زیاتر ئێران
 . ڕێکخراوه باشتر کان وه ته نه مو هه  له  م هه و  ناسراوه دا یی وه ته نه نیو
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 .ی بۆ مردن، بمرە بۆ ژیانمەژ
 

 .ژیان بۆ بمرە مردن، بۆ مەژی
 زیان نەکەی تا ئەکەی قازانج چۆن

 
 شهەهیدانی سهەرقافڵەی وەسهیەتنامەی لە وێهدەچی هۆنڕاوە، شێوەی بە رییە هونه داهێنانێکی بڵێین دەکرێ کە هۆنڕاوەیە ئەو

 .وەرگیرابێ محەممەد قازی پێشەوا کوردستان،
 

 پێشهەوا. بهووە پێشهەوا ڕێگهای ڕێبهوارانی لە هەریەکێهک بۆخۆی ئەحمەد برایم مامۆستا نەمر واتە ەش،هۆنڕاوەی ئەم خاوەنی
 بمهرن، ژیهان بهۆ دەکها لهێ داوایهان و ڕادەگەیەنهێ کوردسهتان الوانهی هەمو بە هۆنڕاوەیە ئەم نێوەرۆکی دا وەسیەتنامەکەی لە

 .مردن بۆ بژین نەک
 

 خههۆ و چەپههۆکی ژێههر ژیههانی و دەمههرێ ژیههان بههۆ و سههەردار دەچێههتە دارێکسههەر وەک خههۆی بههۆ گەلەکەمههان مەزنههی پێشههەوای
 داگیهر گهژ بە ژیهان، درێژەدانهی بۆ پاڕانەوە جیاتی لە حەمەڕەزاشادا دادگایی بێ دادگای لە ئەو. ناکا قەبوڵ بەدەستەوەدان

 ئەوان ترسهان، جیهاتی لە و نێدەگهوڕێ دا بەسەریان بەرز دەنگێکی بە. دەکا موحاکەمەیان دا ڕاستی لە و دەچێتەوە دا کەران
 کهاتەیە ئەو جها و ڕادەگەیەنهێ دا مهردن بەرامهبەر لە خهۆی بێبهاکی دا کهردنەکەی داگایی بەناو سەرەتای لە هەر. دەترسێنێ

 .ڕادەگەیەنێ دنیا هەمو بە خۆی عەداڵەتخوازیی یامی پە ڕا سەرفرازی بەرزی لوتکەی لە کە
 

  دەزگای و دام پەردەپۆشی و نەهێنیکاری دیواری تەنانەت کە هێزبووە بە و شتبڕ بە ئەوەندە پێشەوا لێبڕاوانەی پەیامی
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 سهەروان کە نیهیە بەخهۆڕایی. دەکا فڕکێ باڵە ئازاد دنیای بەرەو خۆیەوە بەکرێگیراوانی زمان لە هەر و دەبڕێ حەمەڕەزاشاش
 لیباسهی لە تەنهانەت و بکها ەردەپهۆشپ پێشهەوا ئهازایەتی و لەخۆبهوردوویی  ناتوانێ و دەجوڵێ ویژدانی ساڵحی کەیومەرسی
 خههۆ لە و ئههازایەتی و ڕژیههمەکەی جینههایەتی لەسههەر پەردە دەکهها، شههەهید پێشههەوا تههاوان بههێ کە دا ڕژیههم هەمههان ئەرتەشههیی
 :دەڵێ ڕژیم ئەفسەرەی و ئە. هەڵدەداتەوە کورد مەزنی پێشەوای بوردویی

 
 یە ونەترسهی لەخۆبهوردوویی ئەو هەر نەدیهوە، ڕووڕاسهتم و گبەجەر ئهاوا کەسهی بەاڵم بهووم، بەشدار دا مەحکەمە زۆر لە من
 پهڕ و سەربەرزی بە دا ژیانم لەحزەی دوایین لە حەزدەکەم فەرمووی و ببەستن چاوی نەیهێشت کردن ئێعدام کاتی کە بوو ش
 .بڕوانم خۆم نێشتیمانەکەی لە چاوەکانم بە
 

 دوژمنەکهانی بەڵکهو ناکا، ئەو جەرگی بە و دڵسۆزی بە ئیقرار خۆی گەلەکەی تەنیا کە دەردەکەوێ دا لەوە پێشەوا گەورەیی
 ئەمریکهاییش ڕۆزوێڵتی ئارچی هەروەکو. دانەوێنن گەورەیە ڕوحە ئەو دەم لە بەر تەسلیم سەری مەجبورن بێگانەش خەڵکی و
 :دەڵێ کەوتوە پێشەوا بە چاوی و مهاباد هاتوەتە خۆی بۆ کە
 
 ئە بکهههها، فیهههدا دا پێنهههاوی لە خههههۆی ئامهههادەیە و هەیە پهههتەوی زۆر ەرێکیبههههاو بیهههرو محەمهههمەد قهههازی کە دەردەکەوێ وا

 .کراوەوە و نێونەتەوەیی بیرێکی بە زانایە خۆو لەسەر وڕووناکبیرێکی
 

 ئەو. هەڵبههژارد بههوردوویی خههۆ لە و گیانبههازی ڕێگههای خۆشههەوە ژیههانی و دەستڕۆیشههتویی پەڕی لەو محەمههمەد پێشههەواقازی
 دەیتهوانی نەبهوو دا ژیهان لە کهوڕییەکی و کەم ههی . بهو خهۆی ناوچەی ئیمکاناتەکانی بە ماڵەبنە لە یەکێک لە ڕێبەرەمەزنە

 بمهرێ ئامهادەبو بەڵکهو مهردن، بهۆ نەژیها بەڕاستی بەاڵم. بەرێ بەسەر خۆی سەردەمی ژیانی خۆشترین دا مردن چاوەڕوانی لە
 پهڕ ههۆنڕاوە ئەو نێهوەرۆکی سهەروەر پێشهەوای دا تاقیکاری مەیدانی لە کەوابو. خۆی ئەبەدیی مانەوەی و گەلەکەی ژیانی بۆ

 .نەخشاندویەتی پێشەوا بوردویی لەخۆ داستانی هۆنڕاوە ئەو بیگومان داناو نمایش بە نێوەرۆکەی
 
 پەیمهان و دانەوێنین بوردویە خۆ لە و ئاشتیخواز قارەمانە ئەو بۆ نەوازش سەری پێویستە دا هەرساڵێک خاکەلێوەی دەی لە
 ئامهانجە بەدەستهێنانی تا و دەبین وەفادار ڕێبازەکەی بە کە بکەینەوە تازە شەهیدی ڕێبوارانی هەمو و ەتەبلیم ئەو گەڵ لە

 .دەبین ڕێگایان دەری درێژە پیرۆزەکانیان
 

 ٢٠١٢ ئەپریلیی ٥:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی حدک میدیا  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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 ردی لە چ حاڵدایە و چۆن دەتوانێ گەشە بکا ؟دیپڵۆماسیی کو

 
 م که شی یه به

 
 یها گرووپەکهان نهوێنەرانی نێهوان وتووێژەکهانی بەڕێهوەبردنی پڕاکتیکی و هونەر بە دیپڵۆماسی گشتی و زانستی شێوەیەکی بە

 هەر امههههانجیئ و نێونەتەوەییەکههههانە پەیوەنههههدییە بەرەو دیپڵۆماتییەکههههان چههههاالکییە ڕمبههههی نههههوکی. دەگههههوترێ واڵتەکههههان
 بازرگهانی ئهابووری، نەتەوەیهی، ڕووکاری پڕۆژەیە ئەو ر گه ئه. تایبەتییە پڕۆژەیەکی پێشی بردنە تایبەتیش دیپڵۆماسییەکی

 .ناکرێ بەدی ئەوتۆ جیاوازییەکی کارەکەدا هونەری و پڕاکتیک لە هەبێ سیاسیی یا
 
 پهڕۆژەی خهاوەنی یەکەم،: بهووبێتەوە کهۆ تێدا سەرەکی یتایبەتمەندی دوو کە ئەوەیە وگرنگ پێویستە دیپڵۆماسییەک هەر بۆ

 .دابێ دەست لە دیپڵۆماسیی هونەری بردنی بەکار ئامرازەکانی دووەم، و بێ خۆی ستڕاتیژیکی
 
 کردنهی ئامهادە بهۆ باو مێتۆدی و ڕەوش دێن، بەدەست چۆن گرنکە خاڵە دوو ئەو کە بکەمەوە ڕوونی م ده ده وڵ هه دا وتاره و له

 لەالیەن دا دیپڵۆماسهی ڕێگهای بە سهتراتیژییەکان ئامانجە وەدیهێنانی بۆ هەوڵدان و خااڵنە دوو ئەو بەدەستهێنانی و زەمینە
 بە دیپڵۆماسههی مێههژووی لههه کههورت ئههاوڕدانەوەیەکی مەبەسههتەش ئەو بههۆ. بههووە چههۆن کاریگەرەکههانەوە هێههزە و دنیهها وەاڵتههانی
 کە دیپڵۆماسههییانەی ئەو. دەدەمەوە بەشههخوراوەکان نەتەوە کەوتههووی سههەر دیپڵۆماسهیی لە ئاوڕێههک هەروەههها. دەزانههم پێویسهت

 خۆیهان سهتڕاتیژیی ئامهانجی بهۆ باش ئەنجامی و بگەیەنن جیهانیان گوێی بە باش شێوەیەکی بە خۆیان مەبەستی توانیویانە
 تهها خۆیههدا دیپڵۆماسههیی ەل کههورد ئایهها کە دەدەمەوە بههوارە لەو ئههاوڕ ئەوڕاسههتییانەدا ڕوونههاکیی بەر لە پاشههان. بێههنن بەدەسههت
 لە کههوردی دیپلۆماسههیی پێداویسههتییەکانی و حاڵههدایە چ لە کههوردی دیپڵۆماسههیی کههردووە، گرنگههانە ئەوخههاڵە بههۆ چههی ئێسههتا

 .چین ئەوڕۆدا سەردەمی
 
 مهیالن  کهه بهوو اد ١٦ ی ده سهه  لهه ش وه ئه.  وت رکه ده ئیتالیا باکووری تانی وڵه ده  له مۆدێرن دیپڵۆماسیی کانی شوێنکاره م که یه

 دیهاری  لهه گێهڕا زنی مه ڕۆڵێکی دیپڵۆماسی دا وکاته له. مۆدێرندا دیپڵۆماسیی ی بناغه دانانی  له گێڕا ده گرنگی کجار یه ڕۆڵێکی
 ی گرنگهه  وره ده و ئهه  دیهاره. دا( م رده سهه ئیمپڕاتهۆڕی) ر کهایزه و( کان سهیحییه مه ری ڕێبهه) پهاپ کانی اڵته سهه ده سنووری کردنی
 شهی به ئیتالیها و ئیسهپانیا ک وه اڵتهانی و تی تایبه به. ئوروپایی واڵتانی باقیی بۆ  وه گوێزرایه  وه پراکتیکییه باری  له ئیتالیا
 .وت که ر به دا دیپڵۆماسی یدانی مه ی ئاڵوگۆڕه و له باشیان

 
  و ئه دواتر و  دیکه اڵتانی و بۆ  وه اڵتانه و ن الیه له ر نهنوێ ناردنی ی له سه مه  به درا زۆر کی گرنگییه  که بوو  وه شه کاته و له ر هه
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 و دەوڵەتهان نێهوان هەڵسهوکەوتی کهاتەوە لەو. دا دیکهه ی کهه الته و  لهه اڵتێهک وه ر  هه تی فاره سه زرانی دامه  به بوو  یه له سه مه
 نێههوان لە پێشههدا لە ێودەوڵەتییەکههانن وتنههه رێککه و ئەمنییەتههی بازرگههانی، سیاسههی، پەیوەنههدییە نێودەوڵەتییەکههان، هێههزە

 .واڵتێک هەر نەتەوەیی نێو یا نێودەوڵەتی سیاسەتی دەبوونە پاشان و خران ده رێک واڵتاندا کانی لێهاتووه دیپڵۆماتە
 

 لەو لێوەشهاوەیی و ئامانج بۆ دڵسۆزی بە دراوە تایبەتی گرینگییەکی واڵتاندا لەنێوان دیپڵۆماسییەوە کاری سەرەتای لە هەر
 بە دەدرێ تهایبەت سهەرنجێکی دەکها پهێ دەسهت سهێزدەوە سهەدەی لە سهەفیر دانهانی بە کە دا مهۆدێرن دیپڵۆماسهیی لە. ارەداک

 سهاڵی لە فەڕانسهە بهۆ نهارد خهۆی نوێنەرێکی کە بوو دەسەاڵت یەکەم میالن. دەسکەوتەکان هێنانی بەدەست و ئامانج پێکانی
 کاروبههاری وێ لە فەڕانسههە هەبههوو ئەوەی ترسههی چههونکە ئەوێ بههۆ بچههێ سههەفەڕان نههوێنەری کە کههردەوە ڕەتههی بەاڵم. دا ١٤٥٥

 و فەڕانسهە دەسهتێوەردانی لە زۆری ترسهێکی مهیالن سهەردەمەدا لەو. بهدا ئەنجهام دیپڵۆماسهیدا کهاری پەردەی لەژێر جاسووسی
 بههۆ دیپڵۆماسههییان ریکهها پێویسههتیی و گرنگههی ئورووپههایی وەاڵتههانی زۆربەی کە نەخایانههد زۆری هەرچەنههدە. هەبههوو ئیسههپانیا
 فەڕانسهە واڵتهی بهۆ نارد دایمیی کە سەفیرێکی بوو وەاڵت یەکەم ئیسپانیا. گۆڕدرانەوە سەفیر زۆربەیاندا لەنێوان و دەرکەوت

 .دا ١٤٨٧ ساڵی لە
 

 ەکهانڕێکار و گهرت پەرەیان بەرە بەرە کارە ئەو زانستی و تکنیک و دیپڵۆماسی کاری کانی رێوشوێنه و پرنسیپ قۆناغەدا لەو
. سههەفیر پێناسههەکانی و نەخههش بە درا زۆر گرنگیههی بەتههایبەت و کههران دیههاری نههوێنەران تایبەتمەنههدییەکانی. کەوتههن پههێش

 بهههاڵو واڵتەکەی لە ئەرێنهههی تیشهههکێکی دەرەوە دنیهههای ڕووەو دەبهههوو و دانهههرا واڵتە ئەو ڕووکهههاری بە واڵتێهههک هەر نهههوێنەری
 دەتههوانێ و دڵفههرەوانە و میوانههدار ئاشههتیخواز، فەرهەنههگ، بە واڵتەکەی کە بههدا نیشههان دەبههوو سههەفیر یهها نههوێنەر. بکههاتەوە
 .بکا یاری دا نێونەتەوەیی پەیوەندییەکانی لە باش ڕۆڵێکی

 
 دەوڵەتێهک هەر نهوێنەرایەتیی. دەگهۆڕان نوێنەرایەتییەکەیهان بەپێی دیپڵۆماتەکان تایبەتمەندییەکانی و پلە سەردەمەدا لەو
 پڕۆتسهتان، واڵتانی کاتۆلیک، واڵتانی نوێنەرانی بۆوێنە. هەبوو خۆی تایبەتمەندیی و پایە و پلە ئاینی گرووپێکی هەر و

 لەنێهوان تەنهانەت. دەگیهرا لهێ خهۆی بە تهایبەت ڕێهزی کامیهان هەر کە هتهد...موسهتەعمەرە واڵتانی کان، تییه پاشایه واڵتە
 لە دادەنههرا جیههاوازی الوازی و بەهێههزی و اریهەژ و دەوڵەمەنههدی بچههووکی، و گەورەیههی پێههی بە نوێنەرایەتیشههدا جههۆر یەک

 هەربهۆیەش. دەدرا پهێ تهایبەتی گرنگییەکهی زانستگادا ڕاددەی لە بەرز دیپڵۆمی بوونی بەتایبەت و خوێندەواری. دا ڕێزلێنان
 و یەکهان نێونەتەوەیی پەیوەنهدییە بواری لە خوێندن ئورووپا زانستگاکانی لە ڕاددەیەدا لەو پێداویستییەکان پڕکردنەوەی بۆ

 پهایەی و پهلە دەسهت لە و پسپۆڕی کارێکی بە بوو مۆدێرن دیپڵۆماسیی کاتەڕا لەو هەر. گرت پەرەی زۆر مۆدێرنەکاندا زمانە
 .دەر هاتە سیاسی و ئیدەئۆلۆژی ئێلیتی، دینی،

 
  پێویستە ەاڵمب دەکا، نوێنەرایەتیی کە بێ نەتەوەیە یا تەیفە ئەو بۆ دڵسۆز دەبوو نوێنەر هەرچەند کە مانایەی بەو
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 بهاڵو. بهوو زیهاد واڵتێهک هەر لە دەسهەاڵت یها دەوڵەت ئۆرگانەکهانی بە دیهکە ئۆرگهانێکی دا کهاتەش لەو هەر. بێ پسپۆڕیش
 لە کە هەبهوو بەوە پێویسهتیی دنیها، جۆربەجهۆری واڵتهانی لە کارمەنهد و سەفارەت دانانی و دا وەاڵتان بە سەفیر کردنەوەی
 تهایبەت وەزارەتخانەی کە بوو بەوە پێویست هەربۆیە. دابێ چاوەدێری ژێر لە کارەکەیان و ێنبکر ئیدارە ڕا واڵتیش نێوخۆی

 هەر لە نەبهوو؛ ڕوون زۆر وەزارەتخانهانە ئەو کاری سەرەتادا لە. بوو پەیدا دەرەوە کاروباری وەزارەتی واتە. هەبێ خۆی بە
 وەزارەتههی گەورە بەریتانیههای لە بههۆوێنە. دەبههرد ێههوەبەڕ جۆراوجۆریههان و جیههاواز ئەرکههی و خرابههوو رێههک جۆرێههک بە وەاڵتەی
 لە سهەردەمەدا لەو دیارە. کرد تێدا ڕیفۆڕمیان کە ١٧٨٢ ساڵی تا دەبوو، تێکەڵ کارەکانیان زۆرجار کە بوو بەش دوو دەرەوە
 ١٧٨٠ سهاڵی تها هەبهوو، دەرەوەی وەزارەتهی گەورەتهرین م وده ئهه کە فەڕانسهە. نەبهوون بهاڵو بەر هێنهدەش پێرسهۆنێلەوە باری

 .تێنەدەپەڕین کەس ٧٠ لە دەکرد کاریان وەزارەتخانەیە ئەو بۆ کەسانەی ئەو هەموو ژمارەی
 
  هەر. ڕوسیە و ڕۆژهەاڵت ئورووپای وەاڵتانی بۆ هاویشت باڵی و گرت پەرەی دیپڵۆماسی کاری دا ١٨ سەدەی ئاخرەکانی لە
 نهوێنەر. بهوو فەڕانسەوە شۆڕشی بەهۆی ئەویش. هات دا اتەکاندیپڵۆم پایەی و پلە سەر بە گرنگ ئاڵوگۆڕێکی ئەوە دوای لە
 نێهههوان لە دانهههان جیهههاوازی دەههههات هەتههها و پلەکهههان بە درا زۆرتهههر یەکسهههانی. دامهههاڵرا چینایەتییەکهههانی پهههایە و پهههلە لە

 .دەبۆوە کەمتر دا دیپڵۆماتەکان
 

 سهەربازی بەشهی. بهوو جیههانییەوە شهەڕی یسهەرهەڵدان بەههۆی ئەویهش وە، دیپڵۆمهاتییە کاری نێو هاتە دیکەش ئاڵوگۆڕیکی
 لە و نەمها دیپڵۆماسهی مەسهونییەتی دا جیههانی شهەڕی سهەردەمی لە و دا دیپڵۆماتەکهان کردنهی دیاری لە گێڕا گرنگی نەخشی

 و هەڵگهرت سهونییەتەی مە ئەو کە بهوو ڕێهبەر یەکەم نهاپلیۆن. زیندانەوە خرانە و گیران دیپڵۆماتەکان تەنانەت جێگادا زۆر
 .فەڕانسە دەوڵەتی لەدژی هەوڵدان تاوانی بە گرت بەریتانیی دیپڵۆماتێکی دچەن
 

 سیسهههتمێکی درا هەوڵ دا ١٨١٥ سهههاڵی لە ویهههیەن نێهههونەتەوەیی کهههۆنگرەی پهههاش تهههایبەت بە و نهههاپلیۆن تێکشهههکانی دوای
 دا ڕاسهتی لە بەاڵم. ادادنی لە بکرێ نوێنەرایەتییەکان هەموو سەیری چاو یەک بە و دابنرێ مەسەلەیە ئەو بۆ نێونەتەوەیی

 دوای تەنیها بهۆیە. درا پهێ سیسهتمی تا چوو پێ سەدەیەکی نیزیکەی و نەبوو جێبەجێ هاسانی بە دروستکردنە یەکسانی ئەو
 نوێنەرایەتییەکهان پهایەی و پهلە و بهدا نهوێنەرایەتی کاری بە سیستم ڕاددەیەک تا توانی دنیا کە بوو دووەم جیهانیی شەڕی
 .بکرێ هەموویان سەیری چاوێک بە و بپارێزرێن نێونەتەوەییەکاندا ستاندارده و وتن ککهرێ ڕووناکیی لەبەر

 
 چەنههد. هەبههووە دیپڵۆماسههی کههاری و نههوێنەرایەتی سیسههتمی ئاسههیاش لە دا دووەم جیهههانی شههەڕی پههێش دەورانههی لە دیههارە

 پههێ تایبەتیههان گرنگیههی میسههر و ناوەڕاسههت ڕۆژهەاڵتههی دەسههەاڵتەکانی عوسههمانی، دەوڵەتههی چههین، وەک گەورەی دەوڵەتێکههی
 لەو سهەربەخۆیی پێهوانەی. نەجیبزادەکهان و دەسهەاڵتەکان خهاوەن کهوڕە بە سپێردراوە دیپڵۆماسی کاری سیستمانەدا لەو. داوە

  پلەیەکی بوون خەریک کارەوە بەو کە ئەوانەی بۆیەش هەر. بووە دا دیپڵۆماسی کاری لە زانایی و دەسەاڵت زۆرتر کاتەدا
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 .هەبووە سیاسیان و ەاڵیەتیکۆم بەرزی
 

 پەیوەنههدییە کههاری کردنههی گەشههە و پێکهههاتن چههۆنیەتیی لە بههوو سههەرپێیی و کههورت شههێمایەکی کههرا بههاس ئێسههتا تهها ئەوەی
 و ئامهانج شهیکردنەوەی و دیپڵۆماسهی کاری چۆنیەتیی هەڵسەنگاندنی سەر دێینە داهاتوودا بەشەکانی لە. یەکان نێونەتەوەیی
 و هەڵسههوڕان بە  چاوێههک پێناسههانە ئەو بنههاغەی سههەر لە دەدەیههن هەوڵ پاشههان. یە نێههونەتەوەیی ییەچههاالک ئەو سههتراتیژیی

  چ ئێستا تا بزانین تا. بپێوین چاالکییانە ئەو باوە جیهاندا لە تەرازووەی بەو و بخشێنین دا بوارە و لە کوردەکان چاالکی
 .چییە کەموکوڕیانە ئەو ڕێگاچارەی و دایە کوێ لە کەموکوڕی کراوە،

 
 (م شی دووه به)

 
 گرووپهی و هێهز هەروەک. دەچهێ بەڕێهوە جۆربەجۆردا بواری لە و هەیە بەرینی مەودایەکی دیپڵۆماسی کاری ئەوڕۆدا دنیای لە

 نەتەوەیهی نیزامهی، ئهابووری، سیاسهی، دەتهوانێ دیپڵۆماسهی کاری ستراتیژیی و ئامانج. دەکەن کار مەیدانەدا لەو جیاوازیش
 نهههوێنەرانی مەیهههدانەدا لەو بهههۆیە. دەکهههرێن دیهههاری دیپڵۆماتییەکهههان گهههرووپە شهههەوە یه ڕوانگانە لەو هەر. ێبههه ئیهههدئۆلۆژی یهها

 تەنهانەت و نەتەوەکهان نیزامییەکهان، هێهزە بازرگانییەکان، ناوەندە گەورەکان، شیرکەتە ڕێکخراوەکان، و حیزب دەوڵەتان،
 .دان کێبەرکێ لە دنیاش جیاوازەکانی کلتوورە و فەرهەنگ

 
 و بێننەوە خۆیان هەڵوێستی ڕاستیی بۆ دەلی  یەکتردا، لەگەڵ مامەڵە لە دەدەن هەوڵ نوێنەرایەتییانە و گرووپ ئەو ەمووه

 لەسهەر دیپڵۆماسهی کهاری بناغەکهانی و پرێنسهیپ نهد هەرچە. بهدەن ڵەکەیهان مهامە بەرامهبەری نیشانی خۆیان توانای و هێز
 توانهها و هێههز زۆرجههار بەاڵم هەیە، بەرچههاوی نەخشههی لیبڕالیههزم و ەزراوەدام کههردن قەبههووڵ یەکتههر و لێکتێگەیشههتن پههایەی
 بااڵدەسهتی خۆیهدا مەیهدانی لە هەرکهام بهێ، کلتهوری یها نیزامهی ئهابوری، سیاسی، توانایە و هێز ئەو جا. دەکا ئاخر قسەی
 .بکا دیاری وتووێژەکان ئەنجامی دەتوانێ هەبێ

 
 هەمهوو و دابنهێن تهایبەتی مەسهەلەیەکی چارەسەری بۆ تایبەتی پڕۆسێسی ندەدە هەوڵ نەتەوەکان و دەوڵەتەکان زۆرجاریش
 دیپڵۆماسهی ڕێگهای باشترین ڕاستیدا لە. پڕۆسێسە ئەو بەکارهێنانی و قەبووڵکردن بە بکەن ڕازی مەسەلەیە ئەو الیەنەکانی

 کهاریش هەرچەنهد دەنها. نبه ڕازی پێهی الیەنەکهان هەمهوو کە بهدۆزرێتەوە ڕێگاچهارەیەک کە ئەوەیە کێشهەیەک چارەسەری بۆ
 .پۆلیمیک هونەری بە دەدا خۆی جێگای دیپڵۆماسی و دەندووکە شەڕە دەبێتە زۆرتر ئەنجام بکرێ، پەیوەندییەکان لەسەر

 
 دەکەی نهوێنەرایەتیی کە مەسهەلەیەی ئەو و ئامهانجەکەت یها پهڕۆژەکەت بتهوانی کە ئەوەیە دیپڵۆماسی کاری بەشی گرنگترین

 ڕادەی لە کە بههکەن سههەربەخۆیی لە بههاس دەتههوانن کاتێههک دنیههاش وەاڵتههانی تەنههانەت. بناسههێنی دابەربههاڵو ڕاددەیەکههی لە
 وایە جهاری. گهرنگەیە کهارە ئەو بەشهی دژوارتهرین ناسهران و دانپێهدانان دەسهتهێنانی بە. ناسهرابن ڕەسهمی بە نێونەتەوەییدا
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 کهاری لە چهونکە. بێنهێ دەسهت بە چارەسەری ییسەمپات و بکرێ قەبووڵ دا دنیا لە مەسەلەیەک تا دەچێ پێ ساڵی چەندین
 نیشهان دەتهوانی چهۆن. خهۆیەتی قازانجەکهانی ئاراسهتەی ئەویهش دەڕوانێ، ئاراستەدا یەک بە تەنیا الیەنە هەر دیپڵۆماسیدا

 دەگەیەنهێ، پهێ قازانجیشهی بەڵکهوو نهاگەیەنێ، بەرامهبەرت نی الیهه بە زیهان تەنیها نەک تهۆ کێشهەکەی چارەسەری کە بدەی
 وەک کردنههدا هێههرش حههاڵی لە ئههابورییەکی و گەورە وەاڵتێکههی کههه ڕاسههتییە ئەو بههدەینە سههەرنج ئەگەر. دژوارە کههارێکی ئەوە

 بهۆ سهەلەیەمان مە ئەو دژواریی جار ئەو دنیادا، دەوڵەتەکانی نێو لە نەناسراوە ڕەسمی بە تەواوی بە ئێستاش چین وەاڵتی
 .دەردەکەوێ

 
 قەبوواڵنههدنی و مەسههەلەکەی ناسههاندنی بههۆ ڕێخۆشههکردنە و زەمینەسههازی هێزێههک هەر بههۆ دیپڵۆماسههی کههاری گرنگتههرین بههۆیە

 دەوێ زۆری کهاتی هەم. نیهیە هاسهان کارێکی نێونەتەوەییدا ڕادەی لە بوواڵندنی قه و مەسەلەیەک ناساندنی. داخوازییەکانی
 هەمههوو و پههێش بچێههتە بەرنههامە ەب و بەوردی زۆر پێویسههتە قەبوواڵنههدن و ناسههاندن بههۆ کههار چههونکە. زۆر ئیمکانههاتی وهەم

 .بێ کورتخایەن پالنی و درێژخایەن پالنی بەرنامە، پڕۆژە، ستڕاتیژی، خاوەنی و تێپەڕبکا پیویستەکان قۆناغە
 

 و کههۆبکریتەوە بههۆ زانیههاری دەبهێ لەپێشههدا تههایبەتی مەسهەلەیەکی لەسههەر دیپڵۆماسههی کههاری بهۆ بههاش سههتراتیژیەکی داڕشهتنی
 پێهی جێ بناسرێ، نێونەتەوەیی زەمینەی بدرێ هەوڵ پێویستە پەیوەندییەکاندا کاری لە کەوابوو .بکرێ ئامادە بۆ زەمینەی

 زانیارییههانە بەو بەسههتن پشههت بە و ئەوە دوای. بکههرێ هەڵسههەنگاندن قەبوواڵندنههدا بههواری لە و بکههرێ پەیههدا پشههتیوانی
 ڕادەی و ویسههت وەدیهههاتنی زەمیههنەی وبەڵکههو دانههاڕێژرێ، ویسههت تەنیهها لەسههەر سههتڕاتیژی چههونکە. دابڕێههژرێ سههتڕاتیژی
 کە الیەنهانەی ئەو پێویسهتە سەرکەوتوودا ستڕاتیژییەکی داڕشتنی لە هەروەها. بگیڕدرێ لەبەرچاو دەبێ ویستیش وەدیهاتنی

 وەدیههاتنی لە قازانجیهان ئەوانهیش کە بهدرێ نیشهان وا بەڵهگەی و بگیهرێن چهاو لەبەر دەگیهرێ، لەگەڵ پەیوەندییان دواتر
 .هەیە ستڕاتیژییەدا ئەو ئامانجی

 
 ئەو پێداویسههتییەکانی و دابنههرێ پههڕۆژە سههتڕاتیژییەدا ئەو جۆراوجۆرەکههانی بههوارە لە پێویسههتە سههتڕاتیژی داڕشههتنی دوای

 هەر. بکههرێن دیههاری بەدیهێنانههدا و بەڕێههوەبەری مێکانیزمەکههانی و ئیمکانههات بههواری لە چ و ئینسههانی بههواری لە چ پههڕۆژانە،
 بەپێهی پاشهان. بگونجێنهدرێ درێژخایەنهدا پالنهی لە پێویسهتە بەرنهامەیەش هەر و دابنرێ بۆ رنامەیبە پێویستە پڕۆژەیەی
 .سااڵنە پالنی یا کورتخایەن، پالنی ببنە و بکرێنەوە ورد درێژخایەنانە پالنە ئەو قۆناغەکان

 
 زانیهاریی پێویسهتە ببهرێن، ێهوەبەڕ و دابڕێهژرێن گونجهاو و بهاش شێوەیەکی بە پالن و بەرنامە پڕۆژە، ستڕاتیژی، ئەوەی بۆ

 چوارچێهوەی لە تەواو بەرنامەکان و پڕۆژە ستڕاتیژی، نییە مەرج. یەکان نەتەوەیی نێو وتنه رێککه و یاسا لەسەر هەبێ باش
 لە ئاگاداریهت ئەگەر. نەبێ گەڵیاندا لە دژایەتییان کە دابڕێژرێن شێوەیەک بە پێویستە بەاڵم دابن، وتنانه ورێککه یاسا و ئه
 هێهز ئەو هەموو چونکە. دا دەمت لەبەر کۆسپ ببنە هەستیاردا زۆر کاتی لە نییە دوور هی  ی، بخه گوێیان پشت و نەبن ەرس
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 و پهڕۆژە سهتڕاتیژی، لە و وتنانه ورێککه یاسا ئەو لەسەر هەبێ ئاگاداریت کە چاوەڕوانن دەبیەوە بەڕوویان ڕوو الیەنانەی و
 .گرتبن بەرچاوت لە دا بەرنامەکانت

 
 تاکەکەسهههیی قهههانوونی نێهههونەتەوەیی، گشهههتیی قهههانوونی:  لهههه بهههریتین کان یهههه یی وه ته نێونه وتنهههه رێککه و یاسههها گرنگتهههرین

 هەمهوو بەو و پڕدەکهاتەوە الپەڕە دەیهان قانوونهانە لەو هەریەک باسهی دیارە. نەتەوەیی سەروو قانوونەکانی نێونەتەوەیی،
 چاویهان دا پێویسهت کاتی لە کە ئەوەیە بۆ تەنیا لێرەدا هێنانیان ناو. نییە ەئێم باسی جێگای دەبێتەوە لێیان لکەی و بەند
 نێهونەتەوەیی یەکییەتییەکهانی و بۆنهد لە زۆرتهر نێونەتەوەییەکهانیش وتنهه رێککه. بگیهردرێ وەر لهێ ڵکیهان کە و بکهرێ لێ
 جیهههانی، بههانکی ڕێکخههراوی یقهها،ئەفر ڕۆژهەاڵتههی واڵتههانی یەکییەتیههی ئورووپهها، یەکییەتیههی یەکگرتووەکههان، نەتەوە وەک)

 بههۆ ئاسههیا باشههووری واڵتههانی ئەنجههومەنی ئەمریکهها، باشههووری نەتەوەکههانی یەکییەتههی نێههونەتەوەیی، بازرگههانیی ڕێکخههراوی
 .تێڕامانن  و سەرنج جێگای که هێنراون بەرهەم( هتد...و هاوکاری

 
 یەکگرتووەکهههان، نەتەوە ئاییننهههامەی: لە بهههریتین ەرد ههههاتوونە یەکیەتییههانە و بۆنهههد و لهههه ی  وتنانهههه رێککه و ئهههه گرنگتههرین

. هتههد... و ئوروپهها یەکییەتههی قانوونەکههانی ئورووپهها، یەکییەتیههی کانی وتنههه رێککه کیۆتههۆ، پڕۆتۆکههۆڵی ڕۆم، وتنی رێککههه
 انچاویه ڕێگرێک وەک هەم و ئامرازێک وەک هەم پێویستە کە هەن دنیادا لە حقووقی ڕێکخراوەی و نیهاد کۆمەڵێک هەروەها

 دیهوانی قەزایهی، نێهونەتەوەیی ناوەنهدی جینهایی، نێهونەتەوەیی دیوانی: وێنە بۆ. بکرێ بۆ حیسابیان و بناسرێن بکرێ، لێ
 .دیکە زۆری و ئورووپا قەزایی ناوەندی ئوروپا، مرۆڤی مافی دادگای نەتەوەیەکگرتووەکان، مرۆڤی مافی ی کۆمیته الهە،

 
 کهاتی لە و بناسهی ناوەنهدانە و دامودەزگها ئەو هەمهوو پێویسهتە بەری، بەڕێهوە ووکەوته سهەر دیپڵۆماسییەکی بتهەوێ گەر ئە

 .بگری چاویان لەبەر بەرنامەدا و پڕۆژە ستڕاتیژی، داڕشتنی
 

 قههانوونی پەنههای و فاکههت وەک جههار زۆر و بگههری لەبەرچاویههان دا بڕیارەکانههت لە و بزانههی قەراردادەکانیههان و قههانوون دەبههێ
 کههههۆمەڵە و کههههۆڕ لەنێههههو خۆیههههان مههههافی دەدەن هەوڵ نەتەوانەی ئەو دیپڵۆماسههههیی تههههایبەتبە. بههههکەی پههههێ ئیشههههارەیان
 .دەبێ وچوارچێوانه رێوشوێن و به کاری زۆر بسەلمێنن، دا یەکان نێونەتەوەیی

 
 سهتڕاتیژییەکی داڕشتنی  بە کە بکەین باس سەرکەوتووانە دیپڵۆماسییە لەو وێنەیەک چەند دەدەین هەوڵ داهاتوودا بەشی لە
 توانیویهههانە نێونەتەوەییەکهههانەوە دامودەزگههها لەبهههارەی تەواو زانیهههاریی بنهههاغەی سهههەر لە پهههالن، و پهههڕۆژە دانهههانی اش،بههه

 .بگەن ئامانج بە و بقەبووڵێنن خۆیان مەسەلەکەی
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 (بەشی سێهەم)

    
 بهاس ئهازادیخواز و ستدە بن گەالنی سەرکەوتوی دیپڵۆماسی نمونەی هێندێک کە جێگایەی ئەو یشتینە گە دا دووەم بەشی لە

 دەسههتەبەرکردنی وە ڕێگههایە لەو و دنیهها النههی گە بە خۆیههان یههامی پە گەیانههدنی لە گەالنە ئەو کەوتنههی سههەر هههۆی. بکەیههن
 .وانە ببنە دەکرێ کەمان لە گە بۆ کە بکەین دەستنیشان خااڵنە ئەو بدەین وڵ هە و هەڵسەنگێنین داخوازییەکانیان

 
 لە هەرکامیهان کە بێنیهنەوە، وێهنە بە کۆسهۆفۆ و ڕۆژهەاڵت تیمهۆری ئەفریقها، باشهوری وێنەی 3 دەتوانین تازەدا مێژووی لە

 .داوە خۆیان مافەکانی بەدەستهێنانی بۆ هەوڵیان جیاوازدا مەرجی و هەل لە و داهەڵکەوتوون دنیا کەرتێکی
 

 باشوری ئەفریقا -٠

 
 مێهژووی دانیشهتوانی و پهێش سهاڵ ٢٥٠٠٠ بۆ دەگەڕێتەوە کەم النی جەنگەڵییەکان مێژووی. کۆنە زۆر ئەفریقا باشوری مێژووی
 ههههاتنی کهههاتی لە نوسهههراو مێهههژووی بەاڵم. ئێسهههتا پهههێش سهههاڵ ٢٥٠٠ بهههۆ دەگەڕێهههتەوە (Bantoe) واتە وەاڵتە ئەو تهههازەی

 دوای بە دا وەاڵتە و لە شهههازدەوە سهههەدەی لە هەر هولەنهههدیەکان و پورتوگالییەکهههان. دەکههها پهههێ دەسهههت ئوروپاییەکهههانەوە
 لە کە دامەزرا، دا ١٦٥٢ ئهاوریلی ی٦ لە کۆڵهۆنی یەکەم هولەنهدییەکانەوە الیەن لە بەتایبەت. بوون وێڵ دا زێڕ ەرهێنانید

 شهاری دروسهتکردنی بە کهرد دەسهتیان لەوێ هولەنهدییەکان ١٨ و ١٧ سهەدەکانی درێژایهی بە. بوو بەخۆ سەر ئیدارییەوە باری
. هولەنهدی تهایبەت بە ئوروپهایی دانیشهتوی لە بهوون پهر شهارانە ئەو. خۆیهان یدەسەاڵت کردنەوەی باڵو و خۆیان بە تایبەت
 وەاڵتههانەدا ئەو بەسههەر خۆیههان بههارێکەوە هەمههو لە و بەرن نێههو لە ئەسههڵی دانیشههتوانی کلتههوری دا هەوڵیههان هاتوەکههان تههازە

 کاریهان دا کێڵگەکان و کان لە و ادێن هیندەوە و ماداگاشکار ئەندۆنزی، وەک دیکەی وەاڵتانی لە یان کۆیلە ئەوان. بسەپێنن
 .دەکردن پێ
 

 وەاڵتە، لەو سهنور بهێ سهامانێکی دەرکەوتنهی و دا ١٨٨٦ لە زێهڕ بەرپهاڵوی ڕێشهەکانی و ١٨٦٧ لە پالتهین دیتنەوەی بەدوای
 گەزیڕە پاکتهاوی بە کرد دەستیان دابو، دەست لە یان زانستی و کردن شە گە و ئابوری ئیمکاناتی هەمو کە هاتووەکان تازە

. بهکەن لهێ چهاو کهۆیلە وەک ئەسهڵیش دانیشهتوانی و بگهرن وەاڵتەدا ئەو سهامانی و سەروەت هەمو بەسەر دەست دا هەوڵیان و
 و نەدا کۆڵیان قەت ئەسڵی دانیشتوانی بەاڵم. بوو بەردەوام ساڵ دەیان بۆ کە کەوتەوە لێ ڕەگەزی جیاوازی سیستمی ئەوەش

 ١٩١٢ سهاڵی لە. دا قوربانیهان پینهاوەدا لەو و کهرد بەربەرەکانیان جۆراوجۆر شێوەی بە. نەبوون ناعەداڵەتییە ئەو تەسلیمی
 جیهاوازی سیاسهەتی هێشهت نەیهان و پێکهێنها یهان دێمهوکڕاتی یەکگرتهووی بەرەی  دواتهر و ی ANC نەتەوەیهی کهۆنگرەی دا

 بهۆ کە بهکەوێ فشهار لە وا ( apartheid)ڕەگەزی جیهاوازی ڕژیمهی کە کهرد کارێکیهان و بکێشهێ بهاڵ ڕاحەتهی بە ڕەگەزی
 .بکاتەوە ڕووکەش گۆڕێکی و ئاڵ لە بیر سەپابوو، دا بەسەری قەیرانەی و لە دەربازبوون
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 Pieter Willem کە بو کاتێک ئەوەش. کرد پێ دەستی دا ١٩٧٧ ساڵی لە ئەفریقادا باشوری لە گۆڕەکان و ئاڵ یەکەمین

Botha   پێسهتەکانی سهپی کە کهرد ڕاسهتییە بەو دەرکهی ئەو. گهرت دەستەوە بە دەسەاڵتداری نەتەوەیی پارتی ڕێبەرایەتی 
 ڕەگەزی دانهانی جیهاوازی بەسهەر گهۆڕ و ئهاڵ نەبهن ئامهادە ئەگەر بهدەن، خۆیهان ئاسایی ژیانی بە درێژە ناتوانن واڵتە ئەو

«apartheid»شادروشمێکی براو ناو. بێنن دا «motto» بهو ئەوە ئەویهش گۆڕێ، هێنایە گرنگی«die or t adap» 
 دانشهتوان زووربەی کە واڵتە ئەو ڕەشهەکانی کە ئەوەی ههۆی بوونە  بچوکانە گۆڕە و ئاڵ ئەو هەر.  بکە گۆڕ و ئاڵ یا بمرە 

 بە خۆیهان هێزەکهانی یەکخسهتنەوەی سهەر بهۆ الیەنەدا هەمهو ڕێکخسهتنێکی لە و وەرگهرن کەڵک شێوە باشترین بە دێنن، پێک
 .بێنن پێک «UDF  ed Democratic FrontitUn» دێموکڕاتی یەکگرتوی رەی
 

 جیههاوازیی سیاسههەتی دژی کە واڵتە، ئەو پێسههتەکانی ڕەش ڕێکخههراوی ٦٠٠ لە زیههاتر یەکگرتنههی لە هههاتبو پێههک ئەوبەرەیە
 واڵت دەرەوەی لە دیپڵۆماتیهک هەوڵەکهانی واڵتەکەدا، خهۆی نهاو لە ڕێکخهراوانە ئەو یەکگرتنی بە. دەکرد خەباتیان ڕەگەزی

 هە تێکۆشهانە ئەو ئەنجهامی لە. پێشهکەوت وێنە بێ خێراییەکی بە پەرست ڕەگەز دەوڵەتی سەر بۆ رهێنانفشا بەستی مە بە
 بهوونی ئینسهانی دژی و فراوانهی بەر و ڕەشپێسهتەکان چەوسهاندنەوەی ڕاددەی بە سهتیان هە ڕۆژئاوایی وەاڵتانی دا، مەالیەنە
 .ڕەگەزپەرستان دانی گەمارۆ دایە تیاندەس هەموالیەکەوە لە و کرد ڕەگەزی دانانی جیاوازی سیاسەتی

 
 دەسهت لە ئیمکانهات و دەسەاڵت فەرمانی نەهێلی و بکا ڕزگار ڕژیمەکەی کەم گۆڕێکی و ئاڵ بە هەویست دەی بۆتا چەند هەر
 و لە دا مانههدێلال نیلسههۆن وەک خەباتکههارانی ڕێبەرایەتههی ژێههر لە توانیههان ڕەشپێسههتەکان بەاڵم دەربچههێ، پێسههتەکان سههپی

 ANC »  «فریقهاەئ نەتەوەیهی کهۆنگرەی پێکهێنانی ڕێگای لە و یەکبگرن ڕێکخەن، خۆ. وەرگرن کەڵک تەواوی بە ەدەرفەت
 بهۆ«  کە کاتێهک یە بهۆ. بهدەن ههان ڕەگەزی جیهاوازییی سیاسهەتی دژی لە دنیها بهاڵو بەر دیپڵۆماسهی هێرشێکی بە و  ە و ،
 چهاالکی و بگێهڕێتەوە دواوە بەرەو مێهژوو ڕەوڕەوەی چەرخهی نهگزە و زەبهر بە ویسهتی هەشهتادا ساڵەکانی نێوەڕاستی لە «تا

 و لە. بهههههوو ڕوو بەرەو نەتەوەیهههههی نێهههههو و نێوخهههههۆیی بەهێهههههزی بەرەنگهههههاربونەوەیەکی ڵ گە لە. ڕابگهههههرێ ڕەشپێسهههههتەکان
 االکییچه لە پواڵیین دیوارێکی دا بەڕووی ڕوو لە چوونکە خوارد، گەورەی شکستێکی ڕگەزپەرستی هێزیی بەرەنگاربوونەوەیەدا

 دژی چههاالکی( هولەنههد واتە)ئەفریقهها باشههوری پێسههتەکانی سههپی دایکههی وەاڵتههی لە کە شههێوەیەک بە. هەبههوو نێههونەتەوەیی
 .بوو بەهێزتر وەاڵتێک هەمو لە ڕەگەزی جیاوازیی

 
 و ئە دوای لە بڵێهین دەکهرێ بەاڵم پێکههاتبو، وە ه١٩١٢ سهاڵی لە هەر «ANC» ئەفریقها نەتەوەیهی کهۆنگرەی هەرچەنهدە
 نەتەوەیههی ڕاپەڕینهی تهوانی«ANC» فریقها ئە نەتەوەیهی کهۆنگرەی. هێهز بە بهوو و گهرت خهۆی کە بهو مەزنەوە یەکگهرتنە
 ڕاپەڕیهنە ئەو الی بهۆ دنیها هەمهو سهەرنجی دا کهاتەش لەو هەر و شەقامەکان سەر بێنێتە ڕەشپێستەکان الفاوی و ڕابگەیەنێ

 لە بەشهە ئەو تەنهانەت کە بو بەهێز ئەوەندە دەرەوە لە سیاسیان لۆبی و کاریگەر ئەوەندە ڕەشپێستەکان یەکگرتنی. ڕاکێشێ
 ئەوەنهدەی کە پێکهێنا یان «Cosatu»کۆساتۆ جواڵنەوەی و ڕاستبونەوە گونجابوون رەگەزپەرستی گەڵ لە کە ڕەشپێستەکان
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 و هونەرمەنهدەکان رەکان،وەرزشکا سیاسییەکان، هاوکاری بە کە دیپڵۆماتیک لۆبیی. بوو هێز بە پێ نەتەوەیی کۆنگرەی دیکە
 بگهرە بەهێهز، زۆر ئاسهتێکی بەرێهتە جهوواڵنەوە تەنیا نەک کە کرد کارێکی دەچو ڕێوە بە گشتی بە دەرەوە لە ڕووناکبیرەکان

 .ئەفریقا باشوری سەربەخۆیی سیمبۆلی بە ببو کاتەدا لەو کە بکەن ماندێالش نێلسۆن ئازادکرانی داوای
 

 یشهتبۆ گە گهۆڕ و ئهاڵ. ببهو تاقەت بێ تەواوی بە بۆتا. داهێنابو چۆک بە ڕەگەزییان اوازییجی ڕژیمی دا ڕاستی لە فشارەکان
   واتە کههرد دیههکە کەسههێکی بە تەسههلیم دەسههەاڵتی پێسههتەکان سههپی نەتەوەیههی حیزبههی ڕێبەریههی. ئەپارتایههد  گههوێی بههن

«Frederik Willem de Klerk » کلێرک د ویڵم فریدریک. 
 

 بهۆ و بهێ تەسهلیم دا بهاش دیپڵۆماسهی و یەکگهرتن ههاتوی نە بهن لە هێزی بەرامبەر لە وەی ەل جگە نەبو چارەیەکی ئەویش
 رەگەز دەوڵەتهی.  کهرا ئهازاد ماندێال نیلسۆن دا ١٩٩٠ لە. بکا ڕیفۆڕم زۆر خێرایییەکی بە کردنەوە تۆڵە لە خۆیان پاراستنی
 1991 سهاڵی لە و قهانونی بهوونە دیکە انیگرووپەک و PAC»، ANC» هەڵوەشێنێ، خۆی بناغەکانی بو مەجبور پەرستان

 ئامهادە دێموکڕاتیکیهان هەڵبژاردنهی ڕێگهای و کهرد ئیمهزا ئاشهتیان پەیماننهامەی دیهکە گرووپەکهانی و کلێرک. د و ماندێال دا
 .بگرێ دەستەوە بە واڵت دەسەاڵتی دا هەڵبژاردن ڕێگای بە کە ڕەشپێست زۆرینەی بۆ ڕەخسا هەل جۆرە بەم. کرد
 
 کهاری و سیاسهی پڕۆسهەی سهەر لە یەکگرتنە شوێنکاری یەکەم. وەربگرین گرنگ زۆر سیاسی وانەی سێ دەکرێ ەیەپڕۆس و لە

 کههۆ نەتەوە هێههزی هەمههو تێیههدا کە لههۆبیگەری قۆنههاغی بههۆ گواسههتنەوەیەتی و دیپڵۆماسههییە بەرفراوانبههونی دووەم. دیپڵۆماتیههک
 لە نەتەوەیە دەنگهههی گەیانهههدنی و دەرفەت قۆسهههتنەوەی هەمسهههێ. هونەرمەنهههدەوە وەرزشهههکارو و سیاسهههەتمەدار بە دەبێهههتەوە،
 .قەبواڵندنیانە و داخوازییەکان کردنی فۆڕمۆلە و جیهانیان گوێی بە دا کەم دەرفەتێکی

 
 :تیمۆری ڕۆژهەاڵت -٢

 
 ەئوسههتوڕالیاو لە مههرۆ  گروپەکههانی هەوەڵههین. ناسههراوە زایههین پههێش سههاڵ ٢٠٠٠٠ تهها دا تیمههۆر لە ئههادەمیزاد ژیههانی مێههژووی
 و ئە یشهتونە گە چیهنەوە باشهوری لە گهروپیش دواترین و هاتوون کان مالیزییە و ئەندۆنزی دواتر و جەزیرەیە ئەو هاتونە

 زووربەی پههێچەوانەی بە بههکەن، دەریهها کەنارەکههانی لە ڕوو جیههاتی لە اڵتە و ئەو خەڵکههی دەڵههێن مێژووناسههان. جەزیههرەیە
 کە بهووە چینییەکهانەوە و هینهدی بەدەست بازرگانی وێری و ئاڵ. کردووە کانچیا و واڵتەکە نێوخۆی لە ڕوویان دیکە گەالنی

 قۆنهاغێکی و کهردووە واڵتە لەو ڕوویهان ئوروپاییەکهان دا ١٦ سهەدەی لە دواتهر. دابهووە دەسهت لە ناوچەیهان ئەو دەریاوانیی
 بە ناوەنهدیی دەوڵەتێکهی ههی  ەمەداسەرد و لە ئوروپاییەکان چاوە سەر پێی بە. کرددوە تۆمار واڵتەدا لەو مێژوییان تازەی
 چکههۆلەی واڵتههی هەروەک و بههووە بەدەسههتەوە دەسههەاڵتیان هۆزەکههان سههەرۆک بەڵکههو نەبههووە، فەرمههانڕەوا واڵتەدا و لە هێههز

  کان هولەندییە پاشانیش و ئەوێ گەیشتونە پورتوگالییەکان ١٦ سەدەی سەرەتای.بردووە بەڕێوە خۆیان پاشایەتی سیستمی
 .ڕاهاویشتووە ئەوێ بۆ پەلیان سەدەیەدا ئەو کۆتایی لە



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  100 
 

 

 تیمههۆریش ڕۆژهەاڵتههی شههی بە و تیمههۆرداگرت باشههوری و ئەنهدۆنزی بەسههەر دەسههتیان هولەنههدییەکان شههازدەوە سهەدەی دوای لە
 دیههههارە. پورتوگههههاڵ موسههههتەعمەرەی بههههوبە تیمههههۆر ڕۆژهەاڵتههههی ١٧٠٢ سههههاڵی جههههۆرە بەم. پورتوگالییەکههههان دەسههههت کەوتە

 لە ڕۆژهەاڵت تیمههۆری دەسههەاڵتداری کەم یە. شههامی گەنههمە و قههاوە کههێڵگەی کههردە سههەرتاپا وەاڵتەیههان ئەو پورتوگاڵییەکههان
 دا هۆزەکهان سهەرۆک ڕێگهای بە خهۆی دەسهەاڵتی کە بهوو (António Coelho Guerreiro) پورتوگالییەکهانەوە الیەن

 قەراردادی لە ١٨٥٩ سههاڵی دا ەنههدۆنزیئ واڵتههانی لە کههان هولەنههدییە بەربههاڵوی دەسههەاڵتی کە ئەوەش دوای. دەبههرد بەڕیههوە
. مههایەوە دا پورتوگالییەکهان دەسهەاڵتی ژێهر لە هەر تیمهۆر لە بەشههە ئەو کەوتهن، ڕیهک پورتوگالییەکهان گەڵ لە دا لیزابهۆن
 سهەرەتاکانی تا. کرا دیاری هولەند«الهای» شاری یا ،Den Haa) )لە دا ١٩١٦ ساڵی لە واڵتە ئەو ڕەسمی سنوری بەاڵم

 زۆر نێوانیههان بهۆیەش و دەکهرد موسههتەعمەرەکانیان لە چاویهان بازرگهانی ناوەنههدێکی وەک تەنیها پورتوگالییەکهان ٢٠ سهەدەی
 هێزێکهی چهوو، تێهک خۆیهان وەاڵتهی ئابوری کە دا ٢٠ سەدەی سەرەتای لە بەاڵم. واڵتانە ئەو النی گە گەڵ لە نەبو ناخۆش
 لە دا ڕۆژهەاڵت تیمهۆری لە. خۆیهان وەاڵتهی بهۆ بگهوێزنەوە ەعمەرەموست وەاڵتانی داهاتەکانی تا ئەوێ بردە زۆریان نیزامی
 کههان تیمههۆرییە پههارتیزانی ٣٠٠٠ لە زیههاتر سههەردەمەدا لەو و بههونەوە رووبەڕوو خەڵههک بەهیههزی بەرەنگههاربونەوەیەکی گەڵ

 ههی  ژێر لە کاتە ئەو دوای. دا سەربەخۆیی پێناوی لە بو ڕۆژهەاڵت تیمۆری خەباتی پیکردنی دەست سەرەتای ئەوە. کوژران
 هههۆزە لە پاشههایەتی نههیمچە شههێوەی بە کە هههۆزانەش ئەو تەواوی و هەڵنەگههرت سههەربەخۆیی داوای لە دەسههتیان دا فشههارێک

 .دامەزراند هاوبەشیان پەیوەندی نوێنەرایەتییەکی و گرت یەکیان دەژیان دا جیاوازەکان
 
 و هولەنهههههدی الیەن لە ١٩٤١ سهههههاڵی. کهههههرد ریزۆ دەسهههههتێکی دەسهههههتاو ڕۆژهەاڵت تیمهههههۆری دا دووەم جیههههههانی شهههههەڕی لە

 دا ١٩٤٢ فەوریههیەی لە وحههاڵەش بە. بگههرن ئەوێ بههۆ ژاپۆنییەکههان هههاتنی لە ڕیگهها ئەوەی بههۆ کههرا داگیههر ئوسههتوڕالییەکانەوە
. ژاپهۆن لە بەشهێک بهوبە تیمهۆر هەمهو جهۆرە و بە. دەرهێنها ئوسهتوڕالییەکانی و هولەنهدی دەسهت لە و کهرد بۆ هێرشی ژاپۆن

. کهردن هاوکارییهان تیمۆرییەکهانیش و کهرد پهێ دەسهت ژاپۆن دژی پارتیزانیان شەڕی ئوستوڕالییەکان و هولەندی لە هێندێک
 لەو ژاپههۆن. هێشههت جههێ بە پشههتیوان بههێ بە تیمۆرییەکانیههان و ڕۆیشههتن ئوسههتوڕالی و هولەنههدی سههەربازەکانی ئاخرەکەشههی

 .دا سزا توندی بە تیمۆری خەڵکی و وەرگرت کەڵکی دەرفەتە
 
 لههلەی کە و سههەر ١٩٤٨ سههاڵی دا، شههەڕە لەو ژاپههۆن و ئاڵمههان شههکانی و دووەم جیهههانی شههەڕی هههاتنی کۆتههایی دوای اڵم بە

 بکها، باشهتر ئهابوری سهامانی نهابە وەزعهی دا هەوڵهی پورتوگهاڵ. بهۆوە پەیهدا ڕۆژهەاڵت تیمهۆری لە دیسان پورتوگالییەکان
 نە پورتوگهاڵ دەسهەاڵتی تەسهلیمی شهێوەیەک ههی  بە هەربۆیە. بێنن ەستبەد بەخۆیی سەر دابو بڕیاریان تیمۆرییەکان بەاڵم
 .کرد ڕێکخستن خۆ و خەبات بە دەستیان واڵت ی ناوەوە و دەرەوە لە و بوون

 
 پورتوگهاڵ کە بهو ئەوە ئەنجام. دێموکڕاسی بە دا خۆی جێگای دیکتاتۆری کراو دێموکڕاتیک شۆڕشی پورتوگاڵ لە ١٩٧٤ ساڵی

 بەرەو هەنگهههاو یەکەم حیهههزب ٣ بەشهههداری بە تهههوانی ڕۆژهەاڵت تیمهههۆری جهههۆرە بەم و هەڵگهههرت رگەریئیسهههتیعما لە دەسهههتی
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 زۆریهههنەی تهههوانی ڕۆژهەاڵت تیمهههۆری سههەربەخۆیی حیزبهههی هەڵبهههژاردنەدا لەو کە بکهها، هەڵبهههژاردن و هەڵگهههرێ دێموکڕاسههی
 .ڕاگەیەنێ سەربەخۆیی دا ١٩٧٥ نووامبری ی٢٨ لە و بێنێ بەدەست دەنگەکان

 
 شههەڕێکی کههردنە داگیههر ئەو. کههرد داگیههری و کههرد بههۆ هێرشههی ئەنههدۆنزی سههەربەخۆیی، ڕاگەیانههدنی دوای حەوتههوو یەک بەاڵم

. خهۆی ئوسهتانی ەمهین ٢٧ بە کهردی ئەندۆنزی و پێهات کۆتایی ئەندۆنزی قازانجی بە دا ١٩٧٦ لە کە بو دواوە بە خوێناوی
. کههرد پههێ دەسههتی ڕۆژهەاڵت تیمههۆری لههۆبی دنیههادا انسههەریسەر لە تیمههۆری سیاسههەتوانانی دیپڵۆمههاتیکی خەبههاتی هههۆ بە

 یەکگرتووەکهان نەتەوە ڕێکخهراوی کە کهرد کارێکیان و نەبوون ئەندۆنزی داگیرکاریی تەسلیمی شێوەیەک هی  بە تیمۆرییەکان
 تیمهۆری سهاڵ ندەیا ئەندۆنزیەوە الیەن لە کران داگیر دوای.  نەکەن قەبوڵ ئەندۆنزی داگیرکارییەی ئەو جیهان وەاڵتانی و

 بهو سهانتاکروز خهوێنی حەمهامی شهەڕە ئەو کاتی خوێناویترین کە بو زیندان و ئیعدام و تیژی توندو و شەر شانۆی ڕۆژهەاڵت
 بە ئەو وێههنەی. کههوژران واڵتە ئەو الوانههی لە س کە ٢٥٠ دا مەدەنههی هێمنههانەو  خۆپیشههاندانێکی لە کە دا، ١٩٩١ سههاڵی لە

 .دنیا هەمو فیزیۆنەکانیتەلە سەر گەیشتە کوشتنە کۆمەڵ
 

 ڕەوای مهافی یەکگرتهوویی بە دنیهادا سەراسهەری لە و قۆسهتەوە گەلەکەیهان دەنگی باشی بە تیمۆری دیپڵۆماتەکانی – سیاسی
 ژێهر لە حەبیبهی ئەو جێگهری. بهوو ئیسهتیعفا بە مەجبهور سۆهارتۆ ئەندۆنزی سەرۆکی دا ١٩٩٨ لە. گۆڕێ هێنایە واڵتەکەیان

 و بکها قەبهوڵ وەاڵتەدا و لە ڕیفڕانهدۆم بهوو مەجبهور دا کهان دەرەکیهیە هێهزە و تیمهۆری چاالکانی هێزیبە دیپڵۆماسی فشاری
 بهوونی جەماوەری بە و یەکگرتوویی ئەنجامی لە دیارە کە. سەربەخۆیی یا ئۆتۆنۆمی بۆ هەڵبژێرن توانی دەیان تیمۆرییەکان

 بە کههردن، فێههڵ و فههرت دا جێگهها زۆر لە و ئەنههدۆنزی سههەربازانی فشههاری و ترسههاندن سههەرەڕای تیمۆرییەکههان دا، خەبههات
 .سەربەخۆیی بە دا دەنگیان %٧٨،٥ زۆرایەتی

 
 و بەردەوامهی یەکگرتهوویی، بە تەنیها کە دا نیشهان سهەرکەوتو دیپڵۆماسهی لە دیهکەی وێنەیەکهی ڕۆژهەاڵت تیمۆری جۆرە بەم

 ڕزگهار بهیهەوێ ئەگەر گەلێهک کە ئەوەیە دەکەوێ دەسهت یەش مەسهەله و لە کە دەرسهێک. بێنهێ بەدەسهتی توانی دەی لێبڕاوی
 :بێنێ پێک دا خۆی لە مەرج ٣ پێویستە بێ
 
 .بێ یەکگرتوو -١
 بێ لێبڕاو دا ڕزگاری ویستی لە -٢
 .بێ چاالک و هەبێ بەخۆی ئیمانی دا دیپڵۆماسی لە -٣
 

 :کۆسۆڤۆ -٣

 
  دا وەاڵتە ئەو دەریای کەنارەکانی لە ئەوان ەنەوەزایی پێش ساڵ ١٠٠٠ لە. بوون ئیلیرییەکان کۆسۆڤۆ دانیشتوانی کۆنترین
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 جیهاواز ههۆزی لە ئەوان. نهاوچەیە ئەو گەیشهتنە و تێپەڕاند یان داناو چۆمی ساڵوییەکانیش دا ٥ سەدەی لە. بوون نیشتەجێ
 بەاڵم ههاتبون، دا بیزانتینهی –ڕۆمی  کلتوری شوێنکاری ژێر لە. دابڕابوون خۆیان دەرەوەی دنیای لە بەتەواوی کە دەژیان دا

 ١٤  سهەدەی سەرەتای لە. مانەوە ئۆرتۆدۆکس مەسیحی بە هەر زۆریان شی بە بۆیەش هەر. دەناسی یان مەسیحی کلتوری لێرە
 کاتێهک ههی  بهوون ئیلیریەکهان پاشهماوەی کە ئەلبانییەکهان بەاڵم. ناوچهانە ئەو بهڕیە تەماعیهان چاوی عوسمانییەکانیش دا

 کههاریگەریی ژێههر لە زۆر زمانەکەیههان هەرچەنههدە. پاراسههت خۆیههان و نەکەوتههن تورکەکههان یهها ڕۆمانییەکههان کلتههوری وەدوای
 ١٣٨٩ سهاڵی ئهاخرەکەی دا نهاوچەیە ئەو دانیشهتوانی نێهوان کانی کێشە لە دیارە. پاراستبویان هەر بەاڵم دابو، یونانییەکان

 سهێرڤەکان دا مێرێلفێڵهد(Merelveld) شهەری لە کە دا کهان سهێرڤە و( عوسهمانییەکان)تورکەکهان نێهوان لە هەاڵیسها شهەڕ
 .کرد داگیر کۆسۆڤۆیان ناوچەی و سەرکەوتن

  
 بە ئەلبانییەکهان کردبهو، نهاودێر پیرۆزیهان شهەڕی بە کە ١٦٩٩ -١٦٨٣ سهاڵەکانی لە دا عوسهمانییەکان هێرشی سێهەمین لە

 بەاڵم پاراسهت، رکەکهانتو لە کۆسهۆڤۆیان ئهوتریش لشهکری هاوکهاری بە و (Pjetër Bogdani )بیسهکۆپ پەرسهتی سهەر
 عوسهمانییەکان ئوتریشهییەکان، نێهوان، لە کهرد دەستی دەستاو کۆسۆڤۆ جاڕیک چەند ئەوە دوای. ئوتریشییەکان دەست کەوتە

 نیهردرانە بهوون نە سهێر  ڕەگەز بە ئەوانەی لە شهێک بە سهێرڤییە، لە پاشهایەتی دەوڵەتی دامەزرانی دوای. دا سێرڤەکان و
 وەک ئەوانهیش. دەورەدرابون یونانی و بولگاری سێرڤی، ناسیۆنالیزمی بە کۆسۆڤۆ ئەلبانییەکانی دا دەنۆز سەدەی لە. کۆسۆڤۆ

 ١٨٧٨ سهاڵی لە ( Prizren )پریهزرێن لە هێنها پێهک خۆیهان ناسیۆنالیسهتی بەرەیەکهی دا ئەوە بەرامبەر لە کاردانەوەیەک
 ئەوەش ر هە. کەوتههن خۆیههان نەتەوەییەکههانی مههافە پاراسههتنی بیههری لە کۆسههۆڤۆش ئەلبانییەکههانی کههاتەوە لەو دیههارە. دا

 یەک کە کۆسهۆڤۆ سهێرڤی دانیشتوانی ئەوکاتەش هەر بەاڵم. گۆڕێ هێنایە ئەلبانیای گەڵ لە کۆسۆڤبۆ بوونی تێکەڵ بیرۆکەی
 لە دا باڵکهههان شهههەڕی دوو لە ئهههاخرەکەی.  راوەسهههتان ئەوە دژی دەهێنههها، پێهههک کۆسهههۆڤۆیان دانیشهههتوانی ژمهههارەی چهههوارومی

 .خۆی خاکی سەر خستە کۆسۆڤۆی سێرڤییە دا ١٩١٣ و ١٩١٢ ڵەکانیسا
 
 Josip Broz )تیتهۆ سهەرکەوتنی بە اڵم بە ئەڵمانییەکهان، دەسهت کەوتە مهاوەیەک بۆ کۆسۆڤۆ دا دووەم جیهانی شەڕی لە

Tito )  کە دا ئەوەی یهەوڵه تیتهۆ. ئهاراوە ههاتە نهاوچەیەدا و لە ئیتنیکهی سهەباتی دەورانێکهی بوو کڕۆواتی ڕەگەز بە کە 
 شهێوەی بە یوگوسهاڵوی دا قەولهی ئەو.. بێنهێ پێک سیاسی یەکییەتیەکی و بدا سازش پێکەوە واڵتە ئەو جیاجیاکانی نەتەوە
 قەوالنەی بەو تههوانی ئەو. هەبههێ تەواویههان مههافی جیاوازەکههان نەتەوە بۆنههدەدا ئەو چێههوەی چههوار لە و بێنههێ پێههک بۆنههدێک

 بە بهههو کۆسهههۆڤۆش دا ١٩٧٤ سهههاڵی لە. بکههها دەنهههگ بهههێ دێموکڕاتەکهههانیش تەنهههانەت و ناسیۆنالیسهههتەکان هێزەچەپەکهههان،
 دا تیتهۆ سهەرۆکایەتی ژێهر لە. هەبهو نێوخهۆیی دەسهەاڵتی دیهکە ناوچەکهانی ئەندازەی بە کردەوە بە و ئۆتۆنۆم پارێزگایەکی
 جهادە سهەر ههاتنە کۆسهۆڤۆ یەکانیئەلبانی دا ١٩٨١ ساڵی لە تیتۆ مردنی دوای. دەژیان دا ئاسایش لە کۆسۆڤۆ ئەلبانییەکانی

 .گۆڕێ هێنایە سەربەخۆییان مافی داوای و
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 بە دا ١٩٨٦ سهههاڵی لە بەاڵم کهههرا، سهههەرکوت کهههانەوە سهههێرڤە الیەن لە خوێنهههاوی شهههێوەیەکی بە ڕاپەڕیهههنە ئەو هەرچەنهههد
 باشههتر شههێوەیەکی بە دێموکڕاسههی و نەتەوەیههی ویسههتەکانی دا کههاتە لەو هەر. مەیههدان هههاتەوە تههر بەریههن و پههان شههێوەیەکی
 کە بههو ئەوە گرنگتههر هەمههوی لە. کههرد پههێ دەسههتی نێههونەتەوەییش پشههتیوانیی بەدەسههتهێنانی بههۆ خەبههات و کههران فۆرمههولە

 واڵتههانی سههۆزی تههوانی وە ڕێگههایە و لە و دێموکڕاتیخههواز جههواڵنەوەیەکئی وەک بکهها پێناسههە خههۆی تههوانی کۆسههۆڤۆ جههواڵنەوەی
 .ێشێڕاک خۆی الی بۆ ئەمریکا و ئوروپایی

 
 ههی  لە کە دەگەیانهد ڕایهان و دەکهرد پێناسهە سهێرڤییە فەرهەنگیهی ناوەندی بە یان کۆسۆڤۆ سێرڤەکان دا ئەوە بەرامبەر لە

 یوگوسهاڵوی، سەرۆککۆماری میلۆسۆفی ، ١٩٨٩ ساڵی جۆرە بەم.  ئەلبانییەکان بە بدەن کۆسۆڤۆ نین ئامادە دا مەرجێک و هەل
 جهارێکی نهاوچەکە. دەربێنهێ ئەلبانییەکهان دەست لە سەربەخۆییی ئامڕازەکانی ئەوەی بۆ هێنا، کۆسۆڤۆ ئۆتۆنۆمی بە کۆتایی
 هەزار سهەدان مهاڵەوەو نێهردرایەوە ئەلبانییەکهان نهاوچەیی پارلەمهانی. سهێرڤەکان دەسهەاڵتی ژێهر کەوتەوە تەواوی بە دیکە

 ئۆرگههانیزە خۆیهان ژێرزەمینههی شهێوەیەکی بە توانیههان ڕوگۆڤها ئیبههڕاهیم سهەرۆکایەتی بە ئەلبانییەکههان. کهران بێکههار ئەلبهانی
 دەسهەاڵتی تەسهلیمی و کهرد دروسهت خۆیهان بهۆ یهان زەمینهی ژێهر سهێبەریی دەسهەاڵتێکی کە بو ئەوە گرنگتر هەموی لە. بکەن

 خۆیهان دەوڵەتییەکهان نێهو ناوەنهدە لە دا هەوڵیهان و کهرد دروسهت خۆیان پاڕلەمانی و دەوڵەت هەروەها. نەبوون سێرڤەکان
 و فەرهەنگههی موئەسسەسههاتی دامەزرانههدنی بە کههرد دەسههتیان کههاتەدا هەرلەو.  بناسههێنن کۆسههۆڤۆ قههانوونی کههومەتیح وەک

 دەزگایهانە و دام ئەو هەمهوی. کهۆمەاڵیەتی پاراسهتنی سیستمی تەنانەت و نەخۆشخانە دانشگا، مەدرەسەکان، وەک نەتەوەیی
 .دەکرد کاریان دەرەوە واڵتانی لە ئەلبانیانەی و ئە یارمەتی ەب و ماڵیاتی سیستمێکی بە ئیدارەدەکران ماڵییەوە باری لە
 

 بە بەاڵم کۆسهۆڤۆ، ئەلبانییەکهانی مەسهەلەی نەدەدایە ئەوتهۆی سهەرنجێکی نەتەوەیهی نیهو کۆمەڵگای سەرەتادا لە چەند هەر
 خۆیهان الی بۆ تەوەیینێونە پشتیوانی توانیان باش تاڕاددەیەکی و گۆڕی هەوایەیان و کەش ئەو خۆیان دیپڵۆماتیکی هەوڵی
 کۆسهۆڤۆ ئەلبانییەکهانی سهەبری دا ١٩٩٦ لە بەاڵم. مهایەوە نەکهراوی چارەسهەر بە کۆسهۆڤۆ مەسهەلەی ئەوەش لەگەڵ. ڕاکێشن

 ئههاخرەکەی.  کەوتەوە لههێ خوێنههاوی شههەڕێکی ١٩٩٩ تهها کە. چەک دایە دەسههتیان خۆیههان مافەکههانی سههەپاندنی بههۆ بەسههەرچوو
 دیپڵۆماتیهههک شهههێوەی بە چ و چەک بە چ ئەمریکههها و نهههاڤۆ تەنهههانەت و مەسهههەلەکە ێهههون ههههاتە نەتەوەیهههی نێهههو کۆمەڵگهههای
 شهەڕ و شهکێنرا سهێرڤەکانەوە الیەن لە کەدواتهر کهرا، ئیمهزا بەستێک ئاگر دا ١٩٩٨ ساڵی لە تا کرد کۆسۆڤۆ لە پشتیوانیان
 لە کۆسهههۆڤۆ کۆنفڕانسههی کە کەنبهه کارێههک دیپڵۆماسهههییەوە ڕێگههای لە توانیههان کۆسههۆڤۆییەکان ئەوەش گەڵ لە. بههو بەردەوام
. کۆسهۆڤۆ خەڵکهی بە بهدرێ بردن بەڕێوە خۆ حەقی ساڵ ٣ ماوەی بۆ کە بدرێ بڕیار کۆنفڕانسەدا و لە و  بێ پێک فەڕانسە

 لە و بهێ پێهک دەوڵەت و پاڕلەمهان کە کهرا خهۆش ڕێگها. یەکگرتووەکهان نەتەوە دەسهەاڵتی ژێر خرایە کۆسۆڤۆ ڕێگایەوە لەو
 لە دەنهههههگ تێکهههههڕای بە دا ٢٠٠٨ فەوریهههههیەی ی١٧ لە یەکگرتووەکهههههان نەتەوە ڕێکخهههههراوی تیوانیپشههههه بە دا ئهههههاخرەکەی

 .ڕاگەیاند کۆسۆڤۆیان سەبەخۆیی دا پاڕلەمانەکەیان
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 :ببڕن قۆناغانە ئەو توانیان هۆیەک چەند بە کۆسۆڤۆکان کە ئەوەیە ئەنجام
  
 لە دێموکڕاتیکیههان ڕوومەتێکههی -٣. بههوون ەکگرتههووی -٢. بههوون کههۆک سههەری لە هەموشههیان هەبههوو نەتەوەییههان سههتڕاتیژی -١

 .بێنن بەدەست دەرەوە پشتیوانی دیپڵۆماتیک کاری بە توانیان -٤. ڕوگۆڤا ئیبڕاهیم سەرۆکایەتی بە دا نیشان خۆیان
 

 (م بەشی چواره)

 
 :کە باس بەر هێنایە ئەوەم دا پێشوو شەکانی بە لە
 

 و تێپەڕبکها پیویسهتەکان قۆنهاغە هەمهوو و پهێش بچێهتە بەرنهامە بە و ردیبەو زۆر پێویسهتە قەبواڵنهدن و ناسهاندن بۆ کار
 .بێ خایەن کورت پالنی و درێژخایەن پالنی بەرنامە، پڕۆژە، ستڕاتیژی، خاوەنی

 
 :کە کرد ئەوەم باسی هەروەها

 
 و بناسهی تەوەییەکهاننێونە ناوەنهدە دەزگهاو و دام  هەمهوو پێویستە بەڕێوەبەری، سەرکەوتو دیپڵۆماسییەکی وێ بتهە ئەگەر 
 لە و بزانههی قەراردادەکانیههان و قههانوون دەبههێ. بگههری چاویههان بەر لە بەرنههامەدا و پههڕۆژە سههتڕاتیژی، داڕشههتنی کههاتی لە

 دیپڵۆماسهی تهایبەت بە. بهکەی پهێ ئیشهارەیان قهانوونی پەنهای و فاکت وەک جار زۆر و بگری چاویان بەر لە دا بڕیارەکانت
 و قههانوون بەو کههاری زۆر بسههەلمێنن، نێونەتەوەییەکههان کههۆمەڵە و کههۆڕ نێههو لە خۆیههان افیمهه هەوڵههدەدەن نەتەوانەی ئەو

 .دەبێ قەراردادانە
 
 کههران بههاس سههەرەوە لە تایبەتمەنههدیانەی ئەو پێههی بە واڵت دەرەوەی لە کههورد دیپڵۆماسههی کههاری دەدەم هەوڵ بەشههەدا و لە

 بەو بکەیههن، لههێ چههاوی فههرەوانەکەی بەر مانهها بە ئەگەر و دەکەیههن کههورد نەتەوەی دیپڵۆماسههی باسههی ئههێمە. هەڵسههەنگێنم
 کههاری لە بەشههێک لە تەنههانەت و دوایە لە زۆر دا دیپڵۆماسههی کههاری لە تائێسههتاش نەتەوە وەک کههورد کە دەگەیههن ئەنجههامە
 یهنبکە باسهی دەکهرێ کهوردی دیپڵۆماسهی وەک ئەوەی. مهاوە بەجهێ مەیدان لە تەواوی بە هەر گەرییە، البی کە دا دیپڵۆماسی

 کە دەرکەیهن، ڵهی کوردسهتانی هەرێمهی حکهوومەتی نوێنەرانی هەوڵەکانی ئەگەر. نەتەوەیی نەک حیزبییە، دیپڵۆماسی زۆرتر
 شهتێکی کوردسهتانییەکان حیهزبە کهانی پەیوەنهدییە لە جهگە دەکها، کهار کوردسهتان باشهوری بهۆ تەنیها و سنوردارە زۆر ئەویش
 .ییەدان ئارا لە کوردەوە نەتەوەی ناوی بە ئەوتۆ

 
 بهۆ دا هەرێهم دەوڵەتهی پەیوەندی چوارچێوەی لە زۆرتر دەن دەی کوردستان هەرێمی حکوومەتی نوێنەرانی کە هەواڵنەش ئەو

 و بازرگهانییەوە و ئهابووری بهاری لە شهیرکەتە نێونەتەوەییەکهانە و دەوڵەتهان نێونەتەوەییەکان، ناوەندە سەرنجی ڕاکێشانی
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 هەمههوو لە کههورد گەلههی نەتەوەییەکههانی داخههوازییە سههەر لە بههاس ورووژانههدنی بههۆ نابەسههتێ نەتەوەیههی پڕۆژەیەکههی بە پشههت
 مەسهههەلە دوای بە بەاڵم پیهههرۆزن، و کەڵهههک بە کوردسهههتان باشهههوری هەرێمهههی حکهههوومەتی هەواڵنەی ئەو دیهههارە. کوردسهههتان
 .نییە تایبەتیشیان پڕۆژەیەکی بارەوە لەو و نین گشتییەکەوە

 
 و خۆیهان ئیمکانهاتی پێهی بە و ڕۆژ مەرجهی و هەل بە دەبەسهتنن پشهت زۆرتهر رەکهانیشجۆ جهۆراو ڕێکخراوە و حیزب هەوڵی
 و لە نەتەوەیهههی پهههڕۆژەی دا کۆتهههایی لە و بەرنهههامە و پهههالن نەتەوەیهههی، سهههتڕاتیژیی. دەجهههوڵێنەوە سیاسهههی هەوای و کەش

 تەنهانەت یها کهوردە، نەتەوەی نهوێنەری کە بکها ئیهددیعا نهاتوانێ تەنیها بە حیزبەکان لە کام هی . ناکرێ بەدی هەواڵنەدا
 .دەدا ئەنجام تێدا سیاسی چاالکیی کە کوردستانە لە بەشە ئەو نوێنەری

 
 نهوێنەرێکی ههی  نێودەوڵەتییەکهان دەزگها و دام الی لە و کهان نێهونەتەوەییە کۆمەڵە و کۆڕ لە کە بڵێم دەبێ بەداخەوە بۆیە

 زۆرتههر و بههوون بەش دا الیەن و حیههزب کۆمەڵێههک بەسههەر اڵتو دەرەوەی کوردسههتانیانی. نیههیە چههاالک کههورد نەتەوەی هەمههوو
 کوردەکهانی وەزعهی ئەگەر. پێشهێلکراوەکانی مهافە و کهورد گەلهی ناسهاندنی تها ڕێکخراوەکانیهانن و حیهزب ناساندنی خەریکی

 اشهووریب بە سهەبارەت کە نەبهێ جیهاوازییە ئەوەنهدە. ناکها ئەوتهۆ فەڕقێکی مەسەلەکە بکەین لێ چاو جیا بە وەاڵتەش هەر
 .کرد پێ ئیشاڕەمان کوردستان

 
 باشهوری کوردەکهانی وێهنە بۆ. کراوە کار زۆر بکەین، لێ چاوی دا حیزبی ئاستی لە ئەگەر کە بکەم بەوە ئیشارە دەبێ دیارە 

 دێمهوکڕاتەوە پهارتی و بهارزانی مسهتەفا سهەرۆک ئەیلهوول، شۆڕشهی نوێنەرایەتیی ڕێگای لە شەستەکانەوە، لە هەر کوردستان
 کوردەکهانی. بهووە چاالک جەالل مام ڕێز بە بەڕێبەرایەتی حەفتاکانەوە لە کوردستان نیشتمانیی یەکیەتی. هەبووە کیانچاال

 دوکتهور شەهید پێشەنگی بە و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی نوێنەرایەتی ڕێگای لە حەفتاکانەوە لە هەر کوردستان ڕۆهەاڵتی
 بهاکووری بهۆ پهارتە بەو سەر دەزگاکانی و دام و کوردستان کرێکارانی پارتی ەوەنەوەدەکانیش لە و بوون چاالک زۆر قاسملوو

 دەژیههن، دا تههاراوگە لە کوردسههتان پارچەکههانی هەمههوو لە کههورد زۆری خەڵکێکههی کە ئێسههتاش. بههوون چههاالک زۆر کوردسههتان
 باشهووری کوردەکهانی دا دوایهی سااڵنەی لەو. هەیە بەرچاویان چاالکیی بەاڵم بێ، ڕێکخراویشەوە و حیزب ناوی بە هەرچەند
 .چاالکن دا مەیدان زۆر لە سوریە کوردستانی واتە بچوکیش

 
 دا نەتەوەییهانە نێهو ناوەنهدە و دەزگها و دام ئەو هەمهوو بە سهەر نەداوە هەوڵیهان کوردەکهان بهێ گەڵ لە ئێستاشی هەرچەند

. الوازە دا دەرەوە مێهدیای لە کهورد گەریهی بهیال و دیپڵۆماسهی وێهنە بهۆ. گهرنگن زۆر مەسهەلەکەیان دەنگهدانەوەی بۆ کە بکەن
 زۆر کهورد پێهی جهێ دا یەکییەتییەکهان بۆنهد لە و دنیهادا گەالنهی یەکگرتووەکان، نەتەوە بە سەر ڕێکخراوەکانی لە هەروەها

 انیتێکۆشه و هەوڵ بە. دابنهرێ پێشهەنگ بە دەکهرێ بهارەوە لەو دێمهوکڕات حیزبی کە بڵێین ئەوە پێویستە دیارە. نییە دیار
 تها و بکهرێ کار دا نەتەوەیی نێو کۆمەڵی و کۆڕ زۆر لە توانراوە ئەو ڕێگای درێژەدانی بە و قاسملوو دوکتور شەهید ڕێبەری
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 ئەو کە داوە زۆری هەوڵههی( حهدک)کوردسههتان دێمهوکڕاتی حیزبهی لەتبوونیشههەوە دوای لە. ڵێنهراوە هە بههاش هەنگهاوی ئێسهتا
 زۆر لە کە بڵێهین دەکهرێ. بکها باڵوتریشهیان بەر تەنهانەت بکهاو ئۆرگانیزەیهان اشترب بدا، پێ درێژە پەیوەندییانە و حزوور
 شهوێنەواری بهواردا هێنهدێک لە تبهونیش لە بەداخەوە هەرچەند. هێناوە دەست بە باشی ئەنجامی و بووە سەرکەوتووش بواردا

 .کردووە دژوارتر دیپڵۆماسیی کاری و داوە نیشان خۆی نامەتڵوبی
 

 لە کههوردی جههوواڵنەوەی و حیههزب خەبههاتی کە ئەوەیە بیکهها توانیههویەتی کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی کە گگرنهه زۆر کههارێکی
 کۆنوانسهیۆن بە پشهت کە ناساندوە، ئاشتیخوازانە جوواڵنەوەیەکی و دێموکڕاتیخوازانە خەباتێکی وەک کوردستان، ڕوژهەاڵتی

 وەک نەتەوەییەکهانی نێهو کهۆمەڵە و کۆڕ زۆربەی. دا مرۆ  فیما لەگەڵ بەرخورد لە دەبەستێ نەتەوەییەکان نێو قەراردادە و
 یەکیەتهی سۆسیالیسهت، ئینتەرناشهیۆناڵی یەکگرتووەکهان، نەتەوە بە سهەر مرۆڤهی مهافی ڕیکخهراوی ئینتەرناشناڵ، ئەمنێستی
 بە نیسهبەت انیه ڕاسهتییە ئەو کهانیش دەوڵەتە  تەنهانەت و هتهد... و کاڵ ژنێفا ڕێکخراوی ئینتەرناشناڵ، لیبڕاڵ ئورووپا،
 .کردووە قەبووڵ کوردستان دێموکڕاتی حیزبی و کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کورد گەلی خەباتی

 
 کە بەتههایبەت. بکهها بەردەوامتههر و کانههالیزە فرەوانتههر، بەر دیپڵۆماتییەکههان پەیوەنههدییە داوە هەوڵههی دا مههاوەیە لەو حههدک
 نێهوان پەیوەنهدیی ببهنە کە کهراون تەنهزیم ئاراسهتەیەدا بەو انپەیوەنهدییەک و فەردی تها کهراوە کار ئۆرگان بەشیوەی زۆرتر
 حیزبهی ڕێکخراوی نێوان پەیوەندیی ئەوەی بۆ کارکراوە لێیە حیزبی ڕێکخراوی کە واڵتانەی ئەو هەموو لە. ئۆرگان و ئۆرگان

 ئورووپها، اڕلەمهانیپ وەک ناوەنهدی هێنهدێک بە دەدرێ و دراوە تهایبەت گرنگیی هەروەها. بێ پێک سیاسییەکان ڕێکخراوە و
 .گرنگ ناوەندی دوو وەک ئەمریکا و لەندەن ،(ژنێڤ)یەکگرتووەکان نەتەوە بە سەر مرۆڤی مافی ڕێکخراوی

 
 زۆر توانیویهانە کوردسهتان دێمهوکڕاتی پهارتی و کوردسهتان نیشهتمانیی کیەتیی یە دا کوردستانیش باشووری ڕێکخراوەکانی لە

 دا عێهڕاقیش ڕاددەی لە و بەدەسهتەوەیە کوردستانیان لە بەشێک دەسەاڵتی کە ردیکو ڕێکخراوی دوو وەک خۆیان جێگای باش
 ئینتەرناسهههیۆناڵی سهههمی ڕه ئەنهههدامی تەنهههانەت کوردسهههتان نیشهههتمانی یەکیەتیهههی. هەیە گەورەیهههان شهههوێنکارێکی و نفهههووز

 .سۆسیالیستیشە
 

. بهدەن نەتەوە وەک کهورد نەتەوەی یپڵۆماسهید بە خۆی تەواوی نرخی توانیوە نەیان چاالکییانەش و هەوڵ ئەو هەموو بەاڵم
 جیهانیههان بە خههۆی نەتەوەیههی مههافی دا گونجههاو دەرفەتێکههی لە و بکهها جیهههانی بە خههۆی مەسههەلەکەی بههیهەوێ ئەگەر کههورد

 و نەتەوەییەکههان نێههو کههۆمەڵە و کههۆڕ بە خههۆی ناوەشههەوە بەو هەر و هەبههێ نەتەوەیههی نههوێنەرایەتی پێویسههتە بقەبههوڵێنێ،
 .بناسێنێ نەتەوەییەکان نێو دەزگا و دام و دناوەن هەروەها

 
  ببینە مەسەلەکەمان لە کوردیش ئێمەی دیکە گەالنی سەرکەوتنەکانی تاقیکردنەوەو لە وەرگرتن کەڵک بە خۆیەتی جێگای
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 مەسهەلەی ناسهاندنی سهەر لە کەینەوە چر هەوڵەکان. حیزبایەتی بۆچوونی تەسکی چوارچێوەی لە کەین دەرباز خۆ و خاوەن
 .بوارەدا و لە حیزبی ڕەقابەتی و حیزب ناساندنی جێگای بە ردکو
 
 سهەرکەوتنیان کە ی نەتەوانە ئەو هەنگاوەکهانی و وەرگرین کەڵک کرا باسیان پێشودا شەکانی بە لە کە نموونەیەی 3 و لە

 ردسههتانییەکانکو ڕێکخههراوە و حیههزب: کە دەکههری بەوە تەنیهها ئەوەش. خۆمههان تێکۆشههانی بههۆ دەرس بکەیههنە هێنههاوە بەدەسههت
 و بههکەن پههێ دەسههت نەتەوەیههی گەری البههی. پێکبێههنن کوردسههتانی نههوێنەرایەتییەکی و یەکبگههرن واڵت دەرەوەی لە هەرنەبههێ
 .جیهانەوە بڕیاردەرەکانی ناوەندە ڕۆژەوی بخەنە کورد مەسەلەی

 
 کهۆڕو لە و بهدا پهێ درێهژە یخۆ سیاسیی و دیپڵۆماسی خەباتی جیا بە حیزبەش هەر کە ناگرێ لەوە ڕێگا هێ  ئەوەش دیارە

 زۆر بەڵکهو نیهیە، گشهتییەکە مەسهەلە بەزیهانی تەنیها نەک ئەوە. بکاتەوە خۆی جێگای دا نێونەتەوەییەکان بۆندە و کۆمەڵە
 .یەکە گشتی مەسەلە بوونی بەهێزتر و بوون کاراتر بە دەکا یارمەتیش

 
 ٢٠١٢:    ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە

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

 
سیاسەتی باراك ئۆباما كاندیدای دێموكراتەكان لەسەر ئەو خۆشبینییە داڕێژراوە كە كۆماری ئیسالمیی 

 .ئێران باوەڕیبە وتووێژەو بۆ ئیمتیاز دەگەڕێ
 
  ڵ گهه له كهدا یه دیمانه  لهه رۆژئاوا  ڵ گه له  ئیسالمی  كۆماری  ی ملمالنه  داهاتووی و ئێران  ناوكیی  ی كێشه  كانی گۆرانكارییه دوایین)

 (کوردستان دێموکراتی حیزبی واڵتی ی وه ره ده کاروباری ی کۆمیته رپرسی به و سیاسی ری فته ده ندامی ئه  شڵماشی فا مسته
 

 ”كوردستان: "دیمانە

 
 كام لە بڕیارنامەكانی ئەنجوومەنی رێبەرانی رێژیمی ئیسالمی هەروا درێژە بە سەركێشییەكانیان دەدەن و هی  : کوردستان

بە بههڕوای . تەنههاهیی نەتەوەیەكگرتووەكانیههان جێبەجههێ نەكههردوەو تەنههانەت گههاڵتە بە كههۆمەڵگەی نێههونەتەوەییش دەكەن
بەڕێزت گەمارۆكانی ئەنجوومەنی تەناهی و ئەمریكاو ئورووپا كاریگەرییەكی ئەوتۆی لە سەر ئێهران دانەنهاوە كە ئەوان ئهاوا 

 رێژە بە پیتاندنی یورانیۆم دەدەن؟سەركێشانە د

 
  گشتیی رجی لومه هه به نادا گرنگی بچووکترین که داوه نیشانی ئێستا تا ئێران ئیسالمی کۆماری رێژیمی :ڵماشی فا شه مسته
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 ئێهران ئیسهالمی کۆمهاری کانی نیزامییهه و ئهابووری سیاسی، رنامه به موو هه. ئێران ڵکی خه رانی گوزه و ژیان و ئێران ئابووریی
 رانی نگێنه ڵسههه هه ی زۆربههه. بههدات خههۆی نگریسههی اڵتی سههه ده بههه درێههژه چههۆن کههه وه خولێنههه ده دا ئامانجههه و ئههه وری ده بههه

 کهه دان ڕه بهاوه و له وه ئێرانه ئیسالمیی کۆماری تۆمیی ئه ی کێشه به ندیدار یوه په کانی ییه وه ته نێونه زگا داموده و یی وه ته نێونه
. داوه ئێههران ئههابووریی لههه ی وره گههه کی یههه ڕبه زه ئێسههتاش تهها و یههه هه ی وره گههه شههوێنکاری ئێههران ر سههه لههه ووریئههاب مارۆی گههه
 بێهداد بێکهاری وه، بۆتهه رز بهه رسهوڕهێنه سه کی یه شهێوه بهه دا ئێهران لهه ژیهان کانی پێداویسهتیه نرخهی کهه زانهین ده موومان هه
 دا پسهپۆڕیش خوێنهدوو رس ده تهوێژی نێهو لهه ت نانهه ته بێکاران شکری له و خوار دێته زۆرتر دێ تا هه رانه سه داهاتی کا، ده
 ئیسهالمی کۆمهاری زانیی نهه و یی رنامهه به بهێ ئابووریهه  گرفتهه گیرو موو هه و ئه کیی ره سه هۆی دیاره. بێ ده تر وره گه دێ تا هه
 نههد رچه هه دانههاوه، یان وره گههه زۆر واری شههوێنه انیشمارۆک گههه اڵم بههه تیههه، تایبه بههه نههژاد دی حمههه ئه تی وڵههه ده و گشههتی بههه
 دوایهین لهه. مارۆ گهه ژێهر وتونهه که ئێهران کانی ئابوورییهه بنکهه لهه بچهووک شێکی به و بوون سنوردار زۆر ئێستا تا مارۆکان گه

 ر کاریگهه تهوانێ ده ئێران ر هس له ڕۆژئاوا واڵتانی ئابووریی مارۆی گه: هاتووه تۆمیدا ئه ی وزه یی وه ته نێونه ئاژانسی راپۆرتی
 .وه ته ستراوه به وه ڕۆژئاواییه واڵتانی به زۆر وه تکنیکییه باری له ئێران ئابووریی چونکه بێ
 
 ڵکی خهه ی ئێخهه زۆرتهر رییهه کایگه و ئه اڵم به. یه هه ریی کاریگه ئێران ر سه له ئابووری مارۆی گه که نیه دا وه له شک وابوو که

 و دام کههههانی پێداویسههههتییه وت نههههه داهههههاتی لههههه بتههههوانێ رێههههژیم کههههه ی کاتههههه و ئههههه تا هههههه. ێههههژیمر تهههها گههههرێ ده ئێههههران
 بهۆ وڵهدان هه لهه جگهه نیهه ئامانجێکیشهی ههی  داو ده ئۆرانیهۆمیش پیتانهدنی به درێژه کا، دابین خۆی کانی ره رکوتکه زگاسه ده
 لهه بێ بهه کهه زانهێ ده بهاش زۆر کهه وه ئهه م کهه یه یه هه ارهک و به پێویستی وه باره دوو له رێژیم.تۆمی ئه کی چه ستهێنانی ده به
 تی کردوویهه خهۆی سهتی ده بهه م دووه و بهدا خهۆی ژیهانی بهه درێهژه زۆر کی یهه ماوه بهۆ نهاتوانێ وتۆ ئه کێکی چه بوونی دا ست ده
 شهوێنی دا رێهژیم هاندانی هل زۆر که ش دیکه کی یه له سه مه. ڵبگرێ هه لێ ستی ده ناتوانێ هاسانی به و پرێستیژی شتێکی به
 بههێ الواز، زۆر تی، تایبههه به ئورووپهها و گشههتی به رۆژئههاوا تی سیاسههه کههه یههه وه ئه بههدا خههۆی ی ته سیاسههه و بههه درێههژه کههه یههه هه
 سهتهێنانی ده بهه" ی بناغهه ر سهه له کهه بهێ ده ئێهران ئیسهالمی کۆمهاری دیپڵۆماسهیی سلیمی ته جارێ موو هه و رزۆکه له و رنامه به
 شهوێنی دیهاره ش ڕووسهیه و چین کوو وه ی وره گه واڵتی دوو ڵوێستی هه ها روه هه. زراوه دامه" تۆمی ئه کی چه به یشتن گه تا تکا

 .یه هه خۆی
 

 ئەگەر رووسیەو چین كە هەردووكیان مافی ویتۆیان هەیە لە داهاتوودا رێگە لە پەسندكرانی گەمارۆی قورستر : کوردستان
 گەیەك بۆ ئەمریكاو هاوپەیمانە ئورووپاییەكانی دەمێنێتەوە؟دژی ئێران بگرن، چ رێ

 
 دا ٢٠٠٨ سهیپتامبری ی٢٧ ڕۆژی لهه کان کگرتوه یهه  وه تهه نه ئاسایشهی نی نجومهه ئه بڕیاری دوایین دا ڕاستی له :ڵماشی فا شه مسته
 لهه ئابووری ی تازه مارۆی گه ڵ گه له ینهچ و رووسیه تیی دژایه نجامی ئه ش مه ئه و نییه تێدا ی تازه ئابووری کی مارۆیه گه هی 
 کهه تێدایهه ی وه ئهه اڵم بهه پێشهوو، کهانی بڕیاره ر سهه له یهه وه پێداگرتنه نیا تهه بڕیهار دوایهین بۆیه ر هه. ئیسالمی کۆماری دژی
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 نهه وابوو، کهه. یهه له سهه مه و ئهه ری سهه چاره بهۆ بکها، هاوکهاری یی وه تهه نێونه ڵگای کۆمهه ڵ گهه له بهێ ده ئێران ئیسالمیی کۆماری
 ی کهه نده روه په خهوازێ، ده رێهژیم کهو وه یها وه، تهه کراوه م کهه ر سهه له فشاریشی نه و ئێران رێژیمی ر سه ته خراوه زۆرتر فشاری
 .داخراوه

 
  ئیسالمی، کۆماری دژی ی ره به وتونه که نه واوی ته به خۆیان کانی ئابوورییه قازانجه خاتری ر به له چین و رووسیه ند رچه هه
. ن بکهه ئیسهالمی کۆمهاری تۆمیی ئهه ی نهده روه په داخسهتنی لهه دیفها  کهه نین کۆک ئیسالمی کۆماری ڵ گه له ش یه راده و به اڵم به
 ده پێیهان ی ئیمتیازانهه و بهه ی کهه ئاخره دا، وان ئهه ڵ گه له ڕۆژئاوا ودای سه و سات له که یه هه وه ئه ئیمکانی ئێستاش وابو که

 وه ئاسایشهه نی نجومهه ئه الیهه له کرێ نهه داو نهه روو وه ئهه ر گهه ئه اڵم بهه. ئیسهالمی کۆمهاری دژی ی ره بهه ونه بکه و بن رازی درێ
 مارۆی گهه بۆخۆیهان. وه نامێنێتهه زیهاتر گوزینهه 3 لهه ڕۆژئهاوا بۆ وا ئه ئیسالمی، کۆماری ر سه بخرێته زۆرتر فشاری و مارۆ گه

 نیزامهی هێهزی ،(نیهه ئاشهکرا دابێنهێ، چهۆکی بهه تهوانێ ده نهده چهه)ئیسهالمی کۆمهاری ر سهه نه بخه زۆرتر گوشاری و ئابووری
 و ئهه نگهه ره کهه. رخا ده چینیش و ڕوسیا بۆ خۆی ری ته خه بکاو رمبازێن خۆی یفی که به تا ڵگرن هه لێ ستی ده یا بێنن کار به

 .بوبێ نگ دره تازه کاته
 

ێههونەتەوەیی وزەی نههاوكی و دوایههین لێههدوانی مههحەمەد ئەلبەرادعههی دا بههاس لە لە نههوێترین راپههۆرتی ئاژانسههی ن: کوردسییتان
هاوكههاری نەكردنههی ئێههران لەگەڵ ئههاژانس و نیگەرانیههی ئههاژانس سههەبارەت بە پێشههكەوتنەكانی بەرنههامە ناوكییەكههانی ئێههران 

راپهۆرتە دەتهوانێ رێهگە بهۆ كاریگەریی ئەم راپۆرتە لە سەر هەڵوێسهتی ئەمریكهاو هاوپەیمانهانی چ دەبهێ؟ ئایها ئەم . كراوە
 بكا؟ گەمارۆی زیاترو توندتری ئێران خۆش

 
 ٥ عات سهه ر سه له  که کاتژمێره ری نیشانده" که نێ یه گه ده وه ئه تۆمی ئه ی وزه یی وه ته نێونه ئاژانسی ڕاپۆرتی :ڵماشی فا شه مسته
 موو ههه کی مارۆیهه گه بهه فشهارو گهۆڵی و گهورج ێکیت سیاسهه بهه نگهه ره ئێسهتاش جیهانی ڵگای کۆمه" ستاوه راوه ١٢ بۆ قیقه ده

 کی چهه به ئیسالمی کۆماری کداربوونی چه پێشی بتوانێ رۆژئاواوه ئورووپای کانی واڵته ن الیه له ت تایبه به ئابووری، ی نه الیه
 دووپهات وه ئابوورییهه و یاسیس ی وه ره لێکۆڵه و ستراتیژی ندیی ناوه زۆر ن الیه له که نگاندنێکه، ڵسه هه وه ئه. بگرێ تۆمی ئه

 .وه ته کراوه
 
 راپۆرتهه و ئهه وایهه پهێم مهن بۆیهه. یهه وه ئه ر ههه راپۆرتهه م ئه دوای له کانیشی یمانه هاوپه و مریکا ئه بۆچوونی من بڕوای به

 لهه م ههه ن، بکهه اترزیه ئیسهالمی کۆمهاری ر سهه بهۆ خۆیهان کانی فشهاره ن ده ده وڵ ههه و بێ ده وان ئه ر سه له زۆری کی رییه کاریگه
 و نهانێن ال وه نیهزامییش ی گوزینهه بێشهک یانهدوه، گه رایهان زۆرجهاریش کهوو وه ر هه. وه سیاسییه باری له م هه و ئابووری باری
 ی  گوزینهه ک الیهه موو ههه دیهاره نهد رچه هه. ن بهه ده ویش ئهه بهۆ نا پهه ن، گهه نه خۆیهان ئامهانجی بهه دا دیکهه رێگاکانی به ر گه ئه
  کۆماری که ی وه ئه ڕیسکی له جگه ن که بووڵ قه توانن ده ڕیسکێک موو هه اڵم به ن، ده ده م ڵه قه له وره گه ریسکێکی به امینیز
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 .تۆمی ئه کی چه ن خاوه ببێته ئیسالمی
 

 پێت وایە چ جۆرە گەمارۆیەك دەتوانێ رێژیمی تاران بە چۆك دابێنێ؟: کوردستان

 
 ڵگای کۆمههه نگیی کههۆده کهها، ده ر مسههۆگه مارۆکان گههه دانههانی شههوێن کههه ک یه له سههه مه گرنگتههرین مههن ڕی بههاوه بههه :ڵماشییی فا شه مسییته
 تونهدو زۆر مارۆکانیش گهه وعی نهه با. تی تایبه کی یه شێوه به مریکایه ئه رۆژئاواو ئورووپای واڵتانی و گشتی به ییه وه ته نێونه

 وعی نهه دیهاره. نهابێ وتۆی ئهه کی رییهه کاریگه سهتێ، ڕاوه دژی  دیکهه کی هیه و بگهرێ رچاوی  بهه لهه واڵتێهک ر گهه ئه بێ، رباڵو به
 وت نهه ی وه ره ده  ناردنهه بهه ن کهه قهانیع وگهاز وت نهه ن خهاوه ی دیکهه واڵتهانی بتهوانن، وان ئهه ر گهه ئه. گرنگه زۆر ش مارۆکه گه

 کۆمهاری ن، بکه ش بێبه گاز و وت نه کانی داهاته له ئیسالمی کۆماری و ئێران وگازی وت نه ر سه نه بخه مارۆ گه و زۆرتر وگازی
 بههه بهها ی، کههه رێژیمه کانی پێداویسههتیه پشههتوانێ و بفرۆشههرێ بههۆ گههازی و وت نههه تهها اڵم بههه. دادێ چههۆک بههه زوو زۆر ئیسههالمی
 ئێهران ڵکهی خهه اڵنی کۆمهه ر سه بۆ فشار زۆرتر و نابێ رێژیم ر سه له ریی کاریگه پێویسته ک وه بکڕێ، بێ گرانتریش نرخێکی

 کی یه له سهه مه وه ئهه ڕن ڕاپهه هاتوو زاڵهه وه ڵکی خهه اڵنی کۆمهه زۆردا ئهابووریی فشهاری نجامی ئه له ر گه ئه دیاره. رێژیم تا دێ
 .یه دیکه

 
هەڵبژاردنهههی سهههەركۆماری لە ئەمریكههها نزیهههك بهههۆتەوە، سیاسهههەتی هەركهههام لە كاندیهههداكانی دیموكراتەكهههان و : کوردسیییتان

 ەبارەت بە كێشەی ناوكیی ئێران چۆن دەبینی؟كۆماریخوازەكان س

 
 ئێهران ئیسهالمی کۆمهاری که داڕێژراوه خۆشبینیه و ئه ر سه له کان دێموکڕاته کاندیدای ئۆباما باراک تی سیاسه :ڵماشی فا شه مسته
. ڵگرێ ههه تۆمی ئهه کی چهه کردنهی دروسهت لهه سهت ده که بی ڕوان چاوه کرێ ده نا ده ڕێ، گه ده ئیمتیاز بۆ و وتووێژه  به ڕی باوه
 ئهامڕازێکی بهه تۆمی ئهه کی چهه خسهتنی سهت ده وه ئیسالمی، کۆماری چونکه. یه ڵه هه تێکی سیاسه من ڕی باوه به ته، سیاسه و ئه

 دیکههه ئیمتیههازێکی هههی  بههه کههه چه و ئههه هێنههانی سههت ده بههه بکههرێ بههۆی ر گههه ئه و زانههێ ده ی کههه رێژیمه پاراسههتنی بههۆ گرنههگ
 خهۆ. نیهه وه پشهته لهه ی دیکهه ئامهانجێکی ههی  وه لهه  جگه و دێنێ کار به کات ستهێنانی ده به بۆ نیا ته ووێژیشوت. وه ناگۆڕێته
 بهۆ رێهژیم بهه ڕێگهادان ک وه خۆڕایی، پیتێنراوی ئۆرانیۆمی ک وه کردوه، پێشنیار ئیسالمی کۆماری به ئیمتیازیان زۆر تائێستا
  ت رییه شه به دژی ته جینایه موو هه و ئه. داوه پێ ئیمتیازیان زۆر ئێستاش تا ر هه. ڕۆژئاوا تی تیجاڕه سیستمی نێو هاتنه

 .نیه پێ کاریان هی  ز کاغه ر سه ی خنه ره هێندێک له  جگه کا، ده
 

 لههه چههاو وێ یهههه ده و ئههه. نیزیکههه وه ڕاسههتیه لههه زۆرتههر یههن، ککههه مه کههان کۆماریخوازه کاندیههدای تی سیاسههه وه بههاره و لههه اڵم بههه
 ئامهاده یهن ککهه مه  وه لهه  جگهه. ڕوانهێ ده ئیسالمی کۆماری کانی سته به مه بۆ وه شکه به وتووێژدا له بکاو کان وتووێژه وویرابرد
 دا کاتێهک لهه. دانیشهێ ئیسهالمی کۆمهاری ڵ گهه له بهااڵدا کی یهه راده  لهه ن بگهه ک جێگایهه بهه کهان وتووێژه  کهه ی وه ئهه پێش نیه

  ر سه له که دا ده هان ئیسالمی کۆماری دیکه ی هێنده ش وه ئه. دانیشێ نژاد دی حمه ئه ڵ گه له یه مادهئا که نێ یه گه راده ئۆباما
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 .بێ سوور کانی ته سیاسه
 

ئەگەر ئەمریكاو هاوپەیمانە ئورووپاییەكانی نەتوانن گەمارۆیەكی قورسترو توندتر بخەنە سهەر ئێهران پێهت وایە : کوردستان
 زامی خۆشتر دەبێ؟ی نی(گزینە)رێگە بۆ بژیرە 

 

 و دیکهه ی ڕێگاچهاره لهه وه بیرکردنهه ههۆی بێتهه ده که، کێشهه سیاسهی ی ڕێگاچهاره لهه وه وتنهه دوورکه بێگومان :ڵماشی فا شه مسته
 کانی، یمانهه هاوپه  نهه و مریکا ئهه نهه ئێسهتا تها کهه دانێهین نا پهه له شی ڕاستییه و ئه ر گه ئه. نیزامی ی ڕێگاچاره وانه له ک یه
 لهه نگاوێک ههه تها وابوو که. داناوه یان گوزینه ئاخرین به نده رچه هه وه، ته کردوه نه ت ره ئامڕازێک ک وه نیزامییان ی اچارهرێگ

 ر سهه له نگی کهۆده سهتهێنانی ده بهه دیهاره. وه بنهه ده نیزیهک ریگاچهاره دوایهین لهه نگاوێکیش ههه وه، ونهه که دوور دیکهه رێگاکانی
 لههه بۆیههه ر هههه. دژوارتههره کانیش ئابوورییههه مارۆ گههه ر سههه له نگێ کههۆده سههتهێنانی ده به لههه نیزامههی ی رێگاچههاره پێشههی گرتنههه

 مریکا ئهه کانی یمانهه هاوپه لهه شهێک به یهه هه وه ئهه ئیمکهانی و وه بێتهه ده بچهووکتر ش که تیه یمانه هاوپه ئاوادا، رجێکی لومه هه
 رێگهای بهه ن ده ده وڵ ههه م کهه یه ی پلهه بهه وان ئهه مهن ڕی بهاوه بهه بۆیهه. ن که هن شداری به دا ربازی سه الماری په له و وه بکشێنه

 وره گهه ئهابووریی یرانێکی قهه کهه ئێسهتادا رجی لومهه هه لهه ت تایبهه به. دابێنن چۆک به ئیسالمی کۆماری وه ئابوورییه ماروی گه
 .کێشاوه مریکادا ئه رۆژئاواو واڵتانی ر سه به باڵی

 
كە بە پههلەی یەكەم دەتههوانێ لە ژێههر هەڕەشههەی ئێرانههی تەیههار بە چەكههی  –هێرشههی هەوایههی ئیسههرائی   ئەگەری: کوردسییتان

 بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمی و نیزامییەكانی ئێران چۆن دەبینی؟ –ناوكی دا بێ 
 

 بههه واوه تهه وونێکیبه نائومێهد دوای ش وه ئههه اڵم بهه. جیددییهه زۆرێهش و یههه هه ره گهه ئه و ئهه مهن ڕی بههاوه بهه :ڵماشیی فا شه مسیته
 موو ههه لهه ئیسهرائی  دیهاره. بکها یهدا په توانێ نهه دیکهه یمانێکی هاوپه هی  ئیسرائی  که ش وه ئه دوای و دیکه کانی رێگاچاره
 کۆمهاری سهتانی ده کاربه ن الیهه له ئاشهکراش بهه چونکهه ڵسهه، قه تۆمی ئهه کی چهه ن خاوه کی ئیسالمییه کۆماری به زیاتر واڵتان

 کانی یمانهه هاوپه و مریکا ئهه ر گهه ئه و دانیشهێ نگ بێهده نهاتوانێ ئیسرائی  بێشک. لێکراوه نێوبردنی له ی شه ڕه هه وه ئیسالمییه
 بهه کهه کهرێ ده وه ئهه ی شهیمانه کانی، تۆمییهه ئه رنامهه به ر سهه  لهه بهێ وام رده بهه ر هه ئیسالمی کۆماری و وه بکشێنه واوی ته به
 .وه هڵێنێت هه نگاوێک هه نیاش ته
 

 :ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
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 کورتی  ی کورد و باری میژوویی به وه ته نه

 
 .م که شی یه به

 
  لهه کهورد. ناسرێ ده کۆن تی هشارستانی النکی به  که راست، نێوه اڵتی رۆژهه کانی وه ته نه کۆنترین ر سه  وه چێته ده کورد ی وه ته نه

 .کوردخۆیی و لۆلۆبی گۆتی،:  ک وه ، زاگروسه کانی ته شیره عه ی تۆرمه
 
  لهه کان گۆتیهه. ژیهاون  یهه ناوچه م له ر به و مه  له ساڵ زار هه چوار ی نیزیکه  واته  وه زایینه پێش می دووهه ی زاره هه  له  مانه ئه

 نیزیهک تا یان ناوچه و ئه وایی رمانڕه فه ساڵ د سه ی ماوه و بوون هێز به دا  دیجله و فرات یچۆم دوو نێوان رینی به کی یه ناوچه
 باشهووری   له  بووه ئێستا ی رانیه شاری وان، ئه کی ره سه اڵی قه کان میژووییه  ڵگه به پیێ  به.  بووه  وه سته ده  به ئێستا غدای به

 دا ئاکهادی تی وڵهه ده  له  ته شیره عه و له سێک که ند چه ت نانه ته و  گرتووه کان ئاکادیه ڵ گه  له ندیان ێوه په  وانه ئه. کوردستان
 . کردوه واییان رمانره فه
 
  کتێبهه  لهه. بهدرێ ت نیسهبه کان یهه خهۆیی کهورد  بهه کهرێ ده وێچهوتر موویان ههه  لهه.  یهه هه را بیهرو لێک گهه کهورد ناوی ر سه له

 گهۆتی،  مهه  لهه  جگه.  کراوه کان یه کوردخۆیی باسی تی نووسیویه زایین پێش ی٤٠٠ ساڵی  که دا وننف زه گه ی که گرنگه  میژووییه
 ، بهووه کرکوف حهه کهاتی و ئهه نهاوی و  کردوه دروست رکوکیان که اڵی قه ر به و مه له ساڵ ٣٥٠٠ ی نیزیکه  که کرکوفی کوردۆخی،حه

  لهه  کهه  یهه هه دا میهژوو  لهه کانیش کرتیه باسی  مانه له  جگه. کورد  ووبیتهب و هاتبێ دا ر سه به وگۆریان ئاڵ کرێ ده موویان هه
 .ژیاون ورمێ گۆلی ی ناوچه

 
 پیهێ  بهه. گهرت ی ره پهه بوو  وره گه" ئێستا موسڵی" وا ینه نه شاری گرتنی  به  که بوون ماد ئیمپراتۆری رانی هێنه پێک کان کورده

 بوونیشهی جی نێشته ی ناوچه و  براوه ناو( کورد)ناوی به ر هه کورد  وه کانه ساسانیه رۆژگاری  له  دیاره وا کان یه میژوویی  ڵگه به
 ئهاڵ لێک گهه  یهه ناوچه و له ئیسالم کردنی   شه گه پاش تی تایبه کورد،به ی وه ته نه ی تازه میژووی.  بووه ئێستا کوردستانی ر هه
 دا کوردسهتان  لهه کوردی زمانی  به نووسین  وه وته حه ی ده سه  له  که  یه وه ئه  هباس جێگای زۆر ی وه ئه.  داهاتووه ر سه  به گۆڕی و
  کهه  نووسهینیکه ، پهارێزراوه کان ره کهه هێهرش  موسهولمانه  بهه ره عه درێژیهی سهت ده  لهه  کهه نووسێنیک م که یه و  کردوه پێ ستی ده

 . کردوه کانیان مازدیه  له کان موسولمانه  که کا ده  زۆره و زۆڵم و ئه باسی
 

  لهه نیزامیهان و سیاسهی بی، زههه مه نگی، رههه فه گرنگهی زۆر خشهی نه کهان کورده دا، کوردسهتان  لهه ئیسالم ی وه بوونه باڵو پاش
   یاڵت سه ده و دین نێو  له پێش  بردنه خۆ می رده سه م نۆهه ی ده سه تا هه م وته حه ی ده سه.  گرتووه ستۆ ئه وه دا  تازه اڵتی سه ده
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. اڵت سههه ده کانی بنکههه ری روبههه و ده  یننههه بگه خۆیههان  توانیویانههه کههوردی وتووی ڵکههه هه پیههاوی زانههاو لێک گههه.  بههووه  دا  تههازه
   که  کانه ناوبانگه  به  کورده  موسیقاره  له کێک یه( موسڵی برایمی  وێنه بۆ. پێش  چوونه زۆر  وه باره و له کانیش  نده رمه هونه
  لهه کونسهێرت ڵین وه ههه و شید الره هارون  لیفه خه رباری ده  نیته یه بگه خۆی تی توانیویه ، ژیاوه دا( ٧٤٣ -٧٠٦) کانی ساڵه  له

 .زرینێ دامه دا ئیسالمی تی حکوومه
 

 سهتیان ده و  وه ونهههاتو دا خۆ بهه. بهووه کهان کورده  ته شهیره عه ی دووبهاره ی وه بووژانهه می رده سهه  م هه دوازده تا هه م هه ده ی ده سه
 وار شهوێنه دا  مه رده سهه و لهه ک وه ر ههه. دا کوردستان کانی جۆره  به جۆر  ناوچه  له بچوک، اڵتی سه ده زراندنی دامه  به  وه کردوته

.  م ههه ازدهی ی ده سهه تاکانی ره سهه  لهه دانی مهه هه تهاهیری بابها کانی  هۆنراوه ک وه.  ماوه جێ  به کوردیش نگی رهه فه و زمان  له
 کان ویه سهههنه حه.  بهههووه نمانهههدکا نهههاوی یان کهههه خته پێته  کهههه – ٩٥١( )١١٧٤کانی  سهههاڵه  لهههه کان ددادیه شهههه ک وه  وێنهههه بهههۆ

  کههه کوردسههتان رۆژئههاوای  لههه( ١٠٩٦ – ٩٩٠) کانی سههاڵه کان ردۆنیههه مه و کوردسههتان باشههووری  لههه( ١٠١٥ – ٩٥٩)کانی سههاڵه
 سههولتان تی رایههه رێبه  بههه  بههووه کان یوبیههه ئه اڵتی سههه ده می رده سههه( ١٢٥٠ -١١٦٩)کههانی سههاڵه. بههوو کر دیاربههه یان کههه خته پێته
 . روێشتووه دا راست نێوه اڵتی رۆژهه واوی ته ر سه  به اڵتی سه ده  که ددین، الحه سه
 

 دا مهاوه و لهه.  وه ته ڵداوه هه ریان سه کان هکورد  ته ئیماره دی جارێکی کان، غوله مه هێرشی پاش ، م هه پازده و م هه  چارده ی ده سه
 نهدێکی ناوه کامیهان ر ههه بۆتهان و کاری بتلیس،حهه کانی تهه ئیماره.  دراوه پهێ وی بهره و  چهووه پهێش و ره بهه کوردیش نگی رهه فه

 .بوون نگی رهه فه ی وه بووژانه
 

 ههؤی  بوونهه و  گرتهووه کێان یهه لیم سهه سوڵتان تی رۆکایه سه  به عوسمانی ئیمپراتۆری ڵ گه  له کان کورده  ته ئیماره ١٥١٤ ساڵی
  واده لێک گهه ئاکهامی  کگرتنهه یه م ئهه  دیاره. وریز ته شاری نیزیک دا چاڵدێران ڕی شه  له... کان ویه فه سه شی رته ئه تێکشکانی

 کهارو  لهه سهت ده و بهدا تیان یارمهه دیکهور تێکی وڵهه ده زرانهدنی دامه بهۆ دابهوو ڵێنی بهه  که بوون، عوسمانی سولتانی لێنی به و
 .هێنران نه دی وه ت قه  ڵێنیانه به و ئه  دیاره  که دا، رنه وه کوردستان نێوخۆی باری

 
  نێشان کانیان کورده پوری له وکه ژیان دۆخی ک یه راده تا و وتوون ڵکه هه کورد زانای لێک گه دا دواتر و ١٥٩٥ کانی ساڵه  له

 ١٥٩٥ سهاڵی  لهه ، وه یهه بتلیسی فخانی ره شه ن الیه  له کورد، مێژووی ی رچاوه سه ترین وره گه ، فنامه ره شه یکتێب نووسرانی.  داوه
 دی حمهه ئه ک وه ی وره گهه یبی د ئهه بهوونی یهدا په پاشهان. درێ ده م لهه قه  له گۆرانیک  نوخته و مێژوویی ی وره گه روداویکی  به دا

  بۆتهه ، هێشتووه جێ به خؤی پاش  له زینی و م مه ک وه نرخی  به می رهه به ندین چه و  بووه کدای  له ١٦٥١ساڵی   له  که خانی
 .دا  مه رده سه و له چاو ر به کردنیکی  شه گه هۆی
 

  ١٨٠٦ ساڵی کورتی به. کرێ ده حیساب کورد یی وه ته نه کانی وه جۆواڵنه کردنی پێ ست ده تای ره سه  به م هه  نوزده ی ده سه
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 -١٨٤٣ روانهدزی، دی ممهه میرمحه شۆرشهی ١٨٣٢ کان، بلباسه رینی راپه ١٨١٨ سلیمانی،  له بابان پاشای حمان بدولره عه شیشۆر
 موویان ههه  مانهه ئه هری، نهه یهدوڵاڵی عوبه شهێ  شۆرشهی ١٨٨٠ و شهێر زدان یهه شۆرشهی ١٨٥٥ – ١٨٥٣ درخان، به شۆرشی ١٨٤٦

 مین کهه یه رچهوونی ده  لهه  واره شهوێنه و ئهه ی وه نگدانهه ره  دیهاره.  بووه ههه واریان شوێنه کورد یی وه ته نه ستی هه ر سه له تێکرایی به
  ئورگهانیزه بهۆ  نوسراوه  به نگاوی هه ڵین وه هه  یه رۆژنامه و ئه. وێ که رده ده ١٨٩٨ ساڵی  له کوردستان ناوی  به کوردی ی رۆژنامه
 ...دا تانکوردس  له یی وه ته نه ری باوه بیرو کردنی

 
 .م شی دووهه به

 
 ی١٨٩٨ سههاڵی تها خشهاند دا کوردسههتان کانی مێژووییهه  ڕوداوه ترین وره گهه  بههه چاوێکمهان کهورتی  بههه زۆر دا م کهه یه شهی به  لهه

  چوومهه نه . نییه دا کتێبیک ت نانه ته و وتاریک توانای  له رگیز هه ک یه وه ته نه میژوویی نگاندنی ڵسه هه ی وه ئه ر به له. میالدی
 سهتێکی ده به م ڵهه قه ر گهه ئه جا.  یه هه کانی ڕووداوه ی وه هێنانه بیر وه باری نیا ته و نیا ته ووتاریک.  وه یه وره گه ریا ده و ئه نێو
 وتهی ڕه وکر ههه دا  شهه به م لهه. بێت ده  وره گه کارێکی  وه بکاته شی  ڕوداوانه و ئه کی یه  به ک یه و ڵماڵێ هه لێ قۆڵی توانا  به

 وت، رکه سهه الو تورکیهای شۆرشهی  کهه دا ١٩٠٨ سهاڵی  لهه. ین کهه ده پهێ سهت ده  وه ١٨٩٨ سهاڵی دوای  لهه یهان جاره م ئه پێشوو،
 دا دوایهی  لهه ک وه ر ههه  دیهاره. کها ده سهند په  تورکیهه دانێشهتوانی کانی وه تهه نه موو ههه بهۆ کسهان یه یاسهای  کهه ، وه کرده باڵوی

 کهورد ی وه تهه نه تی تایبهه  بهه. بوو تورکیا کانی سته ژێرده  وه ته نه فریودانی نیا ته الو تورکیای کارگێرانی ستی به هم وت، رکه ده
 تورکیهای شۆرشهی  بهه ر سهه کهانی الوه  ره فسهه ئه نێو  له ت نانه ته و هات ده حیساب  به نیزامی ی وره گه هێزێکی دا  کاته و له  که
. بهوو الو تورکیهای شۆرشهی رانی بهه  رێوه به راکیشانی رنج سه جێگای زۆر بوون، هه وتوو ڵکه هه کوردی ری فسه ئه لیک گه دا، الو
 هێنهانی سهت ده به رکێیی بهه کهێ  لهه و راکێشهن خۆیهان الی بهۆ  هێهزه و ئهه بهێ ڵێنێک بهه ر ههه نرخهی  بهه ویسهت هه یهان ده وان ئه
 تها چوو نهه پهێ سهاڵیکی نیا تهه اڵم بهه. وتن رکه سهه واوی تهه  بهه شهیاندا  اکتیکههت و لهه ک روه ههه. ربگرن لێوه ڵکی که اڵتدا سه ده
 .ن رخه ده خۆیان ی قینه ڕاسته ڕوی وانیش ئه
 
  لهه کاتێک ١٩١٨ ساڵی.  وه کرده پێ ستی ده کان سته ده ژێر  وه ته نه کردنی رکوت سه خراپتر جاران  له دیسان دا ١٩٠٩ سالی له

  لههه پشههتیوانی مههدا که یه جیهههانیی ڕی شههه  لههه  کههه عوسههمانی تی ئیمپراتۆریههه یانههدرا، ڕاگه گشههتی نیسههتاند وه قه ته مههودوروس
 ی ناوچههه کانی سههنوره تههر جههارێکی دا  یههه کۆنگره و لههه. گیههرا ڕیمههۆ سههان ی کههۆنگره ١٩٢٠ سههاڵی. رووخهها بههوو، کههرد کان لمانههه ئه

  کهه ر، سهه  خرایهه موسڵیشهی تی ویاڵیه ها روه هه و ریتانی به عماریئیست ستی ده بن  وته که عێراق. گۆران راست نێوه اڵتی رۆژهه
  یهه ناوچه و لهه نی رمهه ئه و کهوردی تی وڵهه ده دوو  کهه درابهوو رێگها دا  یه کۆنگره و له ر هه اڵم به. بوون کورد دانیشتوانی ی زۆربه
 کوردسهتان  باشهووری لهه دا  نهده به رو سهه و رلهه هه هدیهار کهه. دانرابهوو روسهیا بهۆ دا پیکهو سهایکس یمانی  په  له  که زرێن، دامه

 تێکی حکوومهه زرانهدنی دامه حموود مهه شهێ  ویسهتی. بهوو کهرد پهێ سهتی ده مر نهه حموودی مهه شهێ  تی رۆکایه سه  به کورد شۆرشی
 و ئهه اڵتی سهه ده ژێهر  لهه یهه ناوچه و ئهه  چونکهه بهوو، ئینگستان دژی حموود مه شێ  باتی خه. بوو کوردستان باشووری  له کوردی

 ، دیکهه یی وه تهه نێونه ی له سهه مه نهدیک هه و کوردسهتان تری کانی وه جوواڵنه حموود، مه شێ  شۆرشی. بوو دا  ئیستعماریه  اڵته وه
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 تێکی وڵهه ده زرانهدنی دامه دا، ٦٤ – ٦٢ ی مهاده ،٣ نهدی به سهێور، یمانی پهه  لهه دا ١٩٢٠ ئاگۆسهتی ی١٠  لهه ی وه ئه هۆی  بوونه
 . وه کایه  دێنێته  تازه نارێوی سه تر جارێکی کان وره گه  اڵته وه قازانجی چی که  .بکرێ ند سه په کوردستان  له شێک به  له کوردی
  واتههه کوردسههتان،  لههه شههێک به  یمانههه په و ئههه پێههی  بههه و سههترێ به ده دا  رانسههه فه و  تورکیههه نیههوان  لههه یمانیک پههه ١٩٢١ سههاڵی
 ئێسهتا کهه ی وجۆره به کوردستان بوونی ش دابه بۆ رێگا. بوو  رانسه فه ی ره عمه موسته  که سوریا ر سه  خرێنه ده اغکورد و  زیره جه
. گهرێ رده وه" کوردسهتان شهای"  نازنهاوی شێ . گا ده خۆی ری په و ئه  به حموود مه شێ  شۆرشی ١٩٢٣ ساڵی. کرێ ده خۆش  یه هه
 شؤرشهێکی ریی رێبه کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له  که سمکو خانی سمای  بێ، ده هێز به کورد کاتی و ئه رانی رێبه نێو  له ندی ێوه په
 اڵم بهه. دێ پێهک خۆ ربه سهه و ئهازاد کوردسهتانی هێنهانی پێهک بهۆ رێگها  جهۆره م بهه دا ده حموود مهه شهێ   لهه ر سهه بهوو، هێز به

 شهێ  دژی  لهه و ال قهه ته و وڵ ههه  وێتهه که ده خۆ ربه سهه سهتانێکیکورد ترسی  له و وێ که ده وڵی که  له کێچی ئینگلیز ئیستعماری
 .ن که ده بۆردومان سلێمانی شاری بریتانیا کانی فرۆکه. خۆیناوی ڕێکی شه. کات ده ڕ شه حموود مه
 
 برێنهداری  هبه مر نهه حموودی مهه شهێ  بازیهان، نهدی ربه ده  لهه دا، بریتانیها و حموود مهه شهێ  نێهوان ی وره گهه ڕی شهه کۆتایی  له
 و تورکیها مالی که تی حکوومه نێوان  له لۆزان یمانی په ،١٩٢٣ واته   ساڵه و ئه ر هه. هیندوستان بۆ  وه خرێته ده دوور و گیرێ ده

. بهوون شهدار به تێهدا ئوروپهایی تری اڵتی وه هێندێک و مریکا ئه ، رانسه فه بریتانیا،  که سترێ، به ده دا یمان هاوپه کانی هێزه
 ش دابهه کوردسهتان. کها ده ش دابهه  یهه هه ئێسهتا ی یه شهێوه و بهه کوردسهتان و  وه شهواته ده سێور یمانی په رۆکی  نێوه  یمانه په و ئه

  شنویه رێگای  له ١٩٣٠ ساڵی  له  که سمکو)ک وه کران هید شه  که ڵه ته و فێڵ به کورد رانی رێبه. خران پێ ژێر کان ڵێنه به کراو
 و لهه کهام ههی   دیاره. کران کان چاڵه سیا ی وانه ره و گیران یا( کرا هید شه و دانرا بۆ مینی که  وه ئێرانیه ازانیرب سه ن الیه  له
 ڵ گهه  لهه هاوکهات  وه وانهه پێچه  به. ڵگرن هه بات خه  له پێ ستی ده و دابێنن چۆک  به کورد لی گه توانی یان نه  درێژیانه ست ده

.  وه هێنایههه ڵ هههه گونجههاوتری و  تههازه نگاوی هههه کههوردیش ڵی گههه تێکۆشههان، ریگههای بههوونی تههر ردژوا و دوژمنههان بههوونی زۆرتههر
 سهاڵی. بات خهه  بهه دان زم نهه و خسهتن خۆڕێهک قوناغی ، وه تازه قوناغێکی نێو  نایه پێی  کورد، شکراوی به  لی گه باتی خه

  یههه ڵه کۆمه و ئههه ئامههانجی وێ کههه رده ده ی کههه ناوه  لههه ک وهر هههه. زرا دامههه کوردسههتان بههاکوری  لههه( بههوون خههۆیی ی ڵههه کۆمه) ١٩٢٧
 و بگهرێ  ڕه پهه دا  کوردسهتان بهاکوری ی رێنهه به پهان کی یهه ناوچه  لهه توانی دا کورت کی یه ماوه  له. بوو کوردستان خۆیی ربه سه
. بههوون شههدار به تێههدا جیههاوازی ی ڵههه کۆمه نههدین چه رانی نوێنههه  کههه هههات، پێههک دا ک یههه کۆنگره  لههه  ڵههه کۆمه و ئههه. بههێ هێز بههه

 و لهه کوردسهتان، ئیجتمهاعی ی کۆمیتهه و کوردسهتان ئیسهتقاللی ی کۆمیتهه کهورد، تی میللهه حیزبهی کوردستان، عالی ته ی ڵه کۆمه
 دا  یهه گرهکۆن و لهه. کهورد لی گهه کهانی باڵوه و پهرش  هێهزه ی وه کردنهه خهڕ بۆ بوو  وره گه ولێکی هه. کرد شداریان به دا  یه کۆنگره
 لێهک دا بهوون خهۆیی ی ڵهه کۆمه نهاوی ژێهر  لهه  حیزبانهه و ڵ کۆمهه و ئهه موو ههه و بهێنهرێ سهت ده به  وره گهه وتنێکی رێککه توانرا
 کانی بانگهه نهاو  بهه وتوو ڵکه هه  ئینسانه دا  یه ڵه کۆمه و ئه تی رایه رێبه  له. بوو کوردستان کردنی ئازاد ئامانجی  که.  وه خڕبنه

 ن سهه حه گ، بهه شهاهین پاشها، نهوری ، پاشهازاده می  جهه گ، بهه م کره ئهه گ، به ت قودره درخان، به ت اڵده جه ک وه  مه رده سه و ئه
 دا ١٩٣٠ سهاڵی  له بوو هێز به زۆر دا کورت زۆر کی یه ماوه  له  سیاسیه  رێکخراوه و ئه. بوون شدار به گ به عارف و جاجو ئاغای
 ی گرتنههه  هیههز و لههه جارێهک  بههه  تورکیههه تی وڵههه ده. گهرت ی ره پههه خێرایههی و تونههد به زۆر کهه خسههت ڕێ وه ئههاراراتی رینی راپهه
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 رکوت سهه رێن راپهه دا نجام ئهه  لهه.  رێنه راپه و ئه تێکشاندنی بۆ کار  خسته خۆی کانی نیزامیه توانا واوی ته و ترسا رین ڕاپه
  کهرده رای پاشها نهوری ئیحسهان ، رینهه راپه و ئهه ری رێبهه ترین وره گه. کران هید شه یا بوون ران نده هه ی ئاواره رانی رێبه و کرا

 . وه مایه وێ له ر هه ١٩٧٦ ساڵی له کرد فاتی وه تا هه و ئێران خاکی
 

 ی پاشههماوه  رینه وراپه سههوڵتان،ئه ر عفههه جه ریی رێبههه  بههه ڵههدا هه ری سههه رینێک راپههه ١٩٣١ سههاڵی کوردسههتان اڵتههی ڕۆژهههه  لههه
 کهه. بوو نهه روونهی زۆر سیاسهی رۆکی نێهوه بهوو نهدی ناوه تی حکوومه  به کان ته شیره عه رۆك سه( رپیچی سه) دانی گوێنه دێکهێن

 و بهه کوردسهتان باشهوری  لهه بهارزان رێنی راپه ١٩٣٣ ساڵی. کرا رکوت سه  وه ئێرانه شی رته ئه ن الیه  له دا  ساڵه و له ر هه دیاره
  بهه عێهراق تی حکوومهه دا  سهاڵه و لهه. بهوو کهرد پهێ سهتی ده ١٩٣١ سهاڵی دا راسهتی  لهه  رێنهه راپه و ئهه .یشهت گه خهۆی ری پهه
  لههه کان رکیههه هه  لههه پشههتوانی  دیههاره. کان بارزانیههه ر سههه  کههرده هێرشههی کان، رکیههه هه و کان بارزانیههه نێههوان نههاکۆکی بیانووی بههه
  لههه چههاک زۆر ت وڵههه ده و گههۆرێ  دێنایههه خۆیههان کوردێههک ک وه کان بارزانیههه  کههه بههوو  وه ئههه ر بههه  لههه دا کان بارزانیههه ر رامبههه به
 و بی زههه مه نی الیه دا تا ره سه  له کان رکیه هه و کان بارزانیه نێوان ی کێشه  نده چه ر هه. بوو ئاگادار وان ئه هێنی نه ستی به مه

 دی حمهه ئه شهێ   بهه ڕیان شهه ی وه ئهه بیهانووی  بهه لهۆالن یدیشه ره شهێ  تی رؤکایه سهه  بهه کان رکیه هه  بوو،چونکه هه تی شێخایه
 بهێ کی درۆیهه  وه ئهه  دیهاره.  کردوه ڵ تێکه ستی ده کان ئاشووریه ڵ گه  له و سیحی مه  بۆته بارزان شێخی  گۆیا  که فرؤشت، بارزان

 نێهوان  لهه کی ره دووبهه  جهۆره م بهه تا.  بۆوه کرا باڵو  وه کانیانه ئینگلێزه ئاغا و عێراق تی وڵه ده ن الیه  له  که بوو ال ئه الو م ئه
 تی کوردایهه ری بهاوه بیهرو  کهه بهارزان تی شیره عه و ن که خۆش کوژی برا و یی شیره عه ڕی شه و بینن پێک کان کورده  ته شیره عه
 دیتههی  کههه کاتێههک دوژمههن. ن کههه مبێ بوون،تههه ووشههک زۆر  وه بیههه زهه مه بههاری  لههه  کههه رکی هههه تی شههیره عه  بههه بههوو، نێههودا  لههه
 اڵم بهه بهارزان، ر سهه  کهرده هێرشی ١٩٣١ پاییزی و یدان مه  هاته خۆی بۆ بشکێنن، تێک کان بارزانیه توانی یان نه کان رکیه هه
 م، کهه یه هێرشهی پهاش مانهگ دوو. گیهران دی  به عێراقی کانی ربازه سه  له زۆر کی یه ژماره شکاو تێک توندی  به ش هێرشه م ئه
. شهکا تێهک تونهدی  بهه ویش ئهه  کهه بارزان،  کرده ی دیکه تیژی و توند هێرشێکی عێڕاق تی حکوومه دا زستان راستی  نێوه  له

  بهه و  وه نیزامیهه ی وره گهه کی زگایهه ده و دام  بهه دیسهان دا هار بهه  لهه. بکها روانی چهاوه هار بهه تا بوو ناچار عێراق تی حکوومه
 زه و کهرد ڕیان شهه  مانانهه قاره زۆر کان بارزانیهه. گهرت شهێروانی ی ناوچهه و  وه کهرده هێرشی بریتانیا یوای هه هێزی پشتیوانی

 وه ئهه ڵ گهه  لهه. گیرا بارزان گوندی دا  لێوه خاکه مانگی  له و بگرن پێ پێشی توانی یان نه اڵم به دا، دوژمن  له زۆریان ی به ڕ
 و ئهه کانی نشهینه ر سهه گیرانهی دێه   بهه و بریتانیهایی کی یه فرۆکه وتنی که هۆی به تا کێشا، ی درێژه ر هه پارتیزانی ڕی شه ش

  بهه ناچهار د حمهه ئه شهێ  شهی که ئاخره. ڕاگیهرا ڕ شه و کرد پێ ستی ده وبریتانیا کان بارزانیه نێوان  له وێژ و ووت ، وه یه فرۆکه
 ئهازادی 2331 سهاڵی اڵم بهه ، وه دورخسته بۆلغارستان سنوری بۆ وانی ئه  تورکیه.  تورکیه ر به  برده نای په  وه سه که د سه چوار
 پهێ ست ده یان تازه پارتیزانی ڕێکی شه و بارزان  وه ڕانه گه  له په به فا مسته ال مه و دیق سه د ممه محه شێ  و د حمه ئه شێ . کردن
 تێهک ١٩٣٤ سهاڵی  رینهه راپه و ئهه. هێنها عێهراق تهی حکوومهه بهۆ فشاری و یشت گه خۆی ری په و ئه  به ١٩٣٣ ساڵی  له  که کرد
   ساڵه و  ئه هاوینی کران، زیندانی سلیمانی  له پاشان و  ناسریه  له دا تا ره سه  له. گیران دی   به بارزانی براکانی و شکا
 .کرد ڕای سلیمانی زیندانی  له فا مسته ال مه
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  وه ه١٩٢٥  سهاڵی  لهه ر ههه رسهیم ده. دا ڵ ههه ری سه رسیم ده  له ستانکورد باکووری  له  دیکه رینێکی راپه ١٩٣٨ تا ١٩٣٦ ساڵی
 رسهیم ده  یاسهایه و ئهه پێهی  بهه  کهه رچوو ده  تورکیه  له ک یاسایه ١٩٣٢ ساڵی. بوو  تورکیه  له رین ڕاپه کانی نده ناوه  له کێک یه
 ١٩٣٦  سهاڵی. ڕاگهوێزرێن دانیشهتوانی و بکهرێ وێهران واوی تهه  بهه بهوو ده  کهه ک یهه ناوچه  واتهه ،(٤) ی ناوچهه  له بوو شێک به

 و نیزامههی رێگههای لێههدانی  بههه کههرد سههتی ده" ئالیههدوغان راڵ ژینههه"نیزامههی رمانههداری فه دراو، نیزامههی مارؤی گههه رسههیم ده ی ناوچههه
 بهه سهلیم تهه کانیان کهه چهه ، ناوچهه ڵکی خهه  کهه  وه کهرده بهاڵو کی ئاگادارییهه پاشهان.  یهه ناوچه و لهه گا پایهه و پادگان دانانی
 هههاتبوو، کوردسههتان ی دیکههه کانی ناوچهه ر سههه به چ  کههه بههوون ئاگهادار باشههی  بههه  کههه ش ناوچهه ڵکی خههه. وه نههه بکههه ت حکوومهه
 ناوی بهه کهوریکی  کهه بوو" سنان هه شێ " تی شیره عه رۆک سه زا، ره ید سه  وه جوواڵنه ریی رێبه. ن بکه کانی ره ربه به دا بریاریان

 .کوژرا تورک کانی هێزه ستی ده به دا، وێژیک و وتو  له  وه رانه گه  له" برایم" 
 

 و ئههه بههۆ نیزامههی زۆری کجار یههه ئیمکانههاتێکی  تورکیههه تی حکوومههه. کههرد پههێ سههتی ده تیههژ و تونههد ڕێکی شههه ١٩٣٧ هاری بههه
 بهوو کهرد دوژمهن  لهه یان ناوچهه و ئهه ردێکی به و دار بن موو هه رسیم ده ی ناوچه ڵکی خه اڵم به. بوو کرد رخان ته  رکوتکردنه سه
 دا  کانییهه ره ربه به و لهه ت نانهه ته. بوو نه ی وێنه دا کوردستان پێشووی مێژووی  له کرا رسیم ده  له  که ک کانیه ره ربه به. ئاگر  به
 بهرازای  کهه خائینێهک ستی ده  به و گرتر وه ڵکی که کان کورده  ته شیره عه نێوان ناکۆکی  له دوژمن. بوون شدار به منداڵیش و ژن
 شهێر لی عهه. کوشهت( شهێر لی عهه) نهاوی  بهه ی وه جوواڵنهه رانی رێبهه ترین وره گهه  لهه کێک یه" ر هبه ره" ناوی  به بوو زا ره ید سه

 زا ره ید سهه دا ههاوین ئهاخری  لهه تها کێشا ر هه ی درێژه ڕ شه دیسان. بوو  وه جوواڵنه نیزامی مێشکی و شاعیر دیب، ئه سیاسی،
 پێهنج ڵ گهه  لهه زا ره ید سهه ردا ڵوه زه خهه مهانگی  لهه  سهاڵه و ئهه ر ههه.  نادیهاره ی کهه گیرانه دی  بهه ی شهێوه ئێستاش. گیرا دی  به
 ڵکی خههه تهها ،١٩٣٨ سههاڵی تهها کێشهها ی درێههژه ر هههه ڕ شههه دیسههانیش. دران  سههێداره  لههه کان ته شههیره عه رۆک سههه  لههه  دیکههه سههی که

 .بوو واو ته یان نی مه قه ته و ک چه  که ناوچه
 

 زیهاتر. کرد پێ ستی ده  وه تورکه کانی هێزه ن الیه  له  ییانه زه به بێ و  درندانه زۆر کی یه شێوه  به ڵک خه ڵی کۆمه  به کوشتاری
 گشهتی به ن، کهه نه پهێ رێژیهان سهت ده تورک ربازانی سه تا هاویشت( مونزور) چۆمی  له خۆیان الو کچی و ژن س که( ٥٠٠٠)  له

 .کرا رکوت سه رسیم ده ی وه جوواڵنه  جۆره م به و کوژران دا  یه ناوچه و له کورد لی گه  له س که زار هه( ٤٠)  له زیاتر
 

 و ورد  بهه رسهیمیان ده ی ناوچهه ڵکی خهه. بهوو  وێنهه بهێ دا دنیها  لهه  وه جوواڵنهه شهکانی تێک پاش تورک ربازانی سه تی جینایه
 سهوتاند، زێنهدویی  بهه زۆریهان  ره ههه شهی به. گهرتن لهێ اڵتنیان ههه رێگای پاشان. کرد زیندانی دا کان وته شکه ئه  له  وه درشته

 کان تهه جینایه ی چێهوه چهۆار ی وه ئهه بهۆ. سهوتاندیان  وه کهه ڵکه خه به بهوون، بهرد بهۆ نای پهه ڵک خه  که ی دارستانه و ئه واوی ته
 تا ههه کان بیگانهه بهۆ دا،  درێهژه نیزامهی تی حکوومهه کوردستان ری رانسه سه  له ١٩٥٠ ساڵی تا  هتورکی تی حکوومه وێ، که رنه ده

 وتی وکهه ڵس ههه کهورد ڵ گهه  لهه  حشهیانه وه کی یه شهێوه  بهه  تورکیهه تی حکوومهه. بهوو  غهه ده قه کوردسهتان بهۆ چهوون١٩٦٥ساڵی 
  کورد نیو و ملیون ک یه ی نزیکه ١٩٣٨ ساڵی تا ١٩٢٥ ساڵی  له  کیهتور کومونیستی حیزبی نگاندنی ڵسه هه پێی  به  که  کردووه
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 .وه خراونه دوور خۆیان زێدی  له یان و زیندانی یا کوژراون
 

 م شی سێهه به

 
 کوتمهان ک وه ر ههه. کرا رکوت سه" رسیم ده" ی وه جوواڵنه کوردستان باکووری  له  که ی جێگایه و ئه  یشتینه گه دا پێشوو وتاری  له
 .بوو هه خوێناوی زۆر تێکی حاڵه  کردنه رکوت سه و ئه
 
 اڵم بهه.  وه خرانهه دوور خۆیهان واڵتهی  له یا کوژران، کران، زیندانی کورد، لی گه  له نیو و ملیون ک یه ی نزیکه ١٩٣٨ ساڵی تا
  بهه یشهتن گه و نیشهتمان ڕزگهاری بهۆ وردکه لی گهه.  وه ڕانهه ڵگه هه کوردستان رانی داگیرکه دژی  وه کرده به  تانه جینایه و ئه موو هه

 تها تهر گرنهگ مووی ههه  لهه. سهتاند ئه ی ره پهه کوردستان  له  خوازانه ئازادی ڕی باوه و بیر. پێدا  درێژه باتی خه ڕێگای ئازادی
 کیک یهه.  وه کهرده هد بهاڵو تهری پێهک و رێک ی رنامه به و گرت ده  وه خۆیه به سیاسی نگی ره زۆرتر کورد لی گه ی وه جوواڵنه هات ده
 پێهک. ڵ کۆمهه به تی رایهه رێبه هێنهانی پێهک بهۆ بهوو دان وڵ ههه دا، کهورد لی گه باتی خه  له گۆڕ و ئاڵ کانی کیه ڕه سه  خاڵه  له

 ڵکی خههه اڵنی کۆمههه خههۆی و  ڕاسههته بههوونی شههدار به بههۆ کههرد ده خههۆش ڕێگایههان  کههه وتۆ ئههه سیاسههی رێکخههراوی و حیههزب هێنههانی
 بهۆ. کهرد باسهمان دا پێشهوو کهانی وتاره  لهه ک وه ر هه بوون، هه سیاسی رێکخراویی پێشتریش  دیاره. دا ت سیاسه  له کوردستان

. بوو ههه وریهان ده کان بانگهه ناو بهه   تیه سهایه که  و شهێ  ت، شهیره عه رۆک سهه زۆرتهر وێدا له اڵم به( بوون خۆیی)ی ڵه کۆمه  وێنه
 زۆرتهر  اڵنهه کۆمه و ئهه وری ده  لهه ڵک خهه ی وه خڕبونهه. بوو نهه شهکیالتیان ته دا کوردسهتان کیڵ خهه اڵنی کۆمهه نێهو  له  وه له  جگه
 زۆرتههر هیههوا حیزبههی رانی رێبههه زرا، دامههه  هیههوا حیزبههی کوردسههتان باشههووری  لههه ١٩٣٩ سههاڵی. بوو هههه زاهوری تههه ی شههێوه

  شهه گه یتوانی نه ک هۆیه ند چه ر به له  حیزبه و ئه  دیاره(. ت وده جه حموود مه و حیلمی فیق ره)  وێنه بۆ. بوون کورد روناکبیرانی
 حیزبههی رانی رێبههه ی زۆربههه  کههه بههوون، تر رنامههه به ن خههاوه و هێزتر بههه حیزبههی و ڵ کۆمههه گههۆری  هاتنههه  وانههه له کێک یههه بکهها،

 .ڕاکێشا خۆیان الی بۆ هیواشیان
 

 بهۆ ها روه ههه دا، کوردسهتان  لهه سیاسهی ئاشهکرای باتی خهه ڵدانی رهه سه بۆ بوو  تازه لێکی هه جیهانی می دووهه ڕی شه ڕودانی
  نهده به رو سهه و لهه ر ههه. بوو هه ی درێژه ر هه کداری چه و سیاسی باتی خه ش وه ئه پێش  دیاره.  کدارانه چه باتی خه گرتنی ره په
 ١٩٤٥  سهاڵی تها پهارتیزانی ڕی شهه.  بهۆوه پسها هن کوردسهتان باشهووری  لهه بهارزانی فا مسهته ال مه زن مه ری تێکۆشه باتی خه دا
  لهه  وه مهه دووهه جیههانی ڕی شهه ههۆی  بهه  تهازه رجێکی ومهه ل ههه اڵم بهه. بهوو وام رده بهه ر ههه  کوردسهتان اڵتی رۆژهه  تاهاته هه

. کهورد لی گهه ی وه جوواڵنهه نهدی ناوه  ببێته  کوردستان اڵتی ڕۆژهه ی وه ئه هۆی  به بوو  که ، وه کایه  هاته  کوردستان اڵتی ڕۆژهه
  منییهه ئه و رباز سه زاران هه دا رۆژ ند چه ی ماوه  له ببوون بێزار شا زا ڕه رێژیمی  له واوی ته به  که کوردستان ڵکی خه اڵنی کۆمه
 تی وڵهه ده اڵتی سهه ده  بهه کۆتاییهان  وه کهرده  بهه دێههات  لهه تی تایبهه  بهه دا، کوردستان کانی ناوچه ی زۆربه  له. کرد ک چه یان
 ی وه ژیانههه ی ڵههه کۆمه دا زایینههی ی١٩٤٢ سههاڵی  لههه. بههوو  دواوه بههه سیاسیشههیان هۆکههاری  وگۆڕانههه ئههاڵ و ئههه. بههوو هێنهها نههدی ناوه

 کێک یهه  کهه ههاتبوو، پێهک س کهه  یهازده  لهه( ک -ژ)ی ڵهه کۆمه ری زرێنه ی دامه وه کۆبوونه مین که یه. زرا دامه(  ک -ژ) کوردستان



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  119 
 

 

 ک-ژ ی ڵهه کۆمه هێنهانی  پێهک. بهوو کوردسهتان باشهووری ڵکی خهه رێکی فسهه ئه  د حمهه ئه میرحاج  هیوا حیزبی ری نوێنه  وانه له
 نگاو ههه گ، بهه ره ده یها ت، شهیره عه رۆک سهه شێ ، ک نه ، وه ئاساییه  ڵکی خه ن الیه  له جار م که یه بۆ  بوو که گرنگ وه وباره له
 رێهک کی یهه رنامه به. بوو هه تی کوردایه ی ئازادیخوازانه رێکی باوه بیرو  ڵه کۆمه. گیرا ده ڵ هه کوردی یڵێک کۆمه هێنانی پێک بۆ
 نههد چه اڵم بههه. بههوو ی نههه  بههێ کوردسههتان ڵکی خههه اڵنی کۆمههه ژیههانی کانی گرفتههه گیههرو موو هههه ری اڵمههده وه بتههوانی  کههه پێههک و

 تها ک-ژ ی ڵهه کۆمه. بهوو کورد لی گه یی وه ته نه مافی هێنانی دی وه گرنگتر انمووی هه  له  که کردبوو، دیاری بۆخۆی ئامانجێکی
  لهه و بپهارێزی  ڵهه کۆمه کانی نهێنیهه بوو ده بخوا، فاداری وه سوێندی بوو ده ندام ئه  به بوو ده س که ر هه. بوو داخراو کێش یه راده
 .گرێ نه ندی ێوه په  دیکه سیاسی رێکخراوێکی هێ  ڵ گه
 

 اڵنی کۆمهه نێهو  بچنهه تهوانی ده  یان نهه ئاشهکرا  به کانی کادره ش بۆیه ر هه ڵبژاردبوو هه خۆی بۆ نهێنی باتی خه رێگای  هڵ کۆمه
 باسههی وێهدا  لهه  کهه" نیشهتمان" نهاوی  بهه کهرد  رده ده گۆڤههارێکی  ڵهه کۆمه. رابکێشهن خۆیهان الی بهۆ وان ئهه ی زۆربهه و  وه ڵکهه خه
. گهۆرێ  هاتهه ده کوردستان و ئێران بارودوخی و جیهان کانی هێزه ر سه  له نگاندن ڵسه هه هێندێک. راک ده کورد لی گه کانی مافه
 ڕزگهار ڕێگهای و  کهورده دؤسهتی بریتانیها وابهوو پێیهان  که ی وه ئه تی تایبه به. بوو تێدا ی ڵه هه ڵوێستیان هه ندێ هه  دیاره  که

 کهورد، دۆسهتی ک نهه  کهه بهوو دا نیشهانی دا  کاتهه و لهه ر ههه بریتانیها  چونکهه.  یهه اڵته وه و ئه ڵ گه  له تی دۆستایه رێگای بوون
  لهههه بوو ههههه رچاوی بهههه خشهههێکی نه بریتانیههها  وێنهههه بهههۆ. دا کوردسهههتان بهههوونی ڕزگهههار رێگهههای  لهههه  کیه ره سهههه کۆسهههپی ڵکوو بهههه
  بهه  کهه  لهۆزان یمانی پهه کردنهی سهند په و بهوو دلمان سهه کهوردی ی وه ته نه مافی هێندێک  که سێور یمانی په ی وه شاندنه ڵوه هه
 .خست پێ ژێر کوردی لی گه کانی مافه تی واوه ته
 

 ههۆی  بوونهه ڵک خهه اڵنی کۆمهه  لهه رێزی پهه  دوره رو وروبه ده کانی هێزه  به ت باره سه  ڵه هه چوونی بۆ دا،  رنامه به  له واوی ناته
 دێمهوکراتی حیزبهی نهاوی  بهه بکها چهۆڵ  دیکهه رێکخراوێکهی هێنهانی پێهک بهۆ جیگها و نی خایه نه زۆر ک –ژ  ی ڵه کۆمه ی وه ئه

 ...کوردستان
 خهۆی ی رنامهه به و زرا دامهه کوردسهتان دێمهوکرات حیزبهی هاباد مهه شهاری  له زایینی ی١٩٤٥ ئاگوستی ی١٦, الوێژ گه ی٢٥ رۆژی
 بیهر  لهه مان وه ئهه بێ ئهه  دیهاره. ک –ژ  ی ڵهه کۆمه ڵ گه  له بوو زۆری جیاوازی  تاوه ره سه  له ر هه دێموکرات حیزبی. وه کرده باڵو
  لهه ر ههه دێمهوکرات حیزبهی تهر کی یه واته  به یا. دێموکرات حیزبی نێو  چوونه ناوبراو ی ڵه کۆمه ندامانی ئه ی زۆربه  که چێ نه
 .زرا دامه ک –ژ  ی ڵه کۆمه ی بناغه ر سه
 

 دا ١٩٤٦ ئاگوسهتی ی١٦  لهه  واتهه کوردسهتان، اڵتی رۆژههه لهه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی زرانی دامهه دوای سهاڵ ک یهه ڕاست
 باشهووری پێشووی کانی رێکخراوه موو هه جێگای توانی ویش ئه  که. زرا دامه کوردستان باشووری  له کوردستان دێموکراتی پارتی

 .بوو کرد دیاری خۆی بۆ رۆنی کی یه رنامه به  تاوه ره سه   له ر هه دێموکرات حیزبی.  وه بگرێته(  تازه قوناغی  دیاره) کوردستان
   که بوو  وه ئه  وه سیاسیه باری  له  حیزبه و ئه ی دیارده گرنگترین.  وه کردنه باڵوی دا خاڵ ند چه  له و ساکار زۆر جار م که یه  که
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  وه ئهه ی دیهارده م دووههه. خودموختهاری ی شهێوه. بهوو کهرد باس کوردستانی اڵتی ڕۆژهه  له کورد لی گه مافی کردنی دابین ی شێوه
 و ل ههه  لهه بهوون بهااڵنوێن کی یهه ئاوێنه کانی سیاسهیه  بۆچوونه. بوو دا ڵک خه اڵنی کۆمه نێو  له. بوو ئاشکرا حیزبیکی  که بوو
 کهانی بریاره  لهه ، وه کهرده ده یزیهکن ک یه  له دنیای النی گه  فاشیزم،که دژی  له  مه رده سه و ئه باتی خه. دا  مه رده سه و ئه رجی مه
 هێهزی و اڵن گهه هاوکهاری  بهه بهروا و سوسیالیسهتی ری بیروبهاوه ی وه بوونهه باڵو ها روه هه.وت که رده ده واوی ته  به دا  حیزبه و ئه

 .وتن هک رده ده دا  حیزبه و ئه کانی سیاسیه  ڵوێسته هه و  رنامه به  دنیا،له کانی جۆره جۆربه  اڵته وه کرێکاری
 

 .گرێ ده رچاوه سه  وه بۆچوونانه و له خودموختاری ی شێوه  به کورد لی گه مافی کردنی دیاری
 

 :  وه ینه بده  و حیزبه نراوی ئه یه م ڕاگه که یه  با ئاورێک له

 
 :  ی حیزبی دێموکراتی کوردستان یاننامه به

 
 : برایان هاونیشتمانان،

 
 هێزی بههه باسهکی  بوو،بهه ڵگیرسها هه دێموکراسهی رانی پێنهه ژێهر  لهه و ئهازادی دوژمنهانی یههؤ  بهه  کهه جیههانگیر ڕی شهه ئهاگری

  لهه جیههان کانی وه تهه نه و الن گهه دا ده وڵی هه  که فاشیستی دینای.  وه کوژایه  ئێمه ی وره گه یمانانی هاوپه و ئازادی ربازانی سه
 روان چهاوه  کهه ها روه ههه بهوو، بهاڵو لێهک و شکا تێک تعی قه کی یه شێوه هب بکا، خسیر یه دا رۆ ره سه و هوڕ م  ند چه ستی ژێرده

 .کرا خۆش رێگا جیهان کانی وه ته نه و الن گه ئازادی بۆ کرا ده
 
 و لهه و ربگهرن وه ڵک کهه  کهراوه خهۆش ئهازادی و  ره بهه  کهه ی رێگایهه و لهه وێ یانههه ده بچهوک و  وره گهه  لهه جیههان النی گه مڕۆ ئه
 بگهرن  وه سته ده به خۆیان باری کارو ڵسوڕاندنی هه و ببینن سود  دراوه  وه ئاتاڵنتیکه مێژوویی نشوری مه هۆی  به  که ی نهڵێنیا به
 و مهاف پێنهاوی  لهه  سهاڵه د سهه نهدین چه ڵکو به و ها ساڵه ژین ده ئێران  له  که کورد ی ئێمه. ن بکه دیاری خۆیان نووسی چاره و
 حههازر جۆرێههک هههی   بههه ئێههران ڕۆی ره سههه سههتانی ده کاربه  وه داخههه به.  داوه قوربانیمههان و  وه کههرد باتمان خههه لی حههه مه اڵتی سههه ده
 قههانونی  کههه ربگههرین وه ڵک کههه ش مافانههه و لههه  ئێمههه  هێشههتووه یان نههه ت نانههه ته. ن بکههه بوڵ قههه  ئێمههه حیسههیبی ی قسههه بوون نههه
 خسهیری یه و بعیهد ته و زینهدان و تهۆپ و بۆمهب و  گولهه  ئێمهه اڵمهی وه وام رده بهه و  نهاوه دای ئێهران کانی تهه ویالیه بۆ ساسی ئه

 زۆری  بهه. بوین نهه ئهازاد رگیش بهه و جه  رکردنی به له  له ت نانه ته دا، زاخان ره ی ساڵه بیست می رده سه  له تی تایبه  به.  بووه
 نهاموس  لهه یان ر زه ونه  کردوه تونا فرو ته یان ئێمه دارایی و ژیان ومو هه ر تااڵنکه و خائن دزو رانی فسه ئه هۆی  به  نێزه  ره سه
 و زمهان مێهژوو، ش ئێمهه ئینسهانین، ش ئێمهه ئاخر.  پاراستووه نه خۆیان ک ییه درنده و یی سپڵه هی   له و  بووه  ئێمه فی ره شه و

 نهادرێ رێگها بهۆچێ مختهاربین؟ و ئهازاد دا خۆمهان مهالی  لهه نهاتوانین بۆچێ. ویستن خۆشه المان  که ، یه هه خۆمان واری شوێنه
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 نی نجومهه ئه ن الیهه  لهه و بهێ خودمختار تێکی والیه کوردستان ڵن نایه بۆچێ ین؟ بکه  رده روه په کوردی زمانی به خۆمان مندااڵنی
 .؟ وه کرد دیاری ساسی ئه قانونی  که بکرێ  ئیداره  وه تیه ویالیه

  
 و یی وه تهه نه اڵتی سهه ده و مهاف رگرتنهی وه بهۆ بهێ ده  ئێمهه. گیرێ رده وه ق حه نادرێ، ق حه بزانن  بێ ده رێز به هاونیشتمانانی

 دێمهوکراتی حیزبهی  یهه پیرۆزه  سهته به مه م ئهه بهۆ.  پێویسهته نگی کڕه یهه و کیتی یه  باته خه و ئه. ین بکه بات خه خۆمان لی حه مه
 وری ده  لهه و  وه نهه بکه خۆتهان گهوێێ و چاو بێ ده ویست خۆشه هاونیشتمانانی  ئێوه.  کردوه کار به ستی ده و  زراوه دامه کوردستان
 دێمهوکراتی حیزبهی. ن بکه فیداکاری خۆتان یی وه ته نه وای ڕه مافی رگرتنی وه پێناوی  له و  وه کۆببنه خۆتان یی وه ته نه حیزبی

 و بهێ ده رزگهار تونهابوون فرو تهه ترسهی مه  لهه کورد ی وه ته نه  که  وه ئه ئااڵی ژێر  له نیا ته.  یه ئێوه ری نوێنه رو رێبه کوردستان
 یی وه تهه نه خودمختهاری دا ئێهران تی وڵهه ده سهنوری نێو  له توانی ده و پارێزێ ده خۆی یی وه ته نه فی ره شه و نامووس و بوون هه

 .بێنێ ست ده وه خۆێ
 

 دا  وه خهواره کانی نهده به  لهه  ئێمهه کانی دروشهمه. نهاوێ هیچمهان خۆمهان سهانیئین و وا ڕه مهافی  لهه  بێجگه  ئێمه هاونیشتمانان،
   وه ئه. نن یه بگه تێ ریان فه رد فه کورد لی گه موو هه و  وه خوێننه بیان. کراون  خۆالسه

 
 :ن کانی ئێمه دروشمه

 
 سهنوری  لهه و بهێ ئهازاد -و سهت ربه سه یخهۆ حلی مهه بهاری و کهار ڵسهوراندنی هه بهۆ دا ئێهران خهۆی نێهو  لهه کهورد ی وه ته نه -١
 .بێنێ ست ده وه خۆی خودمختاری دا ئێران تی وڵه ده
. بچهن  ڕێوه بهه  وه کوردیهه زمهانی ههۆی  بهه کان ئێداریهه  بهاره و کهار واوی تهه و بێ ههه خهۆی زکماکی زمانی به خۆێندنی مافی -٢
 و تی اڵیهه کۆمه کاروباری موو هه  به و ڵبژێردرێ هه زوویی به دستانکور تی ویالیه نی نجومه ئه ساسی، ئه قانونی ی بناغه ر سه له
 .بکا دا ر سه به چاودێریان و ڕابگا تی وڵه ده
 .بن کان ناوچه ڵکی خه  له  قسه بێ به بێ ده ت وڵه ده ستانی ده کاربه -٤
 دوو ر ههه دوارۆژی و بهێنرێ پێک وتنێک که رێک دا مڵک ن خاوه و الدێیی نێوان  له گشتی قانونێکی ساسی ئه ر سه  له بێ ده -٥
 .بکرێ دابین ال
 دا تهر کانی تیهه مایه که و ری ئهازه ی وه ته نه ڵ گه  له تی تایبه  به دا بات خه  له  که کۆشێ تێده کوردستان دێموکراتی حیزبی -٦
 .بهێنی پێک واو ته کی تیه ایهبر و کیتی یه ، دیکه هی و کان نیه رمه ئه و کان ئاسۆریه ژین، ده ربایجان ئازه  له  که
 ش لهه و نگ رههه فه پێهدانی ره په و بازرگهانی و کاڵ  و کشت بردنی پێش و  ره به ئامانجی  به کوردستان، دێموکراتی حیزبی -٧

 و سروشهتی کانی سهامانه  لهه رگهرتن وه سهوود  بهه کها ده سهت ده کهورد، لی گهه وی عنهه مه و ئهابوری ژیهانی کردنهی باشهتر و ساغی
 .کۆشێ  تێده  وه رێگایه م له وه. کوردستان نگاکانیکا
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 نیشهتمانی وتنی پێشکه و ری وه خته به بۆ بدرێتێ ئازادیان  به تێکۆشانی لی هه ئیران کانی له گه واوی ته  به وێ مانه ده  ئێمه -٨
 .خۆیان

 
 و  رنامههه به ت نیسههبه  بههه  تێدایههه زۆری تنێکیو پێشههکه دا،   مه رده وسههه له بههووه دێمههوکرات حیزبههی ی برنامههه  کههه  یاننامههه به و ئههه

 کهورد لی گهه کانی ییهه بناغه  داخهوازه و  کراوه  فورموله باشی به دا خۆی می رده سه چاو  له. خۆی پێش کانی رێکخراوه کانی ویسته
 ی شههێوه  لههه کههاری ورده ێههون  چۆتههه نه ، کههراوه  ئامههاده کههورتی  بههه زۆر  کههه رنامه به  دیههاره.  تێدایههه ئێرانههی ی دیکههه النی گههه و
 و وی زه ی له سهه مه  بهه  ئیشهاره کهورتی  به زۆر.  تێدانیه تیشێ اڵیه کۆمه گرفتی گیرو زۆر ری سه چاره ها روه هه و دا بردنی رێوه به

  مههه که ڵ گههه  لههه رووبههون و ره بههه ی شههێوه   و داهههات بههوونی ش دابههه تی چۆنیههه به نگ، رهههه فه کردنههی  شههه گه تی چۆنیههه  بههه زار،
 .کا ده کوردستان کانی ییه وه ته نه
 
 هێهز  بهه دا کوردسهتان  لهه تی گایه به ره ده هێشتا وکاتی ئه. بکرێ وردی  به  وانه له باس بوو گران زۆر دا میش رده سه و له اڵم به

 .بکرێ لێ باسیان کرا ده نه تی اڵیه کۆمه ی له سه مه زۆر هێشتا و بوو م که زۆر نگی رهه فه ئیمکاناتی و کادر هێشتا بوو،
 

  لهه  حیزبهه و ئهه ی رنامه به.  توه داوه ی شتانه و ئه اڵمی وه خۆی ڕی باوه و بیر پێی  به دا دوایی کانی کۆنگره  له  حیزبه و ئه  دیاره
 بهۆ دێمۆکڕاسهی و کوردسهتان بۆ خودمختاری  که  وه داڕێژرایه دا دوکتورقاسملوو ری رێبه ژێر  له  دیکه جارێکی دا سێ کۆنفڕانسی

 خودمختهاری دروشهمی  حیزبهه و ئهه ی١٣ ی کهۆنگره  لهه  دیهاره.  وه هێنایهه دا  رنامهه به  لهه سهتراتیژیک دروشمی ک وه دیسان ئێران
 .  هاتووه نه دا ر سه  به وتۆی ئه گۆڕانێکی  که رنامه به رۆحی ند چه ر هه فیدڕاڵی،  به  گۆڕاوه

 
   کهه بهوو تیهدا کهراوی  فورمولهه ویستی  که قۆناغێک.  وه تازه قۆناغێکی نێو  نایه پێی کورد لی گه سیاسی باتی خه حاڵ ر هه به
  .ربڕی ده جیهان ر رامبه به و کوردستان دراوسێی اڵتانی وه ر رامبه به خۆی ڵویستی هه
 

 م شی چواره به

 
  اڵتی رۆژهه  له شێک به ی وه کرانه پاک و،بو هه سیاسی ڕوونی کی یه رنامه به  که کوردستان، دێموکراتی حیزبی بوونی دروست

  یی، وه ته نێونه و خۆیی نێو رجی مه و ل هه و تی حکوومه کانی هێزه  له کوردستان
 
 د ممهه محه قازی وا پێشه تی رۆکایه سه  به کورد، نیشتمانی کۆمارێکی دا ١٩٤٦ ژانویەی ی٢٢ رۆژی  له  که خساند ره یان له هه و ئه
 .زرێ دامه وردستانک اڵتی رۆژهه  له
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 کهوردیی کانی ییهه ناوچه  اڵته سهه ده ڵ گهه  لهه بوو،جیهاوازی  تهازه رخی چهه تی حکوومهه مین کهه یه دا راسهتی  لهه کوردستان کۆماری
   رێوه بهه س، کهه ک یهه ک نهه   وه حیزبێکهه ن الیهه  لهه بهوو  زرا دامهه دێمهوکراتی سیسهتمێکی ی بناغهه ر سهه  لهه که بوو  وه ئه پێشوو

  نههده چه ر هههه کوردسههتان نیشههتمانی کۆمههاری. پێشههوو کانی کوردیههه  تههه حکوومه و کان کوردیههه  تههه ئیماره ی وانههه پیچه  بههه.  چههوو ده
 .هێنا ست ده  به کورد لی گه بۆ نرخی  به وتی سکه ده ڵێک گه دا  کاته و له اڵم به بوو، کورت نی مه ته
 
 ر وه ڵکی کهه خهۆی یی وه تهه نه واکهانی ڕه  مافهه  لهه و کهرد ده رزگهاری  به ستی هه کورد یل گه دا  تازه مێژووی  له جار مین که یه بۆ
 ری رانسههه سه  لههه کههوردی ی قوتابخانههه. دا کوردسههتان  لههه نوسههین و خوێنههدن رمی فههه زمههانی  بههه بههوو کههوردی زمههانی. گههرت ده

. درا پههێ ی شههه گه کههوردی نگی رهههه فه و رچههون، ده ردیکههو ی رۆژنامههه و گۆڤههار.  وه نههه کههرا دا کۆمههار اڵتی سههه ده ژێههر کانی ناوچههه
 ڵێک گهه و وتنخوازانهه پێشهکه ڕی بهاوه و بیهر بهه کهورد دیبی وئهه ڕوناکبیر ندین چه وتنی رکه ده هۆی به بوو کوردستان کۆماری

 سیاسیش ری رێبه زۆر و  وه وشانه دره ده دا کوردی بی ده ئه ئاسمانی  له ک یه ستێره ئه ک وه دواییش، ی سااڵنه م ئه تا  سانه که و له
 نهدی ێوه په ، وه کوردسهتانه نیشهتمانی کۆماری هۆی  به جار م که یه بۆ. وتن ڵکه هه کوردستان نیشتمانی کۆماری کانی قوتابیه  له

 سههوپای. ردکهه وگههۆڕی ئههاڵ دا  وه ره ده بههازاری ڵ گههه  لههه خههۆ و  ڕاسههته کوردسههتان و گیههرا  وه ره ده ڵ گههه  لههه بازرگههانی و ئههابووری
 دایهک  لهه دا  مه رده سهه و لهه ، وه توانهه  له کورد لی گه ی تایه هه تا هه رێ پارێزه ک وه  رگه پێشمه و زرا دامه کوردستان نیشتمانی

 و کهار بردنی رێوه بهه توانهای دوژمنهان، ی نهده پروپاگه ی وانهه پێچه  بهه  کهه دا نیشانی کورد لی گه ، وانه ئه موو هه  له  جگه. بوو
 و لهه  چونکهه. بێنهێ سهت ده  بهه ئهازادی ر گه ئه ستێ، راوه خۆی پێێ ر سه  له توانی ده باش زۆر کوردستان و  یه هه خۆی کانی باره
. بهوو دا مان سهاواکه  کۆمهاره اڵتی سهه ده ژێهر  لهه که بهوو کوردستان ی یه ناوچه و ئه ئێران ی ناوچه ترین ئاسایش  به دا  مه رده سه
 تهااڵن و دزی. بهوو ئهابووری ئیمکاناتی و  بودجه بێ کۆمارێکی دا ڕاستی  له بوو دابڕا ئێران ی دیکه کانی شه به  هل  نده چه ر هه
 واو تهه تێکی منیهه ئه دا کۆمهار اڵتی سهه ده ژێهر ی ناوچهه  لهه اڵم بهه ، رۆژانه ئاسایی شتێکی  به ببوو ئێران ی دیکه کانی ناوچه  له
  بهه یویسهت ده بهوو، وت کهه دا روون کانیهاوێکی ر سهه به تینهو لێکی گهه بهوو، کهردن  رده روه خۆپهه رێکی خهه زۆرتهر ڵک خه. بوو هه

 .بگرێ ر لێوه ڵکی که باشی
 

 : پێک هاتبوو  وه ی خواره  سانه و که ی کۆماری کوردستان له کابینه
 
 کۆمار رۆک سه   د ممه محه قازی وا پێشه -١
 .زیران وه رۆک سه شێ   بابه حاجی -٢
 .کۆمار رۆک سه جێگری و رگری به زیری وه قازی یفی سه حوسینی د ممه محه -٣
 ری روه په  داد  زیری وه جدی مه حوسینی ال مه -٤
 .بازرگانی زیری وه ئیالهی د حمه ئه -٥
 .ناوخۆ زیری وه                               موعینی مین ئه د ممه محه -٦
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 .تێلگراف و پۆست زیری وه                                     دیان حمه ئه ریم که -٧
 . وه ره ده زیری وه                          زاده ئیلخانی حمان بدولره عه -٨
 .نگ رهه فه زیری وه                                        ریمی که ناف مه -٩
 .بلیغات ته زیری وه                                    ری یده حه دیق سه -١٠
 .کار زیری وه                                    وی خوسره لی  خه -١١
 ئابووری زیری وه                                داودی فا مسته حاجی -١٢
 .رێگاوبان زیری وه                                زاده ئیلخانی سمای  -١٣
 کاڵ و کشت زیری وه                                 زاده لی وه حموود مه -١٤
 ندروستێ ته زیری وه                            ییوبیان ئه د ممه محه ید سه -١٥
 
 و دێمههوکراتی ئێرانێکههی  وه پێکههه مووشههیان هه و بههێ پێههک یی وه تههه نه جیههاوازی کۆمههاری ئێههران النی گههه بههۆ  کههه بههوو  سههته به مه

 جیهاوازی  بهه کهورد لی گهه وێ یهان ههه ده زۆر  بهه  کهه ئێرانهی کانی شوڤێنیسهته بۆچهوونی ی وانه پێچه  به. ننبێ پێک وتوو پێشکه
 لی گهه ر سهه  لهه  یه وره گه!!  تاوانه و ئه ی وه ئه بۆ ن که ده  پاکانه رۆژ و  و شه ی کوردانه و ئه ی وانه پێچه  به و ن، بکه  خوازپێناسه

 کۆمههاری. خودمختههار ئۆرگههانێکی  نههه بههوو، خۆ ربه سههه واو تههه تێکی حکوومههه  نههه کوردسههتان، تمانینیشهه کۆمههاری ، وه بشههۆنه کههورد
 سههتی ده  بههه  کههه بههوون ئێههران النی گههه تی کیههه یه تی وڵههه ده ی کههه کۆڵه دوو ربایجههان ئازه کۆمههاری ڵ گههه  لههه کوردسههتان، نیشههتمانی
  ی ندانههه زوومه ئاره تی کیههه یه  بههه دێمههوکراتی ئێرانێکههی ونی وخههه بههران نێههو  لههه تی پاشههایه لیی گههه دژی و رسههت په کۆنه رێژیمههی

 دا ده وڵ ههه  وه توانایه موو هه  به ئێرانی سوڤێنیزمی ئێستاش. هات کۆتایی دا خوێن و خاک  له ، وه ئێرانه جۆری جۆربه النی گه
 ی وانههه ئه چ و بههێ  وه ئیسههالمه نێههوی  بههه اراڵتد سههه ده ی سههته ده دارو چ. بکهها ئینکههار دا ئێههران  لههه جۆر جۆربههه النی گههه بههوونی

 ئێران  له ست ده ژێر النی گه ی له سه مه ر سه  له ، پاندووه چه ئۆپوزیسیون کانی هێزه نێو  له خۆیان  وه اڵته سه ده ڕی شه خاتری به
 النی گهه بهوونی وێ ههه ی ده شێک به . جیاوازه گرن رده لێوه ڵکی که  که ئامرازێک نیا ته.  یه هه بۆچوونیان ک یه و ئامانج ک یه دا

  وێنهه بهۆ ، وه شهارێته ده  قهه زه  راسهتیه و ئهه!! ئێران تی میلله ناوی به تر شێکی به ، وه بشارێته دا ئیسالم ی رده په  ژێر  له جیاواز
 خهۆی رای بیهرو ندنیڵما سهه بهۆ ،"ئێهران تی میللهه"  لهه داکهۆکی ڵگری هه ئااڵ   به بوو کرد خوێ  که" جوادی سید حاجی" ئاغای

 مهردم دموکراتیهک حهزب ئۆرگهانی  ازادی  راه" ی١١ ی ژمهاره  لهه و ئهه  بهردووه  ره مه سهه و یر سهه زۆر ی ڵگهه به و لیه  ده بهۆ نای په
 بهی بێ هد  وه شاردنه بێ به بزانین، راستی به و ین بکه سند په ئێران کانی جیاوازه  وه ته نه و وم قه بوونی ر گه ئه:" ڵێ ده دا"ایران
 شهتێکیان بوونی نهه  لهه ههاتوون  ئێرانیانهه  شۆڤینێسهته و ئهه."  نیهه دا گهۆڕێ  لهه ئێهران تی میللهه ناوی  به شتێک  که  ڵمینین سه

". ئێهران کانی وه تهه نه" ئاشهکرا کی راسهتیه ی وه کردنهه ت ره بهۆ  بناغهه  کردۆته یان وه ئه پاشان. ئێران ی وه ته نه ، کردووه دروست
 و ئههه.   وه تههه نه ک یههه نیا تههه یهها ، هههاتووه پێههک  وه تههه نه نههد چه  لههه یهها ئێههران.  وه ناگرنههه ک یههه  وه پێکههه ڕاسههتی و درۆ  دیههاره

  کهه ی وه ئهه م کهه یه. بنوقێنن چاو و ن که گێ  خۆیان دا، ئاشکرا و ڕوون ی له سه مه دوو ر رامبه به  له وێ هه یان ده  شؤڤێنیستانه
 دا ئێهران  لهه تهر تی مایه که هێندێک و رب عه و ن مه تورکه بلوچ، ری،کورد، ئازه فارس،تورکی ، یه وه ته نه  فره اڵتێکی وه ئێران
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 ئێهران کانی وه تهه نه ی زۆربهه دا ڕاسهتی  لهه.  وه دیکهه اڵتهی و نێو  ته وتوونه که شێکیان به کام ر هه  وانه ته نه و ئه م دووهه. ژین ده
 نههد چه  لههه تههوانی ده ک رۆیههه په و پینههه چ بههه تههۆ وابههوو  کههه.  وتووه کههه ئێههران ر بههه شههێکی به نیا تههه و  کههراوه ش دابههه یان کههه خاکه
 خۆیههان نهدی تمه تایبه  وانههه ته نه و لهه کهام ر هههه ر گهه ئه ت تایبههه به** ڵگری ههه لهێ شههێکیان به ی کهه یه ر هههه جیهاواز ی وه تهه نه

 دا جیهاواز رای بیهرو هێنهدێک ژێهر  لهه کوردستان، نیشتمانی کۆماری زرانی امهد ک وه کانی رووداوه زۆرجار کۆرتی به. پاراستبی
 زرانی دامهه ک وه مێژوویهی ڕووداوی. بکهرێ  بیرورایانهه  جهۆره و  لهه چاوێهک کهورتی  بهه زۆر زانرا پێویست  به  بۆیه. کرین ده لێڵ

  وێنهه بهۆ.  وه شهاردرێته نه ڕاسهتی تی، تایبهه ونیبۆچهو خهاتری  بهه. نگێنرێ ڵسهه هه وا ، بهووه چهؤن  پێویسهته کوردستان کۆماری
 نهابێ ، بووایهه خۆ ربه سهه کۆمهارێکی کوردسهتان، کۆمهاری بهوو خهۆش پێهی و  کوردسهتانه خۆیی ربه سهه نگری الیهه کوردێهک ر گه ئه

 کۆمههاری نههابێ ، خههوازه خودمختههاری سیاسههی رێبههازی خاتری بههه ر گههه ئه ها روه هههه.  وه بشههارێته مێههژوو ی قینه راسههته ڕوی ئێسههتا
 .خۆی ی که سیاسیه  ڵوێسته هه بۆ ک یه وێنه  بکاته نیشتمانی

 
 جێگهای ی وه ئهه. ن ناکهه زیهاد یها م کهه کوردسهتان نیشهتمانی کۆماری نرخی  له هی  جۆراوجۆر ڵوێستی هه و بۆچوون رحاڵ هه به

 ئێسهتا تها ر گهه ئه  نگهه ڕه. بهوو کهورت زۆر نی مهه ته مان کهه لهه گه ی یهه وره گه  وته سهکه ده و ئهه  وه داخهه به  کهه  یهه وه ئه  کردنه باس
 ر سهه چاره مان کهه له گه گیروگرفتهی  بوایهه مێهژ  له  نگه ره.  بوایه  وه سته ده به کوردی ی وه ته نه ی له سه مه ری سه چاره کلیلی  بمابایه
 لی گههه سههوێندخۆری دوژمنههی اڵم بههه.  بووایههه نکا ختههه به خههۆش وتوو، پێشههکه  اڵتههه و  لههه کێک یههه ئێسههتا کوردسههتان و  بکرایههه

 هاوکاری بهه و بگهات ی مێژینه  له ئاواتی  به مان که له گه هێشت ی نه تی پاشایه ریژیمی خواز، پاوان شۆڤێنیزمی ری کورد،نوێنه
 و ئهه نی مهه ته به ۆتهاییک هاباد مهه شاری کردنی داگیر به زایینی، ی١٩٤٧ ی ژانویه ی٦ز،  رماوه سه ی٢٦ رۆژی . وه ره ده ئاغاکانی
 کوردسهتان، کۆمهاری رۆک سهه د ممهه محه قهازی وا پێشهه زایینهی، ی١٩٤٧ مارسی ی٣٠ ، لێوه خاکه ی١٠ رۆژی. هێنا  ساوایه  کۆماره

 دری سهه و قهازی یفی سهه ڵ گهه  لهه کهورد ی وه تهه نه خهواردوی سهوێند دوژمنهانی و  داڵن لهه داخ کهورد، لی گهه دوژمنانی ستی ده  به
 .دران  سێداره  له هاباد مه چرای چوار یدانی مه  له یقاز

 
 : اڵم گرنگترینیان به. ڵیکن کانی روخانی کۆماری نیشتمانی کوردستان گه هۆیه

 
 : هۆی ناوخۆیی -٠

 
 ی زۆربههه. گههۆڕا و ئههه زیههانی  بههه یی وه تههه نه نێههو رجی ومههه ل هههه  کههه بههوو الواز و بههوو گرت نههه خههۆی باشههی به هێشههتا  کههه کۆماره
 بههاری  لههه گشههتی  بههه کوردسههتان ڵکی خههه. بههوو دا نههدی ناوه تی وڵههه ده اڵتی سههه ده ژێههر  لههه ر هههه هێشههتا  کوردسههتان اڵتی رۆژهههه

 کان گهه به ره ده و ت شهێره عه رۆک سهه بوو، نهه ڕوون ڵک خهه ی زۆربهه بۆ کۆمار گرنگی. بوون دووا  له   وه تیه اڵیه کۆمه و نگی رهه فه
 اڵتی سهه ده و مڵهک کوردسهتان، نیشهتمانی کۆماری بوونی جێگیر  به ترسان ده  وه له وان ئه. بوون  که کۆماره ژید دڵ  به یان زۆربه
. بههوو بههاش سۆسیالیسههتی دنیههای ڵ گههه  لههه نههدی ێوه په کوردسههتان کۆمههاری  کههه ت تایبههه  بههه.  وه ترسههیه مه  وێتههه بکه یان ماڵههه بنه

 و رێز بهه دا کهاتی و لهه  نهده چه ر ههه دا، نیزامهی و رگری به کاری  له ت تایبه به بوون،  وه کردنه تاقی بێ کۆمار ستانی ده کاربه
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 رگری بهه الی بهۆ مووان ههه رنجی سهه یتوانی نهه ویش ئهه اڵم بهه. بهوو  رگه پێشمه شی به رۆکی سه بارزانی، رۆک سه بوو خوالێخوش
 و کهرد ڕیان شهه  مانانهه قاره زۆر دا بهارزانی رۆک سه تی رایه رێبه ژێر له کان بارزانیه  که بێ چاو ر به له مان وه ئه بێ ده. راکێشێ
 سیسههتمی یتوانیبوو نههه هێشههتا بههوو، الواز زۆر  وه ئابوورییههه بههاری  لههه  کههه کۆماره  مانههه له  جگههه. دا نههه  وه سههته ده ربه هه خۆشههیان
 گیهراوه، خنه ڕه کۆماریش ستانی ده به کار له ێکهێند ر سه له. بدا کوردستان دوخی  به سامان و ر سه و زرێنی دامه ئابووری

 وتهویی دواکهه ها روه ههه. نهاگونجێ دا کورته وتاره م ئه ی چوارچێوه له و یه هه زیاتر ی وه لێکۆڵینه به پێویستی دیاره که
 . ژمێردرێن ده گرنگ زۆر هۆکاری به دا مه رده سه و له ڵک خه یی ساویلکه و تی اڵیه کۆمه باری

 
 :  وه ره انی دهک هۆیه -٢

 
 جیههانی ڕی شهه ههاتنی کۆتهایی دوای بهه ئێران،  له کان یمانه هاوپه  هێزه ری ده  چوونه:  له بریتین  وه ره ده کانی هۆیه گرنگترین

  لهه ئێهران و ت سهوڤیه نێهوان یمانی پهه و نهدی ناوه تی وڵهه ده  لهه  رانسهه فه و بریتانیها و ئامریکا کردنی پشتیوانی. دا م دووهه
 و درا ده م ڵههه قه  لههه سههت ده ژێههر النی گههه نگری الیههه و داکههۆک و سوسیالیسههتی، اڵتێکههی وه ک وه ت سههوڤیه.  وه ئابوورییههه بههاری

 و کهورد لی گهه ی وه جوواڵنهه  لهه پشهتی وت، نهه ئیمتیهازی هێنهانی سهت ده  بهه خاتری بهه چهی  کرا،که ده ر سه  له زۆری حیسابێکی
 .کرد ئێران ی دیکه النی گه
 
  بهه کوردیهان کۆمهارێکی زرانی دامهه عێهراق و سهوریا ، تورکیه اڵتانی و  له کورد دوژمنانی  که بێ چاو ر به له ش وه ئه بێ ده  یارهد

  یهازده نیا تهه کوردسهتان نیشهتمانی کۆمهاری  جهۆره م بهه. دا ده نێوچهوونی  لهه بۆ وڵیان هه  میشه هه و زانی ده خۆیان چاوی دڕکی
 تای ره سهه  بهه بهوو و داکوتها دڵسهۆزدا کهوردێکی ر ههه دڵهی  لهه ی ریشهه اڵم به.  وه نایه ری سه رگی مه  جوانه  به و خایاند مانگی

 تهر، سیاسهی وێکهی رێره و  ره بهه کوردی لی گه ی وه جوواڵنه  که قۆناغێک. رزگاری بۆ بات خه ی تازه قۆناغێکی کردنی پێ ست ده
 فا مسهته تی رۆکایه سهه  بهه کان بارزانیهه کوردسهتان نیشتمانی کۆماری روخانی  به ماڵ به. هاندا تر شکیالتی ته و تر دێموکراتی
 ڕێکی شهه  وتنهه که ئێرانهی کهانی هێزه ڵ گهه  لهه و دا ڕ شهه  بهه یهان درێژه ڵکو بهه بوون نهه دوژمهن سهتی راده نیا ته مر،نه نه بارزانی

 ت نانهه ته و دا ئێرانهی کهانی هێزه تی یارمهه نیزامهی کارناسهی و ک چهه دانهی  بهه دا  ڕه شهه و له ئامریکا.  وه ره رابه نابه و ست خه
 ڕی شهه کانی ره بهه  لهه ری سهه ئێهران شهی رته ئه سهتادی رۆکی سهه"  ئهارا زم ره"  ڵ گهه  لهه خهۆی بۆ" ئالین ژورژ" ئامریکا باڵوێزی
 .*دا کوردستان

 
 ی تهازه شهکری له  کهه گهووتی ئێهران شهی رته ئه سهتادی رۆکی سهه ت هنانه ته. کهرد یان مانانه قاره کی یه کانی ره ربه به کان بارزانیه
 کان بارزانیهه  لهه  وه هێزێکهه موو ههه  بهه  کهه دا رمانی فهه شها.  وه کهردو  نهه ڕی شهه هێز بهه  هێنده دوژمنی ڵ گه  له ئێستا تا ئێران
 کهۆچی رێبهازی و کان بنکهه واوی تهه  فرۆکهه هب: " ڵهێ ده دا زایینهی ی١٩٤٧ مارسهی ی٢٠  مه، شه ره ی٢٩  رۆژی فرمانی  له بدرێ،
 ئهاوریلی ی٤ ، لێوه خاکهه ی١٥ تها بهێ ده. ن بکهه بۆمبهاران یان کهه توپخانه ها روه ههه و...( منهاڵ و ژن یهانی) کان بارزانیهه  ماڵه
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 .بچهێ شهکر له ئهابڕوی زیهاتر  وه ولهه ربهازببن، ده توانن نه کان بارزانیه  که ن بکه وا کارێکی و بێ کۆتایی ڕ شه زایینی ی١٩٤٧
**” 

 
 نهوری ویش لهه  کهه ، کوردسهتان باشهووری  وه رانهه گه دا، ئێران شکری له  له باشیان زیانێکی ی وه ئه پاش کان مانه قاره  بارزانیه

 ێج بهه بهارزان ی ناوچهه  لهه منهداڵیان و ژن و  وتهه ککه په و پیهر ناچهار وانیش ئه. کردن لێ پێشوازی ئاسن و ئاگر  به عید سه
 دا  تورکیههه سهنوری  بهه دا بههارزانی فا مسهته تی رکردایه سهه ژێههر  لهه بهوون ده  رگه پێشههمه( ٥٠٠) ی نزیکهه  کهه خۆیههان بهۆ و هێشهت
  جههوره موو هههه بههه  فرۆکههه و تههوپ و سههی که زار هههه  ده شههکرێکی له ئێههران تی حکوومههه. کوردسههتان اڵتی رۆژهههه  وه هاتنههه دیسههان

  ردانهه مه زۆر کهورد لی گهه تی یارمهه  بهه کان بارزانیهه ش وه ئهه ڵ گهه  لهه. کهرد رخان تهه کان بارزانیه ڵ گه  له ڕ شه بۆ ، وه کێکه چه
 و  وتوانه رکه سههه ڕی شههه نههدین چه پههاش. ببههڕن رێگهها ، وه وتوانه رکه سههه ڕی شههه تربه کیلومه( ٣٠٠)ی مههاوه وتوانیههان راگههرت خۆیههان
 تی وڵهه ده ری نابهه په  ببنهه و  وه رنهه بپه وێ لهه ،(ئهاراز) چهۆمی  ننهه یه بگه خۆیهان توانیان ئێران، شکری له ڵ گه  له  مانانه قاره
 بههۆ خههۆی داهههاتووی ریی رێبههه ی خشههه نه ئێههران، شههکری له ڵ گههه  لههه ی کانیههه ره ربه به و بههه مر نههه بههارزانی. ت سههۆڤیه تی کیههه یه

 .کێشا کورد لی گه ی وه جوواڵنه
 

  لهه یان وره گهه شوێنێکی اڵم به دانێن، ک چه و بژین ری نابه په  به دا ت سوڤیه تی کیه یه  له بوون ناچار ک یه ماوه بۆ  نده رچه هه
  بکاتهه بهارزانی توانی ی ده کوردستان  له سیاسی لی هه بچوکترین  که جۆرێک  به. دانا دڵسۆز کوردێکی ر هه رونی ده و دڵ ر سه
 پهاش.  وه مانهه ت سهوڤیه تی کیه یه  له ١٩٥٨ موزی ته ی١٤ شۆرشی تا کان بارزانیه. کورد لی گه الی  له رێز به و  وره گه رێکی رێبه

 زرا دامهه دا ١٩٤٦ ئاگوستی ی١٦  له  که عێراق کوردستانی دێموکراتی پارتی. عێراق  وه ڕانه گه کان بارزانیه موز ته ی١٤ شۆرشی
 تی رۆکایه سهه دا دوایی  له  که. بوو دا چاالکی  له ر هه د، حمه ئه برایم و بدوڵاڵ عه  مزه هه ک وه سێکی که ند چه ری رێبه به بوو،

  لههه. کهرد پهێ سههتی ده کوردسهتان باشهووری  لههه کهورد کی گهه باتی خهه  لههه  تهازه قۆنهاغێکی تای ره سههه و بهارزانی  بهه درا پهارتی
 .ین که ده  یه تازه  قۆناغه و ئه باسی درێژی  به دا داهاتوو کانی شه به
 

****  
 

 ی٨ ،٣٤  ژمهاره  تهازه رۆژگهاری  گۆڤهاری" سهتیپانوف.ف  لهه قڵ نهه  بهه ویش ئهه. قاسهملو دوکتور ٩٢  ره الپه کورد و وردستانک* 
 .١٩٤٩ ی ئیه ژو

 ١٠٣  ره الپه" ارس رود ی کرانه تا خونین ازمهاباد"  پیسان.ن  له قڵ نه  به  رچاوه سه مان هه **
 

 :م شی پێنجه به

 
 ی وه جوواڵنههه. کههرا ١٩٥٨ سههاڵی عێههراق  لههه موز تههه ی١٤ شۆرشههی ڵههدانی هه ر سههه  لههه بههاس دا ێشههووپ شههی به  لههه ک وه ر هههه

  کهه کوردسهتان دێمهوکراتی پهارتی.  وه تهازه قۆنهاغێکی  نایهه پێی کوردستان باشووری  له ت تایبه  به کورد، لی گه رزگاریخوازی
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 خوالێخۆشهبوو ی وه رانهه گه  بهه ت تایبهه  بهه. گهرت ی ره پهه جارێهک  به دا شۆرش می رده سه  له بوو، چاالک هێنی نه  به پێشتریش
  تهازه هێزێکی حیزب، ری رێبه گرتنی ستۆ ئه وه ت نانه ته و حیزب ڵ گه  له و ئه کگرتنی یه و ت سوڤیه تی کیه یه  له فا مسته ال مه

 .گرت خۆی واوی ته  به و  پارته و ئه ر به  هاته
 

 یاڵی خهه  بهه ، وه دیکهه کانی تیهه مایه که و ب ره عهه و کهورد  بهه عێهراق  له ڵک خه اڵنی کۆمه ی بهزۆر ١٩٦١ ساڵی تا ١٩٥٨ ساڵی
 ی تهازه رۆحێکهی  کهه بهوو  وه ئهه ١٩٥٨ شۆرشهی وتی سهکه ده بچهوکترین نهد چه ر ههه. بهوو رم گه ریان سه  وه خۆشه ڵێنی به ک دنیایه
 ڵ ههه ریان سهه سهینفی ندیکای سه و تی کیه یه و زران دامه و  وه بوژانه سیاسی ی رێکخراوه و حیزب و  وه هاته عێراق ر به وه سیاسی

.  وه مانههه خۆیههان ک وه ر هههه تی اڵیههه کۆمه و سیاسههی ی له سههه مه زۆر و کران نههه جههێ  بههه جههێ کان وره گههه  وره گههه  ڵێنههه به اڵم بههه دا،
 نگاوی ههه هێنهدێک  دیهاره.  وه مایهه کراوی نهه ر سهه  چاره  به ر هه عێراق کانی گرنگه  له سه مه  له کێک یه کو وه کوردیش ی له سه مه

"  یانهد ڕایگه  کهه کهاتی ساسهی ئه قهانوونی  لهه ٣ نهدی به  وێنه بۆ.  وه لێنرانه هه  یه له سه مه و ئه ری سه چاره و ره به باش ی چکۆله
  بهه کان، کورده  ئاواره ی وه رانه گه  به دان رێگا و غدا به نییما په ی وه شاندنه ڵوه هه یا"  ریکن شه دا  اڵته وه م له کورد و ب ره عه

 .ت سوڤیه  له کان بارزانیه ت تایبه
 
  گۆڤهاره و  رۆژنامهه. سیاسهی کهاری ئهازادی ر سهه  کرایهه ده درێهژی ست ده ت نانه ته و گیرا ده تیژ و توند رێگای  ره به  ره به اڵم به
 خهۆی بازرگهانی ئیمتیازاتی دانی ست ده  له ترسی  له ب ره عه بورژوازی. کرد ده تاوانبار زجیاوازیخۆا  به کوردیان کان، بیه ره عه

 رێک شههه دا عێههراق کانی تههه که ره به و خێههر و  بههردن  رێوه بههه  لههه راسههتی  بههه ب ره عههه و کههورد ر گههه ئه. کههورد ر سههه  کههرده ده هێرشههی
 قهوت ب ره عهه شهوونیزمی و بوروژازی بۆ ش وه ئه و بڕا ده پێ عێراق داهاتی  له خۆی شی به کوردیش بورژوازی بێگومان ، بونایه

 دیهاری مهافی هێنهانی سهت ده به بهۆ بکها بات خهه سهت ژێرده لێکی گهه   کهه بهوو  وه ئهه تهاوان ترین وره گهه دا  مه رده سهه و له. درا ده نه
 خۆ ربه سهه تی وڵهه ده هێنهانی پێک و  وه جیابوونه  هل خۆی نووسی  چاره  له گه و ئه ر گه ئه ت تایبه  به. خۆی نووسی  چاره کردنی

  بهه  وه کانهه په چه ن الیهه  ولهه! نیشهتمان بهوونی ش دابهه ی هانه به  به  وه کانه ڕاسته ن الیه  له وتو ئه بۆچوونێکی  بیرو.  بدبایه دا
 و ئهه ڕاسهت ب ره عهه شهووینیزمی و رژوازیبهو  بۆیهه ر ههه.  وه کرایهه ده ت ره تونهدی  بهه!! کرێکهار هێهزی بهوونی  پارچهه ی هانه به
 سهت ده  دایهه باشهیان کی یهه هانه به عێهراق،  له کورد لی گه ی وه جوواڵنه ر سه بۆ  هێرشانه و ئه. هێنا کار  به کورد دژی یان که چه

 .ن بکه  غه ده قه کان کوردیه  گۆڤاره و  رۆژنامه  ره به  ره به دا ١٩٦١ هاری به  له( خۆازی جیاوازی) بیانوی  به  که ستان ده کاربه
 
  لهه تها.  وه درایه اڵمیان وه خۆپیشاندان و ربڕێن ده زایی ناره به زۆرجار کورد، لی گه دژی  له عێراق تی حکوومه ی نگاوانه هه و ئه
 بهو دا می رده سه و هل  که ستاند ێ ره په جۆرێک  وبه دا، ڵ هه ری سه کداری چه شۆرشی ی بڵێسه ڵین وه هه دا ١٩٦١ یلولی ئه کی یه
 .کوردستان باشووری ڵکی خه اڵنی کۆمه واوی ته  به نیزیک ی زۆربه شۆرشی  به
 
  و ری تێپه دا نشێو و وراز هه زۆر  به داویشت، تیشکی داگیرکراو کوردستانی ری رانسه سه بۆ ختێک وه  که  کداریه چه  شۆرشه و ئه
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 چهرای و ههات دوایی زێن ته دڵ زۆر کی تراژیدیایه  به  وه گرانه داخێکی  به ی هک تائاخره کردن، ڵ تێکه ارپی خه و چاک لێک گه
. م بکهه ی ئاکامه بێ و زن مه  شۆرشه و له بێ وکورتیش الواز ند چه ر هه کی یه وه لێکولێنه زانم ده پێویستی  به.  وه کوژایه نی مه ته
 هێنی نهه زۆر  دیهاره. رگهرتن وه لێ رس ده ستی به مه  به نیا ته چاو ر به  رێنهخ ده کان الوازه هێزو به  نه الیه دا  یه وه لێکۆڵێنه م له
  لهه باسهیان دانهین مهن ک وه سێکی که توانای  له م که النی و نێژراون دا مێژوو سینگی  له ١٩٦١ یلولی ئه شۆرشی ر سه  له  وره گه
  لهه مێژوویهی دی نه سهه و  ڵگهه به  وه داخهه به  نهه و  وه کهرده م لهه مه دا کهان رووداوه ریای ده نێو  له خۆ و ڕاسته نه  چونکه. بکا ر سه
 ی وه ره ده رووی زۆرتهر کهرێ، ده ر سهه  لهه باسهیان دا  لێهره ی شهتانه و ئهه. سهتێ ببه پهێ پشهتیان بتهوانی مهرۆ  تها ، دایهه ست ده

 حاشها رووداوی هێنهدی ڵ گهه  له. وتن که ست ده وه ا ر ته و تاک  که زۆر نووسین هێندێک  به ستورن ئه پشت نیا ته و ن که شۆرشه
  لههه ی وه ئههه بههۆ ، یههه وه بیرهێنانه وه بههار و جههار سههتی به مه  بههه نیا تههه کردنیههان بههاس و  ئاگههاداره لێیههان س کههه زۆر  کههه گر ڵنههه هه

 .رگیرێ وه لێ رسیان ده دا ئێستا ی وه جوواڵنه
 

 دا کورت کی یه ماوه  وله کرد پێ ستی ده  وه یه سلێمانی ی ناوچه  له ١٩٦١ یلولی ئه ی١  له کداری چه شۆرشی کرا، باس ک وه ر هه
 بوون هههه وا هههۆی هێنهدێک. بوو خۆڕانههه له وا ر هههه  شۆرشهه و ئههه ی وه بونههه بهاڵو ر بههه.  وه گرتههه کوردسهتانی باشههووری ری رانسهه سه
 شهۆرش گرتنی ره پهه رجی مهه ل ههه بهۆ کهورتی  به ردستان،کو  له  وره گه شۆرشێکی ڵدانی رهه سه بۆ ربوون ده تی یارمه ڕاستی به که
 .رین به ناو خالێک ند چه توانین ده
 
 ژێهر کوردسهتانی له.خهۆی نوسهی  چهاره دیهارکردنی مهافی هێنهانی دسهت به بهۆ و دێمۆکراسهی و ئهازادی بۆ کورد ڵی گه تینویی -١
 کانی سهاڵه دا، ئیسهتیعماری دژی باتی خهه  له. چێنرابوو وازیرزگاریخ بیری تۆوی  وه عوسمانیه می رده سه  له ر هه عێراق ستی ده

 و مر، نهه حموودی مهه شهێ  می رده سهه ک وه ئهازادیخوازی کانی وه جوواڵنهه. بوو هه چاوی ر به خشێکی نه کورد لی گه دواتر و ١٩٢٠
  لهه کهورد شۆرشی واری شوێنه گرنگتر انموشی هه  له. مابوو ر هه واری شوێنه هێشتا دا جیاواز قۆناغی دوو  له بارزانی رینی ڕاپه
 شهکیالتێکی ته  بهه کهاتیش و ئهه تها  کهه کوردسهتان باشووری  له کوردستان دێموکراتی پارتی زرانی دامه و کوردستان اڵتی رۆژهه
 .بوو هه باشیان وارێکی شوێنه کورد یی وه ته نه ستی هه ر سه  له. بوو بات خه ریکی خه  وه پێکه و رێک
 
 ر ههه ریو، راپهه کوردسهتانێکی بهۆ  ڕابۆوه گهه وتوو رکه سهه مانێکی قاره ک وه دا کاتی و له  که بارزانی فا مسته ال مه ی وه هڕان گه -٢
 دا ک یهه ماوه  لهه ت نانهه ته و پهارتی رۆکی سهه  بهه بوو نهه خهۆرا  له بارزانی کرد، ر سه  له باسمان دا پێشوو کانی وتاره  له ک وه
 شهیاوی  کهه بهوو دا نیشهان خهۆی  کراوه ر سه  له باسیان پێشتر  که دا بارزان ی ناوچه رینی راپه دوو  له و ئه. کورد لی گه موو هه

  رگه پێشهههمه شهههی به رپرسهههی به ک وه دا کوردسهههتان اڵتی رۆژههههه ی وه جوواڵنهههه می رده سهههه  لهههه  وه لهههه  جگهههه.  تێدایهههه ربوونی رێبهههه
 تا ههه کیلهومتری ٣٠٠ کهۆچێکی و ئێهران شهی رته ئه بهۆ نۆانهدن دانه ر سهه گرنگتهر یانمووش هه  له خستبوو، ر ده خۆی یی شاوه لێوه

 .بارزانی  به بوو دا یان وره گه ئیعتیبارێکی  وه ره شه  به ت سۆڤیه سنوری
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 دێمههوکراتی پههارتی کههرا بههاس پێشههتر ک وه ر هههه ، وه تیههه تایبه سیاسههی پرۆگرامههی و پیههره  بههه سیاسههی رێکخراوێکههی بههوونی -٣
 دا  کاتهه و لهه و بهدوڵاڵ عه  مزه ههه و د حممهه ئه بهرایم ک وه وتووی ڵکه هه رووناکبیری لێک گه بوو، هه سیاسی چاالکی ردستانکو
 .بوون تێدا اللی جه مام ک وه رمی خوێنگه و وار خوێنده الوی زۆر
 
 سهینفی و سیاسهی رێکخراوی  له کردن اریشد به. ببوون نیسبی کی ئازادیه فێری ڵکی خه ئێستا تا  وه١٩٥٨ شۆرشی ی ماوه  له -٤
  لهه ت نانهه ته  کهه جۆرێهک  بهه. بوو کرد یدا په کانی ره ربه به و سیاسی کاری  به رمیان گه دڵ زۆر ڵکێکی خه ت، عاده  به ببوو دا

 سیاسهی ی وه جوواڵنهه. زانی ده نهه کومونیزم  له تورێکیان بایی  که ندام ئه  ببوونه زۆر ڵکێکی خه دا عێراقیش کومونیستی حیزبی
 ڵک ناهێنی،خههه دی بههه خههۆی کانی ڵێنههه به قاسههمیش ریژیمههی  کههه وت رکههه ده  ره بههه  ره بههه  کههه ئێسههتا و گرتبههوو باشههی کی یههه ره په

 .رێ به کیش چه بۆ ست ده کانی ئامانجه هێنانی ست ده وه بۆ ت نانه ته بوو هه یی ئاماده
 
 اڵنی کۆمهه ی رگهه جه نێهو  لهه  کهه بهوو ن سهه ره شۆرشهێکی ، بێگانهه ردانی تێهوه سهت ده  بهه ببهوو  نه  ئالوده هێشتا کورد شۆرشی -٥

 ری رانسهه سه  لهه. بهوو هیهوادار پێهی و برێبوو  تێوه چاوی کوردستان ری رانسه سه. بوو ڵقۆال هه کوردستان تکێشی حمه زه ڵکی خه
 کههاروان  بههه    وه کوردسهتانه اڵتی رۆژهههه  لههه ت تایبهه  بههه. سههتانکورد باشهووری بههۆ  وه کرایههه ده کهۆ تی یارمههه  وه وره گههه کوردسهتانی

 باشهووری شۆڕشهی  لهه شێک به  ببوونه کوردستان ی دیکه کانی پارچه کانی سیاسیه  رێکخراوه  که ک یه شێوه  به. رۆیشت ده تی یارمه
. کوردسهتان باشهووری شۆرشهی  بهه یانهدن گه تی یارمه بۆ بوو کرا رخان ته وان ئه تێکۆشانی موو هه دا  مه رده سه و له و کوردستان
 بهوونی  ئهالوده و بهاڵوی و رش پهه ههۆی  بهه بهو و وت تێکهه ی کهه زێنه دڵته  کیهه ره به دوو  کهه ١٩٦٤ سهاڵی تها راسهتی  بهه شهۆرش
 .بوو ستا راوه خۆی پێی ر سه له ، که شۆرشه

 
 ر گهه ئه.  وه کوردسهتانه ی دیکهه کانی پارچهه  لهه ت تایبهه به دا، ده ههان زۆری ڵکێکی خهه دا تا ره سهه  لهه شهۆڕش  لهه  خاوێنیهه و ئه
 باشهووری  بچنهه بهوون ده  ئامهاده کورد الوی زاران هه  به  بایه، بکرد وازی بانگه و  بایه بزانی پێویستی  به شۆرش تی رکردایه سه

 . رگه پێشمه  ببنه و کوردستان
 
 بهۆ  وه مهه که  لهه  که  وه ڕووه م له باش. هات پێ کۆتایی خراپی به  وه داخه به دن چه ر هه. بوو کرد پێ ست ده باشی  که شۆرشه -٦

 بخرێ رێک کرا ده  جۆره م به کرد، زیادی  ره به  ره به پاشان و کرد پێ ستی ده ک یه رگه پێشمه ند چه  به دا پێش  له. چوو ده زۆر
  چاوترسهێنی و ر وێرانکهه مهاڵ زیهانی دا پهێش  لهه بهوون رتیزانیپا زۆرتر کانیش ڕه شه ی شێوه ک وه ر هه بکرێ، رستی رپه سه و
 .کۆڕا شتێک موو هه ساڵێک ند چه دوای  دیاره که بوو، نه   دواوه  به
 
 نێهو و عێهراق نێهو کهانی وگۆڕه ئهاڵ ههۆی  بهه دواتهر  کهه دا، تا ره سهه  لهه شهۆرش گرتنی ره پهه کانی هۆیهه گرنگتهرین بهوون  وه ئه

 . بۆوه ژوو ئاوه ر به شتێک موو هه  وه کورده لی گه ی وه جوواڵنه
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 ومی قههه -کان یههه عسههی به) ن الیههه  لههه کههرا قاسههم ریم بدولکههه عه  لههه نیزامههی کی کودیتایههه زایینههی ی١٩٦٣ نههدانی رێبه ی٨ رۆژی
 ر ههه  کهه ک یهه ره پهال. کهرد پهێ سهتی ده عێهراق مێژووی  له جیاواز واو ته کی یه ره الپه چوو، تێدا قاسمی ریم که  که  وه ه(کان یه
 کانی ره الپههه شههترین ڕه و ره بههه ب، ره عههه کههوێری شههوونێزمی زاڵبههونی  بههه دا کۆتههایی  لههه نوانههد، ده نه وای دا تا ره سههه  لههه نههد چه

 .روێشت عیراق مێژووی
 
" ن الیهه  لهه  وه کهه یه نامه ههۆی  بهه پێشهتر گۆیها. ڕاگیهرا ڕ شهه کهاتی کی یهه ماوه بهۆ کوردسهتان  لهه دا  کودیتایهه و ئهه تای ره سه له

 پهارتی وسهکرتێری بکهات، هاوکهاری قاسم رێژیمی رووخاندنی بۆ  که کرابوو، کورد شۆرشی  له داوا ١٩٦٢ ساڵی  وه"تاهیریحێ
  کهه ی رجهه مه و بهه.  ربڕێهوه ده یی ئاماده و  وه ته داوه  یه نامه و به اڵمێکی وه دا ١٩٦٢ – ٤ – ٢ رۆژی  له کوردستانیش دێموکراتی

 (١.) وه ته یشتووه گه نه  وه یحی تاهیر  له اڵمێک وه هی   دیاره  که ندرێ، یه ڕاگه کوردستان ئوتونومی قاسم رووخانی پاش
 

.  وه کهرده وێهژی و ووت رێگهای و راگهرت ڕی شهه ک یهه ماوه بهۆ کودیتا پاش نا، یا بووبێ ندی ێوه په پیشتر بووبێ، چۆنێک ر هه
  م کههه یه و کومونیسههت حیزبههی نههدامانی ئه ت تایبههه  بههه تههر، کانی پارتههه کردنههی اڵچۆ قههه  وتههه که  وه تههره کی الیههه  لههه نههد چه ر هههه
. بهوو وایی ههه هێهزی کی یهه رمانده فه  کهه( االوفهاتی الل جهه)نهاوی  بهه بهوو کومونیست رێکی فسه ئه  مه رده سه و ئه دانی  سێداره له
 ر ههه. کوردسهتان شۆرشهی ر بهه  بهرده نایان پهه  دیکهه کانی پهه چه و کومونیسهت حیزبهی ینهدامان ئه  له زۆر کی یه ژماره  بۆیه  ر هه
 البکهر حسهن احمهد"  زیرانهی وه رۆک سهه و"  عهارف محمهد عبدالسهاڵم'  ی کهه کۆماره رۆک سهه  عێهراق  کهه دا مێک رده سه  له ند چه
 تێکی سیاسهه  کهه زانهی ده"  عبدالناسهر جمال" دۆستی  هب خۆشیان چی که  رۆێ، ده دا راست الی به زۆرتر سیاسی باری  له بوو،"

 کتریان یههه دا ب ره عههه ناسههیونالیزمی بههۆاری  لههه الیههان دووک ر هههه  کههه بههوو  وه ئههه ی کههه یه ڕاسههتی. بوو هههه پی چههه ک یههه راده تهها
  بهه  دیکهه کانی پهه چه  هیهزه و قاسهم نگرانی الیهه  و  پاشهماوه  بتهوانی ی وه ئهه بۆ  یه تازه  ریژیمه و ئه حاڵ ر هه  به.  وه گرته ده
 .دا ده نیشان خۆشی رووی  تاوه ره سه  له کوردستان شۆرشی ڵ گه  له بکا، بڕ  خاشه واوی ته
 
 ت حکوومهه ڵوێسهتی هه  بهه ر رامبهه به جیهاواز بۆچهوونی دوو دا کهاتی و لهه کهراون، کوردسهتان ر سه  له  که ی باسانه و ئه پێی  به
 و کها، ده کهوژیی کهات ت حکوومهه  کهه  بهووه وا ری بهاوه  چونکهه  بهووه ر شه دانی  درێژه نگری الیه زۆرتر ارزانیب رۆک سه ، بووه هه
 ی مه رده سهه و لهه.  وه کاتهه ده یهان ب ره عهه ی وه تهه نه موو هه رووی و ره به ڕ شه دانی درێژه  که  بووه دا  ره باوه و له سیاسی بی کته مه
 رێکی رێبهه  بهه ویش ئه  که بوون، نیزیک" عبدالناسر جمال" ڵ گه  له  تازه ستانی ده به کار  چونکه چوو، هد وێ کیش یه راده تا دا
 .ناسرا ده ب ره عه کانی قازانجه ری پارێزه و ب ره عه ی وه ته نه ی وره گه
 
 کومونیسهت حیزبهی  که ش وه ئه  ڵ گه  له. وارۆژئا تا هه بوو اڵت رۆژهه  به ری باوه زۆرتر دا ی مه رده سه و له بارزانی  وه الشه و له
  بهه ویسهت هه ی ده بوو،بارزانی نهه ویسهت کوردسهتان خۆشه  لهه دا، قاسم تی حکوومه ر رامبه به  له پێشووی ڵوێستی هه خاتری  به

 ش وانهه ئه موو ههه رای ره سهه.  وه سهێته بحه دا نهه ت حکوومهه  به جال مه و راکێشی خۆی الی بۆ اڵت رۆژهه رنجی سه وان ئه هاوکاری
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  کهه. غهدا به  یشهته گه وێهژ و ووت بهۆ" بانی تاڵهه الل جه" تی رۆکایه سه  به کوردستان شۆرشی  له شاندێک ١٩٦٣ – ٢ -١٨ رۆژی
 .دا نه نیشان کورد رانی نوێنه   به وتۆی ئه کی روویه و  وه کشایه ده وێژ و ووت  له  ره به  ره به عێراق تی حکوومه چی
 

 بههۆ فشههار  کههه بکهها رازی وان ئههه بتههوانی ڵکوو بههه ، داوه" بلههال بههن" و"عبدالناسههر" لههه ری سههه الل جههه مههام دا  مه رده سههه و لههه گۆیهها
 ش وه ئهه  کهه وت رکهه ده اڵم بهه. بێنهێ کوردستان  له ڕ شه  به کۆتایی و نی یه راگه کوردستان ئوتونۆمی تا بێنن عێراق تی حکوومه
 یانهد  رایگهه" بهارزانی" و هێنرا، نهه ڵ هه وتۆ ئه نگاوێکی هه هی   وه ته حکوومه ن الیه  له  چونکه. ونابو نه دا وای وارێکی شوێنه

 پهێ سهت ده ڕ شهه نها ده بێنهێ، دا کهورد کانی مافهه  بهه ددان و بدا خۆی بریاری  یه هه تی کا ١٩٦٣ -٣ -١ رۆژی تا ت حکوومه  که
  بۆیهه ر ههه بهوو، یشهت گه نه خهۆی کهانی نیازه  بهه هێشتا  چونکه. بوو نه زووی وا یڵویستیک هه روانی چاوه ت حکوومه.  وه ینه که ده

  لهه بهارزانی ردانی سهه  هاتهه"  یحهی تهاهیر" دواتهر رۆژێهک نهد چه و لێهدا بهارزانی بهۆ لگرافێکی ته ١٩٦٣ – ٣ -١ رۆژی راست
 .کوردستان

 
 زویهههی  بهههه ر ههههه و کهههرد تهههر وانی لهههه کودیتایهههان اد اڵت سهههه ده نێهههو  لهههه" عس بهههه حیزبهههی" نی الیهههه ١٩٦٣ – ٣ – ٨ رۆژی
 کهرد پێشهنیار یهان ی ز رکهه مهه ال  سیسهتمی" کهورد ی له سه مه ری سه چاره بۆ"  دا تێی  که  وه کرده باڵو یاندراویکیان ڕاگه
 .بوو
 

   ی روانگهه  لهه  دیهاره. سهتانکورد دانیشهتوانی  بهه درا ده  کهه بهوو ئیهداری یی ناوچهه اڵتی سهه ده ک یه شهێوه کهورتی  بهه زی رکهه المه
  لهه  چونکهه.  دیکهه کهانی هێزه ی وه بۆنهه نگار ره بهه بهۆ بهێ تاڵ بهه سهتی ده و  وه ببرێتهه کوردسهتان ی کێشه ی وه ئه بۆ  وه ته حکوومه
. بوو نهه کی یهه پایهه دا عیهراق ڵکی خهه اڵنی کۆمه نێو  له و بوو نه زۆری وارێکی شوینه  هێنده" عس به حیزبی" کات و ئه دا راستی

 .بوو الواز لێک گه شکیالتی ته ت نانه ته
 
 زۆر  وه وێهژه و ووت باری  له دا  یه کۆنگره و له گیرا،  وه پارتیه ن الیه  له ک یه کۆنگره  کۆیه شاری  له زایینی ی١٩٦٣ هاری به  له

 بریهار ر ههه دا  یهه کۆنگره و له اڵم به. بوو نه وێژ و ووت دانی درێژه  به یلی مه زۆر بارزانی ند چه ر هه. کرا درێژ و دوور باسێکی
 مهام"  تی رۆکایه سه  به وێژ و ووت بۆ کرا دیاری  تازه شاندێکی و بکرێ  قسه ت حکوومه ڵ گه  له"  زی رکه المه" ر سه  له  که دڕا
  ر سههه  کههرده ی تههازه کیهێرشههێ ت حکوومههه ١٩٦٣ – ٦ – ٩ رۆژی ش ڵێنانههه به و وێههژ و ووت و ئههه موو هههه رای ره سههه الل جههه

 و لههه ر هههه. بههێ سههلیم ته کههاتژمێر ٢٤ تهها رت شههه و یههد قه   بههێ  کههه کههرد کوردسههتان شۆرشههی  لههه داوای دواتههر رۆژی. کوردسههتان
 بهۆی ک یه شهێوه ر ههه  بهه  کهه نیزامهی هێهزی  بهه دا اڵتێکی سهه ده موو هه ،١٩٣٥ ساڵی ی١٨  ژماره قانونی پێی  به دا  ندیه ێوه په
 بهۆ نای په عێراق تی حکوومه ت نانه ته و شۆرش ر سه  کرایه رباڵو به ی دڕندانه هێرشێکی. کا رکوت سه کوردستان شۆرشی کرێ ده

 دوژمنهانی. کهورد بردنهی نێهو  لهه بهۆ ن بکه هاوکاری ، وه یه وایی هه باری  له  که برد،  تورکیه و ئێران ، سووریه کانی ته حکوومه
  بۆیهه ر هه. کن یه دا کورد ی وساوه چه لی گه ڵ گه  له تی دژایه  له بن، ک یه دژی دا شتێک موو هه  هل کورد لی گه خواردوی سوێند
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. کهرد شهداریان به  تورکیهه و  سهووریه عێهراق، ،ئێهران، تی حکوومهه چهوار ر ههه دا، شۆرش اڵتی سه ده ژێر ی ناوچه بۆمبارانی  له
 و عێههراق و ئێههران و  وه خۆیههه الی  لههه  تورکیههه  کههه"  دجلههه" نههاوی  بههه کێشهها انکی یه خشههه نه نتۆ سههه هاوکههاری  بههه زیههاتر ش وه لههه

 .بخنکێنن دا خوێن و فرمێسک  له کورد لی گه ی مێژینه  له ئاواتی و کوردستان ر سه  نه بکه هێرش  الوه و له ش سووریه
 
  لهه کوردسهتان باشهووری  لهه کهورد ی له سهه مه دکهر داوای" لی گهه غۆلسهتانی مه" تی حکوومهه  کهه بهوو دا  ترسهیه مه پهڕ  کاتهه م له

 و  تورکیهه ئێهران، عێهراق، کهانی باڵویزه بهانگی" گرۆمیگهۆ  رێ نهد ئه" ها روه ههه. بکرێ باس دا کان کگرتووه یه  وه ته نه ی کۆنگره
 بهێ نهاتوانی دا عێهراق کهانی کهورده  لهه کی کۆمهه  لهه گه ر رامبهه به  لهه ت سهۆڤیه  کهه یانهدن راگه پێهی راشکاوی  به و کرد ی سوریه

 چهوار و ئهه شی به هاو هێرشی ی وه بۆنه ڵ پوچه  له بوو هه گرنگی زۆر خشێکی نه ت سۆڤیه ی یه شه ڕه هه و ئه  دیاره. دانیشێ نگ ده
  بهه کان کگرتووه یهه  وه تهه نه ی کهۆنگره نێهو ی که باسهه  وه داخهه  بهه ند رچه هه. دا"  دجله" پیالنی ی وه شاندنه ڵوه هه  له و دا  اڵته و

 .خرا گوێ پشت  وه یه یی وه ته نه نێو باری  له کورد ی له سه مه دیسان و نرا، ال وه بی ره عه اڵتانی وه گوشاری
 

  لههه کودیتههای ١٩٦٣ – ١١ – ١٨رۆژی  عههارف محمههد عبدالسههالم.  وه کایههه  هاتههه گههۆڕ و ئههاڵ دا عێههراق تی حکوومههه  لههه دیسههان
 رد کههو شۆرشههی  لههه رووی دیسههان کهها، قههایم خههۆی جێگههای ی وه ئههه بههۆ. کههرد زینههدان  لههه ی"البکههر حسههناحمد و کههرد کان عسههیه به

 .بارزانی الی  نارده وێژ و ووت بۆ ی'محمد عبدالرزاق"  سلێمانی پارێزگاری ١٩٦٣ -١ – ٣١ رۆژی و ، وه کرده
 

 :م شه شی شه به

 
  بهه پیویسهتی. رکار سهه ههاتبوو ک کودیتایهه  بهه  کهه عهارف، لسهالمعبدا تی کرد،حکوومهه باسهمان دا پێشوو شی به  له ک وه ر هه
  ی وه ئهه پهاش.  وه بکاتهه ئهارام کوردسهتان بهوو ده دا شتێک موو هه پێش  له ش سته به مه م بۆئه. بوو کردن قایم خۆ و  وه سانه حه

 ڕی شههه وێههدا له  کههه  وه کههرده بههاڵو گشههتی کی ئاگاداریههه ١٩٦٤ – ٢ – ١٠ رۆژی بههارزانی، الی  نههارده وێههژ و ووت بههۆ شههاندیکی
 کوردسهتان باشهووری شۆڕشهی ریی رێبهه. کهرد کهوردی کانی تیهه وایه ته نه  مافهه باسهی و یانهد راگه ههاتوو کۆتهایی  به کوردستانی

 *.یاند ڕاگه سیاسی ری سه چاره رێگای بۆ خۆی یی ئاماده و کرد ڕ شه راگرتنی  له پشتیوانی جی سبه ده
 

 سیاسهی بی کتهه مه نی الیهه  وانهه پێچه  بهه. بهوو بارزانی رۆک سه عارف محمد عبدالسالم تی وڵه ده ڵ گه  له وێژ و ووت نگری الیه
  لههه کی ره دووبههه و نههاکۆکی  وه گرانههه داخێکی بههه  کههه  دیههاره. سههتا ڕاوه وێههژ و ووت دژی  لههه. بههوو سههکرتێری د حمههه ئه بههرایم  کههه
 تی رکردایه سهه نێهو  لهه بیهرورا و ڵویسهت هه جیهاوازی. بهوو ڵهدا هه ری سهه  وه کاتهه و هئه پێش  له زۆر ر هه دا، شۆڕش کانی ریزه

 دا راسهتی  لهه. رخست ده خۆی زۆرتر دا  وێژه و ووت و ئه می رده سه  له اڵم به. بوو ئاشکرا شتێکی دا سیاسی بی کته مه و بارزانی
. گێهرا ده کهورد شۆڕشهی بۆ پیالنیان  وه ره ده ی دیکه هێزی لێک گه و(  سوریه ،عیراق، ئێران،تورکیه)کورد لی گه دوژمنانی واوی ته
 بهۆ گۆییهان  میشهه هه کهورد کانی کرده ر سهه  کهه بوو  وه ئه ناخۆش. دا ده هان کتر یه دژی شۆڕشیان کانی جیاوازه  نه الیه  وه ژێره  له
 .بوون ر باوه ێب و دردۆنگ کتر یه ڕاست  له چی که. بوو ش  دوژمنان کانی کاریه  واشه چه
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 ڕی شهه و  کێشهه سهاڵ یهان ده بهۆ و  وه شۆڕشهه کهانی ریزه نێهو  وێتهه بکه  وره گهه کی کیهه ره به دوو  کهه کهرد وای کارێکی ش وه ئه ر هه
 سیاسههی بی کتههه بوو،مه یانههد ڕاگه وێههژ و ووت بههۆ خههۆی یی ئامههاده بههارزانی  کههه دا کاتێههک  لههه کورتی بههه. بههێ  دواوه بههه براکههوژی
 وتنی کهه رێهک" واتهه" استسهالم ام. سهالم بهارزانی، – المشهیر  اتفاقیهه"نهاوی  بهه  وه کهرده بهاڵو بی ره عهه زمهانی  به کی یهئاگادار

 .”بوون سلیم ته یا ، یه ئاشتی بارزانی،
 
 م ئهه ههۆی  هدیهار. یانهد راگه وێهژ و ووت ڵ گهه  لهه خهۆی ئاشهکرای تی دژایهه ، یانهدراوه راگه م ئهه رکردنهی ده  به سیاسی بی کته مه

                        ووت ڵ گههه  لههه و  وه کاتههه قههایم خههۆی تهها بێنههێ سههت ده به خههت وه وی هههه ی ده ت حکوومههه  کههه  وه کههرده ده شههی  وه بههه یههان کاره
 هێز بهه خهۆی بهدا، عێهراق تی حکوومهه  بهه ت موڵهه نهابێ شهۆڕش. ناکها راسهت وێهژ عهارف و محمهد عبدالسالم -بارزانی رۆک سه

 .بکات
 

  بهه دا  ڕانیهه  لهه پهارتی ی کهۆنگره  لهه  کهه بهوو  وه ئه سیاسی بی کته مه" ی  که الدانه" و ئه بڕوای به ر، رامبه به بارزانی ڵویستی هه
 رێگهای  لهه الدان تاوانی  به رکا، ده پارتی  له ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه ١٤ زۆری  به و ستی ڕاوه سیاسی شی به دژی ئاشکرایی

 بی کتهه مه نگرانی الیهه ڕ شهه  بهه ت، ماوه  له سیاسی بی کته مه گای باره ر سه  کرده هێرشی کداری چه ی شێوه  به  وه له  جگه. شۆڕش
  بهه و ئێهران  کهرده ڕوویهان سیاسهی بی کتهه مه  بهه ر سهه کهانی هێزه دا ریش رامبهه به  لهه  دیهاره. کهرد ئێهران خاکی نێو ده سیاسی
 و لهه ئێهران تی حکوومهه. کهرد کوردستان ودیوی ئه دیوو م ئه دوژمنانی  له روویان و کرد کتر یه  له انپشتی ال دووک ر هه کورتی

 شهۆڕش کهانی هێزه  کهه ی نهده وه ئه ر ههه. ردا تێهوه ست ده ئاشکرایی به دا  کیه ره دووبه و له زانی ده نه خۆی قازانجی  به دا  مه رده سه
 بههۆ  وه گواسهته سیاسهی بی کتههه مه رپرسهانی به  بۆیهه. دوژمنهان بههۆ بهوو وتن رکه سهه ترین رهو گههه بۆخهۆێ وتبوو تێکهه کیان ره دووبهه
 سهتی به مه به شها رێژیمهی سهتانی ده به کهار ی یهه وه کرده م ئهه. ڕاگرت ر سهه به ست ده ی شێوه به دان مه هه  له تریشی وانی ئه و تاران

 .خۆی ڕکێفی ژێر بخاته کوردستان باشووری شۆڕشی و بکا نفوز دا بارزانی نی الیه نێو له که بوو  وه ئه
 
  هێنانی ست ده به بیری  له زۆرتر کانی رۆکه سه ببوو، کوژی برا تووشی و الواز پارچه، دوو کورد شۆڕشی  که دا  مه رده سه و له

 دا کوردسهتان باشهووری ێوخهۆین  لهه بهوو دڵنیها  کهه ئێهران. بوون خۆیان اڵتی سه ده کردنی و پته قازانجی  به  وه ره ده پشتیوانی
 و ئهههه نێههو  بکاتههه نفههوز واوی تهههه  بههه  کههه کههرد خههۆش  وه لهههه خههۆی ، تههره اڵت سههه ده  بهههه موان هههه  لههه بههارزانی تی رۆکایه سههه
 تێهک  جوره بهه سیاسیش بی کته مه ڵ گه  له بوو ناهومێد عێراق تی حکوومه ڵ گه  له وتن ڕیککه  له  که بارزانیش.  وه تیه رۆکایه سه
 بی کتهه مه نی الیهه هێڵێ نهه ی وه ئهه بهۆ م کهه یه. کهرد درێهژ شها تی حکوومهه الی بهۆ نهدی ێوه په سهتی ده ئامهانج دوو  بهه بوو، چوو

 عێهراق و سیاسهی بی کتهه مه دژی ئێهران پشهتیوانی به ی وه ئهه بۆ م دووهه. رگرن وه ڵک که و ئه دژی  له ئێران تی یارمه  له سیاسی
 وانیش ئهه. بهوو  اڵتهه وه و له سیاسی بی کته مه ی وه وتنه دوورکه مانای  به ئێران  له بارزانی ی وه بوونه یکنیز. بکات هێز به خۆی
 یان کهه یه ر ههه کوردسهتان شۆڕشهی شهی به دوو  جهۆره م بهه. وتن کهه خهۆ وه بهارزانی دژی ت وڵهه ده هاوکاری  به و عێراق  وه رانه گه

 کهورد لی گهه دوژمنهانی قهازانجی  بهه نیا تهه  که ڕێک شه. داڕشت زینیان دڵته براکوژی ڕێکی شه ی بناغه و دا دوژمنێک  وه پاڵیان
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. رگهرت وه لهێ ڵکیان کهه حوسهێن دام سهه و ئێهران شهای دا ئاکهام  لهه و ڕژا تێهدا کهوردی ی رۆڵهه دان سهه خوێنی  که ڕێک شه. بوو
 اڵتی رۆژهههه  لههه ت تایبههه  بههه.  وه گرتههه ش دیکههه کانی هاڵتهه وه  لههه کههوردی شۆڕشههگێرانی دامێنههی  براکوژییههه ڕی شههه و ئههه ئههاگری

 کهرد خهۆش شها تی حکوومه ڵ گه له نێوانی جۆرێک به بوو، بارزانی  به ر سه که ی شه به و به ر سه پاراستنی زگای ده. کوردستان
 .اک سوور کوردستان دێموکڕاتی حیزبی کانی رگه پێشمه و کادر خوێنی به ست ده بوو حازر ت نانه ته که
 

 و نجیری ئهه دیق وباش،سهه شه لی  خهه وێهردی، حهیم ره ال مهه مهوعینی، سولیمان ک وه دێموکرات حیزبی دڵسۆزی ی رۆڵه ندین چه
  لهه  رگه پێشمه و کادر ندین چه.  وه کرایه ئێران رێژیمی سلیمی ته یان که رمه ته ت نانه ته و کران هید شه وان ئه ستی ده به تر هی

 یانی زۆربهه  کهه پا سهه دا ر سهه  بهه ریان رامبهه نابه ڕێکی شه  کوردستان اڵتی رۆژهه  له ناچاری  به و ڕاونران کوردستان باشووری
 دروسهت کانی نجامهه ئه واترین نهاڕه  لهه کوردسهتان اڵتی رۆژههه کانی فیهداکاره  رۆڵهه  بهه ق رحهه ده  تاوانه و ئه. بوون هید شه تێدا
 .بوو کوردستان اشووریب شۆڕشی نێو  له کی ره دووبه بوونی

 
 فههارس و ب ره عههه ناسههیونالیزمی سههتی ده به دا ڕاسههتی  لههه دا، کوردسههتان باشههووری شۆڕشههی کههانی ریزه نێههو  لههه براکههوژی ڕی شههه
 ر سهه  لهه اڵم بهه بوو، ههه ئامانجێکیهان رکام ههه. کرد ده خۆش یان ئاگره و ئه  که ئێران رێژیمی و عێراق رێژێمی. بوو ڵگیرسا هه
 ی ناوچهه  لهه تی کوێخایهه خشهی نه رگێرانی سهه  لهه نهد چه ر ههه. بوون ک یه دووکیان ر هه کورد لی گه ی وه جوواڵنه بردنی ونێ  له

 .بوو هه ریان به که ره دا راست  نێوه اڵتی رۆژهه
 

 حیزبهی یشهتووی گه اڵت سهه ده  بهه  تهازه رێژیمهی. بهوو دا نێهو  لهه کیان ره دووبهه و  کێشه دا نداو که کانی ئاویه رێگا  له ها روه هه
 سهمی ڕه دی نه سهه  دیهاره. وێ کهه رێک بارزانی تی رایه رێبه ڵ گه  له بدا وڵ هه  که دادی  وه له خۆی ندی وه رژه به عێراق  له عس به
  نجامهه ئه و بهه کان عسهییه به  کهه چهێ ده واوێ اڵم بهه. نهین دا سهت ده  لهه  وه داخهه به بهدا، نیشهان  وتنهه که رێک و ئه ئامانجی  که
 دام سهه و دا ئاشهتیان وازی بانگهه یی ئاواڵهه  بهه زۆر  بۆیهه ، ئێرانهه شهای قهازانجی  بهه زۆرتهر  ڕه شهه و ئهه ی درێهژه  که یشتبن گه

  یشهته گه بۆخهۆی .بهوو کی ره سهه اڵتی سه ده ن خاوه رخۆی هه دا راستی  له الم بوو،به کۆمار رۆک سه جێگری کاتی و ئه  که حوسێن
 هێههزی  بههه خۆیههان  مه رده سههه و ئههه کانی عسههیه به. بههێ بوو هههه وری ده ش دیکههه کی یه له سههه مه  نگههه ڕه دا  کاتههه و لههه. بههارزانی الی

 زۆر نێوانیهان زانهی ده سوسیالیسهت  بهه خۆیهان  کهه دا اڵتیش رۆژهه ئوروپای اڵتانی و ڵ گه  له. دا ده نیشان  ناوچه وتووی پێشکه
 خۆیهان  لهه جیهاواز ڵویسهتێکی هه بهوو ده  دیهاره. بهوو ئامریکها سهتی دارده ئاشهکرا به  کهه دا ئێهران شهای ر رامبه به  له. بوو خۆش
. ڕابگهرێ کهورد لی گهه ڵ گهه  لهه ڕ شهه بهوو ده ، یهه هه دێمۆکراسهی و وتن پێشهکه  به بڕوای  که نی یه ڕابگه ی وه ئه بۆ. ن بده نیشان

  لهه شهوێنی تیش سهۆڤیه دا مه رده سهه و لهه  نییهه دوور ههێ . بێ نهه کهورد لی گهه ی قینه ڕاسته مافی  به بڕوای دا دڵ  له ند چه ر هه
 .دانابێ ر سه
 
  ی١١  له. کرد بووڵی قه ویش ئه و کرد( بارزانی)شۆڕش تی رکردایه سه ڵ گه  له وێژی و ووت داوای عێراق رێژیمی حاڵ ر هه به
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 دانهرا کهورد کی گهه واکانی ڕه مافهه  بهه ددان دا تێهێ  کهه  وه باڵوکرایهه ال وکدو ر ههه ئیمهزای  بهه ندراوێک یه ڕاگه دا ١٩٧٥ ئازاری
 ک یهه ڕاده تها ئهازار ی١١ ی کهه یاندراوه راگه ڕۆکی نێهوه دا راسهتی  له بوو تێدا کوردستانی خودموختاری کانی کیه ره سه  خاڵه. بوو

 زۆر ی ناوچهه هێنهدیک ر سهه  لهه.  بهووه برا نه واوی ته  به نکوردستا کانی سنووره ی کێشه اڵم به. کرد ده دیاری خودموختاری مافی
 چوار. بوو درێژ زۆر  وێژه و ووت م ئه قوناغی. مابوو ر هه  وه لێکۆلێنه و باس تر هێ و نگار قین،ژه رکوک،خانه که ک وه گرنگی
 ی ناوچههه ر سههه  لههه  کێشههه اڵم بههه زران، دامههه کوردسههتان خودموختههاری کانی بناغههه  لههه ڵێک گههه دا  یههه ماوه م لههه خایانههد، سههاڵی

 پهیالن  لهه وا ر ههه ئێهران  لهه تی پاشهایه رێژیمهی ت تایبهه  بهه:  کهوردیش لی گهه دوژمنهانی. بوو ههه ن ێ درێژه ر هه خودموختار
 نیزیکتهر ڕ شهه ی وه کردنهه پهێ سهت ده ترسهی مه ههات ده تا ههه  کهه جوریهک  بهه. بهوون دانهی تێک رێکی خه ر هه و بوون دا گێران

 و بهارزانی تی رکردایه سهه نێهوان  لهه کهوژی بهرا ڕی شهه  کهه بهوو  وه ئهه ئهازار ی یازده ی یاننامه به وتی سکه ده ترین وره گه.  بۆوه ده
 تی رۆکایه سهه سیاسهی بی کتهه مه و حێهزب ک یهه  وه ببنهه  کهه وتن که ڕێک  وه ئه ر سه  له  وه خۆشیه به.  وه دا بڕایه سیاسی بی کته مه

  بهه ڵ تیکهه و  وه شهانده ڵوه هه خۆیهان رێکخهراوی  جۆره م به. کڕێن بوڵ قه  وه بارزانیه ن الیه  له وانیش ئه و بکا بوڵ قه  بارزانی
 . وه بوونه بارزانی تی رۆکایه سه  به کوردستان دێموکراتی پارتی

 
  درێهژه زیهاتر سهاڵی چهوار  لهه نهابوو،هێ خهۆی ڵ گهه  لهه ئهازار ی١١ یانهدراوی راگه کهه ئاسایشێک و ئاشتی  که بوو داخ جێگای

  شهه گه  لهه یان یهه ئاشهتی و ئهه می رههه به  وه عسهییه به و پهارتی  بهه ب، ره عهه و کهورد  بهه کان نه الیه موو هه ند چه ر هه. کێشا نه
  بههه ئیمههانی دا دڵ  لههه ی وه ئههه ر بههه له عێههراق رێژیمههی. بیپههارێزن تههوانی یان دی،نههه ده دا عێههراق ری رانسههه سه ئههابووری کردنههی
 بهوو، وتیانتێهدا نه کهه تهر ی ناوچهه هێنهدێک و نگهار شهه قین، رکوک،خانهه که بهو نهه ئاماده بوو، نه کورد لی گه واکانی ڕه مافه

 ڵێنی بهه و ول قهه  وه ئێرانهه الی لهه ی وه ئه ر به له م وهه ناوچانه و ئه ر سه له م هه کوردیش شۆڕشی کوردستان، ر سه بخرێنه
 پهێ سهت ده  کهه.  وه کهرده پهێ سهتی ده ڕ شهه دیسهان وه، ه١٩٧٤ ورۆزی نهه لهه دا ئاکهام لهه و گرت ڵوێستی هه را د ده پێ درۆی
  وه جوواڵنهه بردنهی نێهو  لهه بهۆ عس بهه رێژیمهی  چونکهه بهوو واو تهه کورد ڵی گه زیانی  به واوی ته به ڕ شه ی جاره م ئه ی وه کردنه

 .بداتی ئیمتیازیشی نداو که  له ت نانه ته و وێ که ڕێک ئێران شای  واته خۆی، یی میشه هه دوژمنی ڵ گه  له بوو حازر ت نانه ته
 کهورد لی گهه ی وه جوواڵنهه بردنهی  لهه بۆنێهو و وتن کهه رێهک حوسهێن دام سهه و ئێهران شای زایر لجه ئه رۆکی سه بژیکردنی نێو به

                           ڕان، گهه ده زۆرتهر ئیمتیهازی بۆ رکامیان هه ند چه ر هه کبگرن، یه ن امادهئ  میشه هه  سته به مه م ئه ر سه  له  دیاره  که. ک یه  بوونه
 تاڵی ئاشهبه. چهوو فێرۆ بهه کهورد ی رۆڵهه زاران ههه خوێنی و کرا، پێ تاڵی ئاشبه کورد حوسێن شۆڕشی دام سه -بارزانی رۆک سه

 .دێ حیساب  به کورد لی گه رزگاریخوازی ی وه جوواڵنه کانی ونهچو تێک ناخۆشترین و تاڵترین له کێک یه به ١٩٧٥ساڵی 
 

 :ن مانه گیرین ئه رده ی باشووری کوردستان وه٠٦٩١تا   ٠٦٩٠شۆڕشی   ی له رسانه و ده ئه

 
 بههوونی دیکتههاتۆر ی هانههه به ت نانههه ته یهها دا حیزبێههک لههه تی رایههه ڕێبه بههوونی وه سههته ده بههه ت نانههه ته ک، یههه هانه بههه هههی  -١

 .بکرێ ساز لێ براکوژی ڕی شه که وتۆ ئه کی کیه ره دووبه هۆی  نابێببێته سیاسی ی وره گه زۆر جیاوازی یا رۆک، سه
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. ناسهرێن ده کهورد لی گهه واکانی ڕه مافهه دڵسهۆزی  بهه و کتر، یه ی قینه راسته دۆستی  به کورد لی گه کانی رۆڵه نیا ته و نیا ته -٢
  . وه بگۆریه چاک کی یه بێگانه  به خراپ کی برایه نابێ ت قه  بۆیه. بێ دڵسۆزتر خۆت بۆ خۆت  له ناتوانی س که هی 
 .بن کوردستان له تر شێکی به ئیستراتیژیکی دۆستی ناتوانن ، ووه کرد داگیر کوردستانیان  له شێک به ی واڵتانه و ئه -٣
 بێ، ههه کیت ره دووبهه خهۆت بهرای ڵ گهه  لهه. بکها کاریهتهاو  ناچاره ش بێگانه بێ، قایم خۆت ی که وه ته نه و خۆت  به پشتت -٤

 .کا ده تێ شکاندنت تێک ماعی ته ش بێگانه
 

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

 کامه )دێمهوکراتی نیشتمانی حیزبی و کومونیست حیزبی.  بووه خۆش ت سوڤیه ڵ گه  له نێوانی بارزانی دا  مه رده سه و له گۆیا* 
 پیرۆزبهایی ی بروسهکه  کهه  وه ره ده رپرسهی به م کهه یه پاشهان. بکها ند سهه په وێهژ و ووت ، وه کهرد بهارزانی  لهه داوایهان( چادرچی
 هوشیار.د.  بووه(  خروشچوف)  وه یه بۆنه و به  لێداوه

 
 ”...و بارزانی نێوانی ی رباره ده“
 

 :م وته شی حه به

 
.  وه  ینهه ده ده کوردسهتان اڵتی رۆژههه  لهه کهورد لی گهه ی وه جووالنهه ی تهازه قونهاغی ر سهه وه ئاوڕێهک دا،  کهه ووتاره  لهه  شهه به م له
 دانێکههی رنج سههه جێگههای دا ١٩٧٩ سههاڵی  لههه ئێههران النی گههه شۆڕشههی پههاش می رده سههه  لههه  وه جوواڵنههه هێزبههوونی  بههه ت تایبههه به

 و کهادر باتی خهه باسهی درێژی  به  پیویسته ین، بکه رک ده  وه اڵنهجوو و ئه گرتنی ره په باشی  به ی وه ئه بۆ ند رچه هه.  تیه تایبه
 . وه کوردستانه نیشتمانی کۆماری دوای  له ین بکه کوردستان دیموکراتی حیزبی کانی رگه پێشمه

 
   له اڵم به بوو، الواز زۆر دێموکرات حیزبی شکیالتی ته حیزب، رانی رێبه کرانی هید شه و کوردستان کۆماری چوونی نێو  له  به

. دا  درێههژه کانیان هیده شههه رێبههازی  دڵسههۆزانه و  وه کههرده کههار  بههه سههتیان ده هێنی نههه  بههه کانی ندامههه ئه و کههادر. چوو نههه نێههو
 بهۆ دێمهوکرات الوانهی تی کیهه یه خشی نه دا، دێموکرات حیزبی شکیالتی ته ی وه بوونه زیندو  له ڕاکێش رنج سه زۆر کی یه له سه مه
 کۆمهاری ی هره بهه پر اڵم به کورت، ژیانی می ده ر سه  له. وێ که رده ده دا حیزبی کی یه وه رجوواڵنه هه له که داهاتووی ردنیب رێوه به

 کههوردی ی قوتابخانههه رچههون، ده الوان ی رۆژنامههه و گۆڤههار زرا، دامههه الوان تی کیههه یه. کههران الوان بههۆ کههار لیک گههه دا کوردسههتان
 ی سهه ره که هێنهانی پێهک ی بناغهه  کارانهه و ئهه.  وه ره ده اڵتهانی وه  نێردرانهه خۆێنهدن دانهی درێژه بۆ دکور الوی ڵێک گه و دانران

  لهه جۆرێک،  به دا داهاتوو کانی ساڵه  له  که بوون نه  الوانه و له کام هی . داڕشت یان  دێموکرات حیزبی داهاتووی شکیالتی ته
 درێهژ و دوور کی یه ماوه بۆ کرێ، ده  رده روه په بۆرێبازێک دا الوی تی ره هه  له نسانئێ کاتێک. بێ نه سیاسیان خشی نه کان جۆره
  الوانهه و ئهه الوازی خاڵی نیا ته. گرێ رده وه ڵک که  رێبازه و به ت خزمه بۆ تێک رفه ده ر هه  وله مێنی ده  پێوه ی ریبازه و ئه مۆری
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 باتی خههه بههۆ گیروگرفتههی هێنههدێک ش دوایههه  کههه یی گههه ده پههێ  وه ردسههتانهکو ی وه ره ده  لههه سیاسههیان خههۆراکی  کههه بههوو  وه ئههه
 .ین که ده  گرینگه  خاڵه و ئه باسی دواتر. پێش  هێنایه کورد لی گه ی ڕزگاریخوازانه

 
  هوگهههۆڕ ئهههاڵ مانی زه ولهههه وه کارکرده به سهههتی ده  وه کۆمهههاره دوای کانی سهههاڵه  رلهههه هه کوردسهههتان دێمهههوکراتی حیزبهههی شهههکیالتی ته

 .یدان مه  وه هاته چاالکی به دا ددیق موسه دوکتور می رده سه له ت تایبه دا،به ئێران ندی ناوه کانی سیاسیه
 

 گشهتی زعهی وه  بهه بوو ههه نهدی یوه په دا کوردستان  له  وه جوواڵنه ی وه بونه زیندو لی هه  که رچاوبێ به  له مان وه ئه بێ ده  دیاره
 تی حکوومهه اڵتی سه ده  وه١٩٤١  ساڵی  رله هه.کرد ده ڕی داتێپه سیاسی باتی سه بێ قۆناغی  به دا  مه رده سه و له ئێران.  وه ئێرانه

 و ئهه نهد رچه هه بوو، هه ی درێژه الوێژ گه ی٢٨ کودیتای روودانی و ئێرانی ی١٣٣٢ ساڵی تا  بوونه ق وله ئه .ببوو ق له زاشایی ره
 رووخههانی تا هههه  وه کههه ١٩٤١   لههه م کههه یه قونههاغی  واتههه. کههرێ ده ش دابههه جیههاواز نههاغیقو دوو  بههه  ییه سههاله  دوازده  قۆناغههه
  بهه پێشهوودا کانی ووتاره  له الوێژ گه ی٢٨ کودیتای تا  وه رۆژه و له م دووهه قوناغی و کوردستان و ئازربایجان کانی ته حکوومه
  وه دووههه قونهاغی  بهه نهدی یوه په زۆرتهر شهمان جاره م ئهه باسهی  وه هله  ،جگهه کراوه   مه رده سه م ئه می که یه قوناغی باسی کورتی

 کورتی بهه ئێهران می رده سهه و ئهه گشتی رجی ومه ل هه و ین که ده  مه رده سه و ئه می دووهه قوناغی  له   چاوێک نیا ته  بۆیه ، یه هه
 .نگێنین سه ڵده هه
 
 اڵتهانی وه بهۆ بهاش بهازارێکی ک وه ئێهران کارهێنانی بهه بهۆ ئیمکهان ههاتنی پێهک و م دووههه جیههانی ڕی شه هاتنی کۆتایی  به

 نێهوان  لهه بهورس ی وه گوڕینهه و کان کاڵیهه و کشهت  مه رهه به نرخی ی وه خواره  هاتنه گومرگی، ددی سه نێوچوونی له سازی، پیشه
  رجههه مه و ل ههه و لههه رگهرتن وه ڵک کهه به که نکا بازاریههه.ههات دا ئێههران ر سهه زۆربه وگهؤڕیکی ئههاڵ دا،  وه ره ده اڵتهانی وه و ئێهران

  رمایه سهه و ئهه  کهه بوو ههه  وه بهه پێویسهتیان نهابوو،  وه پێکهه زۆریهان کی یه رمایه سهه هاتبوو پیک بۆیان ڕ شه می رده سه ی باره له
 .ن بده پێ ی شه گه و ن خه  جووڵه وه  زۆره

 
 کهرد ده تی یارمهه نیا تهه  کهه ، وه ئێرانهه کهانی بازاره  ڕشهته یان بێگانه لی وپه ل که زم نه بێ کی یه شێوه به ک الیه له  سته به مه و به
 وتی سهههکه ده. پێهههدا ره په کانیان فیه سهههره مه لی وپهههه ل کهههه وورده سهههازی پیشه  وه تهههره کی الیهههه  ولهههه اڵت وه بهههوونی فی سهههره مه  بهههه
 بههوو ده زۆرتههر ئێههران  چونکههه.دابههوو ئێههران  لههه سیاسههی و بووریئهها یرانی قههه بههوونی تیژتههر ،تونههدو دانانه    رمایه سههه وجۆره ئه
 سهازی پیشه  بووکهه وه ئهه کی هۆیهه. ئامریکها و ئوروپها ت تایبهه به,  وه سهازییه پیشه اڵتانی وه بهه  سهتراوه به فی سهره مه اڵتێکی وه به

 بهوو ده ر ههه کهرا ده دروسهت ی شهته  وورده و ئهه. بکها انک وتووه پێشکه  اڵته وه ڵ گه  له رکیی به که ره توانی ده ی نه ئێران ی ڵه وورده
. بێ سازی پیشه اڵتانی وه دامێنی و سته ده بوو ده تکنیکی لی وپه ل که بچکوکترین بۆ  وه له  جگه. وه بتۆیته دا نێوخۆیی بازاری  له
 چهون پهێش و ره بهه ئوسوڵی کی رێگایه یتوانی ده نه بوو هه ی اڵته سه ده و ئه  نه بوو  بیگانه  به  ستراوه به تێکی وڵه ده  که ت، وڵه ده

 رزان هههه زۆر نرخێکههی  بههه وت نههه ت تایبههه به خههاو ی سههه ره که  لههه بههوون بریتههی زۆرتههر  کههه ئێههران کانی رمایه سههه. ر بههه  بگرێتههه
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 النی گهه سهت ده نهرخ بی فی سره هم کی شتوومه هێندێک نیا ته دا ر رامبه به  له ت نانه ته و  بێگانه کانی مونۆپۆله ست ده  وتنه که ده
 .وت که ده ئێران

 
 کردنههی  شههه گه بههاری  لههه  نگههه ڕه گههۆراو ده  دیکههه کی یه شههێوه و ره بههه  وه که یه شههێوه  لههه نههد رچه هه ئێههران ئههابووری  جههۆره م بههه
  نایهه ده نگاوی ههه بهوو ده ڕ تێپهه تی یههگا به ره ده قۆناغی  له  چونکه بدرێ، م ڵه قه  له پێش و ره به نگاوێکی هه به  وه تیه اڵیه کۆمه

 .ببوو واو ته یرانێکی قه تووشی اڵم به  ,وه ئابووریه قۆناغی
 

 کانی سهته ژێرده  وه تهه نه ی له سهه مه. دابهوو یران قهه ورانهی ده  له  وه تیشه اڵیه کۆمه و سیاسی باری له ئابووری گیروگرفتی  له  جگه
 هێهزی. کرابهوو رکوت سهه  بێگانهه هاوکاری بهه و  زۆردڕندانهه کی یه شهێوه به  تهازه ڵکو بهه. ابووکر نهه ر سهه چاره نیا تهه ک نه ئێران

 ی، کههه نیزامیه  شههه به ت تایبههه به بورۆکراتیههک، بههورژوازی. بههوو دا نێههوان  لههه ی داکێشههه ت وڵههه ده نههدی ناوه  لههه دار اڵت سههه ده
 کان دێموکراتیهه  هێهزه  به  کشه پاشه هێندێک و بشکێنی تێک ری ئازه و کورد کانی وه ته نه شؤڕشی توانیبووی  بێگانه هاوکاری به

. رنههێ ده وه یههدان مه  لههه  هێزانههه و ئههه واوی تههه  بههه توانیبههوو ی نههه  وه سیاسههیه و ئههابووری زۆری گیروگرفتههی هههۆی  بههه اڵم بههه بکهها،
  بههه ، ببههووه قههۆت لههێ نیزامههی هێزی بههه ێکین الیههه اڵم دا،بههه ئێههران  لههه هێههز نههدی ناوه به ببههوو تههر جههارێکی بههۆ شهها ربههاری ده
 ریک خهه دا راسهتی دا،له ده وڵی ههه تی پاشایه اڵتی سه ده ی وه کردنه زیندو بۆ ت رواڵه به ند چه ر هه  که" ئارا زم ره" تی رۆکایه سه
 تیهرۆر ری بهه خه  کهه شهیبکێ ت ڕاحهه سهێکی فه نه تهوانی کاتێهک نیا تهه شها.  رێژیمهه و ئهه ر سهه له ک ترسهیه مه  ببێته بۆخۆی بوو

 سهت ده وه ر سهه  لهه ئامریکهاش و بریتانیها کانی ئابوریهه کارتێلهه نێوخهۆیی، کانی له سهه مه  لهه  جگهه. بیسهت ی"ئارا زم ره" کردنی
 .دابوو نێوان  له یان وره گه کی رکێیه به كێ ئێران کانی ئیمکاناته گرتنی

 
 شهارودێ تکێشهانی حمه زه و ت حکوومهه ی وه خهواره کانی نهده کارمه شهاری، وازیبهورژ  ورده بهورژوازی،  لهه شهێک به ش مانهه له  جگه
 دژی کگرتوویی یهه به توانی نهه حهاکم اڵتی سهه ده که ی وه ئهه ههۆی  ببوونهه  وانه ئه مووی هه. بوون تی پاشایه رێژیمی دژی گشتی به

  لهه میللهی بهورژوازی پ، چه کانی هێزه دا  نده به رو سه و هل.  وه رگرێته وه لێ چاالکیان وئیمکانی ستی ڕاوه ئوپوزیسیون کانی هێزه
  یهه چوارچێوه م له. بوون چاالک و  وه ڵدایه هه ریان سه هێندێک دیسان کان سته ژێرده  وه ته نه وهێزی دا میللی ی بهه جه کانی ریزه
ی  وه کردنهه بهاڵو.  وه بوونهه چهاالک کهانی الوه  ندامهه ئه و نگر الیهه ت تایبهه  بهه و دێمهوکرات حیزبی شکیالتی ته کانی پاشماوه دا
 ت نانهه ته. بهوون  چاالکیانهه و لهه شهێک به  دیکهه ی باڵوکهراوه و یانهدن راگه هێنهدێک و کوردسهتان ی رۆژنامهه  له ک یه ژماره ند چه

  لههه جوتیههاران نیڕی ڕاپههه ڕێکخسههتنی. بههوو رچاو بههه زۆر حیههزب کههانی رێکخراوه می رده سههه و ئههه تی اڵیههه کۆمه چههاالکی دوایههن
 و ئهه. بهوو دێمهوکرات حیزبهی شهکیالتی ته کهانی باڵوه ر بهه  کهاره  لهه کێک یهه هاباد مهه میانهدواو  لهه شهێک به بۆکهان، کانی ناوچه
 ئاشهههکرای هاوکاری هاتبوو،بهههه پێهههک ت حکوومهههه کانی نهههده پێوه و سهههت ده و کهههان مژه خهههۆین  گهههه به ره ده دژی  لهههه  کهههه ڕینه ڕاپه
  وه داههاتووه  بهه کوردسهتانی تکێشهانی حمه زه پێشهووی باتی خهه اڵم بهه. وزا گهه دا خوێن  له ، ناوچه  له ت حکوومه یستان ده کاربه
  و کوردستان کۆماری می رده سه  له کوردستان تکێشانی حمه زه باتی خه نێوان  له ندی یوه په کی یه ئاڵقه ک وه کرێ ده. دا گرێ
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 .بکری لێ چاو زایینی ١٩٦٨ – ١٩٦٧ کانی ساڵه کداری چه ی وه جوواڵنه می رده سه
 

 و ئههه. هههات کۆتههایی ئێرانههی ی١٣٣٢ سههاڵی الوێژی گههه ی٢٨ کودیتههای رودانههی  بههه دا ئێههران  لههه  سیاسههیه چههاالکی ورانههی ده و ئههه
 دوو تووییها نهه لهێ و بڕیهاری بهێ نجامی ئهه شهتێک موو ههه پهێش  له خرابوو رێک"  سیا" خۆی و  ڕاسته هاوکاری  به  کودیتایه

 راوی ههه اڵنی کۆمهه ویسهتی  لهه رگهرتن وه ڵک کهه به  کهه  تهوده حیزبهی م کهه یه. بهوو ئێهران می رده سهه و ئهه هێزی بهه سیاسی هێزی
 ترین وره گهه  ببێتهه دا،توانیبهووی سوسهیالیزم الی  بهه روناکبیران کاتی و ئه یلی مه ها روه هه و ئێران دێی و شار تکێشانی حمه زه
 پێی بهه دا ئێران شی رته ئه نێو  له نیا ته. بوو  ستراوه به و اڵت سه ده ،بێ وه بریاردانه باری  له دا، ئێران  له سیاسی شکیالتی ته
. بههوو یی تههوده ریکی فسههه ئه تی پاشههایه گههاردی رپرسههی به ت نانههه ته بوو، هههه ری فسههه ئه ٧٠٠  لههه زیههاتر کان رچاوه سههه واوی تههه
 ی نههه اڵتی سهه ده بهێ ر بهه له اڵم بهه.  کهراوه ئاگهادار دیکتهاتوری ی وه ڕانهه گه وڵی ههه و سهیا وڵیوجه جهم  لهه گۆیها  کهه جوڕێک بهه

 کانی رۆژه دوا  له"  میللی ی بهه جه"  ها روه هه.  وه ته ه هێشتو  ئاواڵه کودیتای رێگای و  داوه ست ده له لی هه و بدا بڕیار  توانیوه
  لهه ههاتبوون پێهک زۆرتهر  کهه  یهه ره به و ئهه کهانی هێزه. ببهوو گیهر  ناره کهه و ت فاوه تهه بهی  ره به  ره به دا ددیق موسه تی حکوومه
 دژی باتی خهه یهدانی مه  لهه تی چینایهه و خسهی شه ئیمتیهازی هێنهدێک دیتنی بهه خهواز، ریفۆرم روناکبیری و بازرگانی بورژوازی
 تی حکوومهه دژی کودیتها ڕێگهای وانیش ئهه و  وه وتنهه که ده وورد سیاسهی یهدانی مه لهه بریتانیا، و ئامریکا ئابوری کانی کارتێله
 قهایم خهۆی شومی اڵتی سه ده تر جارێکی دیکتاتور شای وماو قه الوێژ گه ی٢٨  کودیتای رحاڵ هه به. کرد ده خۆش ددیقیان موسه
 وه هاتهه سهت ژێرده النی گهه یی وه تهه نه ی وه جوواڵنهه و پ چهه ی وه جوواڵنهه بردنهی ناو لهه بهۆ جهاران  لهه تیژتر و توند و  وه کرده
 .یدان مه
 
"  سهاواک'' نهاوی  بهه تیهرۆر رباڵوی به کی زگایه ده توانی دا کورت کی یه ماوه  له( سیا)ئامریکا تیی منیه ئه رێکخراوی هاوکاری به

 کانی بناغهه  ره بهه  ره بهه  وه نیزامیشهه و ئهابووری بهاری  لهه. ئێهران موو ههه شؤڕشهگێرانی کردنهی رکوت سه و ڕاونان بۆ زرێنی دامه
  لهه و دۆالری میلیهارد ک یهه تی یارمه  له  که ئامریکا وی عنه ومه ماددی هاوکاری  به مووی هه  وانه ئه. کرد قایم خۆێ اڵتی سه ده

 دوای سهاڵ سهێ کهوردیش ی له سهه مه ڵ گهه  لهه جیهددی کانی ره ربهه به بهۆ. نوانهد ده خهۆی ئێهران و ره به دا کانی شاره سته مو هێرشی
 و  تورکیهه ڵ گهه  لهه غهدای به یمانی پهه ئامریکها و بریتانیها هاوکهاری  بهه دا ١٩٥٦ سهاڵی  واتهه الوێژ، گهه ی٢٨ شومی کودیتای
 پهێ سهتی ده کهورد ی وه جوواڵنهه دژی نیزامهی و سیاسهی هێرشهی  لهه  تازه قۆناغێکی دا کوردستان خۆی ناو له. کرد ئیمزا عێراق
  کهه کهران، تی پاشهایه رێژیمهی کانی چاڵهه سهیا ی وانهه ڕه و گیهران دێمهوکرات حیزبهی کانی ندامهه ئه کادرو رزۆ کی یه ژماره. کرد

 . وه مانه دا زیندان  له ر هه  گریسه نه رێژیمه و ئه ڕووخانی تا هه یوسفی زیز عه و بلوریان نی غه ک وه هێندێکیان
 
 ی ئهاواره یها گیهران دا کوردسهتان ڵکی خهه اڵنی کۆمهه باتی خهه یهدانی هم  لهه سیاسهی حیزبی  تاکه دێموکرات، حیزبی ندامانی ئه
 نهد رچه هه بهوون، الواز لێک گهه کان سیاسهیه  هێزه تێیدا  که کرد پێ ستی ده سیاسی ڕۆیی ره سه شی ڕه قوناغێکی.بوون ران نده هه

 ری سهێبه تی، پاشهایه تی حکوومهه اڵتی سهه ده ژێهر ی دیکهه جێگاکهانی موو ههه ک وه کوردسهتانیش  لهه. چوون نهه نێهو  لهه دیسانیش
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  ردانی تێهوه سهت ده دا کانیش تاکهه ی وه جوواڵنهه بچهوکترین  لهه ت نانهه ته.بهوو دیهار دا وقوژبنێهک کهون موو ههه  لهه سهاواک شومی
 ڵ گههه  لههه جاروبههار و بههوون چههاالک ر هههه کوردسههتان ی وه ره ده  لههه دێمههوکرات حیزبههی کانی ندامههه ئه و کههادر نههد رچه هه. کههرد ده

 کردنههی پههێ سههت ده تا هههه  واتههه ،  قوناغههه و ئههه ک یههه ر سههه له اڵم بههه گههرت، ده نههدیان یوه په اڵتههیش وه نێههو  لههه حیههزب رێکخههراوی
 کوردسهتان اڵتی رۆژههه  لهه کهورد ڵی گهه باتی خهه  لهه تاریهک و ش ڕه قۆنهاغێکی  بهه دا، ١٩٦٦ ساڵی  له کداری چه ی وه جوواڵنه

 .شکیالتی ته باڵویی و پرش وقوناغی مینی زه ژێر دژواری باتی هخ قوناغی. ژمێردرێ ده
 

 کوردسهتان باشهووری  لهه بات خهه ی وه دانهه نهگ ره زۆرتهر  کهه دا ١٩٦٨ – ١٩٦٧ کانی سهاڵه  لهه کداری چه باتی خه ڵدانی رهه سه
  کهه  مه رده سهه و ئهه کهداری چه ی وه اڵنههجوو. لێهدا تی پاشهایه رێژیمهی رگی مهه نگهی زه و هێنها  نگیهه بێده  وره ده و به کۆتایی بوو،
 سهلیمان ، ئهاواره ال مهه ، زاده ریف شهه سهمای  ک وه دێمهوکرات، حیزبهی کانی شؤڕشهگێره وتوو ڵکه هه  کادره  له هێندێک ری رێبه به

 بهوو، تی پاشهایه تی هحکوومه دژی  له ڕین ڕاپه کانی تیشکه ڵین ه و هه کرد پێ ستی ده تر هی و  نه نگه زه حموود المه مه موعینی،
 دا  ڕاسهتییه و بهه ددان  وه کانیانه وزه سهه و رد زه و سهوور  بهه ئێرانهی کانی شۆونیسهته نهد چه ر ههه. الوێژ گهه ی28 کودیتهای دوای
 ونێهو سهاڵ دوو  کهه ل که سهیاه کهداری چه رینی ڕاپهه کاکانیان، پهه چه ناو  به ک وه وتویان پێشکه  ره هه ی وانه ئه ت نانه ته. نانێن
 دا ی مه رده سههه و لههه تی پاشههایه تی حکوومههه دژی  لههه رین ڕاپههه ی بڵێسههه م کههه یه  ،بههه بووه کوردسههتان کههداری چه رینی ڕاپههه دوای
 .نین داده
 
 هاباد، مهه شهت، رده سه ک وه دا، کوردسهتان ی ناوچهه هێنهدێک  له ،١٩٦٨ – ١٩٦٧ کانی ساڵه کداری چه ی وه جوواڵنه رحاڵ هه به

 .بوو دێموکرات حیزبی نیزامی و سیاسی رباڵوی به کی چاالکیه. ببرێ ناو شؤڕشێک  به کرێ ده ت نانه ته  بانه و پیرانشار
 

 ک یه شهێوه ههی   بهه شؤڕشهی رجی ومه ل هه و ئیمکانات بوو کرد نه پێ ستی ده ئاسایی کی یه شێوه  به  یه وه جوواڵنه و ئه ند رچه هه
 تی رۆکایه سههه هێزی بههه نههدی یوه په هۆی بههه دا شههتێک موو هههه پههێش  لههه  کداریههه چه  وه جوواڵنههه و ئههه  چوونکههه. بوو نههه  وه سههته ده به

 کانی ندامهه ئه کهادرو ر سهه بهۆ  تیه رۆکایه سه و ئه وگوشارهێنانی ئێران  له تی پاشایه رێژیمی ڵ گه له کوردستان باشووری شؤڕشی
 باشهووری  لهه که دێمهوکرات حیزبهی کانی شؤڕشهگێره  ندامهه ئه کهادرو. وڵهدابو هه ری سهه کوردسهتان باشووری  له دێموکرات حیزبی

 ک، چهه  نهه بده ست وده کوردستان اڵتی رۆژهه نێوخۆی  وه رینه بگه ی وه له  جگه ما، نه کیان یه چاره هاتبوو بۆ گۆشاریان کوردستان
 زۆر وارێکی شههوێنه اڵم بههه کههران، هید شههه کانی ره هرێبهه واوی تههه  بههه نیزیههک ی زۆربههه شههکێنراو تێههک نههد رچه هه  یههه وه جوواڵنه و ئهه
 ت نانهه ته  کهه وارێک شهؤینه. هێشهت جێ به کوردستان  له ڵک خه تکێشی حمه زه اڵنی کۆمه ی وه کردنه ئاگا و رێکخستن  له ی وره گه
 .بوو هه دا کوردستان ی تازه می رده سه ی وه جوواڵنه  له ی وره گه زۆر خشێکی نه
 
 .وه ینه ده ده  یه وره گه  رووداوه و ئه ر سه وه ئاورێک دیسان دا داهاتوو کانی باسه  له
 

-------- 
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 کانی سهاڵه ی کدارانهه چه باتی خهه ری وه بیهره و یهاد سهاڵ مین چلهه  لهه ، وتاره  زنجیره و ئه نوی و شت هه شی به! رێز به ری خوێنه
 . وه مه که یان باڵو  دووباره زانی نه پیویستم  به  بۆیه ر هه ، وه کرانه باڵو دا ٢٠٠٧ ی مه مانگی  له ١٣٤٧ – ٤٦
 

 :م شته شی هه به

 
 نههد چه ر هههه. بههوو  یههه وه جوواڵنه و ئههه بههوونی شههکیالتی ته ١٣٤٧ – ٤٦ ی وه جوواڵنههه کانی رچاوه بههه و گرنههگ  دیههارده  لههه کێک یههه

 ، وه گرته ده نه ئێرانی اڵتی سه ژێرده کوردستانی واوی ته  وه جوواڵنه
 
  لهه. دێههات  لهه ت تایبهه  بهه ، وه ڵکهه خه اڵنی کۆمهه ی رگهه جه نێو ده بوو چوو واوی ته به کرد ده کاری زۆرتر  که دا  ناوچانه و له

 .هێنرابون پێک حیزبی ی کۆمیته و  شانه کوردستان ندی ناوه کانی شاره و گوند ی زۆربه
 

 ی بناخهه. بوو ههه سیاسهی تێکۆشهانی ، وه کاریهه هێنی نهه ری پهه و بهه ،کوردسهتان واری خوێنهده نه دێههاتی  کهه بوو رنج سه جێگای
 نیا تهه نهدامیک ئه ر ههه  ناسێ ده نه کتریان یه گوندیش، ك یه ی شانه ندامانی ئه ت نانه ته  که رابوو داڕێژ ک یه شێوه به رێکخراو

 بههۆ  ڕێکخسههتنه ی شههێوه گۆنجههاوترین  کههه راو،رێکخهه یههی زنجیره ی شههێوه  لههه رگههرتن وه ڵک کههه. ناسههی ده خههۆی ی شههانه نههدامانی ئه
 .چوو ده  ڕێوه به واوی ته به دا می رده سه و له کورد، ڵی گه ی وه جوواڵنه ک وه کی یه وه جوواڵنه

 
 تهری کێکی یهه  بهه گهرتن ندی یوه په کلیلی  دیاره. بوو هه گر ندی یوه په ک یه نیا ته ی رێکخراوه ر هه بۆ  که بوو  مانایه و به  وه ئه
 کههانی کاره . وه بگرێتههه نههدی یوه په و بتههوانی ئههه ک، یههه ژماره سههی که نێوچونی لههه  بههه ی وه ئههه بههۆ گههوترا ده ڕپێکراویش بههاوه واو تههه

 م هههه. بههوون دا  ناوچههه  لههه رێکخسههتن رپرسههی به دێههری ژێرچههاوه  لههه باشههی  بههه چههوون، ده  ڕیوه بههه هێنی نههه  بههه  کههه یههی رێکخراوه
 .را گه ده چاالکی  به زێندو ئورگانێکی ک وه م هه بوو، هه رێکخراو ر هس  له باش کۆنترۆلی

 
. بهوون  وه جوواڵنهه پشهتیوانی واوی تهه  بهه دی ده دا  وه جوواڵنهه ویستی نێو  له خۆیان کانی ئاواته  که دێ و شار تکێشانی حمه زه

  لهه واوی تهه به کوردسهتانیش نێوخۆی ت نانه ته و ئێران نێو ی،ی وه ته نیونه رجی ومه ل هه  که بێ رچاو به  له مان وه ئه بێ ده  دیاره
 . بوون ٤٧ – ٤٦ ی وه جوواڵنه رووخانی کی ره سه هۆی ش وه ئه ر وهه بوون  یه وه جووالنه و ئه دژی
 
 پشهتیوانێکی ههی  ناسهرابوو نه ئێهران اڵتی سهه ژێرده کوردسهتانی  لهه ت تایبهه  بهه کهورد ی وه جوواڵنه دا یی وه ته نه نێو ی ڕاده  له

 اڵتهانی وه و ئامریکها ی سهتراوه به واوی تهه  به دا زاشا ره د ممه محه اڵتی سه ده ژێر  له ئێران تی وڵه ده. بوو نه وی عنه مه یا ماددی
 مریهژی  لهه پشهتیوانیان واوی تهه  بهه بوو، ههه دا ئێهران  لهه ریان هێنهه سهوڕ ر سهه قهازانجی  کهه وانیش ئهه. بهوو رۆژئاوا ئوروپای

 هێههزی  بههه زنجیههر زار هههه  بههه  میشههه هه  پڕوپاگاند،کههه و  وه باڵوکردنههه زگههای ده و دام گههرتن، نههدی یوه په کانی سههیله وه. کههرد ده
 پێهی  بهه نیا تهه ، وه سهتراونه به وه تهره کانی ئابووریهه  بنکهه و بانهک و  کارخانهه و کارتێه  ن خهاوه  واتهه سڵی، ئه اڵتداری سه ده
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 ریژیمههی درۆی  بههه هێههزی نیشههاندانی سهتی به مه به زۆرتههر ویش ئههه. دێنهها ئێرانیههان نهاوی بههار و جههار کانیان رۆکه سههه ئامۆژگهاری
 ئامریکها کانی ویزیونهه له ته  لهه تی، پاشایه ریژیمی ی ساڵه د سه پێنج  و زار هه دوو جێژنی سمی ره و ڕێ  وێنه بۆ. تی پاشایه

  وه تهه نه زعهی وه مرؤ ، مافی سیاسی، زیندانیانی زعی وه باسی خت وه هی  دا کاتێک  له.  بۆوه ده باڵو خۆ و  ڕاسته  ئوروپاوه و
 .کرا ده نه کوردستان  ی وه جوواڵنه ک وه ڕزگاریخوازی، کانی وه جوواڵنه یا ئێران کانی سته ژێرده

 
 و دام ڕێگهایی  لهه  یهه وه وواڵنهج و ئهه باسهی و نهگ ده. بوو نهه پشهتیوانێکی ههی  کوردسهتان ی وه جوواڵنه دا ئێرانیش نێوخۆی  له
 و یهاغی نهاوی  بهه کانیان هیده شهه  رگه پێشهمه و کهادر رمی تهه بهردؤ ده نهاو ڕێگریان و  ته چه به  که بوو،  وه کانه تیه وڵه ده زگا ده

 .گێرا ده ڵک خه کردنی چاوترسێن بۆ دا ئێران کانی شاره  به ڕێگر
 
  و دام درۆکانی تا بو نه بێ، هه نفوزی ئێران نێوخۆی  له  که سیاسی ی دیکه ێکخراویکیر دا می رده سه و له  وه گرانه داخێکی به
 .بوو  تووده حیزبی بوو،  وه سته ده  به وێرانی شارێکی و  وره گه ناوێکی  که رێکخراویک. بدا قاو  له ساواک زگای ده
 
 ب، ڵهه ته سهلیم ته بهاپیریکی  بهه بهوو کرد لێ خۆی. بکا  وه نهوجوواڵ له پشتیوانی  وه ره ده  له م که النی وی ئه جیاتی  له ویش ئه
  بهه بگهرێ نهدی یوه په نهاو  بهه  کهه کهرد ده ئامۆژگهاری یها. کهرد ده لهێ سهلیمی ته داوای و ڕشهت ڵده هه ی کهه وه نه بهۆ فرمێسهکی  که

 رێکخراوێکههی اڵت وه ی وه ره ده  لههه .بوو نههه جۆروجههودی هههی   بههه  کههه رێکخراوێههک. اڵت وه نێوخههۆی  لههه  وه وه ئههه کههانی رێکخراوه
 نههد چه بیسههتبم، مههن ی نههده وه ئه ئێههران خوێنههدکارانی کونفدراسههیونی. گههرت ده ڵۆیسههتێکی هه وبههار جههار  کههه بوو هههه خۆینههدکاران

 .کردبوو پێوانی رێ و خۆپیشاندان جێگا دوو ک یه له و  بۆوه کرد باڵو کان هیده شه  له رێکی پۆسته
 

   به ڵێنابوو، هه یان چکۆڵه نگاوێکی هه ند چه کوردیش قوتابیانی تی کیه یه و  وه ره ده  له کورد روناکبیرانی رێکخراوی ها روه هه
  یهه وه جوواڵنه و ئهه دژی  لهه که ن بکهه رازی عێهراق اڵتی سهه ژێرده کوردسهتانی  لهه کهورد شورشهی  کهه ی وه ئهه ستی به مه  به ت تایبه
 و ئهه تی سیاسهه ر سهه  لهه شهۆین تهوانی ده یان نهه و بهوون الواز زۆر  وه یه دیپلوماسی باری  له  اوانهرێکخر و ئه اڵم به ستی، وه رانه
  وانهه له  جگهه کوردسهتانیش، می رده سهه و ئهه سیاسهی کی ره سهه هێزی ر سه  له ت نانه ته یا بنێن دا ژیان ده دا تێی  که ی اڵتانه وه
 .بوو نه جووڵێکیان و جم  هی ئێران ی دیکه کانی سته ژێرده  وه ته نه
 

  بهه  لهه گهوڕێ هێنهابوو خۆی، بۆ تی اڵیه کۆمه ی بنکه کردنی یدا په ستی به مه  به" شای سپی شورشی" تازه  که تی پاشایه ریژیمی
 سهادیمو مریکاو ئهه سیای کانی پسپۆڕه دێری چاوه ژێر  له  که ریژیم جاسوسی زگای ده. دابوو خۆی ژیانی کانی مه رده سه هێزترین
 نێهو  لهه زانهی ده وای س کهه موو ههه. بهوو هیهز   بهه زۆر  وه ڵکه خه ترسانی و بلیغاتی ته باری  له م که النی ڕا، گه ده دا ئیسرائی 

 ئێههران ڵکی خههه اڵنی کۆمههه چههاو ر بههه  لههه ریههژیم نیزامههی هێههزی.  یههه هه سههاواک کههونتروڵی کی زگایههه ده دا ی کههه ماڵه کههانی دیواره
  خۆی بۆ ت نانه ته و کرد ده رینی به و پان کی یه ناوچه حوکمی ری ژاندارمه ئیستیوارێکی  که بوو، سام به و ر نهترسی  نده وه ئه
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 .بوو هه یی ناوچه تی نه ڵته سه
 

 ی دیکهه کانی ناوچهه  لهه بهوو، تێهدا یی وه تهه نه باتی خهه دریژدانهی و ریهژیم ڵ گهه  لهه تی دژایه تی سوننه  که کوردستان  له  جگه
  بهه و چهڵ نێوه رزی ئه ئیسالحاتی بردنی ریوه به  به. بێنێ پێک خۆی بۆ تیش اڵیه کۆمه ی بنکه ک یه تاراده توانیبوی ریژیم ێرانئ

 واری خوێنهده نه نێهو  له می که ند چه ر هه نفوزێکی ، وه رهێنانه ده پوڵ بازرگانی باری و کار  به میللی بورژوازی کردنی رم رگه سه
 .بوو هێنا پێک خۆی بۆ شاری انیبازرگ و دیهاتی

 
 ڵکی خهه  لهه هێندێک زاری م که النی  وره گه دوونی مه ته کانی روازه ده و ره به ڕۆیشتن و ژاپۆن ی وه کردنه السا کانی وره گه  ڵێنه به

 .کشان ده دا ریژیم دوای  به اڵت سه ده بێ  خۆشانه  رۆژه و ئه مای ته به و کرد ده ئاودار ئێرانی
 

  چونکهه.ههااڵن ریهژیم ردنی گهه  لهه و مهار  بوونهه  ڵێنانهه به و ئهه ر ههه دا ئهاخری  لهه  کهه بهێ چاو ر به  له شمان وه ئه بێ ده  دیاره
 و ئهاون ر سهه بلقهی  ڵینیانهه به و ئهه دێتیهان کاتێهک ئێهرانیش خهۆی نهاو  لهه بهوون ڵس قه زۆر  الفانه و به  وه ره ده  له ئاغاکانی

  لههه ئێههران خههۆی نێههو رجی مههه و ل هههه کورتی بههه. رین راپههه ڵک خههه اڵنی کۆمههه بههێن، دی بههه نههاکرێ  راوهسههت به ریژیمیکههی هۆی بههه
 .بوو دژی  له وه وانه پێچه  به ڵکوو به. بوو نه کورد لی گه ی وه جوواڵنه قازانجی به دا، ٤٧- ٤٦ کانی ساڵه

 
  ژێهر  لهه کهورد لی گهه ی وه جوواڵنهه گشهتی به دا  وره گه ردستانیکو ی راده  له. بوو نه بار  له رج ومه ل هه کوردستانیش نێوخۆی  له

 ی وه جوواڵنههه  بههه تی یارمههه تههوانی ده ی نههه نیا تههه ک نههه ویش ئهه. بههوو دا ئێههراق اڵتی سههه ده ژێههر کوردسههتانی ی وه جوواڵنههه نفهوزی
  ڕاده  لهه گیروگرفتهی ر بهه  لهه کهرد، مانباسه دا پێشهوو کانی شهه به  لهه ک روه ههه ڵکو بهه. بکها ئێهران اڵتی سهه ده ژێر کوردستانی

 دژی  لههه بههوو، جبور مههه  وه کههرده  بههه  کههه بههوو و پتههه جۆرێههک  بههه تی پاشههایه ریژیمههی ڵ گههه  لههه ی کههه ندیه یوه خههۆی په ری ده بههه
 . ببوو ش ابهد ش، دووبه  به دێموکرات حیزبی خودی ئێرانیش اڵتی سه ده ژێر کوردستانی  له. ستێ ڕاوه ١٣٤٧ – ٤٦ ی وه جوواڵنه

 ژێههر کوردسههتانی وتنی رکه سههه دوای بههوو ڕوان  چههاوه و بکهها دا  وه جوواڵنههه  لههه شههداری به بوو نههه حههازر  کههه پاسیفیسههت شههێکی به
 ش وه جوواڵنهه. بهوو ١٣٤٧ – ٤٦ ی وه جوواڵنهه ری هێنهه پێهک  دیهاره  که تریشی ی که شه به. بێ ویش ئه ی نۆره عێراق، اڵتی سه ده
  لهه بهوو، الواز زۆر کوردسهتان بهاکووری  لهه. بهوو ند سهه ی ره پهه ئێهران، اڵتی سهه ده ژێر کوردستانی ندی ناوه  له نیا ته خۆی بۆ

 زۆر شهاری و  وره گهه نگی رههه فه ندی ناوه  به ، وه گرته ده کوردستانی دانیشتووی پڕ و ند مه وڵه ده شی به  که کوردستانیش جنوبی
 .بوو شدار به دا یه وه جوواڵنه م له می که به زۆر ، وه دانیشتوه پڕ
 

 ی پلههه تههرین تایی ره سههه  ،لههه بونایه شههداریش به ر گههه ئه یهها کههرد، ده تێههدا شههداریان به می کههه  بههه زۆر کوردسههتان رونههاکبیرانی
 بهێ ده ت ڵبهه هه. ڵگرن خۆیانههه ئاسایی ژیانی  له ست ده  وه جوواڵنه پێشی  بردنه بۆ بوون نه حازر و  وه مانه ده دا تی رپرسایه به
  ژێر کوردستانی شورشی نجامی ئه روانی چاوه ، واروه خوێنده نه رووناکبیرو  به ڵک، خه زۆری شی به  که بێ رچاو به  له شمان وه ئه
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 .بوون عێراق اڵتی سه ده
 

 و ئههه رانی رێبههه اڵم بههه .بگهها وتن رکه سههه ی لوتکههه  بههه تههوانی ده ی نههه  وه ره سههه کانی هۆیههه ر بههه  لههه ١٣٤٧ – ٤٦ ی وه جوواڵنههه
 حهازر وان ئهه کورتی بهه  وه کرده ده نه کجاری یه وتنی رکه سه  له بیریان  که بوون، دڵسۆز کورد ی له سه مه بۆ  نده وه ئه  یه وه جوواڵنه

 ئێهران اڵتی سهه ژێرده کوردسهتانی  لهه کهورد لی گه رزگایخوازی باتی خه ئاگری هێڵن نه وی ئه بۆ ن بکه خت به خۆیان گیانی بوون
 .کرد خت به خۆیان گیانی دا  پێناوه و له زۆریشیان   ره هه شی به ک وه ر هه.  وه بکوژێته

 
  ن الیهه  لهه  کهه"  ل گهه و حیهزب مری نهه هیدانی شهه" نهاوی  بهه  رهێنهراوه ده کتێبهک  له  هیدانه شه و ئه ناوی و و وێنه زۆری شی به
 . وه ته کراوه باڵو  وه ه(شۆرشگیر تی رایه رێبه. ا.ک.د.ح)
 
  ریفزاده شه سمایلی -١
 گڕوێ وال عه -٢
 ( ئاواره ال مه)لماشی شه د حمه الئه مه -٣
 بیسی قی فه سمای  ال مه -٤
 موعینی سولیمانی -٥
 موعینی واڵ عه -٦
 ناجی -٧
 (نحۆ)شکاک باپیر -٨
 (نحۆ برای)یروز فه -٩
 مامی زای ره مام -١٠
 نیزامی تاح فه ید سه -١١
 شادمانی د ممه محه میرزا -١٢
 (د حمه میرزائه)حیم ره اڵ مه -١٣
 رابی حمان ره حوسین -١٤
 نه نگه زه حمود مه ال مه -١٥
  گوڵی واڵ عه لی عه -١٦
 (وباش شه)فاپور مسته لی  خه -١٧
 م شه  مینه -١٨
 دی حمه ئه درویش د ممه محه -١٩
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 یی خورخوه ن سه حه -٢٠
 سوور  برایمه -٢١
  ره مه سوه ره د ممه محه -٢٢
 ش ڕه گوی حیم ره لی عه -٢٣
 عوسمان رویش ده -٢٤
 کۆچ چ  حوسین -٢٥
 رگی  وه لی عه قی فه -٢٦
 ل شه  ره قاد -٢٧
  له گه  یه لی عه -٢٨
 نیره په قادر -٢٩
  حاجی -٣٠
 سوور  نه سه حه -٣١
 چاوشین وتمان حمان ره -٣٢
  شیریژ مین ده مه حه -٣٣
 نشا رقه که سلیمان -٣٤
 پیران سوول ره -٣٥
  ی قنجه بایز واڵ عه -٣٦
 قێ فه واڵ عه سالح -٣٧
 تووی دوله سووری  مه حه -٣٨
 شیریژ مراد -٣٩
 ی له باوه عقووبی یه ید سه -٤٠
 م جه عه لی عه د حمه ئه -٤١
 ری یاوه شید ره -٤٢
 ریتالی  مزه هه د ممه محه -٤٣
 کرماشانی نیکو -٤٤
 ریتالی  مزه هه وسین -٤٥
 گ به شید ره دی حمه ئه ن همه به -٤٦
 دی حمه ئه ن سه حه -٤٧
  گ به توفیق د حمه ئه -٤٨
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 تاحی فه سالح دمین مه حه -٤٩
 نیازی حاجی -٥٠
 نگور مه د ممه محه -٥١
   دین جمه نه ال مه کوری واڵ عه -٥٢
 میرزاده جیدئه مه بدول عه -٥٣
  تان ئالوه -٥٤
 سووی ره حاجی د ممه محه -٥٥
 کویخا زیز عه کوری حموود مه -٥٦
 دیبوکری برایم -٥٧
 حموودی مه -٥٨
 الجانی سالح -٥٩
  چه که ال مه -٦٠

 :م شی نویه به

 
 ری سهێبه و رۆژ دوا باتی خهه  ی چیلهه  سهته ده  بهه   بهوو ،١٣٤٧ – ٤٦  کانی سهاڵه ی وه کرا،جوواڵنهه بهاس  وه پێشهه  له ک وه ر هه

 ی ریشهه و ڕاگهرت زێنهدویی  بهه کوردسهتانی دێمهوکراتی حیزبهی. ڵگرت ههه کوردسهتانی اتێکیدێموکر کۆماری می رده سه تێشکانی
 و بهوون هید شهه  وه جوواڵنهه رانی رێبهه ی زۆربهه نهد رچه هه.  وه کهرده زێنهدوو دا کوردستان ڵکی خه اڵنی کۆمه نێو  له ی حیزبه و ئه
  و بات خه اڵم به. بن  ئاواره و بێڵن جێ به کوردستان اڵتی رۆژهه دیسان بوون ناچار کان رگه پێشمه و کادر ی پاشماوه ند رچه هه

 .شان وه ڵنه هه کان رێکخراوه و  شانه و کێشا ی درێژه تێکۆشان
 
. بوو ههه نهدیان ێوه په کتر یه ڵ گه  له شکیالتی ته ی شێوه  به ر هه ببوون، کوردستان باشووری ی ئاواره ی رگانه پێشمه و کادر و ئه
  هاتهه ده بۆیهان  وه کهه الیه موو ههه  لهه  کهه سیاسهی گیروگرفتهی لێک گهه ڵ گه  له و ژیان ری ده به  ڕاده  له کوسپی و ند که ڕای ره سه

 ی وه جوواڵنهه تێشهکانی دوای  کهه ی رگانه پێشهمه و لهه هێنهدێک ی وه ئهه ر بهه  لهه. دا ده  درێهژه سیاسهیان باتی خهه دیسهانیش پێش
 نههد ،چه وه گرانه داخێکی بههه وانیش ئههه و کوردسههتان باشههووری  لههه کههورد شورشههی بههۆ ردبوو بههه اننای پههه. کوردسههتان اڵتی رۆژهههه

. دران  سههێداره  لههه  کههه...( ش گههوێره لێ عههه الجههانی، سههاڵح: )ک وه ، وه دایههه ئیههران تی پاشههایه ریژیمههی حویلی تههه سههێکیان که
  سهته ده دوو و لهه  جگهه  وه بوونهه بهاڵو دا کوردسهتان باشهووری کانی هگوند و کان شاره  له  که کان رگه پێشمه و کادر  له ک یه سته ده

 شورشهی ڵ گهه  لهه و دا کهداری چه ی وه جوواڵنهه  له ببوون نه شداری به ر هه حیزبی، کادری زۆر کی یه ژماره ، کادرانه و  رگه پێشمه
 .بوون ئوروپایی واڵتانی  له یا کرد ده کاریان کوردستان باشووری

 
  قادر  به  که ب ڵه ته ق حه هاشمی کاک. رهات سه  به یان دیکه زێنی دڵته ساتی کاره ند چه دیسان کان، ئاواره  رگه شمهپێ و کادر
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 وتێکی مزگهه  لهه دا عێهراق کوردسهتانی نێهو  لهه سهاواک رانی نۆکهه هاوکهاری  بهه و سهاواک سهتی ده  به بوو، ناوبانگ  به ریف شه
 نێهو  لهه غهانی ماره حوسهینی ال مهه"  کهاوه"  ها روه ههه. کهرا هید شهه و نهارنجۆک هێرشهی ر به  وته که  ردانه نامه دا سلیمانی شاری
 مین ئهه د ممهه محه" ناوی  به کان، رگه پێشمه نێو  بوویه نارد نفوزی عامیلی ک وه  که ساواک رێکی نۆکه ستی ده به دا خۆی ری قه مه

 اڵدزی قهه شهاری  لهه  تهه جینایه و ئهه. کهرا هید شهه و سهترێژ رده به  وتهه که اود خهه شهیرین  لهه قز سهه ی ناوچه ڵکی خه" جوانمردی
  وه بگاتهه تهوانی هاسهانی  به کوردستان باشووری  له ساواک رانی نۆکه هاوکاری  به گۆیا  تکاره جینایه و ئه  وه داخه به و دا ڕووی
 و  رگه پێشهمه ری قهه مه نێهو بهۆ ڕاههات قێان فهه ی حهوجره ونێه  لهه گۆیها  کهه( جهوانمردی مین ئهه د ممهه محه) خۆفروشه و ئه. ئێران
  لهه خهۆی مهاهیر لێک گهه کی یه شهێوه  به پێشدا  له. بوو ر ڕێکخه خۆ و ر ته خه زۆر ئێنسانێکی. گرتبوو ڵی هه تی کوردایه ئاگرێ

 وکاتی ئههه  کههه"  کههاوه" ت هنانهه ته بههێ، پههێ ئیمانیههان موویان هههه  کههه بههوو کههرد وای کههارێکی خسههتبوو  ڕێههک کان رگه پێشههمه ڵ گههه
  ری سه ر سه ری ئیشکده  بوویه کرد  که بوو، کرد  فێڵبازه  ئێنسانه و به ڕیی باوه جۆرێک  به بوو،  رگانه پێشمه و ئه رپرسی به

 .خۆی
 
 تی داڵهه عه سهتی ده ئێستاش و کرد وون خۆی تی پاشایه گریسی نه ریژیمی رووخانی و ئێران النی گه شورشی دوای  کابرایه و ئه
 و ئهه  کهه  تیهه کوردایه رێگهای شۆرشهگێرانی موو ههه رشهانی سه رکی ئهه  دیهاره.  یشهتووه گه نه خۆی ی وه کرده سزای  به و تێ یوه گه نه

 .نن یه بگه کانی ته خیانه و  وه کرده زای سه  به و  وه بدوزنه  خائینه
 

  لهه ک یه سهته ده ١٩٦٩ سهاڵی. دا حیزبهی کاری بهه یهان درێژه و بون نهه بهاڵو لێک کان رگه پیشمه و کادر ش یه ڕبه زه و ئه ڕای ره سه
 کوردسهتانی  له  که کانی رگه پێشمه و کادر ڵ گه  له دوکتورقاسملو هید شه  وه مویانه هه پێش  له و حیزب کانی وتووه ڵکه هه  کادره
 توانیهان و گهرت نهدیان ێوه بوون،په  وه ره ده  لهه ی وانهه ئهه چ و بهوون کان شهاره  نێو  له ی وانه ئه چ ، بوون عێراق اڵتی سه ژێرده
  تهازه قۆنهاغێکی و ره بهه دێمهوکرات حیزبهی و ن بهده شهکیاڵت ته  بهه کانێک تهه و  وه نهه کۆبکه ک یهه وری ده  لهه وان ئهه زۆری شی به

 .بدرێ م له قه  له دێموکرات حیزبی تیشکیال ته ی وه رێکخستنه ی بناغه ردی به  به کرێ ده  یه وه کگرتنه یه و ئه ن، بکه ری رێبه
 
 پهێ سهتی ده عێهراق  تی وڵهه ده و بهارزانی تی رۆکایه سهه  بهه کوردسهتان باشهووری شورشهی نێهوان  لهه وتووێژ کاتێک ت تایبه  به

 بهوو  یهه وه بوونهخڕ لێک و ئه ، وه کۆبنه کتر یه وری ده  له کان ئاواره  رگه پێشمه و کادر ی زۆربه  که وت که ڕێ باش لێکی هه کرد،
  بههه  حیزبههه و ئههه نههاوخۆی وی پێههره و  رنامههه به دا وێ  لههه  کههه دێمههوکرات حیزبههی می سههێهه کونفرانسههی هێنههانی پێههک هههۆی  بههه

 پێهک م سهێهه ی کهۆنگره م، سهێهه کۆنفرانسهی دوای کهورت کی یهه ماوه  لهه  پاشهان. کهرا سهند په و دارێهژراو  زانستیانه کی یه شێوه
 دا،  تههازه شههکیالتی ته هێنههانی پێههک و حیزبههی ریی رێبههه کانی ئۆرگانههه کردنههی واو تههه  لههه خههۆی ی نۆبههه   بههه ویش ئههه  کههه ههات،

 .بوو هه ی وره گه زۆر خشێکی نه
 
   به کوردستان دێموکراتی حیزبی ندی ناوه ی کۆمیته ئورگانی کوردستان، ی رۆژنامه  که بوو،  وه ئه  یه تازه  کانه ته و ئه می رهه به
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  لهه بهوو پێهک و رێهک سیاسهی کی یهه باڵوکراوه ک نهه کوردسهتان ی رۆژنامهه. کرد  وه کردنه باڵو  به ستی ده پێک و ڕێک کی یه شێوه
 باشههی خشههی نه ت نانههه ته. کههوردی نگی رهههه فه و زمههان پێدانی شههه گه بههۆ بههوو، نههرخیش  بههه کی یه رچاوه سههه ڵکوو بههه. کوردسههتان

 ی پرۆسهه ههۆی  بهه می رده سهه و ئهه  کهه. سهۆرانی ی زاراوه  به ت تایبه  به دا کوردی کگرتوی هی نووسینی بوونی جێگیر  له بوو، هه
 ووتهاری زۆر دا می رده سهه و ئهه کوردسهتانی ی رۆژنامهه  لهه. بوو ههه ی وره گهه زۆر خشهیکی نه کوردسهتان باشهووری  لهه  وه یه ئاشتی

 کانی نگاندنه ڵسهه هه  بهه ت تایبهه  به.  وه بوونه ده باڵو نرخ  به یی اوهرێکخر و شکیالتی ته ری، هونه وانی زمانه سیاسی، ئابوری،
  کهه  زاده ن سهه حه بهدوڵاڵ عه مامۆسهتا کانی رۆکهه نیوه پهڕ  نووسهینه  بهه ، وه ئابوریهه و سیاسهی بهاری  لهه قاسهملو دوکتهور هید شه
 ک وه ی دیکهه ری نوسهه زۆر و ههێمن مامۆسهتا کانی نگیهه رههه فه و ری هونه ووتاری شێعرو  به ینووسی، ده پاراو کوردی زمانێکی به

 .کرد ده یی وه ته نه نگی رهه فه  به باشی تیکی خزمه و کوردی ندی مه وڵه ده کی یه رۆژنامه  به ببوو تر هێ و حیسامی ریم که کاک
  ندی ێوه په  له بوو پڕ  که قوناغێک.  وه تازه قۆناغیکی نێو  نایه پیێ  حیزبه و ئه  وه شکیاڵتیشه ته و سیاسی چاالکی باری  له

 رێهک ک یهه تاراده کی ریهه رێبه نی خهاوه  یهه وره گه  نگاوه هه و ئه دوای دێموکرات حیزبی. یی رێکخراوه چاالکی و دیپڵۆماسی گرتنی
 اڵتی ۆژههههر خههۆی نێههو  لههه ت نانههه ته تههوانی  بۆیههه ر هههه بههوو، مههاقوڵ تێکی سیاسههه و دیسههپیلین  بههه کی یههه وه جوواڵنه پێههک، و

  نگاوه ههه  لهه کێک یهه. دا سهک رته به کی یهه راده  لهه  دیهاره ند چه ر هه.  وه بێته چااڵک هێنی نه ی شێوه  به دیسان دا کوردستانیش
 و لههه  کهه بهزانن  وه ئهه بهێ ده  دیهاره. داهههاتوو بهۆ کهادر کردنهی  رده روه پهه و یانهدن پێگه  بههه کهرا سهت ده  کهه بهوو  وه ئهه کان باشهه
  کهادره زۆرتر بوو هه ی وه ئه. بکا یان رده روه په تا بوو دا ڵ گه  له می که زۆر الوی و خۆێندوار فرادی ئه  حیزبه و ئه دا می رده سه

 زۆریههان  وه داخههه  بههه  کههه ،١٣٤٧ – ٤٦ کانی سههاڵه ی وه جوواڵنههه کانی رگه پێشههمه ی پاشههماوه ڵ گههه  بوون،لههه  ئههاواره کانی کۆنههه
 .ونبو وار خوێنده نه
 
 و لهه هێنهدیک بهوونی وار خوێنهده ههۆی  بهه بهوو دێمهوکرات حیزبهی کهاتی و ئهه تی رایهه رێبه باشهی زۆر وڵی ههه ش وه ئهه ڵ گهه  له

 نی مهه یه  نێردرانهه سهێک که نهد چه ت نانهه ته. دا کهادر وجهۆری جهۆار ی وره ده  لهه کهان کادره  لهه شێک به شداری به و  رگانه پێشمه
 .چریکی و نیزامی ی وره ده دیتنی بۆ جنووبی

 
 و کهار و ژیهان ده خۆیهان شهانی نجهی ره  بهه  مه رده سهه و ئهه کانی رگه پێشهمه و کادر ی زۆربه  که بگوترێ راشکراوی  به  وه ئه بێ ده

 ژیهانی انتێکۆشه و ت حمهه زه  بهه  کهه. بوو ههه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه یا موشاویر ت نانه ته. برد ده  رێوه به حیزبیشیان باری
 کوردسههتان باشههووری  لههه  رانیههه و اڵدزێ قههه کانی ناوچههه  لههه کان رگه پێشههمه و کههادر  لههه هێنههدێک. کههرد ده دابههین خههۆی ی رۆژانههه
 یهان و ن بکه حیزبی ی وه کۆبوونه  وه رانه گه  که ش ئێواره برێژن، ق ئاره  ئێواره تا رۆژ و ن بکه کێشی کۆڵ بوون ناچار یان زۆربه
. بوو هههه چههاالکی ک یههه تاڕاده دا، کوردسههتانیش اڵتی رۆژهههه خههۆی نێههو  لههه. ون بکههه حیزبههی تی ئموریههه مه دوای هو رۆژ نههد چه
 ڵ گهه  لهه و دا ده واڵت خهۆی نێهو  لهه ریان سهه دا سهی که پێهنج -چهوار ی سته ده  له هێنی، نه  به کان رگه پێشمه و کادر ت تایبه به
 دا ڕونهاکبیری بچهوکی زۆر کهۆڕی نێهو  لهه  کهه یانهد گه ده وان بهه حیزبیهان کهانی باڵوکراوه. گرت ده ندیان ێوه په حیزب ندامانی ئه
 . وه خوێنرانه ده



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  150 
 

 

 ویهردی قهادری ال مهه هید شهه نهدی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه رز به پایه هیدی شه ، مه رده سه و ئه کانی چاالکه  ره هه  کادره  له کێک یه
 و ئه چاوی به ری ته خه و زۆر کۆسپی و ند که ڕای ره سه  که بوو، تی کوردایه رێگای دڵسۆزی ک هی شێوه  به قادر ال مه هید شه. بوو
 دایهک  لهه حیزبهی کی یه ماڵه بنه  له  که قادر ال مه هید شه.  وه کرده نه سڵی واڵت خۆی نێو بۆ ر فه سه  له کاتێک هی  ، مه رده سه
 نیزامهی و جاسوسهی زگهای ده دام واوی تهه بوو، ویردی حیمی ره ال ندی،مه ناوه ی هکۆمیت ندامی رز،ئه به  پایه هیدی شه کوڕی ببوو

 .رۆیی ده کوردستان قواڵیی تا هه حیزبی، کاری بۆ و زانی ده هی   به تی پاشایه ریژیمی
 

 خهۆی نێهو  هله سیاسهی چهاالکی گرنگهی ر سهه  لهه بوو داگیرا پێ دا وێ له  که م، سێهه ی کۆنگره هاتنی  پێک دوای ،١٣٥٣ ساڵی
 خهۆی یی ئامهاده ، گرنگهه  رکه ئه و ئه بردنی  رێوه به بۆ  که بوو، سانێک که ڵین وه هه  له ویردی هید شه دا، کوردستان اڵتی رۆژهه
 و ره بهه ،  وه یهه سهی که سهێ وتیمێکهی خۆی  به ڵبژێردرا، هه ندی ناوه ی کۆمیته ندامی ئه  به دا وێ له  که  کۆنگره دوای. یاند راگه
  لهه.  وه ڕایهه گه نه  ترسهیه مه پهڕ  ره فه سهه و لهه  وتووه ڵکهه هه   کهادره و ئهه  وه رانهه گه داخێکهی  به. وت که ڕێ وه کوردستان خۆی نێو

 نیا تههه  بههه  کههه دا،  مانانههه قاره رێکی شههه  لههه و  وه تیه پاشههایه ریژیمههی کانی کههداره چه و جاسههوس داوی نێههو  وتههه که  بانههه شههاری
 د ممهه محه نهاوی  بهه  دیکهه وتووی ڵکهه هه الوێکهی دا  ڕه شهه و لهه ر ههه. کهرا هید شه کرد، ڕی شه ئاخری کی فیشه تا ک هی مانچه ده
 و لهه ر ههه. کهرا هید شهه تی پاشهایه ریژیمهی سهتی ده به و کهرا بهاران تیره  سهنه شهاری  لهه دوایهی  کهه گیهرا، برێنداری  به دیق سه
 مانهگ ند چه دوای و گیران  بانه شاری خۆی نێو  له حیزب ندامانی ئه زانی، مه ره د ممه محه و  زاده زیز عه فا مسته دا  ندیه ێوه په
 و بهێڵن جهێ  بهه واڵت بهوون جبوور مهه حیزبهی ڵکی  کهه  به و چاالک زۆر ندامی ئه هێندێک  وه له  جگه. کران باران  تیره  سنه  له

 .بن  ئاواره
 
 مێژوویهی وگهۆرێکی ئهاڵ  لهه  کهه. بوو ههه ی وه ئهه یی ئامهاده و بوو رێکخراو ئورگانیک کی یه هشێو  به دێموکرات حیزبی کورتی  به

 ریی بههه رێوه به خشههی نه کوردسههتان، اڵتی رۆژهههه  لههه و ببینههی خههۆی شههیاوی شههی نه ،١٩٧٩ سههاڵی ی که شورشههه ک وه دا، گرینههگ
 دا کوردسهتان اڵتی رۆژههه رزگهاریخوازی ی وه جوواڵنهه ی تهازه قۆنهاغی  لهه  دیهاره  کهه.بگهرێ سهتۆ ئه وه تر رین به کی یه وه جوواڵنه

 .گرت ستۆ ئه  وه  خشی نه  ترین وره گه
 

 :م هه شی  ده به

 
 گشهتی  بهه ئێهران موو ههه سیاسهی رجی ومه ل هه ر سه  به گۆڕی و ئاڵ ڵێک گه ئێران، اڵنی گه ی١٩٧٩ ساڵی ی که زنه مه  ڕێنه ڕاپه

  لهه کهورد لی گهه بهۆ نهاوببرێ، تێشهکاو شۆڕشهێکی  بهه کهرێ ده  کهه  رینهه ڕاپه و ئهه نجامی ئهه. ێنهاه دا تی تایبهه  به کوردستان و
 .ت ینه مه و رد ده پڕ م هه بوو، وت سکه ده پر م هه ئێران، اڵتی سه ژێرده کوردستانی

 
 ی ناوچهه بهۆ دنیها، بهۆ کانی نجامهه ئه و  یهه وره گه  ڕووداوه و ئهه بهوونی دروسهت تی چۆنیهه باسهی  نیهه  وه ئهه جێگای دا  وتاره م له

 جێگهای دا کتێبیکهیش  لهه ت نانهه ته وان، فره بهه وتۆ ئهه نگاندنێکی ڵسهه هه. بکهرێ کوردستان و ئێران بۆ ڕاست، نێوه اڵتی رۆژهه
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 کۆمهاری و کان سیاسهیه  رێکخهراوه وتی کهه و ڵس ههه و کوردسهتان رجی مهه و ل ههه باسهی کهورتی  به نیا ته من ئه  بۆیه.   وه نابێته
 و تێهر باسهێکی ڕوانی چهاوه نهابێ ر خوێنهه و کێشهی ده ئهاو زۆر ش ویره ههه و ئهه هێشهتا  دیهاره. م کهه ده دا کوردستان  له ئیسالمی

 .بێ ل سه ته
 
  هاتهه تێکرایهی  بهه کهوردیش لی گهه وی، هلهه په نگریسهی ریژیمهی دژی  له تی زایه ناره و خۆپیشاندان کردنی پێ ست ده ڵ گه  له
 بهوو، پێویسهت لیک ههه نیا ته  که بوو، جۆرێک  به زاشا ڕه  مه حه رێژیمی  له کوردستان ڵکی خه اڵنی کۆمه یی توڕه و ڕق. دانی مه
 نی بوو،خهاوه کرد سیاسی باتی خه رێژیم دژی  له  وه پسانه بێ کوردستان  که ت تایبه  به. ڕن ڕاپه ڵک خه اڵنی کۆمه م جه ر سه تا

 زۆرتهر ئێهران ی دێکهه کانی شهه به موو ههه ک وه گشتی  به  که رینه ڕاپه دا تا ره سه  له. بوو یی وه ته نه تیس هه و سیاسی رێکخراوی
 ریژیمهی رووخهانی دروشهمی بێ ههه داههاتوو بهۆ تیان تایبهه دروشهمێکی ی وه ئهه بهێ ڵک خهه اڵنی کۆمهه. بوو گشتی و خۆیی  خۆبه
 .دا ده ڕزاشایان مه حه
 
 اڵنی کۆمهه ی زۆربهه بهڕوای  به. بوو بێزار م رده سه  رجی ومه ل هه  له س که موو هه.  وه کرده ده نه داهاتوو  له بیری وردی  به س که
 .بوو باشتر وی هله په رێژیمی  له ت تایبه  به و تی پاشایه رێژیمی  له رکار سه  هاتبایه س که ر هه ڵک خه
 
  بهه کوردسهتان ڵکی خهه  لهه و گشهتی  بهه ئێهران ڵکی خهه  له زۆر و زۆڵم ی دهن وه ئه ساڵ دان سه درێژایی به  ڵه نده گه  ریژیمه و ئه

  لهه شهداریان به گیان و دڵ  به  بۆیه ر هه. ببینێ خراپتر ش وه له  نگه ڕه  که چوو ده نه  وه ئه بۆ بیری هی   که بوو، کرد تی تایبه
 کانی شهاره ی زۆربهه  لهه. زرانهد دامه رێنیان ڕاپهه ی بنکهه نکا شهاره واوی تهه  لهه خهۆ  بهه خهۆ و کهرد دا  رێژیمهه و ئهه دژی باتی خه

  رێکخههراوه. کههرد ده ڕینیان راپههه ریی ڕێبههه وخههۆ  ناڕاسههته ی شههێوه به کوردسههتان، ڕونههاکبیری و وار خوێنههده ک یه سههته ده کوردسههتان
 ل ههه اڵم بهه. ون بکهه ڵک خهه اڵنی کۆمهه پهێش وه بتهوانن  کهه بوون نهه هێهز  به  نده وه ئه یا بوون، نه دا یدان مه  له یا کان سیاسیه

 .هات ده ر سه  به وگۆڕی ئاڵ هات ده ر هه  که رجه ومه
 

 ڵکی خهه ی زۆربه تی رایه نوێنه و وێ که ڵک خه اڵنی کۆمه پێش وه توانی دا کورت زۆر کی یه ماوه  له کوردستان دێموکراتی حیزبی
 شههێ  مامۆسههتا.  وه ناوانههه نێهو  هاتههه ناویههان تههریش رێکخهراوی و س کههه کهێنههدی دا  نێههوه و لهه. بگههرێ  وه سههته ده  بههه کوردسهتان
 .پاراستبوو ڵکدا خه نێو  له خۆی رێزی دا شا می رده سه  له  که حؤسینی، عزالدین

 
 ران، نجبههه ڕه یکار، پههه موجاهیههدین، ، تههووده حیزبههی فیههدایی، چریکههی ک وه کان ریه رانسههه سه  رێکخههراوه ی زۆربههه  وانههه له  جگههه
 نگرێکی الیهه دا الوان نێهو  لهه بوو، هه یان بنکه کوردستان  له تر هێ و ف شره ئه چریکی کرێکار، رێگای کۆمۆنیستان، تی کیه یه
 ل ههه دا، یاڵی خهه ی شؤڕشهگێرانه پێوانی ڕێگا  وله تیژ و توند دروشمی دانی  له ، رێکخراوانه و ئه رکێی به کێ. بوو هه میان که
  بهه و ی سهاڵه چ  بهه نیزیهک باتی خهه پێێ بهه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی. بهوو هێنا پێک کوردستان  هل یری سه رجێکی مه و
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 یاسهایی اڵتداری سهه ده به خهۆی بوو، ههه تی زۆربایهه ڕاسهتی  بهه  کهه دا، کوردسهتان ڵکی خهه اڵنی کۆمهه نێو  له ری کاریگه ی گوێره
 ی شههێوه  بههه دا ڕاسههتی  لههه دێمههوکرات حیزبههی ی پێوانههه و ئههه گشههتی دنیڵبژار هههه کههاتی تهها  دیههاره. زانههی ده کوردسههتان ڵکی خههه

  ئیهددیعا تهوانێ ده دێمهوکراتێکیش ی شهێوه  بهه دێمهوکرات حیزبهی  که وت رکه ده دا  ڵبژاردنه هه و له اڵم به. کرابوو نه دێموکراتیک
 و ئههه واوی تههه  چونکههه. بگههرێ سههتۆ ئه وه نکوردسههتا اڵتی سههه ده تههوانی ده و  ڵههه گه  لههه کوردسههتانی ڵکی خههه ی زۆربههه  کههه بکهها

  لهه ت نانهه ته. بوون دێموکرات حیزبی رانی نوێنه ، وه هێنایه پێویستیان ئی ڕه کوردستان  له دا م که یه ری وه ده  له ی کاندیدایانه
  لهه.  هێنهابووه رچاویان بهه زۆر کی یهه زۆربه هاباد مهه و(،شهنو غده نه شت،پیرانشار رده سه) ک وه کوردستان، ندی ناوه کانی ناوچه
 اڵم بهه بهوون، کاندیهداکان موو ههه ی وه پێشهه  له ر هه تریش جێگاکانی  له.  هێنابووه یان، زۆربه ریوان مه و  قز،بانه سه بؤکان،

 .بوون چوو نه ر ده دا م که یه وری ده  له
 
 ڕاسهتی به رێکخراویکهی ههی  و بوون ههه ری فتهه ده یان ته  که عزالدینیش شێ  مامۆستا. دێموکرات حیزبی وێستی ی وانه پێچه  به
 کوردسهتان نووسهی چاره بهۆ دا بریهاردان  له بێ ده وابوو پیێ و کرد ده کوردستانی ڵکی خه تی رایه رێبه  بوو،ئیددیعای نه پشت  له
 ت زۆربهه  کهه بوو نهه  وه بهه بهوون و پێشره  ڵه کۆمه بۆ. پێش چۆ ده زۆرتریش  ڵه کۆمه  وه له  جگه. بێ دێموکرات حیزبی ک وه ئی ڕه
 .بوو ده ل حه دا ئولۆژیک ئیده کی یه هاوکێشه  له ربون رێبه ی له سه مه و ئه بۆ. یانا بێ ڵ گه  له
 

 کۆمهاری هێهزی. دابهوون  کێشهه  لهه اڵت سهه ده ر سهه  لهه  وه پێکهه کی ره سهه هێهزی سهێ کوردستان  له: بوو  جۆره و به ش که هاوکێشه
  لههه بزانههێ پێویسههت  بههه ی وه ئههه بههێ  ڵههه کۆمه. کوردسههتان تکێشههانی حمه زه و کرێکههاران هێههزی و کههورد بههورژوازی ئیسههالمی،هێزی

 ری نوێنههه  بههه دێمههوکراتی حیزبههی زانههی، ده کوردسههتان تکێشههانی حمه زه و کرێکههاران ری نوێنههه  بههه خههۆی بههدا، نیشههان دا  وه کههرده
 وانی پێشههڕه کانی تیوریههه  ڵههه کۆمه. بههوو دیههار خههۆی جێگههای  کههه ئیسههالمیش کۆمههاری و دا ده م ڵههه قه  لههه کوردسههتان بههورژوازی
  لهه کوردسهتان والی ئهه الو م ئهه بهێ حاکمی  به خۆی وان ئه پیێ  به و خۆی بوونی ق حه  به ی ڵگه به  کرده ده جیهانی کومونیزمی

  لهه بهێ، میللهی ر گهه ئه ویش ئهه بهورژوازی،.  ارهکرێکه هێهزی ری نوێنهه حیزبهی بهۆ ری رێبهه  تیوریانهه و ئهه پیهێ  به. دا ده م ڵه قه
 نهابێ ک یه شهێوه ههی   بهه اڵم بهه ربگیهرێ، وه ی کهه هێزه  لهه ڵک کهه کهرێ ده ئیمپریهالیزم و رسهتی په کۆنه دژی  له دا، مێک رده سه
  وه ڵهه کۆمه ن الیهه  لهه شئێسهتا تها بوو، بورژوازی ری نوێنه  که دێموکرات حیزبی. بدرێ  پێ اڵتداری سه ده یا ریی رێبه خشی نه

 سیاسهی باتی خهه تهوانی ی ده نیا ته دا، ت حاڵه باشترین  له درابوو، نه م ڵه قه  له میللی بورژوازی  به کرابوو نه ڵ گه  له لوتفی
  لهه کهانی ره ربهه به بتهوانێ  کهه خستبوو، نه ڕێک خۆی  یه ڕاده و به کوردستان کرێکارانی هێزی  چونکه جارێ ویش ئه. بکا ئاشکرا

 کوردسهتانی ر سهه  لهه ئیسهممی کۆمهاری پاسداری و ش رته ئه ترسی مه  ش وه له  جگه. رنێ ده وه یدانی مه  له و بکا بورژوازی ڵ گه
 .بوو هه ئازاد

 
  لهه زۆرتهر مامۆسهتا تی سهایه که و خش نهه ند چه ر هه. ڕاکێشێ خۆی الی بۆ عزالدین شێ  مامۆستا رنجی سه توانیبووی  ڵه کۆمه
 ر بهه  لهه اڵم بهه بهوو، ڕوونتر داهاتووی  بایه نیزیک حیزب  له ر گه ئه ڕاستیش به و  وه هاته ده دێموکرات حیزبی  له نیزێکی ڵ گه



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  153 
 

 

 نیا تهه"  دیهاره ئایینی، – سیاسی ری رێبه ناوی  به وی ئه  ڵه کۆمه  چونکه م که یه.  وه وته که نیزیک  ڵه کۆمه  له مامۆستا هۆ، دوو
 ئهایینی –سیاسهی  کی تیه سهایه که ک وه نیا تهه وی ئهه دێمهوکرات حیزبهی و برد نهاوده ،"بهوو پهێ کهاری  کهه دا ندێک به رو سه  له
 جوتیهاران و کرێکهاران نگری الیهه وتووی پێشهکه رێکی رێبه ک وه بوو خۆش پێ زۆری مامۆستا دا می رده سه و له م دووهه. ناسی ده

 لینینیهزم -مارکسهیزم دوای وه  کهه ی وارانهه خوێنده  الوه و له زۆر. بکا بۆ ی نده پروپاگه   هو باره و له بێ هه سێکیش که و بناسرێ
 .برد  ناوده سوور مامۆستای و وتوو پێشکه ری رێبه  به ویان ئه و الی  چوونه ده وتبوون، که
 

 تێهک خشهی نه تێکڕا،زۆرتهر  بهه موو ههه.  بهووه کهرد کوردسهتان  لهه یان بنکهه مویان ههه  کهه ری، رانسهه سه ی ێکهه د کانی رێکخراوه
 کهرد، ده دا بات خهه  له هاوکاری ناو  به دا، کوردستان  له کدار چه ی شێوه  به ک یه ماوه  که رێکخراویان باشترین. بوو هه ریان ده
  تاوه ره سههه  لههه  کههه نکا فیداییهه  چریکههه رێکخههراوی  وێنههه بهۆ. دا کوردسههتان ی وه جوواڵنههه  لههه ی ڕبهه زه ترین وره گههه دا ئههاخری  لهه
 حیزبههی و ئیسههالمی کۆمههاری سههتی دارده  بههه بههوو زۆری  ره هههه شههی به ی کههه ئاخره کههرد، ده دا کههداری چه ی وه جوواڵنههه  لههه شههداری به

 . تووده
 
 دا  وه ردهکه  لهه کوردسهتان، ڵکی خهه ی وه جوواڵنهه نگری الیهه ک وه کوردسهتان  هاتبوونهه ناو به  که ش دێکه کانی رێکخراوه واوی ته
 وت چهه ئۆڵوژی ئیهده رێبهازێکی بهۆ کوردسهتانی واری خوێنهده الوانهی  لهه ک یهه ژماره م کهه النهی. دا ده  یهه وه جوواڵنه و له یان ربه زه
 خهۆش  لهه  وه لهه  جگهه. دا ده ههان بهوو، پێشهتر  لهه باتێک خهه موو هه  له دا  مه رده سه م له  که یی، وه ته نه باتی خه  له و کێشا ده

 جهار زۆر ڕاسهتی به ، ڵهه کۆمه و دێموکرات حیزبی  واته دا، کوردستان ی وه جوواڵنه هێزی دوو نێو  له کی ره به دوو ئاگری کردنی
  بهه اڵم بهه بهڕێ، رده ده  رکیهه به دوو و لهه خۆیهان رانی نیگهه بهار و جهار وانهیش  له هێندێک  دیاره. بوو هه رییان ده تێک خشی نه

 حیزبهی ر گهه ئه. فرۆشهت ده  ڵهه کۆمه یها حیزب  به خۆیان ی نده پڕوپاگه جار زۆر و بگرن، ماسی  قوڕاوه و هل ویست یان ده گشتی
 .دێموکرات حیزبی دژی  به  بدانایه تی یارمه  ڵه کۆمه ر گه ئه و دوان ده  ڵه کۆمه دژی  بدانایه تی یارمه دێموکرات

 
 اڵم بهه. گرت ده  ڵه کۆمه یا حیزب، کی یه کردوه  له یان خنه ڕه ق حه  به بوو هه اشو جاری  که بێ رچاو به  له مان وه ئه بێ ده  دیاره

 خشهی نه  تاوه ره سهه  لهه ر ههه  تهووده حیزبهی. ین بکهه بهاس  رێکخراوانهه و ئهه تیڤی نیگهه ی وه کهرده ی وێنهه هێنهدێک کورتی  به با
 ی شههێوه  لههه چ و کان کوردسههتانیه  رێکخههراوه نێههوان کی ره دووبههه ئههاوری کردنههی خههۆش  لههه چ. دا کوردسههتان  لههه بوو هههه ری تێکههده

 ڵ گهه  لهه نهدی ێوه په درێهژی و دوور رابهردووی هۆی  به ت تایبه  به. بوو هه باالی ستێکی ده دا شێن ڵوه هه شکیالت ته و جاسوسی
 دا دێمهوکرات حیزبهی کهانی ێکخراوهر نێو  له  تووده حیزبی خشی نه. بوو هه ستی ده  میشه هه دا حیزب نێو  له دێموکرات، حیزبی

 دا مهان زه ک یهه  لهه ت نانهه ته و کهرد ده ی شهه گه رۆژ  به رۆژ دا می رده سه و له  که چوو ده تانێک ره سه ک وه. بوو ر تێکده ڕاستی به
 .حیزب مێشکی  یشته گه
 

  توانا ن خاوه ئوستادێکی دا  دیکه کانی هرێکخراو و دێموکرات حیزبی نێو وارانی خوێنده و الوان فریودانی  له کان ییه تووده
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 کان ئینسهانه ی وه کردنهه خاڵی بهه کهرد ده سهتیان ده  وه ڵهه وه هه  لهه. پهێش  چوونهه ده  فێڵبازانهه و تاکتیهک  بهه نادیار، زۆر. بوون
 کانی ره زه نهه بهوونی سهتڕا بهۆ جوانیهان تێهوری  بهه کی یه هاوکێشه هاتن ده شتێک موو هه پێش.  وه تێوریه و ئۆڵوژی ئیده باری له

 و گهۆڕ  دێنایهه کانیهان رێکخراوه فرادی ئهه ڵ گهه  لهه ردی فهه ی شهێوه  بهه. ڕشت ده دا تر ی که نه الیه ری زه نه بوونی  ڵه هه و خۆیان
  لهه زۆر. خلیسکا ده ڵ هه بکا ست هه ی وه ئه بێ کابرا نکاو  له جا. کرد ده خاڵی  وه تیوریه باری  له فیان ره ته پێی بن  ره به ره به

 ی ڕبهه زه ترین وره گهه و خهوارد  یهان تووده حیزبهی ی درێژیهه زمهان و فێڵبازی و ئه فریوی دێموکرات حیزبی نێو کانی الوه و کادر
 .نواند  خۆی دا سی که وت حه تاقمی ی وه بوونه جوێ  له    تووده حیزبی

 
 نێههو  لههه شههکیالتی ته ی خههۆره خشههی نه ئیسههالمی، کۆمههاری ونیبههو ئیمپریالیسههت دژی بیانوی بههه دا کههاتی و لههه  تههووده حیزبههی

 ئێهران  لهه گشهتی بیهروڕای نکاوی لهه بهوونی ئهازاد و یی وه ته نێونه وکاتی ئه رجی مه و ل هه. دی ده دا  رێژیمه و ئه ئۆپۆزیسیونی
 سهتانی ده کاربه ی فێڵبازانهه تی سیاسه ها روه هه. دا ده یان تووده حیزبی ی تکارانه یانه خه خشی نه و روویی دوو تی یارمه زۆر. دا

 .بوو پشتیوانیان نواند، ده خۆیان جۆرێک  به ی جاره ر هه ئیسالمیش، کۆماری
 
  کهه بهوو  وه ئهه رکیێ به کێ دا می رده سه و له. بوو هه  بۆچوونانه  جۆره و ئه ی مینه زه دا، کوردستانیش واری خوێنده الوانی نێو  له
 بهۆ ت نانهه ته س کهه زۆر. ێ بده نیشانی دا  کردوه  له و ی بکه یار ته لینینیزم – مارکسیزم ئۆلۆژی ئیده به خۆت زۆرتر رچی هه

 لیباسهی نهد، مه وڵه ده زۆر کهابرای  وێنهه بهۆ. کهرد ده ی مندااڵنهه کهاری ، وه ئۆڵوژیهه تیده باری  له خۆی تیژی و توند نیشاندانی
 مهااڵن  لهه یها وتان، مزگهه  لهه گشهتی ی وه کۆبوونهه چهۆ ده ، وه دڕاوه کهۆنی وشهی که  بهه رێکخراوێهک ری رێبهه. کهرد ده ر به  له کۆنی

 و دا ده میلیهاردان  لهه ری سهه بهاپیرانی و بهاب میراتهی  کهه دا کاتێهک  لهه  وه ئه. خوارد ده دؤی و نان و  وه کرده ده ت ڕه فروجاوی
 .ڵگرێ هه لێ ستی ده بوو نه حازریش

 
 ر ههه وان ئهه بۆچهوونی پێهی  بهه. کهرد ده ش دابهه ڵکیان خهه مهاڵی و مڵهک و  دارۆغهه  بوونهه ده خۆڕا  له وتیژ توند الوی هێندێک

 کهرا ده مهۆر دوکانێهک خهۆڕا  له وابوو جاری.  دیکه سێکی که  به بدرێ بوو ده بوو، زیاد لێ کێکیانی یه  بایه هه دوکانی دوو س که
 .بوو کرا ساز ک رایه هه وت، که ده فریا داندرابوو،  وه ڵکه خه و کان هرێکخراو و حیزب ن الیه  له  که شار، شورای تا و
  

 ماڵپەڕی گیارەنگ: سەرچاوە
 

------------------------------------------------- 
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 Globalisation Guide))  جیهانی بوون چییه به

 
 رۆک نێوه                                                   

 
  چییه؟ بوون جیهانی به -١
  .کێن؟ بوون جیهانی به یدانی مه کانی ره که یاری -٢
  .چین؟ کانی وپارامیتره گۆرێ هاتۆته بۆچی بوون جیهانی به ی پرۆسه -٣
  .چین؟ ئازاد بازاری کانی رجه وخه قازانج -٤
  .چییه؟ ندی پێوه کانی وئامرازه رنێت ئینته ڕۆڵی -٥
  .کان؟ دێموکراتیه یره غه ڕێکخراوه بۆ وه النه گه له هێزه ی وه گوێزرانه بوون جیهانی به ئایا -٦
  .؟ چین بوون جیهانی به کانی ندیه تمه تایبه -٧
  .یه؟ هه الن گه کولتوری ر سه له شوێنکارێکی چ بوون جیهانی به -٨
   .سازییه؟ پیشه وتنی پێشکه نجامی ئه بوون جیهانی به ئایا -٩
   .یه؟ هه بوون جیهانی به بۆ دیکه رناتیڤێکی ئاڵته هی  ئایا -١٠
   .دا؟ شه گه حاڵی له اڵتانی وه بۆ بوون جیهانی به واتای -١١
   .راست؟ نێوه اڵتی رۆژهه ر سه له بوون جیهانی به شوێنکاری -١٢
   .الن؟ گه ی رزگاریخواز ی وه جوواڵنه ر سه له بوون جیهانی به ی وه نگدانه ره -١٣
  .کورد؟ ی له سه مه بۆ بوون جیهانی به گرنگی -١٤
  ربگرین؟ وه بوون جیهانی به ی پرۆسه له ڵک که توانین ده چۆن -١٥
 

 Globalisation Guide))؟ به جیهانی بوون چییه -٠
 
 یر رووپهه نێهو هاتوونهه جیهاواز بیهرورای زۆر ر ده بهه رادده ولهه کهراون وه لێکۆڵینهه لێک گهه بهوون جیههانی بهه ی پرۆسه ر سه له

 ربه سههه لههه کتێههب ٥٩٨ و ووتههار ٢٨٢٢دا  ١٩٩٨سههاڵی  نیالههه ته."رنێت ئینتههه کانی لکترۆنیههه ئه ڕه الپه و کان کان،ڕۆژنامههه کتێبه
 . کردوه یان پێناسه ک یه شێوه به کام ر هه که نووسراون، بوون جیهانی

 
 هههۆی بێتههه ده چونکهه بیههنن، ده ئههابووری نیکرد شهه گه بههۆ یی بناغههه کی یه  پرۆسهه ک وه زۆرتههر بههوون جیههانی بههه س کههه هێنهدێک

 بهاری ر سهه لهه یهه هه ی وه کاردانهه دیاره ئابوریش بوونی ڵ تێکه. دا یی وه ته نێونه ئابوری نێو له یی وه ته نه ئابوری کردنی شه گه



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  156 
 

 

 ڵناسهی کۆمه. ن کهه ده ترک یهه ر سهه لهه کهار تێکداچاالک ی شهێوه به کهه جۆرێک به الن گه کلتوریی و  تکنیکی تی، اڵیه کۆمه سیاسی،
 و بهه کا، چاولێهده کهات و خێرایهی دابرانی لێهک ک وه بهوون جیهانی بهه (Antoni Gidens) گیهدنیس  نتۆنی ئهه ناوبانگ بهه

 کهات بهێ وکلتوربهه زانیاری کهه کهرێن، ده جێ بهه جێ دنیهادا موو ههه له خێرا جۆرێک به یی وه ته نێونه کانی ندیه یوه په که مانایه
 باشهی سهایتێکی کهه (Ruud Lubers)رس  روودلوبهه نهاوی به ندی هوله کی زانایه. وه بنه ده باڵو جیهاندا موو هه به گرتن
 www.Globalize.nlکان،  جۆره جۆربه له سه مه ر سه له یه هه

 
 لههههه زانههههێ ده نوانههههدن رێکی فاکتههههه نیابههههه ته ییجوغرافیهههها دووری و بینههههێ ده وره گههههه کبونێکی یههههه بههههه بههههوون جیهانی بههههه
 بههۆ نوانههدن تههۆری پێویسههته نیا تههه واتهها. دنیههادا ری رانسههه سه لههه تی اڵیه وکۆمه نگی رهههه فه سیاسههی، ئابوری، کانی ندیههه یوه په

 .ببێ جیهانی ش یه پروسه و ئه تا بێ، جیهانگیر تی تایبه کی یه پرۆسه
 

 ر ههه که، یه گشهتی پرۆسه ر سهه لهه یهه هه جیاوازیهان بیروبۆچوونی بوون جیهانی به ی پرۆسه یکان گره خنه ره و کان پسپۆره له زۆر
 م ئهه کهه لمێنن سهه ده وان ئهه. زانهن ده جیهانی ی وره گه ئابوری کی ره سه رێکی به رێوه به و رێک هانده به تێکرا به موویان هه ند چه

 تێهدا شهداری به جیههان اڵتهانی وه موو ههه چێ، ده رێوه به وه کانه زلهێزه ته  وڵه ده و کان وره گه وکارتێله بانک ن الیه له یه پرۆژه
 .ژیان کانی نه الیه موو هه ر سه له یه هه شوێنکاری و ن که ده
 

 ر هههه ، یههه هه ی وره گه شههوێنکارێکی جیهههان ئههابوری ر سههه لههه یه،که داری رمایه سههه کراوی هارنههه مه کی یههه پرۆژه بههوون جیهانی بههه
 ڵ کۆمههههه کههههانی وتوێژه چین موو هههههه و رگههههرێ وه لێ ڵکی کههههه تههههوانێ ده خههههۆی کردنی شههههه گه ی راده ی گههههوێره بههههه ی ڵگایههههه کۆمه
 لههههه نۆتردام زانسههههتگای لههههه کان ییههههه وه ته نێونه زانیاریه نسههههتیتۆی ئه لههههه( Simon reich)ی   ره سههههیمۆن.وه گرێتههههه ده

 لههه یههش( Douglas Nelsen)  نێڵسههن دۆگههاڵس. بههوون جیهههانی بههه ر سههه لههه کههردوه گشههتی کی یههه وه دالێکۆڵینه١٩٩٨سههاڵی
 جیهانی بهه ی پرۆسهه کهه داوه وڵی ههTulane University “ ین  توله زانستگای کانی ئابوریه و سیاسی زانسته نستیتۆی ئه

 .بناسێنێ بوون
 
 کهه دێ پێهک جیههانی ری فاکتهه ڵێک کۆمهه هله یه پرۆسهه م ئه که یه وه ئه ن ده ده وه ستیه ده به کورتی به زانایه دوو م ئه ی وه ئه
 ڕیگهای لهه کهه ن کهه ده دروسهت دینامیکێک و یه هه ریان کاریگه تی اڵیه کۆمه و نگی رهه فه سیاسی، ئابوری، کردنی شه گه ر سه له

 .جیهان کانی وقوژبنه لێن که موو هه نێته یه گه ده خۆ وه کانه یه گشتی ره نه یه راگه
 
 و کها ده درووسهت ن الیهه دوو ری کارتێکهه دا یی وه تهه نێونه چهاالکی تێکهدا تهۆرێکی لهه و یهه هه یی نێوقهاره بهووردی دینامیکه م ئه

 کتر یهه له ڵک که نه الیه دوو کی یه هاوکێشه به دنیا کانی هێزه موو هه واتا یه، نه الیه دوو ویش ئه که دێنێ پێک تازه هێزێکی
 .گرن رده وه

http://www.globalize.nl/
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 چ لههه بههزانین کههه یههه وه ئه یه پرۆسههwww.globalisationguid.org م  ئههه بههۆ بهاش نێکیناسههاند کانی بناغههه لههه کێک یهه
 کی یهه نوخته ئێسهتا تها کهه یهه وه ئه ی که راسهتییه. ن کامانه بریونی ئێستا تا که ی قۆناغانه و ئه و پێکردووه ستی ده وه کاتێکه

 بێ، ههه بوون جیهانی بهه رۆکی نێهوه ر سهه لهه واو تهه کی زاییه هشهار ر گهه ئه اڵم بهه. کراوه نهه دیهاری یه پرۆسهه و ئهه بهۆ پێک ست ده
  ١٥٢١ تا ههه ١٥١٩ کانی سهاڵه لهه کان ئوروپاییهه.بکهرێ دیهاری خمینی ته کی یه شێوه به کردنی شه گه و پێک ست ده خاڵی کرێ ده

 گوزاری رمایه سهه و رگهانی باز ی وره گهه کی یهه  وه قینه ته مهه ئه. ن بکه دا دنیا وری ده به زانیاری، ریی فه سه کی یه بازنه توانیان
  ری شهه کانی سهه ره که هێنهانی م رهه به هۆی به بوو خێرایه کردنه شه گه م ئه. دا نۆزده ی ده سه کانی ساڵه ئاخرین له بو دواوه به

 .دا ١٩٣٠ له یی وه ته نه نێو کانی ندیه یوه په بوونی ستیار هه و م که یه جیهانی
 

  کانی ساڵه ئاخرین له که زانن، ده بوون جیهانی به ی پرۆسه ستپێکردنی ده تایی ره سه قۆناغی به قۆناغه م ئه س که هیندێک
 . وه نایه رای گه دا  نۆزده ی ده سه
 
 کانی قۆناغه و کات کانی هێڵه دیاریکردنی هۆی به که یه وه ئه کرێ ده لێ چاوی وه یه زانیار رووی له کی ره سه خاڵی به ی وه ئه
 .دا١٩٢٥ و ١٨٧٥ کانی ساڵه نێوان گریگۆرله ی ساڵنامه کردنی بوڵ قه ڵ گه له هاوکات ڵسا
 

 .کران قبووڵ گرتنه ندی یوه په ی ئامرازه و ئه هێماکانی و تێلگراف بۆ یی وه ته نێونه کانی ستاندارده دا مه رده سه و له ر هه
 

 ههۆی بهه بهوو یه وه قینه ته و ئه. بو دواوه به داری رمایه سه ی دیکه ی هور گه کی یه وه قینه ته م دووه جیهانی ری شه هاتنی کۆتایی
 موو ههه کهانی بازاره بهۆ بهاوێژن بهاڵ توانیهان کهه دا، یی وه ته نێونه ی راده له یی وه ته نه ند چه ی وره گه کۆمپانیای بوونی دروست
 هێزکردنی بهه و وایی ههه ری فه سهه. ئهاراوه هاتهه یههانیج تری زمێکی نهه کان کۆلۆنیهه اڵتهه وه خۆبونی ربه سهه بهه اڵم بهه.  جیهان

 جیههان ی دیکهه ی وره گهه  رووداوێکهی. بهو دواوه بهه یی وه تهه نێونه رگهانی بازه بهاری وتنی پێشهکه یی، وه ته نێونه کانی ندیه یوه په
 نێهوان لهه سهارد ری شهه چهوونی نێهو لهه ههۆی به بو که بو سۆسیالیستی اڵتانی وه بلۆکی شانی ڵوه هه و بێرلین دیواری رووخانی

 .دا جیهان ی وره گه بڵۆکی دوو
 
 نهدی یوه په ئیمکانی رنێت ئینته تۆری گرینگتر مووشیان هه له و موبای  فونی له ته ره، کامپیۆته یدابوونی په تر وره گه ش وانه له
 بچهوک زۆر گهرتن نهدی یوه په دنیهای کهه کهرد تۆیان و ئه کارێکی هێناو پێک دنیادا جیاجیاکانی ناوچه نێوان له خێرایان زۆر
 بهه دا ده تی یارمهه گرتن نهدی یوه په ڕێگهای ی وه بونهه کهورت .بکهرێ جیهانی گوندی دروستبونی له باس که جۆرێک به وه، بێته ده
 وه اڵتێکهه وه هل خێرا و رباڵو به کی یه  شێوه به که کلتوری و رگانی،زانیاری ئابوری،بازه سیاسی، ک وه ی دیکه کانی پرێسه موو هه

 جیههان موو ههه لهه گرتنیان نهدی یوه په شۆرشهێکی دا راستی له گرتن ندی یوه په ی ئامرازانه م ئه. دیکه اڵتێکی وه بۆ وه بگوێزرێنه
 پێنسهلڤانیا زانسهتگای لههMauro Colin کهۆلین  مهۆرۆ. کهردوه ر ده بهانگی نێهو بوون جیهانی بهه ی پرۆسهه بهه کهه خست رێ وه
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 ی ۆسهههه په ڵدانی رهه سهههه و گرتن نهههدی یوه په ی تهههازه کانی میکانیزمهههه گهههۆرانی تی چۆنیهههه ر سهههه لهههه سهههودی بهههه زۆر کتێبێکهههی
 .رگرتنه وه لێ ڵک که جێگای زۆر که نوسیوه بوون جیهانی به
 
 .بکرێ لێ چاو" یشتن گه ڕێگای ی وه بونه کورت و زانیاری بوردی یدانی مه ی وه بونه وره گه" ک وه بوون جیهانی به کرێ ده گشتی به
 

 بوون کێن؟ جیهانی  یدانی به کانی مه ره که یاری  -٢

 
 م ئههه. زرا دامههه دا ١٩٩٥ سههاڵی لههه یههه کههه  یی وه تههه نێونه رگههانی بازه ڕێکخههراوی یدانههه مه و ئههه ری یاریکههه ترین وره گههه -١٠٢

 دا یهه ڕێکخراوه و لهه کهه وه اڵتهه وه ١٢٣ کانی پارلمانهه ن الیهه لهه کهه دارشهت یی وه تهه نێونه رگهانی بازه کانی قانونه یه ڕێکخراوه
 ن نهاده ڕێگها (World Trade Organisation ) یی وه  ته نێونه رگانی ڕێکخراوی بازه کانی قانونه. کران ند سه په شدارن به
 دیکهه اڵتهانی وه انیکااڵک ی ه و ژووره هاتنه له ڕێگا بکا خۆی کانی بازاره به ش پێشکه خۆی تی سنعه نیا ته که اڵتێک وه هی  به
 موو هههه نێههو لههه ئههازاد وێههری و ئههاڵ کههه دایههه ره باوه و لههه رگههانی بازه یی وه تههه نێونه ڕێکخههراوی. بگههرێ خههۆی کههانی بازاره نێههو بههۆ
 کانی تاکهه سهاغی ش له بهاری و ژیهان ی رادده نانت تهه و کان اڵتهه وه موو ههه وتنی پێشکه بۆ بێ ده ر خۆشکه ڕێگا دنیادا اڵتانی وه
 .ر سه باته ده کانیش جیاوازه ڵگا کۆمه ونا
 

 دا ده تی یارمهه خهۆی ی نۆبه به ویش ئه که دێنێ، پێک سالم تی قابه ره و اڵتێک وه موو هه گاته ده پێویست کی شتومه ها وه ر هه
 .بکرن پیویست کی شتومه بتوانن کانیش داهاته م که خێزانه ی وه ئه هۆی بێته ده و ک شتومه رخی نه ی وه خواره هاتنه به
 

 ری شههه کانی کۆتاییههه لههه ١٩٤٦ سههاڵی لههه( International Monetary Fund)تی  وڵههه نێوده پههووڵی سههندوقی ٢٠٢
 ی راده لهههه کان پووڵهههه ی وه گۆرینهههه سیسهههتمی لهههه جێگیریهههی دیهێنانی بهههه سهههندوقه و ئهههه ئامهههانجی. زرا دامهههه دا مەدوو جیههههانی
 ری فاکتهه زۆر بهه چونکهه دژواره لێک گهه دراوی ی وه گۆرینهه بهۆ وتۆ ئهه رجێکی ومهه ڵ هه نیپێکهێنا ند چه ر هه. دایه یی وه ته نێونه
 و دراوی وگۆری ئهاڵ ی پرۆسهه رێخسهتنی وه ههۆی  تهه بۆ سهندوقه م ئهه کانی وڵهه هه اڵم بهه. گرێهدراوه وه ییه ناوچه و یی وه ته نێونه

 ی پرۆسهه ڕێکخسهتنی بهواری لهه ره تیهده  یارمه ها وه ر هه سندوقه م هئ. دا دراوی بااڵنسی دانانی له اڵتان وه بۆ ڵ هه ڕخساندنی
 نێههو زراوه دامههه م ئههه چههاالکی یههدانی مه بههونی وان فههره ت تایبههه بههه. دا کان تیههه وڵه نێوده رزه قههه ی وه دانههه تی چۆنیههه و ئیعتیبههار

 لهه مهاڵی هاوکهاری سیسهتمێکی پێکهێنهانی بهه دا هد وره گهه کی تیه یارمه شدارن، به تێیدا اڵت وه ١٨٢ ئێستا تا که ییه، وه ته نه
 دروسهتبونی بهه کهردوه ی وره گهه کی تیهه یارمه مانهه ئه رای ره سهه. کها ده خێراتهر بوون جیهانی بهه ی پرۆسهه و جیهاندا ری رانسه سه

 شسهاغی، له کهانی پرۆژه کهه دا کردن شهه گه حهاڵی لهه و ژار ههه اڵتهانی وه بهه کا ده وره گهه کی تیه یارمه ویش ئه که جیهانی بانکی
 و تی وڵهه ده کانی یه ئابوری  ریفۆرمه به تی یارمه ک وه ر هه. ن بکه جێ به جێ دیکه تگوزاری خزمه و یی رده روه په وه،  خواردنه ئاوی
 .دا ئابوری بواری له ت تایبه  رتی که کردنی شه گه
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 کردنههی چههاالک هۆی بههه بههو دا  راسههتی لههه ییههه وه ته نه نێههو زهنفههوو بههه ڕێکخههراوه م ئههه  کان کگرتوه یههه وه ته نه ڕێکخههراوی -٣٠٢
 پێویسههته تان وڵههه ده کههه درا بریههار دا رێکخههراوه م لههه. بوون جیهانی بههه ی پرۆسههه مۆتههۆری و یی وه تههه نه نێههو کانی ندیههه یوه په
 ر رانمبهه به لهه ویتر ئهه و خۆیهان یاڵته وه دانیشهتوانی کانی قازانجهه پاراسهتنی بهۆ کیان یهه. بێ هه یان نه دووالیه تی رپرسایه به

 .دا یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه له دیکه اڵتانی وه دانیشتوانی
 

 و ئهه کردنی پیهاده له و کاندا تیه وڵه نێوده قانونه دارشتنی له یه هه چاوی ر به جیهانی رۆلێکی کان کگرتوه یه وه ته نه ڕێکخراوی
 .دا یی وه ته نێونه ی راده له خۆی کانی هتی وڵه نێوده نستیتوته ئه ڕێگای به قانونانه

 
 Corporation and Development Organisation for Econemicsنان  بنیات و ئابوری ڕێکخراوی -٤٠٢

 و شههیمالی مریکای ئههه لههه خهها ده ڕیک خههۆی نههدامی ئه 29 بههۆ تی اڵیههه کۆمه کردنی شههه گه و ئههابوری کانی ته سیاسههه ڕێکخههراوه م ئههه
 النهد نیوزه و ئۆسهترالیا باشور، ی کوره ژاپۆن، جارستان، مه هستان، له چێک، کانی ته وڵه ده ڵ گه له ها وه ر هه. ارۆژئاو ئۆروپای
 ئابوریهه ڵگه به ی وه کۆکردنه له بریتییه دا جیهانیبون به بواری له یه رێکخراوه و ئه کانی گرینگه کاره له کێک یه.یه هه هاوکاری
 .کان جیهانیه

 
 Conference on Trade and Developmentنهان  وبنیا رگهانی بازه بهۆ کان کگرتووه یهه وه ته نه سهیکۆنفران -٥٠٢

United Nation یهه وه ئه ئامهانجی و چێ ده رێوه بهه وه کانه کگرتوه یه وه ته نه ن الیهه له کهه تیهه وڵه نێوده یی میشه هه ئۆرگانێکی 
 تی یارمههه وه رێگایههه و لههه تهها بکهها تی وڵههه نێوده گوزاری رمایه سههه بههۆ ئاسههانی کههار و بکهها چههاالک کان رگانیههه بازه ندیههه ه یو په کههه
 .بدات اڵتان وه ئابوری کردنی شه گه
 

 جیههانی کۆنفرانسهی یهکهه جیهانی خۆی ربه سهه فۆندێکی The World Economic Forumجیهانی  ئابوری فۆرومی -٦٠٢
 کۆنفرانسههێکی رێکخههراوه م ئههه. تی اڵیههه کۆمه و روونههاکبیری ئههابوری، ،سیاسههی بههواری کانی شههاوه لێوه تیه سههایه که بههۆ خهها ده ڕێک

 ر سهه له دێنێ پێک یی وه ته نێونه کۆنفراسی زۆرجاریش. وێیه له ش که ڕێکخراوه ی بنکه که سویس ی"دافوسی" شاری له ێ سااڵنه
 . کان جیهانییه له سه مه
 

 وسیاسهت ئهابوری دنیهای کانی ره ڕێبهه چونکه .وزنن به زۆر کانی نفرانسهکۆ اڵم به نییه، بریاردانی هێزی یه ڕێکخراوه م ئه دیاره
  www.worldgrouwth.orgسایتی  نگێنن سه ڵده هه جیهانی کانی گرنگه له سه مه وێدا له و ن که ده تێدا شداری به

 لهه چ. کها ده ش پێشهکه وه جیهانیبونهه به و یی وه تهه نێونه بهازاری و ئهابوری ی،رگهان بازه بهواری لهه ڵک کهه بهه زۆر ی وه توێژینه
 .دا کردن شه گه حاڵی له اڵتانی وه له چ وتو پێشکه اڵتانی وه
 

  خۆی به ر سه کی یه زراوه دامه  The Institutet of Economic Affairs کان ئابوریه له سه مه نستیتۆی ئه -٧٠٢

http://www.worldgrouwth.org/


دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  160 
 

 

 ر سهه لهه زۆرتهر زانیهاری بهۆ .ناسهێنێ ده جیهانیبون بهه کانی قازانجهه و کا ده وه لێکۆڵینهه ئهازاد بهازاری ر سهه له که یه ریتانی به
 .بێ ڵک که به توانێ ده www.iea.org.ukسایتی  ردانێکی سه یه ڕێکخراوه م ئه کانی ته نابه

 

 رخههههه نه نسههههتیتۆی ئه و International Policy Networkکان  یههههه وه ته نێونه سیاسههههیه ندیه یوه په تههههۆری -٨٠٢
 کانی  پرۆسهههه کان ئیهههده کهههه خۆن ربه سهههه زراوی دامهههه دوو Competitive Enterprise Institutetکان  ییهههه وه ته نه
 جیهانیبونی بهه و رگهانی بازه کانی ندیهه یوه په ڕێکخراونهه و ئهه ی زۆربه. وه نه ده لێکده جیهانی گشتی کردنی شه گه و جیهانیبون به
 ری ده زراوانهه دامه و ئهه کهه ی بیرۆکانهه و لهه کێک یهه. ن ده ده نیشان کان یه وه  ته نه نێو ندیه یوه په کردنی شه گه و گوزاری رمایه سه
 بهۆ ئهابوری کردنی شهه گه بهێ لێ کیان یهه ک وه ریکهه خه جیهان مو هه له ژیان کانی ستاندارده که دا کاتێک له" که یه وه ئه برن ده
 .بکه  www.iccwbo.org  سایتی  له چاوێک زۆرتر زانیاری بۆ. یستهپێو اڵتێک وه مو هه
 

 Development World Business Concil for کان یهه وه ته نێونه رگانیهه بازه ڕێکخهراوه لهه دیکهه کێکی یهه -٩٠٢

Sustainable و کردن شهههه گه یهههدانی مه لهههه کان کگرتوه یهههه ه ه ته نه ڕێکخهههراوی کانی وڵهههه هه بهههۆ پشهههتیوانی سیسهههتمی کهههه ه 
 بههۆ کان کگرتوه یههه وه ته نه ڕێکخههراوی دانی تی یارمههه لهه یههه بریتی یههه ڕێکخراوه م ئههه کهاری.  دێنههێ پێههک دا اڵتههان وه وتنی پێشهکه

 .کردن شه گه ی پرۆسه کردنی جیهانی به
 

 و پههالن یههش Auturaian  Chamber of Commerce and Industrieئوسههتورالیایی   ڕێکخههراوی -١٠٠٢
 ش یههه رێکخراوه و ئههه رگههانی بازه تی سیاسههه خهها ده ڕێک دا جیهانیبون بههه ی پرۆسههه ڵ گههه لههه چههاالک کی یه شههێوه بههه کانی هرنامهه به

  www.acci.asn.auسایتی  بروانه. جیهانیبون به ی پرۆسه چوونی پێش و ره به له کا ده پشتیوانی

 

.  وه بونهه جیهانی به ی پرۆسهه بهه یهه هه وخۆیان راسهته نهدی یوه په دنیهاش کانی وپارلمانه کان ته وله ده زۆری ره هه شی به -١١٠٢
 کردنهی جیهانی بهه ر سهه لهه زۆر کی گوزاریه رمایه سهه وه، یهه وه ته نێونه ی رمایه سهه ی وره گهه فۆندی کردنیهیندێک دروست رێگای له
 .ن که ده ماڵی کانی سیستمه مو هه
 

تۆتههاڵ، نێدلۆیههد،  میکدوناڵههد، نۆبههڵ، ئاکسههۆ شههێڵ، کههو وه داریش رمایه سههه دنیههای کانی وره گههه کارتێلههه لههه هینههدێک -١٢٠٢
 یهدانی مه کردنهی جیهانی به ریکی خه خۆیان قازانجی به تریش یانی ده – ئێم بی کۆکاکۆال، بۆینگ، ئێرباس، مایکرۆسۆفت، ئای

 .خۆیانن کانی چاالکیه
 

 :کانه یه گشتی ندیه یوه په تی سنعه دا یدانه مه م له اڵتتر سه ده به و تر وره گه ویانم هه له اڵم به -١٣٠٢
 لیت، سهاته فیزیۆن، لهه ته رادیهۆ،. وه تهه بردووه تهر کانی یدانهه مه مو ههه لهه وی گره و دایه وه پێشه ریزی له دا پێشبرکێ له که
 کانی ماره شههاده ک وه تههوانرێ ده رنێت، ئینتههه رتر کاریگههه مویان هههه لههه کان نیههه مه چاپه ر، کۆمپیوتههه موبایهه ، فههاکس، فۆن، لههه ته

http://www.acci.asn.au/
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 ترین وره گهه بهه کهرێ ده دا یانهدن راگه بهواری لهه ی کنۆلۆژ تهه .بکرێن چهاولێ جیهانیبون به ی پرۆسهه بهۆ ر هێنهه خوێن ر به خوێن
 و ئهه رخێکی نهه بهه ویش ئهه وه، بکاتهه کهورت نکها دوره ورێگا رێنێ تێپهه کان سنوره تی توانیویه که دابنرێ تی مرۆڤایه وتی سکه ده
 .رابگا پێ ستیان ده ک یه راده تا کانیش ژاره هه اڵته وه ت نانه ته که تۆ
 
 مو ههه کردنهی جیهانی بهه International Telecommunication Unionنهدی   یوه په لهه ته یی وه تهه نێونه تی کیه یه

 بههه ن ده ده تی یارمههه کههه زانههێ، ده وی زه ر سههه کانی ئینسههانه مو هههه بههۆ گشههتی خههۆراکیک  بههه کان تیههه مرۆڤایه تگوزاریههه خزمه
 نێهو لهه وه که یه پێشهینه ر ههه بهه کان وه تهه نه مو ههه ی شهه گه ئاکامهدا له و دا کان شاره و دێهات مو هه له کان تاکه کردنی شه گه

 .دا جیهانی ڵگای کۆمه
 

 ژینگهه پاراسهتنی بهۆ ی گروپانهه و ڕێکخهراو و ئهه کهو بهوونن وه جیهانی به ی رۆژپ دژی که ن هه وتۆش ته ڕێکخراوی دیاره -١٤٠٢
 گهرین The Sierra Clubسهیررا  گروپهی Friends of  the Earthوی  زه هاریکهاری گروپهی وێنهه بهۆ ن کهه ده بات خهه

. پانهدا پهیگرو و The World Wild life Fundیوانات  حهه پاراسهتنی یی وه تهه نه نێهو گروپهی Green Peasپهیس 
 و ت سهنعه هێرشهی لهه جیههان ی ناوچهه هێندێک م که النی ن ده ده وڵ هه و ستن وه ده جیهانیبون به ی پرۆسه دژی مویان هه وانه ئه

 ره وه زینهده پاراسهتنی ها وه ر هه. با ده ین به له واوی ته به ژینگه و سروشت ریکه خه وان ئه بۆچوونی به که بپارێزن تکنۆلۆژی
 ژیههانی بههوونی ردوام بههه لههه رێگهها وابههێ پێیههان کههه سههتن وه راده ک یههه پرۆژه ر هههه دژی و زانههن ده خۆیههان رکی ئههه بههه شکانی کێویههه
 پاراسهتنی یاساکانی دانانی بۆ یه هه یی وه ته نێونه ندێکی ناوه سویس اڵتی وه له ژنێنڤ شاری له. گرێ ده کان کێویه ره وه زینده
 ڵ گهه لهه یهه هه نێزیکهی کی هاوکاریهه زۆر کهه The Center For International Environmental Law .ژینگهه

 کردنهی دروسهت دژی لهه ن کهه ده بات خهه تێکرایهی بهه وانهه ئه. تهر هی و پهیس گرین ک وه ژینگه، پاراستنی تری کانی ڕێکخراوه
 .کان سروشتیه رچاوه سه بردنی نێو له و شیمیایی

 

  زیانی به وه ئه وایه پێیان چونکه گوزاری رمایه سه کردنی جیهانی به ر سه له یه هه زۆریان کی یه خنه ره ت تایبه به وان ئه
 ی تانه سهنعه و ئهه کان نهده مه وڵه ده اڵتهه وه کهه سهتن وه راده وه ئه دژی زۆر ت تایبهه بهه.بێ ده واو ته کان ژاره هه اڵته وه کردنی شه گه
 کهان زلهێزه اڵتهه وه کهه ی وه ئهه دژی ن کهه ده زۆر باتێکی خهه وان ئهه .کان ژاره ههه اڵتهه وه بۆ وه بگوێزنه ینن گه ده ژینگه به زیان که

 .بێنن م رهه به کان ژاره هه اڵته وه  له دا تیکی ژینه رێگای به گۆڕاو نی مه خوارده تۆمی، ئه تی سنعه ی پاشماوه شیمیایی، تی سنعه
 دژی بههه گشههتی بهه چونکههه. جیههانین رگههانی بازه بهۆ یی وه تههه هنێون یاسههاکانی دژی هها وه ر هههه ژینگهه پاراسههتنی کهانی رێکخراوه

 بههێ ده وایههه پێههی ناوبانگههه، بههه تیسههتێکی ژینههه کههه سههوزوکی دیڤیههد دوکتههور. زانههن ده ی ژینگههه دژی بههه و ژار هههه اڵتههانی وه
 .دا  ژینگه بواری له ت تایبه به  بوون جیهانی به ی پرۆسه کانی زیانه له پێشگرتن بۆ بێ هه جیهانی کی هاوکاریه

www.davidsuzuki.org 
 

 یی وه تههه نه نێههو کههانی ڕیکخراوه ،Agencies   Development Socialتی  اڵیههه کۆمه ی شههه گه کانی ئاژانسههه ها روه هههه
 ی ڕێکخهراوه دا،  کردن شهه گه ڵیحها لهه اڵتهانی وه ی ڕێکخهروه Oxfam فهام ئهۆکس کهو وه یهدز ئه کردنهی کێش ریشهه بهۆ بات خهه

http://www.davidsuzuki.org/
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 ی زۆربهه دژی یان مو ههه مانهه ئه یی، وه تهه نێونه کانی پهه چه گروپه وVV گروپهی و باشهور نهدی ناوه ک وه م سێهه دنیای اڵتانی وه
 کههو وه داری رمایه سههه دنیههای کانی کارتێلهه کههه یههه وه ئه رێکخراوانه و ئههه گشهتی ری زه نههه. بوونن جیهانی بههه ی پرۆسههه کانی شهوێنکاره
 ی پرۆسههه کانی زیانهه کهه داوه نههه واویان تهه وڵی ههه یی وه تههه نێونه پهوڵی وفۆنهدی جیهانی رگانی بازه ڕێکخههراوی جیههانی، بهانکی

 WWW.Southcentre.org .وه نه بکه روون کان ژاره هه اڵته وه بۆ بوون جیهانی به
 تی سهنعه کهه کان ژاره ههه اڵتهه وه لهه گهرن ده ڕێگها نهاون دایهان کان یهه وه ته نێونه ڕێکخهراوه کهه ی ستانداردانه و ئه نڵێ ده وان ئه

 . ن بخه پێش خۆماڵی
 

 خنههه ره دا بوون جیهانی بههه ی پرۆسههه لههه دینهها واڵتههانی ر سههه بههۆ داری رمایه دنیایسههه رگههانی بازه هێرشههی کانیش پههه چه تیۆریسههینه
 بوون جیهانی بههه بههۆ خۆیههان مههۆدێلی و بێههنن دی وه دا  پرۆسههه و لههه خۆیان کانی ونههه خه ن ده ده وڵ هههه جههار زۆر وانههیش ئههه. ن کههه ده

 .نییه وه سته ده به کانیان تێوریه به هێزپێدان ی سه ره که ند چه ر هه ن، بکه ش پێشکه
 

ial.orgWWW.Forumsosialmund 

 
 بهه ن بکهه کهار بهێ ده کان ژاره ههه وێهدا له کهه. بیهنن ده داری رمایه سهه اڵتی سهه ده ی وه باڵوبونهه ک وه جیهانیبون بهه کان مارکستسته
 ری نته سهه و جیههانی بهانکی ی تهازه فێڵهی بهه وان ئهه .دا کان داره رمایه سهه سهتی ده لهه زۆرتهر ی رمایه سهه بونی کهه ڵه که قهازابجی

 هێنههانی پێک وبههه هێنههاوه جیهههان کههانی بازاره ر سههه بههۆ یههان تازه هێرشههێکی وه١٩٩٩ سههاڵی لههه کههه زانههن ده جیهههانی گههانیر بازه
 ن ده ده وڵ ههههه جیههههان ی دیکهههه کانی داریه رمایه سهههه ڕێکخهههراوه هاوکهههاری بهههه یی وه تهههه نێونه رگهههانی بازه ی کهههۆنگره و کهههۆنفرانس

 . ن بکه ر مسۆگه تێدا خۆیانی کانی قازانجه تا و ن بده نجیهانیبو به ی پرۆسه به جوانتر تێکی ڕوومه
 
  بوون جیهانی به نگرانی الیه کانی چاالکیه و وتوون خۆکه وه کانیش په چه ی ڕیکخراوه و سایت ندین چه دا هێرشه م ئه ر رانبه به له
 و لههه بههاش کههی یههه وێنه  www.ifg.orgو  www.coporatewach.orgک  وه کانی سههایته. یانناسههێنن ده و نگێنن سههه ڵده هه

 ی پرۆسههه بههۆ چاکسههازی پێشههنیاری زۆر کههه یههه ڕێکخراوانه و لههه کێک یهههGlobalpolicy forum ههها  وه ر هههه .ن سههایتانه
 کانیش یهه وه ته نه نێهو وره گهه کۆمپانیهه لهه هینهدێک ت نانهه ته. کا ده انک کگرتوه یه وه ته نه رێکخراوی به ش پێشکه جیهانیبون به
 اڵتهانی وه بهۆ جیههان ی دیکهه واڵتهانی کااڵی بونی وارید خۆیان ی وه لێکدانه به چونکه ستن، وه راده جیهانیبون به ی پرۆسه دژی
 شهی به لهه کۆمپانیانهه و ئهه ی بهه زۆر. کها ده دژوارتهر وان ئهه بهۆ رگانی بازه رکێی به کێ و دا ده کانیان قازانجه له تمه له وان ئه

 جهۆره م لهه دا کردنیش شهه گه حهاڵی لهه و ژار ههه اڵتهانی وه کهه ت تایبهه به.ن که ده کار دا نی مه خوارده ی سه  ره که و سازی پارچه
 لههه ر هههه. ن بکههه کههانی بازاره شههی رزانترپێشکه هه بههه و دێههن م رهههه به متر کههه رخێکی نههه بههه کااڵکانیههان و یههه هه یان ته سههنعه

 ڕێکخههراوی نێههو بههۆ چیههنن هههاتنی دژی مریکهها ئا لههه کردن دروسههت پارچههه کانی کۆمپانیههه کههه دایههه بۆچونانه م ئههه ی چوارچێههوه
 www.atmi.org .جیهانین رگانی بازه
 

http://www.southcentre.org/
http://www.forumsosialmundial.org/
http://www.coporatewach.org/
http://www.ifg.org/
http://www.atmi.org/
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 هێنهدێک لهه چی کهه رگهانین بازه کردنهی جیهانی بهه ئهازادو بهازاری گرین الیهه گشهتی به نهد چه ر ههه کان وره گهه کۆمپانیه له زۆر
 نهد چه لهه و  تی سهنعه اڵتهی وه هێنهدێک لهه کهه یه وه ئه یان هانه به جار زۆر و ستن وه راده یه پرۆسه و ئه دژی دا ت تایبه تی حاڵه

 شههی به بههن ده جبور مههه کان کارخانههه دا  حاڵههت زۆر لههه چونکههه. بێکههاری ی راده زۆربههونی هههۆێ بێتههه ده دا تی تایبههه بههوارێکی
 ڵ گهه لهه. بهن ده بێکار خۆیان کرێکارانی جۆره م به و رزانتره هه تێدا کاریان هێزی ی واڵتانه و ئه بۆ وه بگوێزنه هێنان م رهه به
 .ستن راناوه بونجیهانی به ی پرۆسه دژی دا کان رجه ومه ل هه له کان هی  له ئۆستوڕالیا وێنه بۆ واڵتدا هێندێک له ش وه ئه

www.actu.asn.au 

 
 یههان بی زهههه مه بههاری لههه تونههدڕۆ اڵتههی وه هێنههدێک و کان وتووه پێشههکه اڵتههه وه لههه ت تایبههه به کان کۆلتوریههه ناسۆنالیسههته

 دا جیهانیبون بهه ی پرۆسهه نێهو لهه کهه یهه هه یهان وه ئهه ترسهی وئێران کان بیهه ره عه التهه وه رانسه، فه ئاڵمان، ک وه وه کۆلتوریه
 رانسهه فه و ئاڵمهان ک وه هێنهدێکیان بۆیهه. وه ترسهییه مه ونه بکه وان ئه کانی کۆلتوریه پرێنسیپه و ببێ ئامریکاییزاڵ کۆلتوری

 بههه یه پرۆسههه و لههه نئێههرا و کان بیههه ره عه واڵتههه کههو وه تر هێنههدێکی و بکههرێ بات خههه کۆلتههوری هێرشههی دژی لههه ن وه نگریئههه الیه
 .بپارێزن لێ خۆیانی ن ده وڵده هه و ترسێن ده واوی ته

John Lioyd  گۆڤههاری  لهههProspect ر سههه بکرێته هێههرش نیا تههه یههه ڵه هه کههه کهها ده وه بههه ئیشههاره دا ٢٠٠١ دیسههامبری 
 کان کۆلتوریهههه نهههه الیه تهههرزۆر پیویسهههته ڵکو بهههه جیههههانی بهههانکی و جیههههانی رگهههانیی بازه ڕێکخهههراوی ک وه کانی ئینسهههتیتیۆته

 . دا جیهان ر سه به تی تایبه کۆلتورێکی زاڵبونی هۆی بێته نه یه پرۆسه و ئه تا نگێندرێن ڵسه هه
www.prospect.magazine.co.uk 

 

 ڵهدانێکی هه ر سهه ر سهه لهه وه کردنهه بهاڵو ی وه کۆڵینه لێ ش هش تایمز ڵ نشیه فاینه ٢٠٠١ سیپتامبری ی١١ کانی  وه قینه ته پاش له
 كێن؟چهۆن وان ئهه کوێڕاههاتن، لهه تیرۆریسهتانه و ئهه کهرێ ده پرسهیار دا وانه کۆلینه لێ و له. جیهانیبون به ی پرۆسه دژی له تازه

 جیهانیبون بهه ی پرۆسهه رشهوێندانانی هس لهه زۆرتهر وان لهه شهێک به ئایا ن؟ که ده ر شه بۆ و ن که ده ر شه چۆن کراون؟ ئۆرگانیزه
 یدان؟ مه هاتونه نه کان جیاوازه  کۆلتوره ر سه له
 

 بهۆ الن گهه یی ئامهاده ی رادده و بگهونجێنێ کهان  جیاوازه کۆلتوره و ر وروبه ده ڵ گه له خۆی پێویسته زۆرجار ش که پرۆسه بێهومان
 لهه بیهڵ مککهۆلن. تیهژ کی قویهه چه بهه زرێنی دامهه نهوێ کی ڵگایهه مهکۆ نهاتوانی تهۆ. نگێنێ ڵسهه هه یه پرۆسه و ئه بوڵکردنی قه

 www.specials.ft.comڕیفیودا  ن نده له گۆڤاری
 
  کاندا وگۆره ئاڵ گژ به توندی به زۆر که کا ده تاونباریان وه به و دا سپتامبر ی١١ دوای به پ چه بۆچوونی له گرێ ده خنه ره و ئه
 .گرن ده ئانارشیستی ڵوێستێکی هه و وه چنه ده
 

 . راست و پ چه بۆ وه بێنێته ندی ناوه مام رناتیوێکی ئاڵته دا ده وڵ وهه کا ده بێڵ ی بۆچونه و له پشتیوانی یش" ڕیزن" گۆڤاری

http://www.actu.asn.au/
http://www.prospect.magazine.co.uk/
http://www.specials.ft.com/
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 کهراوه رخان تهه نیا تهه گۆڤهاره م ئهه ی ژمهاره دانهه ک یه.  زرابێ دامه دا کان بواره مو هه له ردی فه ئازادیی پرێنسیپی ر سه له که
  www.reason.com.دا یی وه ته نێونه ی رادده له و ئه ی وه دانه نگ ره و جیهانیبون به ی پرۆسه بۆ
 

 بههواری لههه کههردووه یکیکادێم ئههه پی چههه نگاندنێکی ڵسههه هه Beatrice polignyپههۆلیگنی  بیههاتریس دا بههواره م لههه ر هههه
 نێکی الیههه چ و بههاش جیهانیبون بههه نێکی الیههه چ کههه کهها ده وه ئههه باسههی زۆرتههر و دا جیهانیبون بههه یی وه تههه نێونه کانی ندیههه یوه په
 شههتێک مو ههه جیهانیبونی بهه نگاندن ڵسههه هه بێ بهه نهابێ یی وه تههه نێونه ڵگای کۆمهه کهه یههه وه ئه کانیشهی ووته ی کورتهه. راپهه خه
  . po.org-Sciences-www.ceriبێ  هه تی تایبه  تێروانینێکی ک ڵگایه کۆمه ر هه بۆ پێویسته و بکا شویق هت

  
 م شی دووه کانی به کاره جیهانیبون و شوێن ی به پرۆسه

 
 کردن؟ شه گه هۆی بۆته ئایا و گۆرێ هاتۆته بۆچی جیهانیبون به ٣ -١

 .ژیان کانی نه الیه مو هه جیهانیبونی به کانی هۆیه ر سه له یه هه زۆر کی یه وه لێکۆڵینه
 

 و ره بههه کههه بوه هههه  وه بههه پێویسههتی گشههتی کی یه شههێوه  بههه یی وه تههه نێونه ڵگای کۆمههه کههه وێ کههه رده ده را  وانههه لێکۆڵینه و لههه
 بهه پرۆسهانه و ئه ر گه ئه. ڵێنێ هه نگاو هه رگانی و بازه زانستی ری، سیاسی،هێنان، ئابو م رهه به کانی پرۆسه جیهانیکردنی به

 زۆر وتی سههتکه ده بێگومههان بگیههرێ، چههاو ر بههه لههه باشههی بههه ی اڵتههه و ر هههه رجی ومههه ل وهه بکههرێن ت هیدایههه ئوسههولی کی یه شههێوه
 و ره بهه چهین کهانی بازاره کهه وه کاتهه و لهه. کانه چاوه ر به ره هه وێنه له کێک یه چین. وه وێته که ده لێ تی مرۆڤایه بۆ یان وره گه

 .وه رزبۆته به رچاو به کی یه شێوه به واڵته و ئه داهاتی وه، کراونه جیهان کانی بازاره
 

 دا ١٩٨٠ سههاڵی لههه. دۆالر ٤١٢٠  بههۆ وه بۆتههه رز بههه وه ١٤٦٠ لههه ١٩٩٩ تهها  وه ١٩٨٠ سههاڵی لههه واڵتههه و ئههه ی رانه سههه داهههاتی
 لهه چهوار و ٧ بهۆ گۆرا یه هاوکێشه و ئه دا ١٩٩٩ ساڵی له اڵم به بو ک چینیه ری رابه به نیو و ١٢ ک مریکاییه ئا اتیداه تێکرای

 بسههزاری نێههو هاتونههه نه کههه ی واڵتانههه و ئههه. وه کایههه هاتۆتههه دا دنیهها لههه تریش کی یه هاوکێشههه وه دیکههه کی الیههه لههه. ی ده
 ی وانههه ئه وه شههه وانه پێچه بههه و رۆیشههتون ژاری هههه و ره بههه یههه، هه ئابوریههان داخههراوی تێکی سیاسههه و رگههانی بازه یی وه تههه نێونه

 تر ور گهه دا کهان داخراوه  واڵتهه و کهان ئازاده واڵتهه نێوان لهه جیاوازی ش بۆیه ر هه بون، ندتر مه وڵه ده وه کردۆته کانیان روازه ده
 .دا ده نیشان خۆی جوانی به زۆر دا فریقا ئه و ئاسیا التین، مریکای ئه کانی واڵته له یه دیارده م ئه. بووه

 
 ی پرۆسههه کههه ی گوزاریه رمایه سههه و لههه بههن ده ش بێبههه چونکههه ون، کههه ده دوا دا ئههابوری بههواری لههه و ئیزۆلههه داخههراو واڵتههانی

 ن، یکهه ده کهه ک گوزاریه مایهر سهه ر ههه لهه بیهنن ده وره گه زۆر سودێکی کان داره رمایه سه راسته. دێنێ خۆی ڵ گه له جیهانیبون به
. ن کهه ده تێ روی کهه ی ناوچانهه و ئهه ی وه بونهه دان ئهاوه و کهار کانی نهده ناوه دروسهتبونی هۆی بنه ده دا کاتیش ینی عه له اڵم به

 خهۆی کانی زانسهتییه و تی سهنعه ئهابوری، رنامهه به خسهتنی ر سهه بهۆ کهه  نییهه واڵتێهک ههی  دا مرۆ ئه می رده سه له  وه له جگه

http://www.reason.com/
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 یمان هاوپههه بههه پێویسههتیان تیش سههنعه و نههد مه وڵه ده زۆر واڵتههانی ت نانههه ته. بێ نههه ر تیههده یارمه و ریک شههه بههه پێویسههتی
 ر ههه. کانیهان کااڵ ی وه سهاغکردنه بهۆ بهازار ی وه دۆزینهه و ئێنێهرژی خهاو، ی سهه ره که هێنهانی بۆ بێ نه ر هه یه، هه ر تیده ویارمه

 کردنی شهه گه ر سهه لهه جیههانی بهانکی کانی ڕاپۆرتهه. یهه هه کهار تی فرسهه و رمایه سهه بهه پێویسهتیان انیشک ژاره هه واڵته ک وه
 اڵتێهک وه ر ههه. "دا  کردن شه گه و جیهانیبون به ی پرۆسه نێوان له یه هه وخۆ راسته کی ندیه یوه په که ن ده ده نیشان ه و ئه ئابوری

 ."دیهوه زیانیهان وه وانهه پێچه بهه کردبهێ لێ دووریشهی وی ئهه دیهوه  خۆوه بهه باشی کی یه شه گه وه، که پرۆسه نێو بێته دابێ وڵی هه
www.worldbank.org حهاڵی لهه اڵتانی وه مو هه له کرێ ده و کراوه  دیاری کردن شه گه پالنی دا  ڕاپۆرتانه و ئه نێو له 

 و ئهه و گهۆرێ تهه هاتوونه وه مه بیسهته ی ده سهه له که ی النه هه و ئه ت تایبه به.  بگیری ر وه لێ  شیانبا ڵکی که دا  کردن  شه گه
 بهه ی پرۆسهه. کهرێ ده لێ چهاوی داههاتو بهۆ ئهابوری کی یهه بناغه ک وه بهووه، وکهراوه ئازاد واڵتانی نسیبی که ی وتانه که ست ده

 نیا تهه کی یه پرۆسهه ک وه نکهرێ ویش ئهه اڵم بهه ، کان ئابوریهه  بنکهه زرانهدنی امهد و کردن شه گه بۆ یه وره گه کی هۆیه جیهانیبون
 رتی کهه بهه دان گرنگی کان، یه وه ته نه بنکه زراندنی دامه یی، وه ته نه ئابوری تی سیاسه" ڵکو به دابنرێ، هۆ نیا ته وبه ببینرێ
 جیهانیبون بهه ی پرۆسهه بهه بکرێن ڵ تێکه ر گه ئه گرنگن، زۆر نخۆیا ی نۆبه به ییش وه ته نه تی منیه ئه هێنانی پێک و تی تایبه

. “ www.treasury.gov.au  
 دا کردن شهه گه حهاڵی له واڵتانی له جیهانیبون به کانی شوێنکاره ر مه له Wtoجیهانی  رگانی بازه ڕێکخراوی کانی وه لێکۆڵینه

 .ئهابوری بهواری پێدانی ره په و  رمایه سه کێشانی بۆ کان ژاره هه واڵته به به دا ده تی یارمه ئازاد رگانی بازه که ن هخ رده ده وه ئه
 Xavierمارتین ساالی خاویار. دێنێ ش تازه زانیاری لێک گه خۆیدا ڵ گه له چونکه یه دواوه به زۆریشی وتی پێشکه ها وه ر هه

Salae Martin ژاری ههه ر سهه لهه کانی شهوێنکاره و جیهانیبون بهه ئهازاد، بهازاری ر سهه  لهه کهردووه باشهی کی یهه وه لێکۆڵینه. 
  جوانی بهه ژاری ههه ی وه بونهه م کهه و دێموکراسهی ڵهدانی هه ر سهه ئابوری، ی شه گه ئازاد، بازاری نێوان کانی ندیه یوه په ها روه هه

 ین، تێبگهه جیهانیبون بهه ی پرۆسهه کانی قازانجهه لهه زۆرتهر تا ههه'  که یه وه ئه زانایه م ئه کانی چونه بۆ ی کورته .کا ده دیاری
 .وه ینه بکه تاقی به دا جیهانی ئابوری له کانمان شانسه و گرین ر وه لێ ڵکیان که توانین ده زیاتر

www.papers.nbr.org 
 

 : کان ژاره هه تهواڵ له وتو رکه سه داستانی هێندێک -٣-٢
 

 سهااڵنه کهه یهه ئابوری ورده مێکرۆئێکۆنهۆمی نسهتیتیۆکانی ئه ترین ناوبانهگ بهه له کێک یه: نگالدیش به له بانک گراوین مۆدێلی
 .کا ده رزگاریان ژاری هه له و دا ده خێزان زار هه١٠ ی نێزیکه تی یارمه و ن که ده تێدا هاوکاری س که میلیون ٤ له زیاتر

 
 کانی ئینسهانیه کهاره له کێک یه و زراوه دامه وه  جیهانیه گوزاری رمایه سه ڕێگای له بانکه م ئه که یه وه ئه رنجه سه جێگای ی وه ئه
 بههاری لێک گههه بگههره و کههار لههه بههووه زیههاتر زۆر کههراوه ش پێشههکه دا  ڕێگایههه م بههه کههه ی وه ئههه. کانههه ژاره هه  ژنههه خسههتنی کههار وه
 منهدااڵن ژیهانی باشهکردنی بهۆ کهه یه پرۆژه: زیمبهابوێ مندااڵنی بۆ IS and Lگروپی . وه گرتۆته یتیش اڵیه کۆمه و نگی رهه فه
 رجی خهه یهه ڕێکخراوه و ئهه.نهاوه دای زیمبهابوێ لهه یه کاتۆلیکی ڕێکخراوێکی که RUDOکردنی  شه گه و نان بنیات زگای ده که

http://www.worldbank.org/
http://www.treasury.gov.au/
http://www.papers.nbr.org/
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 بو، نهه میشهیان ڵه قه و ر فته ده دابینکردنی توانای مندااڵنه و له زۆر. کا ده دابین ژار هه و رست رپه سه بێ مندااڵنی ی قوتانخانه
 که ڕێکخراوه ر سه  جه گۆرانی که جۆرێک به دی هاته بۆ باشیان زعێکی وه یه ڕێکخراوه م ئه ن الیه له کران تی یارمه دوای اڵم به
 .نێین داده پوڵ ر سه له پێ وه ه SL and Lکانی  چاالکیه ی سایه له ن بکه هاوار معی جه سته ده به و ڵبڵێن هه
 

 : کۆسۆڤو له شیر ی وه کۆکردنه ندی ناوه
 
 نهدی ناوه دانهانی. یشهت پێگه زۆریهان زیهانێکی و ر ره زه و بهون حهاڵ و مهاڵ بێ زۆر ڵکێکی خهه ١٩٩٠ سهاڵی دا باڵکهان ری شه له

 ر بهه لهه. کها دابهین بهۆ داهاتیهان ی چهاوه ر سهه کهه ی وه ئهه ههۆی به بو و کرد  ڵکه خه و به زۆری کی تیه یارمه شیر ی وه کۆکردنه
 ههۆی بهه. بهوو نی مه شهیره هێنانی  م رههه به و ومهااڵت ر مهه کردنهی خێو بهه ره وه ده و ئهه ئهابوری ی رچاوه سه ترین وره گه که ی وه ئه

 زعهه وه م ئهه کردنهی ر سهه چاره بهۆ. هو مایهه ده و فرۆشهرا ده نه بهۆ یان که شهیره دا ههاوین کانی مانگهه لهه وه شهیانه که ناوچه ئاڵۆزی
 کان ییهه وه ته نێونه رێکخهراوه هاوکهاری بهه و وه کۆبکرێتهه شهیره و ئه که وه کرده وه له بیری گرووپ مێرسی خێرخوازی ڕێکخراوی
 .هێنا ست ده به باشی وتنێکی رکه سه ش یه رنامه به م ئه که، واڵته ڵکی خه بۆ داهات کی یه رچاوه سه بکرێته

 
  :کان ییه ناوچه ته سنعه کردنی شه گه بۆ جیهانی تۆری ی نامهر به
 

 Technical Upgradation and Networking Programتکنیکی  کردنی شه گه و ندی یوه په تۆری پڕۆگرامی

 و تهه به سهه وه کانه سهته ده دووره گونهده لهه واڵتهه و ئهه ژارانی ههه لهه زۆر کی یهه ژماره کهه کهرد وتۆی ئهه کهارێکی هیندستان له
 ن الیههه لههه زۆرتههر مانههه رهه به و ئههه. ربگههرن وه لێ زۆریههان ئههابوری ڵکی کههه و جیهههان کههانی بازاره ینههه بگه خۆیههان کانی رتاڵههه قه
 .بوو هه یان ناوچه رخێکی نه نیا ته و هاتن ده م رهه به وه یه ناوچه و ئه کانی ژنه
 

 کرییهان ی وره گهه تێکی فرسهه و یی وه تهه نێونه کهانی بازاره بهۆ مێک رههه هب بونه وه جیهانیبونه به سیستمی تۆری ی سایه له ئێستا
 . هێناوه دی به ناوچانه و ئه ڵکی خه بۆ
 

 : فغانستان ئه له ئاریانا تگوزاری خزمه گروهی
 
 وه دۆالره ٥٠  لهه اد مانگ له وانه ئه. دا بچوک رگانی بازه بواری له رێخا وه ژار هه ژنی زۆر کی یه ژماره تی توانیویه گروهه و ئه
 یهدا په و کان ییهه وه ته نێونه ندیهه یوه په ههۆی به. بۆیان داهات گرنگی کی یه رچاوه سه ته بۆه و وێ که ده ست ده دۆالریان ٥٠٠ تا

 .کردوه زیادی د سه له نجا په تا رگانه بازه و ئه داهاتی ی رادده وه جیهانیه ته وفرسه ئه بونی
www.globalenvision.org 

 

http://www.globalenvision.org/
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. بهێ ده تر وره گهه و دێهت ر ههه کانهدا نده مه وڵه ده وه تهه نه و کان ژاره ههه وه تهه نه نێهوان له جیاوازی دا  ش وانه ئه موی هه ڵ گه له
 مریکایی ئهه دۆالری ک یهه اد رۆژێهک لهه کهه ی سهانه که و ئهه ی ژمهاره کهه دا ده نیشهان جیههانی کردنی شهه گه ڕێکخهراوی ڕاپهۆرتی
 ن  کهه ده جیهانیبون بهه ی پرۆسهه که چاو گرانه خنه ره چاوی به ی وانه ئه. وه بۆته م که دا رابردوو ساڵی ند چه له بوه داهاتیان

 خۆیهان یقهازانج بهه و واڵتهان مو ههه نێهو نهه که ده نفهوز کان داره رمایه سهه واتهه بهازار کانی کیه ره سهه هێهزه که دان ڕه باوه و له
 گیرفهانی بهونی پهڕ بهۆ ن سهیله وه گوزاری رمایه سهه م ههه و ئهازاد بهازاری م ههه. گهرن رده وه ییهه وه ته نێونه ندیهه یوه په و له ڵک که
 .کان ژاره هه واڵته زعی وه بونی باشتر تا وان ئه
 
 :ئازاد بازاری کانی زیانه و قازانج -٤
 
 دنیها لهه کهه ی کااڵیانهه و ئه ی باره قه که جۆرێک به گۆراوه، جارێک به جیهانی انیرگ یبازه باره قه دا رابردو ساڵی نجا په له
 ر ده واوی ته به یه پڕۆسه و ئه کانی قازانجه دا  نێوانه م له. کردوه جارزیادی  شازده ئێستا تا وه١٩٥٠ ساڵی له وه گۆێزراونه دا
 خۆیهان کهانی روازه ده کهه ن واڵتانهه و ئهه ، بهوون ژارتر ههه دا  یه ماوه م له که ی واڵتانه و ئه که وه بۆته روون ش وه ئه و وتون که
 یه پرۆسههه و ئههه رووی و ره بههه رگایههان ده کههه ی واڵتانههه و ئههه بههۆ وێنههه ترین ور گههه.داخسههتوه دا جیهانیبون بههه ی پرۆسههه رووی بههه

 یه پرۆسهه و ئهه رووی بهه رگایهان ده ئاسهیا فریقاو ئهه له واڵتیش هێندێک و ه" چێن" رگرتوه وه لێ زۆریان سودێکی و  وه کردۆته
 .وتنیان دواکه هۆی بۆته که  داخستووه دا
 

 هێنهانی وه شهه وانه پێچه بهه و کهار تی فرسهه کردنی دروسهت ههۆی بێته ده کااڵ ی وه ره ده  ناردنه که دان ره باوه و له زان ئابوری زۆر
 .وه کاته ده م که کار تی فرسه وه ره ده له کااڵ
 

 لهه یی وه تهه نێونه فشهاری ری سهه چونه ههۆی به بۆچونه م ئه. بگرن یان که واڵته بۆ کااڵ واریدکردنی له پێش ن ده ده وڵ هه بۆیه
 جیهههانی رگههانی بازه یرانی قههه ش وه ئههه سههتان راوه کههااڵ واریههدکردنی دژی واڵتههان لههه زۆر کی یههه ژماره چونکههه دا ١٩٣٠ سههاڵی

  .خوڵقاند
 

 وه، ره ده نێرنه ده کااڵ زۆر بۆخۆیان ند چه ر هه که ن هه وشوت ئه واڵتی لێک گه چونکه
 ناردنهه بهه م ههه و یهه هه ک شهتومه هێنهانی بهه پێویسهتی م ههه واڵتێهک مو ههه. بێهنن را وه ره ده لهه جبورن مه شتیش زۆر اڵم به
 .دا ک شتومه هێنانی و  وه ره ده ناردنه نێوان له بکا دروست بااڵنسێک بتوانێ که یه وه ئه گرنگ. ک شتومه ی وه ره ده
 
. بن ده تی سنعه یرانی قه توشی دا ئاخری له ن بکه وارید وێ هه نایان و  وه ره ده بنێرنه وێ هه یان ده نیا ته که ش واڵتانه و ئه

 چونکهه بهن، ده دراوی ئاوسهانی توشهی وه تریشهه کی الیهه لهه و ن ناکهه شهداری به دا جیههانی رکێی بهه کێ لهه وه کهه الیه له چونکه
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  بهازاری نێهو هاتنهه و  بوون جیهانی بهه ی پرۆسهه لهه شهداربونه به ت حاڵهه باشهترین وابو کهه. ر سه چێته ده زۆر کانیان شته نرخی
 .ئازاد

 
 وه ئهه. دا جیههانی رگهانی بازه لهه ن بکهه شهداری به کهه دایهه  وه لهه قازانجیهان بێ، ش وره گه  ند چه ر هه یان واره قه کان کۆمپانیه
 ن کههه ده قههازانج جیهانیبون بههه ی پرۆسههه و ئههازاد بههازاری لههه کان ییههه وه ته نه نههد چه وره گههه کۆمپانیههه نیا تههه کههه نییههه راسههت

 جیههان ی یهه وره گه شه به و ئه ری رووبه مو هه پانایی به. گرن رده و ڵک که یه پرۆسه و له بچوک و  وره گه که یه وه ئه ی که راستیه.
 ی ژمههاره کههه ی کۆمپانیانههه و ئههه کههه وتوه رکههه ده ڕانسههه فه تا وه هههه تایالنههده لههه ر هههه ن، کههه ده دا که پرۆسههه لههه شههداری به کههه

 .ن که ده قۆرغ خۆیان بۆ جیهانی بازرگانیی ی٢٥ تا هه ١٠ دی سه له متره، که س که ٢٠٠ له ندانیان کارمه
 

 .ن ده  ده وه سته ده به زۆر ی ڵگه به وه یه باره و له جیهانی بانکی م هه و جیهانی بازرگانیی ڕێکخراوی م هه
 

www.worldgrowth.org 

 
 پێهههی بههه. بوون جیهانی بههه ی پرۆسهههه ر سههه لههه دا ده وه سهههته ده بههه بههاش ئامههارێکی  Cato Institutکههاتۆ  نسههتیتیۆی ئه
 و دن ده ههان ئهازاد بهازاری کهه سهتوه به راردادی قهه لێک گهه جیههانی نییرگها بازه ڕیکخهراوی نیسهتیتیۆیه ئه و ئه نگاندنی لسه هه

 www.cato.org .ن ده ده پێ ره په یی وه ته نێونه چ و یی وه ته نه چ جیهان کانی ئابوریه
 کانی رارداده قهه چونی رێوه به به ن که ده تیش یارمه ڵکو هب ن، که ده رگانی بازه چاالکی نیا ته ک نه ییانه وه ته نێونه ڕێکخراوه م ئه

 لههه کان نیههه ده مه ڕێکخههراوه تی خالههه ده بههه ن ده ده تی یارمههه ههها وه ر هههه. ژینگههه پاراسههتنی و کرێکههاران مههافی مههرۆ ، مههافی
 وه تیهه اڵیه کۆمه تیهدانی یارمه ی بهاره لهه.بێ نهه اڵت سهه ده ی رچاوه سهه ت وڵهه ده کهه جۆرێهک بهه.دا واڵتان کاروباری بردنی رێوه به
 واڵت بهاری و کهار له ن که ده شداری به زۆرتر ژنان م هه دا  یه پرۆسه و له شدار به واڵتانی له که ین بکه وه به ئیشاره توانین ده
 .ێپارێزر ده باشتر س ژینگه و خسێ ره ده بۆ زۆرتر هێنانیان م رهه به و کار تی فرسه کان ژاره هه چینه م وهه دا
 
 :دا جیهانیبون به ی پرۆسه نێو له کان ندیه یوه په تکنیکی و رنێت ئینته ڕۆڵی -٥
 

 نهاو جیههانی گونهدیی بهه تهازه دنیهای را کان سهته شه لهه ر ههه Marshall Mclohanکلۆهان  مهه مارشهاڵ نێوبانگ بهه زانای
 دنیها که وه نه که ده نیزیک لێک واڵتان جۆرێک به یگرتنند یوه په کانی ئامرازه که ی راستیه و ئه ر سه له گرێ داده پێ و ئه.با ده
 کهارێکی جیهانیبون، بهه ی پرۆسهه ڵ گهه لهه ریب هاوتهه دا، رابهردوو سهاڵی ده لهه رنێت ئینتهه شهوێنکاری. ن که ده لێ گوندێک ک وه
 و ئههه دژی ی وانههه ئه کههه یههه وه هئ ی که ڕاسههتیه. وه ته هێشههتوه  نه جیهانیبون بههه کههانی دژه بههۆ کی یههه ڵگه به هههی  کههه کههردوه وتۆی ئههه

 ر جیهانیش،ههه کانی وتوه دواکهه ره ههه  هێهزه ت نانهه ته. ن که نه تێدا شداری به و ن بکه رباز ده لێ خۆیانی ناتوانن شن، یه پرۆسه
 و بیهر ی وه کردنهه بهاڵو بۆ گرن رده وه ڵک که ئاراوه هێناونیه  یه پرۆسه و ئه ی ئامرازانه و له جیهانیبونن، به ی پرۆسه دژی ند چه

http://www.worldgrowth.org/
http://www.cato.org/
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 بهه یه پرۆسهه و لهه پێشگیری بۆ و جیهانیبون به ی پرۆسه دژی له راستی له که کان خوێنمژه تیڕۆریسته وێنه بۆ.خۆیان راکانی
 کانی مرۆڤیهه دژی وه کهرده ی وه باڵوکردنهه بهۆ گهرن رده وه ڵک کهه رنێت ئینتهه کانی هێڵه ،له برن ده ران سه و کوژن ده ڵک خه ڵ کۆمه
 لهه واڵتانی ت تایبه  به و دا دنیا ری رانسه سه له زانیاری ی وه گواستنه ندی ناوه ترین وره گه بوونه رنێت ئینته کانی هێڵه. نخۆیا

 کانی گرنگههه ره هههه ڕێگهها لههه کێک یههه کترۆنیکی لههه ئه پۆسههتی مرۆ ئههه. بیههنن ده وه ڕێگایههه و لههه سههود زۆر دا کردن شههه گه حههاڵی
 بههه نی مههه چاپه مۆبایهه  فههاکس، فون، لههه ته الیت، سههاته فیزیۆن، لههه ته ڕادیههۆ، ش وه لههه جگههه. دا جیهههان لههه کردنههه ندی یوه په

 لهه تهوانێ ده مهرۆ . وه تهه کردوه نیزیهک راسهتی به ڕیگایهان کهه دێهنن پێک ندی یوه په و وه گوێزنه ده زانیاری وتۆ ئه کی خێراییه
 کههاری و  وه کۆبکاتههه زانیههاری رگههرێ، وه یام پههه بنێههرێ، یام پههه ،بگههرێ نههدی یوه په دا سههاتێک چرکه لههه دا دنیهها ری رانسههه سه
 م ههه و رنێت ئینتهه هێڵهی م ههه .کهردووه خێراتهر ت ڕه کهه زاران ههه بهه کاریهان ی پرۆسهه تکنیکانهه م ئه. بدا نجام ئه یاندن راگه
 ڵێنن ههه وتن پێشهکه و وه کردنه دان ئاوه ینگاو هه خێراتر که ن ده ده کردن شه گه حاڵی له کانی واڵته تی یارمه جێگۆر فۆنی له ته

 لهه تکنیکانه و ئه ی وه باڵوبونه به تی یارمه جیهانبون به چۆن ک روه هه. بڕۆن تی اڵیه کۆمه و ئابوری کردنی شه گه و ره به وزووتر
 .جیهاندا مو هه له خێراتر کی یه شێوه به جیهانیبون به ی پرۆسه ی وه گواستنه هۆی بنه ده ش تکنیکانه و ئه دا، ده جیهان مو هه

 زانسهتی و ئهابوری نگاوی ههه و  وه نه بکه تازه خۆیان تکنیکی تا کان وتووه دواکه واڵته به داوه تی یارمه جیهانیبون به ی پرۆسه
 ر ده بۆمهان ین بکه دنیا تری کانی شه به خلیج ی ناوچه کانی بچوکه  واڵته له چاوێک ر گه ئه. بچن وپێش ره به و وه ڵێننه هه وره گه
 ڵک کهه جیههان وزانسهتی تکنیک لهه ون پێشهبکه یهه رادده و بهه یهانتوانی ده وه جیهانیبونهه به ی پرۆسهه ڕێگای له نیا ته که وێ که ده
 .ربگرن وه

 با ده ناو جیهانی ئابوری به مه رده سه م ئه ئابوری پێنسیلڤانیا زانستگای له Stephen Korbinکۆربین  ستیفن
www.management.wharton.upenn.eud 

 
 داههاتی وه جیهانیبونیشهه به ی پرۆسهه ڕێگهای لهه نیا  تهه و ژاری ههه بردنهی نێو له هۆی بێته ده دا جیهان له ئابوری وتنی پێشکه
 لهه کهه کرێ ده روان چهاوه وا دا یهه پرۆژه و ئهه ی درێهژه له. کان رهژا هه  واڵته گاته ده و وه بێته ده باڵو عاداڵنه کی یه شیوه به دنیا
 رگههانی، بازه کانی کۆسههپه بردنههی نێههو لههه. بێههت رزگاریههان ژاری هههه لههه ئینسههان میلیههۆن ٢ لههه زیههاتر دا داهههاتوو سههاڵی ی٣٠

 تی یارمههه لکترۆنیک، ئههه تکنیکههی وتنی پێشهکه هههۆی بههه نهدیگرتن یوه په رجی خههه ی وه بونههه م کهه هههاتوچۆ، ڕیگههای کردنی هاسهان
 .واڵت زۆرتر رچی هه کردنی شه گه و یه پرۆسه ئههو نێو بۆ واڵتان زۆرتری رچی هه هاتنی به ن که ده
 

 ئێسهتا اڵم بهه دا،  خۆیهان نێهوان لهه وه بگوێزنهه زانیهاری زاناکهان کهه زرا دامهه وه ئهه بۆ جار م که یه دا راستی له رنێت ئینته هێڵی
 کی یه شهێوه بهه گهرتن نهدی یوه په خێرابهوونی هۆی ته بوشه دا جیهان له زانیاریه ی وه گواستنه ڕێگای ترین هور گه که ی وه له جگه
 .گشتی

 
 بهه زۆر کردووه ئامهاده کهانی ئازاده ڵه کۆمه یی وه ته نێونه فیدراسێۆنی بۆ که ڕاپۆرتێکدا له Alfred Kaganکاگان  ئاڵفرێد
 واڵتهه لهه زانیهاری کهه کها ده وه لهه بهاس و ئهه. کا ده واڵتان زانیاری باری ندی مه وڵه هد و زانیاری باری الوازی له باس جوانی
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 وه، یاندنهه راگه ی دیکهه کانی کاناڵهه ههۆی  بهه چ و رنێت ئینتهه ههۆی به چ گا ده دانیشتوان ی زۆربه ستی ده به دا كان نده مه ڵه ده
 ر سهه به سهتیان ده ئێلیتهه ی شهێوه بهه گها ده ڵک خهه لهه بچهوک گروپێکهی یسهت ده بهه نیا ته زانیاری دا کان ژاره هه واڵته له اڵم به
 بکههرێ، ئههازاد زانیههاری دا کان لێههدراوه دیکتههاتۆری و کان ژاره هههه  واڵتههه لههه ر گههه ئه. گرتههوه دا واڵتانههه و ئههه شههتێکی مو هههه

 .کا ده خێراتر بون دێموکراتیزه و وتن کهپێش ی پرۆسه و واڵتانه و ئه کانی مرۆڤه مو هه ئازادیی به بێ ده وره گه کی تیه یارمه
www.ifla.org 

 
 م شی سێهه به

 
 دێموکراتیک؟ یره غه ڕێکخراوی هێندێک بۆ وه  کانه ییه وه ته نه ته وڵه ده له هێزه، ی وه گواستنه جیهانیبون به ئایا -٦
 

یانانی  گهه لهه م ههه بێ ههه وه کرانهه و ت فافییه شهه پێویسهته کهه ن کهه ده  وه ئهه داوای کهان ییه وه ته نه نێو نیستیتیوته ئه ی زۆربه
 دیههاره. خۆیانههدا نوسههی چاره دیههاریکردنی لههه شههداربن ئاگاداروبه زیههاتر ڵک خههه اڵنی کۆمههه تهها دا، بڕیههادان لههه م وهههه زانیههاری
 نهادا بریارێهک ههی  جیههانی بازرگهانی ڕێکخهراوی وێنهه بۆ .یه هه دا نێو له جیاوازیان لێک گه کانیش نستیتیوته ئه و ڕێکخراو

 لهه کهردن ند سهه په بهۆ بهاس ر بهه بێتهه کارێهک ر گهه ئه .دا تێهی شهادار به کانی تهه وڵه ده تی سیاسهه ڵ گهه له بێ هه بایی ناته که
 ر سهه ئیمکهانی بهن هێزتهر  بهه کهان بوه شهدار به  نهه الیه تا هه جیهانیبون، به ی پرۆسه نێو بخرێته و کان کگرتوه یه  وه ته نه ن الیه
 بازرگانییههه زراوه دامههه بههه م هههه و کان بچوکههه زراوه دامههه بههه م هههه جیهانیبون بههه کانی قازانجههه. تره نیزیههک کههاره و ئههه وتنی کههه
 نێههو  نیهههرگا بازه ڕێکخههراوه و کان وره گههه کۆمپانیههه کههه نییههه وه سههته ده  بههه وتۆش ئههه کی یههه ڵگه به هههی . ن گههه ده کان وره گههه
 و وره گههه کۆمپانیههای کههه تێک وڵههه ده ر هههه وه وانههه پێچه بههه ڵکوو بههه. وه نههه بکه م کههه کان تههه وڵه ده اڵتی سههه ده لههه کان تیههه وڵه ده
 رجی مهه دیهاره. گها ده پهێ زۆری ماڵیهاتێکی چونکهه بهێ، ده هێزتر به وه ئابوریه باری له بێ، داهە ی که اڵته وه له ندی مه وڵه ده

 لهه ی که اڵته سهه ده و بکها کهار دێمهوکراتی میعیاری به که یه وه ئه کان وره گه کۆمپانیه اڵتی سه ده ر رامبه به له ت وڵه ده خۆراگری
 رگهانی باز کێهی ر بهه کهێ له توانێ ده باشتر زۆر که دایه  وه له وئابوری رگانی بازه ی وره گه ڕیکخراوی گرنگیی. ربگرێ وه ڵک خه
 هێزی  بههه بۆنههدی پێکهێنههانی و کان بچوکههه کۆمپانیههه ڵبونی تێکههه می رده سههه جیهانیبون بههه می رده سههه ۆیهههب ر هههه. وێ کههه ر سههه دا

 زۆر تیی داڵهه عه بهی نهده چه ر ههه. هێنهاوه دا ژیهان سهتانداردی ر سهه  بهه ی وره گه زۆر و گۆرێکی ئاڵ داری رمایه سه .رگانییه بازه
. ڵ کۆمهه کهانی توێژه و چهین مو ههه ژیهانی ی رادده ری سهه چونه ههۆی بۆتهه گشتی به ماڵ به بوه، دواوه به تیشی اڵیه کۆمه ی وره گه

 ی پرۆسهه کهرێ ده ئایها کهه وه بداتهه پرسهیاره و ئهه اڵمهی وه وێ ههه ی ده John Grayی  گره جۆن لیبڕاڵ ناوبانگی به ری نوسه
 ی پرۆسهه بهۆ ک یهه ک وه نرخێکهی نهاکرێ که یه وه هئ پرسیاره م به و ئه اڵمی وه بزانین؟ سیاسی نرخی هێندێک به جیهانیبون به
 ییش رێههژه کی جیاوازیههه. نههین ک یههه ک وه مویان هههه دنیهها کانی سیاسههیه رایمههه چونکههه. دابنههرێ واڵتههان مو هههه لههه جیهانیبون بههه
 .جیاوازن لێک کان سازه ت وسیاسه کان مێتۆده کان، کولتوره چونکه مێنێ، ده میشه هه
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 کههورت جیهانبون بهه ی پرۆسهه ر سههه لهه کان تهه وڵه ده سههتی ده درێ ده وڵ ههه دا رێگها دوو بههه دا ش راسهتیانه و ئهه مو هههه ڵ گهه لهه
 هاوکهاری وه پێکهه کهه کانی تیهه وڵه ده ێهون کۆمپانیا) کان کۆئۆپراته ی وره گه هێزێکی که یه وه ئه ڕێگاکان  له کێک یه. وه بکرێته

 رێکخههراوی ک وه تی وڵههه ده نێههو نسههتیتۆی ئه لێک گههه م دووه. هههاتووه پێههک کههان تههه وڵه ده هێههزی ڵ گههه لههه ریبی تههه بههه( ن کههه ده
 دا لێهره .نییهه ر سهه لهه کانیان تهه وڵه ده ریی کاریگهه هێنهده و خۆیهانن اڵتی سهه ده نی خهاوه جیههانی بانکی و جیهانی بازرگانیی

 کهه ن ههه تی وڵهه نێوده کۆئۆپراسهیۆنی زۆر ئێسهتا. باره قه ی وه بونه وره گه له بریتییه که پێکهاتوه گرنگ وعی نه وگۆرێکی ئاڵ
 بهه جیههان، کانی وره گهه ره ههه ئابوریهه ١٠٠ لهه زیهاتر کهه یهه وه ئه تریش کی ڕاستیه. هێزترن وبه تر وره گه ت وڵه ده هێندێک له

 هێزترن بهه وه ماڵیهه توانهای بهاری له ژاپۆن کانی کۆمپانیه ترین وره گه له دانه ش شه وێنه بۆ. ن که ده کار راتیککۆئۆپ ی شێوه
 و جیهانبون بهه می رده سهه ئهابوری لهه چاو گرانه خنه ره چاوێکی  به که ی وانه ئه. وه پێکه التین مریکای ئه کانی اڵته وه مو هه له
 و دانهراون وه نهۆزده ی ده سهه تای ره سهه لە که ن که ده یاسایانه و ئه تیی داڵه ناعه بۆ ئاماژه ن، که ده مه رده سه م ئه داری رمایه سه
 کۆمپانیهه رانی بهه رێوه به لهه پشهتیوانی زۆر قانونانهه و ئهه. نهین مه رده سهه م ئهه کانی رجهه ومه ڵ هه ری اڵمهده و ک یه شهێوه هی  به
 و لهه تۆتهاڵ و نۆبڵ ئاگسۆ مایکڕۆسۆفت، شێ ، ک وه کانی وره گه کۆمپانیه که ن که ده  وه به ژهئاما گران خنه ره. ن که ده کان وره گه

 ک وه کانی ییهه وه ته نه نێهو ڕێکخهراوه کهانی کاره لهه شهێک به. ن کهه ده تر وره گهه خۆیان رۆژ به رۆژ و گرن ده ر وه ڵک که قانونانه
 نێهو بێنه جیهان کانی جۆره به جۆر وه ته نه که ی وه ئه بۆ خۆشکا ڕێگا که یه وه ئه جیهانی بانکی و جیهانی بازرگانیی ڕێکخراوی
 پهۆڵیی فۆنهدییIMF ڕۆڵهی. کانهدا کۆمپرادۆره وره گهه کۆمپانیهه ر سه به ن یدابکه په نفوز هێندێک و جیهانی بازرگانیی بازاری
 و ئهه یبی عهه نیا ته. بگرێ جیهانی بازاڕی و زرگانیبا به کان وره گه کۆمپانیه کردنی یاری به پێش که یه وه ئه ییش وه ته نێونه

 وه کانهه داخراوه  رگها ده پشت له کانیان بریاره و ناکرێن ئیداره دێموکراتی کی یه شێوه به که یه وه ئه ییانه وه ته نه نێو ڕێکخراوه
 .بکه www.opendemocracy.netسایتی  ماشای ته وه یه باره م زیاترله زانیاری بۆ. ن ده ده
 
 وه؟ کاته ده باڵو مریکایی ئه کلتوری ئایا یه؟ هه الن گه کلتوری ر سه له شوێنکارێکی چ جیهانیبون به ئایا -٧
 

 لتهوری،ک ک تهه نابێتهه وهاسهانیه بهه تێدایهه، جیهاوازی کلتهوری دان سهه و ژی ده تێهدا سهی که میلیارد ٧ نیزیکەی که جیهانێک
 بههێ ده دیههاره. دێنههێ خههۆی ڵ گههه لههه کلتههوری وگۆری ئههاڵ واڵتێههک ر هههه بگاتههه جیهانیبون بههه ی پرۆسههه کههه دا وه لههه گومههان اڵم بههه
 جیهانیبونیش بهه ی پرۆسهه ر گهه ئه ت نانهه ته. ژیانهه کانی سروشهتییه ره هه دیارده له کێک یه گۆران که بێ چاو ر به له مان ه و ئه
 واتهای بهه لکو بهه نییهه، کهان جیاوازه کلتهوره چهونی نێهو لهه واتهای  بهه گۆر و  ئاڵ اڵم به. بو ده ر هه گۆڕان هبوای نه دا گۆرێ له

 رنێت، ئینتههه ک وه گههرتن نههدی پێوه کههانی تازه ئههامڕازه. گههۆرن ده کان پێوانههه و  وه خوێندنههه کههه یههه تازه نرخههی هێنههدێک هێنههانی
. یههه هه جیهههان کانی جۆره جۆربههه ڵگا کۆمههه کلتههوری ر سههه لههه زۆریههان ێنکارێکیشههو فون لههه ته و فههیلم فیزیۆن له الیت،ته سههاته

 گومهان بێ خۆیهان ڵگای کۆمهه کلتهوری ڵ گهه له کردنهی راورد بهه و جیههان ی دیکهه النی گهه کلتوری به ل کۆمه کانی تاکه ئاشنابونی
 ڵێک کۆمهه لهه چاکسهازی کهه دێنهێ پێهک ش وه ئهه ئیمکهانی و کها ده دروسهت خهۆیی کلتهوری لهه شێک به ر سه له پرسیار هێندێک

 کلتهوری نهاو بهۆ وه بگوێزرێنهه وه وانیشهه لهه و وه کانهه تاکه کلتهوری نهاو بێنهه تازه وشی ره هێندێک یا بکرێ، دا وت وکه ڵس هه

http://www.opendemocracy.netبکه/
http://www.opendemocracy.netبکه/


دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  172 
 

 

 ههۆی ببێتهه نییه رج مه اڵم به کلتوری، نرخی هێندێک گۆرینی هۆی بێته ده گرتن ندی پێوه جیهانیبونی به یه شێوه و به. ڵگا کۆمه
 .کان جیاوازه کلتوره ی وه توانه

 
 ڕێگههای لههه و زۆره جیهههان مو هههه ر سههه لههه کان سههته ده بههااڵ کلتوره ری گاریگههه بێشههک دا مه رده سههه م ئههه داری رمایه سههه سیسههتمی لههه

 حاشهها کی راسههتییه وه ئههه .جیهههان کانی ناره کههه و گۆشههه مو هههه و ره بههه داوێههژێ ل پههه وه کانههه ییه وه ته نێونه ندیههه پێوه و بازرگههانی
 لههه وتوترن رکه سههه واڵتههه و ئههه کانی کلتورییههه مههه رهه به و سههته بااڵده مرۆدا ئههه رۆژگههاری لههه مریکا ئههه کلتههوری کههه گره ڵنههه هه
 مریکا، ئههه رگی وبههه ج  مریکا، ئههه مای سههینه هێرشههی ئیسههتادا می رده سههه لههه. جیهههان ی دیکههه واڵتههانی کانی کلتوریههه مههه رهه به

 دنیها ڵگاکانی کۆمهه مو ههه ر سهه بهه بکها رز فهه خهۆی وێ هه ی ده تر شتی زۆر و" دۆناڵد ک مه" وێنه بۆ مریکایی ئه نی مه خوارده
 .وه بتوێنێته تر کانی کلتوره ناتوانێ هاسانی به ئەوەش بەاڵم دا،
 کۆنڤانسهێونی ههۆی بهه. "ریکاییم ئهه وکلتهوریی  پێوانهه هێنهدێک لهه وه ونهه که ده دوور ڵک خه ئاشنابون دوای ڕاست جاریش زۆر
 کلتهوریی کانی کیه ره سهه  بناغهه ر سهه لهه جیهانیبون بهه ی پرۆسهه شهوێنکاری رێ ده ده وڵ ههه وه یۆنسکۆشه ن الیه له کراو ند سه په
 بهێ، راپ خهه میشهه هه نییهه رج مهه کلتهوریش ۆریوگ ئهاڵ هێنانی www.cultuur.paginablog.nl .وه بکرێته م که اڵن گه

 و خهوو دا  تهازه ی پیوانهه هێنهدێک نهاو لهه تهوانن ده و خسهێ ره ده بهۆ زۆرتریان ڵبژاردنی هه ئیمکانی ڵ کۆمه کانی تاکه زۆرجار
 بههه پێوسههتی موا رده بههه سیاسههی کلتههوریی ت تایبههه بههه. ن بکههه نههد مه وڵه ده پههێ خۆیههانی کلتههوریی و ڵبژێرن هههه جههوانتر وشههتی ره

 نهاکرێ وه النهه گه کلتهوریی نێهو چنهه نه تا ههه دێموکراسهی وان له ک ویه کان سیاسیه سیستمه.یه هه  وه خۆداچونه به و وه بونه تازه
 لهه  دێموکراسهی بهونی قامگیر سهه لهه بێ ههه ڕۆڵێکهی  تهوانێ ده جیهانیبون بهه ی پرۆسهه بۆیهه ر ههه. بکهرێن پیهاده واوی تهه به
 .دا التان وه
 

 و تریبههالیزم. کهها ده یی وه تههه نه نێههو و ئاسههایش و ئاشههتی بههه تی یارمههه زۆر کتر یههه کردنههی بوڵ قههه و کههان کلتوره بههونی ڵ تێکههه
 زۆر ری شهه هۆی بونه و هێناوه پێک دا کان مروڤه نێوان له ئاڵۆزیان زۆر دا مێژوو له"  ووشکی و رایی بیناگه" فۆندامێنتالیزم

 بههه گر ڵنههه هه حاشهها ی ڵگههه به زۆر و کههراون وه لێکۆڵینههه لێک گههه وه یههه باره م لههه. یانههدووه گه تی همروڤایهه بههه زیانیههان و وره گههه
 .بگیرێ ر وه سایتانه م له ڵک که کرێ ده زۆرتر زانیاری بۆ .دراون وه سته ده

www.policyreview.orgwww.economist.com  ,  

www.globalpolicy.organities.mcmasrter.ca  , www.hum 

"  نوسههێ ده"  کلتههور جیهانیبونی بههه ر سههه لههه کانی شههوێنکاره و کلتههوری ئیمپریههالیزمی" نههاوی بههه دا وتارێههک لههه ڕۆتکههۆپ داوئههد
 وه  پێگهه هێهزی  م ههه کهه کلتهوریش هێهزی هها وه ر ههه یی، ه و تهه نه تی سیاسهه و ئهابوری ر سهه لهه یهه هه شهوێنکاری جیهانیبون به

 لهه بهاس دا کاتێک له. یه هه ندی پێوه وه مێژوویه قۆناغیی به زۆرتر ش وه ئه. دا ده نیشان دابرانه، لێک هێزی م هه و گرێدان
 م ههه.دا ڵگایهه کۆمه و لهه جیهانیبون بهه ی پرۆسهه ر سهه  لهه بێ ده ری کاریگه بێشک کرێ ده کلتورێک وتانی فه یان بون جێگیر ر سه

". گرن ڵههده هه وه لێکۆڵینههه زۆر کلتههور ر سههه له جیهانیبون بههه ی پرۆسههه ری کاریگههه م وهههه جیهانیبون بههه ر سههه لههه کلتههور ری کاریگههه
 وه تهه کراوه بهاڵو وهUNESCO کان  کگرتوه یهه وه ته نه بهه ر سهه کلتهوری و زانسهت رده، روه پهه' ڕێکخهراوی ن الیهه لهه ڕاپۆرتێک

http://www.cultuur.paginablog.nl/
http://www.policyreview.org/
http://www.globalpolicy.org/
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 ترئلیهۆن ٦٧ لهه کهردوه زیهادی رگانی بازه دا کان کلتوریه مه رهه به بواری له ١٩٩١ تا ١٩٨٠ کانی ساڵه نێوان له که دا ده نیشان
 خههۆی بههۆ می کههه یە ی پلههه" موزیههک فیزێون، لههه فیلم،ته" ینمێنت رتههه ئینته دا رگانیههه بازه و لههه. دۆالر تریلیههۆن ٢٠٠ بههۆ وه دۆالره

 کهه نگێنن سهه ڵده هه وای کان پهه چه گره خنهه ره. مریکایهه ئه کانی كگرتوه یهه اڵتهه وه بهه سهتیش ده بااڵ ڕۆڵی که کردووه رخان ته
 وه، خواتهه ده کۆکهاکۆال جیههان مو ههه. دا جیههان لهه مریکا ئهه کلتوری بونی زاڵ هۆی بێته ده وه یه باره و له مریکا ئه ستیی بااڵده
 کهه یهه، هه سهتی ده بااڵ وه ماڵیشه باری له مریکا ئه. بێ ده کدۆناڵد مه خواردنی فێری و کا ده کان همریکایی ئه سێریاله له چاو
 نرخهه جێگهای کان بازرگانیهه نرخهه دا یشهتو پێگه تهازه کلتهوری لهه.کها ده زیهاتر و ئه ردانی تێوه ست وده مانۆر ئیمکانی ش مه ئه

 بههه سههت بااڵده واڵتههانی ی دیههارده تێکههڕا بههه مویان هههه مانههه ئه. وه تههه گرتوه کانیههان خێههزانیە و کان ندیههه یوه په تی، اڵیههه کۆمه
 گشهتی کی یه شهێوه بهه بهو وا کهه. یهه هه خشهیان نه دا جیهانیبون بهه ی پرۆسهه نێهو لهه و رۆژئهاوان واڵتهانی و مریکا ئهه تی تایبه

 لههه نییههه ش مانایههه و بههه وه ئههه اڵم بههه. یهههنی الن گههه کلتههوری ر سههه لههه شههوێنکاری هههی  جیهانیبون بههه ی پرۆسههه بڵێههین نههاتوانین
 وێنهه بهۆ .ن کهه ده ئەمریکها و رۆژئهاوا کلتهوری ر سهه لهه کهار وانیش ئه بگره چن، ده نێو له دا ریه کاریگه و ئه ژێر له کانی کلتوره

 پیتهزای چینهی، ناسهی و بهامی ش نهده وه ئه وه، کردۆیه خۆیان جێگای دا دیکه واڵتانی له له کدۆناڵد مه و کۆکاکۆال ی نده وه ئه
 دوو کههه کارتێکردنه وابههو کههه .وه کردۆتههه مریکا ئههه لههه خۆیههان جێگههای هینههدی هاراتی بههه و ئێرانههی وخاویاری پسههته و ئیتههالی

 لهێ زۆرتهری ڵکی کهه بێ ههه جیهانیهه هێرشهه و ئهه ڵ گهه له بوون روو رووبه بۆ باشتری ی رنامه به واڵتێک ر هه اڵم به یه، نه الیه
 بههه کههه ی واڵتانههه و لههه یەکێههک وێنههه بههۆ .بکهها خههۆی کانی تیههه وایه ته نه نرخههه لههه رگری بههه تههوانی ده باشههتریش و گههرێ ده ر وه

 ژاپهۆن تهوانین ده ربگهرێ وه جیهانیبون به له زۆریش ڵکی که و بپارێزێ خۆی کانی یه وه ته نه نرخه توانیویەتی باش کی یه شێوه
 و ئهه ری کاریگهه لهه پێشهگرتن ی هانهه به بهه ریکهه خه کاندا ئیسهالمیه واڵتهه لهه ڕۆتونهد ئیسهالمی وه وانهه پێچه بهه. رین بهه نهاو

 وشهدار خه کانیش ئیسهالمیه نسهیپه وپره نهرخ مو ههه کهه دێنهێ کهار  بهه وشهێک ڕه ئیسهالم پاراستنی خۆیان لی و قه به و یه پرۆسه
 لهه ئیسالمی ڵگای کۆمه ناوی ژێر له اد وتارێک له Bryana Britsبریتس  بریانا وPaul Lubeck ڵۆبێک  پاوڵ. کا ده
 بهه جیههانیبون بهه ی پرۆسهه. رنجه سهه جێگهای کهه کهردووه نگاندنێکیان ڵسهه هه دا لگا کۆمه له دانی ئاوه ی خشه نه گوشاری ژێر
 و ی بکهه  ئامهاده بهۆ خهۆی وایهه باشهتر جها کها، ده واڵتێهک ر ههه لهه روو بهێ نهاخۆش پێت یان بێ خۆش نییه،پێت ڵبژاردن هه
 .بگری ر وه لێ ڵکی هک
 
 چین؟ جیهانیبون به ی ژینگه کانی نجامه رئه به -٨
 

 قی حهه. داههات بهونی زۆر ههۆی بێتهه ده چونکهه نهێ، داده ژینگهه ر سهه له زۆر شهوێنی بۆیهه ئهابوری جیهانیبونی به و بون ڵ تێکه
 روا، ده بهون تی سهنعه و ره بهه کهه واڵته وه یهه ڕێگه و لهه وه کانیان نهه خاوه بهه دا ده کانگاکهان لهه رگرتن وه ڵک که و مهێنان رهه به
 بێتهه ده قۆناغهه م ئهه ێشهته گه کهه واڵتێکهیش ر ههه. دارایهی کانی رچاوه سهه لهه چهاالک رگرتنێکی وه ڵک که هۆی بێته ده ش وه ئه

 ئینێهرژی چ وه، کانیهه هجۆر مو ههه به زۆر کااڵی کارهێنانی به خۆی ی نۆبه به که. تێیدا کاال ی وه ساغکردنه بۆ باش بازارێکی
 ی وه هێنانههه کههار بههه بههاره دوو و سههوتاندن بههۆ بههاش کههی یههه رنامه به ر گههه ئه. ژینگههه کردنههی پههیس هههۆی بێتههه ده تر، شههتی چ و
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 ی شێوه به زۆر کی یه پاشماوه وه کانه شتیه که و تار،فڕۆکه قه ماشێن، کارخانه، بونی زۆر هۆی به ها وه ر هه. بێ نه کان  پاشماوه
 وره گهه بهازارێکی بۆتهه موی ههه دنیها وه بازرگانیهه جیهانیبونی بهه هۆی به .کا ده پیس ژینگه و وه بێته ده باڵو دا وا هه له یگاز
 و بهروا بهون فی  سهره مه و ره بهه گشهتی بهه جیههان کهه ی وه ئهه ههۆی  بۆتهه ش مه ئه و گاتێ ده کانی ره مهێنه رهه به مو هه ستی ده که
 . ن زیادبکه ر سورهێنه ر سه  کیەی شێوه  به کردن ف سره مه و هێنان م رهه به
 

: کی ره سهه دووههۆی ر بهه لهه نهابن ربهاز ده یه دیارده م له کانیش ژاره هه واڵته .ن ژینگه پاراستنی زیانی به که ته حاڵه ردووک هه
 م ههه چونکهه کان، ژاره ههه  واڵتهه بهۆ وه بگوێزنهه کانیان کارخانهه هێنهانی م رههه به شهی به ن ده ده وڵ ههه تی سنعه واڵتانی م که یه

 زۆری ره ههه شهی به و خۆیانهه ههی ر ههه ش که ته سهنعه .وه بێتهه ده کۆڵ له کانیان کارخانه ی پاشماوه م هه و رزانتره هه کار هێزی
 کان سهازییه پیشه ته و سهکه ده نجامی رئهه ده ی وه ئهه بهۆ بکهرێ پێویسهته کارێهک چ. خۆیهان کانی واڵتهه بهۆ وه گوێزنهه ده که داهاته
 ژیههان، بههۆ وی زه ی خڕۆکههه گونجانههدنی بههۆ تی دیویههه تی مروڤایههه ی بونههه مانههدو مو هههه و ئههه پههاش و بات نههه ین بههه لههه ژینگههه

 وڵ هههه زۆر جیهههانی رگههانی باز ڕێکخههراوی. چن نههه نههاو  لههه تی مروڤایههه کانی وته سههکه ده داو نههه روو یی وانههه پێچه رخانێکی رچههه وه
 ژینگهه کهه لمێنی بیسهه و وه بداتهه رچ رپهه پهارێزان به ژینگهه بلیغاتی تهه لهه هێندێک ژینگه زعی وه ر سه له وه نهلێکۆڵی دابه ده
 دا واڵت زۆر لههه کههه ن ده ده نیشهان دا کانیان راپۆرتههه لههه وان ئهه. ن کههه ده باسهی ک وه نییههه دا سههتۆ په پاڵه ژێهر لههه ش نهده وه ئه

 و ئههه ی ژمههاره کههه ن خههه رده د راپۆرتانههه و ئههه .ژینگههه پاراسههتنی بههه کهها ده تی یارمههه هو وانههه پێچه بههه جیهانیبون بههه ی پرۆسههه
 شهوێنکاری و ن کهه ده کهار دا کان خۆراکیهه  مهادده و پێترۆشهیمی کان، کانهه ک وه ژینگهه کانی ستیاره هه بواره له که ی کۆمپانیانه

 داگیهر کان جیهانیهه کۆمپانیهه کهه وه نهه که ده ت ره بۆچونه و ئه انو ئه. بن ده زۆر و دێن ر هه باڵودەکەنەوە، ژینگه ر سه له خۆیان
 و ئهه بهۆ کراوه رخان تهه وان ئهه ی بودجه له م که شێکی به که ینن گه راده و وه ژینگه ی وه کردنه خاوێن سازی پیشه ن الیه له کراون
 .سازیه پیشه

 
 .بکرێ زیاد یه بودجه و ئه تا یه هه زۆر سیاسی گوشارێکی کاندا دێموکراته واڵته له دیاره

 
 .بکرێ باشتریش کرێ ده و دایه باش تێکی حاله له ئیستاش تاکو ژینگه لێ ده Bjorm Lomborgلۆمبۆرگ  جۆرم

www.lomborg.com 

 ئهابوری ت، سهنعه رگهانی، بازه ندنی سهه ره په نێهوان لهه بیهنن ده وخۆ راسهته کی ندیهه یوه په جیهانیبون بهه ی پرۆسه کانی دژه اڵم به
 خۆیهان هێنانی م رههه به ی پرۆسهه ئامانجهه و بهه نیا تهه کان وره گهه کۆمپانیهه کهه چن ده بۆ وای وان ئه. دا ژینگه باری وتێکچونی

 تێهدابونی یهنگەیژ پاراسهتنی بهۆ کهۆنترۆڵ کهه واڵتهانەی و ئهه بهۆ وه بگوێزنهه خۆیان تی سنعه ی پاشماوه تا ن، که ده جیهانی به
 زۆر بهۆ کان کیمیاییهه مهادده هێنهانی کار بهه لهه یهه بریتی ن، کهه ده پهێ ی ئامهاژه زۆر پهارێزان  ژینگه که تر کی یه له سه مه. نییه

  کارهێنانی بهه بهه ن ده ده تێهک کان سروشهتییه جیاوازیهه و کهاڵ کشهت کانی وره گهه کۆمپانیهه. دا وکهاڵ کشهت لهه م رههه به کردنی
 خۆیهان ی ژینگهه دژی که ن که ده جبور مه کان جوتیاره ها روه هه. کان جۆراوجۆره زه گه ره کردنی ڵ تێکه بۆ بیۆلۆژی ی زهتا تکنیکی

 کهه رما، گهه ی پله ری سه  چونه هۆی بنه ده کردن تی سنعه به کانی پرۆسه ها وه ر هه.دا م رهه به زۆرکردنی پێناوی له ن بکه کار

http://www.lomborg.com/
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 لهه واڵتهانی و کان ژاره ههه واڵتهه ت تایبهه بهه. کان سروشهتیه بااڵنسهه تێکهدانی و وا ههه و ش که نیتێکچو هۆی بێته ده ش وه ئه
دا  ش پرۆتۆکۆلهه و ئهه نێهو لهه ت نانهه تهیه،  هه وه ژینگه به ندیان یوه په ی النه مەسه و له راگیراون دور به دا کردن شه گه حالی
 لهه ک یهه ناوچه کهه ی ئامانجهه و بهه گونجێنراون، نهه کهراوه ئیمهزا هژینگه پاراسهتنی بهۆ کهه Kyoto protocolکیۆتۆ  لە که

 کانی سایته براونه وه باره م له زیاتر زانیاری بۆ.  کان کارخانه ی پاشماوه ی وه شاردنه بۆ وه بێڵنه جیهان
www.panda.orgwww.greenpeace.org ,  

 
 م شی چواره به

 
 :جیهانیبون به کانی ندیه تمه یبهتا -٩
 
. یهه تی اڵیه کۆمه و ردی فهه ئهازادی بهونی قامگیر سهه جیهانیبون بهه ی پرۆسه کانی چاوه ر به  دیاره له کێک یه: دێنێ ئازادی -٩-١

 ابنههێن،د نههرخ کتر یههه چههونی بههۆ و ڵوێسههت هه بههۆ و ن بگههه کتر یههه لههه باشههتر کان مروڤههه کههه ی وه ئههه هههۆی بێتههه ده جیهانیبون بههه
 کهه ربڕین ده ئازادی ر سه له یه هه شوێنکاری خۆی ی نۆره به ش مه ئه .ن بکه ست مبه ده ڵکی خه متر که و گوێراگرن زۆر کان ته دوڵه
 . کان هتی اڵیه کۆمه و ردی فه ئازادیه بونی جێگیر هۆی بێته ده
 لهه ی رگهه وبه ج  و ئهه. ژیهن ه د دا جیهانیبون بهه ی پرۆسه نێو له مومان هه ئێمه وه باره زۆر له: دایه رۆژانه ژیانی نێو له -٩-٢
 سهتی ده وه دا  رنێت ئینتهه کانی هێڵهه لهه ی زانیاریانهه و ئهه وه، یخوێنینه ده ی شتانه و ئه یخۆین، ده ی خواردنه و ئه ین، که ده ری به

 مانهه، هه خۆمهان ری وروبهه ده ڵ گهه  له ی ندیانه یوه په و ئه ت نانه ته و گرین لێده گوێی ی موزیکه و ئه وه، ینه که ده باڵوی و دێنین
 .یه پێوه جیهانیبونی به مۆری مویان هه
 
 جیهانیشههی کههانی جیاوازه شههه به بگههره وه، کردۆتههه بچههوک جیهههانی نیا تههه ک نههه جیهانیبون بههه: وه کردۆتههه بچههوک جیهههانی -٩-٣
 بێ ههه ی وره گهه کی ریهه کاریگه تهوانێ ده مریکا ئهه لهه سیاسهی یهان یئهابور بریهارێکی. داوه گهرێ وه کهه یه به رباڵو به کی یه شێوه به
 بهازاری ر سهه  لهه یهه هه شهوێنکاری ئێهران لهه دیکتاتۆرێهک ونی خه. راست ناوه اڵتی رۆژهه له سیاسی یان ئابوری وشی ڕه ر سه له

 رگهانی بازه بریاری ک یه. کا ده الواز نیجیها ئاشتی ی پرۆسه ستین، له فه له توندڕۆ هێزێکی رکاری سه  هاتنه. مریکا ئه بورسی
 .هتد....و بریتانیا له کار تی فرسه دروستکردنی هۆی ببێته توانێ ده تۆکیۆ له
 
 کردنی دروسهت ریکی خهه و دیهاره شهوێنکاری جیههان کی یه گۆشهه مو ههه له. نییه سنوردار جیهانیبون به ی پرۆسه: سنوره بێ -٩-٤

 یهان ئهابوری راپی خهه بهارێکی ر گهه ئه. خوڵقێنێ ده سنور بێ به راپ وخه باش هۆکاری. تی ۆیهخ به ت تایبه جیهانی کی مێژوویه
 یرانێک قههه و ومێ بقههه ڕێک شههه ر گههه ئه. وه داتههه ده تیشههک زۆر یههان م کههه دا واڵتههان مو هههه لههه دی،  بێتههه دا واڵتێههک لههه سیاسههی
 .وێ که ده جیهان واڵتانی ی زۆربه ر به وه پرێشکی دی بێته

 

http://www.panda.org/
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 لهه گرێنهگ باسهێکی ر ههه رێ، سه چێته ده زۆرتر کان تاکه زانیاریی دێ تا هه وه یه پرۆسه م ئه ڕێگای له: ره هێنه زانست -٩-٥
 مروڤێههک ر گههه ئه. وه بێتههه ده بههاڵو جیهانیبونن بههه ی پرۆسههه کانی ماره شههاده مویان هههه کههه ڕێگههادا نههدین چه بههه بێ، هههه دا جیهههان
 پۆلی شهه بهه موی ههه دنیها کهه بڵێهین تهوانین ده. وێ کهه ده سهت ده زانیهاریی ئاسانی به زۆر بێ جیهان زعی وه ئاگاداری وێ بیهه

 مو ههه و ئهه نهاو لهه زانیهاری ڵبژاردنی ههه لهه بریتیهه وه، زانیاریهه بهاری لهه مه رده سهه م ئهه ی کێشهه نیا ته. داپۆشراوه زانیاری
 پسهپۆر بهه پێویسهتی راسهتی، لهه درۆ و راپ خهه لهه بهاش ی وه ردنههک جیها لێک ت تایبه به.دا  جۆراوجۆرانه زانیاریه رچاوه سه
 .یه هه
 جۆراوجهۆری نگهی ه ڕ بۆیهه شهدارن، به جیههان کهانی کلتوره و  وه تهه نه واوی تهه دا یه پرۆسهه و لهه: یه هه جۆراوجۆری نگی ره -٩-٦
 یان نجهه په جهێ ن ده ده وڵ ههه و ریکن خهه وه هپێکه جیهانیبون بهه ی پرۆسهه دژی کهانی هێزه م وهه پشتیوان کانی هێزه  م هه. یه هه
 بهۆ ڤۆراوجهۆره، شداره به مو هه و ئه ی راده به و وه گرێته ده مرۆ  ژیانی کانی نه الیه مو هه  یه پرۆسه م ئه ش بۆیه ر هه. بێ دیار

 .نگه نگاوره ره خۆشی
 
 : یه پێوه گوزاری رمایه سه مۆرکی دا  یه پرۆسه م ئه نێو له ئابوری -٩-٧
 
 جیهانیبون بهه ی پرۆسهه می رده سهه له. دایه جیهانیبون به ی پرۆسه کارتێکردنی ژێر له دا واڵتێک ر هه له ئابوری کردنی  شه گه
  بهه و سهتڕاتیژیک کی یه شهێوه به ئابوری کانی ژێرخانه کانی بناغه دانانی و گوزاری رمایه سه هاندانی بێ به ک ئابوریه هی  دا

 نێههو بههۆ رمایه سههه هههاتنی و بگههرن رمایه سههه اڵتنی هههه لههه پههێش ن ده ده وڵ هههه واڵتههان مو هههه بۆیههه. ابکهه شههه گه نههاتوانێ هێههز
 کها ده تر وره گهه کان ئابوریهه که جیهانیبونه به ی پرۆسه کانی ندیه تمه تایبه ترین وره گه له کێک یه وه ئه. ن بده هان یان که واڵته

 وتو رکه سهه زرابێ دامهه یی ناوچهه کانی میکانیزمهه و پهاڕامیتر ر سهه له نیا ته که ک هئابوری. کا ده ربازیان ده بون یی ناوچه له و
 .نابێ

 
  :یه هه جیهانیبون به ی پرۆسه بۆ ئاڵترناتیڤێک هی  ئایا -١٠
 

 ڕی شهه و م کهه یه جیههانی ڕی شهه نێهوان مێژوویهی قۆنهاغی کهرێ ده که ن که ده  وه ئه بۆ ئاماژه جیهانیبون به ی پرۆسه نگرانی الیه
 نێهوان لهه رگهانی بازه ی راده ی وه بونهه رز بهه. یه پرۆسهه م ئهه کردنهی ند سهه په بهۆ بکهرێ چاولێ ک یه ڵگه به ک وه م دووه جیهانی
 ی وه قینهه ته. کها ده پهێ سهت ده ه١٩٧٥ ساڵی له که ی قوناغه و له بو رزتر به یی ڕێژ کی یه شێوه به دا ١٩١٤ بۆ ١٨٧٠ کانی ساڵه
 مو ههه لهه .مهیش دووه جیههانی ری شه دوای له ڵکو به م، که یه جیهانی ری شه دوای له نیا ته  نه ستا، وه دا راستی له رگانی بازه

 کهه فشهارێک ر سهه  لهه بو ههه شهوێنکاری خۆ و راسته یه دیارده م ئه. دانرا ک شتومه ر سه له کۆنترۆڵ و نرخ دا وتو پێشکه دنیای
 .م دووه جیهانی ری شه بونی دروست ر سه له بوو هه شوێنکاری  له وخۆ ناراسته و رگانی بازه ر سه هاته دا ١٩٣٠ له
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 کانی ره ربهه به لهه خها ده ری ده ڵی، گهه لهه کهردن تی دژایهه کانی نجامهه ئه و یه پرۆسه م ئه گۆری هاتنه کانی هۆیه له یشتن تێگه
 تی فرسهه ی وه بونهه م کهه ههۆی بێتهه ده یه پرۆسه م ئه نیکرد الواز یان ڕاگرتن چونکه یه، بێفایده یه پرۆسه م ئه ڵ گه له کردن
 دروسهت ئهابوری ی وره گهه یرانێکی وقهه دێنهێ هێهرش بێکهاری دنیها واڵتهانی ی زۆربهه له ستێنرێ، بوه یه پرۆسه م ئه ر گه ئه. کار
 و ئههه سههتانی ڕاوه لههه بیههنن ده  وره گههه زیههانێکی بههونن جیهانی بههه ی پرۆسههه دژی ئاشههکرا بههه کههه ش واڵتانههه و ئههه ت نانههه ته. کهها ده

 کی یهه ژماره چونکه تی، قازانجیه به زۆر جیهانیبون به ی پرۆسه ین، بکه ئێران ک وه واڵتێکی له چاو وێنه بۆ ر گه ئه. یه پرۆسه
 .خوڵقێنێ ده کار تی فرسه جیهانیبوبیش به.تێدایه کاری ی وره گه هێزێکی و الون وڵآته و ئه دانیشتوانی له زۆر
 
 مو ههه. ترسهێ ده دێموکراسهی و ئهازادی هاتنی چونکهله وه ستێته وه ده یه پرۆسه و ئه دژی ئێران رژیمی که تره کی یه له سه مه وه ئه

 گشهتی وشهیاری ر سهه لهه یه پرۆسهه و ئهه کهارتێکردنی لهه چونکه. جیهانیبونن به ی پرۆسه دژی کان وتۆتالیتێره دیکتاتۆر رژیمه
 ڕێکخهراوی ک وه کانی جیهانیهه نستیتیوته ئه اڵتی سه ده که یه وه ئه جیهانیبون به ی پرۆسه  ونیب الواز ی دیکه زیانێکی. ترسن ده

 کهه بهێ ده زۆرتهر دا رگهانی بازه یهدانی مه لهه کهان هێزه به ته وڵه ده ڕۆڵی و وه بێته ده م که جیهانی بانکی و جیهانی رگانی بازه
 کانی یرانههه قه. دا جیهههان لههه رگههانی بازه ڕۆڵههی ی عاداڵنههه شههکردنی هداب ر سههه لههه بههێ ده شههوێنکاری خههۆی ی نۆبههه بههه ش وه ئههه

 ی پێوانهه. یهه وره گه نهد چه کان جیهانیهه نسهتیتۆ ئه بهونی الواز ری تهه خه کهه ن ده ده نیشهان جوانی به ١٩٤٠ تا ١٩٣٠ کانی ساڵه
 لهه ئێسهتا تها رحال ههه بهه .دژواره زۆر شهێپێ دێتهه دا جیهانیبون بهه ی پرۆسهه وتنی که رنه سهه نجامی ئهه له که ی ره ته خه و ئه

 ی وره گهه پێکدادانی و ر شه که وه، ته کراوه تاقی کتر یه ڵ گه له جیهان واڵتانی کردنی نه هاوکاری ری ته خه جار زۆر دا مێژوو
 لهه ی وه لهه جگهه نییهه کیان یه چاره دنیا واڵتانی و نییه ی دیکه ئاڵترناتیڤێکی هی  دا راستی له بون جیهانی به. وه وتۆته لێکه

 بهۆ شسهاغی له بهاری ووتنی پێشهکه کردن شهه گه نگی، زانسهتی، رههه سیاسی، فه تی، اڵیه کۆمه ئابوری، کانی قازانجه دا ت نیهایه
 .خاوه یاڵێکی خه جیهانیه پرۆسه و ئه راگرتنی که یه وه ئه ترش کی ڕاسته .ببینن ک یه ک وه تی مرۆڤایه مو هه
 

 بهه یانهدن ڕاگه بهاری وتنی پێشکه اڵم به ڕابگرن، یه پرۆسه و ئه ریکن خه زۆر رستان په کۆنه و کان یکتاتۆرهد و تۆتالیتێر ڕژیمه
 و بهه پهێش نهاتوانێ دا دنیها لهه هێزێهک ههی  که کردوه کارێکی دا  کان ندیه یوه په بواری له لکترۆنیکی ئه وتنی پێشکه ت تایبه

 ری کاریگههه لههه چههاو کههه سههه به نههده وه ئه ر هههه راسههتییه و ئههه لماندنی سههه بههۆ. وه خاتههه دوور خههۆی لههه یههان بگههرێ یه پرۆسههه
 دا م بیسهته ی ده سهه راسهتی ناوه و تا ره سهه لهه. کان ئینسهانه ژیهانی ر سهه لهه ین بکه ما سینه و فیزیون له رنێت، موبای ، ته ئینته
پاند  سهه خهۆی جیهانهدا لهه یه پرۆسهه و ئهه میلیتهاریزمی ی شهێوه چونکهه وه کرایه ده ق زه جیهانیبون به ی پرۆسه ی له سه مه متر که
 ههاتنی بهه کانیش وه تهه نه و کان هاڵتهه و نهه بهون جیههان واڵتهانی ڵکی خه قازانجی به نه ریه نیزامیگه و ئه کانی ئامانجه .بوو

 .بون دڵخۆش وتۆ ئه کی یه پرۆژه
 
 چهاو کان نیزامیهه ئامانجهه کردنهی جیهانی بهه ی پرۆسهه کانی مههنجا رئه به ک وه کهرێ ده مهیش ودووه م کهه یه جیههانی ریی شهه نا ده

  ئوروپا فریقاو ئه مریکا، ئه ئاسیا، له کان ئیناسنه کاتێک جیهانیبون، به ی پرۆسه له جگه چییه جیهانی رێکی شه. "لێبکرێن
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 www.asiacosietty.org ”.جیهانیبونه به ی پرۆسه له شێک به وه ئه بێشک ن، که ده ر شه وه داپێکه کات ک یه له

 

 بهه کهه کهرد کان زانهه ئهاوری  له وای ت نانه ته که بوون، کان ئابوریه یرانه قه نجامی رئه به گشتی کی یه شێوه به ش رانه شه و ئه
 نهدی یوه په ڕێگهای هێشهتا دابهوو خۆی کردنیی شه گه تان ره سه له جیهانیبون به دا مه رده سه و له دیاره. رن به ناو ئابوریان ری شه

 وه، بێتهه نێزیهک لێهک جهۆره م بهه تی مرۆڤایهه کهه وه کرایهه ده نه  وه لهه بیهر ش بۆیه ر هه. ببو نه وئاسان خێرا یه شێوه م به گرتن
 لێک گهه و اڵتێهک وه ههی  کهه ئێسهتا ی یهه پڵه و ئهه بگاتهه کهه ڵیه تێکه ی راده و دانهێن کتر یهه ر سهه لهه راپ وخه باش شوێنکاری

 ئیمکهانی ئایها. جیههان النی گهه و اڵتهان ه و نێهوان نهدی یوه په رێکخسهتنی ئاڵترنهاتیڤی ببێتهه و بکها باز ر ده لێ خۆی توانێ نه
 بوریئها جیهانیبونی به ر گه ئه دیکه کی واتایه به وه، بخواته خۆی دا کۆتایی له و دواوه وه رێته بگه جیهانیبون به که یه هه وه ئه
 لهه و خهوڵقێ ده ئهابوری یرانی قهه و بینرێ ده وه رانه گه و بێ ده ی درێژه ١٩١٤ تا و روا ده کردن شه گه و ره به دا  نۆزده ی ده سه له

 وامیی رده بهه ی نیشهانه وانهه ئه موی ههه وه، کایهه دێنێتهه جیههانی ری شهه دوو و کا ده پێ ست ده نیزامی جیهانیبونی به و ئه جێگای
 ئیمکهانی دایهه سهت ده لهه که پرۆسهه بهه دان درێهژه بهۆ کهه وه  ئیمکاناته مو هه و به دا ئێستا می رده سه له ئایا .یەیه ۆسهپر و ئه
 ی ده سهه تاکانی ره سهه ڵ گهه لهه مه رده سهه م ئهه کانی جیاوازیه له کێک یه. الوازه زۆر بێت ش هه ر گه ئه بێگومان یه؟ هه وه  رانه گه

 پێشهوو ی شهێوه بهه کان یرانهه قه کهه کهردووه دروسهت پاراسهتنیان خهۆ تۆری ڵێک کۆمه کان وتوه پێشکه اڵته و که یه وه ئه م بیسته
 جیهاوازی ی وه بونهه  وره گهه هۆی بێته ده دا  جێگا هێندێک له ئابوری بونی جیهانی به دیاره .روخێنن بیان واوی ته به توانن نه
 خهۆی بهۆ ش و ئهه. بهێ ده زۆرتر و دێت ر هه الیان ردووک هه ی رانه سه داهاتی ند چه ر هه دا، کان ژاره هه و ند مه وڵه ده نێوان له

 دواوه بهه جیهانیبونی بهه ی پرۆسهه رگی مهه کهه تهۆ و ئهه یرانێکی قهه هۆی بێته ده کسانی نایه ی وه بونه وره گه ئایا که پرسیارێکه
 ی شهێوه بهه و جیههان مو ههه پانتهایی بهه رێک شهه نهد چه ر ههه. رێ سهه چێتهه ده س کهه مو ههه ژیانی ی رادده که حاڵێکدا له بێ؟

 پهارێزان  کۆنهه که وێ ناکه ر ده وا ک یه شێوه هی  به اڵم یه،به هه ی درێژه دا پارێز کۆنه خوازو وتن پێشکه نێوان له جۆراوجۆر
 جیهانیبون بهه ی پرۆسهه. ن هبکه دروسهت بهۆ کۆسهپی بتهوانن نگهه ره نهده چه ر ههه. بگهرن رای یهان رن بهه نهاو لهه که پرۆسه بتوانن
 بهه کردوه ستیان ده وه  ه١٩٤٥ کانی یرانه قه دوای له ر هه کردوو،  شه گه واڵتانیی ی زۆربه چونکه دواوه، وه رێته ناگه تر جارێکی
 “ یرانانه قه جۆره و ئه ر رامبه به له خۆپارێزی تۆرێکی  کردنی دروست

Joseph Nye Dean Jan F . Kennedy School of Government and Harvard University) 

Globalisation and iets Dscontants 

 و ئههازاده رگانیههان بازه کههردووه، یان شههه گه بههاش کی یه شههێوه بههه کههه ن ڵگایانههه کۆمه و ئههه جیهانیبون بههه ی پرۆسههه کانی پایههه
 بهێڵن نییهه ئیمکهانی و ن که ده کراوه بازاری له ۆرز قازانجێکی مانه ئه. زراوه دامه کراوه بازاری ی بناغه ر سه له یان که ئابوریه

 یه پرۆسهه م ئهه ڵ گهه له تاوه ره سه له ر هه که ی ڵگایانه کۆمه و ئه ینه بده رنج سه ر گه ئه. وه رێته بگه دواوه و ره به یه پرۆسه و ئه
 ئوروپهای واڵتهانی نهاوی وێنهه ک وه نتهوانی ده. یهه هه وتویان کهه ر سهه ژیهانێکی و سهاغ کی ئابوریهه بینین گونجاندوه، ده خۆیان
 ژار ههه واڵتهی زۆر و ڕاسته کان نده مه وڵه ده واڵته ر سه له نیا ته وه ره سه ی بۆچونه و ئه دیاره. بێنین ژاپۆن و مریکا ئه رۆژئاو،

. بهێ ده تر وره گهه وه ریههئابو بهاری لهه کان  نهد مه وڵه ده واڵتهه و وان ئه نێوان  ماوه تا وهه نییه پارستنیان تۆرێکی هی  که ن هه
 و پهێش چێتهه ده ک خێراییهه چ بهه کانهدا ژاره هه واڵتهه لهه جیهانیبون بهه ی پرۆسهه که بکا پێشبینی ناتوانێ س که وه روه م له
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 وتن پێشهکه. نایهه دا بیهر بهه ک هیهه و رانه گه ههی  دا نهدیگرتن یوه په لهه نیا تهه .نها یهان بێ ده قۆناغی ی وه رانه گه توشی ئایا
 لهه س کهه مو ههه سهت ده نهه گه ده رزانتر وههه زۆرتهر ڕۆژ به ڕؤژ که خێران ک یه شێوه به ندیگرتن یوه په کانی ئامرازه کردنی شه هگ

 ی وانههه ئه و بههێ ده ئههاڵؤز زۆرتهر دێ تا هههه کههه یههه وه ئه دا جیهانیبون بهه ی له سههه مه لههه رچاو بههه ی دیکهه شههتێکی. واڵتێههک مو ههه
 سهتی هه ی وه ئهه بهێ نگهه ،ڕه کانیش تاکهه ت نانهه ته و ڵگاکان وکۆمهه واڵتهان ی زۆربهه ره به ره به .بن ۆرتردهز ن که ده تێدا ی مه گه
 ی پرۆسههه کههه لمێنن سههه ده راسههتیانه و ئههه مو هههه. بههن  جێگیههر دا یههه مه گه و ئههه  نێههو  لههه کههان جۆره لههه جۆرێههک بههه ن، بکههه پێ
 و یه پرۆسهه و ئهه ڵ گهه لهه یهه هه یان کێشه واڵت هێندێک وه ئابوریه باری له دیاره" نییه بۆ ئاڵترناتیڤێکی هی  جیهانیبون به
 و ئههه ڵ گههه له ین بکههه رد راوه بههه واڵتانههه و ئههه ر گههه ئه اڵم بههه. کهها ده دتر نههه مه وڵه ده د، نههه مه وڵه ده و ژارتر هههه ژار، هههه کههه ڵههێن ده

 وه ه١٩٩٠ سهاڵی لهه وێنهه بۆ. برن ده کردن شه گه ڕێگای نگتر در ۆرز که وێ که رده ده بۆمان وه که پرۆسه نێو هاتونه که ی واڵته
 وه، ماونهه خۆیهان ک وه و بون نهه نهدتر مه وڵه ده کهه ن ههه وا واڵتهی ٥٥ ڕۆیشهتوه، وتن  رکه و سهه ه ر بهه جیهانیبون بهه ی پرۆسه که
 ژاری ههه بهه ئایها کهه یهه وه ئه پرسهیار اڵم بهه. که پرۆسه دژی ک یه ڵگه به ک وه دێنن کار به یه  وێنه م ئه یه پرۆسه م ئه کانی دژه
 یی، ناوچهه ری شهه ئهابوری، یی رنامهه به بهی ئیهداری، ڵی نهده گه یهان جیهانیبونه به ی پرۆسه نجانی ئه له واڵتانه و ئه ی وه مانه
 وه ئابوریهه بهاری لهه وێکچهو واو تهه واڵتهی دوو ر گه ئه. ئازادی بونی نه و ڵه، دیکتاتۆری هه تی سیاسه نگی، رهه فه وتویی دواکه
 شهداری به ی وه ئهه کهه وی کهه ده ر ده بهووه، دوور لێهی تریان وی وئهه دا که پرۆسهه لهه کهردوه شداری به کێکیان یه که نگێنین ڵسه هه

 ئێسهتا چهی کهه بهوه، ک یهه کهو وه یان رانه سهه داههاتی دا١٩٦٠ سهاڵی لهه باشهورو کۆریای و غانا. تره وتوو پێشکه زۆر کردووه
 ی پرۆسهه لهه ڵک کهه تهوانن ده دا کاتێهک لهه نیا ته ژار هه تانی وڵه ده. زۆرتره غانا له جار٣٠ ی رانه سه داهاتی باشور ۆریایک
 .بێ هه ففافیان شه تی سیاسه  و وی قه ئیداریی ی زراوه دامه که ربگرن وه جیهانیبون به
 

 کی یهه وێنه   Government inTthe Globalazing Worldکتێبی  له Mrliee S Grindleگریندێڵ   ئیس  ی ماڕله
 و ره بهه خهۆی کهانی روازه ده چهین کاتێهک بوه، ههه چهین ر سهه لهه ی وره گه زۆر کی ریه کاریگه جیهانیبون به. چینه چاو   ر به ی دیکه

دا    ههه ده دوو بهه کنێزیه ی مهاوه لهه چهین. بینهی وه خۆیهه بهه باشهی وتنێکی پێشهکه دا م که کی یه ماوه له وه، کرده ئازاد بازاری
 کی یه شهێوه بهه واڵتهه و ئهه ی رانه سهه داههاتی بکهاو باشی له روو س که میلیون یان ده رانی گوزه و ژیان که کرد وتۆی ئه کارێکی

 اڵم بهه وه، رێنهه گه نه دوا و ره بهه  نگهه ڕه نهد رچه هه وه که پرۆسهه نێهو نهه یه نه کهه جیههان ی ناوچانهه و ئهه. رێ سه بچێته چاو ر به
 بهۆ خهۆی یهه وه ئه گرنهگ. بهێ ده تریش وره گهه کان وتوه پێشهکه واڵتهه و وان ئهه نێهوان ی مهاوه و مێهنن ده جێ بهه کهاروان له بێشک
 کانی خۆراکهه کهه وێ ههه بت ر گهه ئه. بپهارێزی خهۆ کانیشهی راپه خه شهته له و رگری وه ڵک که کانی باشه شته له تا ی بکه ئاماده

 ڵ گهه لهه کهه جۆرێهک بهه دابێنهی خهۆت کانی خۆراکهه ر سهه به وگۆر ئهاڵ داهاتوت، پێویسته کانی وه نه یخۆراک بنه نه کدۆنالد مه
 خۆپێشخسهتن لهه بریتییهه جیهانیبون بهه ی پرۆسهه ڵ گهه لهه رێکخسهتن خهۆ دیکه کی واتایه به. بگونجێن دا تکنۆلۆژی می رده سه

 واڵتهی و خهۆت ی ناوچهه رجی ڵومهه هه پێهی بهه خهۆت ژیهانی و تی هاڵی کۆمه ئابوری، سیاست،کلتور، باری تۆ ر گه ئه .ومۆدرنیته
 واڵتهانی کلتهوریی هێرشهی ر رامبهه به له م هه و رگری وه جیهانیبون به کانی قازانجه له ڵک که توانی ده م ی، هه بخه پێش خۆت
 ڵ گهه لهه خۆی بدا وڵ هه و بگرێر وه یه پرۆسه و له ڵک که خۆی رجی لومه هه بەپێی پێویسته ی واڵته ر هه. بپارێزی خۆت دیکه
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 لهه سهاڵ١٥٠ لهه دا راسهتی لهه ژاپهۆن. یه له سهه مه و ئهه بهۆ بێ ر ده تی یارمه نگه ره ژاپۆن پێی ر سه نگاندنێکی ڵسه هه. بگونجێنێ
 بههه و بناسههێ جیهههان داوه وڵی هههه. بکهها جیهههانی بههه خههۆی کانی وتکنیکیههه زانسههتی وته سههکه ده مو هههه داوه وڵی هههه وه ر بههه وه مه

  وگۆره ئهاڵ لهه ڵک کهه بهاش کی یه شهێوه بهه کهه ی وه ئهه ههۆی بونهه ش واڵنهه هه و ئهه ر بگهرێ، ههه ر وه لهێ ڵکی کهه خهۆی قازانجی
 دۆرانهد، جیهانیهان میهی دووه ری شهه دیهاره. بهن زاڵ دا ئوروپهاش ئهابوری ر سه به دا ده سه نیو ی ماوه له و رگرن وه کان جیهانیه

 .جیهان ئابوری هێزی م دووه ببنه توانیان کردبوو،  ئاماده جیهانیبون به ی پرۆسه بۆ انخۆی باشی به چونکه اڵم به
 
 خۆیهان تی اڵیهه کۆمه نی الیه اڵم ببن،به جیهانی به وه ئابوریه باری له توانن ده وان ن،ئه بکه جیهانی به خۆ توانن ده کان واڵته"

 بهێ، ده ر ههه کلتهوری وگۆری ئهاڵ هێنهدێک کهه یهه  و ئه کیان یهه یهه، ڵه هه ههۆ دوو ر بهه لهه کلتهوری  ری تهه خه ی له سهه مه بپارێزن،
 ک وه کهه نابن نێزیک لێک هێنده بچن، ش مۆدێرنیته و ره به کان واڵته ند رچه هه م دووه. یه هه  وه مۆدێرنیته به ندی پێوه چونکه

 “ وه نه بکه بیر ک یه
Joseph Nye Dean Jan F . Kennedy School of Government and Harvard University) 

Globalisation and iets Dscontants 
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  بهه  ئابوریهه سیستمه ردانی تێوه ست ده به نگه ره که با ده ال س ره ته خه و ئه دا جیهانیبون به ی پرۆسه نێو له خۆیی وڵدانیی هه
 گهوهزاری رمایه سهه وێ لهه و لێهره خۆیهان یفی کهه به کان تیه سنعه وکارتێله بکرێ الواز یی ناوچه دێموکراسی جیهان، انیک هێزه
 رگهانی بازه ڕێکخراویی کهه چهی ده بهۆ وای Loni Walachنهد  چه ر ههه.بگهرن سهت ده وه واڵتانهه و ئه سیاسی ی پرۆسه و ن بکه

 وهێههزه ن بکههه دیههاری ئههابوری تی سیاسههه خۆیههان یفی کههه بههه کههه کان تیههه وڵه ده نێههو ئابوریههه هێههزه بههه دا ده تی یارمههه  جیهههانی
 .وه خۆیانه رکێفی ژێر نه بخه کان دێموکراته ییه ناوچه

 
 ماڵپەڕی گیارەنگ: سەرچاوە

 
------------------------------------------------------------ 
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  «کوردستان»ی  ڵ رۆژنامه گه  ت له وتووێژێکی تایبه

 
 مجارمان لە کۆنگرەی سۆسیالیست ئینتەرناسیۆناڵ دا، سەرکەوتووترین بەشداریی ئێمە بوو بەشداریی ئه: لماشی فا شه مسته

  
 ڵ گه  له ت تایبه وتووێژێکی  له کوردستان، دیموکراتی حیزبی والتی ی وه ره ده تیی رایه نوێنه رپرسی به لماشی، شه فا مسته

 :دا«وردستانک» ی رۆژنامه
 دا، ئینتەرناسیۆناڵ سۆسیالیست کۆنگرەی لە مجارمان ئه بەشداریی

 بوو ئێمە بەشداریی سەرکەوتووترین
 

رزی حیزبههی  بههه تێکی پایه یئههه نههدامی هه ک ئه کی سیاسههی و وه تییه سههایه ک که وه! ڵماشههی فا شه ڕێز کههاک مسههته بههه: کوردسییتان
 م ئۆرگانیزاسهیۆنه ؟ ئایها  ئهه یهه نترناسهیۆناڵ هه ی ئه مین کۆنگره بۆ بیست و چوارهنگاندنێکت  لسه دیموکراتی کوردستان، چ هه

چ بهوون و روانهین و راسهپارده  م پرسانه بوو؟ ئه کان هه جیهانییه  گرنگه پرسه خدانی پیویستی به دا بایه یه م کۆنگره له جیهانییه  
 چ بوو؟  وه یانه باره له  و بڕیاری کۆنگره 
 

 دا دیهکە کۆنگرەکهانی گەڵ لە ڕوویەکەوە چەنهد لە ئینتەرناسهێوناڵ سۆسیالیسهت کهۆنگرەی چوارەمین و بیست :ماشیڵ فا شه مسته
 تهازەی تێڕوانینێکهی   خۆشهکەری ڕێگها ببێهتە دەکهرا دا ڕاسهتی لە کە بهوو دروشمێک بە کۆنگرە دەسپێکی هەر. هەبوو جیاوازیی

 هاوکهاریی تهازەی کلتهوورێکی و تهازە ئینتەرناسهیۆنالیزمێکی پێنهاوی لە». گشهتی بە جیههان بهۆ ئینتەرناسهێوناڵ سۆسیالیست
 .بوو کۆنگرەیە ئەو ئامانجەکانی کورتکراوەی ئەوە«دا نێونەتەوەیی

 
 دا جۆراوجههۆر بۆچهوونی و  جهۆر جههۆراو باسهی بە دەوڵەمەنهد پههانێلی چەنهد لە جیههانی گرنگههی باسهی چەنهدین دا کهۆنگرە لە

 لەکان، پتانسههیه هێنههانی کههار بە و کههۆمەاڵیەتی گەشههەی کههار، دەرفەتههی روسههتکردنید و ئههابووری سههەر لە. گههۆڕێ هههاتنە
 لە پشهتیوانی دا، ئهازادی پێنهاوی لە خەبهات جیههانی، ئهابووریی قەیرانهی سهەر لە ئینتەرناسهێوناڵ سۆسیالیسهت هەڵوێستی

 نەتەوەیههی، نێههو ئاشههتیی یچههارە ڕێگهها دیتههنەوەی تازەکههان، دێموکڕاسههییە پشههتگیریی و دنیههادا لە دێموکڕاسههی گەشههەکردنی
 ئەنجهامی. گشهتی بە مهرۆ  مهافی لە بەرگهری و نێهونەتەوەیی ئەمنییەتهی دابینکردنهی پێداویسهتیی و نێونەتەوەیی هاوکاریی

 سۆسیالیسههت هەڵوێسههتی باسههانە ئەو زووربەی سههەر لە. بههوون دیههار دا کههۆنگرە کۆتههایی بڕیارەکههانی لە پههانێالنە و بههاس ئەو
 مههافی و مههرۆ  مههاڤی بههواری لە چ و نەتەوەیههی نێههو ئەمنییەتههی بههواری لە چ ئههابووری، لەبههواری چ ،هههاتبوو ئینتەرناسههێوناڵ

 بڕیارەکهان لە کە بهوو ئەوە کهورد ی ئێمە بۆ گرنگترینیشی. هەبوو تایبەتی پاڕاگرافی جیهان، جیاجیاکانی ناوچە لە گەالن
 .بووهات کورد گەلی ئازادییەکانی و ماف لە پشتیوانی بۆ پاڕاگڕافێک دا
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 کهۆنگرەی بهوو جهار یەکەم بهۆ. هەبهوو جیهاوازی دا گهۆنگرەش ئۆرگانیزاسهیۆنی و کۆنگرە گرتنی شوێنی  لەگەڵ پەیوەندیی لە
 و هەڵبهههژاردن لە زۆر نیسهههبەت بە ئهههاڵوگۆڕێکی هەروەهههها. دەگیهههرا ئەفریقهههایی واڵتتێکهههی لە ئینتەرناسهههێوناڵ سۆسیالیسهههت

 سهوید دێمهوکراتی سۆسهیال حیزبهی پێشووی سەرۆکی سالین مۆنا وەک هێزی بە ایکاندید دوو. کرا دا کۆنگرە ئۆرگانیزاسیۆنی
 تونهدیان ڕەقهابەتێکی کە گشهتی، سهکرتێری پۆستی بۆ هەبون ئینتەرناسێوناڵ سۆسیالیست پێشووی سکرتێری ئەیاال لویس و
 بهۆ ئەوەی. کهرایەوە دیهاری گشهتی سهکرتێری وەک دیهکە جهارێکی ئەیهاال لهویس زیاتر، دەنگێکی چەند بە و بوو هه دا نێو لە

 درا کهۆنگرەدا لە کهردن قسە ئیمکانی دێموکڕات، حیزبی لەتبوونی دوای جار یەکەم بۆ کە بوو ئەوە بێ گرنگ ئێمەش حیزبی
 .کوردستانەوە ڕۆژهەاڵتی لە قسەکەر تەنیا وەک عەزیزی، خالیدی کاک حیزبمان گشتیی سکرتێری بە
 

نترناسهههیۆناڵی  کهههانی ئه کانی شهههوورا و کۆنگره وه ی کۆبوونهههه زۆربهههه رچی حیزبهههی دیمهههوکراتی کوردسهههتان له گهههه ئه: کوردسیییتان
شههدار  رز دا  به ئاسههتێکی زۆر بههه دا له یههه م کۆنگره تههوانم بڵههێم لههه اڵم ده ، بههه بووه ی هههه شههداریی چاالکانههه سۆسیالیسههت دا به

ی  وتنانههه و دیههدار و چاوپێکه ؟ ئههه دا چییههه یههه م کۆنگره تی حیههزب لههه یئههه انی ههک کههارو چاالکییههه  نگاندنی خههۆت لههه لسههه هه.بههوو
پرسههی کههورد   ک لههه یههه تهها راده شههداری کههۆنگره  کانی به نههه تی والیه سههایه که توانیوتانه کردتههان، لێیههان رازی بههووی؟ پێههت وایههه 

 ن؟ کانی کۆماری ئیسالمی، ئاگادار بکه ته سهبارودۆخی ئێران و سیا ها له روه اڵتی کوردستان، هه رۆژهه گشتی و له به
 

 جیهاوازی هەم دیهکە جارەکهانی گەڵ لە دا ئینتەرناسهێوناڵ سۆسیالیسهت کهۆنگرەی لە ئەمجارەمهان بەشهداریی :ڵماشی فا شه مسته
 حیههزب، سههکرتێری. بههوو بەهێههز هەیئەتیکههی پێکهههاتەییەوە بههاری لە. دا چههاالکبوون لە جیههاوازیی هەم هەبههوو، پێکهههاتەیی
 بهۆ حیزب ژنانی یەکییەتی نوێنەری یەکێکیان کە ڕێبەری دیکەی ئەندامی دوو و پەیوەندییەکان بەرپرسی و دەرەوە بەرپرسی

 .بوو ناسیۆناڵ ئینتەر سۆسیالیست گەڵ لە پەیوەندی بەرپرسی دیکەیان ئەوی و ئینتەرناسیۆنال سۆسیالیست
 
 دا هەوڵمههان. دانهها ئەولەوییەتمههان دیههدارەکانیش بههۆ تەنههانەت و کههرد پههێ دەسههتمان بەرنههامە بە زۆر چههاالکییەوە بههاری لە

 پێشهیلکردنی سهەر لە تهایبەت بە)کراوی دۆکومێنت بە زانیارییەوە، دانی لەبواری. بکەین کار چاالک شێوەیەکی بە هەموومان
 گهرنگە دیهدارە لە هێندێک لە کوردان، ڕەحمانی کتێبی کردنی پێشکەش بە تەنانەت و( دا ئێران و کوردستان لە مرۆ  مافی
 و ئهادرەس و وەرگهرت کەڵکمهان بە زانیهاریی گەلێک داهاتوو پێوەندییەکانی بۆ لەوە جگە. گەیاند باشمان زانیاریی دا، کان

 بە دا پێوەنهدییەکانمان لە بەردەوامهی بهۆ پێویسهتە کە کهردەوە کهۆ گرنهگ جیهانی ڕێکخراوی و حیزب زۆر سەر لە زانیاریمان
 دا بەرنهامە لە گشهتیمان سهکرتێری بەڕێهز وتهاری توانیمهان کە ئەوەش. بنێهرین بهۆ زانیاریهان دەوامهیبەر بە و بێنین کاریان

 تها بکەیهن بهۆ کهاری بهوو پێویسهت کە ئەوەیە ڕاستییەکەی چونکە دەزانم، ئەوجارەمان هەیئەتی بەسەرکەوتنێکی بگونجێنین،
 هەیئەتەکەمهان تەرکیبهی هەم کە بکەم بەوە ئیشارە کە دەزانم جێی بە دیارە. بکا پێشکەش وتار خالید کاک بدرێ دەرفەت

 ڕۆژهەاڵتههههی لە کههههوردی هەیئەتههههی چههههاالکترین وەک ئههههێمە دا ڕاسههههتی لە کە بههههوون ئەوە یارمەتیههههدەری چاالکیمههههان هەم و
  پێموایە دابم، ناسیۆناڵ ئینتەر سۆسیالیست کۆنگرەی لە بەشداریمان ئاگاداری ئەمن ئەوەندەی. دەرکەوین کوردستانەوە
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 .بوو ئێمە بەشداریی کەوتووترینسەر
 

رۆکان  ڵ سهه گه نترناسیۆناڵ و چ له رپرسانی ئه به وره ڵ گه گه کانتاندا، چ له وتنه دیدار و چاوپێکه گشتی له  به   ئێوه: کوردستان
تێک  بابهههچ پههرس و  نترناسههیۆنالی سۆسیالیسههت دا، گرنگههی بههه ئه شههدار له کههانی به رانی والتههان و حیههزب و رێکخراوه و نوێنههه

 ت دا؟ کام پرس و بابه ختان به دا زۆرتر بایه یه م کۆنگره ن؟ له ده ده

 
 نەتەوەی دۆخهی مەسهەلە یەکەم. گرنهگ سهەلەی مە سهێ بە دەدەیهن ئەولەوییەت زۆر دا پێوەندییەکانمان لە :ڵماشی فا شه مسته
 کە دەوڵەتە بهێ نەتەوەی گەورەتهرین کهورد نەتەوەی کە دا کاتێهک لە مەسەلەیە، ئەو مانەوەی چارەسەرنەکراوی بە و کورد

 کوردسهتان باشهووری لە جهگە دیهارە)نەکراوە بۆ چارەسەرێکی هی  کراوە، دابەش دا بەسەریان کە دا واڵتانەش لەو تەنانەت
 سهەرکوتی خراپتهر لەوەش(. دەسهتەوەیە بە خهۆی چارەنووسهی ڕاددەیەک تها و دایە باشتر هەلومەرجێکی لە خۆشییەوە بە کە

 دووەمهههی تەوەری. هەیە درێهههژەی ئینسهههانی نههها شهههێوەیەکی بە مهههافەکەیەوە زەوتکەرانهههی هەمهههوو الیەن لە کهههورد ینەتەوە
 بهارەیەوە لەو. دا کوردسهتان بەسهەر حاکم سەرکوتکەرەکانی ڕێژیمە الیەن لە مرۆڤە ماڤی بەردەوامی پێشێلکرانی باسەکانمان

 دەسهت و بهردوەتەوە کهورد دیهکەی دوژمنهانی هەمهوو لە گهرەوی ین،تەرەف گەڵی لە ڕۆژهەاڵت کوردی ئێمە کە ئیسالمی کۆماری
 ڕێکخهراوە و حیهزب ئەنهدامی سهەدان و بهردوە دەوڵەتهی تیهڕۆری بهۆ پەنهای زۆرجهار تەنانەت. ناپارێزێ جینایەتێک هی  لە

 دا، ائوروپهه واتە ئههازاد، دنیههای نێوەنههدی لە حیههزب ڕێبەرانههی تیههرۆری تههایبەت بە. کههردوە تیههرۆر کههوردی سیاسههییەکانی
 کە سههەلمێنراوە دا ئاڵمههان خۆی ربه سههه داگههایەکی لە کە تههایبەت بە. ئیسههالمییەوە کۆمههاری چههاوانی نێههو بە ڕەشههە پەڵەیەکههی

 بەڕلههین لە میکۆنههووس ڕێسههتوڕانی لە کە بههووە تیههرۆرەوە ئەو پشههت لە ئیسههالمی کۆمههاری بههااڵی هەرە کاربەدەسههتانی دەسههتی
 دیههکە گرنگههی تەوەری. کههرد شههەهید هاوڕێیانیههان و شههەڕەفکەندی دوکتههور تانکوردسهه دێمههوکڕاتی حیزبههی ڕێههبەری و کردیههان

 هەمههوو. دایە نێههونەتەوەیی ڕاددەی لە حیههزب بههۆ سیاسههی دۆسههتی کردنههی پەیههدا و کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی ناسههاندنی
 پەیوەنههدیی و دۆسههتایەتی بە پیویسههتی هەبههێ، نەخشههی دا واڵتەکەی داهههاتوی لە هەبههێ نیههازی کە سیاسههی ڕێکخراوێکههی
 بهۆ بگهوێزێتەوە خهۆی تاقیکردنەوەکهانی هەم و وەرگهرێ کەڵهک دنیها گەالنهی تهاقیکردنەوەی لە هەم تا. هەیە نێونەتەوەیی

 .دا دنیا لە سیاسی خەباتی گۆڕەپانی
 

 و ڕۆژ سیاسهەتەکانی. دەبهێ مەڕبهووت ئهێمەش بە کە ئێهران داهاتووی ئێرانەوە، وەزعی باری لە دیارە مەسەالنەش لەو جگە
 و ناوەنهد نێو بچینە بدەین هەوڵ و بین ئاگادار دەبێ ئێمە واڵتی لە و ئێمە ناوچەی لە دنیا جۆربەجۆرەکانی واڵتە نەخشی

 بازرگانیمهان و نەدەن سهەر لە بڕیارمهان خۆمهان ئاگهاداریی بهێ بە ڕابهردو سااڵنی وەک تا نەتەوەییەکان، نێو کۆمەڵە و کۆڕ
 .نەکەن پێوە

 
 و  کێک له یه. شدار بوون دا به یه م کۆنگره کانی کوردستان، له جۆراوجۆره شه  به ی کوردیش له نێکی دیکه ند الیه چه: کوردستان
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ی گرووپهههی کهههاری کههههوردان  وه ، چاالککردنهههه گرنگیی پێهههداوه وه کانی پێشهههووه وه کۆبوونهههه لهههه  حیزبی ئێمهههه  ش کهههه تانهههه بابه
دا چهۆن بهوو و  یهه م کۆنگره کان لهه کوردییه نه نگیی الیه ماهه هاوکاری و هه وه یه م باره له.  نترناسیۆنالی سۆسیالیست دا بووه ئه له

 ؟ وه کار بۆته ست به ده  م گرووپه ئایا ئه
 

 کههۆنگرەیەدا و لە. نەکههردوە ئەوتههۆی کههارێکی بەداخەوە بەاڵم هەبههووە، پێشههتر کههوردان کههاری گرووپههی :ڵماشییی فا شه مسییته
 کهوردیش هەیئەتەکهانی ئەنهدامانی هەمهوو تەنهانەت. بوون بەشدار تێدا کوردی بەکانیحیز هەموو کە پێکهات کۆبوونەوەیەک

 سۆسیالیسهههت بکههرێ داوا کە بڕیهههاردرا کههراو کهههوردان کههاری گرووپههی باسهههی دریههژی بە دا کۆبهههوونەوەیە لەو. بههوون بەشههدار
 گهرووپە ئەو بەرپرسهی بهۆ بهێ، ئینەرناسهیۆناڵ سۆسیالیست سەرۆکی جێگرەکانی لە یەکێک کە تازە کەسێکی ئینتەرناسێوناڵ

 تهها کە کههرا ئینتەرناسههێوناڵ، سۆسیالیسههت فەرمیههی ئەنههدامی وەک کوردسههتان نیشههتمانیی یەکیەتیههی لە داواش. بکهها دیههاری
 کوردەکهان نێهو لە هەمهاهەنگی و هاوکاری. بکا مەسەلەیە ئەو بۆ دواداچوون بە گرووپەکە چاالکبونی و بەرپرس دیاریکردنی

 سهههەر لە بگهههرێ پێوەنهههدی و بناسهههێنێ خهههۆی داوە هەوڵهههی جیههها بە دیهههارە حیهههزبە هەر کە لەوەی ەجهههگ. بهههوو بهههاش زۆر دا
 ڕەزامەنههدیی و هاوکههاری بە کرابههێ، بههاس ئەوەی گشههتی، بە کههورد مەسههەلەی بههۆ بەاڵم بەخههۆیەوە، پێوەندیههدار مەسههەلەکانی

 دەتهوانم کەوابهوو. نەکهرد بەدی دا تەکانهەڵوێسه لە جیهاوازییەکم هی  دا جەوهەر لە دا، باسەکانیش ناو لە. بووە هەمووان
 .بوون تەبا پێکەوە کوردەکان خۆشییەوە بە کۆنگرەیەدا و لە بڵێم
 

نهد خهاڵی گرنگهی کهرد،  شهی کهرد، باسهی چه دا پێشکه یهه م کۆنگره له  ی خۆی که که وتاره  سکرتێری گشتیی حیزب له: کوردستان
ت، ئاشهتی، ئهازادی و  منییهه قامگیری، ئه پیدانی سهه شهه هێز بێ بهۆ گه و بهرنگ رێکی گ توانێ فاکته کورد ده بوو که وه کیان ئه یه

ر  سهه یهه  کهرێ پتهر تیشهک بخه ده. ییش دا وه تهه ی نیونه راده ڵکوو لهه راست به اڵتی نیوه ی رۆژهه ناوچه نیا له ک ته دیموکراسی نه
 الیست؟نترناسیۆنالی سۆسی ی حیزبی دیموکراتی کوردستان بۆ ئه یامه و په ئه

 
 کە بگەیەنههین پەیههامە ئەو دەدەیههن هەوڵ دا پێوەنههدییەکانمان لە و دەرەوە لە ئههێمە مێههژە لە دا ڕاسههتی لە :ڵماشییی فا شه مسییته
 لێقەومهاویی و ماڵوێرانی باسی هەر ناکا پێویست بۆخۆشمان. بڕوانێ کورد بۆ لێقەوماو و پەنابەر وەک چیدیکە نابێ جیهان
 بەکهاری هێهز بە کهارتێکی وەکهو و بگهرین نادیهدە بەدەسهتمانەوەیە مەعنەویهیەی و مهاددی انهاتو هەمهوو ئەو و بکەیهن خۆمان

 کههاتی ئێسهتا بهۆیە. ڕوونە دنیها هەمههوو بهۆ ئێسهتا ئەوەش داوە، زۆرمهان قوربههانیی و لێکهراوە زۆر زوڵممهان ڕاسهتە. نەهێنهین
 دا دنیههاش لە و نێوەڕاسههت ڕۆژهەاڵتههی نگههیگر و سههتڕاتیژی نههاوچەی لە دا، واڵتەکەی لە خههۆی تواناکههانی کههورد کە ئەوەیە
 بنهاغەی سهەر لە دەزانهن هەروەک نێونەتەوەییەکهان  پێوەنهدییە. بێنهێ کهاری بە دا هێزەکهان هاوکێشەی لە و بەرباس بێنێتە

 ئامهادەنییە خهۆی، واڵتهی قهازانجی گرتنی چاو بەر لە بەبی الیەنێک هی  دا دنیا لە ئەمڕۆ. دەبن دروست هاوبەش قازانجی
 پێوەنههدی کە بیسههەلمێنێ دەبههێ دا خههۆی دیپڵۆماسههیی لە کههوردیش کەوابههوو. بکهها دیههکە الیەنێکههی هههی  گەڵ لە تایەتیدۆسهه

 ئەزمههونی لە کههورد. تێههدایە ئەوانههی قههازانجی زیههاتر بەڵکههو نیههیە، کههوردەکە قههازانجی بە تەنیهها کههورد گەڵ لە وهاوکههاری
 بۆگەشهەی بەهیهز فاکتەرێکی و هاوپەیمان ببێتە کە هەیە ەوەیئ لێوەشاوەیی و ئیمکانات توانا، کە سەلماندی دا باشووریش



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  185 
 

 

 دەتهوانێ ڕێگایەشهەوە لەو  و نهاوچە ئاسایشهی و سیاسهی سهەباتی کهۆمەاڵیەتی، گەشهەی دێموکڕاسهی، بهوونی دابین ئابووری،
 کە ەیەنهینبگ تهێ لەوە دنیها پێویسهتە کە وایە پێهی ئهێمە حیزبهی گشتی بە. جیهانی ئەمنییەتی بۆ بێ باش یارمەتیدەرێکی

 وەک بههکەنەوە، کوردسههتان بههۆ تههازە فههایلێکی پێویسههتە و بههڕوانن کوردسههتان بههۆ مههرۆڤەوە مههافی نیگههای گۆشههە لە تەنیهها نههابێ
 ئینسههههانیی پێوەنههههدییەکی دامەزرانههههدنی لە بههههێ یارمەتیههههدەر دەتههههوانێ هەم و دەیهههههەوێ هەم کە نەتەوەیەک و واڵتێههههک

 لە کوردسههتان کە بەتههایبەت. بههژین دا ئاسههایش و ئاشههتی لە دا سههایەی لە جێهههان نەتەوەکههانی هەمههوو کە دا نێههونەتەوەیی
 هەرە واڵتە لە یەکێههک خۆشههی بههۆ و هەڵکەوتههوە دا ناوەڕاسههت ڕۆژهەاڵتههی سههتڕاتیژیی و دەوڵەمەنههد نههاوچەی نێههوجەرگەی

 کەڵههک خههۆی کانی مەعنەوییههه و مههاددی سههەرمایە لە کە بههدرێ پههێ ئەوەی ئیمکههانی و بێههت ئەگەر جیهههانە، دەوڵەمەنههدەکانی
 .وەرگرێ

 

   پێمان خۆشه . یه هه  وه ی پرسی کورده باره ندێک یا پاراگرافێک له دا به یه م کۆنگره کانی ئه بڕیار و راسپارده له : کوردستان
  نههه ههها هاوکههاریی الیه ر وه ی، هههه مههان دا بههۆ بکههه کانی کۆنگره نامههه ڵگه به  لههه م پرسههه  ی ئههه وه نگدانههه تیی ره باسههی چۆنیههه

ی پرسههی  باره نتێرناسههیۆنالی سۆسیالیسههت لههه ئه لههه   کههه  یشههتنه و تێگه دا و ئههه ندییههه م پێوه لههه شههداری کههۆنگره  کانی به وردییهههک
 ؟ یه هه  وه کورده

 

 هەیە دا کهۆنگرە ڕەسهمیی بڕیهاراتی لە کهورد مەسهەلەی لەسهەر پاڕاگرافێک کرد پێ ئیشارەت هەروەک بەڵێ :ڵماشی فا شه مسته
 :جۆرە بەم
 

 ری نوێنهه کانی حیزبهه. یهه هه  نهه الیه مه هه کی یهه وه ئاوڕدانهه  بهه پێویسهتی سهتین له فه و ئیسهرائی  پرسی ک روه هه کورد پرسی
  زراوه دامهه و کان کگرتووه یهه  وه ته نه هاوکاریی  به  پێویسته کوردن ڵکی خه ری نوێنه  که  سوریه و  تورکیه ئێران، عیراق، شی به

 ،کههورد مههافی  لههه پشههتگیری سههتی به مه  بههه ن، بکههه کههار و بههن چههاالک دا نههه الیه مه هه کی یههه چوارچێوه  لههه کان هییهه وه ته نێونه
 ی کههۆنگره. کان تییههه وڵه نێوده یاسهها پێههی  بههه کههورد ڵکی خههه کانی مافههه و ژیههان بههاری کردنههی  شههه گه و ئاشههتی قامگیریی سههه

 چههاالک و وه زرێنێتههه دابمه  دووبههاره کههورد پرسههی بههۆ ت تایبههه کههاریی گرووپێکههی  داوه بریههاری ئینتەرناسههێوناڵ سۆسیالیسههت
 ». وه بکاته

 
 مهن. بهوو بهاش زۆر پهێکەوە کان کوردییهه حیزبە هاوکاریی پێکرد ئیشارەم دا پێشووش پرسیارەکانی وەاڵمی لە هەروەک دیارە

 دا کوردییەکههان حیههزبە هەمههو نەوەیکۆبههوو لە. هەبههوو نەخشههی کههۆنگرەدا بڕیههاراتی لە کههوردیش پرسههی هێنههانی لە پێمههوایە
 لەسهەر بڕیهاری کهۆنگرە تها بکها ئامادە مەتنێک کە ئەوەی بۆ بوو تێدا حیزبەکانی هەموو نوێنەری کە کرا دیاری کۆمیتەیەک

 مەسههەلەی لە پشههتیوانی هەم و بکههرێ چههاالک دامەزرێههتەوەو کههوردان کههاری گرووپههی کە کرابههوو داوا هەم مەتههنەکەدا لە. بههدا
 شهوێنکاری و یەکە دا جەوهەر لە بەاڵم کرابهوو، داوا کە نیهیە ئەوە دەقهاودەق هەرچەنهد دەرچووە، بڕیارەی ئەو .بکرێ کورد
 بەختیارلێپرسههراوی مەال بەڕیههز هەوڵەکههانی  کههه  م بکههه  وه بههه  ئامههاژه لێههرەدا پێویسههتە دیههارە. دیههارە پێههوە حیزبەکههانی داوای
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 ڕەسهههمیی ئەنهههدامی وەک کوردسهههتان نیشهههتمانیی یەکیەتیهههی یئەتهههیهە وسەرپەرسهههتی سیاسهههی مەکتەبهههی کهههارگێڕیی دەسهههتەی
 حیزبهی هەیئەتهی سەرپەرستی عەزیزی خالیدی بەڕێز داوای دواتر، هەم و دا وتارەکەی لە هەم ئینتەرناسیۆنال سۆسیالیست
 وتهارەکەی ەل پ.د.ب هەیئەتهی پەرسهتی سەر کیساناک گوڵتان بەڕیز داوای هەروەها داو وتارەکەی لە کوردستان دیموکراتی

 .بوون دانەر شوێن و دا خۆیان هەوڵی کە بنرخێنین بەرز دا
 

ڵ  گهههه نترناسهههیۆناڵی سۆسیالیسهههت، له کهههانی ئه و کۆنگره  وه کۆبوونهههه لهههه  حیزبهههی دیمهههوکراتی کوردسهههتان، جگهههه : کوردسیییتان
ک  کههرێ وه ده.  یههه شههداریی هه بهکان، هاوکههاری و  لیبرالههه یین، بههۆ وینههه  وه تههه جیهههانی و نیونه ش کههه  ئۆرگانیزاسههیۆنی دیکههه

 بۆمان بدوێی؟ وه  یه م باره ی واڵت له وه ره ده رپرسی دیپلۆماسیی حیزبی دیموکراتی کوردستان له به

 

 تریبههوونێکی هەر و دەرفەتێههک هەر لە کە بههووە ئەوە دا دوایههی سههااڵنەی لەو ئههێمە دیپڵۆماسههیی سیاسههەتی :ڵماشییی فا شه مسییته
 بارەشهەوە لەو دیهارە. وەرگهرین کەڵهک نەتەوەکەمان پرسی ناساندنی و خۆمان پەیامی گەیاندنی ۆب مەعقوول و دێموکڕاتیک

 و حیهزب گەڵ لە داوە هەوڵمهان و کردوەتەوە بەرفراوانتر جاران لە خۆمان پێوەندییەکانی و بووین سەرکەوتوو ڕاددەیەک تا
 لەو هەر. بگرین پێوەندی نەتەوەییەکان نێو دامەزراوە و دەوڵەتەکان نێونەتەوەییەکان، ڕێکخراوە جۆربەجۆرەکان، ڕێکخراوە

 جهار یەک و کرابهووین دەعوەت کۆنگرەکەیان بۆ و دا ئینتەرناشناڵ لیبڕاڵ گەڵ لە هێناوە پێک پێوەندیمان دا چوارچێوەیەش
 بهۆ دا بەرینتهر کیپانتهاییە لە توانیومهانە بەاڵم هاوکهاری، ڕاددەی نەگەیشهتوونە پێوەنهدیانە ئەو دیارە. کردوە بەشداریمان
 دوو سهەر بە دنیها چیهدی و چهووە بەسهەر سهارد شهەڕی سهەردەمی دەزانهن هەروەک. بکەیهن کهار نەتەوەکەمان پرسی ناساندنی

 و دان زانیهاری نیها تە ئامانجهت کە ئەوکهاتەی تها تایبەت بە هەڵبژێری، یەکێکیان بی مەجبور تا نەکراوە دابەش دا قوتب
 .بی ئامادە جۆراوجۆردا ناوەندی لە دەتوانی کەتە، پرسە ناساندنی

 
کۆر و  شههدار لههه کانی به کوردییههه نه کانی خههۆت و دیپلۆماسههیی حیزبههی دیمههوکراتی کوردسههتان، الیه زموونههه پیی ئه بههه: کوردسییتان
ریی  یگههتهوانن کار نگاوی، ده چ میکهانیزمێکی هاوکهاری و هاوههه داهاتوو دا بهه نترناسیۆنالی سۆسیالیست، له کانی ئه وه کۆبوونه

 بێ؟ نترناسیۆنالی سۆسیالیست دا هه کانی ئه وکۆنگره  وه کۆبوونه زیاتریان له 

 
 بە. بکههرێ کههار لەوە زیههاتر زۆر دەکههرێ بەاڵم بههوو، بههاش شههتێکی کههرا دا ئەمجههارەش کههۆنگرەی لە ئەوەی :ڵماشییی فا شه مسییته

 بیهر و هەبێ بەردەوام پەیوەندیی دەکەن، دا وانەکۆبوونە و کۆنگرە لەو بەشداری کە حیزبانەدا ئەو نێوان لە ئەگەر تایبەت
 سۆسیالیسههت کههۆنگرەی یهها کۆبههوونەوە، جارێههک بههدرێ هەوڵ دەکههرێ وێههنە بههۆ. بکههرێتەوە هههاوبەش پههڕۆژەی داڕشههتنی لە

 هەر مەعهنەوی و مهاددی توانهای پیهی بە ڕەنگە جا. بکەن لێ پێشوازی پێکەوە هەمووشیان و کوردستان بێتە ئینتەرناسیۆنال
 نەتههیجەیە بەو کوردسههتانییەکان ڕێکخههراوە خههۆزگە. بههن دەنههگ یەک کە ئەوەیە گرنههگ بەاڵم بکههرێ، دیههاری ئەرکههیش حیههزبە،

 پشهتیوانیان هەموویهان کە کردبها دروسهت ڕێکخراویهان یەک دەرەوە لە کهورد پرسی گۆڕی هێنانە و البیگەری بۆ کە گەیشتبان
 نهههوێنەری کە بکههها ئیهههددیعا بیتوانیهههایە کە نەتەوەیهههی خهههراویڕێک یەک الیەن لە یەکەوە بە هەوڵەکهههان هەمهههو و کردبههها لههێ
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 بگەیەنێهتە خهۆی دەنگهی تهوانی دەی تەنیها نەک  کهورد دا ئهاوا حهاڵەتی لە کە دانییە لەوە شکم من. درابان کوردە نەتەوەی
 .ەرەکاند بڕیار ناوەندە هەموو میزی سەر بەرێتە خۆی پرسی دەشیتوانی بکرە تریبونەکان، هەموو و جێگایەک موو هە
 

 کە بێههنن پێههک ئۆرگانێههک دەکەن، بەشههداری دا کههۆمەاڵنە و کههۆڕ و کههۆنگرە لەو پههێکەوە کە حیزبههانەی ئەو النههیکەم هیههوادارم
 پێشههەکی هەمیشههە کەم النههی و بههکەن بەشههداری نههوێنەرایەتی یەک بە و  دەنههگ یەک بە هەر و تێههدابێ  هەموویههانی نههوێنەری

 زۆر ئێسهتا تها داخەوە بە و گهرنگە زۆر کە دیهکەش کهارێکی. بهیگەیەنن پێکەوە و نکەو ڕێک سەری لە کۆکەنەوە، داواکانیان
 نههاوی بە تەنههانەت و بههکەن لههێ پشههتیوانیی حیزبەکههان هەمههوو کە کههوردییە البیگەرییەکههی وەڕێخسههتنی کههراوە، بههۆ کههاری کەم

 سهااڵنەی و لە کە هێهزەی لەو ێبتهوان هەم بکهاتەوە، کهۆ دەرەوە لە کهوردی دیاسپۆڕای بتوانێ ئەوەی بۆ هەم. نەبێ سیاسیش
 و دەنهگ یەکگرتهوویی بە بشهتوانێ هەم و وەرگهرێ کەڵهک نەتەوەیهی پرسهی ناساندنی بۆ کردوە هەندەران لە ڕووی دا دوایی
 .بکا البیگەری کورد مەسەلەی بۆ و بدا نیشان واڵتان بە کورد هێزی

 
نترناسهیۆنالی سۆسیالیسههت و  ڵ ئه گهه کانی حیهزب له ندییهه پیوه پیههدانی ره تیتان بهۆ په کی تایبهه یهه رنامه و به  ئیهده: کوردسیتان

 ؟ یه پرسی کورد، هه به  جیهانییه  و ئۆرگانیزاسیۆنه خدانی زیاتری ئه بایه

 
 زۆر ژمهارەیەکی لەگەڵ کە ئەوەیە دا وکۆبوونەوەکانیهان کهۆنگرە لە ئهێمە بەشهداریی قازانجەکانی لە یەکێک :ڵماشی فا شه مسته
 هەر پەیوەنههدییانە ئەو نههابێ بێشهک. بگههرین پەیوەنهدی دەتههوانین جیهانییەکهان ڕێکخههراوە و حیهزب رپرسههانیبە و سهەران لە

 شهوێن زۆر یها دەسهەاڵتدارن، دا واڵت زۆر لە ڕێکخهراوانە و حیهزب ئەو. بکەین گەڵ لە قسەیان دوو لەوێ کە ببڕێنەوە بەوە
 بەردەوامههی بە و کەیههن دروسههت گەڵ لە بەردەوامیههان دییەکیپێوەنهه ئەوەی بههۆ بێنههین بەکههار دیههدارانە ئەو پێویسههتە. دانەرن
 بەرنهامەی و ئیهدە بهارەوە لەو ئێمە. ڕابگەیەنین وان بە پێش دێنە گەلەکەمان بۆ ی گیروگرفتانە ئەو و نەتەوەکەمان پرسی

 بگەیەنیههنە پەیوەنههدییەکان دا کۆتههایی لە پێویسههتە لەوە جههگە. بههدەن پههێ ڕێگامههان کههات و ئیمکانههات ئەگەر هەیە زۆرمههان
 خهاوەنی کوردسهتان کە ببیهنن نیهزیکەوە لە تها بهکەن، ئێمە واڵتی یا ئێمە، جێگاکانی و بنکە سەردانی ئەوانیش کە ئاستێک

 .بالفع  هێزێکی ببێتە هێزە ئەو کە بدەن یارمەتیمان ئەوان ئەگەر یە، بالقوە هێزێکی چ
 

 . وه بۆته باڵو دا" کوردستان" ی رۆژنامه ی٥٩٢  ژماره  له
 

 ٢٠١٢ی سێپتەمبەری ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

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



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  188 
 

 

 
 "کوردستان و کورد"  گفتوگۆ لە گەڵ ماڵپەڕی
 

لە واڵتێکی فرەنەتەوەی وەک ئێران دا ناکرێ لە ژێر دروشمی هەڵبژاردنی ئازاد دا هەموو 
 ریەوەمەسەلەکانی دیکە بشا

 
 حیزبهی ریی سپێشهخه ده  بهه بروکسهێ   لهه ئیسهالمی کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی رینی به ی وه کۆبوونه ڵ گه  له ندی پێوه  له یەک  دیمانه

 کوردستان دیموکراتی
  

 انیکهه جۆراوجۆره  تییه سههایه که و ن الیههه شههداریی به  بههه رین بههه کی یههه وه کۆبوونه بروکسههێ   لههه دیسههامبر ی٩ – ٧ رۆژانههی  لههه
.  خهراوه رێک کوردستان دیموکراتی حیزبی ریی ستپێشخه ده  به  رینه به  وه کۆبوونه م ئه. دێت پێک ئیسالمی کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی

  لهه کێک یهه  ڵ گهه  لهه  ی جهاره ر ههه " کهورد و کوردسهتان" ڕی ،ماڵپهه که رینه به  وه کۆبوونهه کانی ئامانجهه ر سهه  خسهتنه تیشهک بۆ
 م کههه یه. دێنههێ پێههک ن،وتووێژ رینهه به  وه کۆبوونههه  م ئههه ری بهه ڕیوه به و ر ریکخههه  کههه کوردسهتان دیمههوکراتی یحیزبهه رپرسهانی به

 سیاسهی ری فتهه ده نهدامی ئه ڵماشی، شه فا مسته رێزدار ڵ گه  له ، هێناوه پێکی دا  ندییه پیوه م له" کورد و کوردستان"  که گفتوگۆ
 : کێشین راده  وتووێژه م ئه ی وه خوێندنه بۆ رنجتان سه.  کوردستانه دیموکراتی حیزبی التیو ی وه ره ده ی کۆمیته رپرسی به و
  

شهوێن   بهه  کهه  کانی ئۆپۆزیسهیۆنی کۆمهاری ئیسهالمییه نهه ی الیه وه م کۆبوونهه کهه یه  مهه ئه !ڵماشهی فا شه ڕێز کاک مسته به: پرسیار
مان کهۆنفرانس  ی ههه درێژه  ، له رینه به  وه م کۆبوونه یشتبن ئه س وا تیگه ههێندێک ک  شه وانه کۆنفرانسی پراگ دا پێک دێت؟ له

 ؟ یه ی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی دا هه وه م دوو کۆبوونه نیوان ئه  ک له ندییه ئایا هی  پێوه.  دایه

 
 لە مێهژە لە دەچێ، بەڕێوە ستانکورد دێموکڕاتی حیزبی ئیبتیکاری بە کە برۆکسێ  بەرینەی کۆبوونەوە ئەم پێکهێنانی :وەاڵم
 دەرەوەی کهومیتەی ئێرانییەکانی پەیوەندییە بەشی ی ٢٠١٢ کاریی پالنی لە نانەت تە و دراوە لەسەر بڕیاری حیزبەوە الیەن
 بە پێوەنهدیی ههی  وابهوو کە. نووسراوە دا ٢٠١١ ساڵی کۆتایی لە دا راستی لە ٢٠١٢ کاری پالنی کە هاتوە، دا حیزب واڵتی
 گهۆڕینەوە ڕا و بیهر و دیهالۆگ مەیدانی لە زۆرتر چی هەر کە دەزانین پێویستی بە بۆخۆمان ئێمە. نییە پراگەوە ەوەیکۆبوون

. بناسهێنین دا ئێرانییەکهان کهۆمەڵە و کهۆڕ لە نەتەوەکەمهان مەسهەلەی باشهتر هەرچهی و بهین چهاالک ئێرانییەکان گەڵ لە دا
 بههزانین، مان کههه وه ته نه ی له سههه مه  بههه ت باره سههه کان ئێرانییههه  تییه سههایه که و ن الیههه و حیههزب بۆچههوونی  پێویسههته  وه لههه  جگههه
 رانی دژبهه و دۆسهتان داههاتوودا کانی قۆناغه  له  که داتێ ده مان وه ئه ئیمکانی  زانیارییه و ئه بوونی. بن دژیش ر گه ئه ت نانه ته

 .ین بکه اریدی کانمان یمانه هاوپه باشی  به بتوانین تا بناسین، خۆمان
  

 شوێن چ   ی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی به رینه به  وه م کۆبوونه پێکهێنانی ئه  حیزبی دیموکراتی کوردستان، له: پرسیار
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 چن؟  رینه به  وه م کۆبوونه کانی ئه ؟ ئامانجه یه وه ئامانجێکه

 

 فیههدڕاڵی، ئێرانێکههی چوارچێههوەی لە کههورد ینەتەوەیهه مەسههەلەی کە ئەوەیە کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی سههتڕاتیژی :وەاڵم
 ڕێههژیمە. بکههرێ چارەسههەر دا ناوەنههدی دەسههەاڵتی لە ئێههران نەتەوەکههانی هەمههو موشههارەکەتی بنههاغەی سههەر لە و دێموکڕاتیههک

 ڕێگهای لە بتهوانن تا سیاسییەکانی ڕێکخراوە و کورد گەلی بە نەداوە مەیدانیان بێ لەگەڵ ئێستاشی تا ئێران دیکتاتۆرەکانی
 بەر بێنههنە دا ئێههران لە دەسههەاڵتدار نەتەوەی بەتههایبەت و ئێههران نەتەوەکههانی بههاقی گەڵ لە خۆیههان ویسههتەکانی الۆگەوەدیهه

 وای کهارێکی ئەوەش هەر و دا ئێهران جۆراوجۆرەکهانی پێکههاتە نێهوان لە هەیە زۆر تێنەگەیشهتنێکی لێهک ئێسهتاش تها. باس
 تەنهانەت و ئێهران نەتەوەکهانی بهۆ بهاوەڕ جێگهای ئاڵتەرنهاتیوێکی وانێنەت و بێ باڵو و پرش ئێران ئۆپۆزیسیۆنی کە کردوە
 بهوونی دروسهت و الیەک لە ئیسهالمی کۆمهاری تەمەنهی بوونەوەی درێژ هۆی بووەتە ئەوە. بکا پێشنیار کانیش دەرەکیە الیەنە
 نێهو لە ئومێهدی نها تبوونیدروسه ههۆی بهووەتە هەروەها. دیکەوە الیەکی لە دا ئۆپۆزیسیۆن نێو لە زۆرتر گەیشتنی تێنە لێک

 بیهر وبهار جهار ئێسهتاش تها کە دا ئۆپۆزیسهیۆنیش الیەنی هێندێک نێو لە ئومێدی بێ نانەت تە. دا ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی
 دی بههه دەکەن، لێشهێواوی سههەر تووشهی خەڵههک کهۆمەاڵنی و دەکەنەوە دا ئیسهالمی کۆمههاری سیسهتمی خههودی نێهو لە ئهاڵوگۆڕ لە
 وسیسهتمی ئیسهالمی کۆمهاری  لهه ڕین تێپهه ی شهێوه ر سهه  لهه پهڕ و چهڕ باسهێکی  کهه  یهه وه ئه  یهه وه کۆبوونه و ئهه ئامانجی. کرێ ده

 شهێوەیەکی بە وێ مانههه ده دا کۆبوونەوەیە لەو ئێمە. بکرێ کان وه ته نه ی پێکهاته ی بناغه ر سه  له ئێران بۆ داهاتوو گونجاوی
 ئەو دیکەشهەوە الیەکهی لە. بکەیهن بهاس ئێهران جۆراوجۆرەکهانی پێکههاتە ەڵگ لە خۆمهان نەتەوەییەکهانی داخهوازە ففهاف شە

 ئێسههتاوە لە هەر و دەڕوا دایە، خههۆی تەمەنههی قۆناغەکههانی دوا لە ئێههران ئیسههالمیی کۆمههاری کە چههاو بەر بخەیههنە ڕاسههتییە
 شهێوەی بە و ئێهران خەڵکهی کۆمەاڵنی نەتەوەیی پێکهاتەی بناغەی سەر لە ئاڵتەرناتیو دروستبونی بۆ و بکرێ کار پیویستە
 .بدرێ ئێران داهاتووی سەر لە بڕیار تەوافوقی

  
کانی ئۆپۆزیسهیۆنی ئێهران، بهۆ  تییه سایه ن و که ڵ الیه گه  ش له رینی هاوبه ی به وه جێ دا کۆنفرانس و کۆبوونه  ر له هه: پرسیار

 ؟ یه تێکی هه رووره ی ئێران چ زهکان سته وه بنده ته ی نه ر هێزێکی دیکه حیزبی دیموکراتی کوردستان و هه

 
 مهافە وەدیهێنهانی بۆ دەکەن خەبات کە دیکە ڕێکخراوانەی و حیزب ئەو بۆ هەم و کوردستان دێموکراتی حیزبی بۆ هەم :وەاڵم

 کە بههدۆزنەوە،گرنکە مەسههەلەیە ئەو بههۆ چارەسههەرێک دا ئێههران چوارچێههوەی لە دەیههانهەوێ و ئێههران گەالنههی نەتەوەییەکههانی
 و بههههکەن گفتوگههههۆ دا ئێههههران لە سیاسههههەت گۆڕەپههههانی سیاسههههیی کەسههههایەتییەکانی و رێکخههههراو و حیههههزب لەگەل بەردەوام

 نهاکرێ داههاتوودا ئێرانهی لە کە بێهنن هێهزانە بەو قەنهاعەت بتهوانن دەبهێ یها دا کۆتهایی لە. بهکەن بهاس داخوازییەکانیهان
 لە نەتەوەکهان مەسهەلەی چارەسهەری بەبهێ بکهرێ پیهادە دێموکڕاسهی نیهیە ئیمکهانی و بخهرێ پشهتگوێ نەتەوەکهان مەسەلەی

  ئیزۆلهه خهۆ و کهردن دووری. بەر بگهرنە دیهکە ڕێگهایەکی و بچهنەوە دا خۆیهان سیاسهەتی و سهتڕاتیژی بە دەبهێ یها دا، ئێران
 و حیههزب  وه لههه  جگههه. نههابێ وتێکی سههکه ده هههی  ، مههه که کانمان ویسههته بووڵکردنی قههه ی مینههه زه  کههه ی وه ئههه ی هانههه به  بههه کههردن
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  له سهه مه و ئهه باسهی ر بهه  هێنانهه ئیبتیکهاری  پێویسته. ن ده نه خاڵی جێگای و دابن یدان مه  له بێ ده کان  ییه وه ته نه  ڕێکخراوه
  .ڕاکێشن ئێرانیش ی وه ره ده  له و ئێران  له سیاسی پانی گۆڕه ی  دیکه تی سایه که و ن الیه رنجی سه و بگرن  وه سته ده  به  گرنگه

 
 .درێ نه بڕیار ئێران داهاتووی ر سه  له وان ئه ری سه پشت  له تا
 

 تەواوی بکههرێتەوە، کهۆ دا ناوەنههد لە دەسهەاڵت هەمههوو نهاکرێ چیههدی کە تێهبگەیەنن ناوەنههدگەراکان کە گهرنگە زۆر هەروەهها
 الیەن لە هەر دەسهەاڵتەکانیش موو هە و بهێنرێ کار  به دا ناوەند لە وکۆمەاڵیەتی فەرهەنگی سیاسی، ئابووری، ئیمکاناتی

 دابەش دا ئێههران کههانی پێکهههاتە هەمههوو نێههوان لە دەسههەاڵت داهههاتوودا ئێرانههی لە پێویسههتە. بکههرێن قههۆڕغ پێکهههاتەوە یەک
 بەههانەی بە ت تەنهانە و بکرێ دابەش تەوافوقی شێوەی بە دەبێ دەسەاڵت دا ئێران وەک نەتەوەی فرە وەاڵتێکی لە. بکرێ

 پێویسهتە وە دیهکە الیەکهی لە. بکهرێن فەرامهۆش دەسەاڵت دابەشکردنی و نەتەوەکان مەسەلەی چارەسەری  نابێ دێموکراسییش
 ئەو بههۆ زامههن تەنیهها دیههارە کە بههڕەوێتەوە، ئێههران دابەشههبوونی بە سههەبارەت ئەوانههیش ترسههی تهها بکههرێ سههازی ئیعتیمههاد

 .دەسەاڵتە دابەشکردنی و نەتەوەکان مەسەلەی چارەسەری مەسەلەیە،
  

ئێههران والتههی "  کان کههه ئێرانییههه  نههه الیه  ی دا بههه یامههه م په حیزبههی دیمههوکراتی کوردسههتان لههه کۆنفرانسههی پههراگ دائههه: یارپرسیی
ی کۆتهایی   یاننامهه ک به وه  ک دا که یه یاننامه به  اڵم  له به ". بچێت  ڕیوه مووان، به شیی هه هاوبه  بێ به و ده  مووانه شی هه هاوبه

دا  ندییهه م پێوه تی لهه تایبهه  بهه  رینهه به  وه م کۆبوونه ئاکامی ئه. بینی مان نه یامه و په ی ئه وه نگدانه ، ره اڵو بۆوهب  که کۆنفرانسه
 بینی؟ چۆن ده

 
 بێنهیە تێهدا خهۆتی ویستەکانی دەکرا کە دەبینی تریبونێک وەک تەنیا پڕاگمان کۆبوونەوەی ئێمە سەرەتاشەوە لە هەر :وەاڵم
 بهاس ڕاستییەکان دان، هەڵە لە ئێران داهاتووی بە سەبارەت کە ئێرانی سیاسیی هەڵسووڕاوانی لە مەڵێککۆ بۆ و باس بەر

 بهاس دیهکە گرفتەکهانی و نەتەوەکهان مەسهەلەی بە سەبارەت پڕیان و چڕ باسێکی کۆبوونەوەیەدا لەو ئێمە نوێنەرانی. بکەی
 دروشهههمی ژێهههر لە نهههاکرێ دا ئێهههران وەک فهههرەنەتەوەی یواڵتێکههه لە کە گەیانهههدوە ڕایهههان ڕوونهههی بە زۆر هەروەهههها و کهههردوە

 باسهی کۆبهونەوەیەدا لەو کوردەکهان تهایبەت بە دیکەش الیەنی زۆر. بشاریەوە دیکە مەسەلەکانی هەموو دا ئازاد هەڵبژاردنی
 و بیهر نجامی ئه  وه یهکرا باڵو  که ی یه یاننامه به و ئه  دیاره.  داناوه گرنگ زۆر خاڵی سەر لە دەستیان و کردوە سەرنجڕاکێشیان

 کهانی  چرکهه دوایهین  لهه  کهه بهوو  یهه وه کۆبوونه و ئه رانی به ڕێوه به  له سێک که ند چه بیری. بوو نه گشتی  به شداران به بۆچوونی
  یانهدوه ڕایانگه ش یههدوا و  وه تهه کردووه د ڕه یان  یهه یاننامه به و ئه وێ له ر هه  ئێمه رانی نوێنه. گۆڕێ  ته هێناویانه دا  وه کۆبوونه

 و س کهه  ڵهه کۆمه  کهه بهوو  وه ئهه وت، رکهه ده پهڕاگ ی وه کۆبوونهه  لهه  وه داخهه به ی وه ئهه. بوون نهه  که یاننامه به موافیقی وان ئه  که
  بهه  بهه و زنبپهارێ دا داههاتوش ئێرانهی  لهه  وه تهه نه -ت وڵهه ده و تخواز زییهه رکه مه سیسهتمی  کهه دان وه ئهه وڵی ههه  لهه نێک الیه
 دێموکڕاسهیی و اڵت سهه ده شهکردنی دابه کهان،  وه تهه نه ی له سهه مه ک وه ی دیکهه کهانی  گرنگه  له سه مه ، ئازاد ڵبژاردنی هه ی هانه
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 ن بهده ئێران بردنی ڕێوه وبه رن به نێو  له کان ڕێکخراوه قشی نه  که  یه وه ئه یان دیکه وڵێکی هه. بسپێرن رامۆشی فه  به  قینه ڕاسته
 نهدی ناوه اڵتی سهه ده ڕاگرتنهی بهۆ دا، خۆیهان خسهیی شه کانی قازانجهه پێناوی  له بن  ئاماده  که ک تییه سایه که ند چه ست ده  به
 و  یههه بیرۆکه و ئههه النههانی وه بههۆ ین بکهه کههار وێ مانهههه ده  ئێمههه دا، دواتههر کانی وڵهه هه و برۆکسههێ  ی وه کۆبوونههه  لههه. ن بکههه کهار

 . ئێران کانی پێکهاته موو هه ویستی ی بناغه ر سه له هاوکاری ی مینه هز پێکهێنانی
 

  وه م کۆبوونهه کانی ئهه کانی باسهه کییه ره سهه  ره وه تهه  کێک لهه یهه" کۆمهاری ئیسهالمی  ڕین لهه تێپهه"  کرد کهه  وه ت به ئاماژه: پرسیار
لهه   ڕیان بهه بن، باوه ده  رینه به  وه م کۆبوونه شداری ئه به  ی تییانه سایه ن و که و الیه ئه   که یه  و مانایه به  مه ئایا ئه.  یه رینه به
 ؟ یه رکارالچوونی کۆماری ئیسالمی هه سه 

 
 نابینین تێدا ئاڵوگۆڕی یی ئاماده  چونکه بڕوا بێ ده ئیسالمی کۆماری  که  یه وه ئه  ئێمه کانی باسه کانی ره وه ته  له کێک یه :وەاڵم

 زۆری  ره ههه شی به  له. بکا ر سه چاره ئێران ڵگای کۆمه کانی گیروگرفته  یتوانیوه نه و  هێناوه شکستی دا کانیش وارهب موو هه  له و
 ش تییانه سهایه که و هێهز و ئه موو هه. ن بکه دا که وه کۆبوونه  له شداری به  که  وه ته گێڕاوه کوردستانیشمان و ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی

  لهه اڵت سهه ده بردنهی  ڕێوه بهه تیی چۆنیهه  له ناڕازین و نەک ده دا ئیران  له ئاڵوگۆڕ داوای ، کراوه لێ دنیانشداریکر به داوای  که
 باشهی  بهه  ئێمهه.  یهه هه دا بۆچهوون  لهه جیهاوازی دا ڕێهژیم ر سه به ڕین تێپه ی شێوه  له  دیاره اڵم به.  وه ئیسالمییه کۆماری ن الیه
 چهی کێ، وێ رکه ده دا نجام ئه  له تا. بکرێن باس  بۆچوونانه و ئه کانی هۆیه ها وه ر هه و کان ۆچوونهب  له ک ریه هه  که زانین ده
 ڕ تێپهه ئیمکهانی و میکهانیزم کهرێ ده ک یه شهێوه چ  هابه وه ر هه. بکرێ  وه کرده  به هاوکاری کرێ ده  هێزانه کام ڵ گه  له و وێ ده

 .بکرێن ر به  سته ده ئیسالمی کۆماری رژیمی  له بوون
 

 ٢٠١٢ی نۆڤەمبەری ٢٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------- 
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    ٢١٠٤و  ٢١٠٢: بابەتەکانی ساڵی
 

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

 دا«کوردستان»بیرەوەریی من لە گەڵ ڕۆژنامەی 
  

 کە کهاتەی ئەو. لەمەوبەر سهاڵ چه  لە زیهاتر بهۆ دەگەڕێهتەوە «کوردسهتان» ڕۆژنهامەی بهۆ مهن خۆشەوسهتیی و سۆز ەتایسەر
 خوێنههدکاری سههلێمانی، لە و کوردسههتان باشههووری بههۆ کردبههوو ڕام بههراگەورەکەم گەڵ لە تههازە سههاڵ ١٥ تەمەن الوێکههی وەک

 قاسهملوو، دوکتهور سهەرکردە شهەهیدی ڕێبەرایەتیهی بە دا سێ سیکۆنفڕان لە ئەوەی دوای میالدی ی١٩٧٠ ساڵی. بووم ناوەندی
 بە دەسهتی پێکهی و ڕێهک بە «کوردسهتان» ڕۆژنهامەی و بەر ههاتەوە هێهزی بە تینێکهی و گهوڕ کوردسهتان، دیمهوکڕاتی حیزبی

 ێکخراوەیههیڕ چێههوەی چههوار لە تەنیهها نەک سههەردەمەدا لەو کوردسههتان ڕۆژنههامەی کە ئەوەیە ڕاسههتییەکەی. کههردەوە باڵوبههوونەوە
 بەتهایبەت. هەبوو تایبەتی جێگایەکی دا کوردستان هەموو خوێندەوارانی و ڕووناکبیران نێو لە بەڵکوو دا، دێموکرات حیزبی

 بە و دەخوێنهدرا تێیهدا فەرمهی بە کهوردی زمهانی کە بهوو کوردسهتان بەشهی تەنیها ئەوکاتیش، هەر کە کوردستان باشووری لە
 پهاراوی بهۆ بهوو مەحەک سهەنگی «کوردسهتان» ڕۆژنهامەی دەههات، ئەژمهار بە کوردستان موهە بۆ کورد فەرهەنگیی مەڵبەندی

 و «کوردسههتان» ڕۆژنههامەی ڕێنوسههی و قاڵههب سههەردەمە ئەو ڕوونههاکبیرانی. کههوردی نووسههینی پێزیههی بە بههۆ و کههوردی زمههانی
 کۆبهههوونەوە و کهههۆڕ لە و دەزانهههی خۆیهههان فەرهەنگیهههی ڕێبهههازی چهههرای بە یهههان«کوردسهههتان» ڕۆژنهههامەی پێهههزی بە نێهههوەرۆکی

 .دەکرد پێ ئیشارەیان دا فەرهەنگییەکان
 
 ڕۆژنهامەی گەڵ لە ڕاسهتەوخۆم پەیوەنهدییەکی دا حیهزب بە سهەر بنەماڵەیەکی لە حیزب الیەنگری الوێکی وەک من کاتە ئەو
 هەم و بگها دەسهت بە ڕۆژنهامەم تهازەی ژمهارەی تها دەژمهارد ڕۆژەکانم کە وەفا بە خوێنەرێکی وەک هەم. هەبوو «کوردستان»

 دەگههرت، عههۆدە وە سههلێمانیم کتێبخانەکههانی بە گەیانههدنی ئەرکههی جههاران زۆر کە دا، کههردنەوەی بههاڵو لە یارمەتیههدەرێک وەک
 وەبەر تیهنم جهار چەنهدین سهەردەمەدا لەو تەنهانەت. هەبهوو دا «کوردستان» ڕۆژنامەی و من نیوان لە بەهێز پەیوەندییەکی

 ڕۆژنهههامەی نووسهههینەکانی گەڵ لە دەکهههرد بەراوردم دەمخوێنهههدەوەو جهههار دەیهههان و دەکهههرد ئامهههادە نووسهههراوێکم و دەنههها خهههۆ
 بههاری لە تههایبەت بە دەکههرد، بەراوردم هەرچههی چههونکە ڕۆژنههامە، بههۆ بینێههرم نەدەکههرد جههورئەتم بەاڵم دا، «کوردسههتان»

 دەدان فهڕیم و دەکهردن گڕۆڵەم یئاخرەکە و نەدەشکاند یان«کوردستان» ڕۆژنامەی نێو نووسراوەکانی پێی تۆزی ناوەرۆکەوە،
 خەونهی) ناوی بە کورت وتارێکی وێرام کە بووم زانستی شەشی پۆلی ئاخرەکەی بێ بیرم لە ئەوەندەی. بینێ نەیان کەس تا

 . خۆشەویستە ڕۆژنامە  ئەو بۆ بنێرم( الوان
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 شههەهید مههابێ، بیههرم لە و مبههزان ئەمههن ئەوەنههدەی «کوردسههتان» ڕۆژنههامەی سههەردەمەی ئەو دیارەکههانی هاوکههارە و بەرپههرس
 ،(میراوەیهی عوسهمان مەال)میراوەیهی جەالل شهەهید ههێمن، مامۆسهتا حەسهەنزادە، عەبهدوڵاڵ مامۆسهتا بەڕێهز قاسملو، دوکتور
 بێشههک دیههارە کە. بههوون دیههکە کەسههی چەنههد و سههیڕاجی حەمەدەمینههی کههاک کەریمههی، هاشههمی کههاک حیسههامی، کەریمههی کههاک

 نەخشهی و بهووم ڕۆژنهامە کارەکهانی ئاگهاداری دوورەوە لە زۆرتهر ئەمهن کهاتە ئەو بەاڵم ون،بهو زیهاتر لەوە زۆر نووسەرەکانی
 .نەهێناون ناوم لەوانەی لێبوردن داوای گەڵ لە. نازانم تەواوی بە هەمووان

 
. وبه بەهێزتهر «کوردسهتان» ڕۆژنامەی گەڵ لە پەیوەندیم دا، ١٩٧٩ ساڵی لە کوردستان ڕۆژهەاڵتی بۆ گەڕانەوەمان دوای لە
 گەڵ لە مهن ڕاسهتەوخۆی هاوکهاری سیاسهی، دەفهتەری و ناوەنهدی کهومیتەی ئەندامی بوومە کە چوار کۆنگرەی دوای تایبەت بە

 و مهاوەیەک بهۆ پێهنج کهۆنگرەی دوای تهایبەت بە دا، قۆنهاغیش هێنهدێک لە دیهارە. کهرد پهێ دەستی نووسەرێک وەک ڕۆژنامە
 دەوری ڕۆژنهههامە بەرپرسهههی وەک یههها ڕادیهههۆ، و ئینتیشهههارات سهههیبەرپر وەک یههها مهههاوەیەک، بهههۆ شەشهههیش کهههۆنگرەی دوای

 «کوردسهتان» ڕۆژنهامەی نوسهینی و بەڕێهوەبردن لە هەبوو دەوریان ڕاستەوخۆ قۆناغەدا لەو ئەوانەی. هەبووە بەڕێوەبردنیشم
 ەڕەفکەندی،شه دوکتهور شهەهید مهابوون، دا حیزبهی چهاالکیی لە کهات ئەو تها و ههاتوە ناویهان سەرەوە لە وانەی لە جگە دا،
 ڕۆژنهامەدا کردنی ئامادە و تەرجومە کاری بەڕێوەبردن، لە زۆرمان نەقشی عەتیقی، تەها کاک و کاویان فەتتاحی کاک من،

 ڕۆژنههامە گەڵ لە نووسههین شههێوەی بە حیزبههی کادرەکههانی و ڕێههبەری ئەنههدامانی لە دیههکە زۆری ژمههارەیەکی دیههارە کە. هەبههوو
 نەهێهنم، ەناویهان لێبهووردنەو داوای بە دەزانهم باشهتری بە نیهیە، بیهر لە هەموویانم یئەوە خاتری بە هەبووکە هاوکارییان

. هەبووە دەوریان زۆر و کەم دیکەش کادرەکانی تەنانەت و ڕێبەری ئەندامانی گشتی بە بەاڵم. بچێ بیر لە هێندێکیانم نەبا
 نیشهانی نهاوو بهێ کهادری هەموومهان. نەدەههات ەنووسینەک ژێر لە نووسەرەکان ناوی بەداخەوە کە بوو ئەوە کاتە ئەو گرفتی

 کە دا بەرهەمێههک ژێههر لە نههاو نووسههینی تەنههانەت کە بههوو وشههک ئەوەنههدە حیزبههایەتی کههاتە ئەو. بههووین ڕادیههۆ و ڕۆژنههامە
 ئەو. دەدرا قەڵەم لە حیزبهی پایەی و پلە لە وەرگرتن خراپ کەڵکی و کردنەوە گەورە خۆ بە نووسەرەکەی بۆ خوڵقێنرابوو،

 ئێستاشهی هەربهویە. دادەنهرا حیهزب مڵکهی بە بهوو، هەی هەرچهی حیزب ئەندامی. نەبوو خۆی بەهرەکانی خاوەنی کەس ەکات
 دەوروبەری دیههکەی کادرەکههانی تێکۆشههانی و هەوڵ نههابێ هەروەههها. نووسههیوە چههی کههێ، بزانههرێ زەحههمەتە زۆر بههێ، لەگەڵ

 و ههونەری بهاری لە «کوردسهتان» ڕۆژنهامەی کردنی ئامادە ەل زۆر ژمارەیەکی کە بچێ بیر لە ئینتیشارات و سیاسی دەفتەری
 لە ئەوە بەر لە نهههایەن دا زیهههن بە هەمهههووان نههاوی دیسهههان بەداخەوە کە. هەبههوو نەخشهههیان دا سههەردەمی لەو تکنیکیههیەوە
 بیهر حیهزب یڕێبەرایەتیه و «کوردسهتان» ڕۆژنامەی بەڕێوەبەریی هیوادارم. دەکەم لێبووردن وداوای دەپارێزم خۆ ناوهێنانیان

 بە کە بکهرێ تۆمهار تێکۆشهەرانە ئەو هەمهوو نهاوی ڕۆژنهامە، قۆناغەکهانی هەمهوو کاری کردنی ئارشیڤ بە کە بکاتەوە لەوە
 .دا جۆربەجۆرەکان قۆناغە لە داوە باڵوکردنەوەی و چاپ بە یارمەتیان شێوەکان لە شێوەیەک

 
 مەقهالەیەک چەنهد نهاوی خهۆم بهۆ ئەمن. نووسیوە مەقالەیان کام بزانن زەحمەتە خۆشیان ڕۆژنامە نووسەرەکانی بۆ تەنانەت

 کهاری نووسهین لە جهگە دیارە...(. گرنگ، ئەسڵی دوو دێموکڕاسی و سۆسیالیزم کێم، من) وەک وێنە بۆ. نەماوە لەبیرم نەبێ
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 کاویهان، تتاحیفە کاک مەقالەکانی خۆشبوو پێ زۆرم کە بیرمە لە. فارسییەوە لە بەتایبەت. کردوە ڕۆژنامە بۆ تەرجومەشم
 باشهەکانی هەرە فارسهیزانە لە یەکێهک فەتتهاح کهاک چهونکە. بهکەم تەڕجهومە دەنووسهین فارسهیی بە زۆرجهار لەسەرەتادا کە

 زۆرجهار. فارسهی بکهاتە مهن کوردییەکهانی نووسینە بوو خۆش پێی ئەویش. دەنووسی ڕەوانی و پێز بە پاراو، زۆر. بوو حیزب
( چپگهرا) بهۆ م«ئاژۆ چەپ» وشەی جار ئەوەڵ بۆ بیرمە لە کە. بێنم کار بە فارسییەکانوشە بۆ تازە وشەی دەبووم مەجبوور

 چهونکە هێنها، دیکەشهم وشهەی چەندین دیارە. باو بە بوو وشەیە ئەو دوایە. بوو جوان پێ زۆری فەتتاح کاک و هێنا کار بە
 پێوسهتە. کوردی زمانی کردنی دەوڵەمەند بۆ نبێنی کار بە ئامڕازێکیش وەک ڕۆژنامە کە دەکردەوە لەوە بیر زۆرمان کاتە ئەو

 .دەکرد کارەیان ئەو دیکەش هاوڕێیانی کە بگوترێ
 

 جهوواڵنەوەی نێهو لە گەورەی نەخشهێکی هەمیشە کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ناوەندیی کومیتەی ئۆرگانی کوردستان ڕۆژنامەی
 ڕۆڵههی دێمههوکڕات حیزبههی کە ئەوەی هههۆی بە هەم ا،د قۆنههاغ هێنههدێک لە تههایبەت بە. گێههڕاوە دا کههورد گەلههی ڕزگههاریخوازیی

. دا کودسهتان لە بهووە سیاسهی و ڕۆژنهامەگەری بهواری هێهزی بە مەیدانهدارێکی «کوردستان» ڕۆژنامەی هەم و هەبووە گەورەی
 ڕۆژنهامەی کە کوردسهتان ڕۆژهەاڵتهی لە ١٩٧٩ سهاڵی دوای قۆنهاغی و کوردسهتان باشهووری لە ١٩٧٠ سهاڵی دوای قۆناغی وەک
 سیاسههەتی کردنههی وێنهها لە هەم و دا کههوردی زمههانی و فەرهەنههگ پێههدانی گەشههە لە هەبههوو گەورەی ڕۆڵههی هەم «وردسههتانک»

 بە کە مێهدیا سۆشهیال شۆڕشی و دیکە مێدیایی بواری دەیان پەیدابوونی سەرەڕای ئێستاش. دا کورد ڕزگاریخوازی جوواڵنەوەی
 خهۆی جێگهای «کوردسهتان» ڕۆژنهامەی دیسهان تەنیهوە، مێهدیای و نیاریزا دنیای کەلەبەرەکانی و کون هەموو دنیاگر توڕێکی
 کهورد نەتەوەیی خەباتی دڵسۆزانی و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ئۆگرانی و الیەنگران ئەندامان، نێو لە بەتایبەت و هەیە
 . دەکرێ حیساب زانیاری سەرچاوەی و متمانە جێگای بە دا،
 

 بە کوردسهههتان ڕۆژنهههامەی چهههرای درێهههژە و دوور سهههااڵنێکی کە بهههکەم کەسهههانە ئەو هەمهههوو لە دەستخۆشهههی لێهههرەدا پێمخۆشهههە
 و کهردن ئامهادە چهۆنیەتیی ئاگهاداری زۆر کهردەوە بە ئەمهن میالدییەوە ی١٩٨٦ ساڵی دوای لە هەرچەند. ڕادەگرن درەوشاوەیی

 لە زۆر ژمهههارەیەکی شهههانیتێکۆ و زەحهههمەت ئاگهههاداری دوورەوە لە بەاڵم نەبهههووم، «کوردسهههتان» ڕۆژنهههامەی بردنهههی بەڕێهههوە
 پێهههی بە و دا گونجهههاو و بهههاش نێهههوەرۆکێکی و شهههکڵ لە بهههێ گەڵ لە ئێستاشهههی کە بهههووم ڕۆژنهههامە نووسهههەرانی و بەڕێهههوەبەر

 دەسههتی بە ڕێکههوپێکی بە و بههێ بەردەوام هەر کوردسههتان ڕۆژنههامەی کە کههردوە کارێکیههان ڕاگەیانههدن، بههواری پێشههکەوتنەکانی
 .بگا خوێنەرانی

  
 داوای و هەیە بەرچاویههان نەخشههی دا" کوردسههتان" ڕۆژنههامەی کردنههی ئامههادە لە ئێسههتاش کە دەڵههێم کەسههانە ەوب دەستخۆشههی

 دا جۆربەجۆرەکههان قۆنههاغە لە کە کەسههانەی ئەو هەمههوو بههۆ هەیە زۆرم سههاڵوێکی و ڕێههز وەههها هەر. دەکەم بههۆ سههەرکەوتنیان
 .دا گرنگە و پڕبایەخ ۆرگانەئ ئەو ئامادەکردنی و نووسین بەڕیوەبردن، لە هەبووە، نەخشیان
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 . وه بۆته باڵو( ت تایبه ی ژماره) دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٠٠  ژماره  له
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------------------------------------------ 
 

 یکا دامر رکۆماریی ئه می سه وری دووهه ده  ئوباما له
  

 (ی سیاسی وه لێکدانه)

 
 ڵ گهه  لهه دنیهای سیاسیی دێرانی چاوه م، دووه جاری بۆ مریکا ئه کانی کگرتووه یه  ته ویالیه رۆککۆماری سه ئۆباما ی وه ڵبژاردنه هه

 ک یه ئیشهاره ههی  دابهراو نهاو سوێندخواردنی سمی ڕه و ڕێ نوتقی  له  که ت تایبه  به.  وه کرده ڕوو به ڕوو یی وه لێکدانه گرفتێکی
 ی له سهه مه ، سهورییه ی له سهه مه ئێهران،  لهه مهرۆ  مهافی و تۆمی ئهه کی چهه ی له سهه مه ک وه کانی وره گه  گیروگرفته و  له سه مه  به

 ن هالیهه  زایرلههه لجه ئه  لههه گیههری  بارمتههه ت تایبههه به و تیرۆڕیههزم ی له سههه مه مههالی، واڵتههی ی له سههه مه سههتین، له فه و ئیسههرائی 
 هههی  جیهههانی ی دیکههه گرنگههی ی له سههه مه لێک گههه و عێههڕاق ی له سههه مه فغانسههتان، ئه ی له سههه مه ،  وه لقاعیههده ئه تیڕۆریسههتانی

 .  درابۆوه نه لێ ئاوڕیان
  

 بهۆ دا اریکۆمه رۆک سهه می کهه یه ی وره ده  لهه  کهه نهاوبراو نهاڕوونی یی وه تهه نه نێو تی سیاسه  که دا نیشان ی وه ئه ئۆباما نوتقی
  بهه زۆر  کهه تێک سیاسهه. بهێ ده ی درێهژه دا مهیش دووه ی وره ده  لهه دیسهان بهوو، تێڕامهان جێگهای سیاسهی دێرانی چاوه  له زۆرێک

 تی مودیرییهه تی حاڵهه زۆرتهر ئۆبامها تی سیاسهه دا پێشهوو ی وره ده  لهه. بهێنرێ ر ده لێ نی درێژخایه پێشبینی کرێ ده ت حمه زه
  کههه ی وه ئهه. جیههان کههانی  گرنگهه  له سهه مه ر رامبههه به  لهه ن درێژخایهه کی سههتڕاتیژییه دیهاریکردنی تها  اڕێههژراوهد تێهدا ی ڕۆژانهه
 ئاشهکراو و ڕوون شهتێکی  کانهه ئابورییه  له سهه مه ت تایبهه به و مریکا ئهه نێوخهۆی کانی له سه مه  له ڕووی زۆرتر ئۆباما تی سیاسه

  لهه کانیش جیهانییهه  له سهه مه ر رامبهه به  لهه واو تهه موبهاالتیی بهێ اڵم به ، یشتنه تێگه و کردن بوڵ قه جێگای دا کات مان هه  له
 ئهابووریی ی له سهه مه  چونکهه نهاکرێ، ڕوان چهاوه مریکا ئهه ک وه اڵتێکهی وه کۆمهاری رۆک سه  له ک یه شێوه هی   به  وه دیکه کی الیه
 .دا جیهان  له مریکا ئه اڵتی سه ده و نفوز ی ڕادده  به و  وه ییه وه ته نێونه رجی مه و ل هه  به  یه هه ندیی یوه په زۆر مریکاش ئه
 
 ی وه ئهه م کهه یه. بپێکهێ کی ره سه ئامانجی دوو دا ده ی وه ئه وڵی هه  که بوو لێهاتوو مودیڕێکی نوتقی ئۆباما، نوتقی دا ڕاستی له
 تها نجێنێ ڕه نهه خهۆی  لهه دا  رینهه به و پان دنیا و له فێک ڕه ته هی  م دووه و بکا ڕازی کانی نده کارمه و کان رییه موشته دڵی  که
   له بن  کراوه کانیشی گوزینه و کارت مو هه و  وه که الیه  له بێ رباڵو به سنوور بێ کی یه شێوه  به ی کاالکه وێری ئاڵو یدانی مه

 .  وه دیکه کی الیه
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 مو ههه ڵ گهه  لهه ژێهر  بهه ژێهر وتنی رێککه و هێنی نه وتووێژی رگای ده  که بو  وه ئه  ینهڕبڕ ده  جۆره و له ئۆباما ی دیکه ئامانجێکی
 و سوور تی خه دا کۆماری رۆک سه می دووه ی وره ده ستپێکردنی ده تای ره سه  له ر هه و وه بێڵێته یی کراوه  به دا ڵه مامه کانی فه ڕه ته
 وێ یههه ده مریکا ئهه کۆمهاری رۆک سهه  کهه  یهه وه ئه  نییهه تێهدا گومهانی ی وه ئهه. کها نهه دروست ی که ته حکوومه و خۆی بۆ ران مپه له
 بهدا تێچهوو مترین کهه و بێنهێ کار به ی که واڵته ئابووریی زعی وه  به ساماندان و ر سه بۆ کان کییه ره ده و نێوخۆیی  کارته موو هه
 . دا جیهان کانی جۆره جۆربه  یدانه مه  له مریکا ئه زییزلهێ کانی ماره ده ی وه کردنه  به قه و پرێستیژی نی الیه بۆ
 
  لهه ی کهه حیزبه و خهۆی وتنی رکه سه ی وه ئه بۆ م هه.  یه ته سیاسه م به پێویستی دا نێوخۆیی بازاڕی  له مریکا ئه کۆماری رۆک سه
  ڵێنهه به و ول قهه و ئهه  کهه ی وه ئهه بهۆ م ههه و بکها ر مسهۆگه چهێ ده  ڕێوه بهه  دیکهه دووسهاڵی  که دا وریی ده  نیوه کانی ڵبژاردنه هه

 ، داوه کانی داهاتهه م کهه  تهوێژه و چهین  بهه قامگیر سهه ژیهانێکی و رمهانی ده ی بیمهه کردنهی دابهین باری  له  که ی تیانه اڵیه کۆمه
 دار بریقهه کی مێژوویهه پێست ش ڕه کۆماری رۆک سه مین که یه ک وه بتوانێ، دا خۆی اڵتی سه ده ی وره ده دوایین  له تا. بێنێ دی به
 .بێڵێ جێ به خۆی دوای  له
 
 دێران چهاوه  لهه هێنهدێک ک وه ، نییهه دا یی وه تهه نێونه ی ڕادده  لهه مریکا ئهه چهاالکیی ی وه مکردنهه که  ته سیاسهه و ئهه نجامی رئه ده

 بهێ  بهه ، دا مریکا ئه  له ئابووری ی وه بوژانه نجیقازا  به  کانه گوزینه و ر فاکته مو هه کارهێنانی به ڵکو به. ن که ده پێ ی ئاماژه
 بهێ دا یی وه تهه نێونه یهدانی مه  له ناتوانێ مریکا ئه کانی کگرتووه یه  ته ویالیه.  دیکه اڵتانی وه کانی خۆییه نێو  له سه مه  گوێدانه

 بگهۆڕن ک یه شهێوه  به کار مێتۆدی وێ یانهه ده اڵم به زانن، ده باش  وه ئه کانیشی موشاویره و ئۆباما خودی. بێ نگ ده بێ و ن الیه
  وه ئهه ڕیسهکی دا ش تانه سیاسهه  جهۆره م لهه نهد چه ر ههه. بێهنن سهت ده  بهه ئابووری وتی سکه ده ترین وره گه تێچو مترین که  به  که
 ڕیسهک مترین کهه وێ یههه ده  کهه  وه تهناسرێ ده  وه به ڕاست ئۆباما تی وڵه ده اڵم به. بدرێن ست ده  له زێڕین تی رفه ده زۆر  که  یه هه

 و ت وییهه له و ئه یدانی مه ت سیاسه بێ چۆنێک ر هه. بێ دا م ده ر به  له کانیشی ته رفه ده دانی ست ده  له ڕیسکی ند چه ر هه بکا،
 . دایه بووریئا بواری وتنی رکه سه  له کان کارته هێنانی کار  به بۆ ئۆباما تی وڵه ده تی وییه  وله ئه.  کانه ڕیسکه

 
 بههواری  لههه. رگیههرێ وه ڵک کههه  دیکههه کانی یدانههه مه  لههه بههێ ده زۆرجههار دا ئههابووری بههواری  لههه وتن رکه سههه خههاتری  بههه نههد رچه هه

 تی وڵههه ده مریکا، ئههه نێوخههۆی  لههه تی اڵیههه کۆمه و ئههابووری گای پایههه هیزکردنی بههه سههتی به مه  بههه و دا یی وه تههه نێونه تی سیاسههه
 لهێ ڵکیان کهه بزانهێ پێویسهتیش  بهه رکات ههه بێگومهان و  وه ته هێشهتوه ئهازاد کارهێنان به بۆ کانی گوزینه و کارت مو هه ئۆباما

 ڕێگههای  لههه کان کێشههه ری سههه چاره و دیههالۆگ دا یی وه تههه نێونه ی رادده  لههه ئۆبامهها ئاشههکرای تی وییههه وله ئه اڵم بههه. گههرێ رده وه
 . یه  وه وتووێژه

 
 نهد رچه هه. دانهراوه دیهالۆگ بهۆ ت وییهه وله ئه ن زاهیهره دا ئیسهالمییش کۆمهاری ڕژیمهی ڵ گه  له مریکا ئه کانی کێشه ر رامبه به  له 

 ڵک کهه  تهه رفه ده و لهه ئیسهالمی کۆمهاری  کهه ی وه له  یه هه شکیان  که یاند گه ڕایان ئاشکرایی  به ئۆباما تی وڵه ده ستانی ده کاربه
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 ئێهران ئیسهالمیی کۆمهاری ری ڕێبهه یی نهه خامه ڵوێسهتی هه  دیهاره. بکا ر سه چاره رب غه و مریکا ئه ڵ گه  له کانی کێشه و رگرێ وه
 پهێش نهد چه ر ههه.  نییهه سوودێکی هی  مریکا ئه ڵ گه له وخۆ ڕاسته وتووێژی  که یاند گه ڕای و وه کرده پشتڕاست ی یه گومانه و ئه

. نگاندبوو ڵسهه هه رێنی ئهه  بهه وخۆیان ڕاسهته وتهووێژی بهۆ مریکا ئهه داوای ، وه ره ده یکاروبهار زیهری وه و رکۆمار سهه یی، نه خامه
 دا لێهره و گرێ ڵهده هه رباڵو بهه کی یهه وه لێکدانه جیا  به ڕێژیم بااڵی ستانی ده کاربه ی خۆییانه نێو  کێشه و ڵوێست هه و ئه  دیاره
 . وه نابێته جێی

 
 ، وه نیزامییشههه ڕاکههاری  بههه ، وه تههه کردوه نه ت ڕه ڕاکارێکیههان هههی   کههه  یههه وه ئه دا  ندییههه یوه په و لههه  دیکههه گرینگههی کی یه له سههه مه
 .تۆمی ئه کی چه نی خاوه  ببێته نابێ ک یه شێوه هی   به ئیسالمی کۆماری  که کرێ ده  وه له باس کاتێک ت تایبه به
 
  ئامانجهه  بهه م ههه تی یهه هه  کهه ی رمهه نه  ته سیاسهه و بهه تهوانێ ده ئۆبامها تی وڵهه ده ئایها  که  یه وه ئه کی ره سه پرسیاری دا لێره 

  بهه ڕبی غهه یی رکرده سهه ڕۆڵهی  کهه جیههانی زلهێهزی نیا تهه عینهوانی  بهه مریکا ئه ی ئۆتۆریته و جێگا م هه و بگا کانی ئابورییه
  بپارێزێ؟ ، یه وه سته ده
 

 ٢٠١٣ی فێبریوری ٨: وتیڕێکە  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 ری؟ ڕگه ڕی زه یا شه  اڵته سه ڕی ده ، شهکانی رێژیم رزه به پایه  سته ده رای نێو کاربه هه
    
  باڵهه نێهو کانی کێشهه دا، رانئێه  لهه رۆککۆماری سهه ڵبژاردنی ههه نهاو  بهه بهۆ کان کارییه  ئاماده ستپیکردنی ده ندی به و ر سه  له

 هێههزی ئیجڕایهی، هێهزی  لههه بهریتین  کهه نیههزام یی بناغهه اڵتی سهه ده سههێ.  یشهتوون گه خۆیهان ڕی وپههه به رێهژیم کهانی جۆراوجۆره
 نخۆیها کهۆنترۆڵی ت نانهه ته  کهه جۆرێهک  بهه ، وه تونهده کانی ره ربهه به گێژاوێکهی نێهو  ته وتونه که قانووندانان هێزی و زایی قه
 دوو دا  وتیهههژه تونهههد  کانییهههه ره ربه به و لهههه. ن بهههه ده کتر یهههه ر بۆسهههه هێهههرش" بهههازاڕی  کوچهههه" کی یه شهههێوه  بهههه و  داوه سهههت ده له
 ی وه ئهه ر بهه له و  گرتهوه کیان یهه ئیجڕایهی اڵتی سهه ده دژی  لهه قانوونهدانان  التی سه ده و زایی قه اڵتی سه ده  واته التیان، سه ده
  تهه هێناوه ک ڕه گهه  ڕه شه ئاستی تا سیاسیان کانیی ره ربه به ئاستی کراون،  بزه قه  وه ماڵه بنه ک یه ن الیه  له  اڵته سه ده دوو و ئه

 .خوار
 

 کی یههه مۆره ویسههتی رێههژیم  کههه ئاشههکرا کانیی ره ربههه به قۆنههاغی بههۆ  وه گواسههترایه دا کاتێههک  لههه  کانییههه ره ربه به و ئههه ی پۆپههه چڵه
  لههه کێک یههه  کههه وی زه مورتههه قههازی.  وه بشههارێته پههێ خههۆی کانی تههه جینایه  لههه ڵێک کۆمههه و قوربههانی  بکاتههه خههۆی سههواوی
 کههاری و س کهه ت نانهه ته و کردبههوو وی ڕه زیهاده هریزک، کهه زینههدانی  لهه بهوو، ری هبههه ڕه یتی بهه کانی قازییهه ڕپێکراوترین بهاوه
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 کوشتنی بۆ  که ک یه ڕادده  به بوو، دیار  وه کانه ته جینایه  به واو ته یی رده په بێ ی وه له  جگه. پاراستبوو نه رێژیمیشی کانی مۆره
 نێههو  لهه  کههه جۆرێک بهه یههدابوو، په لهێ زۆری نجاڵێکی جهه  وه ئههه. هێنابوو نهه کار بههه تییشهی ڕواڵه دادگههای ت نانهه ته موخالیفهان

 وی، زه مورتهه ک وه تکاری جینایهه کهانی مۆره نهد رچه هه. پێکهێنهابوو تیهی زایه ناڕه دا نیزامیش گوێی له ئاڵقه نگرانی الیه ی بازنه
 تیان جینایهه سهپی ئه یی، نهه خامه بڵێهین ڕوونتهر یها قیهه فه لیهی وه  واتهه رێهژیم، اڵتی سه ده ترین وره گه پشتیوانیی  به  میشه هه

 و ئههه داپۆشههینی بههۆ بههووبی، پێویسههت ر گههه ئه اڵم بههه ، کههردوه وڕوو ره بههه ئێههران ڵکی خههه اڵنی کۆمههه ڵ گههه  لههه خۆیههان و  داوه لینههگ
 ی بناغههه  کههه  یههه رێژیمانه و ئههه موو هههه ی پیشههه  وه ئههه. قوربههانی  کراونههه خۆیههان خههودی س کههه موو هههه  لههه ر بههه ، تانههه جینایه

 سهانی که دا ێشهووتریشپ کانی قۆناغهه  لهه رێهژیم.  دانهاوه ئینسهانی دژی تی جینایهه و کوشتار و تۆقاندن ر سه  له اڵتیان سه ده
 م کهه یه نگاوی ههه ک وه دا ش لێهره. ئیمهامی عیدی سهه  وێنهه بۆ کانی، ته جینایه ی وه شاردنه قوربانیی   کردبووه ویی زه مورته ک وه

 دوایهی وینگا ههه  دیهاره.  وه رگرتهه وه لهێ زاییان قهه ی(پهاریزراوی)ت سهونییه مه و رنها ده وه زایی قهه اڵتی سهه ده  لهه وییان زه مورته
 .روشوێنکردنیش بێسه ر سه  یشته گه ده بێگومان زانیبا، پێویستیان  به ر گه ئه
 
 ویی زه مورتهه قهازیی و  وه قۆسهته ی لهه هه و ئهه هۆ دوو  به بوو،  مافیاییه  سیستمه و ئه ی رده روه ستپه ده خۆی بۆ  که دینژاد حمه ئه
 دابینکردنهههی" ی زراوه دامهههه ، واتهههه ی کهههه ته وڵه ده ی زراوه دامهههه نهههدترین مهههه وڵه ده و ترین وره گهههه و گهههرت خهههۆی بهههاڵی بهههن  لهههه
. دا ده ن تمهه تریلیهۆن زاران ههه  لهه خهۆی  یهه زراوه دامه و ئهه خشهانپێکراوی په خشهان ته پوڵی  که نا، ئیختیار  له ی"تی اڵیه کۆمه

 دروسهت ئیعتیمهاد دا نگرانی الیهه نێهو  لهه و بکها هێهز  بهه خهۆی کاریی تیمی  که بوو  وه ئه  وه که الیه  له نژاد دی حمه ئه ئامانجی
 و  داوه نیشهان خهۆی  لهه ی وه ئه ش دیکه جاری ند چه ک روه هه رنادا، به نگرانی الیه پشتی دا نگانه ته کاتی  له  که ی وه  به بکا،
 درێهن فهڕێ  جۆره و به رێژیم کانی مۆره ناکرێ  که یی نه خامه  واته اڵت، سه ده ی لوتکه  به بدا سیگناڵێک ، وه شه دیکه کی الیه  له

 .سواو کی یه مۆره  بنه ده و سووتێ ده یان که کارته کاتێک
 
 تونهدی به اڵت سهه ده ردووک ههه و ر ده  هاتهه زایی قهه و قانوونهدانان التی سه ده قۆڵی  له ر ڕێبه هێزی به باسکی دا ر رامبه به  له
 جلیسهیان مه ی متمانهه و کهرد بانهگ جلیس مهه بهۆ کاریهان زیری وه و گرت دا  گرنگه  پۆسته و له وی زه موڕته دانانی  له یان خنه ڕه
 بڕیهار دا قۆناغه م له  که بوو، رۆککۆمار سه دژی له زۆرتر  کاره و ئه  دیاره. البرد یان که پۆسته  له دا ڕاستی  له و  وه رگرته وه لێ
 و بهه. نیشهتبوون دانه بێکهار دا  نێهوه و له وییش زه مورته و دینژاد حمه ئه. ردڵی سه  له ک نه ن، بده کانی باڵه  له  که تیره بوو وه ئه

  وه ژێهره  لهه  ربۆیهه هه. کهرد ده پێشهبینی وتۆیان ئهه ڕۆژێکهی زۆرباش ن، مافیاییه  سیستمه و ئه می رهه به دووکیان ر هه  که ی پێیه
 ژیهر  لهه قانوونهدانانیان و زایی قهه اڵتی سهه ده ردووک هه  که بوون، کان جانییهالری ی ماڵه بنه  له ک دره مه ی وه کۆکردنه ریکی خه
. رگههرن وه لههێ ڵکی کههه هێههرش ی وه رچدانههه رپه به بههۆ کێک چههه ک وه دا، وان ئههه هێرشههێکی ر هههه  لههه تهها.  نههاوه خۆیههان پۆکی چههه

 کار بهه ر سهه له وتهووێژ کهاتی  لهه و بخها داو لهه جلیس مهه رۆکی سهه الریجهانی لی عهه بهرای توانیبهووی  کانه زیره زۆر وی زه مورته
 .ڵگرتبوو هه لێ فیلمی خسی، شه ئابوریی قازانجی بۆ اڵت سه ده هێنانی
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. کان  نهه یه ڕاگه ئهانتێنی ر سهه  وتهه که و جلیس مهه ی کهراوه ی وه کۆبوونهه نێهو  هاتهه  وه دینژاده حمهه ئه ن الیهه  لهه  فیلمهه و ئه باسی
 رزترین بهه پایه کانی کێشهه ی وه قینهه ته. یشهت گه خهۆی وجی ئهه  بهه دا رێهژیم کهانی جیاوازه  باڵهه نێهوان  له رکێ به کێ  مجۆره به

 ک وه بههوو،  دواوه بههه کتر یههه ر سههه بههۆ ی دوژمنانههه زۆر ی وه کههرده  بههه و فزی لههه هێرشههی و ری ئیفشههاگه  کههه رێههژیم، سههتانی ده کاربه
 و وی زه مورتههه عیدی سههه گیرانههی دینژاد، حمههه ئه  بههه الریجههانی لی عههه واڵمههی کان، یهههالریجانی دژی دینژاد حمههه ئه ریی ئیفشههاگه
 وی، زه موڕتهه کرانهی ئهازاد عات سهه ٢٤ دوای و دا میسهری مێهدیای و ر فه سهه  لهه ت نانهه ته دینژاد حمه ئه هاتنی جواب وه دیسان
  لههه  ناکۆکییانههه و  کێشههه م ئههه ی وه نگدانههه ره . اڵتن سههه ده ڕی شههه ی وه قووڵبوونههه و اڵت سههه ده زعههی وه ئههاڵۆزیی ی نیشههانه موی هههه

 ر رامبهه به دینژاد حمهه ئه نگرانی الیهه ی وه دژکهرده و  ریژیمهه و ئهه رکاری سه  هاتنه سالرۆژی ندان، رێبه ی٢٢ رۆژی کانی سمه رێوره
 داهههاتووی لبژاردنی هههه ندیسههیکردنی موهه ترسههیی مه  لههه ژاد دینههه حمه ئه باسههکردنی و قههوم  لههه وتههاردانی کههاتی  لههه الریجههانی

 یی نههه خامه  کههه دا ده نیشههان ش وه ئههه. کانن ملمالنییههه و کان ناکۆکییههه ی وه بوونههه قههووڵتر رۆژ رۆژبههه کانی نیشههانه رکۆماری، سههه
  ئیفشههاکردنه رکت یهه و  کێشهه مو هههه و ئهه نهاچێ ش وه ولهه  نییههه رێژیمهی نێهو کانی یرانهه قه کردنههی ت مودیرێیهه توانهای  چیدیکهه

 کانی رزه لههه بوومه ڵکو بههه بههن، ڵبژاردن ههه رجی مههه و ل هههه کردنهی  ئامههاده بههۆ ری ڕگههه زه ڕی شهه سههتی به مه  بههه و ندیسهیکراو موهه
 ن یههال  لهه اڵم بهه.  ژیهاوه دا  یرانانه قه  جۆره و ئه نێو  له  وه دروستبوونییه تای ره سه  له ر هه  که  رێژیمێکن تێکڕمانی دواقۆناغی

 رپۆشهێک سه کان سهواوه  مهۆره رنهانی ده وه  بهه و بکهرێ ت مودیرییهه  تهوانراوه  وه قیههه فه تی ویالیهه  واتهه رێهژیم، اڵتی سه ده  تاکه
 ر ڕێبهه یان مجاره ئهه  کهه ن خهه رده ده  وه ئهه دینژاد حمهه ئه رخسهتنی ده ددان و چنهگ و کانی ره ربهه به. بدرێن دا کان یرانه قه ر سه به
  لهه  کهه بکها سهێک که ڵ گهه  لهه حیسهاب   پاکانهه خهۆی زووی ئهاره  بهه توانێ نه چیدی و رچووبێ ده ست ده له ی که یرانه قه ی ازهشیر

  بههه ندیههدار یوه په سههنادی ئه ر گههه ئه ڵههێ ده کههاو ده  شههه ڕه هه  بۆیههه ر هههه ، لێیههه ئاگهها زۆرشههتی و دێ  مافیههاوه ی ئاڵقههه نیزیکتههرین
 و ئههه ر هههه  کههه  دینژادێکههه حمه ئه ی قسههه  وه ئههه. بههڕوا  واڵتههه م لههه و دادا ر سههه به ی باکههه عه ئاغهها بههێ ده ، وه مههه بکه بههاڵو ری ڕێبههه
 بهاری و کهار وی جڵهه دا ک یهه دوای  بهه ی وره ده دوو بهۆ زۆری  بهه تا کرد ر سه له ی قورسه  گوزارییه رمایه سه مو هه و ئه  رێیه ڕێبه

 کۆمهاری رۆک سهه ئیمکانهاتی  لهه رگرتن ڵکوه کهه  بهه دینژاد حمهه ئه  کهه  یهه وه ئه ش کهه دی کی استییهڕ ست ده  بداته واڵتی ئیجڕایی
 .بکا دروست دا خۆی وری ده  به تی حیفازه کی یه ئالقه تی توانیویه

 
  داره داره  بهه یها خۆشی، ر سه  گاته ده.  وه بڕێته ده القان کوێ تا هه دیکتاتۆر دا، رێژیم ی قاژه له په کانی دواکاته  له بزانین با
 .  هاتوو  زاڵه وه ڵکی خه اڵنی کۆمه دادگایی رگای ده ر به  گاته ده ، وه وتنه که و ستان هه و
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  ری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان به فته ندامی ده فا شڵماشی ئه ریز مسته ڵ به گه دهیڤین  فپه هه

 ی مارس٨ی  بۆنه
 

 ڕەحمان نەقشی: یڤین فپه هه

 
 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه  له  رموون که خۆتان بناسێنن و بفه  تکایه: پرسیار

 
 اڵتی ڕۆژهههه  لههه شههت رده سه ی ناوچههه  بههه ر سههه شههڵماش گونههدی  لههه مههیالدی ی١٩٥٢ سههاڵی شڵماشههی فا مسههته مههن :فا شڵماشییی مسییته

 دا یی وه تهه نه و سیاسهی چهااڵکی  لهه کانم وره گهه بهرا ت تایبهه  به و م که ماڵه بنه چاالکبونی هۆی  به.  بووم دایک  له کوردستان
 ی١٩٧٠ سهاڵی  لهه اڵم بهه. دا ی کهه تییه کوردایه  قاڵبهه  لهه م کهه النهی ، بووه ههه ت یاسههس ڵ گهه  لهه روکارم سه  وه منداڵیه  له ر هه

 رپرسههی به ک وه  بوه هههه جۆراوجههۆرم تی رپرسههایه به دا حیههزب  لههه. کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی نههدامی ئه  بوومههه  وه میالدییههه
 و پهاریس  لهه حیهزب ری فته ده رپرسی به گشتی، بلیغاتی ته و ئینتیشارات کۆمیسیۆنی رپرسی به گشتی، شکیالتی ته کۆمیسیۆنی

 ئێسهتاش و سیاسهی ری فتهه ده و نهدی ناوه ی کومیته ندامی ئه  بوومه دا حیزب ی کۆنگره پێنج له. حیزب واڵتی ی وه ره ده رپرسی به
 .حیزبم واڵتی ی وه ره ده ریی به ڕێوه  به ی کومیته رپرسی به و سیاسی ری فته ده ندامی ئه
 
 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟: رسیارپ
 

 سههاڵ دان سههه  لههه ر هههه  وه کههه الیه  لههه.  یههه هه جههۆری جههۆراو ڕووکههاری دا واری کههورده ڵگای کۆمههه  لههه ژن پرسههی :فا شڵماشییی مسییته
 ژنهی زۆر.  کهردووه کهاری زرا مه ر سه  له پیاو ڵ هگ  له.  بووه هه رزی به کی جێگایه دا واری کورده خێزانی نێو  له ژن  وه ره وبه مه له

  لهه رچاوی بهه خشهی نه و  بهووه کهان پیاوه پشهتیوانی دا سیاسهی بهواری  لهه وتون، ڵکه هه دا کورد مێژووی  له ر به ڕیوه به و ر ڕێبه
  لهه دا کهات مان ههه  لهه چی کهه. نوتوو ڵکهه هه دا کوردسهتان ژنهانی نێهو  لهه باتگێڕ خهه و ند رمه هونه زۆر.  بووه هه دا  وه جواڵنه
 کچهی ریش وبهه مه له سهاڵ نهد چه تها  وێنهه بهۆ.  بووه زاڵ دا ر سه به ساالری پیاو و  بووه پیاو سیری ئه  وه  دیکه نی الیه هێندێک

 کان تییهه اڵیه کۆمه  پایهه و  پلهه له.  بووه نه ئازاد زۆر دا چۆ و هات  له. ڵبژێرێ هه ژیانی ری هاوسه ئازادی  به  یتوانیوه نه کورد
 ڵگای کۆمهه ناقوزی تهه موی ههه  وانهه ئه.  وه ته سهتراوه به  وه یهه که پیاوه  بهه واوی تهه  بهه  وه ئابوریشهه بهاری  لهه و  بهوه ش به بێ دا

 ر سهه به ۆڕگه و ئهاڵ نهد رچه هه دا ش مه رده سهه و  لهه. دا پیهاو و  ژن نێهوان  لهه کسهانی یه و ژن مهافی  به ت باره سه وارین، کورده
 نێهو  لهه ت تایبهه  بهه ، وه تهه ماوه وتویی دواکهه و حڕومی مهه  بهه وا ر ههه بهواردا زۆر  له اڵم به ، هاتووه گشتی  به دا ژنان زعی وه

  لهه دا، پیهاو و ژن نێهوان  لهه واو تهه کسهانی یه تها ، پێشهه  لهه دوور کی ڕێگایهه ئێسهتاش .دا کان واره خوێنهده نه  وتهوێژه چهین
 .بێ دی  به دا واری کورده ایڵگ کۆمه
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چ لە رێههزی حیزبەکههان دا بههن و چ سههەربەخۆ بههن ئایهها کههار و چههاالکی ژنههان و رۆڵ و کارتێکەریههان لە نههاو حیههزبە : پرسیییار
 کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێن؟

 
  پێویسته.  نییه ر اڵمده وه ک یه شێوه هی   به اڵم به ، زۆره دا کان کوردستانییه  حیزبه نێو  له ژنان چاالکی و کار :فا شڵماشی مسته
. مێنێ نهه دا کان حیزبهه نێهو  لهه ت تایبهه  بهه جیهاواز، شتێکی کو وه ژن ی دیارده  که ن بکه کار  وه ئه بۆ پیاوان م هه و ژنان م هه
.  کهراوه  نهه ر سهه چاره نژنها ی کێشه  که  یه وه ئه مانای ، یه هه دا کان حیزبه نا په  له ژنان تی تایبه ڕێکخراوی  که ی وکاته ئه تا
 خشهی نه دێ تها  وه خۆشهیه  بهه  دیاره. بێ هه خۆیان تیی تایبه ڕێکخراوی ژنان  پێویئسته چ بێ، هه واوی ته  به کسانی یه ر گه ئه

 کهار بهه ت موسهبه جیهاوازی ن ئامهاده ت نانهه ته  کهه کان حیزبهه  لهه هێنهدێک ت تایبهه به. بهێ ده زۆرتهر دا کان حیزبه نێو  له ژنان
 حیزبهی  حیزبانهه و لهه کێک یهه. نهێن داده شهوێن زۆر رێ، سهه  رنهه به دا یان کهه ڕێکخراوه نێهو  لهه ژنهان خشهی نه ی وه ئهه بهۆ بنێنن

. بهێ %٢٥ م که النی دا حیزب ریی ڕيێبه  له ژنان ی ڕێژه تا بو، قای  ت موسبه بعیضی ته دا  کۆنگره  له.  کوردستانه دێموکڕاتی
  لههه ک یههه ر سههه له.  یههه هه خشههیان نه ڕاسههتی  بههه ژنههان دا  ئێمههه حیزبههی تی رایههه ڕێبه  لههه  ربۆیههه هه. بههو بههاش نگاوێکی هههه  وه ئههه

  بهه درابهێ مهاف واوی تهه به  کهه  نییهه دا  یهه ڕادده و لهه ک یه شهێوه ههی   بهه االم به ، کردوه زیادی ژنان ڕۆڵی دا دوایی کانی ساڵه
  لهه درێژمهان کی ڕێگایه دا حیزباکانیش نێو  له دا، پیاوان و ژنان نێوان  له کسانی یه  به نیشت گه تا  پێموایه من ، بۆیه. ژنان
  بهه بۆخۆیهان کان ژنه زۆرجار  که  یه وه ئه  داخه جێگای ی وه ئه. بن خۆیان بۆ ژن بێ ده  ڕێگایه و ئه ڕێبوارانی مین که یه  که  پێشه
 قهازانی  بهه  کهه  گۆڕانهه و ئهاڵ و ئهه تها کان، کۆنهه  ریتهه نه و داب  به ن ده ده زۆرتر گرنگی. ن که ده وت که و ڵس هه  وه وانه پێچه
 ت نانهه ته  وایه جاری و ن که ده خۆیان تواناکانی  له چاو  وه گومانه  به زۆرجار دا کانیش حیزبه نێو  له. میان رده به  دێته خۆیان

 شهتێک، مو ههه  لهه ر بهه تی پێویسهتییه کهورد ژنهی ی وه ئهه. رنهاگرن وه واو تهه ڵکی کهه سهپێردرێ، ده پێیهان ی تییه رپرسایه به و له
 نێهو  لهه ڕۆڵ سهتگرتنی ده وه بهۆ ت نانهه ته و نهێن ال وه گومهان و شهک ، وه خۆیانه تواناکانی باری له  پێویسته.  خۆبوونه به ڕ باوه

 .ڕۆڵ ستگرتنی ده وه بۆ  نییه متر که پیاو  له یچیانه  که ن بده نیشان و ن بکه ت قابه ڕه دا، ڵگاش کۆمه نێو  له و کان حیزبه
 

من و زۆر  رخهه م ته ر پرسهی ژنهان کهه سهه ژنهان خۆیهان له  بێسرێ کهه ژنان ده  شێک له زمان پیاوان و یا به  زۆر جار له: پرسیار
 راستن؟  م وتانه چاالک نینن، ئایا ئه

  
 شهیاوی ڕۆڵهی گرتنهی سهت ده وه  لهه ژنهان کهرد، پهێ کورتم کی یه ئیشاره دا م که یه پرسیاری اڵمی وه  له ک روه هه :فا شڵماشی مسته

  قانونهه  لهه.  لێکهراوه چاویان م که به مێژوو درێژایی به.  نییه خۆڕا  له ش وه ئه  دیاره.  یه هه گومانیان و شک جار زۆر دا خۆیان
 درێهژی و دوور کی یه پڕۆسهه  لهه و ناسهێنراون توانها، بهێ و ازالو  بهه ڵگادا کۆمهه نێو  له. دانراون پیاو ی نیوه  به دا کان ئاینیه

 شهیان خهۆ بهۆ ت نانهه ته  کهه و  کردوه وای کارێکی ش وه ئه.  کراوه ڵ گه له فتاریان ڕه ریت نه و داب و کلتور پێی  به دا مێژوویی
 ش راسهتییه و بهه  ئیشهاره بهێ ده  دیهاره.  وه بێتهه م کهه بوونیهان خهۆ  بهه ڕ بهاووه و خۆیان تواناکانی ر سه  له گومان و شک  ونه بکه
 و ڵهدا هه ری سهه  ئوروپهاوه  لهه ژنهان ئێنیهرژی بهوونی ئهازاد  لهه  تهازه پلێکی شهه  وه جیهانییهه مهی دووه ری شه دوای  له  که ین بکه
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  لهه  کهه  یهه وه بوونه چهاالک و ئهه ی وه نگدانهه ڕه. کوردسهتان  ته یشهتوه گه  وه ره وبهه مه له  هه ده دوو  له بڵێم توانم ده کانی واره شوێنه
 واری خوێنهده ژنهانی بهوونی خهۆ  بهه ڕ بهاوه ر سهه  لهه ، ئێمهه واڵتهی  ته یشهتوه گه دا کراو نهه عریف تهه بهاش فیمینیزمێکهی قاڵبی

 وجهارێ  ئێمهه تهیواڵ رجی مهه و ل ههه ڵ گهه  لهه  گونجێنراوه نهه ی وه ئهه ر به  له ند رچه هه.  بووه هه رێنی ئه شوێنکارێکی کوردستان
 ژنهانی مو ههه ر سهه له  کهه  وه تهه بوه نه فراوان ر به  نده وه ئه ڵگاو کۆمه نێو  بچێته باشی  به  توانیوه ی نه ، ڵگرتنه هه کۆپی زۆرتر
  واتهه ری،پیاوسهاال مهی دووه ڕووی رداشتی به و گیرێ ده ر وه خراپ کی یه شێوه  به زۆرجار. دابنێ  یه رێنی ئه  شوێنکاره و ئه واڵت
  بهه  کهه ی وایانهه ڕه نها  ریتهه نه و داب و ئه گۆڕینی بۆ  وه پێکه پیاو و ژن باتی خه ک نه کرێ، ده لێ پیاوی دژی  له ژن باتی خه

 .دا ئێمه کلتوری نێو  له باو  ته بوونه ژن زیانی
 

نهاوی جۆراوجهۆر   خراوێکیان بهۆ پرسهی ژن بههکانی کوردستان رێک سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه: پرسیار
  کهه  وەییەکان تهه ک توانیویانه سەرنجی ییرورای گشهتی و یهان رێکخهراوە نێونه یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .پێک هێناوه
ژنهانی کهورد   ق بهه رحهه ده  ی کهه ریهه رانبه و زۆڵهم و نابه کانی ژنهان و یهان ئهه ن بۆ الی پرس و مافه که مافی ژنان ده  داکۆی له

 کرێ راکێشن؟ ده

   
 و  ئهاراوه  تهه هاتوه  وه مێژووییهه کهی پێداویسهتییه ههۆی  بهه  وه کانه حیزبه ن الیه  له  ڕێکخراوانه و ئه پێکهێنانی :فا شڵماشی مسته
 دروسهتبونی ڵ گهه له ر ههه د، ممهه محه قهازی وا پێشهه ل گهه و حیزب زنی مه ری ڕێبه و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی.  نییه ش تازه

  بهه ر سهه ڕێکخهراوی دا کانیش واڵتهه وتوترین پێشهکه  لهه ت نانه ته زانی ده ک روه هه.  هێناوه پێک ژنانیشیان تی کییه یه حیزب،
 سۆشههیال ڕێکخههراوی  وێنههه بههۆ.  یههه هه ژنههان  بههه ر سههه بۆنههدی دا کانیش ییههه وه ته نێونه  بۆنههده  لههه ت نانههه ته و  یههه هه ژنههان

 ر دانهه شهوێن خۆیهان یی وره گه و توانا پێی  به و زۆر و م که هاتون، پێک  که ش ڕێکخراوانه و ئه  دیاره. ژنان رناسیۆنالی نتهئی
 نێهو  لهه  کهه بهێ، پیهک ک تییهه  کییهه یه  جهۆره دا ژنهان ی وه جواڵنهه ئاساتی  له م که النی تا ترێک چه  بوونه زۆرجاریش. بوون

 خۆیههان شههوێنکاری دا ژنههان کردنههی چههاالکتر و باتگێڕی خههه سههتی هه ی وه بوژاندنههه  لههه ها روه هههه.  بوه هنهه ئیمکههانی دا کان حیزبهه
   کانی چاالکییههه  لههه چههاو ر گههه ئه ت تایبههه به. بههوون چههاالک دا یی وه تههه نێونه ی ڕادده  لههه ک یههه ڕادده تهها ش وه لههه  جگههه.  بوه هههه
 .کوردستان دێموکڕاتی ژنانی تی کییه یه
 
 کهۆنفڕانس و سیمینار دا واڵت زۆر  له  سااڵنه.  ڵگرتووه هه گرنگیان نگاوی هه زۆر ین، بکه کوردستان دێموکڕاتی حیزبی  بهر سه

 ها روه ههه و ئێرانهی کهورد، ژنهانی ی دیکهه کهانی ڕێکخراوه  ڵ گه  له. ناسراون سمی ڕه  به دا ئوروپایی واڵتی زۆر  له. دێنن پێک
 و ئهه بێگومهان. کهرێن ده بانهگ کانیهان کۆنگره و کهۆنفڕانس بهۆ و  یهه هه نهدییان یوه په دنیها ژنانی لیرناسیۆنا ئینته سۆسیالیست

 ژنهانیش کانی ییهه وه ته نه نێهو  ڕێکخهراوه  کهه ی وه ئهه ههۆی  بوونهه ئاگهادارن ک روه ههه و نێن داده خۆیان شوێنکاری  ندییانه یوه په
 . یه هه تێدا دانیان مانۆڕ ئیمکانی زۆرتر  که کوردستان باکوری و باشور ت تایبه به ن، بکه کوردستان ردانی سه
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 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی لە مافی ژن دەکەن؟: پرسیار

 
 کی یههه وه کرده ک وه دا، کوردسههتان  لههه پیههاو ڵ گههه  لههه ژن کسههانی یه نهها وتوویی دواکههه  کههه  یههه وه ئه مههن یامی پههه :فا شڵماشییی مسییته

 نیی ده مهه و تی اڵیهه کۆمه ئهایینی، یاسهای و کلتهور هێنهدێک ک وه ڵکو بهه. کرێ نهه لهێ و چها ژن  به ق رحه ده پیاو ی دوژمنکارانه
  پێموایههه مههن.  یههه وه پێکه پیههاو و ژن رکی ئههه دا  یاسههایانه و کلتههور و لههه چاکسههازی و النههان وه  کههه بکههرێ، لههێ چههاو  ناعاداڵنههه

 بهواری  لهه ژن النهانی وه.  پیاویشهه زیانی  به بواردا زۆر  له وڕۆدا ئه دنیای ک وه مۆدێرنی دنیای  له پیاو ڵ گه له ژن نیکسا نایه
 کردنهی دابهین. پیهاو ر سهه  خاتهه ده زۆرتر قورسایی دا، ڕزگاری پێناوی  له بات خه بواری  له و یی رده روه په بواری  له ئابوری،
 دا خێهزان  لهه پیهاو م ههه و ژن م هه گرێ رده هه  که وێ، ده زۆری تێکۆشانێکی ، مه رده سه م ئه ڕقی به و ڕق زه پڕ و لوکس ژیانی
  لهه بتهوانێ م ههه تها  یه هه ئازادی  به پێویستی ژن  وه شه دیکه کی الیه  له. پیاو شانی ر سه  وێته که نه نیا ته و ن بده بۆ وڵی هه

 نیا تهه ک نهه بهێ، ر تیهده یارمه و بکها کهار  دا ژیهان کهانی بواره مو ههه  لهه پیهاو شانی به شان بتوانێ م هه و ببینێ خۆشی ژیان
  لهه  هره به بێ  به ڵگا، کۆمه ی نیوه و ژن  به  دراوه  ڕۆڵه و ئه دا کان وتوه پێشکه  واڵته  له.  کۆیله و اڵت سه ده بێ رێکی فکه سره مه
 . کراوه نه زیندانی دا ماڵ
   

 ٢٠١٣ی مارچی ١٠: ڕێکەوتی  -ڕی کوردستان و کورد  ماڵپە: سەرچاوە
 

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

 کانی بەردەم هەڵبژاردنی ویالیەت فەقیهیەکێش
   

 بههاری و کههار هەڵسههەنگێنەرانی. دیههارە پێههوە زۆری ئهاڵۆزییەکی دا ئاخونههدی ڕژیمههی لە هەڵبژاردنەکههان بەنههاو مەرجهی و هەل
 کۆمههاری کراوەکههانی ئەنههدازیاری هەڵبههژاردنە هەوای و کەش دا ڕابههردو سههاڵی چههوار و سههی لە کە دەکەن بەوە ەئامههاژ ئێههران

 دەورو ههالەی و دەسهەاڵت بهازنەی داخراوتهرین نێهو چهوونە تەنانەت ئاڵۆزییەکان. نەبووە ئاڵۆز ئەمجارە شێوەی بە ئیسالمی
 ڕێچههکە و گەلههی دەوڵەتههی بە ڕێههبەرەوە الیەن لە لەمەوبەر اڵدووسهه تهها کە دەوڵەت. گرتههوەتەوە ڕژیمیشههیان ڕێبەریههی بەرێههی
 نێههوان کێشههەی. دراوە پههێ الدانههی لەقەبههی یەوە، خههامەنەیی کەسههەکانی نیزیکتههرین الیەن لە ئێسههتا دەبههرا، نههاو عەلههی داری

 و ەڵههکخ کههۆمەاڵنی نههاخۆیی، ڕیفۆڕمخههوازانی دەوڵەتههی، ڕیفۆڕمخههوازانی نههاو بە نێههوان کێشههەی سههەرەڕای ئوسههولگەراکان،
 دەترسهێ لێهی ئێستاوە لە هەر ڕژیم کە کردوە ئاڵۆز شێوەیەک بە ئەمجارەی هەڵبژاردنەکانی مەسەلەی دەرەوە، ئۆپۆزیسیۆنی

 .دەکا خۆشی دەسەاڵتەکەی ئاڵقەکانی نیزیکترین لە هەڕەشە نیزامییەکانییەوە، گەورە زمانی لە و
 

  و نەبێ مەعلوم ڕژیمیش خودی یەکەمی کاندیدای ێستاشئ تا کە کردوە وای کارێکی دەسەاڵت بازنەی نێو کێشەکانی
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 الی بە کە کۆمار سەرۆک پێکهەڵپڕژانی الیەک لە. بکەن ئاشکرا خۆیان هەڵوێستی نەوێرن ڕژیمیش بە سەر ڕیفۆڕمخوازەکانی
 زۆری شهیبە کە کهردوە وای کهارێکی ، دیهکەوە الیەکهی لە ڕژیهم داخهراوی هەرە ئاڵقەی و ڕێبەرە خودی نیشاندەی دەست خۆی
 نێههو تونههدئاژۆکانی نێههو ئاڵۆزییەکههانی بمێنههنەوەو دا چههاوەڕوانی لە هەیە، کردنیههان کاندیههد خههۆ نیههازی کە کەسههانەی ئەو

 . ببێتەوە بەرینتر ڕۆژ بە ڕۆژ دەسەاڵت
 

 ەکاندیهدایان ئەو ئێسهتاش تها کە بهێ ئەوە دەورەیەدا لەم کۆمهاری سهەرۆک هەڵبژاردنهی ئهاڵۆزیی نیشانەی گەورەترین ڕەنگە
 پهارێزەرانی بەرەی لە مەشهایی و خهاتەمی رەڤسهەنجانی، وەک سانی کە. هەبێ کردنیان دیاری شانسی زۆرترین کە نین دیار
 هەڵوێسهتی نەوێهراون ئێسهتاش تا نیە، جێگایەکیان فەقیه وەلی بە سەر ئاژۆکانی توند تەنگی ئاڵقەی نێو لە کە دا، ڕژیم

 بەڵهێن و قەول خەریکهی هەروا عادل حەددادی و قالیباف ویالیەتی، وەکو گا،بەدەس نیزیکتر کەسانی. بکەنەوە ڕوون خۆیان
 وەک کەسهانێکی لەوالوە. دەبهێ کامیان بە زۆرتر شانسی و دەکشێتەوە کامیان بۆ کامیان نییە، مەعلوم ئێستاش و یەکترن بە

 نێویهان ئیسهحاق ئهال یەحیها و رههونە با جەوادی محەممەد محەممەدی، پور مستەفا موتتەکی، چهری مەنو ڕەزایی، موحسینی
 .نادەنێ ئەوتۆیان شانسێکی ڕژیم بواری شارەزایانی کە ، دێ
  
 کهێ ڕاسهتی بە نیهیە دیهار ئێسهتاش تها بەاڵم دێ، مەشهایی ڕەحهیم ناوی هەرچەند دا، دەوڵەتیش الیەنگرانی بازنەی نێو لە

 نێهو لە تەنهانەت وێهدەچێ لەوەش جهگە. نها یها نبهکە شداری بە دەدرێ پێ ڕێگایان بناغەدا لە یا ئەوانە، یەکەمی نەفەری
  بازنەی لەنێو بۆیە. یەکەم کاندیدای دیاریکردنی سەر لە هەبێ بازی دەستە و ناکۆکی دیسان دا، بازییانەش دەستە ئەو

 . دێ لەنکەرانیش باقری و نیکزاد عەلی جەلیلی، سەعیدی وەک کەسانی ناوی مەشایی لە جگە دا دەوڵەت الیەنگرانی
 

 نیهزام پهارێزەرانی ی بهازنە نێهو لە هەر الیەن سهێ کەم النی کە بەرباڵون هێندە ئاخوندی دەسەاڵتی نێو ەبەندییەکانیدەست
 ئوسهولگەراکانی الیەنهی دەوڵەت، الیەنگرانهی دیهکە واتایەکی بە یا بەری، دەور و نژاد ئەحمەدی الیەنی. دەکەون بەرچاو دا

 نێهو لە. نهین کهۆک هێنهدە دیسهان دا خۆیهان نیهو لە باڵەش سێ ئەو. ڕژیم بە ەرس ڕیفۆرمخوازانی ناو بە الیەنی و سوننەتی
. بیپهارێزن هەوێ دەیان هێندێکیان و کەن بەدەر مەیدان لە ڕەفسەنجانی دەیانهەوێ هێندێکیان دا، سوننەتی و توندڕۆ باڵی
 لە هەوێ دەیههان بەشههێکیان وەسههتن،ڕا دا ئاخونههدەکان بەرامههبەر لە هەوێ دەیههان شههێکیان بە دا دەوڵەت الیەنگرانههی نیههو لە

 بەشهێکیان و بهن ڕێهبەر داردەسهتی دەیهانهەوێ خهاتەمی وەک هێنهدێکیان دا خوازیش ڕیفۆڕم بەناو بەرەی لە. بسازێن گەڵیان
 .ڕێبەری بازنەی لە کەونەوە دوور هەوێ دەیان

 
 پەزشههکیان، مەسههعود وەک سههانیکە نههاوی ڕەفسههەنجانی، و خههاتەمی لە جههگە دا، ئیسههاڵحات خۆیههان قەولههی بە بەرەی نێههو لە

 نیهزامیش الیەنگهری تەڵەبهی ئیسهاڵح پەراوێزخهراوی تەواوی بە بەرەی دیهارە. دێ کەواکیبیهانیش مستەفا و نجفی، محمدعلی
  لێوە دەنگیان هەر کەڕروبی، و موسەوی وەک دەژین، دا دەسبەسەری لە سەرانیان ئێستا و ناسران سەوز جواڵنەوەی بە کە
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 .بکەن چ بەتەمان نییە مەعلوم زۆر نایەو
 

 و کەن کاندیهد خهۆ هەیە، ئەوەیهان تەمهاعی کە هەن زۆر کەسهانێکی دا ڕژیهم الیەنگهری بهااڵنەی ئەو هەرسهێک لە هەرچەند
 و یە بەکهێ شهانس گەورەتهرین دەزانهێ کەس نە ئێسهتاش تها کە زۆرە ئەوەنهدە ئهاڵۆزییەکە بەاڵم بێنن، بەدەست پۆستە ئەو

. ئاڵۆزییەکهانە تەنیها ڕوونە ئێسهتا تها ئەوەی بهۆیە هەر. کێهیە بەرەکەی دەورو و ڕێهبەر نیهازی دەزانهێ کەسیش نە تەنانەت
 ئەحمەدینههههژاد یەکەمههههی دەورەی وەک دەخههههۆن، ڕژیههههم سهههەری و دەتەقههههنەوە ئاڵۆزییەکههههان دەبههههێ، چ دا کۆتهههایی لە ئەوەی

. بهین چهاوەڕوان دەبهێ. پێکهدێنەوە اندیسه دەوڵەت و ڕێهبەر یها وەدەردەنێ، شوعبەدەبازی کانی سندوقە لە سەر نەناسراوێک
 خەڵکههی کههۆمەاڵنی واتە هەڵبههژاردن، ئەسههڵی خاوەنههانی کە ئەوەیە، ڕوونە ئێسههتا تهها کە شههتێکی تەنیهها گههرانەوە بەداخێکههی
 نهههاو بە دەورەکههانی هەمههو وەک تەنههانەت داو ئیسههالمی کۆمههاری لە هەڵبههژاردن نههاو بە دەورەکههانی هەمههو هەروەک ئیههران،

 .بێبەشن هەڵبژاردن ڕێڕەوی کردنی دیاری لە و نییە دەسەاڵتێکیان هی  دا، ئێران ویمێژو لە هەڵبژاردن
  

 ٢٠١٣ی ئەپریلی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 ە بۆ ئۆپۆزیسیۆنهەڵبژاردنی سەرۆککۆماری هەم چالشێکی گەورە بۆڕژیم و هەم چالشێکی گەور
 
 هەڵبهژاردن، خستنی وەڕێ و دێموکڕاسی بە لێدان الف دا، هاوشیوەش ڕژیمەکانی هەمو لە تەنانەت و دا ئیسالمی کۆماری لە

 هەڵهژاردن بە دان جهیهەت بهۆ ئیسهالمی کۆماری بەتایبەت و ڕژیمانە جۆرە ئەو هەمو هەرچەند. گەورەکانە چالشە لە یەکێک
 بە خۆڕانهانەش کەمترین ئەو بەاڵم داناوە، کۆنتڕۆڵیان ئامڕازی و پاڵێوەر دەیان هەڵبژاردن، یپرۆسە کردنی موهەندیسی و

 کەلهێن، بچهوکترین دا، هەڵبهژاردن کردنهی ئیهدارە پڕۆسهەی لە و پهێش دێنێهتە بۆ گەورەیان ئێشەی سەر جار زۆر دێموکڕاسی
 گەورە چالشهیکی گەڵ لە و خهوری بە دەکهاتەوە لهێ ڕیسهەکەیان هەمهو وایە جهاری کە چاڵێهک. بۆیهان گەورە چهاڵێکی دەبێتە
 دا کۆمههاری سههەرۆک هەڵبژاردنههی پڕۆسههەی لە لەمەوبەر چوارسههاڵ کە گەورەیەی چالشههە ئەو هەروەک. دەکهها ڕوویههان بەرەو
 .گرتن ئێخەی

 
 وئە سهههایەی ژێهههر لە واڵت ئهههابوری وەزعهههی الیەک لە. ڕاگرتبهههو گەورە کۆسهههپێکی لەبەردەم ڕژیمهههی ئەوسهههاڵیش هەڵبژاردنهههی

 نێهو لە. بهو دۆڕاو و ئیهزۆلە دا نێهونەتەوەیی ڕاددەی لە ڕژیهم. دابهو قەیهران گەورەتهرین لە دا بێهزراوە ناشەرعییە حکومەتە
 .هەبو بەرەکی چەند تەنانەت و دووبەرەکی گەورەی زۆر کەلێنی دا نیزام خودی
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 لەو ڕەههبەریش بەیتی تەنانەت و ارانپاسد سوپای قەزایی، هێزی مەجلیس، وەک ڕژیم، یەدیک هێزەکانی و دەوڵەت نێوانی
 کردنهی زینهدانی و کوشتن بە تەنانەت و پێشو هەڵبژاردنی کردنی موهەندیسی بە کە کۆمارێک سەرۆک. بو دا خەراپی پەڕی

 ڕژیههم ئەرکانەکههانی لە یەکێههک لەگەڵ ڕۆژەی هەر ئێسههتا سههەپێنرابۆوە، دووەم جههاری بههۆ نیههزامیش بههازنەی نێههو موخالیفههانی
 .هەبو گرفتی نیزام ڕێبەری شەخسی لەگەڵ و تێپەڕاندبو سوریشی خەتی تەنانەت و هەبو کێشەی

 
 تهایبەتی گرفتهی سهەناریۆکان لە یەک هەر. کردبهو گیهری دا نادیار سەناریۆی چەند بەردەم لە ڕژیم دا ئەوتۆ حاڵەتێکی لە

 فههاکتۆری گرنگترینیههان. ۆڕابههوونگ ڕژیههم دژی بە فههاکتۆر زۆر و دەکههرد فەرقههی ٨٨ سههاڵی لەگەڵ مەرج و هەل. هەبههو خۆیههان
 کێشهەیەکی هەڵەوە بەڕێهورەبەریی و نەوت داهاتی خواری هاتنە نەتەوەیی، نێو بەرباڵوەکانی گەمارۆ هۆی بە کە بو ئابوری
 کێشهە بو، کێشە چەندین دەرگیری ڕژیم دا نەتەوەیی نێو ڕاددەی لە دووەم. پێکهێنابو ڕژیمیش بۆ و ئێران گەالنی بۆ گەورەی

. مەزهەب سهوننی ئیسهالمیی وەاڵتهانی گەڵ لە کێشهە و نهاوچە وەاڵتهانی گەڵ لە کێشهە غەڕبهی، وەاڵتانی و ئەمریکا گەڵ لە
 هەر بە. بههو ڕژیههم دژی بە گەورە فههاکتەرێکی و خههوارێ هههاتبۆ ڕژیههم نفههوزی و پههێگە دیههکە هێنههدەی نههاوخۆدا لە لەوەش جههگە

 هەڵبههژاردن خههودی ڕەوەنههدی ئاشههکرایی بە و بکهها ٨٨ ڵیسهها ڕیسههکی گەورەیههی بە ڕیسههکێکی دەتههوانی نەی ڕژیههم حیسههابێک
 .بکا موهەندیسی

 
 دیههکە مێتههۆدێکی دەبههو هەڵبههژاردن ئەمجههارەی شههانۆگەری بههۆ ئیسههالمی کۆمههاری ڕژیمههی باسههکران، کە هۆیههانەوە ئەو هەمههو بە

 لەو ئێسهکان سهەر اته کە خەڵهک، کهۆمەاڵنی گەڵ لە بهوونەوە بەڕوو ڕوو مەیهدانی بێهتە جیهاوازتر ماسهکێکی بە و بدۆزێتەوە
 گهوێ کە دیهاربێ پێهوە ئەوەی نیشهانەی بەزاهیهر کە خها وەڕێ شهانۆگەریەک ڕژیهم دەبهو. بهوون بێزار و ناڕازی مەرجە و هەل

 بە داههاتو، سهاڵی چهوار بهۆ دا، ئیجهڕاییەکەی بەشهە لە کەم النهی واڵت، بردنهی بەڕێهوە چارەنوسهی و نهاڕازی دەنگی دەداتە
 .دەسپێرێ خەڵک کۆمەاڵنی ڕەئی

 
 کە ئەوەی دوای. بکههها پهههێ دەسهههت کهههانەوە کاندیهههدا دیههاریکردنی دوای قۆنهههاغی لە دەبهههو تهههازەیە سهههازییە شهههانۆ ئەو دیههارە

 دەرێ، دێنهنە نیزام فیلتەری لە ئەوتۆ کەسێکی ند چە دا، نیزام خودی دڵسۆزانی و پارێزەران نێو لە تەنانەت بەدیققەتەوە
 نەبهێ، نیهزام بناغەکهانی سهەر بۆ خەتەریان بچوکترین و بن وەفادار نیزامیش یی ڕێبەر بە بەڵکو نیزام، بە تەنیا نەک کە
 بەڕاسهتی مەیهدانەدا لەو نەگهوزەرێین، حەق لە. بهوون کهار بە دەسهت شانۆگەری خستنی وەڕێ بۆ ڕژیمەوە تواناکانی هەمو بە

 .دا نیشان خۆیان لە لیهاتوییان
 

 خۆشهیان کەیفهی بە و مەیهدان بێهنە کە دا، ڕێگها گۆڕخوازیهان و ئهاڵ زاهیهرەن کاندیهدای دوو کە بهو ئەوە شهانۆ بەشی یەکەم
 ئاغایهان هەبهون، ڕەهبەری بەیتی وەجی بە تاڕاددەیەک کاندیدای سێ. ڕوحانی و عارف ئاغایان بکەن، قسە و بگرن ڕەخنە

 یەکتهر لە تونهدیان ڕەخهنەی تەنهانەت و یەکتر ڕەقیبی دەبونە بواردا هێندێک لە ئەوانیش کە جەلیلی و ویالیەتی قالیباف،
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 جهار کە بوون غەرەزی و عادل حەددادی ئاغایان سپێردرابو، پێ کردنیان سەرگەرم نەخشی زۆرتر کە کاندیداش دوو. دەگرت
 .دەخست پێکەنین وە خەڵکیان بار و
 

 چەنهد نهانیدا بە سەراسهەری تەلەفزیهۆنی. بو گشتییەکان ڕاگەیەنەرە لە بەرنامە بە زۆر وەرگرتنی کەڵک شانۆ بەشی دووەم
 ڕەوەکههان، تونههد کاندیههدا هێنههانی دەنههگ وە تەنههانەت و پرسههیار جێگههای زۆر پرسههیاری داڕشههتنی تەبلیغههاتی، بەرنههامەیەکی

 هەڵبژاردنههی ئیمکههانی خەڵههک و دایە گههۆڕێ لە ڕەقابەتێههک بەڕاسههتی کە بههدەن نیشههان وا تهها دا، سههەرکەوتوانەی هەوڵێکههی
 . هەیە

 
 مێتهۆدێکی بە بهو، خهامەنەیی ئاغهای واتە نیهزام ڕێهبەری خهودی مەیهدانی ههاتنە ،ڕژیمهیش چەکی گەورەترین و چەک سێهەم
 خهۆی کاندیهدای کهردنەوە هەڕەشهە بە تەنهانەت و زۆرەوە ئیسهڕاڕێکی بە جهاران ئەگەر. دیهکە جارەکهانی لە جیاوازەوە تەواو
 کهێ کە بهکەن، دیهاری دەبهێ ەڵهکخ و نیهیە کاندیهدایەکی ههی  کە ڕایگەیانهد ئەمجارەیان دەکرد، لێ بەرگری و دەکرد دیاری
 نەیهارانی لە داوای تەنهانەت و ڕوحانییەکەیەوە پێستە دەنێو چو لەوە جگە. بەرێ بەڕیوە چۆنی و بەرێ بەڕیوە وەاڵت دەبێ

 دڵخههوازی کاندیههدای و دان ڕەی سههندوقەکانی سههەر بچههنە ئێههران خههاتری بە بەڵکههو ڕژیههم، خههاتری بە نەک کە کههرد، ڕژیمههیش
 .هەڵبژێرن خۆیان

 
 لە و هەڵنەقورتانهد هەڵبژاردن مەسەلەی لە خۆیان ڕژیم کەرەکانی سەرکوت هێزە زاهیرەن کە ئەوەبو ڕژیم تاکتیکی چوارەم
 بهوون ئامهادە تەنهانەت و مەیهدان دەههاتنە کردبها بەدی نیزام سەر بۆ خەتەرێکیان هەر بێگومان. دەکرد چاوەدێریان دوورەوە
 .بوون دەنگ بێ کرا، بۆیان یەیجێ ئەو تا بەاڵم. خەن وەڕێ خوێنیش چۆمی

 
 ڕابگەیەنهن دنیای بە و دان ڕەئی سندوقەکانی سەر بێننە ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی بتوانن تا بو ئەوە بۆ تاکتیکانە ئەو هەمو
 گههۆڕی و ئههاڵ دوای بە و دەبینههێ دا نیههزام چوارچێههوەی لە خههۆی گرفتەکههانی چارەسههەری ئیسههتاش، تهها ئێههران خەڵکههی کە

 ئیسهالمی کۆمهاری لە هەوێ دەی ئەوەی هەمهو بەڵکو. بکا بەشداری دا بەرئەندازی خەباتی لە هەوێ نای و نییە بناغەییەوە
 .هەیە ئیمکانی دا
 

 ئەوانەیهان تایبەت بە گەورە، بەربەرەکانی و شۆڕش لە ماندو دا کات هەمان لە و گۆڕ و ئاڵ تینوی خەڵکی کۆمەاڵنی دیارە
 مەرجە و هەل و نابەسهامانییە هەمهو ئەو ئەنجهامی لە کە بەوەی کهرد پەیدا دێکیانئومێ نەبو، سیاسیان ساغبونەوەیەکی کە

 نەرم وەرچەرخههانێکی کە گەیشههتبن قەنههاعەتە بەو دەسههتان کههاربە ئههاراوە، هههاتوەتە ڕژیههمەوە خههودی هههۆی بە کە دژوارەدا
 ڕەخههنە و الیەکەوە لە فعههار و ڕوحههانی ئاغایههان، بەڵێنەکههانی و قەول. بگیههرێ نەزەر لە خەڵههک ڕەئههی دەبههێ و پێویسههتە

. دەکههرد هیههز بە زۆرتههریش هەسههتەی ئەو دیههکەوە، الیەکههی لە ڕابههردو سیاسههەتەکانی لە ڕەوەکههان تونههد کاندیههدا تونههدەکانی
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 ئاکهامی بە بهدەن، دەنگ دەیانتوانی کە کەسانەی ئەو زۆری بەشی و هەڵبژاردن بە بدا زەوقێک و شەوق توانی ڕژیم ئەلحەق
 گهۆڕێ لە کە خنکیهنەرەی فەزا لەو کهرانەوەیەک ئیمکهانی کە بهداتێ هەسهتەیان ئەو کەم النی. کاب خۆش دڵ کە هەڵبژاردنە

 .دایە گۆڕێ لە کۆمەاڵیەتی و ئابوری باری کردنی چاکتر بە هیوایەک و هەیە دایە
 

 گەرم یهانهەڵبژاردن شانۆسهازی کهورەی کهردو بەشهداریان بهو تێهدا دانیهان رەئهی مەرجهی کە کەسهانەی ئەو زۆرینەی بۆیە هەر
 بە ڕژیهم کە وەرگهرن کەڵک بۆشاییە لەو بتوانن کە ئەوەی هیوای بە بەڵکو ڕژیم، لە پشتیوانی و تەئید بە نەک دیارە. کرد

 بە زۆر خەڵهک کهۆمەاڵنی. هەڵبهژاردن مەیهدانی هێنهاوەتە پێشهوی سیاسهەتەکانی ڕەتکهردنەوەی ئیمکانی و داویەتی مەجبوری
 ر هە و دەسهتیان دابهویە ڕژیم خودی کە وەرگرت پەلە و کەل و لە کەڵکیان ڕژیمەوە، ڵگە لە دژایەتی سەنگەری لە ئاشکرا،

 بە زۆر کشهانەوەی بە. بهدەن دڵخۆشهکەر بەڵێنهی و قەول ڕوحانی و عارف ئاغایان دابو ڕێگای ئەوان، سەرنجی ڕاکێشانی بۆ
 ڕونههاکبیرانی هەسههتی جههواڵنی و یڕوحههان پشههتی لە ڕەفسههەنجانی ئاغههای و تەڵەبههان ئیسههاڵح ڕاوەسههتانی عههارف، بەرنههامەی
 ڕاسهتی لە. بهو زۆر دیهکە ئەوەندەی خەڵکیش کۆمەاڵنی هیوای ڕوحانی، پشت لە ڕیزبوون و پەرست ئێران و خواز مەسڵەحەت

 بەکهار کلیه  چەک جیهاتی لە ئەو کە ڕایگەیانهد و قۆسهتەوە ئەوەی زیرەکهانە زۆر ڕوحانیش. کرد پەیدا چارسەریان کلیلی دا
 .بکا ڕزگار دژوارە مەرجە و هەل لەو ئێران و بکاتەوە کوێرەکان گرێ تا دێ و دێنێ

 
  و دەرەوە دنیای لەگەڵ گرفتەکان چارەسەری بۆ هەم ئەمجارەبو، هیوای ڕووحانی ئاغای. بو ڕوون خەڵک هەڵبژاردنی بۆیە
 بەڵێنهی ڕوحانی ئاغای کە جیگایەک گەیشتە کار تەنانەت. واڵت نیوخۆی لە خەڵک کۆمەاڵنی ویستی لە ئاوڕدانەوە بۆ هەم

 بهدا سەرنج کە پێدان بەڵێنی و دانیشت کورد چاالکانی گەڵ لە تایبەتی بە داو ئێرانیشی نەتەوەکانی ویستی لە ئاوڕدانەوە
 .بێنێ بەدەست کوردستان رەئیەکانی و بێت ئەگەر داخوازییەکانیان، بە
 

 سهەر بچهنە هەڵبهژاردن، کردنهی بهایکۆت و دا ماڵەکانیهان لە مهانەوە جیهاتی لە خەڵهک کە کرد کارێکیان هەواڵنە ئەو هەمو
 و دان ڕەئههی سههندوقەکانی سههەر نەچوبههانە ئەگەر هەرچەنههدە. هەڵبژێههرن ڕوحههانی ئاغههای دا دەورە یەکەم لە و سههندوقەکان

 وەشئە سهەرەڕای. دەکهرد گەورەتر چالشێکی و گەورە شکستێکی توشی ڕژیمیان بەڕاستی مابانەوە، خۆیان ماڵەکانی لە تەنیا
 و ڕژیهم بهۆ چالشهە هەم هەڵبهژاردن ئەنجامی دا ڕاستی لە. کردوە چالش لە دیکە عێکی نەو توشی ڕژیمیان بەشداریشیان بە

 . ڕژیم ئۆپۆزیسیۆنی و ئێران خەڵکی کۆمەاڵنی بۆ چالشە هەم
 

 کههۆمەاڵنی بە ەک بەڵینههانەی و قەول ئەو هەمههو گەڵ لە دەکهها چ کە ئەوەیە ڕوحههانی ئاغههای خههودی و ڕژیههم گەورەی چالشههی
 ئامهادەیە و دەتهوانێ بەڕاسهتی ئایها. داوە نیونەتوەیی کۆمەڵگای بە کوردو تایبەتی بە ئێران نەتەوەکانی بە ئێران، خەڵکی

 بکا؟ گۆڕانە و ئاڵ ئەو دەگەڕێن لێی توندڕەوەکان و دەکا هاوکاری ڕێبەر بکا؟ بەجێ جێ بەڵێنانە ئەو
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 داخوازییەکانیههانەوە دوای بە ئایهها تههازە؟ دەوڵەتههی گەڵ لە دەکەن چ کە وەیەئە ئۆپۆزیسههیۆنیش و خەڵههک کههۆمەاڵنی چالشههی
 تهازەی وەزعە ئەو لەگەڵ ئۆپۆزیسهیۆن دەکەن؟ ڕەئیەکانیهان ئەنجهامی داوای بهوونەوە، بەرەنگهار ڕاددەی تها تەنانەت و دەبن

 دێنهنە خەڵهک. تهازە جهواڵنەوەیەکی ئهامڕازی دەیهکەنە و دێنن بەکار ئەوە نێوخۆ خوازانی گۆڕ و ئاڵ. دەکا چ پێش هاتوەتە
 داخوازییەکهانی پشهت دەچێهتە و وەردەگهرێ دەرفەتە لەو کەڵهک دەرەوە ئۆپۆزیسهیۆنی دەکەن؟ گهۆڕ و ئاڵ داوای و شەقامەکان
 دەکەنە ڕوحههانی بەڵێنەکههانی کوردسههتانییەکان ڕێکخههراوە. تههازە جواڵنههدنێکی بههۆ دینامیزمێههک کههاتە دەی و خەڵههک کههۆمەاڵنی
 ڕژیهم ئەوا نەکهرێن، ئەوانە هەمهو ئەگەر. تهازە مەیدانهدارییەکی و کوردسهتان خەڵکی ڕەواکانی داوا ووژاندنیور بۆ ئامڕازێک

 بها و بکها تەحهریم هەر ئۆپۆزیسهیۆنیش بها. بکها داری مەیهدان ڕاحەتەوە، خەیهاڵی بە دیهکەش ساڵیکی چەند بۆ سەرکەوتوە
 .بن ناڕازی هەر دا خۆیان دڵی لە خەڵکیش کۆمەاڵنی

 
 .ئۆپۆزیسیۆن بۆ چالشە هەم و ڕژیم بۆ چالشە هەم هەڵبژاردن، ئەنجامی دەڵێم ڕاشکاوی بە بۆیە

 
 ٢٠١٣ی جووالی ٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 

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

 
 ستیار و شۆڕشگێڕ ی هه هید ئاواره شه  یادێک له

   
 بهرێ، ڕاده دا  ئهاواره ال مهه هید شهه. کوردستان دێموکڕاتی حیزبی جی وه به ی ر ڕێبه کرانی هید شه ر سه به ساڵ ٤٥ دا کاتێک  له

 هید شهه.  وه ڵێنهه ده کهانی هۆنراوه و ن ده ده ی کهه ڕێبازه  به  درێژه دا، دژوار باتی خه یدانی مه  له ی که حیزبه و هاوڕێیانی هێشتا
 و خوێنهدوار کی یهه ماڵه بنه  لهه  کهه ی وه ئهه ر بهه له. بهوو سهتیاریش هه و نهد رمه هونه ڵکوو به بوو، نه شۆڕشگێڕ نیا ته  ئاواره ال مه

 .بێ نووسین و خوێندن فێری توانی زوو زۆر بوو، دایک  له ئایینی
 
 بهوو م که زۆر نی مه ته ێشتاه.  وه بکاته خۆی جێگای دا ڵک خه اڵنی کۆمه دڵی نێو  له توانی و بزووت ری هونه ستی هه زوو ر هه
 .گرت ده ر وه کانی بۆچوونه بیرو  له ڵکیان که و کرد ده پێ ڕایان و پرس ڵکی خه  که
 
. خوێنهد بهاوکی الی  لهه قورئهانی و فارسهی کتێبهی هێنهدێک دا پهێش  لهه و خوێنهدن ر بهه  خرایهه  وه باوکیهه ن الیهه له  بۆیه ر هه

 زانیهاری ی رچاوه سهه نیا تهه دا  مه رده سه و له  که کرد، کوردستان کانی وته مزگه ی حوجره  له ڕووی خوێندن دانی درێژه بۆ پاشان
 .بوون کوردستان کانی دێهاته  له
 

  نجا ڕه ده زۆر و زۆڵم دیتنی  به بوو، ده ڵک خه کانی گرفته گیرو ئاگاداری زوو زۆر. بوو اڵتی کۆمه و ست هه  به مرۆڤێکی  ئاواره
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  بهه و ئهه. بهڕێ رده ده شهێعر  بهه کوردسهتانی ژارانی ههه ئهازاری و نهج ره  ئهاواره. بهدا ڵگا کۆمهه ژارانی ههه تی ارمهی دا ده وڵی هه و
 ڵکی خهه بچهوکی و  وره گهه گهوێی  لهه و ڕان گهه ده زمهان و  زمانهه کانی شهێعره  بۆیه.  وه هۆنده ده ی هۆنراوه ڵک خه اڵنی کۆمه زمانی

 کهورد لی گهه ری سهه رمه چه پهڕ ژیهانی نیشهاندانی  لهه بوون بااڵنوین کی یه ئاوێنه  ئاواره کانی ێعرهش.  وه زرینگانه ده دا کوردستان
 .دا  نگانه ته کاتی  له بوون ژاران هه دڵی ی وه ره که فێنک و زۆرداران ڵ گه  له کانی ره ربه به بۆ بوون ر نیشانده ڕێ. دا
  
 نیشهان سهت ده کوردسهتان تکێشهانی حمه زه تی ینهه مه و رد ده تی توانیویهه دا (شهت رده سهه ی ناوچهه وانێکی توتنه هاورای)  له و ئه
 .بکا
  

                              ژارم هه وانێکی توتنه
 زارم و وی زه بێ خانوو بێ
                      ڕ مه و بزن ، پاره و پول بێ

 ڕ شه  له نیزیک خێر،  له دوورم
 . پێکاوه باش زۆر ی که له گه ئامانجی دا (وێ ده کوردستانم کوردم)  له

                       وێ ده کوردستانم کوردم
 وێ نانه ت قه رزم به هیوای

                      نیشتمان بۆ هیوام  رزه به
 زدان یه ڵ گه  له ستم به یمان په
                  تێکۆشان  له ڵناگرم هه ست ده

 الن گه ڕێزی  چمه ده تاکوو
---------------- 

 .خوار چووته دا کورد پیاوی و ژن روونی ده قوواڵیی  به دا (ی ساواکه  کورپه بۆ دڵسۆز دایکێکی ی الیه  الیه)  له
  
                      گیانم ئارامی م که کورپه  ڵهۆڕ

 ژیانم ی باغچه گوڵزاری ی خونچه
                     ژینم می رهه به م که گۆشه ر جگه
 دینم و ئایین ماڵم، و ت روه سه

                      چاوانم بینای وژمم، ته هێزی
 وانم شه و ڕۆژ زمی به نگی هاوده
                  هانه به  گره مه گری، مه گیان  ڕۆڵه
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  یانه به ری به ، نگه دره بنوو
    الیه الی  ڕۆڵه  الیه  الیه ی هه

  ڵنایه هه تۆ  هب ی چاوه و ئه بێ کوێر
 
 سروشهتی جهوانی دا (ئهاالن ی ناوچهه شتی گه)  له.  داوه نیشان رانی داگیرکه دژی کورد لی گه ساردی باتی خه دا ٠شبگیری ڕه)  له

 .خوێنێ ده ی که له گه بۆ دا تر ستی ڵبه هه ڵێک گه  له و گوڕێ  دێنیته دا کورد لی گه دڵی  له نیشتمان ویستی خۆشه و کوردستان
 
 و ر بهه گرته تی سیاسهه ڕێگهای دا الوی نی مهه ته  لهه ر هه  که بوو ئاشنا دا ی که له گه تی ینه مه و رد ده ڵ گه  له زوو  هێنده  وارهئا
 رس ده وێهڕای. کۆشها  تێهده  وه خۆیهه وجهودی واوی تهه  بهه دا ر نگه سهه م لهه و ئهه کوردسهتان، دێمهوکڕاتی حیزبهی ندامی ئه  به بوو

 ژارانی هههه ری یههاوه و یار بههه ببههوو و ئههه. دێنهها پێههک هێنی نههه شههکیالتی ته و کههرد ده ڵک خههه بههۆ سیاسههیی تیبلیغا تههه خوێنههدن
 .کوردستان

 
 پهێ ڕایهان و پهرس. گهرت ده ڕێزیهان وانیش ئهه دا، ده ی کهه ڵکه خه ههانی خۆیهان مهافی  لهه رگری بهه بۆ و ڕا گه داده کان گونده  به
 دژوار ی کهه باته خه ی وه شهاردنه  کهه کهرد، ده کهاری رباڵو بهه کی یه شێوه  به  هێنده و ئه. کرد ده لێ چاویان رێک ڕێبه ک وه و کرد ده

 ئاشهکرا به کوردسهتان، باشهووری لهه ڕ شهه ڵگیرسهانی هه دوای ت تایبهه  بهه ڕا، گه ده دا کان گونده  به  وه وگوچانیکه خۆی به. ببوو
 ڕژیمی کوردستان، باشووری و ره به تی یارمه ی وره گه کاروانی خستنی رێ وه اشپ.  وه کرده ده کۆ تی یارمه و کرد ده لێ پشتیوانی
 بی کتهه مه الی  لهه و کهرد باشهوور  له رووی ناچاری به ویش ئه. ڕا گه داده دوای  به بوو کانی وته که و ڵس هه ئاگاداری تی پاشایه
 ڵ گههه  لههه بههوو بات خههه هههاوڕێی سههاڵێک نههد جه.  وه هگیرسههای  مالومههه گونههدی نیزیههک  لههه کوردسههتان دێمههوکراتی پههارتی سیاسههیی

 .عێراق کۆماری رۆک سه الل جه مام رێز به و د حمه ئه برایم مامۆستا خواڵیخۆشبوو ی رکرده سه
 

 ی دیکهه کهادریکی نهد چه و  ئهاواره دا، ١٩٦٤ سهاڵی  لهه بهارزانی رۆک سهه ڵ گهه  لهه پهارتی سیاسهیی بی کتهه مه تێکۆچهوونی پاش
 نێهو  لهه خۆی ، وه گۆچانیکه و خۆ  به دیسان و کوردستان اڵتی ڕۆژهه خۆی نێو  وه رانه گه ناچار  به کوردستان اتیدێموکڕ حیزبی

 دا  کاتهه و لهه  کهه  وه حیزبهه تی رایه ڕێبه  له شێک به  به گرت ندی ێوه په دا  کاته و له ر هه.  وه هاویشته ڵک خه اڵنی کۆمه ریای ده
  کههه ی وه ئههه دوای. دا گههرێ لێههک وان ئههه ڵ گههه  لههه خههۆی باتی خههه و بههوون جی نیشههته کوردسههتان ووریباشهه ری پشههده ی ناوچههه  لههه

 نێهو  لهه ڕوویهان دا  حیزبهه و ئهه شۆڕشهگێڕی ی کۆمیته تی رایه ڕێبه ژێر  له کوردستان دێموکڕاتی حیزبی کانی کادره  له ڵێک کۆمه
 شهتی رده سه ی ناوچهه تیی رپرسهایه به  یهه کۆمیته و ئهه نی نهداما ئه االکترینچه  لهه کێک یهه ک وه  ئاواره هید شه.  وه کرده واڵت خۆی
 و ئهه شهکیالتی ته کهاری و ڕێکخسهتن واری ئاسهه دوایهش ی سهااڵنه م ئهه تها  کهه کرد کاری پێکی و رێک  به  هێنده و گرت  عوده وه
 و لههه ئیسههتاش هێنههابوو، پێکههی تی کوردایههه و خوازییڕزگههاری ڕی بیروبههاوه بههۆ و ئههه  کههه ی یههه وره گه  پیگههه و وئههه  وه تههه ماوه ر هههه

 . ماوه ر هه  یه ناوچه
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  ٤٦ کانی ساڵه ی وه جوواڵنه رانی، ڕێبه ی زۆربه بوونی هید شه  به ، مانانه قاره باتی خه مانگ  ژده هه پاش  وه گرانه داخێکی به
 ی ناوچههه دیههوااڵنی گونههدی  لههه  وه خۆفرۆشههێکه نههد چه تی یانههه خه هۆی بههه ی وه ئههه دوای ش ئههاواره هید شههه. هێنهها شکسههتی ١٣٤٧
 مانهگ چهوار دوای چاوشهین، تمهان وه حمهانی ره و  چهه که ال مه: کانی ناوه  به  دیکه هاوڕێی دوو ڵ گه  له و خڕا داو  له شت رده سه

 ن الیه  له دا (١٩٦٨ تامبریسیپ ی٢) ١٣٤٧ ساڵی رمانانی خه مانگی ی١١ رۆژی  له سێکیان ر هه  حشیانه وه ی نجه شکه ئه و ئازار
 .کران باران تیره شت رده سه شاری  له  شاوه زا ره مه حه تکاری جینایه ڕژێمی

  
 . بێ ڕێبوار پڕ ڕێگایان و رز به یادیان

  
 ٢٠١٣ی سێپتەمبەری ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 ئاسۆیەکی تازە بۆ داهاتوی کورد

  
 لە کهورد بهوژانەوەی بهۆ تهازەی ئاسۆیەکی تایبەتی، بە نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی و گشتی بە جیهان دواییانەی ئەم گۆڕەکانی ئاڵو

 نێهوان پەیوەنهدییەکانی لە دا ڕابهردوو مهانگی چەنهد لە کە ئهاڵوگۆڕانەی ئەو هەمو. هێناوە خۆی گەڵ لە دا نەتەوەیی ئاستی
 کهورد گەلهی و بەگشهتی ژێردەسهت گەالنهی بهۆ دەکێشهن تهازە هەلی و دەرفەت وێنای ئاراوە، هاتونە دا دنیا بەجۆری جۆر نیگەال
 .بەتایبەتی ژێردەست نەتەوەی گەورەترین وەک

 
 یسهەرەڕا ڕووسهیا، خاکی سەر چوونەوە بۆ ڕیفڕاندۆم ئەنجامەکانی سەپاندنی و ئۆکراین لە کریمە دوورگەی خەڵکی ڕاپەڕینی
 کە سهەلماند ئەوەی واقیهع، ئەمهری وەک مەسهەلەیە ئەو کردنهی قەبهووڵ خشهکە بە و ئورووپها و ئەمریکها واڵتهانی ناڕەزایەت
 مەرجەی بەو بیسههەپێنن دەتههوانن هەبههێ، ئارەزوویەکیههان هەر دیههاریکراو، نیشههتمانێکی سههەر دانیشههتووی خەڵکێکههی کههۆمەڵە
 ئەو ڕاددەی بە گەلێههک هەر. بههکەن هاوبەشههی دا ویسههتەکانیان لە هەم و خەبههات لە هەم نیشههتمانە ئەو دانیشههتوانی زۆربەی

 دەوڵەتییەکهان نێهو مەدارە قەرارو. دەکەن بەشداری دا تێی کە بێنێ دەست بە خۆی ویستەکانی دەتوانێ جەماوەریە بەشدارییە
 بەر لە بهن ڕێگهر نهاتوانن ەکشهێوەی ههی  بە دەڕوانێ، بۆیان خۆیەوە قازانجەکانی چاویلکەی لە هەروەاڵتەی دا ڕاستی لە کە
 سهەپاندنی لە جەمهاوەرە ویسهتی کهاریگەریی نیشهانەی کهریمە ڕیفڕانهدومی ڕاسهتی لە. دیهاریکراو گەلێکهی ویستی و ئیرادە دەم

 .دا خۆی ویستەکانی
 

 ۆیخه ئامانجەکهانی بە گەلێهک ههی  کە ئەوەیە نیشهاندا، خهۆی تەواوی بە دا ڕابهردوو ساڵی ماوەی لە کە دیکە مەسەلەیەکی
 مهاوەی لە تەنیها کە نیهیە مەسهەلەیەک ئەوە دیهارە. کەن ڕزگهاری و بهێن هانهایەوە بە دەرەکی هێزی بێ چاوەڕوان ئەگەر ناگا
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 هێزێهک ههی  نەبهێ، مەیهدان لە ئەگەر بۆخهۆی نەتەوەیەک. وابهوە هەر مێهژوو درێژایهی بە بگهرە دەرکەوتبێ، دا ڕابردو ساڵی
. کههردوەتەوە کههۆ دا خههۆی لە نەتەوە ئەو کە هێههزەی و پتانسههێ  ئەو نیشههاندانی واتە بههوونیش مەیههدان لە. ناکهها بههۆ حیسههابی

 نیهیە ئامهادە هێزێهک ههی . دەسهت بێهتە حیسهابیان دوژمهن و دۆسهت تها بالفعه ، هێهزی بە بگهۆڕدرێ پێویسهتە بهالقوە، هێزی
 پهێش لە دەبهێ ئهابووری، ارییسەرمایەگوز چ و بێ سیاسی گوزاریی سەرمایە چ. بکا نادیار توانایەکی لەسەر گوزاری سەرمایە

 حیسهابەی ئەو. دابنهرێ بهۆ دامەزراوەی خوێوە خهانە الیەن لە هەمووشهتێک لە بەر و بڕەخسهێنرێ بهۆ لەباری و دیار زەمینەی دا
 خهۆی بهۆ کهورد کە هێهزەیە و ئەمنیهیەت و سهەبات ئەو بەرهەمهی هەمووشهتێک لە بەر دەکهرێ، کوردستان باشووری بۆ ئەمڕۆ کە

 داوە توانهای و ئیعتیبهار واڵتەکەدا، لە نەتەوەیهی هەسهتی و خەباتگێڕەکهان حیهزبە پێشهمەرگە، هێهزی بوونی. هێناوە پێکی
 بههۆ تههایبەتی حیسههابێکی گشههتی، بە عێههڕاق ئههاڵۆزی وەزعههی سههەرەڕای بههدا، هههان دنیهها واڵتههانی تهها کوردسههتان لە بەشههە بەو

 .بکەن کوردستان
 

 دەسهتی بە ئەژمهار بێ قوربانیەکی و دژوار خەباتێکی بە ئێستا تا کە نێبزا دەسکەوتانە ئەو نرخی گشتی بە پێویستە کورد
 لە لێقەومهاو و قوربهانی وەک چیهدیکە و بهێ زیهاد خۆبوونیشهی بهاوەڕبە خهۆی، توانای ڕاددەی بە پێویستە هەروەها. هێناون
 .نەکا مامەڵە خۆی بەری و دەور گەڵ
 
 دوو نێههوان کێشههەی بە دا کۆتههایی لە و دەرکههرد ناوبانگیههان یەوەعەڕەبهه بەهههاری نههاوی بە بههزووتنەوانەی ئەو ئەنجامەکههانی 

 تونههد بەربەرەکههانیەکی دا عەڕەبیەکههان واڵتە  زوربەی لە و هههات کۆتاییههان دێموکڕاسههیخواز و پههارێزی کههۆنە جیههاوازی کلتههووری
 تهاقیکردنەوەی یەکەمین تەببێ کورد خەباتی میژووی و کورد خەباتی دەکری کە دا نیشانی ئاراوە، هاتە کلتورە دوو ئەو بەینی

. پێشهکەوتووەکان و دێموکڕات نەتەوە ئاستی بەرێتە کورد دا کۆتایی لە و دا نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی هەمو لە دێموکڕاسی سیستمی
 و پههههارێزی کههههۆنە نێههههوان لە بەربەرەکههههانی هەیەو بههههوونی کلتههههووریە دوو ئەو هەر دا کوردسههههتانیش ئاسههههتی لە هەرچەنههههد

 ویسهتی بەسهەر دێموکڕاسیخوازی ویستی زاڵبوونی نیشانەکانی بەاڵم هەیە، درێژەی دا ئاستەکان زۆربەی لە دا دێموکڕاسیخوازی
 بهۆ نهرخ بە تاقیکهارییەکی ببێهتە کهورد، خۆبەڕێوەبەریی ئەزموونی کە کردوە کارێکی ئەوە. دیارن تەواوی بە دا پارێزی کۆنە

 کهورد نەتەوەی. دا نێوەڕاسهت ڕۆژهەاڵتهی لێهدراوی دیکتهاتۆری و چەڵەمە و تەنهگ پهڕ نهاوچەی لە دێموکڕاسهی سەقامگیربوونی
 دێموکڕاسههیخواز، گەلێکههی کە بیسههەلمێنێ تهها بههدا هەوڵ توانههاوە هەمههوو بە و بکهها ڕۆڵەوە بەو شههانازی پێویسههتە بەگشههتی

 و اسههیخوازدیموکڕ هێههزە هەمههوو بههۆ نههاوچەکەدا لە بههاوەڕپێکراو هاوپەیمههانێکی ببێههتە دەکههرێ و خوازە پێشههکەوتن و ئاشههتیخواز
 .ناوچەدا لە خوازەکان ئازادی

 
 کۆمەاڵیەتیەکهانی و ئەمنییەتهی ئهابووری، سیاسهی، هەنگهاوە لە و ببینهێ نەتەوەیی پڕۆژەیەکی وەک گرنگە ئەم کورد پێویستە

 خهۆی پەیوەنهدییەکانی و وکەوت هەڵهس و بناسهێ باشهی بە خهۆی دوژمنهی و دۆسهت دەبهێ پێیەش هەربەو. بکا بۆ حیسابی دا خۆی
 کهرد ئیشهارەمان پێشهتر هەروەک کە تهایبەت بە. بکها تەنهزیم خهۆی نەتەوەییەکانی قازانجە و مەسەلەیە ئەو بناغەی سەرلە
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 دا خۆیهان بەسهەر دۆسهتیان کەوڵهی کە دوژمنهێکن هێندێکیشهیان  و چاالکن کورد دژی و پارێز کۆنە هێزی چەندین ناوچەکەدا، لە
 کههورد بههوژانەوەی و پێشهکەوتن بە چاویههان ئەوانەی و کەمهن زۆر قیههنەی ڕاسهتە دۆسههتی نهاوچەکەدا لە کههورد دا ڕاسهتی لە. داوە

 . دەگمەنن زۆر هەڵدێ
 

 ئەسهەد، ڕێژیمهی داعش، ئیسالمی، کۆماری وەک هێزەکانی گەڵ لە هەڵسوکەوتی لە بێ وشیار  دەبێ کورد نەتەوەی بۆیە هەر
 الیەنێهک ههی . نهاوچەکەدا لە دەرەکیەکهان هێهزە کهانیدرێژە باسهکە تەنهانەت و عەڕەبهی واڵتانی مالکی، حکوومەتی تورکیە،

. بکههرێ لەگەڵ مههامەڵەی لێکههدانەوە و هەڵسههەنگاندن بههێ نههاکرێ نههاجووڵێتەوەو خههۆی قازانجەکههانی لە بەدەر الیەنههانە لەو
 ولەبەرچها نەتەوەیهی ئەمنییەتهی و کهورد نەتەوەی هەمهوو گشهتی قازانجی پێویستە هیزانەدا ئەو لەگەڵ پەیوەندییەک لەهەر
 قۆنهاغێکی. بهن دیهاریکەر سهەردەمەدا لەم نهابێ دا ڕابهردوو لە بهوون هاوسەنگەر و ڕابردو دۆستایەتییەکانی تەنانەت. بگیڕێ
 و دام نێهونەتەوەیی، پەیوەنهدیی مهۆدێرن، نیزامیهی هێهزی خهاوەنی کهورد دا تێهی کە ئهاراوە هاتوەتە دا کورد مێژووی لە تازە

 چیههدیکە کههورد. نەوتە پههااڵوتنی و دەرهێنههان بەتههایبەت خۆمههاڵی بەرهەمههی و ابووریئهه دامەزراوەی بەڕێههوەبەری، خههۆ دەزگههای
 و ببینهێ دا چوارچێهوەیە لەو هەر خۆی ئێستاش نییە ڕەوا. نییە دەرەوە و بەر و دەور واڵتانی پەنابەری دەربەدەرو و لێقەوماو

 بردنهی نێهو لە پالنهی و گەاڵڵە داڕشهتنی یخەریکه دایهم کە ناوەنهدانەی ئەو بکهاتە ڕوو مەزلومهانە کێشهەکانی چارەسهەری بۆ
 .ئەون دەسکەوتەکانی

 
 ئامۆژگهاریی بە و واڵتهان مەسڵەحەتی بۆ. واڵتێکەوە هێ  سیاسەتی داسەپاندنی ژێرباری بچێتە نییە حەق دا کات هەمان لە

 دەسهت نهاوچەکە، سیاسهیی و جهوغڕافی نەخشهەی پاراسهتنی یا ناوچەکە، سەقامگیری بە یارمەتیکردن بەهانەی بە و واڵتان
 بەڵێنهی یها کهاغەز سەر بەڵێنی و قەوڵ بناغەی لەسەر بسپێڕێ، نادیاریان داهاتوویەکی بە و هەڵگرێ خۆی قازانجەکانی لە

 باشهووری دابڕێنراوەکهانی نهاوچە هێنانەوەی ڕۆژ مەسەلەی گرنگترین دا پەیوەندییە لەو. دۆست زاهیر بە واڵتی فیسار و فاڵن
 هەمهوو پاراسهتنی بهۆ کهوردە نەتەوەیهی کهۆنگرەی پێکهێنهانی گرنگتهر لەویهش و کوردستان باشووری میهەرێ سەر بۆ کوردستانە

 .نەتەوەیی ئەمنییەتی کردنی دابین و کوردستان هەموو بۆ نەتەوەیی مافی بەدەستهێنانی نەتەوەیی، دەسکەوتەکانی
  

  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٣٤  ژماره  له
  

 ٢٠١٣ی جوونی ٢١: ڕێکەوتی  -ڵپەڕی کوردستان و کورد  ما: سەرچاوە
 

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



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  215 
 

 

 
  وره کۆچی دوایی پیاوێکی پاک و دڵ گه

 
 

 
 
 
 
 
  لههم  یهی گههێد  خهێر، کهاک شه پشهده یر هڤه ده ی کهه وره گه ڵد  اوهیهپ  هڵه کهه یهیدوا یچۆکه یر بهه خه  وه رهۆز یکێر سه داخ و که  به
و  ئهه یسهت دانه ده  لهه یم داگهرتم و غهه یانیهمو گ ههه  وره گهه یک هیه ژاره په یاستڕ به. وت رچاو که دا به ڕیکو ین سه حه یسبوکی فه
 ،ێگر ئاسا ئارام ده  پوله شاد و په  ێش  هڵخا یوحڕ  که ی وه له گومانمێب. مڵر د سه  خسته ییقورسا  خوازه هپاک و چاک  هۆڤمر

 . کردوه مارۆت ۆیخۆب یستۆدۆڤو مر یت اوهیو پ  چاکه  له ی وره گه یکیمارۆدا ت یانیژ  له  چونکه
 
 ی نهیق اسهتهڕ یکێرۆمخ و غهه یر ور و بهه ده یکان هۆڤهمر یشهادکردن ۆبه  کهردوه یکهار  شههیم دا هه یانیژ  له  چونکه ێشاد ب یوحڕ
 . بووه ی که وه ته نه تاڵ وه
 
 مهانۆخ  چونکهه مڵما و بنهه مۆخهۆب شیوان ئهه ڵ گهه  م و لهه کهه ده انیهزڕێ بهه ی هڵهما مو بنه ههه ۆبه یبور سه یداوا  وره گه یخوا  له
  . نینازان ایج  وان به له
 

 ٢٠١٤ی الی جوو١٤: ڕێکەوتی  -  دێواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
 

-------------------------------------------------- 
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 ن، لە واڵتی نۆروێژ هیدانی وییه ی شه ساڵه ٢١ادی رێوڕەسمی ی  له وتار

   
 !کان سیاسیه  ڕێکخراوه و حیزب رانی نوێنه ڕێزان به
 !کان تییه اڵیه کۆمه و ری هونه نگی، رهه فه سیاسی،  تییه سایه که ڕێزان به
 !کوردستان دێموکڕاتی حیزبی نگرانی الیه و ندامان ئه ڕێزان به
 !ڕێز به بوانی شدار به
 دێمههوکڕاتی حیزبههی هاوتههای بههێ رێکی ڕێبههه دا تێههی  کههه  وه ینههه بکه زێن دڵتههه سههاتێکی کاره یههادی تهها  وه کۆبوینههه ک یههه وری ده  لههه

  وتوی ڵکهه هه تی سهایه که دوو ڵ گهه  لهه ههاوڕێ قاسهملو، حمانی بهدولڕه عه دوکتهور ر ڕێبهه هیدی شهه کهورد ی وه تهه نه و کوردستان
 دێمههوکڕاتی حیزبههی ری نوێنههه و نههدی ناوه ی کومیتههه نههدامی ئه ر ئههازه قههادری بههدوڵاڵ عه کههاک وکههورد دێمههوکڕات حیزبههی ی دیکههه

 ڕێگهای  لهه قوربهانی  بوونهه کوردسهتان باشهووری کهوردی سیاسهی تی سهایه که سوڵ ڕه فازل دوکتور و واڵت ی وه ره ده  له کوردستان
. کوردسهتان راوسێکانی ده و کوردستان بۆ دا دێموکڕاسی و ئازادی تی،ئاش ڕێگای  له و مان که له گه واکانی ڕه  مافه ستهێنانی ده وه
 ڵمان گههه  لهه دا  تاڵههه  رییهه وه بیره و ئههه ی سهاڵه ٢٥ یههادی  لهه  کهه م کههه ده سپاسهتان  وه کوردسههتانه دێمهوکڕاتی حیزبههی ن الیهه  لهه
 هیدانی شهه ڕێگهای دانهی درێژه بهۆ مهان وره م ههه و نموما ههه بهۆ  ناخۆشهه کی ریهه وه بیره م ههه  تاڵهه  یاده و ئه بێگومان. شدارن به

 هیدانی شهه مو ههه پهاکی ڕوحهی بهۆ تین بهه سهاڵوێکی نهاردنی وێهڕای  زانهم ده پێویسهتی  بهه. کها ده وتر پتهه قاسهملو ک وه ری ڕێبه
 وڵ ههه و یانهدن پێگه خهۆ یت رچۆنیه سه له کورد باسێکی تی، تایبه  به  زێنه دڵته  ساته کاره و ئه هیدانی شه و گشتی به کوردستان

 .م بکه قاسملو دوکتور ر ڕێبه هیدی شه و ئاشتی هیدی شه کانی سیاسیه  تێکۆشانه و
 
  شهاری  لهه دێمهوكرات  الوانهی  تیی كیهه یه  زراندنی دامه  به  خۆی  سیاسیی  تێكۆشانی ١٣٢٤ – ١٩٤٥  ساڵی قاسملوو حمان بدولره عه

. تهاران  چهووه خوێنهدن بهۆ ویش ئهه دا و ئهه  دوای  بهه. رووخها هاباد مهه  لهه كوردستان  ماریكۆ ١٣٢٥  ساڵی. كرد  پی ست ده  ورمێ
  قهه ته  ڵ گهه له بهوو هاوكهات پهاریس  بهه  یشهتنی گه.  رانسه فه  ختی پایته پاریس بۆ چوو خوێندن  پێدانی  درێژه بۆ ١٣٢٧  ساڵی
 ی دێموكراتیانهه  یه ئازادی  نیمچه و ئه  چوونی نێو  له  هۆی  به بوو  كه( ١٣٢٧  ندانی رێبه  ی٢٥) تاران  ی زانستگه  له شا  له كردن
  كهه ههات پێهك پهاریس  لهه كان یهه ئێرانی  خوێندكاره  رینی به  كی یه وه كۆبوونه  وه یه بۆنه و به. دا   ئێران  ری رانسه سه  له بون هه  که
  یامێكی پههه خوێنههدكاران دا ئاكههام  لههه كههردو  ی قسههه  ی كههه رێژیمه و شهها  دژی  لههه  درێههژی  بههه قاسههملوو حمان بههدولره عه دا  وێ لههه

 ن الیهه  لهه ت نانهه ته پهاریس،  لهه ئێهران  ی باڵیۆزخانهه  فشهاری  ههۆی  بهه بهوو  كهاره م ئهه. نهارد شها زا ره  مهه حه بۆ ئیعترازییان
  ئێرانیههی  ی بوورسههیه م كههه یه ك وه و  بهێڵههی  جههێ  هبهه پههاریس بههوو ناچههار نجام رئه سههه. قاسههملوو ر سههه بههۆ  وه  رانسههه فه  تی حكوومههه

  بهه بهوو،  رانسهه فه  لهه  كهه دا یهه ماوه و لهه ر ههه.  چیكوسهڵۆواكی  ختی پێتهه پهراگ بۆ چوو" خوێندكاران  یی وه ته نێونه  تیی كیه یه"
  لهه ند رچه هه قاسملو دوکتور. زراند دامه انی"ئورووپا  له كورد  خوێندكارانی  ی ڵه كۆمه"كورد  ی دیكه  خوێندكاری ند چه  هاوكاریی

  لهه. پچڕانهد  نهه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی و کهورد ی وه جواڵنهه ڵ گهه  له خۆی ندی یوه په رگیز هه اڵم به بو، واڵت ی وه ره ده
 ڕا  وه ره ده  لههه. بو هههه رچاوی بههه خشههی نه دا ١٣٣٢ سههاڵی کانی وه بوژانههه  لههه ت تایبههه  بههه و دا حیههزب شههکیالت ته ی وه ڕێکخسههتنه
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  یهه وه جواڵنه و ئهه رپرسهانی به ڵ گهه له یی بهه موکاته ندی یوه په و ١٣٤٧ – ١٣٤٦ کانی ساڵه ی وه جواڵنه ڵ گه  له بو هه ندی یوه په
  بهه  وه ٣ انسهیکۆنفڕ  له و  وه میالدیشه ی١٩٦٩ ساڵی  له. بو هه سیڕاجی مینی ده مه حه و  ئاواره ال مه و موعینی یمانی سوله ک وه

 ، وه نوێبونهه و ره بهه ی وره گهه نگاوێکی ههه حیهزب و ئه تێکۆشانی و وڵ هه  به کردو ری ڕێبه کوردستانی دێموکڕاتی حیزبی  وه کرده
 تی رایهه ڕێبه  بهه دا ئێهران النی گهه شۆڕشهی  لهه. هاویشت یی وه ته نێونه هێزی به کی دیپڵۆماسیه هێزو به شکیالتێکی ته پێکهێنانی

 کهورد ری ڕێبهه م کهه یه ک وه. ببینهی ئێهران ت نانهه ته و کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه کی ره سهه ڕۆڵهی تهوانی حیهزب وکتورقاسملو،د
 بگێهڕێ، م کهه یه خشهی نه دا وتهووێژ  کانی نگاوه ههه  لهه توانی. ئێران پسپۆڕانی جلیسی مه بۆ ڵبژێدرێ هه و بێ کاندید توانی
  لههه رگری بههه بههۆ  کارامههه رێکی ڕێبههه ک وه دا ئیسههالمیش کۆمههاری ی دڕندانههه هێرشههی و اشههتیئ وتههووێژی شکسههتهێنانی کههاتی  لههه
 موو ههه و لهه و بێنهێ پێهک  وه ره ده دنیهای ڵ گه  له هێز به دیپڵۆماسی کی ندییه یوه په توانی قاسملوو دوکتور. وێ رکه ده ی که له گه

 کهورد لی گهه و کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی بهۆ  کهه  وه شهه گرفتانه موو ههه  و به و پێکهاتن  ناوچه  له  که دا  ئاڵۆزیانه و گرژی
 ڕابهردوی  بهه شهانازی بتهوانین  وه سهڵینه بێ  ئێمهه ئێستاش  که بکا، ت هیدایه جۆرێک  به شۆڕش و حیزب رمانی فه پێش،  هاتنه
 وتۆشهی ئه سیاسهی ڵوێسهتی هه ک یهه ت نانهه ته ودا ئهه تی رایه ڕێبه ژێر  له کوردستان دێموکڕاتی حیزبی. ین بکه  وه مانه که حیزبه

 ژێههر  لههه ت نانههه ته  نگههه ڕه  کههه بڵههێم  وه ئههه بههێ ده  دیههاره. ین بکههه باسههی وه ره زه حههه  بههه یهها ، وه بیشههارینه جبوربین مههه  کههه بوو نههه
. دا ده ڕوو دا سیاسهی کهاری  لهه ش هو ئهه  کهه درابهێ،  ڵهه هه بڕیهاری و شهکیالتی ته ی ڵهه هه دا ش ره ڕێبهه  وره گه و ئه تی رایه ڕێبه
 دوکتهور هید شهه  کهه بکها  وه یه مه رده سه و به شانازی توانێ ده کوردستان دێموکڕاتی حیزبی دا کانیش ڵه هه موو هه ڵ گه  له اڵم به

 .بوو ری ڕێبه قاسملو
 
  ری سهه چاره  رێگهای  ی وه دۆزینهه بهۆ دا اتێهكك  لهه( ١٩٨٩  ی ژوئیهه  ی١٣)١٣٦٨  سهاڵی  ری پووشهپه  ی٢٢  رۆژی  وه گرانهه داخێکهی  بهه

 وتهووێژ  مێهزی ر سه  له ن وییه  له  ئیسالمی  كۆماری  تی حكوومه  ری نوێنه ند چه  ڵ گه له دا ئێران  له كورد  ی له سه مه  ی ئاشتیخوازانه
  ی كۆمیتههه  نههدامی ئه ر ئههازه  قههادری  عبداللههه كههاك ر تێكۆشههه  هههاوڕێی  ڵ گههه له قاسههملوو دوكتههور ر رێبههه  مامۆسههتای دانیشههتبوون،

  بهه ن وییهه  لهه  زانسهتگه  مامۆسهتای و کوردسهتان باشووری  كوردی  سووڵ ره فازل دوكتور و ئورووپا  له حیزب  ری نوێنه و  ندی ناوه
 .كران هید شه ، ئاشتی  وتووێژی بۆ ت وڵه ده  رانی نوێنه ناو  به  ستی ده
 
 قههین و کههوێر کی تییههه دژایه دا کههات مان ههه  لههه ڵکو بههه بوو، نههه قاسههملوو دوکتهور و دێمههوکڕات بههیحیز دژی نیا تههه  تیههرۆڕه و ئهه
 دوکتهور ختی سهه ر سهه دوژمنهی بهواردا نهد چه  لهه ئیسهالمی کۆمهاری ڕێژیمهی. ئهازادی و دێموکڕاسی ئاشتی، ڵ گه  له بوو  داڵنه له

 ، دێموکڕاسههیخواز مههافخواز، یی، وه تههه نه هێههزی ترین وره گههه  وه هکهه الیه  لههه  کههه بههوو ک تییه سههایه که دژی ڕژیههم. بههوو قاسههملو
  بهه دێموکڕاسهیخواز، ئاشهتیخواز، سیاسهی، تی سهایه که دیهارترین  وه دیکهه کی الیهه  لهه. کرد ده ری ڕێبه شۆڕشگێڕی و وتوو پێشکه
 .بوو دا ندی یوه په و دیپڵۆماسی  له ناوبانگ  به و دا زانستی بواری  له توانا

 
  و ئه ر هه مر نه قاسملووی دوکتور ر سه  له  کورد  یره غه و کورد تی سایه که زۆر  که م بکه  وه به  ئیشاره تی خۆیه ایجێگ
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 فڕانسهوا ری هاوسهه و یی ڕانسهه فه گرنگهی کی تیه سهایه که  کهه میتهران مهادام  بهه  ئیشاره دا لێره توانین ده  که. بوو هه یان بۆچونه
 ههاو جهێ  ،کارڵ ڕانسهه فه واڵتهی پێشهووی ی وه ره ده زیهری وه ر کۆشهنه بێرنهارد دوکتور ، رانسه فه پێشوی کۆماری رۆک سه میتران

 حموود مهه دوکتهور بێشهکچی، ئیسماعی  دوکتور سوئێدی، هاماربێری تۆماس پڕاگ، زانستگای  له دوکتور هاوکاری و خوێندکار
 تی سهایه که نهزان نهداڵ که دوکتهور ، یی ڕانسهه فه توانی سیاسهه روا،مهۆ ر پێیهه کوردسهتان، باشهووری سیاسهی تی سهایه که عوسمان
 الح سهه وی، ڕانسه فه گرانژۆن بێرنارد دوکتور یی، ڕانسه فه ناوبانگی به وانی ڕۆژنامه کۆچێڕا کریس کوردستان، باکووری سیاسی

 .ین بکه کورد  یره غه و کورد ی یکهد تی سایه که و  رکرده سه زۆر و کوردستان ڕۆژئاوای سیاسی تی سایه که ددین دره به
 

 نهاودارو کی یهه ماڵه بنه  لهه م ههه. هێنابو نهه سهت ده به خهۆڕا  لهه ی یهه وره گه گا پایهه و زانسهت ، وه تاقیکردنه و ئه قاسملو دوکتور
  لهه  وه یهه باره م لهه  خهۆی بهۆ. ر بهه  گرتبۆه تێکۆشانی و بات خه ڕێگای الودا زۆر نێکی مه ته  له م هه ببوو، دایک  له ر روه کوردپه
  تی وڵهه ده  بانگهێشتنی ر سه  له باكۆ بۆ كان كورده  له س كه ٣٠  ری فه سه  باسی  له دا" ئازادی  پێناوی  له بات خه ساڵ چ "  كتێبی
 ت سیاسههه  مه رده سههه و ئههه  منههداڵی زۆر ك وه اڵم بههه بههوو،  سههاڵ  یهازده نم مههه ته مههن  كاتههه و ئههه نههد چه ر هههه:"  نووسههێ ده ، وی شهووره

 .بووم راكێشا  رنجی سه
 

  خههۆی  ڵ گههه له  نههدی تاقه نههدین چه  وه هاتههه بههاكۆ  لههه  كههه  بیههره  لههه باشههم زۆر. بههوو  تههه یئه هه و ئههه  نههدامانی ئه  لههه كێك یههه بههابم
 موو هههه  بههه دابههوو  دیههاری  بههه یان دیكههه  شههتی و نگ تفههه و نههد قه كان   تیه سههۆڤیه  وادیههاره. بههوو  پههێ  باشیشههی  پڕێكههی تهها هێنههابوو،

 زۆر م كهاره و ئه من. بوو گران و  م كه زۆر ئێران  له  كاته و ئه  چونكه بوو، نرخ  به زۆر  تی تایبه  به ند قه. ت یئه هه  ندامانی ئه
  ڵ گهه له بابم كهه كهرد ده یهان وه ئهه  باسهی بهوون، تر وره گه من  له  كه ئامۆزاكانم و  براكانم  ئێمه  ماڵی  له  چونكه بوو، یر سه  پێ
 كهوردان  مهافی  دی ئهه:  پرسهی بهابم  لهه وان ره و راسهت  بۆیهه. ن بكهه داوا كوردان  ئازادیی و ق حه باكۆ بۆ چوون  دیكه  سی كه ند چه
 "   هات؟  لهێ  چی
 
  لهه کی ره سهه ئامهانجی  دیهاره. ردکه ده تاقیهب ئامهانجی ندین چه دا مر نه قاسملوی دوکتور تێڕۆڕی  له ئیسالمی کۆماری  ربۆیه هه

 ڵکی خهه ڕزگهاریخوازی ی وه جوواڵنه چۆکداهێنانی  به  وه شه ڕێگایه و له و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی کردنی الواز یا ناوبردن،
  بههه  کههه بههوو دیپڵۆمههات و ئاشههتیخواز سیاسههی کی تیه سههایه که ناوبردنی لههه ئیسههالمی کۆمههاری ی دیکههه ئامههانجێکی. بههوو کوردسههتان

 زینهدووی زمهانی نهدین چه  بهه دا، کان تییهه وڵه نێوده  بڕیارنامهه و نشهور مه ی چوارچێهوه  لهه و  مرۆڤدۆستانه زانستی، کی یه شێوه
 دنیها موو ههه  لهه دا، ئیسالمی کۆماری  له مرۆ  مافی بواری کانی پێشێلکاریه و ئیسالمی کۆماری کانی ته جینایه یتوانی ده دنیا،
  ببوونهه دا مه رده سهه و لهه کهرد، ده ری ڕێبهه قاسهملوو دوکتهور  کهه ی حیزبه و ئه و قاسملوو دوکتور  وه دیکه کی الیه  له .بدا قاو  له

 حیزبهی  لهه ڕوویهان ئهازادیخوازان  وه ئێرانهه پانتهایی موو ههه  لهه. دا ئێهران ری رانسهه سه  له ئازادیخوازی ی وه جوواڵنه نگی پێشه
 کۆمهاری ی کهه مرۆییه دژی  نیزامهه و ئیسهالمی کۆمهاری کی ره سهه ڵستکاری رهه به دا ڕاستی  له. کرد ده ووقاسمل دوکتور و دێموکڕات
 ههزری و بۆچهوون و بیهر تیهڕۆڕی ئامهانجی  بهه قاسملوو دوکتور تیڕۆڕی ها روه هه. بوون ی که حیزبه و قاسملوو دوکتور ئیسالمی
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 لیبهڕاڵ، تی قڵییهه عه دا ده وڵی ههه مهۆدێرن کی یه شهێوه  بهه ڕێهژیم، ی وانهه پێچه  بهه  کهه چونێهک بۆ و بیر. بوو قاسملوو دوکتور
 ژیان مۆدێلی  بکاته  ئاشتیخوازانه ژیانی  وه پێکه و بکا  هادینه نه دا ئێران و کوردستان ڵگای کۆمه  له دێموکڕاتیک و حیزبی فره
 وڵی ههه واوی تهه  کهه بهوو ئیسهالمی کۆمهاری قیهی فهه تی یالیههو مۆدێلی دژی واوی ته  به  دیاره ش وه ئه. دا کوردستان و ئێران  له
 کۆتهایی  لهه و بکها ت هیدایه دا وداخراو کێشراو بۆ نیشان و ت خه کراوی ئاراسته ژیانێکی ڕێگای  به ئێران النی گه  که بو  وه ئه
 .بێنێ م رهه هب دا، خۆی بردنی ڕێوه به  له هزر و فکر بێ و قیه فه لی وه بۆ موتیع کی ڵگایه کۆمه دا
 

 حیزبههی و کههورد ی وه جوواڵنههه قاسههملوو دوکتههور ک وه رێکی ڕێبههه نێههوبردنی  لههه  بههه  کههه  کردبههۆوه  وه لههه بیههری ئیسههالمی کۆمههاری
  ییهههه وه ته نێونه  ڵهههه کۆمه و کهههۆڕ  بهههه گرێهههدراو و وتنخواز پێشهههکه یی وه تهههه نه بیهههری و کا رده سهههه بهههێ کوردسهههتان دێمهههوکراتی
  میشهه هه وان ئهه.  کانهه دیکتاتۆره  تهه حکوومه و ڕێهژێم موو هه ونی خه دا ڕاستی  له  وه ئه. با ده الوازی و ره به ، وه کانه مرۆڤدۆسته

 قهازی وا پێشهه ئێعهدامی. رن بهه نێهو  لهه  کهه وه جواڵنه خهودی ، وه جواڵنهه ری ڕێبهه بردنهی نێهو  لهه  بهه  کهه  بهووه  وه ئه چونیان بۆ
 و بهه ر ههه قاسهملوو دوکتهور تێهڕۆڕی دوای  لهه ندیش فکه ڕه شهه دوکتهور تیهڕۆڕی و دا قاسملوو دوکتور تێڕۆڕی پێش  له د ممه محه

 اڵتی ڕۆژههه  لهه ت تایبهه به مان کهه وه ته نه دانهی قوربهانی و سهات کاره پهڕ مێهژووی  له  تانه جینایه و ئه. دراون نجام ئه  ئامانجه
 دا، داههاتوش  لهه  کهه بهزانین  ڕاسهتییه و ئهه بهێ ده بێگومهان. دراون نجام ئهه دا نکا قۆناغهه موو ههه  لهه  وه داخهه به دا کوردسهتان

 جێگههای  بۆیههه. بههێ ده ی درێههژه کانمان شههاوه لێوه  تییه سههایه که و رانمان ڕێبههه دژی ، وه جیههاوازه ی رنامههه به  بههه  نگههه ڕه نههد رچه هه
 .بزانین کانیشمان زیندوه  ره ڕێبه و تی سایه که دری قه و ین که نه بیر له کانمان هیده شه  تییه سایه که و ر ڕێبه تی خۆیه

 
 !ڕێزان به
 
  کهه بهوو چهۆن ڕاسهتی به. بچهێ و بێهت دا موومان ههه ینهی زه  لهه  نگهه ڕه پرسهیار ک یه کرد، باسمان  که دا ش وانه ئه مو هه ڵ گه  له

  کرا؟ هید شه  یه ێوهش م به و دانیشت ئیسالمی کۆماری رانی نوێنه ڵ گه  له قاسملوو، دوکتور
 
 وشهی ڕه. ین بکهه یهدا په دا قاسهملوو دوکتهور چهوونی بهۆ و ههزر ی چوارچێهوه  لهه تهوانین ده  پرسهیاره و ئهه اڵمهی وه مهن بهڕوای  به

 ریرکا سهه هاتنه تای ره سهه  لهه ر هه. کا ده پێ ست ده دا ئیران النی گه شۆڕشی تای ره سه  له ر هه قاسملوو دوکتور ی ئاشتیخوازانه
  کهه تێک رفهه ده ر ههه  لهه. بکها ر سهه چاره وتهووێژ ی شهێوه  بهه دا ئێهران  لهه کهورد ی له سهه مه تها  داوه وڵی ههه  وه تهازه تی حکوومه
 دوای بهه و  مانگهه سهێ ڕی شه دوای  له  بیرمه  له.  وه ته کردوه نه ت ڕه ئاشتی پێشنیارێکی هی  و  رگرتوه وه ڵکی که پێش  هاتبێته

 باسهی.  وه بدۆزێته  دیکه کی ڕیگایه دا وڵی هه زۆر ت، حکوومه ڵ گه  له کورد تی رایه نوێنه تی یئه هه وتووێژی ی وه انهم ئاکام بێ
 دوا وه ڕۆژ ک یهه ت نانهه ته وابهوو پێهی قاسهملوو دوکتور. دا ئاشتی ی دیکه وڵی هه حیزب و گۆڕ  هێنایه یی مادده ش شه ی اڵڵه گه
 دوای وه م کهه النهی یها رێ بهه نهاو  لهه ڕ شهه دا ده وڵی هه زۆر و ئێران و کوردستان دێموکڕاسیخوازانی بۆ  ته نیعه ڕیش شه تنی که
 .سازشکار گوت ده دێموکڕاتیان حیزبی  به ن الیه زۆر خۆی کاتی بوو ش وه ئه ر هه. بخا
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  بهه  کهه  یه سهه که و ئهه ڵکوو بهه کها، ده سهاز ڕ شهه  کهه  نییهه  سهه که و ئهه  قینه ڕاسهته شۆڕشگێڕی  که وابوو ری زه نه قاسملوو دوکتور
 وابو کهه. کها ده رگری بهه  توانهاوه ڕی پهه و بهه ی کهه له گه ر سهه  کرایهه هێهرش ر گه ئه اڵم به ئاشتی، بۆ دا ده وڵ هه  وه هیزیه موو هه

  مێتهۆده و ئهه خهاتری  بهه ڕاسهت ر ههه. ئاشهتی و وتووێژ پاندنی سه بۆ بکا رگری به  که بو وه ئه قاسملوو دوکتور باتی خه مێتۆدی
 و سهتێ ڕابوه وتهووێژ هێڵێ نهه  کهه دا ده وڵی ههه یی مهادده ٦ ی اڵڵه گه  به تر جارێکی یی، مادده ٢٦ ی اڵڵه گه  به جارێک  که بوو

 ت سیاسهه  کهه بهوو هه  وه به ڕی باوه و ئه. رگرێ وه ڵک که تێک رفه ده ر هه  له ویست یهه ده قاسملوو دوکتور  وه له  جگه. بخوا شکست
 مخههابن. ن هههه دا ینههه به و لههه ش دیکههه ی ژمههاره ڵکوو بههه. هههی  یهها بههوێ زارت هههه یهها دا ت سیاسههه  لههه نههاکرێ.  مومکینههه ری هونههه
 کهورد ی له سهه مه بهۆ  ئاشهتیخوازانه ری سهه چاره  بهه ڕیهان باوه ئیسهتاش تها و  تاوه ره سهه  لهه ر هه ئیسالمی کۆماری ستانی ده کاربه

 .  نیانه و بوو نه
 
 قاسملوش دوکتور ی ئاشتیخوازییه و له ئاگایی  به.  وه کاته نه ت ڕه وتووێژ  که بوو وه ئه قاسملوو دوکتور مێتۆدی و ئوسول وابو که
 ش وه بهه ئیقهرار بهێ ده اڵم بهه. داڕشهت دا وتهووێژ گۆڕی هێنانه ی چوارچێوه  له وی ئه تیڕۆڕکردنی پالنی ئیسالمی کۆماری  که بوو
 شهکیالتی ته و گشهتی  بهه حیهزب چ و بهوون شهدار به دا دانیشهتنه و لهه هاوڕێیهانی چ رمان، ڕێبهه هیدی شهه خشی شه چ  که ین بکه

  بهه ئیسهالمی کۆمهاری. دا  که دانیشهتنه کردنی ئۆرگهانیزه تی چۆنیهه  لهه ، کهردوه یان وره گهه کی موباالتییهه بهێ تی تایبه  به حیزب
 و کهرد زیهاد خهۆی یی شهوره  لهه پهڕ مێژووی  به ی دیکه ی تکارانه جینایه و ش ڕه کی یه ڕه الپه  پیالنه و ئه بردنی ڕێوه به و داڕشتن

 و تی تایبهه  بهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژهه  له کورد ی وه جوواڵنه و کورستان دێموکڕاتی حیزبی  له شی وره گه کی یه ڕبه زه بڵێین بێ ده
 ری رانسهه سه  لهه ئهازادی و دێموکڕاسهی ی پڕۆسهه   بهه ی وره گهه زۆر سهارێکی خه ها روه ههه. دا گشهتی  بهه کوردستان ری رانسه سه  له

  لهه بهو بریتهی شهتێک مو ههه  لهه ر بهه  کهه. بگها خهۆی کانی اڵوه گهه  سته به مه موو هه  به توانی ی نه رگیز هه اڵم به. یاند گه ئێران
 . کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد لی گه ی وه جوواڵنه و کوردستان دێموکراتی حیزبی داهێنانی چۆک به
 

 کانی وشهه ئێسهتاش.  ره ڕێبه و ئه کانی نرخه به  وته و هزر  به فادارن وه و ن ده ده ی ڕێگاکه به  درێژه قاسملوو قوتابیانی ئیستاش
 ".  ڕێگایانه دانی درێژه هیدان شه بۆ پاداش باشترین: "یگوت ده  که  ره ڕێبه و ئه
 
 !ڕێزان به
 
 بهۆ واوی تهه  بهه زاییشهی قه دواداچهونی  بهه ت نانهه ته و وه تهه ماوه ڵواسهراوی هه  بهه وا ر هه  وه داخه به  ته جینایه و ئه ی نده وهر په
 جیههاتی  لههه و کههرد  وه یه له سههه مه و بههه بازرگههانی دا،  تههه جینایه و ئههه کههانی ڕۆژه م کههه یه  لههه ر هههه ئههوتریش تی حکوومههه.  کراوه نههه

 حیزبهی.  وه کهرده ئێرانهی ی وانهه ڕه گیرابهووش  کهه ی سهه وکه ئه دادگها،  بهه سهپاردنیان و کردنیان ند به و تکاران هجینای تاقیبی
 دا تێک رفهه ده  لهه و ڕابگهرێ زینهدو  یهه نده روه په و ئهه  داوه وڵی ههه دابهوبێ توانهای  لهه ی وه ئهه جیاوازدا قۆناغی  له دیموکڕات

 ڕی وه کامپینێکمههان  وه ره ده  لههه  ئێمههه ر وبههه مه له سههاڵیش دوو ت نانههه ته. یی وه تههه نێونه تداری حییهاڵ سههه کی دادگایههه  نێتههه یه بیگه
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 ، وێوه ئهه کانی حیزبهه ڕێگای  له و کرد ئوتریشمان تی حکوومه ردانی سه.  وه کۆکرده ناودار تی سایه  که  له ئیمزامان زۆر و خست
 کی جێگایهه  بهه مخهابن ئێسهتاش تها اڵم بهه.  واڵتهه و ئهه مانی پارلهه  یانهده گه مان که له سه مه  وه کانه وزه سه ڕێگای  له ت تایبه  به
 بهۆ شهی هاوبه کی یه کومیته و ستن هه  گرنگه و به  وه پێکه دێموکڕات الی ردوک هه  پێویسته من ڕی باوه  به. یشتوین گه نه تڵوب مه

 حهدکا هاوڕێیهانی بهۆ هاوکهاری سهتی ده  وه لێهره ر ههه. بچهن دا  گرنگهه  له سهه مه و ئهه دوای به  وه زۆرتره تی جیددییه  به تا دانێن
. ین بههده زۆرتهر وڵی ههه و بێنههین پێهک ک یهه کومیته واڵت ی وه ره ده  لهه  وه پێکههه تها بهن ڕازی وانیش ئههه هیهوادارم و م کهه ده درێهژ
  بهه دا  ندیه یوه په و له پێشنیارێکیان ر هه  که م که ده یی وه ته نهنێو قانوونی بواری زایانی شاره  له داوا  وه تریبونه و له ها روه هه
 نێهو دادگها  لهه  تهه جینایه و ئهه رباسهی به  وه هێنانهه بهۆ ک ڕێگایهه بتهوانین موان هه به ڵکوو به تا نن یه ڕابگه پێمانی گا، ده ین زه
 . وه بدۆزینه دا کان ییه وه ته نه
 

 بهۆ ڕێگها نیا تهه مهن ڕی بهاوه  بهه.  وتوه کهه لێمهان  کهه  وه ینهه بکه  سهاره خه و ئه بوی ره قه توانین ده چۆن  که  یه وه ئه  دیکه باسێکی
 تهۆوی ی وه کردنهه بهاڵو  بهه.  وتنه رکه سهه تها نگاونان ههه  وه ئومێهده  بهه و هیدان شهه ڕێبازی  به دان  درێژه  ساره خه و ئه بوی ره قه

 شهاد قاسهملوو دوکتهور هید شهه زن مهه ری ڕێبهه ڕوحهی ت تایبهه به هیدانیش شهه ڕوحی و ێناکر هی  خواردن ت سڕه حه و نائومێدی
 اڵم بهه ین، کهه ده پێ سهتی هه زۆر وڕۆدا ئهه می رده سهه  لهه ت تایبهه  بهه و  یهه وره گه زۆر هید شه رانی ڕێبه لێنی که  نده رچه هه. نابێ
 و بهێ زاڵ دا کانی گرفتهه ر سهه  بهه تهوانێ ده  کهه  هێزه بهه و شۆڕشهگێڕ  نهده هو ئه مان کهه وه ته نه  که بڵێین و ڕاببینین خۆ  له بێ ده

 و  وه بکاتهه رانی ڕێبهه تێهڕۆڕی  لهه بیهر  کهه  کهورده ی وه تهه نه کی تهه ک تهه رشهانی سه رکی ئه. ڕێبوار  له بکا پڕ هیدان شه ڕێگای
 بهایی متر کهه  وه لهه وتی سهکه ده و  کوردسهتانه خۆیی ربه سهه و ئهازادی نیا تهه هیدان شه خوێنی نرخی. بێنێ دی به کانیان ئامانجه
 . نییه رانمان ڕێبه و  هیده شه موو هه و ئه خوێنی

 
 !ویستان خۆشه

 
  لهه.  دیهاره وت سهکه ده پهڕ و ڕوون گشهتی  بهه کهورد لی گهه ئاسهۆی زیهاتر ساتێک و کات موو هه  له مڕۆ ئه  که  خۆشحاڵیه جێگای

 کهورد.  زراوه دامهه سهات، پڕکاره و درێژ و دوور باتێکی خه می رهه به ک وه لی گه تێکی حکوومه  وه شییهخۆ به مان که واڵته باشووری
 زگهای ده و دام و  رگه پێشهمه لشهکریی هێهزی نی خهاوه. تی خۆیهه تی وڵهه ده و مان پاڕلهه رۆک، سهه نی خهاوه کوردسهتان ی شهه به و له

 بکها کانی وته سهکه ده  لهه پارێزگهاری تهوانێ ده  کهه دا نیشهانی دا عێڕاقیش ی ییانهدوا م ئه کانی ڕووداوه  له و تی خۆیه پاراستنی
 ژێهر  بخاتهه کوردسهتان باشهووری کانی سهنوره موو ههه تهوانی جهار م کهه یه بهۆ  وه خۆشهییه  بهه و دا ک یه شه ڕه هه ر هه ر رامبه به  له
 ی کیمانهه حه تێکی سیاسهه  له  وه له  جگه. کوردستان رێمی هه ر سه  هو بگێڕێته کان دابڕێنراوه  ناوچه و رێم هه تی حکوومه رمانی فه
 و  کههردوه جێ بههه جههێ ی١٤٠ ی مههادده رۆکی نێههوه خههۆی سههتی ده به  کههه نێ یههه گه ڕاده دا ت وڵههه ده و مان پاڕلههه رێم، هههه تی رۆکایه سههه

  کهه یانهد گه ڕای دا  دیکهه کوردسهتانی و یی وه تهه هن ڵوێسهتێکی هه  لهه ک روه هه.  هاتوه پێ کۆتایی کان دابڕێنراوه  ناوچه ی کێشه
 شهێک به ههی   دیکهه جارێکی و ن بکه کوردستان موو هه  له پارێزگاری زانن ده خۆیانی رشانی سه رکی ئه  به  رگه پێشمه کانی هێزه
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 تی حکوومهه رۆکی سه داوای رنگترگ مووشیان هه  له. ن که ده لێ پارێزگاری  تواناوه ڕی وپه به و ناهێڵن جێ به کوردستان خاکی  له
 و بهدا ر سهه له بڕیهاری بکها، توێ و تاو کوردستان خۆیی ربه سه بۆ ڕیفڕاندۆم ی له سه مه تا کوردستان مانی پاڕله  له بو رێم هه

 و سهت ده و بهه بێگومهان. بکها دیهاری خهۆی نوسی چاره دا ئازاد ڕیفڕاندۆمێکی  له بتوانێ باشور  له کورد لی گه تا قانون  بیکاته
 ڕزگهاری ڕێگهای هیدانی شهه مو هه و زن مه قاسملووی ڕوحی رێم، هه تی حکوومه ی ییه وه ته نه  ڵوێسته هه و به و  رگه پێشمه ی برده

 می رهههه به موشههتیک هه  لههه ر بههه مان کههه واڵته باشههوری ی کیمانههه حه و  ئازایانههه  ته سیاسههه و ئههه بێگومههان. بههێ ده شههاد کوردسههتان
 ڵبژاردنی ههه کهانی براوه  هێهزه موو ههه  کهه  فراوانهه  بنکهه نیشهتمانی تی حکوومهه پێکهاتنی و کانی باتگێڕه خه  هێزه کگرتویی یه

 ، کههی ره ده فشههارێکی هههی  ژێههر  لههه و رگیز هههه و ن بکههه  تییههه کیه یه و  لههه پارێزگههاری چاویههان ی گلێنههه ک وه هیههوادارین.  تێدایههه
 .ن که نه یان  ییه وه ته نه  ڵوێسته هه و له  کشه اشهپ دا نیزامیش ت نانه ته و ئابووری

 
 اڵتی سههه ده ی بوێرانههه ڵوێسههتی هه.  ریههه به ڕیوه خۆبه کانی بنکههه پێکهێنههانی ریکی خههه کههورد کوردسههتانیش ڕۆژئههاوای  لههه ها روه هههه

 خهۆ بهۆ  ئیهراده ی نیشهانه دا، د سهه ئه ڕژیمهی ی کهه کارتۆنیه  ڵبژاردنهه هه  لهه کرد نهه شداری به  که کوردستان ی شه به و  له کوردی
  وه پێکههه و بههێ پێههک کان سیاسههییه  ڕێکخههراوه موو هههه  لههه یی وه تههه نه کی تیههه کیه یه ش شههه به و لههه هیههوادارین.  یههه ری بههه ڕێوه به

  بهه و رگهرن وه ڵک کهه ڕی پهه و ئهه پهێش  تهه هاتوه بۆیهان ی تهه رفه ده و  لهه و زرێنن دامهه نیشهتمانی فراوانهی  بنکه تێکی حکوومه
 .ن بکه  شه به و له مان که وه ته نه کانی وته سکه ده  له رگری به کگرتویی یه
 
 !ڕێزان به
 
 بهار و جهار و سسهت نگاوی ههه  بهه نهد رچه هه تورکیها تی حکوومهه.  وه بێتهه ده ڕونتر  ئاسۆکه دێ تا هه کوردستانیش باکووری  له

  کهه  دایهه  یه له سهه مه و ئهه کردنهی رک ده  لهه ش وه ئهه  دیاره.  وه بێته ده نیزیک زۆرتر ینیواقیعب  له دێ تا هه اڵم به ، وه کشه پاشه
 ڵک کهه کهانی زۆره  ئیمکاناتهه  لهه  وه ئابووریهه بهاری  لهه کهرێ ده  کهه ک راوسهێیه ده ک وه دۆسهت کوردسهتانێکی تهورک تی وڵه ده بۆ
. ی بکهه هاری مهه   بتهوانی تها ی کهه رف سهه دا سهاڵ  لهه دۆاڵر ملیاردها  به ێب ده  که دوژمن کوردستانێکی  له  باشتره زۆر رگری، وه
 چهۆک  بهه کهورد ی وه جوواڵنهه نیزامی هێرشی  به  که ی وه له نابینێ سودێک هی   که یشتبێ تێگه  وه له تورک تی وڵه ده چێ ده وێ

  یهه ڵه هه  ته سیاسهه و بهه ودواش مهه  لهه ر گهه ئه.  کراوه نهه بۆ هیچی و  بردوه  ڕێوه به ی یه ڵه هه  ته سیاسه و ئه ساڵ یان ده. دابێنێ
. بهێ ده بۆخهۆی کی ره سهه دۆڕاوی اڵم بهه نێ، یهه بگه کهورد  بهه زیان توانێ ده  دیاره. وێ ناکه ست ده هیچی زیان  له  جگه بکا، کار
 تی راکه شهه داوای و دێنهێ پێهک  زراوه دامهه  ریکهه خه ڵکو بهه پێنێ، بسهه خهۆی بهوونی تی توانیویهه نیا تهه ک نهه تورکیها  له کورد
 ی نیشهانه  وه مهه که النهی  بهه تورکیها  لهه کۆمهاری رۆک سهه پۆسهتی بهۆ میرتاش ده ددین الحه سه کردنی خۆکاندید. کا ده اڵت سه ده

 پهارتی رۆکی سهه الن ئۆجهه بهدوڵاڵ عه  که چی نه بیرمان له ها روه هه. دا رز به ئاستێکی  له  کورده وتی ڵسوکه هه و خۆبون ڕبه باوه
 ک.ک.پ ری ڕیبهه. دا تورکیهاش ی ڕادده  له ت نانه ته و کورد تی سیاسه  له گێڕێ ده ر کاریگه زۆر خشێکی نه کوردستان کرێکارانی

 تورکیهاش و کوردسهتان بهاکووری داههاتوی ر سهه له شهوێنکاری  کهه گێهڕێ ده رێک ڕێبهه خشهی نه اڵم به ، دایه زیندان  له ند رچه هه
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 و ئههه داهههاتوی  لههه تههورک و کههورد کانی ندییههه یوه په ی وه داڕشههتنه  لههه  یههه هه کی ره سههه ڕۆڵههی ک.ک.پ ش پێیههه و بههه ر هههه.  یههه هه
 م ههه ، تورکیه و کوردستان باکووری  له دێموکڕاسی و ئاشتی ی پڕۆسه وتنی رکه سه و وتن پێشکه  به  دانیه  وه له گومان. دا واڵته

 .داوێ وتن پێشکه و ره به تر وره گه نگاوی هه  تورکیه اڵتی وه م هه و بێ ده ر سه چاره کورد ی له سه مه
 
 تها ئیسهالمی کۆماری تی حکوومه  وه که الیه  له. ژی ده دا جیاواز واو ته رجێکی لومه هه  له  وه داخه به کوردستان اڵتی ڕۆژهه اڵم  به

 و کهورد ی له سهه مه  ڕوانێتهه ده  وه کهورده ی له سهه مه کردنهی تی منییهه ئه  بهه و رکوت سهه ڕێگهای  له و کۆن مێتۆدی  به ر هه ئێستاش
 دا مێش خۆڵهه ژێر  له  که ئاوره لشکرکێشی و نیزامی هێرشی ئێعدام،  به تی توانیویه ئێستا تا و ئێران نێو ی دیکه کانی وه ته نه

 رکوتکردنی سهه  لهه ئیسهالمی کۆمهاری وتنی رکه سهه مانای بهه  وه ئهه س کهه هێندێک بۆ و ن الیه و هێز هێندێک بۆ  نگه ڕه. ڕابگرێ
  یارییهه و لهه کی ره سهه دۆڕاوی  کهه  نییهه دا  وه لهه گومهانم اڵم بهه. بهدرێ م ڵهه قه  لهه ئێران ی دیکه النی گه و کورد لی گه باتی خه

 عبهای ده ڵێن ده ک وه اڵم به زانن، ده ک هزیر  به زۆر خۆیان وان ئه.  ئیرانییه شۆوێنیزمی و ئیسالمی کۆماری تی حکوومه دا سیاسیه
 موو ههه و خۆیهان ڵکی خهه  لهه فێه  تهوانن ده  وایهه پێیهان ئێرانهی توانانی سیاسهه  مێکهه ده زۆر. بهێ ده  پێوه ندونکێ ده  به ک زیره

 وتن پێشههکه ڕێگههای  وانیههوهت ی نههه دا مه رده سههه و لههه و وه تههه ماوه وتویی کههه دوا  بههه ی وه ئههه دا ئههاخری  لههه اڵم بههه. ن بکههه جیهههانیش
 و ک زیههره ڵکێکی خههه  بههه و  وه گههازه وت نههه ک وه سروشههتی زۆری ئیمکانههاتێکی  بههه هێز، بههه اڵتێکههی وه. وانن ئههه ر هههه بپێههوێ،
 شی وه تهه نێونه و یی ناوچهه تی سیاسهه  له ت نانه ته و  وگازه وت نه بێ کی تورکیایه دوای  له نگاو هه ندین چه ئێستا ، وه لێهاتوه

  کهه  تورکیایهه  وه ئهه اڵم بهه ، نیزیکتهره کهورد  لهه ئێهران  وه نگییهه رهه فه و مێژوویهی ڕووی  لهه دا حاڵیهک  لهه.   دۆڕاندوه پیێ دا
 تهی غیره ئێرانهی سهتانی ده کاربه.  ئهاراوه  تهه هاتوه کوردسهتان باشووری  له  که گرێ رده وه  ته رفه ده و له ئابووری زیاتری ڵکی که

 و کهرێ ده  وایهه پێیهان و گهرن رده وه ڵک کهه نیزامی و تی منییه ئه ی که وتوه دواکه  مێتۆده  له ر هه.  نییه خۆیان تی اسهسی گۆڕینی
 بیهانوی  بهه وان ئهه. ن رخهه ده وه یهدان مه  لهه خۆیان رانی دژبه ڕاونان و گرتن و کوشتار و ئێعدام  به دا ش مه رده سه م له توانن ده

 ئینکهاری و ن کهه ده رکوت سهه ئێهران کانی وه تهه نه ، لکانهدوه  وه پێکیانهه م سهته و زۆر  به  که ئێران خاکی یی کپارچه یه پاراستنی
 و  چهوه ر سهه به  مۆدێلهه و ئهه می رده سهه  کهه ن تێناگهه  ڕاسهتیه و لهه  وه داخهه به وان ئهه. ن کهه ده ئێهران بوونی  وه ته نه فره ی پێکهاته

  لهه کهورد  وه موویانهه هه پهێش  لهه و ئێهران کانی وه تهه نه چیهدی  چونکهه. ئێهران بوونی پارچهه ههۆی  تههبێ ده  ته سیاسه و ئه ڕاست
 ئینکهار  جهۆره و بهه ر ههه ر گهه ئه و ن کهه بووڵ قهه  تیهه مرۆڤایه  به دژ و شۆوێنیستی  ته سیاسه و ئه ناتوانن کوردستان اڵتی ڕۆژهه
  تیهه ینه مه و له و ن ده ده خۆیان نوسی چاره  له بڕیار بێگومان بێ، نه جێ به جێ دا انئێر ی چوارچێوه  له یان که له سه مه و بکرێن
 بهێ ی وه تهه نه ترین وره گهه ت تایبهه به و کان سهته ده ژێهر  وه تهه نه ڕزگهاری بهۆ رجیش مه و ل هه  که  یه وه ئه ی که راستیه. ر ده  دێنه
  لههه چ ئێههرانیش، ری راسههه سه ئۆپۆزیسههیۆنی ت نانههه ته  کههه  داخههه و رانی نیگههه جێگههای.  گۆنجههاوه زۆر  کههورده  کههه دنیهها تی وڵههه ده

 دا م کههه یه جیهههانی نگی جههه دوای ئێنکههاری تی سیاسههه ی چوارچێههوه  رلههه هه ئێسههتاش تهها واڵت، ی وه ره ده  لههه چ و واڵت نههاوخۆی
.  ئێرانهه بهوونی  وه تهه نه فره ئینکهاری ران،ئێه جوغڕافیهایی سهنووری پاراسهتنی ڕێگهای نیا تهه  وایه پێی ئێستاش و ماوه تیس قه
 بهوون ش دابهه  له ئێران پاراستنی بۆ  ڕێگایه نیا ته  که  کردبایه بووڵ قه ییان وه ته نه فیدڕاڵی موویان هه بێ مێک ده بوو ده نا ده
  تهوێژه و چین و ژنان کانی مافه  له  وه ئاوڕدانه بۆ و مرۆ  مافی کردنی ت ڕیعایه بۆ و ئێران  له دێموکڕاسی هێنانی دی وه بۆ و
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 ڕونهاکبیرانی و ئێرانهی ئۆپۆزیسهیۆنی م کهه النهی تی خۆیهه جێگهای.  ئێرانهه وتنی پێشهکه ڕێگهای نیا تهه کورتی بهه و کان جیاوازه
 . بوه نه نگ دره تا ن بکه  ته روره زه و به ست هه ئێرانی

 
 !ڕێزان به
 
 ئهابووری، باری خراپی و ڕێژیم زۆری و زوڵم. ڕێ په تێده دا دژوار زۆر مێکی رده سه  به کورد ی وه جوواڵنه  وه شه دیکه کی الیه  له

 و سیاسهی کهاری  بهه هیهوا سسهتبونی کان، سیاسهیه  ڕێکخهراوه و حیهزب نێهو بهاڵوی و پهرش و ک الیهه  لهه تی اڵیهه کۆمه و سیاسی
 و لهه کهورد لی گهه ی وه جوواڵنهه ر سهه به سسهتی ک یه ڕادده تا ، وه دیکه کی الیه  له خۆ ربه سه ڕوناکبیرانی ئومێدی نا تی، حیزبایه

 و ئهه. چهێ ده ر سهه به ش نائومێدیهه و بهاڵوی و پهرش ورانهی ده و ئهه  کهه  نیهه دا  وه له گومانم اڵم به.  هێناوه دا کوردستان ی شه به
 زیهانی  بهه ک الیهه موو ههه  لهه ر بهه  زعهه هو م ئه  که ن گه تێده ڕۆژێک کانن، هێزه باڵوی و پرش بۆ کی ره سه هۆکاری  که ی هێزانه

 س رکهه هه و نهامێنێ ئهاوادا گرنگهی کی یه له سهه مه  لهه ن بێالیه. دێنێ پێک تی کیه یه ت روره زه و  وه توێنه ده کان هۆڵه سه.  وانه ئه
 ن کهه ده  وه بهه ست هه ی که ئاخره موان هه و  پێویسته تی حیزبایه و سیاسی کاری وتن رکه سه بۆ بێگومان.  وه بینێته ده خۆی ڕێگای

 و یان کهه وه ته نه قهازانجی  که ن گه تێده ی که ئاخره و  وه بنه ده نیزیک لێک کان ڕێکخراوه و حیزب. بژێرن ڵده هه خۆیان ڕێگای و
  ک وه  وادیهاره  کهه کهان ئهاڵوگۆڕه ئاسهۆی کهاو ده جبور مه موان هه  مانه زه.  دایه کگرتنیان یه  له نیا ته خۆشیان قازانجی ت نانه ته
 حیزبههی  بههه نههدی پێوه ی نههده وه ئه.  وه کاتههه ده نیزیههک لێههک موان هههه نههێ، ده ر ده وه ر سههه کههورد ی وه تههه نه بههۆ  تههازه تێکی رفههه ده

 خهۆی رکی هئه  به یی وه ته نه کڕیزی یه بۆ کردن کار. کران باس  که  یشتوه گه  ڕاستیانه و له  مێکه ده بێ،  وه کوردستانه دێموکڕاتی
 کی تیههه کیه یه پێکهێنههانی بههواری  لههه چ و بههێ  وه دێموکڕاتههه ی وره گههه ی ماڵههه بنه ی وه کخسههتنه ریه سه وه بههواری  لههه چ. زانههێ ده
  چونکهه. کها ده بهۆ کهاری جهاران  لهه گهوڕتر  بهه ودواش مهه  لهه و  کردوه بۆ کاری کاتێک مو هه بێ  وه تره وان فره  بنکه یی وه ته نه

 .بێ ده شاد  وه  به نیا  ته کانیش هیده شه ڕوحی و  تێدایه مانی که وه ته نه قازانجی  که دا  وه له  نیه گومانی
 

 هیدان شهه ئامهانجی  بهه فاداریتان وه یاندنی ڕاگه بۆ و دا ن وییه هیدانی شه یادی  له شداری به بۆ م که ده سپاستان  دیکه جارێکی
 .تی تایبه به ر ڕێبه قاسملوی و گشتی به
 

 . بن وتو رکه سه ر هه
 ٢٠١٤ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  و چاالکیانه اڵتی کوردستان و پشتیوانی حدک له رانی ڕۆژهه چاالکی پارێزه

   
 ی نههده وه ئه.  دایهه اڵت ڕۆژههه رانی پهارێزه چهاالکی تیشههکی ژێهر  لهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه وای هههه و ش کهه  مانگێکهه  لهه زیهاتر 

 اڵنی کۆمهه.  بووه ههه  چاالکیانهه و ئهه بهۆ  وه جیهاوازه نیگای گۆشهه  لهه رفراوان، به و زۆر کی یه وه کاردانه خستبێ ری ده من زانیاری
 اڵنی کۆمهه.  ڵهداوه هه ری سهه دا رونیهان ده و دڵ  لهه  تهازه کی ایههیو و بوون دلخۆش پێی گشتی  به کورستان اڵتی ڕۆژهه ڵکی خه
 بهوون ت حهه ناڕه" قاسمی ژار هه" هید شه مانی قاره ی رگه پێشمه مان که له گه فای وه  به کی یه ڕۆڵه دانی ست ده له  به نیا ته ڵک خه
 نیشههتمانی اڵتی ڕۆژهههه کههانی جیاوازه  تههوێژه و چههین ۆبهه  بههووه ر دڵخۆشههکه زۆر ، یههه تازه  وتنههه رکه ده و ئههه کانی واڵههه هه بههاقی و

  کهه نهابینن دا وه لهه خۆیهان خسهیی شه و یهی رێکخراوه قازانجی  که ن هه واش سانی وکه ن الیه دا  نێوه و له  دیاره. ویستمان خۆشه
 وان ئهه کانی ندییهه وه رژه به ڵ گهه  لهه  چونکهه بێ، ههه زیاتریان جموجووڵی  یدانه مه و ئه کانی باتکاره خه و کوردستان اڵتی ڕۆژهه
  یه ئاسهایی ، ڕێژیمهه و بهه ر سهه کانی خۆفرۆشهه و ئیسهالمی کۆمهاری ڕێژیمی  به بێ هه ندی یوه په  که ی جێگایه و ئه تا.  وه ته نایه
 و ئهه ری کاریگه  له ن بده وڵ هه جۆراوجۆر ڕیگای  به و بن ت حه ناڕه کوردستان، اڵتی ڕۆژهه باتکارانی خه بوونی چاالکتر  به  که

 هههی   لههه  کههه ، داوه نیشههانی خههۆی نی مههه ته درێژایههی  بههه ئیسههالمی کۆمههاری ڕێژیمههی.  وه نههه بکه م کههه ، یه شۆڕشههگێڕانه  جموجۆڵههه
 دسهتانکور  له  که کیش یه وه جوواڵنه ر هه.  نییه ترسی کورد لی گه ی وه جوواڵنه ی ڕادده  به ک، ڵستکارییه رهه به و ک یه وه جوواڵنه
 سههتانی ده کاربه زراوی دێمههوکڕات، حیزبههی الی  وه بچێتههه  یههه وه جوواڵنه و ئههه کی ودایههه هه  ره سههه ر گههه ئه ت تایبههه به رخهها، ده خههۆی
 . زانن ده یانی که نیزامه ر سه بۆ جیددی کی یه شه ڕه هه  به ڕاستی  به و با ده ڕێژیم

 
 حیزبێکهی و  وه جوواڵنهه  کهه  داوه نیشهانیان خۆیهان مێهژوو درێژایهی  بهه وکڕاتدێم حیزبی و کورد لی گه ی وه جوواڵنه ند چه ر هه

 واو پێشهه ک وه ی وره گهه رانی ڕێبهه دانهی سهت ده  لهه  به ت نانه ته و جۆراوجۆر ڕێگای  به دا ئێستاش و ڕابردوو  له و ئاشتیخوازن
 چ اڵم بهه ، وتهووێژه کوردسهتان، اڵتی ڕۆژهه  له کورد ی له سه مه رکردنی سه چاره بۆ گۆنجاو ی ڕێگاچاره  که  یاندوه ڕایانگه قاسملو
 ی له سههه مه  بههه ن بههده گههرێ  یه له سههه مه و ئههه  داوه وڵیان هههه دا، قۆناغێههک ر هههه  لههه ئیسههالمی کۆمههاری چ و تی پاشههایه ڕێژیمههی

 و تیهرۆر ئێعهدام، کوشهتار، ڕێگای ، هێناوه انکاری به دا وه کرده  له بێ، ڵ گه له ئێستاشی تا  که ک ڕێگایه نیا ته و وه تیه منییه ئه
 لی گهه ی وه جوواڵنهه نێوبردنی  له توانای  که بدا نیشانی تی ویستویه زاهیر به ئیسالمی کۆماری ئێستاش تا.  بووه نگ زه و بر زه

 ڕێژیمهی .گهرن ده  رچاوه سه  وه هالوازیی و ترس  له ی تانه جینایه و ئه موو هه دا ڕاستی  له اڵم به.  یه هه دێموکڕاتی حیزبی و کورد
 و وه بخشهێنێته دا خهۆی ڕابهردووی کهانی وه کرده و ڵوێسهت هه ر سه به چاوێک  که  نییه ی وه ئه تی غیره  وه که الیه  له ئیسالمی کۆماری

 و بکهها ، داوه نههه  وه سههته ده  بههه  که له سههه مه بههۆ رێکیان سههه چاره هههی   کههه ی لیانههه گه دژی  وه کههرده موو هههه و ئههه بههۆ ک سارناسههییه خه
 قاڵنیی عهه ری بهه  گرتنهه و کانی ته سیاسهه گهۆڕینی بهۆ جیهددی نگاوێکی ههه ، بووه خۆشی ی وه مانه قازانجی  به ر گه ئه ت نانه ته

 ا،بهههد سهههتانی ده کاربه  بهههه ڕیگههها  ڕێژیمهههه و ئهههه تی ماهییهههه  کهههه  یهههه هه دا  وه لهههه گومهههان  نهههده رچه هه.  وه ببینێتهههه کهههان ڕێگاچاره
 دێکهوکڕاتی حیزبی گۆیا  که کا ده  پڕوپاگانده دا، ک ڕیگایه  له زیاتر  به ئێستاش  ربۆیه هه. ن بکه ئاوا سیاسی رخانێکی رچه وه

 ڕی شهه دا ڕێژیم رکاری سه  هاتنه تای ره سه  له دێموکڕات حیزبی  بزانه روا هه.  وه ته کردوه پێ ست ده کداری چه ڕی شه کوردستان
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  کهه  یهه وه ئه ی که ڕاسهتیه.  وه ته کردوه پێ ستی ده دیسان ئێستاش گرتبو، ڕای ساڵ ند چه بۆ  دوایه کردبوو، پێ ست ده کداری چه
 چ و دا ینی خۆمهه می رده سهه  لهه چ شهاداو مهانی زه  لهه چ.  کردوه نهه پهێ سهت ده کهداری چه ڕی شهه کاتێهک ههی  دێموکڕات حیزبی
 ئێهران، کانی که یه دوای  له ک یه  ته حکومه ی تکارانه جینایه واو ناڕه هیرشی ر رامبه به  له کورد لی گه و دێموکڕات حیزبی دواتر
  لهه کهورد لی گهه کانی ڕۆڵهه ئێسهتاش. ت جینایهه و کوشهتار  لهه  جگه نازانن زمانێک هی   که  کردوه خۆیان  له رگرییان به نیا ته

 دێمهوکڕاتی حیزبهی کانی رگه پێشهمه کادرو و ن که ده یان که له گه و خۆیان هل رگری به نیا ته دا، اڵت ڕۆژهه رانی پارێزه کانی ڕیزه
 یها دابنهرێ، بهۆ شهیان بۆسه ر گهه ئه و  شهکیالتین ته و سیاسهی کهاری رقاڵی سهه دا واڵت خۆی نێو  له  میشه هه ک وه کوردستانیش

 .ن که ده رگری به خوێنیان دڵۆپی دوا تا بێگومان ر سه  بکرێته هێرشیان
 
 اڵتی ڕۆژههه کانی فرۆشهه واد مهه و خهۆفرۆش و جهاش اڵت، ڕۆژههه باتکارانی خهه بهوونی چهاالکتر  بهه نگاو تهه ی دیکه کی یه تهس ده

  نییهه ڕۆژ خۆیهان، خسهی شه قهازانجی بهۆ و  داوه اڵس مهه خۆیهان دا ئیسالمی کۆماری تی حکوومه ی سایه ژێر  له  که کوردستانن،
 ر سههه بههۆ هێههرش  بههه چ ر، هۆشههبه ی مههادده ی وه کردنههه بههاڵو  بههه چ جهها. ن کههه نه ڕوو بههه ڕوو رگ مههه ڵ گههه  لههه مان کههه واڵته الوانههی
 کانی ڕۆڵهه بهوونی چهاالکتر  بهه  خۆفرۆشهانه و ئهه. بهێ  خاکهه و ئهاو م ئه کانی ڕۆڵه دانی گرت  به و جاسوسی  به چ و ران کۆڵبه

 ن نهاده پهێ ڕێگایهان دی چهی مان که له گه باتکارانی خه  که زانن ده ستیڕا به وان ئه. نیشێ ده ر به وه ترسیان و بن ده نگاو ته ل گه
 و ره بهه  نیشهتمانه م ئهه کچهانی و کهوڕان و  وه ترسهیه مه  نهه بخه خۆیهان قهازانجی  بهه مان کهه واڵته الوانهی سامانی و ر سه و گیان

 تها ن، بکهه تی منییهه ئه  که له سهه مه وێ یانههه ده رێ،بکه بۆیان نرخێک ر هه  به  ربۆیه هه. ڕاکێشن کان ره هۆشبه  مادده کوشتارگای
 دوو و ئه ڵوێستی هه  ئێره تا.  وه نه بکه درێژ خۆیان ی رشۆڕانه سه ژیانی ک یه ماوه بۆ دا کان ره رکوتکه سه  هێزه کانی ره نگه سه  له
 . ن ده لێده کداری چه ڕی شه ی وه دنهڵگیرسان هه نای ڕه که و بوق ئاشکرا  به بۆچی زانرێ ده و کرێ ده رک ده  یه سته ده
 
 و بهڕ ی وه هێنانهه  بهه  کهه ، زانهه ڕوونهاکبیر و نووس ڕۆژنامهه  بهه خهۆ سهانی  کهه هێندێک ڵوێستی هه ناکرێ رک ده ی وه ئه اڵم به

 پاشهان و  وه ته هپێکردو ست ده کداری چه ڕی شه کوردستان دێموکڕاتی حیزبی  که ن بکه سابیت وێ هه یان ده  وه جۆراوجۆره بیانوی
 اڵتی ڕۆژههه  لهه نی ده مهه چهاالکی بهۆ و کوردسهتان ی دیکهه کانی پارچهه  لهه کهورد ی وه جوواڵنهه بهۆ  وه ئه  که  وه بێننه ڕێوی و شێر

  لهه جیهاواز واو تهه تێرمهی دوو سهپێنن، بچه خۆیهان ی کهه بۆچونه ی وه ئهه بهۆ شتێکیش موو هه  له ر به.  نییه قازانج  به کوردستان
 سهتهێنانی ده وه بهۆ کورد.  کدارییه چه باتی خه و کداری چه ڕی شه کانی تێرمه ویش ئه. نێن داده کی یه  به و ن که ده ڵ تێکه کتر، هی

  لههه کانی، ره دژبهه یی دڕنهده خههاتری  بهه  کهه ی مانایههه و بهه ویش ئهه. کهها ده کهداری چه باتی خهه  سههاڵه یهان ده خهۆی واکانی ڕه مافهه
 دوژمنهان هێرشهی  لهه ی کهه له گه و خۆی ی وه ئه بۆ بکا، شانی  له ک چه خۆی  له دیفا  بۆ  بووه ناچار دا، ۆیخ سیاسی باتی خه

 و واڵتێهک و ک دراوسهێیه ههی  الماری پهه و  کردوه نهه پهێ سهت ده هێزێهک ههی  دژی ڕی شهه رگیز ههه اڵم به. بکا دیفا  و بپارێزێ
 و بهوون  لهه گه و ئهه کانی دوژمنهه ، کهردوه پهێ سهت ده کهورد لی گهه دژی کهداری چه ڕی شهه  کهه ی وه ئهه وابوو کهه.  داوه نهه گرووپێکی
 حیزبهی ی ته وه  له و ن که ده  کاره و ئه ر هه کوردستان دێموکڕاتی حیزبی کانی ندامه ئه و کادر و اڵت ڕۆژهه رانی پارێزه ئیستاش

 ی مانگانهه و لهه  نگهه ڕه  کهه بێ نهه  نهده وه ئه نیا تهه  گهۆڕاوه  نه ک یه له سه مه هی .  کردوه ی وکاره ئه ر هه  بووه دروست دێموکڕاتیش
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 ههۆی  بهه دا، کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه خهۆی نێهو  لهه شهکیالتی ته و بلیغاتی تهه سیاسی، چاالکی  به درابێ زۆرتر رنجی سه دا دوایی
 و گهۆڕێ  تهه هێناوه اڵت ڕۆژههه کهانی کورده باتی خهه بهۆ ری میحهوه اڵت ڕۆژههه ی له سهه مه کوردسهتان دێموکڕاتی حیزبی  که ی وه ئه

 . وه نه ده ده کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ی وایه ڕه و ئوسولی داوا و ئه اڵمی وه اڵتی ڕۆژهه رمی گه خوێن الوی ڵێک کۆمه بێگومان
 

 پێکردنههی ڕ بههاوه و  مانهههمت جێگههای کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی  وه لههه  جگههه. ئوسههولین و واو ڕه باتی خههه تینههوی کههورد الوانههی
 هیدی شهه ری ڕێبه یان ده و ندی فکه ڕه شه و قاسملو وا، پێشه حیزبی  که بزانن بێ ده ک الیه موو هه.  کوردستانه ڵکی خه اڵنی کۆمه
 گهۆڕێ،  ێتههبێن بات خهه کردنی بۆچاالکتر و بات خه ی شێوه  له ک یه بیرۆکه ر گه ئه و زۆره نفوزی اڵت ڕۆژهه الوانی ر سه له ، دیکه

 کی یهه پارچه ر ههه  لهه بات خهه بهوونی چهاالکتر  کهه  وه بکرێتهه ڕوون ش وه ئهه  پێوسهیته. واڵت الوانهی بهۆ بهێ ده ر هانهده بێگومان
  نابێتهه جهۆر ههی   بهه کوردسهتان، ی دیکهه کانی پارچه  له کان باتگێڕه خه  هێزه بوونی هێز  به هۆی  بێته نه ر گه ئه دا کوردستان

 ڕۆژئهاوای جێیی خۆ ی ئیداره هئیزبوونی  به کوردستان، باشوری رێمی هه تی حکوومه هێزبوونی به چۆن ک روه هه. زییانالوا هۆی
 اڵتی ڕۆژهههه باتگێڕانی خههه بههوونی هێههز  بههه هههۆی  بنههه ده کوردسههتان بههاکوری  لههه کههورد ی وه جوواڵنههه هێزبههوونی  بههه و کوردسههتان
 ی وه جوواڵنهه هێزبهوونی  بهه هۆی  بێته ده کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد ی وه جوواڵنه نیبوو هێز به ش جۆره و به ر هه کوردستان،

 نای پهه و پشهت  میشه هه اڵت ڕۆژهه  له کورد ی وه جواڵنه  که بێ بیر  له یان وه ئه ک الیه موو هه بێ ده.  دیکه کانی پارچه  له کورد
 اڵت ڕۆژهههه  لههه پێشههودا سههااڵنی  لههه کان پارچههه موو هههه ی وه جوواڵنههه ریی ێبهههڕ.  بههووه  دیکههه کانی شههه به  لههه کههورد ی وه جوواڵنههه
 خههۆی پێداویسههتی زۆر  لههه سههتی ده باشههوور خههاتری  بههه اڵت ڕۆژهههه ی وه جواڵنههه زۆر کی یههه ماوه.  دراوه تیان یارمههه و  وه گیرسههاونه

 ی وانهه پێچه  بهه  کهه  کردوه نه کارێکیان کان اڵتییه ۆژههڕ  هێزه رگیز هه بێ، ڵ گه له ئێستاشی تا گرنگتر، موی هه  له.  ڵگرتوه هه
 .ڵگرێ هه بات خه  له ست ده اڵت ڕۆژهه  که ، نییه  ومانایه به مووی هه  وانه ئه اڵم به. بێ کوردستان ی دیکه کانی شه به قازانجی

 
 رگری بۆبهه خۆیان یی ئاماده مویان هه و  وه نهجوواڵ یی وه ته نه زۆر اڵت ڕۆژهه کانی هێزه باشوردا، دژی داعش ڕی شه  له ت نانه ته
  بهه بهوون یی وه تهه نه س کهه ههی  بها وابو که. گرت ڵوێستیان هه ڕۆژئاوا  له پشتیوانی بۆ ش جۆره و به ر هه. یاند ڕاگه باشور  له

 اڵتی ڕۆژهههه  لههه وردکهه لی گههه ی وه جوواڵنههه و دێمههوکڕات حیزبههی مێههژووی. فرۆشههێ نه دێمههوکڕات حیزبههی و کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه
 خرفرۆشههی فه نههاتوانێ س کههه و  شههانازییه جێگههای ، وه ییههه وه ته نه پشههتیوانی و یی وه تههه نه باتی خههه یههدانی مه  لههه کوردسههتان،

 .بکا  وه ره سه به
 
 ی وه جواڵنهه  بهه ڵ تێکهه نهابێ ک یه شهێوه ههی   بهه کوردسهتان، اڵتی ڕۆژهه  له نی ده مه باتی خه  به بێ هه ندیشی یوه په ی نده وه ئه

 ممول حه ته جیابیرێک هی  ناتوانێ دا حاڵ ر هه  له  که  داوه نیشانی خۆی مێژووی درێژایی  به ئیسالمی کۆماری. بکرێ سیاسی
 خهاتری بهۆ زۆرجهار ت نانهه ته.  داخسهتوه ر هه ڕێگاکانی مو هه ئیسالمی کۆماری الواز یا بووبێ، هێز به کداری چه باتی خه. بکا

 کههداری چه و سیاسههی باتی خههه  کههه نی، ده مههه باتی خههه  لههه  کههردوه چاوپۆشههی بڕێههک دا، کاتههه و لههه ڕاسههت ڵک خههه ی وه دنههههێورکر
   وه ئه بۆ ڕاست ، دراوه پێ ڕێگای تی اڵیه کۆمه و نگی رهه فه ی له سه مه ک یه ڕادده تا کوردستان  له ر گه ئه. وتبێ رکه ده هێزتر به
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 .ئێران ی دیکه کانی ناوچه  له  بووه هێزتر  به سیاسی باتی هخ کوردستان  له  که  بووه
 

 ، خهۆوه نێهو و  وه ره ده کانی نهه نجومه ئه و تی سهایه که و ڕێکخهراو و حیهزب موو هه  به کان اڵتییه ڕۆژهه  که  یه وه ئه کۆتایی ی قسه
 شکسهت  ره بهه  ره بهه مهان، زه ڕبوونی تێپه  به یا یدان، مه  بێنه چاالکتر زۆر کگرتوویی یه  به یا ، مه رده به  له ڕێگایان دوو نیا ته
 .ن بکه بووڵ قه خۆیان تێداچوونی و
 

  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٤٢  ژماره  له
  

 ٢٠١٤ی ئۆکتۆبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

-------------------------------------------------- 
 
   ٢١٠٢و  ٢١٠٢: بابەتەکانی ساڵی
 

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

 پرسی ڕیفراندۆم لە حکومەتی ویالیەتی فەقیه دا
   
 بەرچهاو، دیهتە ئاکهام بهێ پەلەقهاژەیەکی وەک دیکتهاتۆر ئێسهکان سهەر تها ڕژیمێکهی لە ڕیفڕانهدۆم گهۆڕی هێنانە هەرچەندە 

 زۆر شههێوەیەکی بە ڕوحههانی ئاغههای دیههارە. هەیە خههۆی تههایبەتی گرنگیههی دێمههوکراتیکە، ئههامڕازە ئەو بەرباسههی هێنههانە بەاڵم
 کە فەرهەنگهی، و سیاسی کۆمەاڵیەتی، ئابوری، وەک گرنگی مەسەلەی چەندین بە بەستیەوە و گۆڕێ هێنایە ناڕوون و گشتی

 مەیههدانی بهۆ تهۆپە ئەو هەڵهدانی بەاڵم هەبههێ، کردنهی بەجهێ جهێ ئیمکهانی کە نەبههوو بەوە بهاوەڕی خۆشهی بهۆ دا ڕاسهتی لە
 . تازەیە چالشێکی دا خۆی لە خۆی ئیسالمی، کۆماری نیزامی و فەقیه ویالیەتی

 
 بهۆ وەسهیلەیەک بە ڕەتکهردەوەو تونهدی بە ڕوحانی ئاغای پێشنیاری و ڕانەگیرا بۆ خۆی خامنەیی ئاغای کە نەبو خۆڕایی بە

 ئاغههای ئههامێز هەڕەشههە شههیوەیەکی بە هەروەههها. دا قەڵەم لە سههازکردنی دووبەرەکههی و وەالنههان دەسههتەیی، دوو پێکهینههانی
 ئاغههای پەلەیەی بە ئاشههکراو هەڵوێسههتە ئەو. نەکهها پێویسههت نهها و گونجههاو نە شههتی باسههی کە کههردەوە ئاگههادار ڕوحههانی

 دا ئەوان دیکتههاتۆرەکەی و الیتێرتۆتهه نیههزامە چوارچێههوەی لە دەزانههێ بۆخۆشههی کە دا پههڕۆژەیەک بەرامههبەر لە خههامەنەیی،
 بە کە دا مەسهەلەیەک هەر گهۆڕی هێنهانە لە ئەوە دڵەراوکێهی و تهرس شهانەی ڕاسهتیدا لە نیهیە، بهوونی بەجهێ جێ ئیمکانی
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 کە ئێهران خەڵکهی کهۆمەاڵنی ڕادەربڕینی بۆ بێ ئامڕازێک و خەڵکەوە کۆمەاڵنی دەنگی بە ببەسترێتەوە شیوەکان لە شێوەیەک
 . داخراوە لێ ڕادەربڕینیان دەرگای و چاوەدێری ژێر خراونە دا میلیۆنی ەورەیگ زیندانی لە
 

 شکسههتخواردوەکەی پههڕۆژە تههایبەتی بە و هەیە دا ئێههران کۆمەڵگههای نێههو لە سههەفبەندییەک جههۆرە چ دەزانههێ بههاش خههامەنەیی
 لە کە دەزانهێ بهاش ئەو. وانیەپشهتی بهێ و بێهزراو دا ئێران خەڵکی کۆمەالنی نێو لە چەندە تا ئەتۆمی، چەکی دروستکردنی

 کە ئەوەی پهاش و پێهداگری لە ساڵ چەندین پاش. ڕژیمەکەی بۆ پرێستیژی مەسەلەیەکی کردبویە کە دا ئەتۆمیەکەی پڕۆژە
 دەخههوازێ خهوا لە ئێسههتا کهرد، بەرەوڕوو گەمارۆکههان دژوارتهرین لەگەڵ ئێرانهی خەڵکههی و بهرد نههابودی بەرەو ئێرانهی ئهابوری

 فشهههاری. هەڵبگهههرێ شکسهههتخواردوەکەی مەزنخهههوازانە پهههڕۆژە لە دەسهههت گەمارۆکهههان البردنهههی بهههۆ و ەڵهههێئەو ڕوژی بگهههاتەوە
  گەمارۆکان،

 
 تههازەی قەیرانێکههی گەڵ لە ڕێژیمههی دا ئێههران لە دراوی ئاوسههانی بەرزبههونەوەی دا گەڵههی لە و نەوت نرخههی هههاتنەخوارەوەی

 گهرفتە چارەسهەری بهۆ هەڵبهژاردن سهەردەمی بەڵێنەکانی وادەو لە دەکا ناکام ڕووحانی دەوڵەتی کە کردوە ڕوو بەرەو ئابوری
 زۆر دا ئهههابوری بهههواری لە کەم النهههی ڕووحهههانی، دەوڵەتهههی کە بکەیهههن بەوە ئیشهههارە حەق بە دەبهههێ هەرچەنهههد. ئابوریەکهههان
 کەیتههیمە و ڕووحههانی وەبەر غیههرەت زۆرتههر خههۆی نههۆبەی بە ئههابوریەش قەیههرانە ئەو. ئەحمەدینههژاد دەوڵەتههی لە کههارامەترە

 لە گشهتی کردنهی پهرس تهۆپی تەنهانەت و بهکەن داگهری پهێ ڕۆژئهاوا، گەڵ لە ڕێککەوتهن بهۆ سهازی زەمینە سەر لە کە دەنێ
 . نیزام ڕێبەریی دەروازەی بەردەم دەنە فڕی ئێرانیش خەڵکی

 
 هێڵهی فەقیهه یویالیەته نیزامهی بهۆ بڵێین دەکرێ چونکە بێ، کەمتر کردنیشی بەجێ جێ ئیمکانی هەرچەند دژوارە یاریە ئەو
 چهونکە. بکها ئیمتیازدانیشهی بە مەجبهور تەنهانەت و بهدا تێهک فەقیهه وەلهی هاوسەنگی دەتوانێ بەاڵم دێ، حیساب بە سوور
 گرفتە سەر لە و بگرن بەدەستەوە خۆیان چارەنووسی لە بەشێک خەڵک کۆمەاڵنی ڕێفڕاندۆمەوە ڕێگای لە نەدا ڕیگاش ئەگەر

 دا، دەیههان خەڵههک کههۆمەاڵنی بڕیههارەی ئەو و بههێ تەسههلیم دا جێگههایەک لە مەجبههورە کەم النههی بههدەن، بڕیههاڕ بوەکههان کەڵەکە
 . نەبێتەوە ش  بەرەبەرە خەڵک کۆمەاڵنی کردنی بەند تەنافی و پرسیار ژێر نەکەوێتە دەسەاڵتەکەی تا. بیدا بۆخۆی

 
 بە هەوێ دەی ڕاشهکاوانە ئەو. ەکهاد خەڵهک کۆمەاڵنی نوستوی هێزی بە یاری ڕاشکاوانە بەمجۆرە ڕووحانی ئاغای هەربۆیەش
 کههۆمەاڵنی نووسههتوی هێههزی بەر دەبەمە پەنهها نەدەن، پههێ نەفەسکێشههانم ڕێگههای ئێههوە ئەگەر کە بڵههێ بانههدەکەی و خههامەنەیی

 موحتاتهانە زۆر دەلیه  دوو بە ڕووحهانی ئاغهای بەاڵم. دەبێ مەیدانە ئەو براوەی کێ بزانین جا دێنم، وەخەبەریان و خەڵک
 پهههڕ کەشهههتیە نێهههو لە خهههۆی و نیهههزام لە شهههێکە بە بەڕاسهههتی ئەو کە ئەوەیە دەلیلیشهههی. دەکههها کهههارە ئەو یەوە تێبینهههی بە و

 . دەبینێتەوە خۆشی شەپۆلەکە، پڕ دەریا قوواڵیی بۆ کەشتیەکەدا ڕۆچونی لە و دەبینێ دا نیزام کارەساتەکەی
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 هێهزی دەتهوانن کەی تها و چەنهدە تا کە دەەردەکەوێ دا لەوە فەقیه ویالیەتی و نیزام ڕێبەریی دەزگای و دام هێزی بەمجۆرە
 بهۆیە. بهکەن ئاخری قسەی نیزام ڕابردوی ساڵی پێنج و سی وەک دیسان و بێڵنەوە دا شاراوەیی لە خەڵک کۆمەاڵنی شاراوەی
 بەردەم لە خههامەنەیی شەخسههی و فەقیههه ویالیەتههی ڕێههبەری، دەزگههای و دام ئەمجارەیههان، ڕووحههانی ئاغههای کە بڵێههین دەکههرێ

  دا ساز چارەنوس هەڵبژاردنێکی
 

 .خەتەرن و دژوار ڕاددە یەک بە دووکیان هەر چارەنوسە، ئەو لەگەڵ بەرەکانی بەر و چارەنوسە بەو بوون تەسلیم داناوە،
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------------------------------------------ 
 

  یی یه وه ته واو نه کی ته یه ئاراسته" ری مێحوه اڵت ههڕۆژ"
  

 اڵنی کۆمههه ی مافخوازانههه باتی خههه ی وه چاالکترکردنههه بههۆ دا کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی کانی تێکۆشههانه و وڵ هههه ی درێههژه  لههه
  لهه ی وه ئهه پهاش و دێمهوکرات بهیحیز تبوونی لهه دوای  لهه.  ئهاراوه  هاتهه رییش وه ته اڵت ڕۆژهه کوردستان، اڵتی ڕۆژهه ڵکی خه

 ی وه جواڵنهه و سیاسهی ی پهڕۆژه نهدین چه ، وه کهرده  ئۆرگهانیزه خهۆی واوی تهه  به کوردستان دێموکراتی حیزبی دا  چارده ی کۆنگره
 کانی هشهانازیی و خهۆی شهیاوی ئاسهتی  وه بگاتهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه بات خه تا کردن بۆ کاری و  ئاراوه  هێنانه یدانی مه

  بههه خهۆی مێژوویهی تی ڕیسههاله بتهوانێ کوردسهتان دێمههوکراتی حیزبهی و  وه نه ڵده رهه سهه دیسههان دووری، نهدان چه  نهه ڕابهردووی
 . رێ به  ڕێوه  به  شێوه باشترین

 
 ی چهارده ی کهۆنگره  لهه. بوو یی وه ته نه باتی خه پێدانی  ئاراسته و داڕشتن بۆ کان وڵه هه ی وه چڕکردنه  پرۆژانه و ئه گرنگترینی

 گرنگتهر مویان هه  له  که ستڕاتیژی دروشمی و ویست ڵێک کۆمه کردنی سند په  به داڕێژرا  کردنه  ئاراسته و ئه ی بناغه دا حیزب
 تای ره سههه  لههه ، کوردسههتانه دێمههوکراتی حیزبههی کانی وره گههه  شههانازییه  لههه کێک یههه  کههه کوردسههتانە، کۆمههاری ی وه زراندنههه دامه
 ی له سهه مه ری سهه چاره  کهه داڕێهژرا ک یه شهێوه  بهه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبی ی رنامه به  وه له  جگه. مڕؤش ئه تا  وه زرانیه دامه
 چهاوی وا ڕه مهافێکی ک وه و نگێندرێ ڵسهه هه دا نوس چهاره کردنهی دیاری مافی ی چوارچێوه  له دا کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد
 چوارچێهوەی لە ک یه پڕۆسهه  ناکرێتهه و بهێ ده خهۆی کهورد لی گه ست ده به دا، ئازادی می رده سه  له ی که نهکرد پیاده  که بکرێ لێ

 بکها، بوڵی قهه کهورد لی گهه وێ بیههه اڵتێک سهه ده ر ههه ڵکو بهه. دا ئێهران نهدی ناوه  لهه اڵتداران سهه ده و کورد نێوان  له ووتووێژ
 مههافێکی نوس، چههاره دیههاریکردنی مههافی. بکهها بوڵ قههه کوردسههتان ڵکی خههه ڕواکههانی  مافههه  اڵته سههه ده و ئههه دا پههێش  لههه بههێ ده
  کهه بهوو تێهدا یان ئاراسهته و ئهه  چهارده ی کهۆنگره کانی بڕیاره کۆی.  نییه تێدا ی شه موناقه جێگای و  ییه وه ته نێونه لمێنراوی سه
 و ئهه گرتنهی  وه سهته ده به  مینهه زه و بڕوانهرێ  وه کوردسهتانه  لهه بهێ ده کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  له یی وه ته نه مافی سپاندنی چه بۆ
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  لههه کههورد لی گههه یی وه تههه نه تی سههایه که و خسههێنرێ بڕه دا کوردسههتان لكی خههه کههانی جۆراوجۆره  تههوێژه و چههین نههاو  لههه  مافههه
 و بهه و م رههه به  بێتهه لهێ یی وه ته هن ی ئیراده بتوانێ  که بکرێ،  ئۆرگانیزه و بکرێ دروست جۆرێک  به دا کوردستان اڵتی ڕۆژهه
 .بکرێ دیاری کورد ی وه ته نه  له  شه به و ئه نوسی چاره بتوانرێ  یه ئیراده

 
 یها نهابینن، کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی ی چهارده ی کهۆنگره دوای کهانی گۆڕه و ئهاڵ قوواڵیی  که وتۆ ئه سی که هێندێک  نگه ڕه

  !کردوه؟  دروشمانه و ئه بۆ چی حیزب  که گۆڕێ  بێننه  پرسیاره و ئه بیبینن، وێ نایانهه
 

  ڵههه کۆمه و کههۆڕ نێههو  لههه و مێههدیاکان  لههه حیههزب کههانی وه کرده و گوتههار  نههه بده رنج سههه ووردی  بههه  سههانه که و ئههه ر گههه ئه بێگومههان
 دێمهوکڕاتی حیزبهی مێهدیایی زمهانی  لهه گهوێ ر گهه ئه.  کراوه چ دا یدانه مه و له  که وێ که رده ده بۆیان ڕوونی  به دا، کان ئیرانیه

 و کهۆڕ نێهو  له.  وه ته گرتوه جێگای" کوردستان اڵتی ڕۆژهه" و نابێت" ئێران کوردستانی"  له گوێت جاران ک وه بگرین، کوردستان
" ئێرانیتهر" بهه س کهه موو ههه  لهه خۆمهان و ن یهه ناکه خۆمان ی"بوون ئێرانی"  له رگری به ، جانانه چیدی دا کان ئێرانیه  ڵه کۆمه

  لهه.  کانمانهه ییه وه ته نه  مافهه لماندنی سهه ویش ئهه.  وه بمێنینهه دا ئێهران نێهو  له ی وه ئه بۆ  یه هه رجمان مه ت نانه ته و نازانین
  کهردوه بوڵ قهه انکانیشهم یاره نه  هێهزه ت نانهه ته و  داوه نیشان مان یی وه ته نه وانی دڵفره دا کان کوردستانیه  ندییه یوه په بواری

 . که ییه وه ته نه  ره به و  که ییه وه ته نه  باته خه هێزکردنی به بۆ
 

 و وهانهدان ناسهین سهمی ڕه  بهه کوردسهتان، اڵتی ڕۆژههه نێوخهۆی ڵ گهه له کان ندییهه یوه په ی وه زیندووترکردنه ی پڕۆژه  وه له  جگه
 و تی سهایه که و ئهه باتی خه ناسینی و کردن ندی یوه په. نێوخۆ تی اڵیه مهکۆ و نگی رهه فه نی، ده مه چاالکانی  له کردن پاڵپشتی

 دا یهه چوارچێوه و لهه  کهه ی مانهه که  ئیمکانه و ئه پێی  به و دا ئیسالمی کۆماری نیزامی ی چوارچێوه  له ت نانه ته  که ی ڕێکخراوانه
  بهه یی وه تهه نه رگریی بهه کردنهی هێزتر بهه و وه بوژاندنه بۆ وڵدان هه. گۆڕێ  دێننه  که ییه وه ته نه  له سه مه و ن که ده سیاسی کاری

  لههه خههۆ نێههو الوانههی ی وه جواڵنههه  لههه کههردن پشههتیوانی و کوردسههتان ناوچەکههانی قههواڵیی بههۆ کان رگه پێشههمه و کههادر ی وه چوونههه
 و ئههه تی خزمههه  لههه مویان هههه ری، حوهاڵتمی ڕۆژهههه گرنگههی ی پههڕۆژه دوایههین و دا کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه رانی پههارێزه ی چوارچێههوه
 و خهۆی ی کهه ییه وه ته نه  له سهه مه  لهه بکها ن خهاوه  بهه خهۆی کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه کهورد لی گهه  کهه دابوون کیه ره سه  ئامانجه
 .بێنێ م رهه به خۆی نووسی چاره گرتنی وه سته ده به ئامڕازی

 
  نیا ته ک نه ری مێحوه اڵت ڕۆژهه نیش، الیه هێندێک نگاندنی ڵسه هه  وانه ێچهپ  به و س که هێندێک بۆچونی ی وانه پێچه  به
 دروسهتکردنی و خۆبوون به ئیمان الی  به  باته خه کردنی  ئاراسته ڵقواڵوی هه ڵکو به ڕابردوو، کانی میکانیزمه بۆ  نییه  وه ڕانه گه
 .دا ستانکورد اڵتی ڕۆژهه نێو  له هێز  به یی وه ته نه کی تیه سایه که
 
  بیری ی وه بوونه قووڵتر ی وه نگدانه ڕه  که حیزب ئارمی و حیزب ناوی ک وه. بوون هێمایی کان ئاڵوگۆڕه  له  دیکه شێکی به
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 کوردسهتان، چوارپهارچەی بهۆ هێمهایەک نیشاندانی  به و حیزب ناوی ر سه  له ئێران ی وشه البردنی بە.  تێدایه یان یی وه ته نه
 کە دراوە نیشهان واقیعێهک ئەمری هەم داوەتەوەو ڕەنگی وەاڵتە یەک کوردستان دروشمی هەم خۆیەوە، مایهێ بە هەریەکەیان

 سههەرەڕای و بههین واقیعبههین پێویسههتە کههورد ئههێمەی کە دەدا نیشههان هێمههایە ئەو. چوارپههارچە کههراوەتە واڵتەکە داخەوە بە
 بکەیهن دەخهالەت دا یەکتهر کاروبهاری لە نابێ تەوەیی،نە هاوکاریی و هاوسۆزی سەرەڕای و نەتەوەییمان یەکیەتی پاراستنی

 دواییهانە بەم کە دەگهرێتەوە، یەک ڕۆژهەاڵتمێحهوەری پهڕۆژەی گەڵ لە ئەوال ئەمهالو بهێ ئەوە. بکەیهن ساز یەکتر بۆ کێشە و
 دەقهاو یمێحهوەر ڕۆژهەاڵت ن، الیهه و س کە هێنهدێک بۆچوونی پێچەوانەی بە. گۆڕێ هێناویەتە کوردستان دێموکڕاتی حیزبی
 لەو خەبهههات بە دانە ئەولەویهههیەت ئەویهههش. داوەتەوە ڕەنگهههی دا حیهههزب ئهههاڕمی لە کە دایە هێمهههایە ئەو ڕاسهههتای لە دەق

 حیهزب ئهاڕمی نێهو شهاخەکەی چهوار. بەرامهبەری هەیە مێژوویی بەرپرسایەتی و دامەزراوە بۆ حیزبی کە کوردستان پارچەیەی
 و بهین یەکتهر پشهتیوانی و هاوکهار هەرچوارپهارچە دەبهێ بێ، نەتەوەییەکە مەسەلە سەرەکیمان غەمی دەبێ کە دەڵێن پێمان
 بهێ نێوخهۆی لە خەبهاتی ئەولەوییەتهی پارچەیە هەر دەبێ. بگرین یەکتر جیاوازی مەرجی و هەل لە ڕێز دا لەوکاتەش هەر
 بەو. بهێ دیهکەش انیپارچەکه یارمەتیهدەری بتهوانێ کە بەهێزبهێ ئەوەنهدە تها نەچێهتەوە، لەبیهر خهۆی و بکا هێز بە خۆی و

 بههۆ نیههیە گەڕانەوە تەنیهها نە و دایە حیههزب چههاردەی کههۆنگرەی نەتەوەییەکههانی دروشههمە ڕاسههتای لە ڕۆژهەاڵتمێحههوەری پێههیە
 . دروشمانەیە لەو بەشێک کردنی بەجێ جێ بگرە دواوە،

 
 کە بهوون سهەردەم ویسهتیەکیپێ دا ڕاستی لە لەتبون، دوای نەتەوەییەکانی دروشمە کە بکەین بەوەش ئیشارە خۆیەتی جێگای
 و سهەردەم گەڵ لە و بکهاتەوە نهۆژەن خهۆی بتهوانێ ئەوەی بۆ و خۆی سیاسەتی ڕۆژەڤی نێو بیخستنایە حیزب پێشتریش دەبوا

 بگهونجێنێ، خهۆی دا نێهونەتەوەیی ڕاددەی لە کهورد مەسهەلەی ناسهاندنی بەرفرەوانبونی و کورد خەباتی ئاستی بەرزبوونەوەی
 کگرتو یهه دێمهوکڕاتی حیزبهی بهۆ زۆریشهی کی ئاسهانکارییه ت نانهه ته کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی. بکا پەسند دروشمانە ئەو

 ی میانه رده سهه و وتوو پێشهکه زۆر ئهامرازی ئوسهولی کی یهه وه کگرتنه یه بهۆ و  داڕشهتووه کانی پێویسته  وگۆڕه ئاڵ ی بناغه.  کردوه
 . هێناوه م رهه به
 

 ٢٠١٥ی جانێویری ١٣: ڕێکەوتی  -و کورد   ماڵپەڕی کوردستان: سەرچاوە
   

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

 رێکەوتنی رۆژاوا لە گەڵ ئێران
   
 زلهێهزی ش شهه زیرانهی وه کهۆی و ئێرانهی تی یئهه هه نێهوان  له درێژ و دوور و پڕوکێن  ووزه وێژی و وت رۆژ ٨  له زیاتر پاش 

 وتنی ڕێککههه ی ش،چوارچێوه هاوبههه یانێکی بههه ی وه باڵوکردنههه  بههه سههویس، لههۆزانی  لههه دا انکانی وه کۆبونههه دوایههین  لههه جیهههانی
 تی سیاسهه رپرسهی به مهوگرینی فیهدریکا خهانمی ن الیهه  له دا که یانه به  له  که  یه فاهومنامه ته و ئه ی کورته. یاند ڕاگه کۆتاییان
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  کهه بو وه ئهه وه، خوێندرایهه فارسهی و ئینگلیهزی  بهه ئیسالمی کۆماری ی وه ره هد زیری وه ریف زه وئاغای ئوروپا تی کیه یه ی وه ره ده
 پیتانهدنی بهۆ مێنهێ ده نزی ته نه ندی ناوه نیا ته وه، کاته ده م رچاوکه به کی یه ڕادده تا خۆی ئۆرانیۆمی نیسازی غه توانای ئێران

 کۆمههاری  کههه ی ئۆرانیۆمههه و ئههه و زانسههتی کههاری و وه ۆڵینهههلێک و فیزیکههی نههدێکی ناوه بههۆ گههۆڕێ ده ی فههۆردۆ نههدی ناوه ئۆرانیههۆم،
 ک یه شهێوه  بهه قهورس ئهاوی رئهاکتۆری و راک ئهه تۆمی ئهه ی ووزه نهدی ناوه ،ئێهران وه ره ده  نێردڕیتهه ده  کردوه نی غه زۆر ئیسالمی

 بردنی ڕێوه بهه  بهه کهرێ ده م مهولزه یسهالمیئ کۆماری بێنێ، م رهه به پلوتۆنیۆم دا تۆمی ئه کی چه ی ڕادده  له توانێ نه  که گۆڕێ ده
 کی دێریهه چاوه سهاڵ 15 ی مهاوه بهۆ  که تۆمی ئه ی وزه یی وه ته نه نێو ئاژانسی ڵ گه له واو ته هاوکاری و کان ئیلحاقیه  پڕۆتۆکۆڵه

 .بکا دروست  تازه ڕیاکتۆری  که نابێ ی وه ئه مافی سااڵنیش ١٥ ی ماوه بۆ و کرێ ده پڕی و چڕ
 
 مو ههه  بهه بهێ نهد پابه ئیسهالمی کۆمهاری ر گهه ئه چن الده ئێران ر سه  له ئوروپا و مریکا ئه کانی ئابورییه مارۆ گه دا ر رامبه به  له
 .کرێن ده دا یه فاهومنامه ته م ئه ی چوارچێوه  له  که ی وافوقانه ته و ئه
 

  واتهه ، دیکهه مهانگی سهێ تها  که گشتی وافوقێکی ته بۆ  یه وهچوارچێ کردنی دیاری نیا ته و  نییه وافوق ته ئێستا تا  وه ئه  دیاره
 ردووکیان ههه تها بگا، ن الیه ردووک هه ئیمزای  به و بکرێ دوین ته  وه کارییه وورده  به بێ ده ٢٠١٥ – ٦ مانگی کانی ڕۆژه دوایین
 .یی وه ته نێونه یاسایی ک نه ، یه هه خالقیان ئه ئیلزاماتی نیا ته  ئێره تا و کردنی جێ به جێ  به بن م مولزه

 
 نێهوان  لهه دا، یهه فاهومنامه ته و ئهه کردنهی فسهیر ته  لهه  یهه هه جیهاوازی  ئێسهتاوه  لهه ر ههه  کهه  یهه وه ئه  رنجه سهه جێگهای ی وه ئه

 و مریکا ئهه و کها ده مارۆکان گهه مو ههه وری فه ڵگیرانی هه باسی زۆرتر ئیسالمی کۆماری. دا ئوروپا مریکاو ئه و ئیسالمی کۆماری
 گهمارۆکهان لگرتنی ههه  کهه نن یهه گه ڕاده و و پێنراوه سهه دا ئیسهالمی کۆمهاری ر سهه به  کهه ن که ده ئیلزاماتێک باسی زۆرتر ئوروپا
 ههاتوون دا  کهه یانه به  لهه ی خااڵنهه و ئهه  دیاره .کرێ ده جێ به جێ ئیسالمی کۆماری وتی که و ڵس هه پێی  به و قۆناغ  به قۆناغ
  کههه کرابههو نزیم تههه جۆرێههک  بههه  کههه یانه به و رباس بههه  هاتونههه دا کان وه کۆبونههه  لههه  کههه نههین  وتنانههه رێککه و بههاس و ئههه وم هههه

 درێهژ دا ڕاسهتی  لهه  چونکهه.  الوه ردووک ههه نیوخهۆیی موخالیفانی نی الیه  له  وتنانه ڕێککه و ئه کرانی بوڵ قه  به بکا تی یارمه
 بههێ ده و  یههه هه هێزیان بههه ری دژبههه دا خۆیههان مههاڵی نێههو  لههه ال ردووک هههه  کههه خسههت رده ده ی وه ئههه کههان وێژه و ووت ی وه بوونههه

 ی ئیههداره و ڕوحههانی تی وڵههه ده تی تایبههه به وێههژ، و ووت نی الیههه دوو  کههه خسههت رده ده شههی وه ئه نههد رچه هه. بگههرن رچاویان بههه له
  یه له سهه مه و ئه ر سه له خۆیان پریستیژی و ستڕاتیژی قورسایی  چونکه ن، بگه ێکوتن ڕێککه  به  که ن وه ئه موشتاقی زۆر ئۆباما
 .دانابو

 
 ک وه  فاهومهه ته و ئهه دا ده وڵ ههه  نهه الیه دوو و لهه ک ریهه هه ، ههاتوه سهت ده به وتنێک ڕێککهه  نیمچهه  کهه ئێسهتا دا حهاڵ ر هه  له
 چهاو زۆرتهر دا یه له سه مه و له نیش بێالیه سانی که  دیاره. بفرۆشێ خۆی فانیموخالی  به و خۆی ی که واڵته  به خۆی، وتنی رکه سه
 ر گهه ئه. نگێنن سه ڵده هه  درێژه و دوور  ساڵه ندین چه  دانیشتنه و ئه دۆڕاوی و  براوه ، وێوه له و ن که ده وتن ڕێککه کانی خاڵه  له
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.  یهه یی نهه خامه خسهی شه و ئیسهالمی کۆمهاری نیزامهی سهتڕاتیژی و ت سهسیا کی ره سه دۆڕاوی ین، بکه ماشای ته  وه یه ڕوانگه و له
 کۆمهاری نیزامهی رچی ههه. نگێنین ڵسهه هه جیا بهه ڕوحهانی تی وڵه ده و ئێران ڵکی خه پێداویستی و نیزام ستڕاتیژی بێ ده  دیاره

 ی وه ئهه بهۆ  کهردوه ممول حهه ته خهۆی بهوونی  زۆلههئی و ئهابووری مارۆی گهه  سااڵنه مو هه و ئه  که تی دۆڕاندویه دا وه له ، ئیسالمییه
 اڵمهی وه و بیکها تهوانێ ده خۆشهبێ پێهی رچی ههه  کهه پێنێ، بسهه دا یی وه تهه نه نێهو ڵگای رکۆمه سهه  بهه خهۆی زلهێزیهك ک وه گۆیا
  بهه و بگهرێ تۆمی ئهه ی وزه ئاژانسهی پشکنینی ڕێگای و بێ تۆمی ئه کی چه دروستکردنی ریکی خه  وه دزیه  به.  وه داته نه سیش که

 لهێ ش وه ئهه ژێسهتی زاهیر بهه دا کهاتیش مان ههه  لهه بگهرێ، کانی مینیه زه ژێر  کاره پێشی توانێ نه  که بکا سنورداری ک یه ڕادده
  بهه ی هو ئهه ڕای ره سهه چی کهه. بێنهێ م رههه به تۆمی ئهه کی چه  نییه ی وه ئه نیازی و ن سوڵحخوازانه کانی تۆمیه ئه  رنامه به  که بدا
  مهه ده مو ههه و ئهه و  یانهدوه گه ئێهران ئهابوری  بهه زیهان دۆاڵری میلیهارد ٣٠٠  لهه زیهاتر دا یهه ماوه و له زا شاره هێندێک خمینی ته
 ههی  نیا تهه ک نهه ، کردبایهه بوڵی قهه ر گهه ئه ریش وبهه مه له سهاڵ ١٠  کهه بکا بوڵ قه شتێک  بوه جبور مه  تازه ، کردوه ی یه قه چه

 ال مارۆکانیش گهه مو ههه ر گهه ئه ت نانهه ته ئێسهتا.  وه کرایهه ده بهۆ شهی دیکه وتنی پێشهکه یهدانی مه زۆر ڵکو بهه کرد، ده نه کیزیانێ
 ی فاهومهه ته و ئه  وه ڵه وه ئه  له ر گه ئه پێش  هاتنه ده نه ر هه مارۆیانه گه و ئه  چونکه. سفر خاڵی  وه ته یوه گه دا ڕاستی  له بچن،
 و ئهه دوای.  قازانجهه ر ههه  وه ڕیتهه بگه شهی نیوه  لهه د ره زه ئێهران ڵکی خهه بهۆ اڵم بهه.  بوایهه هه یی وه ته نه نێو ڵگای ۆمهک ڵ گه  له
  کهه وێ کهه رده ده  وه ئهه ئاسهۆی ئێسهتا دا، قیهه فه لهی وه دۆڕاوی سهتڕاتیژی و  ڵهه هه تی سیاسهه پێنهاو  له  داویانه ی نجه ڕه مو هه
 تهها ئێههران و مێنێ نههه شههکێن ر مههه که ڕڕومی وه تههه م کههه النههی ، وه بێتههه دا ئێههران ئههابوری ر بههه به ک یه ناسههه هه البچههن، مارۆکان گههه

  کهه  وه یهه ڕاونگه و لهه کهرێ ده حیسهاب وتن کهه ر سهه  بهه ڕوحهانیش تی وڵه ده بۆ. یی وه ته نه نێو ڵگای کۆمه نێو  وه بێته ک یه رادده
 وتی نهه فرۆشهتنی  بهه بکها سهت ده تهوانێ ده دا کهورت کی یهه ماوه  لهه ر ههه بهو، ی کهه ته وڵه ده نیکا رنامهه به گرنگتهرین  له کێک یه
  بهه  وتهه نه و ئهه ئێسهتا نهد رچه هه وه، بێتهه کۆڵ لهه ی بودجه سری که قورسی باری و بێنێ ست ده به باش رزێکی ئه و کراو خیره زه

 ڵبژاردنی ههه  لهه و ئیهران ڵکی خه  به  وه داته ده ژیان بۆ ئومێدێک  وه له  جگه.   رهێراوه ده  که فرۆشرێ ده  کاته و ئه تی قیمه  نیوه
 . یه براوه ت وڵه ده اڵم به ، دۆڕاوه نیزام بڵێین کرێ ده وابو که. بێ ده ری ده تی یارمه بێگومان دا داهاتو

 
 کیان یه له سهه مه وێهژ و ووت  بهه بگهرێ ر سهه وافوق تهه ر گهه ئه. ن بهراوه دا حهاڵ ر هه  له مریکاش ئه و پایی ئوره واڵتانی نی الیه
. ن بکهه بهۆ ڕیشهی شه بێ پێویست ر گه ئه ت نانه ته و ن بکه بۆ رجی خه میلیارد دان سه بوون ئاماده ت نانه ته  که  کردووه ر سه چاره
 کیان مارۆیههه گه نیا تههه و نههاچی تسهه ده له شههتێکیان ن، البههه مارۆکانیش گههه واوی تههه ر گههه ئه.  نییههه وان ئههه بههۆ کیشههی تێچویه هههی 

 زۆرتهریش وت نهه نرخی کرێ ده ڕوان چاوه ئێران، وتی نه بازاڕی  وه هاتنه  به  وه له  جگه. نابو دایان بۆخۆیان ر هه  که ، البردوه
 ر ههه به وابو کهه.  وه بێننهه سهت ده به ئێهران بهازاڕی بتهوانن تها ڕوانن چهاوه  مێکه ده کانیان ته شیرکه و  کارخانه ها روه هه. زێ دابه
 . کردوه قازانجی دا ودایه سه و  له ڕب غه نگێنی سه ڵی هه دا ک الیه
 

 ردان سهتێوه ده بهۆ بهێ تر ئاواڵه ستی ده ودوا مه له ئیسالمی کۆماری ڕژیمی  که بێ وه ئه  نگه ڕه  یه له سه مه و ئه ی دیکه کی الیه  دیاره
 و لههه کههرێ ده گومهان نههد رچه هه. دا ئێههران نێوخهۆی  لههه زیههاتر رکوتی سهه بههۆ داو المیئیسهه و ڕاسهت نێوه اڵتی ڕۆژهههه واڵتههانی  لهه
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 ڵ گهه  لهه کانیان کێشهه  کهه  یانهدوه گه ڕایهان ئاشهکرا  بهه مریکا ئهه و ئوروپهایی واڵتهانی. بێ نهه وتۆی ئه کی جیاوازییه  وه شه باره
 و تیهرۆڕ  له نگری الیه و مرۆ  مافی ی له سه مه  که  گوتویانه  وه نهرپرسا به مو هه زمان  له. نابێ واو ته دا لێره ئیسالمی کۆماری

 ی کێشههه  وانههه ئه دا ئیسههالمی کۆمههاری و وان ئههه نههدی یوه په  لههه و خۆیههانن جێگههای  لههه ر هههه ئیسههالمی کۆمههاری کانی ردانه سههتێوه ده
 ی وه مانه  به اڵم به ، بووه الواز زۆر ئیسالمی کۆماری دژی  له نیزامی ی گوزینه تۆمی ئه ی له سه مه ری سه چاره  به  ڕاسته. جیاوازن
 زیههاتر ش وه ئههه  کههه ، وه کرایههه ده زیههاتر ئههابوری مارۆی گههه  لههه بیههر زۆرتههر بو، نههه هێز بههه زۆر  یههه گوزینه و ئههه تۆمیش ئههه ی کێشههه

  هیهههزه  لهههه شهههێک به ت نانهههه تهههه و ڵک خهههه  وه والشهههه له. ئیسهههالمی کۆمهههاری ڕژیمهههی تا ههههه شهههکاند ده ئێرانهههی ڵکی خهههه ری مهههه که
 .  دابۆوه پاڵیان  وه ڕوانیه چاوه و به و بکا نیزامی تی خاله ده ئێران  له ڕب غه  که بو وه  له چاویان کانیش، سیاسییه

 
  کهه ن کهه بوڵ قهه  راسهتییه و ئهه بهێ ده کانی سیاسهیه  هیهزه و کهورد لی گهه دا نێویشهیان  لهه و کان سیاسهیه  هێهزه و ئێران ڵکی خه

 نیا تهه ئهازادی تی رفهه ده. دانیشهن  وه کانهه کیه ره ده  هیهزه ڕوانی چاوه  به ناکرێ و دێ ست ده به خۆیان باتی خه  به نیا ته ئازادی
 وتن ڕێککهه دوای. ن کهه ده لهێ پشهتیوانیان کهیش ره ده هێهزی بێگومهان بهن، یدان مه  له خۆیان ر گه ئه. خوڵقێ ده خۆیان هێزی  به
 الچهوونی  بهه ش وه لهه  جگهه. دا یی وه تهه نه نێهو ڵگای کۆمهه نێهو  لهه  خوازراوه نهه ر ههه ئێهران ڕژیمی تۆمیش، ئه ی له سه مه ر سه له

  یهه هه ش وه ئهه ئیمکهانی ها روه هه. بێ زیاتریش مرۆ  مافی ی له سه مه گۆڕی هاتنه بۆ یدان مه  نگه ڕه تۆمی ئه ی رنامه به ی کێشه
 ئاوڕێهک  کهه بێ ههه زۆرتهر یان وه ئه کاتی و  وه نه بکه ئازادی  له بیر زۆرتر ڵک خه اڵنی کۆمه ئابوری گرفتی ی وه مبونه که  به  که
 ژێهر  لهه زۆرتهر ڕژیم  که ی وه ئه بۆ تێک رفه ده  بکرێته تۆمی ئه ی کێشه ری سه چاره کرێ ده دا راستی  له.  وه نه بده کانیان مافه  له

  بهه ی هێنهده کهانیش ئازادیخوازه  هیهزه وتنی رکه سهه. کان سهته ده ژێهر  وه تهه نه مافی و ۆ مر مافی تکردنی ڕیحایه بۆ بنرێ فشار
 کی چهه ی له سهه مه  لهه ئێهران و ڕب غهه وتنی کهه ڕێکنه یا وتن، ڕێککه  به  نده وه ئه ، نده به  وه خۆیانه کردنی ئاماده خۆ و کگرتن یه
 . نییه ند به  وه یه تۆمی ئه
 

 ٢٠١٥ی ئەپریلی ٤: ڕێکەوتی  -وردستان و کورد  ماڵپەڕی ک: سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
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 مزیتا تەاڵژهۆر" ەڕیپڵما ەمانید

 
( اڵتی کوردستان کانی ڕۆژهه یی دێموکڕاته وه ته ی نه ره به)   وه دا پێکه ڕێکخراوێکی تازه  دێموکڕاتەکان له: فا شەڵماشی مسته

 ن بکه هاوکاری

 
 لەگەڵ کوردستانە دێموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری ئەندامی شەلماشی مستەفا کاک دیمانەی دەقی خوارەوە ئەوەی

 "تایمز رۆژهەاڵت" ماڵپەڕی
 

 جەعفەر شەریعەتی: دیمانە

 
 دێمهوکراتی زبیحی دیکە، واتایەکی بە یان حدکا و حدک هەردووک نێوان دیاڵۆگی و دانیشتن پرسی رابردوودا مانگی چەند لە

 بە پێوەندیهدار پرسێکی چەند تاووتوێی بۆ. تێپەڕاند نوێی قۆناغێکی چەند کوردستان دێموکراتی حیزبی و ئێران کوردستانی
 بەرپرسههی و حههدک سیاسههیی دەفههتەری ئەنههدامی شەڵماشههی، مسههتەفا لەگەڵ دا دیمههانەیەک لە دێموکاتەکههان پێوەنههدییەکانی
 بەرباس دێتە کوردستان، وەیدەرە لە حیزبە ئەو پێوەندییەکانی

  
ەوە بەردەوام باسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان دەکەن، ئەو هەڵوێسهتەی ئێهوە چەنهدە ٢٠٠٦ئێوە لە دوای سەرماوەزی : پرسیار

 کاریگەر بووە لەسەر حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران؟

 
  وه داخهه  بهه نهد رچه هه  کهه  یاندوه ڕامانگه و کردوه تیمان برایه و یبای ته وازی بانگه  ئێمه  وه تبوونه له دوای  له ر هه  ڕاسته :وەاڵم
 هاوکهاری حدکا نی الیه ڵ گه له گونجاو کی یه شێوه ر هه  به ین ئاماده اڵم به ین، بکه کار ڕێکخراودا ک یه  له  وه پێکه  مانتوانیوه نه

 و وه بشههواته کان لێکدابڕانههه واری ئاسههه بتههوانێ  کههه و پتههه کی هیهه وه کگرتنه یه و نگی هاوسههه ی بناغههه ر سههه له ت نانههه ته و ین بکههه
  بووه ههه زۆری ری کاریگه  ئێمه ی تیخوازانه کیه یه و رم نه ڵوێستی هه. حیزبیش ک یه  وه ببینه بێنێ، م رهه به وام رده به کی باییه ته
 بههۆ کههان وتووێژه سههتپێکردنی ده ت نانههه ته داو وه وونهههنیزکب لێههک الی بههه گفتمههان گههۆڕانی کان، ناکۆکییههه ی وه بونههه قووڵنه ر سههه له

 ر رامبهه به حهدکا ڵوێسهتی هه تادا ره سهه  لهه زانهن ده ک روه ههه.  وه کگرتنهه یه باسهی ر به  هاتنه و کان دێموكراته گرفتی ری سه چاره
 ن بکه شداری به دا ش وانه کۆبونه کۆڕو و له نبوو نه  ئاماده ڵکوو به ن، بکه وتووێژ بون نه  ئاماده نیا ته ک نه. بوو توند زۆر  ئێمه
 و نههدامان ئه نێههوان نههدیی یوه په ت نانههه ته کههردو ده بههایکۆت یان ئێمههه  بکرایههه بۆیههان ک جێگایههه ر هههه  لههه. بههووین لێ ی ئێمههه  کههه
  ره بههه ره به ڵکوو بههه ، وه بوونههه نه قههووڵ کان کێشههه نیا تههه ک نههه  کههه کههرا وا کههارێکی  وه خۆشههییه  بههه. بههوو سههارد زۆر نگرانیش الیههه
 کهۆڕو  لهه ، وه پێکهرده سهتی ده نگران الیهه و نهدامان ئه الو ردوک ههه کانی ماڵه بنه نێوان  له هاتوچۆ. بوون باشتر کان ندییه یوه په

 ردوک ههه تی یئهه ههه پیکهێنهانی وتهووێژ،  یشهته گه کار ت نانه ته کردو شداریمان به  وه پێکه دا کان کوردستانییه و جیهانی  ڵه کۆمه
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  وانهه ئه مووی ههه.  وه پێکهه سیاسهیش ری فتهه ده ردووک هه سکرتێرو ردووک هه دانیشتنی دا کۆتایی  له و وه که یه به و دانیشتن بۆ ال
 . ر به  گرتمانه  تاوه ره سه  له ر هه  ئێمه  که ی ڕاسته  ته سیاسه و ئه ر سه  وه ڕێته گه ده شێکی به
 

 م کهه النهی ، هێنهاوه دا خهۆی تی سیاسهه ر سه  به حدکا ی ئاڵوگۆڕه و ئه ر سه  وه ڕێته گه ده شێکیشی به  که بڵێین ش وه ئه بێ ده  دیاره
 الش ردوک ههه ی نهه ده به و ڵک خهه اڵنی کۆمهه فشهاری و وه کگرتنه یه کامپینی ڕۆڵی نابێ. دا ئێمه ڵ گه له ت ڵسوکه هه تی چۆنیه  له

 اڵم بهه.  بووه ههه دا که دۆخه بارو ی وه بوونه ئاسایی و کان دڕدۆنگیه ی وه وینه ڕه  له گرنگیان ڕۆڵی ویانم هه  وانه ئه. بگرین  نادیده
  نگههه ڕه ، بوایهه تونههد حهدکا تی سیاسههه ک وه تادا ره سهه  لهه یههش"حهدک" تی سیاسههه ر گهه ئه  کهه بگههرین رچاو بهه  لههه ش وه ئهه بهێ ده

 زۆر ی وه کگرتنهه یه  لهه کهردن بهاس و وه نیزیکبوونهه لێهک ڕێگهای  کهه  یشتبایه گه ک یه پله  به  شکیالته ته دوو و ئه نێوان ئاڵۆزیی
 . کردباوه درێژتر دوورو

  
دا کۆمەڵێههک نیگەرانههی لە شههێوەی یەکگههرتنەوەی دێموکراتەکههان هەیە، ئەگەر  لەنههاو رێکخسههتنی هەر دوو دێمههوکرات: پرسیییار

 ی ئەو نیگەرانییانە دەکرێ بدرێ؟یەکگرتنەوەیەک چێ بێ چەندە هومێد بۆ نەهێشتن

 
 ر گهه ئه و بێ نهه کسان یه و و پته کی یه بناغه ر سه  له  وه کگرتنه یه ر گه ئه. کرێ ده رک ده ال ردووک هه ڕێکخستنی رانی نیگه :وەاڵم

 دیسهان کگرتوودا یهه یزبهیح  لهه نهاکۆکی ی وه ڵدانه رهه سه ری ته خه بزانن،  براوه  به خۆیان ک مووالیه هه  که کرێ نه وا کارێکی
 ر سهه  لهه کگرتن یهه  کهه ن بکهه کهار  وه ئهه بهۆ ال ردووک ههه  پێویسهته. بکهرێ  وه کگرتنهه یه  لهه  له په نابێ  ربۆیه هه.  ئاراوه  دێته
 یکان کێشههه تهها ڕوانههێ، ده داهههاتوو بههۆ زۆرتههر  کههه وڕێی ئههه و مههۆدێڕن کگرتوی یههه دێمههوکڕاتی حیزبێکههی مهێنانی رهههه به ی پایههه

 تای خهه بهدا  وه ئهه وڵی ههه و ببهوێرێ ڕابهردوو کانی ناکۆکییهه تی رپرسهایه به  لهه خهۆی نابێ ک الیه هی . بنرێ بنیات ڕابردوو،
 ر سهه له کگرتن یهه بهێ روان چهاوه نهابێ  دێموکراتهه حیزبهی دوو و لهه هیچکهام. ری رامبهه به نی الیهه ر سهه  بخاتهه  ناکۆکییانهه و ئه

. بزانههێ پاشههکۆ  بههه  دیکههه وی ئههه و سههڵ ئه  بههه خههۆی نههابێ  حیزبههه دوو و لههه هیچکههام. بههێ پێههک و ئههه وویز ئههاره و ویسههت ی بناغههه
 و داههاتوو بهۆ ڕوانهین و گهرتن سهتۆ ئه وه دابهڕان تای خهه کهردن، قبهووڵ کتر یهه ی بناغهه ر سه له نیا ته وتوو رکه سه کگرتنێکی یه
 ، وه ببیننهه تێهدا خۆی واوی ته  به ال ردووک هه  که وتۆ ئه میکانیزمێکی  به ر هگ ئه.  یه هه ئیمکانی ڕابردوودا،  له مان نه تیس قه
 .  وه ونه بڕه  رانیانه نیگه و ئه دا، وه کگرتنه یه دوای کورتی کی یه ماوه  له  که  یه هه هومێد بدا، ڕوو کگرتن یه
  

رێیهانە دەبهێ بە قبهووڵ کردنهی پەسهندکراوەکانی ئەو هاو: دا دەڵهێ کاک مستەفا هیجری لە دوایین وتووێژی میهدیایی: پرسیار
و چەند مانگ ئێوە جیابوونەوەی خۆتان راگەیاند، بچهنەوە نهاو حهدکا، ئێهوە  کونگرەی سێزدە، هەمان کۆنگرە کە دوای ساڵێك

 و دەچنەوە ناو رێکخستنەکانی حدکا؟ بەو مەرجەی ناوبراو رازین

 
  حدک کانی ڕێکخستنه نێو بۆ وان ئه هاتنی یا حدکا، کانی ڕێکخستنه ونا بۆ  ئێمه چوونی  له باس جۆرێک هی   به :وەاڵم
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 خهۆی گوتهاری  ره بهه ره به حهدکا نی الیهه  کهه  یهه وه ئه  کهه گرفته. ناکها وتهووێژ  بهه پێویسهت خهۆ بهێ  وه ئهه  که باسهه ر گهه ئه.  نییه
 ١٣ ی کهۆنگره کانی سهندکراوه په و ١٣ ی کهۆنگره رباسهی به  هێنانهه.  له سهه مه سهڵی ئه ر سهه  بێتهه ر کسهه یه  تهه حمه زه بۆی و گۆڕیوه
 و وه کگرتنهه یه بهۆ بهێ بهاش کی یهه بناغه نهاتوانێ اڵم بهه. گهۆڕێ  دێتهه دا کهان وتووێژه  لهه بێگومهان و نییه خراپ دا خۆی  له خۆی

 نهاتوانی اڵم بهه. رگهری وه ڵک کهه ١٣ ی کهۆنگره تی موسبه بڕیاری هێندێک  له بکرێ  نگه ڕه. نادا  وه سته ده  به و پته میکانیزمێکی
 دا ڕۆژانهه تی سیاسهه زۆر  لهه و ن کهه ده بات خهه جیها  بهه  ساڵه شت هه  له زیاتر  که حیزب دوو ی وه کگرتنه یه بۆ میکانیزم  یه بیکه

 جیاوازیهان دا سیاسهیش مهانیگفت و یهی ڕێکخراوه بردنی ڕێوه بهه و کان شهکیالتییه ته  وته ڵسهوکه هه  له ت نانه ته و بووه هه جیاوازیان
 ١٣ ی کههۆنگره دوای  کههه  وه کاتههه ده دووپههات  ته سیاسههه و ئههه زۆرتههر ئێسههتاش تههاکوو هیجههری فای مسههته کههاک ڕێز بههه.  بووه هههه
  وه بکاتهه دێمهوکرات ی وره گهه ی ماڵهه بنه  یتوانیوه نهه ئێسهتا تها تبوونیش له دوای و ڕابگرێ کگرتوویی یه  به  که حیزبه  یتوانیوه نه
  نهه و وه چوونهه ی شهێوه  بهه  نهه دێمهوکڕات ی ماڵهه بنه ی وه کخستنه ریه سه بۆ نابێ خۆش  مینه زه  گوتاره و به بێگومان. حیزب ک یه
 میکهانیزمێکی  کهه دابێ  وه ئه بیری  له و بڕوانێ داهاتوو بۆ کرێ ده ڕوان چاوه هیجری فای مسته کاک  له.  وه کگرتنه یه ی شێوه  به
 می رده سههه  وه ڕێتههه بگه دیسههان نههاکرێ روان چههاوه. بکهها دڵخههۆش پێ ی وه کگرتنههه یه نگرانی الیههه موو هههه  کههه  وه بدۆزێتههه وتۆ ئههه

 وانیش ئهه ی کهه حیزبه ر گهه ئه ت نانه ته. خۆی جیناحی کردنی ڕازی و ندی ناوه ی کۆمیته تی لییه قه ئه و ت رییه کسه ئه و جیناحبازی
 ی پێکهاتهه ر سهه به ئهاڵوگۆڕ و وابهێ  پێموانیهه  کهه بێ، ١٣ ی کۆنگره دوای ندی ناوه ی کۆمیته تی رییه هکس ئه جیناحی مان هه ر هه

 شهێکی به.  گهۆڕاوه واوی تهه بهه ر ههه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی  که بڵێم ڕاشکاوی  به توانم ده ، هاتووه دا شی نه ده به و ری ڕێبه
 و مینهه که و١٣ ی کهۆنگره پهێش جیناحبهازی  بهه  بووه نهه کهی  ندییه یوه په هیج شی که ریه ێبهڕ ت نانه ته و حیزب ی نه ده به رچاوی به

 کێک یهه ک وه دا بات خه کانی بواره موو هه  له ئێستا کوردستان دێموکڕاتی حیزبی. ١٣ ی کونگره دوای ندی ناوه ی کۆمیته ی زۆرینه
 گوتهاری حدک، گوتاری زۆرجار دا یه ماوه و له. کرێ ده بۆ حیسابی و ندوهناسا خۆی کوردستان اڵتی ڕۆژهه کانی وره گه  حیزبه  له
 ١٣ ی کهۆنگره دوای ندیی ناوه ی کۆمیته ی مینه که چاوی  به ئێستاش ناکرێ. دا کوردستان اڵتی ڕۆژهه سیاسیی زای فه  له  بووه زاڵ

 .بکرێ لێ چاوی
  

دا نەناوە، رەوتی وتووێژەکانی  وەک رێکخستنێکی سەربەخۆی سیاسیدا تا ئێستا دانی بە بوونی ئێوە  حدکا لە حاڵێک: پرسیار
 ئێوە بە چ پێناسەیەکی سیاسی لەگەڵ حدکا دەچێتە پێش؟

 
 و لههه خههۆی تی شههڕوعییه مه ڕێکخراوێههک ر هههه  چونکههه بناسههێ، سههمیمان ڕه به  کههه دانانیشههین  وه ئههه بههۆ حههدکا ڵ گههه له  ئێمههه :وەاڵم
 بمانناسهێ، کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه ڵک خهه  کهه  گرنگه زۆرتر  ئێمه بۆ وابوو که. کا ده بۆ کاری  که گرێ رده وه  ڵکه خه  ڵه کۆمه
  لهه. نێی نهه پێهدا دانهی ڕێکخهراو ک وه چی کهه واحیهددا حیزبێکی  له کگرتن یه بۆ ی بکه وتوێژ ڕێکخراوێک ڵ گه له ناکرێ اڵم به

 سیاسهی ری فتهه ده سهکرتێرو نهاوی  بهه.  دانهاوه سیاسهی ڕێکخراوێکهی ک وه  مههئێ بوونی  به دانی حدکا ، نییه  مجۆره به دا راستیش
 سیاسههی ری فتهه ده دوو سهکرتیرو دوو دانیشهتنی باسهی دا سهمی ڕه نراوی یهه ڕاگه  لهه ت نانهه ته ، دانیشهتوه ڵمان گهه له ال ردووک ههه

  ئۆرگانهه ڵ گهه له چهۆن زانی، نهه سیاسهی ڕێکخراوی  به سێک که  ڵه کۆمه تۆ ر گه ئه ؟ چییه ، نییه پێدانان دان  وه ئه دی ئه.  کردوه
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.  ڕیوه تێپهه  قۆناغهه و ئهه  پێموایهه زانهی؟ ده سهکرتێر  بهه ی که سکرتێره چۆن و وه  کانه ئۆرگانه ناوی  به ی که ده وتووێژ دا بااڵکانی
 نهاوێکی  ئێمهه.  نییهه دا خهۆی جێهی  لهه ڕاسهتی به ش وه ئه  که.  ئێمه حیزبی ناوی ڵ گه له  یه هه ی کێشه ئێستاش تا حدکا اڵم به
 ردووک ههه ئێسهتا و یبوون ههه تبوون لهه پهێش حیزبهی  کهه دا ندیانه یوه په و ئه واوی ته  له و وان ئه ڵ گه له  یه هه جیاوازمان واو ته

 یههدانی مه  لههه  کهه یزبهح ردووک هههه گرنگتهر ش وه لههه. کهراون قبههووڵ جیههاواز حیزبهی دوو ک وه حههدکا و حهدک ، یانههه هه  کهه حیزبه
 نگی، رههه فه و نی ده مهه چاالکهانی ڕونهاکبیران، ڵک، خه اڵنی کۆمه. کراون قبووڵ  کوردستانه اڵتی ڕۆژهه  که دا باتیان خه سڵیی ئه

  دیهاره. ناکها حیهزب پێشووی جیناحی دوو باسی س که و ن که ده حدکا و حدک کگرتنی یه داوای موویان هه کگرتن یه کانی کامپینه
  بگاتهه ر گهه ئه. بکهرێ ئیمهزا شهتێک  وه پێکهه و بهدرێن ش هاوبهه بڕیهاری  که ی قۆناغه و ئه  یشتوونه گه نه کان دانیشتنه ئێستا تا
  ئێمهه ئێسهتاش تها. ن بکهه قبهووڵ کتر یهه ال ردوک ههه بکهاو ئیمهزای خهۆی نهاوی  بهه ی نهه الیه ر ههه بهێ ده بێگومان  قۆناغه و ئه
 بهاس وامهان ر ههه دا کانیش نراوه یهه ڕاگه  لهه و بووه نهه وانیش ئه ناوی ڵ گه له گرفتێکمان و دانیشتوین حدکا ڵ گه له حدک ک روه هه

 .  وه بدۆزنه  وه ئه بۆ رێک سه چاره  پێویسته وتن، ڕێککه  ینه بگه وێ بیانهه ر گه ئه  که و وانه گرفتی دا ڕاستی  له  وه ئه.  کردوه
 

دا لەگەڵ حهدکا، ئایها پێناسهەیەکی  ێوە واتە حدک، لە ئەگەری سەرکەوتنی دیهاڵۆگی نێوانتهانبە بروای حیزبەکەی ئ: پرسیار
 و تەشکیالتی بۆ دێموکراتی یەکگرتوو دەکرێتەوە؟ نوێی سیاسی

 
 کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی  کههه کردبههوو  وه بههه سههتمان هه دا خۆمههان ی چههارده ی کههۆنگره  لههه و تبوون لههه دوای ر هههه  ئێمههه :وەاڵم

  لهه کهورد الوانهی تیی وایهه ته نه سهتی هه ئاسهتی ری سهه  چوونهه و م رده سهه ڵ گهه له گونجانهدن خهۆ و وه نوێکردنه خۆ  به ێویستییپ
 داو ڕێکخسهتن ریی به ڕێوه به ی شێوه گوتارو و ت سیاسه  له کرد باڵومان ر به ئاڵوگۆڕێکی ش بۆیه ر هه.  یه هه کوردستان اڵتی ڕۆژهه
 بکهاو  شهه گه وێ بیههه  کهه حیزبێهک ر ههه  ئێمه بڕوای  به. دا حیزب شکیالتی ته نێو  له دێموکڕاسی ی شه گه  به دا زۆرمان گرنگی

  خهههۆی ی کهههه ڵگا کۆمهههه  لهههه وێ یههههه نه ڕێکبخهههاو خهههۆی ڵگادا کۆمهههه پێشهههی  چوونهههه و زانسهههت کردنهههی  شهههه گه وتهههی ڕه ڵ گهههه له
 و زراوه دامههه و بڕیههارات موو هههه  بههه چههاو جارێههک سههاڵ نههد چه  بههه ر هههه داو بات خههه قۆنههاغیکی ر هههه  لههه  وێ،پێویسههته دواکه

  وه لهه گومهان.  نییه  حدکاوه و حدک ی وه گرتنه کنه یه و وه کگرتنه یه  به ندیی یوه په هی   وه ئه.  وه بخشێنێته دا خۆی کانی میکانیزمه
 م رده سهه ڵ گهه له گونجانهدن خهۆ ئاڵوگۆڕو  به پێویستیان زبحی ک یه  ببنه چ و ن بکه کار جیا  به چ  حیزبه دوو و ئه  که  نییه دا
 ین بهده وڵیش ههه و بپهارێزین ڕابهردوو کانی باشهه  ئهاڵوگۆره  کهه  یهه وه ئه کگرتوودا یهه حیزبی  له  ئێمه ڕوانی چاوه وابوو که.  یه هه

 ی وه ئهه بهۆ حیزبێهک ر ههه.  وه ببینێتهه تێهدا یخۆ داهاتوو ی وه نه  که رین به ئاقارێک و ره به حیزب و بڕوانین داهاتوو بۆ زۆرتر
 چهووی دا ن مهه ته  بهه رانی ڕێبهه ڵ گهه له نهابێ مهۆدێرن حیزبێکهی.  وه بکاتهه الو خهۆی وامی رده بهه  بهه بهێ ده بێ، وام رده به بتوانێ
 . ن بکه  ئاماده خۆیان دوای می رده سه بۆ حیزب بێ ده  رانه ڕێبه و ئه ر هه. ببێ پیر ویش ئه دا خۆی

 
و دڵنیابوونتهان لە سهەرنەگرتنی رەوتهی یەکگهرتنەوە،  ئەگەر گریمهان دوای درێژبهوونەوەی لە رادەبەدەری وتووێژەکهان: پرسیار

 و حدکا پێشنیار دەکەن؟ ئێوە چ جۆرە پێوەندییەک لەنێوان خۆتان
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 سههتی به مه  بهه نیا تهه کهان وتووێژه ێکردنیسهتپ ده و حهدک حههدکاو کانی ندییهه یوه په ی وه کردنهه ئاسهایی  وه ئێمهه ر زه نهه  لهه :وەاڵم
 ین بکهه کهار حیهزب دوو ک وه  ئێمهه کهرێ ده. بێ ههه شی دیکه جۆری توانێ ده کگرتن یه.  نییه دا واحید حیزبی ک یه  له کگرتن یه
 هێنهدێک  لهه یها بهێ  ره بهه ی شهێوه  بهه تهوانێ ده  هاوکارییهه و ئهه. ین بکه هاوکاری کان شێوه  له ک یه شێوه به کتر یه ڵ گه له اڵم به

 حیزبههی ردووک ههه  کهه  وه ینهه بکه ش وه لهه بیهر شهتوانین ده. بهێ  وه ره ده  لهه  وه پێکهه ری گهه البهی بهۆ یها دابهێ، ت تایبهه ی پهڕۆژه
  بهه ، دیکهه ناوێکی ر هه یا( کوردستان اڵتی ڕۆژهه کانی دێموکڕاته یی وه ته نه ی ره به)  وێنه بۆ دا تازه ڕێکخراوێکی  له دێموکڕات

  لههه  کههه  یههه وه ئه رناتیڤ ڵتههه ئه باشههترین  کههه بڵێههین  وه ئههه بههێ ده  دیههاره. ن بکههه هاوکههاری  وه پێکههه ، وه جیههاوازه شههکیالتی ته دوو
 کان دێموکڕاتهه کانی شهانازییه موو ههه  کهه پێکبهێ جیم مونسهه کگرتووی یهه دێمهوکڕاتی حیزبهی ک یه دێموکڕات حیزبی ردووک هه

 .بسپێرێ مێژوو  به  تایه هه تا هه بۆ کانیش ناکۆکییه موو هه و وه بکاته کۆ  وه پێکه
     

 ٢٠١٥ی سێپتەمبەری ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 هید کرانی دا ی یادی شه ساڵه ٧٩  له  ال ئاواره هید مه ڵ شه گه  ڕاز و نیازێک له
 

 
 
 
 
 
 
 

،  کهه رزه ر به سهه  دهیه شهه  ره بههڕێ ی ئهه ،ڕی پههێبوونهت ت دیه شه  له ڵوت سا و چ  و حه دارمانیئاخر د  له ق به هڕ ڵیسا نجا په
و  امڕ گههڵ دا ههه(*  ره مههۆه) ی کهه ورازه هه  بهه  ، کهه رچاوه بهه له م نهه مهیو د ئهه سهتاشێئ. کوردسهتان یکان رده ژ و ههه که ی ئاواره
 یشهۆخ یکیسهت هه.  وه هیوشها دره ده  نههێو ێبه یک هییشهاد ی خوشهکم داتروسهکه ینیئام یکان چاوه  له. خوشکم ڵیما ی موچه  هاتمه

 ان،یه کهه وانهی ر ههه بهه  شهتمهی ر گهه ههه. یبهار ده یم و چهاو ده  لهه  ژهڕۆو کهرد، ئهه ده ید م دا بهه و خوشکه ن له گمه ده  به  که ۆوت ئه
دا  ێیگهو  و بهه رایگ انههڕ ۆبه ۆخه ی نهدهێه. دوو بهو بهه م که هیشهۆخ ،ێبه ادیز بهه تێهل  هیهکهرد خوا یکهردم و ههاوار داێپ یش باوه

  خانهه ی وه ره سهه  بهو لهه کێوت شهکه ئه.  هیه نیرۆوته گه شهکه ئه  لهه ، هی رهێکاکم ل. یباش دا هاتوو یکێخت وه  له یزان ده. چپاندم
 ی وه سهانه و حه وه حاوانهه یگهاێج  وته شهکه و ئه ئهه  کردبهو کهه یدابوم و باس یشانین شترێپ.  وه هیشاخ ید بن قه  به. انی که باغه
 . هی ال ئاواره مه
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  بههو بههه کڵێنههد سهها چه ی وه ئههه یاڕ ره سههه. وتم رکه سههه راێههخ ینگاو هههه  بههه ک هیههچا ی وه پههاش خواردنههه را،یگ انهههڕ ۆبههۆخ م نههدهێه
  و بهه  وه ته که شههۆخ  ووهڕ  کهردم و بهه داێهشهت پ باوه. یههات رمیهو پ ره و بهه  وه تمهیناسه  وه دووره  هر ل ببوم، هه  شاد نه دارتید
 این تهه ۆته. یناوبانهگ بهوو  بهه یبع تهه خۆو شه یشهۆخ ووڕ  بهه ۆئاخر ت. کردن یخۆش  ستت کرد به ده  وه ته که رهیگڵد  نهین کهێپ
و  انڕ گهههه وزار ده زاره کانههت اوهڕنۆه. یبههوو شیت هیههاڵ مهههۆو ک شۆخهه  قسهههه و ر نهههۆه کههوڵ بههه ،یبوو نههه یاسههیو س  رگه شههمهێپ

 .ێب ر نه به له ۆیت یک هی اوهڕنۆبو ه س نه که دا مهێئ یند بهڵ مه  له. کران م باس ده ماوده ده کانت شهۆخ قسه
 
  چهاوم لهه نیدوور به  کوتهت بهه  وه نههین کههێپ  بهه. بهوون رۆبه تێڵسهم او،یهپ  هیهب ده  کهیر رموت خه و فه نامێدا ه یر سه به ستت ده

  بههه رۆز  هیههگاڕی  لههه شیسههێگرو یزانهه ده. یشههتڕۆی ده انیهه یسههێک گرو روه هههه ،یتمههید یوت کههه ر ده سههه وه کێههکههرد، کات ده ێخههوار
 سههتیو م ده نههه. وتبو سههت مههن کههه ده ی هیشههۆو خ لههه یئهها. یشههتڕۆی وا ده شۆت ئههه ن،ێههبههازان داو ڵێههی هد نڕۆ ر ده گههه ن، ئه لههه په
 سهتاشێئ. یشهاناز  لهه م کهڕپ کانم هیینگت فکرم و س د و تفه قه  له  برد که ده  وه تم له زه  له رترۆمن ز ئه. نڕ پهێکان ت عاته سه
 ی وه پشههته  لههه  ز کهه ره مههه یکێواڵرک ر دابههو، سهه بهه له تینکیشهه یک هیه غهههۆو چ انهکڕ.  ر چههاوه بهه  تم لههه ردانهه مه یت د و قامههه قهه
  وه هییهد قه  بهه شهتیک هی ماچهه و ده بویواسهڵ هه تۆنا خ په  ردت له دار زه یکورت ۆینڕب یکێنگ تفه.  وه ببونه ۆڕش ۆڵکاک کێپک چه
نهدم ئهاوات  چه. دا ناڵسا یس یر ورو به ده ین مه ته  له ،یدابوو ییفاۆشک یت هڕ هه  له. یجوان بوو یک هی رگه شمهێپ یراست به. بو
  کهه یکشهابوڵ ههه  و لوتکهه ره بهه  نهده وه ئه ۆته  نهده رچه هه. ێرچه ده ێله مۆک ت وه یکێس بم و که  وره گه کێژڕۆ  خواست که ده  وه به
 . وه ته ک ئاوات ماوه روه هه ێب ڵ گه له یستاشێ، ئ و ئاواته به شتنی گه
 
 ی وه ئهه ی، دوا مهاوه رتۆز ێ، جار وه دامه متاڵ وه  وه نهین کهێپ  به.  رگه شمهێپ  و ببمه تۆخ یال  مهێتوانم ب ده ێنگ که یپرس مێل
 ۆکانمان به نامهه  هییهن  وه ئهه ،ی رگه شمهێپ  بزانه  ر وه هه ستاشێئ. نی که ش ده وه له  واو، قسه ته یکێاویپ  هیو بو ندێرست خو ده
کهردم  داێهشت پ باوه ن،یو هرموت با بخ پاشان فه. کردم ڵ گه  له تیخۆکردم و ش ۆب شتۆخ ی و قسه شه ینگان تا دره. ین هی گه ده

 ڵهۆ ک هه و وه نێکشڵ کان هه شاخه ی و لوتکه ره به تاڵ تاو هه شێبو پ ده  کهید یکان رگه شمهێپ وۆت  کرد، چونکه تیو خواحافحز
 ینگه ر ده سهه به ۆیخه ینگه ده ێتوان نهه سیگر نهه یتها دوژمنه.  وه بگرنهه تهانۆخ ۆکان به رزه و بهه م هئاست  ره هه گاێج کان هڵژبایت
مابون و  نهه ێو و شه ێوارێئ یکان جوانه  نه مهید بم،ڕی اپهڕ شۆخ یکێون خه  ک له ستام وه هه  که یانی به. کا ڵدا زا  وهێئ یرێدل
 وێهن  رم لهه سهه ۆته یبهوون  بهه و وهۆته یوا ههه  و بهه مشهت دهڵ ههه میشهاناز میهدا  وه دووره  له ماڵ به.  وه نهید نه شمیت قه  وه داخه به
 .رزتر بوو موان به هه  دا، له کانمێڕهاو
 
و  ئهه. ههات انییهتاۆک یئهازاراو یکهێنیک  هڵهاچڕ  بهه کان شههۆخ  ونهه و خه  وه پوچانهه واکهانمیه  کهه ڵسها ێس  به کیزین یدوا تا
دا ههات و  انمهۆخ ڵیر ما سه  به  که سهینگر  ره پتهۆکێلێه  ش که و کاته ئه. ووشک بوو ندمێهات تا پشت رانتیگ یر به خه ی ژهڕۆ
  ژهڕۆو ئهه ماڵ ، بهه چ باسهه یزانه م ده نهد نهه رچه هه. دا هات انمیمو گ هه  به شۆناخ یک هیزوو ته ، وه شتهیوالتر ن له تریم د سهێس
نههد  چه  چونکههه. اهههاتوومڕ ڵههی گههه  لههه  نههده رچه ، هه هاتوه نههه ییتههاۆک سههتاشێدا تهها ئ یراسههت  لههه  هڕیههپ ڵو د بههو، ئههه ڕپهه مڵههد
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بهو  ، وه هڕیهپ  لهه شیمنه ڵهید. بهو کێمو کورد هه یرزار سه یردیو ت کهڕێهاو ودو وۆت یدان دارهێس  له یر به واتر خهد کێعات سه
 م کهه هڕیپ ڵر د سهه  م و بهه بکهه یازڕ  سته و هه ئه یواو ته  به  وهیمتوان نه ستاشیئ  که ،یت هیکوردا ینیت به یکێست هه یکانگا  به

 .بم ڵدا زا
    ماشهڵش یگوند یکان ازاوهڕ  مووچه  له کێک هی  ره مهۆه* 
 

 ٢٠١٥ی سێپتەمبەری ٦: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
 

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

  لێوه ی خاکه ٠١ڕۆژی 
 
و  یگشههت  مو کوردسههتان بههه هههه  لههه  کههورده یل گههه یکان هییشههاناز ی وه نانهههێرهیب وه یژڕۆ کڵێرسهها هه ی  وهێل خاکههه ی ده یژڕۆ
. دران  دارهێسه  لهه داێهت یقهاز یفهی و سهه یقهاز یدر کهورد و سهه یل گهه یزن مهه یوا شهێپ  که یت بهیتا  کوردستان به یتاڵ ژههڕۆ
کوردسهتان  یاتڕوکمهێد یزبیح  واته ،یت بهیتا  به  رکرده سه یدانیه شه یزبیو ح یگشت  به دانیه هش یزبیح یارڕیب  به  ژهڕۆو ئه
  لهه نیدا، تهاکو بتهوان مانیشهاناز  له ڕپ یژووێم  له  وه بونهڵقو ۆو ب دانیه شه یووحڕ ڵ گه  کردن له ت وهڵ خه ۆب  کراوه یارید
  نههی کههیو ب نیه بکهه زێه دار و بهه ووره ێپ یمانۆو خ نینجڵێ هه ڕ هزر و باوه دا دانیه شه یکان نرخه  به  وه کردنه یتاق یایر ده

  هیاسهیس  پوره لهه و که له نینیب  نه ازین ێب مانۆسمان خ که  یبا ه. ومانێوراز و نش هه ڕپ یبات خه یگاڕێ ی وه ره ووناککهڕ یچرا
 یکان دهیه شههه  لههه 47 – 46 یکان هڵسهها ی وه نهههاڵجو  لههه د، مهههم محه یقههاز وا شهههێپ  لههه مههار،ۆک یم رده سههه  لههه ی نههده مه هڵو ده
ک قاسههملو و  وه یکان دهیه شههه  رکرده مان وسههه کههه له که ێینههو یشههۆڕش  و لههه  فزادهیر شههه ، الئاواره کان،مههه هینیوع، م مه رده وسههه ئه
 کان، دهیه شههه  رمانههده فه ،یر بهههڕێ یدانیه ، شههه رکرده سههه یدانیه شههه یووحههڕ ڵ گههه بهها له.  مههاوه ێج بههه مههانۆب ینههد فکه هڕ شههه
و  نێیبهدو کان دهیه شهه  ره بههۆڵو ک یکهوژڵ مههۆک یدانیه شهه کان، دهیه شهه  نگرهیال کان، دهیه شه  ندامه ئه کان، دهیه شه رگه شمهێپ
 .نی که نه انیریب  له
 
مو  ر ههه رامبهه به  لهه ێداته ده وامانیو ه ێخش به ده ێمان پ و ووره زێکوردستان ه ی رچوار پارچه هه یتاڵ سورخه یدانیه شه یادی
  بهه انیمان کهه وه ته نه یت و سهامان روه سهه و وهڕیهب مان کهه تهاڵو  لهه انیهچاو ڵدان سها سهه ییژاێدر  به ی انهین مهیهر ئه  زهێو ه ئه
  یهه  لهه ڵسه  کهه ێرمان ب هانده ک هی وهێش  و به ێباتمان ب خه یر شاندهینڕێ دانیه شه ینێخو ێب ده. نیب اگرڕ ۆخ  بردوه ناڵتا
دوا  ێبهه ده. ێبهه ده یزگههارڕ داکردنیههف انیههرز و گ بههه ی ووره  بههه این تههه رکههراویداگ یکههێتاڵ وه.  وه نهههی کههه  نههه ین مهههیهر ئه یکههێزێه

 کێد ممههه محه یر قههاز هههه یگههاێج  و لههه ێبههدات نمههانیو ت ڕردار، گههوو سههه  تهههێبچ ی وه ش ئهههێزن، پهه مههه یوا شهههێپ یکان رموده فههه
و  ئههه ینرخه ێبه ده ێبههو یئهازاد کێل گهه ڵههێ ده  و کههقاسهمل دیه شههه ی کهه نرخه  بهه  ووتههه ێبه ده. ێدابه دانیهه مهه  زاران الو لهه ههه
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  مهان لهه قاره یکهورد ی رگه شهمهێپ سهتاشێر ئ ههه تریمۆلیک اند سه ییژاێدر  به نۆک چ روه هه. ێب گامانڕێ یبدا، چرا ش هیئازاد
 .ن که ده یت هیاۆڤمو مر کورد و هه یماف و ئازاد  له فا یدان و د یکیو تار زمیڕۆڕیت ڵ گه  له ڕ شه یدانی مه
 
مان  کهه له گه یهاتو بن نهه  له یزێو ه مانۆخ  به مانڕ باوه  ن که که ده ێکان داوامان ل رزه ربه سه  دهیه مو شه و هه وا شهێپ یووحڕ

 ریهاگد یکێزێه  یه  و له نینڵێ نگاو هه مان هه که له گه یو توانا زێه ییتاۆک ێب یایر و ده ره به  وه رزه به یک هی ووره  و به ێب هه
. ر دا کهه ریهداگ ینان مههیهر ر ئه سهه به  کهراوهێل مڵهزو یالن گهه ۆر به وتن ههه رکه سهه  که  هییدا ن  وه گومان له.  وه نهی که نه ڵسر  که
 .  لماندوه سه ی وه ئه یت هیاۆڤمر یژووێم
 

 ٢٠١٦ی مارچی ٢٨: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
 

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

  یه تی کوردایه  نیا ڕێگاچاره ته
    
 ی وه شهاردنه بهۆ ئامڕازێهک ک وه زۆرتر و  داوه ست  ده له خۆیان فهوومی مه کان یه سیاسی  واژه سته ده و مک چه ئێستادا می رده سه  له

 ر، گهه حلی  ته توان، سیاسهه ر، نووسهه  ببێته س که موو هه  که  کردوه کارێکی مێدیا سۆشیال. هێنرێن ده کار به جۆراوجۆر ئامانجی
 دێموکڕاسهی، ک وه کانی مکهه چه. هتهد... و سیاسهی دێری چهاوه سیاسهی، پسهپۆڕی نیزامهی، پسپۆڕی نی، ده مه چاالکی شۆڕشگێڕ،

  بهه نێک الیهه و س رکهه هه و  دامهاڵراوه ر بهه له یان زانسهتی رگی بهه هتد، ..و فیدڕالیزم خوازی، وه ته نه شۆڕشگێڕی، سۆسیالیزم،
 بهێ دا جازی مهه دنیهای  لهه ڵکێک خهه  ڵهه کۆمه  کهه  یهه وه ئه خراپتهر ش وه لهه. تاشهێ داده بهۆ واتایهان خهۆی کانی قازانجهه ی گوێره

  لهه م ده و خۆیهان  بهه  داوه کانیان یه پسهپۆڕی موو ههه ی بڕوانامهه بۆخۆیان بێ، تێدا یان پسپۆڕی کی یه ندی تمه تایبه هی  ی وه ئه
 جیهاتی  لهه و خۆیهان  بهه  داوه خۆشهیان ی ڵگهه کۆمه کهانی توێژه و چهین موو ههه تی کالهه وه  وه لهه جگه. ن ده رده وه کان بواره موو هه
 .ن که ده  قسه مووان هه
 
 کانی نهه الیه موو ههه ر سهه له شهوێن  ریکهه خه و   یه هه زۆرتریشی کڕیاری  وه گرانه داخێکی  به دا کوردان نیو  له  شێواوه  بازاڕه و ئه

 نێک الیهه شێلگیری نگری الیه  بنه ده واسن؛ ڵده هه کان یه کوردستانی  ڕێکخراوه  وه خۆ  وانه له ڵێک کۆمه. نێ داده کورد ی وه بزووتنه
 دا کههانیش بواره ووم هههه  لههه و  یههه ڕێکخراوه و ئههه پسههپۆڕی  بنههه ده دا کههان بواره موو هههه  لههه. شههتێک موو هههه پسههپۆڕی  بنههه ده لێههی و

  کههه ڕیکخراوه سیاسههیی قیبههانی ڕه بههۆ حههوکم و ن ده ده  کههه ڕیکخراوه بههۆ بڕیههار. خۆیههان  بههه ن ده ده  یههه ڕێکخراوه و ئههه تیی رایههه نوێنه
. بهاش  نهه که ده  سهاڵه نهدین چه جاشهی کیش یهه چرکه  بهه ر ههه و جاش  نه که ده یی وه ته نه باتکاری خه  چرکه ک یه  به. ن که رده ده
 ر سهه  لهه شهوێن تهوانێ ده زان، نهه ههی  منهداڵی ههاتوی تازه نگرێکی الیهه  کهه  شهێواوه  هێنهده  وه داخهه  بهه سیاسی وای هه و ش که
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 بات خه ری نگه سه  له  وه پێکه جار یان ده  به و بوون ردا نگه سه ک یه  له ساڵ سی  له زیاتر  که باتگێڕ خه دوو نێوان ندیی یوه په
 .دابنێ  بووه ڕزگاریان رگ هم  له دا
 
 کی یهه باڵوی و رش پهه  چونکهه  بهه.  گونجهاوه زیهاتریش  پسهپۆڕانه  زڕه و ئهه بهۆ وا شهوهه که  وه داخهه  بهه کوردستان اڵتی خۆرهه  له
 ڕێ، پههه ده ێت دژواردا زۆر رجێکی لومهه هه  بهه اڵت خۆرهههه باتی خهه.  کێشهاوه دا کان یه سیاسهی  ڕێکخههراوه ر سهه به بهاڵی ترسهیدار مه

 اڵتی خۆرههه  لهه کهورد ی وه بزووتنهه تی توانیویهه و کها ده یدانداری مه دا کوردستان کانی شه به موو هه  له ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی
 ت تایبهه  وبهه  یهه هه دا کان یه سیاسی  ڕێکخراوه نێو  له ئاڵۆزی و گرژی  وه دیکه کی الیه  له. بکا گیروگرفت زۆر تووشی کوردستان

 نێههودا  لهه کیی ره دووبههه و تبوون لهه کوردسهتان، دێمههوکراتی حیزبهی  واتهه کوردسههتان ی شهه به و ئهه سیاسههی ڕێکخهراوی رنگتهرینگ
 کۆمهاری ڕێژیمهی  کهه  نیهه دا وه لهه گومهانم.  کهردوه یان هێالنه ترسیدار مه کی یه شێوه  به زۆر سیاسی کانی خۆره مشه ، بووه دروست

 کهانی ڕیزه نێهو  بخزێنێتهه خهۆی کانی خۆره مووچهه  کهه نهازانم دووری  بهه ههی  و گهرێ رده وه ڵک کهه  ایهو شهوهه که و له ئیسالمییش
 کانمان گیروگرفتهههه ری سههه چاره بههۆ ک ڕێگایهههه و بکهها  وره گههه زۆرتهههر رچی هههه کانمان یههه ناکۆکی لێنی کهههه بههدا وڵ هههه و وه ئێمههه

 . وه هێڵێته نه
 

 تهوانین ده چهۆن بهین؟ ربهاز ده کگرتوویی یهه و رزی ربه سهه  بهه  کهراوه دروسهت بۆمهان ی زایهه فه و ئهه نێهو  لهه تهوانین ده چهۆن  ئێمه
 بهۆ ڕێگامهان ؟ کوردسهتانه اڵتی خۆرههه دڵسهۆزی کهوردێکی موو ههه ونی خهه  کهه  وه ینه خه ک ریه سه وه دێموکڕات ی وره گه ی ماڵه بنه
 قهازانجی  بهه ی نهه الیه ر ههه ویش ئهه کان، یه سیاسهی  مکهه چه بهۆ وجهۆرجۆرا ی وه لێکدانهه و فسیر ته ئایا ؟ یه چی یشتن تێگه لێک
. نها ڵهێم ده من ئهه بکها؟ موار ههه گرتنمان ک یهه ڕێگهای تهوانێ ده مێهدیا، سۆشیال ر سه کانی پسپۆڕه  زڕه ردانی ستێوه ده  به و خۆی

 و دارتههر کیش ک یههه  لههه ک یههه رحاڵ هههه به.   ین هبکهه تاوانبههار مکانههه چه و لههه الدان  بههه کتر یههه تههوانین ده هاسههانی به زۆر  چونکههه
 و ئینسههانی نهها ئێسهقان ر سههه تهها و وتوو دواکهه سیسههتمی نێههو کانی تهه رفه ده  کههه ین تێبگههه لێهک تههوانین ده چههۆن. ڵگرترن ئاوههه

 دا ک ڕێگایهه چ  بهه. گهۆڕێ  بێنینهه تێدا خۆمانی کورد ی ئێمه تا دا ده بۆشایی بواردا هێندێک  له ئیسالمییش کۆماری دیکتاتۆری
 ی گریسهه نه  سیسهتمه و ئهه ڵ گهه له ڕۆژێ موو ههه ین، کهه ده بهۆ باتی خهه  ئێمهه گۆیها  کهه کهورد میلیهۆن  ده  لهه زیاتر  که ین بگه تێ

 و ئهه بهۆ  کهه ین گهه ده تێ چهۆن. بهدا  ناسهه هه دا ی زاکهه فه نێهو  لهه  ناچهاره و بهژی ڵی گه  له بێ ده و  وڕوویه ره به ئیسالمی کۆماری
 بهۆ ئیسهالمی کۆمهاری سیسهتمی  کهه بهدا نیشهان خهۆی تیی کوردایهه  وه ربیجانهه ده و لهه ی وه لهه  جگهه  وه ته ماوه نه ک ڕێگایه  ڵکه خه

 ، یەیە ده سههێ  لهه زیهاتر  کهه بههین ده حهاڵی  وه لهه ی کهه.  وانەیههه له کێک یهه ڵبژاردن ههه ناو بهه  کههه ، وه یانکاتهه ده خهۆی ئامهانجی
 و وشهار هه خهۆی، ڵماس، سهه ، ده غهه نه ورمهێ، ک وه کانی ناوچهه  لهه ئیسالمی کۆماری ستانی ده کاربه و ری ئازه تانیناسیۆنالیس
 بهێ ده ئایها. دابهڕن کوردسهتانیان  لهه و بگهۆڕن  ناوچانهه و ئهه دێمهۆگرافیی تا  ناوه ک یه ستی ده نێو له ستیان ده  دیکه جێگاکانی

 و پیهاو وتنی رکهه ده وه خۆی؟ نیشاندانی بۆ رگرێ وه ڵک که ڵبژاردن هه ناو  به تی رفه ده  له  چانهوناو له کورد  که بین  وه ئه دژی
  بههه بههێ، تێک رفههه ده ر هههه له رگرتن وه ڵک کههه  بههه جهها ، وه یههه کوردی لیباسههی  بههه و ڵ کۆمههه  بههه ورمههێ کانی قامه شههه  لههه کههورد ژنههی

  ی سبه بکا، چۆل ری ئازه توندڕۆی ناسیۆنالیزمی بۆ یدان مه و  وه بشارێته خۆی ردکو ر گه ئه ئایا ؟ نیه کورد ی له سه مه قازانجی
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 .ن ده ده کوردان  به دا ورمێ ی ئیداره  له شداری به ڕێگای ت نانه ته یان ن، ده ده کوردان حویلی ته ستی ده دوو ورمێ ڕۆژێ
 

 کۆمهاری ی چوارچێهوه  لهه اڵت سه ده ئاڵوگۆڕی دروشمی  به سینڵوا خۆهه یا ئێستا،  له ر به ساڵ سی دروشمی  به کردن رم رگه خۆسه
  بههه ت نانههه ته کههورد لی گههه بههۆ نووس چههاره دیههاریکردنی مههافی بههوونی دابین. دێ  ئێمههه چیههی لکی کههه  بههه تههاران  لههه دا ئیسههالمی

 ری سهه چاره. ین کهه خۆش تی ڵهڕوا ئاڵوگۆڕی هێندێک  به خۆمان دڵی تا نابێ، ر به سته ده ئێرانیش  له دێموکراسی کردنی پیاده
  لههه و وافوقی تههه ی شههێوه  بههه بههێ ده یههان.  نیههه م ده ر بههه  لههه زیههاتر ڕێگههای دوو دا وه تههه نه  فههره واڵتههی  لههه یی وه تههه نه ی له سههه مه

 بهن ئهازاد دا خۆیان رێمی هه بردنی ڕێوه به  له کان وه ته نه موو هه  که ک یه شێوه به بکرێ ر سه چاره دا وه ته نه فره واڵتی ی چوارچێوه
  لهه  دیکهه جهۆرێکی. بێهنن پێهک خۆ ربه سهه تی وڵهه ده رکام هه و  وه ببنه جیا بێ ده یان بن؛ شدار به دا ندییش ناوه تی وڵه ده  له و

 مهافی  هنابێته  - نیهه ر ههه ویشهمان ئه  کهه – ندی شهارۆمه مهافی و نگی رههه فه ئهازادیی هێنهدێک.  نیهه ئارادا له یی وه ته نه مافی
 .یی وه ته نه
 
 و مک چهه و ئهه موو ههه جیهاتی  لهه. ین بکهه ربهاز ده دا مکانهه چه و له مان تیس قه  له خۆمان  پێویسته ین بگه ئامانج  به ی وه ئه بۆ
 موو هههه ین بههده وڵ هههه بههێ ده. کگرتوویی یههه و تی کوردایههه: باتمان خههه ڕێگههای چههرای  ینههه بکه کی ره سههه سههڵی ئه دوو  واژانه سههته ده
 مهافی  کهه  یهه هه چێهژی و تهام کاتێهک کهورد ی ئێمهه بۆ دێموکڕاسی. بێنین کار به  دووانه و به تکردن خزمه بۆ  دیکه کانی مکه چه
 مهافی دیهێنهانی وه  لهه نگاوێک ههه  کهه ڕوا ده دا بهاش کی یه ئاراسهته  بهه کاتێهک نی ده مهه باتی خه. بووبێ بەر سته ده ییمان وه ته نه
 خۆمهان نێهو تیی کیهه یه  لهه  بهر زه  کهه  قازانجهه  بهه کاتێهک خۆمهان یری غهه ڵ گه  له یمانی هاوپه.  وه بکاته نیزیکمان یی وه ته نه
  ئێمهه یی وه تهه نه داوای بهۆ ری سهه چاره  کهه ین بکه تێدا هاوکاریی  پێویسته و  سنده په  ئێمه بۆ کاتێک تاران  له ئاڵوگۆڕ. دا نه
 ی چیله سهته ده  ینهه بکه مان که له گه قوربانیدانی و ماندووبوون و ندنشینان ناوه وتنی رکه سه بازی پرده  هببین نابێ  ئێمه. بێ پێ

 .بێ  ئێمه بۆ ی که ڵه دووکه نیا ته  که ئاگرێک
 
 بههێ ده  کههه کوردسههتان اڵتی خۆرهههه ت تایبههه  بههه. کههورده لی گههه پێداویسههتیی ترین وره گههه کگرتن یههه ئێسههتادا رجی لومههه هه  لههه
 هێنهانی دی وه  لهه. نهادرێ بهۆ ی وه پتهه و هێهز  بهه  کانه ته و ئه الق ک یه ر سه  له نیا ته و کگرتن یه بێ  به رپێ، سه  وه ستێته هه
  بهه پێشهدا  لهه. دابنهێن خهۆ  لهه  مایهه بهن  ئامهاده دووکیهان ر هه و بن نگ پێشه بێ ده حدکا و حدک دا ش گرنگه  یه پێویستی و ئه
 و تی کوردایههه باتی خههه  بههه گههوڕوتین دیکههه کههانی ڕێکخراوه و حیههزب ڵ گههه  لههه کگرتنیان یههه  بههه دواتههریش و یان وه کگرتنههه یه
  ئێمهه ڵکی خهه  که  نیه دا وه له گومانم. یدان مه  هێننه بی و ن که رم دلگه کوردستان اڵتی خۆرهه  له مان که له گه و ن بده ری ماوه جه

  لهه ڕێهژیم ری رکوتکه سهه زگهای داموده موو ههه ، شهخوراوه به  لهه گه و ئهه هاتووی نهه بن  لهه هێزی نیخڕۆشا  به و  یه ئازادی تینووی
 .ڕاناگرێ ر به له خۆی نێک هریمه ئه هی   که  داوه نیشانی تی کوردایه هێزی. پێچرێ ده  وه تێکه کوردستان
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 ند بودوه د سدیقی که ممه ر محه ۆشهتێک

 
 

 
 
 
 
 
  لهه یانیند، گ بودوه که یقید سد ممه محه ر شهۆکێکوردستان، ت یالت ژههڕۆ  له ۆ مر یماف  له یرگر به یبوار ی وره گه ێڕیباتگەخ
ر  گهه بها ئه. نینهێب  هڵهزا وه کان هیهت هڵو ودهین  هڵه مههۆک وۆڕو که نیه بکهه  هیه وره گهه  ووحههڕو  لهه یرگر مومان به با هه.  هیر دا ته خه
 ینهد وهی کوردسهتان پهه یمهوکراتێد یزبهیح  بهه ی نهده وه ئه. نین هیه بگهه ێج بهه مانۆخ یرک ئه  مهێم ئ که یالن ن که نهۆب شمانیچیه
 کان هییه وه تهه نهوین  هڵه مههۆو ک ۆڕمو که ههه  داوا لهه ،یگشهت یریسهکرت زڕی به  دا واته یت هیرپرسا به ی اددهڕ نیتراڵبا  له ، هی هه

 زبیهح یرپرسان به یداگریپ ڵ گه له  وازه و بانگه ئه. ون کوردستان بکه یالت ژههڕۆ  له ۆ مر یماف یباوک یانیژ یایفر  که  کراوه
 یزبهیح یکهان مو کادره دا ههه شهمانیکان هییند وهی پهه  لهه.  کهراوه ڕێ بهه یت هیسا و که زبیند و ح دان ناوه سه ۆوالت ب ی وه ره ده له
رباس و  بهه  نههێینهد ب بودوه که زڕێه بهه ی له سهه مه ، هیه هه انیند وهی په  که کێن هیر ال هه ڵ گه هل واڵر ب به یک هی وهێش  رکدارن به ئه
 ایههدن یر رانسههه سه یکههان کخراوهڕێو  زبیههنههد و ح مو ناوه هههه  بههه زبیههح یگشههت یرێسههکرت یواز بانگههه. ن بکههه یهاوکههار یداوا
 ی وه ره ه ده کهورد لهه یالوانه. ێسهتوبرد بکهر ده اڕ ک هیهمو ال ههه  له  ستهیوێپ دا زهۆریپ  رکه و ئه ئه یکردن ێج به یج  له. نن هی بگه
 .ستۆد ۆ مر ی وره گه یکێووحڕ یزگارکردنڕ ۆب نڵێبجو ت،اڵو
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 نپور سه سوڵی حه ڕه مه ری دێرین کاک حه تیکۆشه

 
 

 
 
 
 
 
 
. وت کهه دانێهل  نپور لهه سه حه ڵیسو هڕ مه کاک حه نیرێد یر شهۆکیت ی که وره گه  هڵد  ئاگادارکرام که  وه رهۆز یکێر سه داخ و که  به
کههورد  یل مو گههه هههه  کوردسههتان داو لههه یاتڕمههوکید یزبههیح  لههه یران نگه هاوسههه  لههه ،ی که رزه ربه سههه  هڵههما بنه  لههه  وه نهههۆو ب بههه
 یم رده سهه  ر لهه ههه  بهو کهه مهوکراتێد یزبهیح ی شاوانه وهێل  و کادره له کێک هینپور  سه حه ڵیسو هڕ مه کاک حه. م که ده یشۆخ ره سه
 یزۆسهڵد یکێوانیپشهت دا ١٣٤٧ – ٤٦ی  وه جواڵنه  له. سشتبوی بات گه خه ی لوتکه  دا به موکراتید یزبیح یر نگه سه  له  وه هیالو
  بهه یت خزمه نیتر وره گه  وه شه قوتابخانه یر نگه سه  بو، له  قوتابخانه یستاۆمام  و که ئه. شت دهر سه یشار وین  بو له  وه نهاڵجو
و  ئهه. دان ده یدا ههان یئازاد یناوێپ  بات له خه یدانی و مه ره کرد و به ده یر روه شتمانپهین یرێف یکان هیقوتاب. کرد ده ی که له گه
  لهه زاشهادا هڕ مهه حه یمهێژڕ یم رده سهه  ر لهه ههه  کهه  وهۆکردبه ۆیخه یگهایدا ج مهوکراتید یزبهیح یالتیشهک ته وێهن  له ک هی وهێش به
  لهه یشهدار به بهویتوانی نهه ۆیخهۆب نهد رچه هه. ردراێهبژڵ ههه زبیهح ییر بههڕێ ینهدام ئه  بهه ینێه نهه یک هی وهێش  دا به ٣ ی نگرهۆک
 .اندی گه ده ێج به ۆیخ یزبیح یرک ئه شت رده سه یشار وێن  له ینێه نه ی وهێش  ر به دا بکات و هه  نگرهۆک
 
 .ێب ید وه یزۆریپ یو ئامانج ێب بوارڕێ ڕپ یگاڕێنپور شاد،  سه حه ڵسو هڕ مه کاک حه یووحڕ
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 ی کار؟ رنامه به  ینه چۆن هزری قاسملوو بکه

  
 بزاڤههی ر سههه  لههه ی وره گههه کی یههه ری کاریگه قاسههملوو حمانی بههدولڕه عه دوکتههور ر رێبههه هیدی شههه  کههه  نییههه  شههاراوه سههمان که  لههه

.  یههه هه تائێسههتاش و  بووه هههه تی تایبههه به کوردسههتان اڵتی رۆژهههه  لههه و گشههتی به کوردسههتان موو هههه  لههه کههورد رزگههاریخوازیی
  بهه دا راسهتی  لهه قاسهملوو ههزری و  رچاوه بهه زۆر یهه ری وکاریگه ئه دا دێمهوکرات ی وره گهه ی ماڵهه بنه کهانی ریزه نێو  له ت تایبه به
 . زاڵه دا کوردستان اڵتی ۆژههر کانی دێموکراته باتی خه وی رێڕه ر سه
 
 و  وه لێکدانهه ی شهێوه و  سهاڵه نهدین چه باتی خهه وی رێهڕه نێهو  لهه گشهتی، به  وه کهورده ی له سهه مه  به بێ هه ندی یوه په ی نده وه ئه

 کانی پارچهه موو ههه  لهه کهورد رانی رێبهه کهرێ ده  کهه ن ههه  وره گهه زۆر ی وانهه دا قاسهملوو دوکتهور کردنی ری رێبه و تسازی سیاسه
  ڵهه مامه بهۆ خۆیهان باتی خهه کانی سهکه رته به و تاریهک  قۆناغهه ی وه ره کهه رووناک چهرای  نه بیانکه و بن فێر لێیان دا کوردستان

 . نیوه ته وریان ده چوار ر هه  وه داخه  به  که دا، کورد یارانی نه پالنی ر سه به زاڵبون بۆ و ریان وروبه ده ڵ گه له کردن
 
 شهکرانی دابه ههۆی  بهه  کهه  یهه وه ئه کوردسهتان ی پارچهه چهوار ر ههه  لهه کهورد رانی رێبه موو هه م رده به کانی نگه ئاسته  له کێک یه

 ی شهانه به و لهه ک ریهه هه  لهه  وه داخهه به دا، ڕاسهت نێوه اڵتی رۆژههه ئهاڵۆزی و  پڕکێشهه ی ناوچهه واڵتهی چهوار ر سهه  بهه کوردستان
 شهێک به  کهه ی واڵتانهه و لهه کام هی .  تۆیه ی که له سه مه هزری و فکری دوژمنی ورت ده چوار ر هه بی، دا بات هخ  له دا کوردستان

. نهین دا واڵتانهه و لهه ک یهه ههی   لهه کهورد ی له سهه مه ری سهه چاره موافقی دا راستی  له ، کراوه ش دابه دا ر سه  به کوردستانیان  له
  لههه قۆناغێههک  لههه  نگههه ره یی ناوچههه ریی بههه رکه هههۆی  بههه دا ت حاڵههه باشههترین  لههه دا واڵتانههه و ئههه ر سههه به حههاکم کانی رێژیمههه
  لههه و بێههنن دراوسههێیان ی کههه واڵته بههۆ فشههارێک  وه کههورده ی وه جوواڵنههه هههۆی  بههه بههێ قازانجیههان  بههه دا بات خههه کانی قۆناغههه
  لهه م ههه ی وه ئهه بۆ  وه بدۆزنه نگێک پارسه بتوانن چۆن  که  دایه  وه له کورد رانی رێبه ری هونه. ن بکه  پێوه ی ڵه مامه دا کۆتاییش
 دا کۆتهایی  لهه  کهه  واڵتانهه و ئهه کانی یهه داخوازی بهاری ژێر  چنه نه  وه کرده به م هه و رگرن وه ڵک که کانیان ره دژبه نێوان ناکۆکی

 فۆرمهولی  لهه.  دیبهۆوه هێزی بهه و کهاری زۆر فۆرمهولێکی دا  یهه ندی هیو په و لهه قاسملوو دوکتور. کوردن ی وه ته نه موو هه زیانی  به
  هاوکێشهه نجامی ئهه سهتهێنانی ده به دا راسهتی  لهه و پێهدرابوو ی وره گهه رۆڵێکهی بۆخهۆی کهورد هێهزی ری فاکتهه قاسملوودا دوکتور
 ههی  عێهراق، تی وڵهه ده ڵ گهه له دێموکرات حیزبی ندی یوه په ڕای ره سه  وێنه بۆ. کورد ی وه جوواڵنه هێزی  به درابوو  که یه سیاسی
 ڵ گهه له تی دۆسهتایه  میشهه هه وه، شهکانده نه دا  واڵتهه و ئهه تی حکوومهه الی بهه تی دۆسهتایه رازوی ته تای قاسملوو دوکتور کاتێک
  وه یهه که حیزبه و و ئهه ێگهایر  لهه  کهه کرد نهه قبهووڵی کهات ههی  و  دا تی یارمه ت نانه ته و راگرت باشوور  له کورد ی وه جوواڵنه

 بوو، ههه ئوسوولی اڵمی وه اڵم به کرێ، نه لێ داوای  که بوو نه  وه ئه  له سه مه. بێ باشوور  له کورد ی وه جوواڵنه بۆ فشار بچوکترین
 یاران نهه بهۆ رجی مهه و ئهه دا فشارهێنان کاتی  له. دا یاران نه ر رامبه به  له ئاسمان شکی ته  برده ده کوردی ی وه جوواڵنه هێزی و ئه

 ی هاوکێشهه. ن ده ده گرێ لێهک باشهوور و اڵت رۆژههه باتی خهه بێهنن فشار ر گه ئه  که یاندن گه راده پێی ئاشکرا  به و کرد ده دیاری
 ن، کهه نه  ارهکه و ئهه ر گهه ئه و ن بکهه ر سهه چاره سیاسهی ی شهێوه  بهه کهورد ی له سهه مه  کهه بکا داوا وام رده به  که بوو  وه ئه قاسملوو
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 جۆرێهک  بهه ی ییهه وه ته نه  ته سیاسهه و ئهه.  وه سهتێته بوه براکانی و خوشک دژی  نییه  ئاماده اڵت رۆژهه کوردی و،  خۆیانه ی کێشه
 یان ڕبهه زه و ههاتن ده باشهوور باتگێڕانی خهه دا دێموکرات حیزبی کانی ریزه نێو  به لێهاتبوو وای دا کۆتایی  له  که کردبوو جێگیر

 ر هههه عێههراق تی وڵههه ده اڵم بههه ، وه ڕانههه گه ده دا دێمههوکرات گاکههانی باره و  بنکههه نێههو  بههه و دا ده فاشیسههت عسههی به تی حکوومههه  لههه
 .زانی ده ی که اڵمه وه  چونکه کرد، ده نه باسیشی

 
 قهازانجی ی بناغهه ر سهه  لهه بهوو سهیدیپڵۆما نهدیی یوه په رباس، بهه  هێنایهه قاسملوو  که کورد موو هه بۆ  دیکه ی وره گه رسێکی ده

 ر سهه به ئۆلۆژیکی ئیهد تی برایهه یها تی، مرۆڤایهه یی زه بهه یها کۆڵۆنیهالی، نهدی یوه په می رده سهه  کهه دایهن رسهی ده و ئه. ش هاوبه
 بچهێ یها کهی، ره ده هێهزی سهتی دارده  ببێتهه گیهانی پاراستنی بۆ نیا ته و بێ کۆڵۆنیالی ندیی یوه په سلیمی ته نابێ کورد.  چووه
 کهرا  دیکته پێی رچی هه و داخا چاوی و  وه ستێته ببه  وه که ئۆلۆژیه ئید  به خۆی یا ن، بده تی یارمه  وه بپاڕێته ک یه قوربانی ک وه

 و کههاب تههاووتوێی ر رامبههه به نی الیههه نههدیی وه رژه به ڵ گههه له نگێنێ، ڵسههه هه خههۆی کانی یههه ندی وه رژه به بههێ ده ڵکوو بههه.  وه بیڵێتههه
 .بکا تی دۆستایه و  ڵه مامه  جۆره م به و  وه بگرێته ال ردووک هه ندیی وه رژه به  که  وه بدۆزێته ک یه هاوکێشه

 
 و واڵت ک یهه  بهه کوردسهتانی نهد رچه هه  کهه بهوو  وه ئهه دا کهورد ی له سهه مه ڵ گهه له نهدی یوه په  لهه قاسملوو ی وره گه هزری م سێهه
  کهه وابهوو پێهی و  وه خوێنهده ده کوردسهتانی ی چوارپارچهه ر ههه کانی یه جیاوازی اڵم به زانی، ده  وه ته نه ک یه  به کوردی ی وه ته نه
 بوو نهه وا ره پێی. بکا دیاری خۆی باتی خه کانی قۆناغه و بکا بات خه خۆی رجی مه و ل هه پێی  به بۆخۆی بێ ده ی یه پارچه ر هه

 و دۆسههت  پێویسهته  کههه بهوو  وه ئهه ری زه نههه. بکها ردان سههتێوه ده دا کوردسهتان ی دیکهه ی کههه هپارچ  لهه کوردسههتان کی یهه پارچه ههی 
 حیزبههی ودا ئههه تیی رایههه رێبه ژێههر  لههه مانێک رده سههه. ن رده وه کتر یههه کاروبههاری  لههه سههت ده نههابێ اڵم بههه بههن، کتر یههه هاوکههاری
. بهوو کهوردی ی وه جوواڵنهه ترین وره گهه کوردسهتان، اڵتی رۆژههه ی وه جوواڵنه و، کوردی حێزی ترین وره گه کوردستان، دێموکراتی

 کانی شهه به  لهه تیان خالهه ده بچهوکترین اڵت رۆژههه کوردی ی وه جوواڵنه  نه و دێموکرات حیزبی  نه بێ ڵ گه له ئێستاشی تا اڵم به
  کێشهه دا کوردسهتان کانی پارچهه نێهوان  لهه  دا هدیکه کانی پارچهه  لهه ک یهه پارچه هێزی ردانی ستێوه ده. کرد نه دا کوردستان ی دیکه

 .گشتی  به کورد پرسی ر سه  له  که یه ترسی مه ش مه ئه و کا ده دروست
 

 النهانی وه ، ناوچهه النی گهه نێهوان ی مرۆڤانهه ژیانی وه پێکهه ، ئاشتیخوازانه ری سه چاره  به ئیمان قاسملوو ی وره گه ی وانه م چواره
 ی روانگهه  لهه. دانها ر سهه  لهه خۆشهی گیهانی  وه داخهه به  کهه. بهوو ئاشهتی و دێموکراسهی قامگیریی سهه بهۆ کارکردن و  تۆڵه و رق

 موو ههه کۆتهایی و کرا ده نهه ر سهه چاره ک یه کێشهه ههی  تونهدوتیژی  به هات، ده کار به رگری به بۆ نیا ته ک چه  قاسملووه دوکتور
 زی ره غهه و پربهوغز ئێسقان ر سه تا و لێدراو دیکتاتۆری واڵتانی  له مخابن  که .بوو هه ئیمکانی وتووێژ میزی ر سه  له گرفتێک
 قوربهانیی  بنهه ده نگرانی الیهه جهار زۆر  وه داخهه به و  مهه که زۆر ی مینهه زه جهارێ  وه رێهڕه و ئهه دا، ڕاسهت نێوه اڵتی رۆژههه ی ناوچه

  بۆچوونهههه و ئهههه ههههی ر ههههه داههههاتوو  کهههه  نییهههه دا  وه لهههه انگومههه اڵم بهههه. خۆیهههان کانی دێموکراتیکهههه و ئینسهههانی  بیروبۆچوونهههه
 . یه ئینسانیانه
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 اڵم بهه ڵێنجین، ههه ش دیکهه ی وانهه یهان ده کهرێ ده ودا ئه پڕزانستی و ند مه وڵه ده هزری  له و دا قاسملوو ری روه پڕسه رێبازی  له
 و ههزر ڵ گهه له  ڵهه مامه چهۆن بێ ده دێموکرات ی ئێمه  که ی شه به و ئه ر سه  چمه ده و م که ده  سنده به  گرنگه  وانه چوار و به دا لێره
 .بات خه پانی گۆڕه نێو  هێناوینه بۆی قاسملوو  که ین بکه پوورێک له که
 
  لهه  کهه بهین وریها دا شهمان رۆژانه سیاسهیی ژیهانی  لهه بهێ ده رێبازمهان،  ینهه بکه  پێویسهته  یهه وانه چوار و ئه  که ی وه ئه ڕای ره سه

 داهاتوومهان و مڕۆ ئهه باتی خهه ر سهه له رێنی ئهه ریی کاریگهه  کهه بێنهین کار بهه قاسهملوو کهانی بیره و ههزر جۆرێهک  به دا کۆتایی
 ش وه ئهه. هێشهتووین جێ به بهۆی  کهه ی نهده مه وڵه ده  یه سیاسهی  پووره لهه که و بهه  داوه واویشهمان ته نرخهی  کهه  یهه وکاته ئه. دابنێن

 . پێویسته یکانیزمێکیم و میتۆد ند چه
 
 کردنی ری رێبههه ی شهێوه و کان بیروبۆچوونههه و ههزر  بههه سیاسهی ی ده موزایههه  کهه بپههارێزین خهۆ  وه لههه موومان ههه  پێویسههته :م کیه یه
 ری رێبهه ها روه ههه. ک یهه وه ته نه  لهه مهێن رهه به ندامێکی ئه ک وه  تێدایه کوردی موو هه شی به قاسملوو. ین بکه  قاسملووه هید شه
 موان ههه ر سهه  لهه بوونیشهی هید شه دوای و ئێسهتاش تهاکوو  کهه کاریزماتیهک رێکی رێبه کوو وه  بووه دێموکرات ندامێکی ئه موو هه

 ی ماڵهه بنه نێو  له و بزانێ خۆی هی  به نیا ته قاسملوو ناتوانێ شێک به هی  دا  وره گه کوردستانی  له وابوو  که.  یه هه باندۆری
 و ئههه ری دژبههه  بههه دی وانی ئههه و بکهها  پێناسههه قاسههملوو رێگهای ری ده درێههژه  بههه خههۆی نیا تههه نههاتوانێ س کههه هههی  دا تیشدێمهوکرا
 هیدی شهه یهان ده و د ممهه  محه قهازی وا پێشهه ک وه هیدی شهه خهۆی پهێش  کهه  بهووه ک رێگایه ری ده درێژه بۆخۆی قاسملوو.  رێگایه
  لهه دێمهوکراتیش رێبهازی نگرانی الیهه و کان رگه پێشهمه نهدامان، ئه موو هه.  کردووه ی که وه ته نه  به ش پێشکه ی دیکه رزی به پایه

 مهاڵیش د سهه  ببێتهه ر گهه ئه دێمهوکرات ی وره گهه ی ماڵهه بنه. ن رێگایهه و ئهه رێبهواری ر ههه دا داههاتوش  لهه و ئێسهتا  له رابردوو،
 ی وانهه و  بهووه  یهه ماڵه بنه و ئهه ری نیشانده رێ باشترین قاسملوو ر رێبه هیدی هش  دیاره  که ن، رێگایه و ئه رێبواری ر هه مووی هه
 . هێشتووین جێ به بۆ نرخی  به زۆر
 

 ب زههه مه جۆرێک  ینه بکه قاسملوو ر رێبه هیدی شه کانی هزره و بیر ین ده نه وڵ هه هیچمان  که  یه وه ئه گرینگ ی له سه مه :م دووه
 ڵ گههه له و بههێ ردا سههه  بههه ئاڵوگۆڕیههان کرێ نههه یهها بن، نههه نگاندن ڵسههه هه و  وه پێداچوونههه قههابیلی  کههه. گۆڕ نههه ئیههدئۆلۆژی یهها
 ر سههه  لههه دنیهها کانی تههه بلیمه موو هههه زانسههتی ت نانههه ته و ت سیاسههه و هههزر بههێ رچۆنێک هههه. گونجێنههدرێن نه  تههازه رجی لومههه هه

 وابهوو  که. گۆڕابن دا ئێمه کاتی  له  داتایانه و زانیاری و ئه( له شێک به)  گهن ره و داڕێژراون خۆیان می رده سه داتاکانی ی بناغه
 .بێ دا ر سه به گۆڕانی رج لومه هه پێی  به کرێ ده و  نییه گۆڕ نه زانستیش کی یه تیوری هی  ت نانه ته و سیاسی کی یه تیوری هی 

 قههازی وا پێشههه ک، وه ی وره گههه رانی رێبههه  بههه دانێههین، س کههه ۆبهه پههارێزراویی  دره غههه دا مێژوومههان نگاندنی ڵسههه هه  لههه :م سییێهه
 بهههێ نگێنین، ڵسهههه هه خۆیهههان ک وه بهههێ ده کان میژووییهههه  رووداوه.  وه ندیشهههه فکه ڕه شه دوکتهههور یههها قاسهههملوو دوکتهههور د، ممهههه محه
 هید شهه ک وه کاریزمهای رێکی رێبهه ت نانهه تهه دا رووداوانهه و لهه ر گهه ئه.  بووه هه تێدا کی ره سه رۆڵی کێ ی وه ئه رچاوگرتنی به له

 .ین بکه یان شرۆڤه  تیانه بابه  پێویسته بووبێ، هه کی ره سه خشی نه قاسملووش دوکتور
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 و لهه ئهاوا  ئێمهه ر گهه ئه.  وه ببێتهه دایهک  لهه نهاتوانێ  دیکهه کی قاسهملوویه ئیدی  که  وه ینه بکه ی دووباره دایم  به نابێ :م چواره
  بههه ئێسهتامان رانی رێبههه نهابێ.  هێنهاوه کارمان بههه دا رێنی نهه بههاری  بهه بێگومهان  وه ئههه ین، بکهه مان کههه له گه ی نرخهه به  سهیمبۆله

 رابههردوو ڵ گههه له دایم بههه و ین بکههه سههت ربه به ئێسههتامان رانی رێبههه  لههه بڕیههاردان رێگههای نههابێ. بشههکێنین پێشههوومان رانی روه سههه
 مڕۆ ئههه رجی لومههه هه و ئیمکانههات پێههی  بههه جبورین مههه ژیههن، ده جیههاوازدا مێکی رده سههه  لههه  ئێمههه ڵرحا هههه به. ین بکههه راوردیان بههه

 .ڵێنین هه نگاو هه و داڕێژین ت سیاسه
 

  سهانه که و ئهه دژی  لهه ئامرازێهک ک وه وێ بمانههه ر گهه ئه  کهردووه باتمان خهه کانی سهیمبۆله  بهه مان وره گهه تێکی یانهه خه :م پێنجه
  بیهێنێتهه دا وڵ هه زۆری قاسملوو دوکتور  که هاکانی به  له کێک یه.  یه هه  ئێمه ڵ گه له بۆچوونیان جیاوازی  که بێنین نکاریا به
 خهودی  لهه بهێ ده  وره گهه درێکی غه زۆر ئێستا. بوو کان یه جیاوازی قبووڵکردنی و سیاسی پلۆرالیزمی ، وه یه کوردی تی سیاسه نێو
. قاسهملوون کانی بۆچونهه دژی ، داوه الیهان قاسهملوو رێبهازی  لهه گۆیها  کهه ی وه بهه بکهوتین جیهابیران ین دهب وڵ هه ر گه ئه و، ئه
  وه تهه نه پانتایی  به بێ ده وان ئه.  وه کاته ده م که وان ئه خی بایه  له کان یه حیزبی و یی وه ته نه  سیمبۆله پشت  له گرتن ر نگه سه
  قینه راسههته رێزلێنههانی  یههه وه ئه. بمێنههێ یان ری کارتێکههه کههان، جۆراوجۆره  بیروبۆچوونههه و کههان جۆراوجههۆره  رێکخههراوه و حیههزب و
 .لێیان رگرتن وه رێنی ئه ڵکی که و رێبازیان  به دان وامی رده به وان، له
 
  سهیمبۆله و ئه ن الیه  له زداجیاوا رجێکی لومه هه  له  که گرین رنه وه ڵک که جیابیرانمان کوتانی بۆ کانیان یه تیۆری و  وته  له با
  بهه رمان قانیعکهه لیلهی ده ر گهه ئه و نگێنین ڵسهه هه دا خهۆی کانی مهه و مهان زه  له ک یه له سه مه ر هه با. داڕێژراون  وه ییانه وه ته نه
 .گرین نه ر نگه سه قاسملوو هید شه ک وه رانی رێبه پشت  له بوو نه  وه سته ده
 

  لهههه و نگێنین ڵسهههه هه مڕۆ ئهههه رجی لومهههه هه پێهههی  بهههه کان قاسهههملووه بیهههری و ههههزر  کهههه  یهههه وه ئه  گرینگهههه  ئێمهههه بهههۆ ی وه ئهههه
  بهه و  وه بمێنینهه پێکهرا یان ئیشهاره  وه ره سهه  له  که دا وان ئه رێبازی کانی یه گشتی  هێڵه  له. رگرین وه ڵک که کانیان وه تاقیکردنه

 .داڕێژین کارمان ی رنامه به ، وه بگرنه ک یه دا م رده سه رجی لومه هه ڵ گه له  که مڕۆیی هئ میکانیزمی  به اڵم به کانیان، ویسته پێی
 کانی ئامانجهه بتهوانین هیهوادارم و، پهاکی رووحهی بهۆ نێهرم ده سهاڵو دا قاسهملوو هیدمان شهه ری رێبه هیدکرانی شه ی ساله ٢٧  له
 .بێنین دی وه

 

 ٢٠١٦ی جووالی ٢١: ەوتیڕێک  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------- 
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 نی کوردکاناڵ تیشکهاوێژ بێ مه مین مۆمی ته نۆهه

 
 

 
 
 
 

  لهه سهتیو نه ۆخه یناسه نه ییمانهدوو کڵێ مهۆک یو توانا  ووزه  به ماڵ م به که یکێمکاناتیئ  کورد به ی که نه سه هڕ  هیکورد  هڵکانا
و  بهه. کوردسهتان یتهاڵ ژهههڕۆ  کهورد لهه ی وه تهه نه یزگهارڕ یگهاڕێ یبهوارانڕێ یوام رده بهه یک هیه ناسهه هه  تههێبب یدا تهوان ییتاۆک
و   وره گهه یت هیرپرسها ر به بهه وه انیشهان  وه هیزۆسهڵد یووڕ  لهه این و ته  خشانه بهۆخ  که ی ستانهیو شهۆو خ مو ئه هه  له  وه هی نهۆب

  کههه  هییههدا ن  وه گومههان لههه. م کههه ده ییزبههاۆری، پ داوه ڵکوردکانهها ی وه وکردنهههاڵدروسههتکردن و ب  رنامههه به دن،بر وهڕێهه بههه یقورسهه
 ژڕۆو و  دا شهه ڵک کوردکانا وه ینیۆفز له ته یکڵێکانا  له ی زانهیو ئاز مو ئه و هه ران نهێران، خو نوسه ران،ێکارگ ران، به وهڕێ به
  بههه ابگههرن،ڕ یرسههاویداگ  بههه ، هییههن داێههت یخسهه شه یکێقههازانج  یههه  کههه ت، بهههیئههاوا تا یک هیههایدیم یمۆتهها مهه ک هیهه  نههه که ده
دا  ڵکوردکانهها ین مههه ته ڵیسهها نیم هیهه ده یمۆمهه یرسههانیداگ یکێسههپ ده  لههه. نێنههر داده زبیههو ح  وه تههه نه یسههان که نیزترۆسههڵد
مو  هههه  م لههه کههه ده ۆبهه انیوتن رکه و سههه یر وه ختههه به ژ،ێههدر ین مههه ته یم و داوا کههه ده  سههتانهیو شهۆو خ مو ئههه هههه  لههه یشههۆستخ ده

 ۆههاتن، به  وه کردنههۆک یت ارمههی یواز بانگهه نگ ده بهه  م کهه کهه ده  سهتانهۆو د ڕێو ههاو مو ئهه ههه یها سپاسه روه هه. کان دا بواره
 وادارمیهه. تاڵو ی وه ره ده  دا لهه ابهردووڕ ڵیدوو سها  لهه ت بههیتا به ڵکوردکانا یکان رجه خه یکردن نیو داب ڵکوردکانا یاگرتنڕ

  . دابن ڵکوردکانا یدانێپ شه و گه زکردنێه به یریب  م له رده هه
 

 ٢٠١٦ی ئاگۆستی ٧: ڕێکەوتی  -  دیواری فەیس بووکی نووسەر: سەرچاوە
 

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

 یران ری قه هک نارده ر و هه کۆماری ئیسالمی، خوڵقێنه
 
  رێژیمههه و ئههه سههتانی ده کاربه ی وره گههه ره هه کی چههه مڕۆ، ئههه  بههه تهها وه یه ئیسههالمی کۆمههاری رکاری سههه  هاتنههه تای ره سههه  لههه ر هههه

 ڵ گهه له ش وتوووه دواکهه  رێژیمهه و ئهه ری وههه جه و ت ماهییهه  کهه  وه رووه و لهه.  یرانهه قه ی وه ره ده  ناردنهه و یران قهه خوڵقاندنی
  ی ناوچه یران، قه بێ واڵتی ناگونجێ، مرۆیی کردووی  شه گه و ئازاد ژیانی و یی وه ته نێونه رێساکانی و یاسا ئاسایی، ژیانی
 .زانێ ده بۆخۆی رگ مه ری ته خه  به وایی پڕئاشته دنیای و  ئاژاوه بێ
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 نێهو  داتهه ده فڕێ کانی مرۆییه دژه  وه کرده  له  خنه ره ترینبچوک و کا ده ستنیشان ده ڕزی فه دوژمنی وام رده به نێوخۆدا  له  ربۆیه هه
 و ئههابووری بههواری  لههه. ناپههارێزێ خۆشههی بااڵکههانی  سههته ده کاربه ت نانههه ته دا رێیههه و لههه و نیههزام ڵ گههه له تی دژایههه رفههی زه

  کهه  وه ناکاتهه بێکهاران ی وره گهه  شهکره له و ئه بۆ بیرێک نیا ته نه.  دایه ڕ شه  له ڵک خه اڵنی کۆمه ڵ گه له دایم ، وه تیشه اڵیه کۆمه
  کهههاره  لهههه و بهههازاڕ  لهههه ڵکوو بهههه ، وه گرێتهههه ده واڵت الوانهههی ی%٣٥ م النیکهههه دا بهههااڵش ی بڕوانامهههه ن خهههاوه نێو لهههه ت نانهههه ته

 تی روحانییههه و سههیج به ن،پاسههدارا سههوپای اڵتی سههه ده ژێههر  خاتههه ده کان یههه ئابووری  نههده ناوه و کهها ده ت خالههه ده دا کههانیش ئازاده
 .اڵت سه ده  ربه سه
 

 تیی اڵیهه کۆمه و کولتووری نگی، رهه فه پۆی و تان موو هه  له ستی ده دا، یه ده سێ  له زیاتر ی ماوه  له و  ستاوه وه نه ش وه به رێژیم
 کانی جمگههه  لههه پێشههیان هاتنه  لههه  وهکههردو ریگههری و با عههه و  چههه په نێههو  وه تههه خزاندوه ئێرانههی ژنههانی.  رداوه وه ئێههران النی گههه
 چ گشهتی  بهه ئێهران ژنهانی  که ی وه ئه ڵ گه له. پاندون سه ردا سه به ڕاستی نێوه کانی ده سه کانی وتوووه دواکه  قانوونه و اڵت سه ده
 واڵتهانی وتووترین پێشهکه انیژنه شهانی  لهه شهان توانن ده  وه یه تی اڵیه کۆمه و نگی رهه فه باری  له چ و  وه واریه خوێنده باری  له

 .دراوه نه پێ خشێکیان نه هی  دا ئاخوندی رێژیمی  له اڵم به ن، بده دنیا
 

 دیهاری بۆیهان کها، ده ت خالهه ده دا ڵکیش خهه ی رۆژانهه ژیهانی  لهه ت نانهه ته ئیسهالمی کۆمهاری رستی په کۆنه و وتوو دواکه رێژیمی
 رنێت ئینتههه. ن بکههه لههێ چههاو فیلمێههک چ و بگههرن لههێ گههوێ موزیکێههک چ خۆن، هنهه خواردنێههک چ ن، رکههه به له لیباسههێک چ کهها، ده

 ردا رامبههه به  لههه. کان یههه کی ره ده  یههه فزیۆنی له ته  کاناڵههه ر سههه  خاتههه ده پاڕازیههت و  وه کاتههه ده کههۆ الیت ته سههه کهها، ده کههۆنتڕۆڵ
  یه خۆشهههی نه موو ههههه  لهههه ئێهههران ی ڵگهههه مهکۆ  کهههه جۆڕیهههک  بهههه.  پێهههداوه وی بهههره دا تێهههک  ڵگهههه کۆمه ی شهههیرازه رشهههتێک هه

 و رتیلخۆری بهه تونهدوتیژی، کارهێنانی بهه دزی، شفرۆشهی، له ئیعتیهاد،.  دایهه واڵتهان ی وه پێشه فی سه  له دا کان یه تی اڵیه کۆمه
 . داڕزاندووه ی ڵگه کۆمه و کان یه تی وڵه ده  نده ناوه ئیداری، ڵیی نده گه
 
  لهه زۆرتهر ئێهران دانیشهتوانی کی تهه ک ته  که  خوڵقاندوه وتۆی ئه ئابووری و سیاسی تی، اڵیه کۆمه ییرانێک قه رێژیم کورتی  به

 رێژیمههی  کههه ی اڵیههه به موو هههه و لههه منههداڵیان و ماڵ و ن کههه ربههاز ده  لکههاوه زه و لههه خۆیههان خسههی شه چههۆن  کههه دابههن  وه ئههه بیههری
 .بپارێزن  هێناوه دیاریان  به کان ئاخونده

 
 خۆیهان ، وه نهه که نه بیهر ڵ کۆمهه  بهه ئێران ڵکی خه اڵنی کۆمه ی وه ئه بۆ تی، یه هه رێژێم  که  یه ئامانجه و ئه راست  دیاره ش وه ئه

  تاقمههه و ئههه چنگههی  لههه یان کههه واڵته کردنههی رزگههار تهها بههن دا خۆیههان رزگههارکردنی بیههری  لههه زۆرتههر کان تاکههه و ن خههه نه رێههک
 . سته ره په کۆنه

  وه نهه بکه  وه لهه بیهر وانیش ئهه دا ده وڵ ههه.  وه کاتهه ده تاقی ئێران کانی وه ته نه ر سه له ش ته سیاسه و ئه راست اخۆندیئ رێژیمی
  بهه رێهژیم. بکهرێ رخان تهه وان ئهه کانی ناوچهه بۆ ئێران کانی رمایه سه و داهات  له بێ، بچوکیش ند رچه هه همێکی سه چۆن  که
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 بچهوکی کی یهه پڕۆژه ر ههه ی وه کردنهه  کهه  وه ته هێشتوه دا ئیمکاناتی بێ و توویی دواکه  له ئێرانی کانی هست ژێرده  وه ته نه جۆرێک
 ی کههه ییه وه ته نه  له سههه مه  لههه  وه ئاوڕدانههه  ک وه کولتووریههان ئههازادیی مترین کههه و نگی رهههه فه بچههوکی ئیمکههانێکی ر هههه ئههابووری،

 ی وه تواندنهه ی پهڕۆژه دا کۆتهایی  لهه و  وه رێتهه به بیهر  لهه  ره بهه ره به نوسیان چاره ریکردنیدیا مافی سڵی ئه و بفرۆشی پێ وان ئه
 . وه بکاته تاقی ر سه له ییان وه ته نه
 
 گهۆڕن ده کان گرفتهه ڵکوو بهه ن، ناکه کان گرفته ری سه چاره  به تی یارمه نیا ته نه و خوڵقێنن یران قه تێکڕایی  به  تانه سیاسه و ئه
 نیا تهه و نیا تهه  گیروگرفتانهه و ئهه موو ههه بهۆ رێهژیمیش اڵمی وه. ن که ده لکێش په گرفت و ره به کان ئاساییه  وته ره و یران قه بۆ
 کۆمهاری.  نییهه بهوونی دا خهۆی ی کهه اڵته وه ڵکی خهه ر رامبهه به  لهه رپرس نابهه  هێنهده رێژیمی دنیادا  له.  دوونانه راوه و رکوت سه

  وه ناکاتهه  وه لهه بیهر رگیز ههه ؟ چییه ئێران ڵکی خه اڵنی کۆمه  له و ئه ڕوانی چاوه  که  وه ته کا ده  وه له بیر نیا ته نئێرا ئیسالمیی
 کردنهی دابین شساغی، له کانی یه پێداویستی ئاسایش، کردنی دابین رکی ئه و ڵک خه رانی گوزه و ژیان  له  رپرسه به ویش ئه  که

 ، یهه هه اڵمهی وه ک یهه نیا تهه  گرفتانهه و ئهه موو ههه بهۆ رێهژیم. رشهان سه  وێتهه که ده کانی یه ئازادی و فما کردنی دابین و بژێوی
 و ئهه  سهاڵه وت حهه و سهی ی مهاوه.  وه دانه سهێداره له ت نانهه ته و کهردن زینهدانی تونهدوتیژی، رێگهای  لهه کهردن نگ ده بێ ویش ئه

 لێبهوردنێکی بهووبێ، خۆشهی قهازانجی  بهه ت نانه ته تائێستا. دا ده  سێداره له و کا ده کوژی شه ره کا، ده زیندانی گرێ، ده  رێژیمه
  لهه رووی نێوخهۆیی گرفتێکهی ههی  بهۆ و  داوه نهه نیشان دا خۆی ئۆپۆزیسیۆنی ر رامبه به  له کی یه رمی نه ، وه کردۆته نه باڵو گشتی
 و ئههه ک روه هههه تیههرۆردا، پیالنههی ی چوارچێههوه  لههه ر گههه مه.  وه تههه کردۆ نه تههاقی وایی ئاشههته رێگههای و  کردوه نههه وتههووێژ میههزی

 .وتووێژ ک نه بوو تیرۆر پالنی دا راستی  له  که کردی، قاسملوو دوکتور ر رێبه هیدی شه ڵ گه له ی دانێشتنه
 
 ی پهڕۆژه نهدین چه دا ڕاسهت وهنێ اڵتی رۆژههه ی ناوچهه  لهه.  یرانهه قه نهدین چه ی رچاوه سهه  رێژیمهه و ئهه ئێهرانیش ی وه ره ده  به روو
 ئیسهالمیی کۆمهاری گێڕیی ئاژاوه و خوڵقێن یران قه ستی ده ن مه یه تا هه  وه عێڕاقه  له ر هه و  یه هه گێڕیی ئاژاوه و ردان تێوه ست ده

 ت نانههه ته  کههه ،کهها ده  ردانانه سههتێوه ده و ئههه ڵمااڵوی رووهههه  بههه  هێنههده ئێههران ئیسههالمیی کۆمههاری.  دیههاره ئاشههکرایی  بههه ئێههران
  دیهاره.  کهردوه دروسهت  کهاره و ئهه بهۆ دا یمانی سهوله قاسهمی یی رمانده فه ژێر  له و قودس سوپای ناوی  به تی تایبه شێکی رته ئه
 و ئهه بهۆ رێهژیم تیۆریکی وجیهی ته ند رچه هه ین، بکه لێ چاو یران قه ی وه ره ده ناردنه ک وه رێژیم ی ردانانه ستیوه ده و ئه کرێ ده

  کهه ی ناوچانهه و واڵت و ئهه بهۆ ت تایبهه به ، بهووه ئیسهالمی شۆڕشی ی وه ره ده  ناردنه ، وه رکاریه سه  هاتنه دوای  له ر هه ی کارانه
  واڵتهههه  لهههه تی تایبهههه به دا، ناوچهههه واڵتهههانی کاروبهههاری  لهههه  ردانه سهههتێوه ده و ئهههه نجامی ئهههه. ن شهههیعه مسهههوڵمانی دانیشهههتوانی،

 م النیکهه یها ، شهیعه اڵتی سه ده ی وه باڵوبوونه ترسیی مه  به ست هه کان نشینه سوننی  ناوچه و واڵت  که  بووه  وه ئه دا کان یه بی ڕه عه
 دا کان واڵتهه  لهه خۆیهان تهاقمی و  سهته ده ن بهده ڵ و ههه وانیش ئهه و ن بکهه دا کهه ناوچه  له ئیسالمی کۆماری هێژمۆنی هێزبونی به

  وه تونهدڕه  هێهزه هێزبونی به م النیکه یا دروستبون ت نانه ته. ربگرن وه دا  ناوچه  له کان سوننه ستی هه  له ڵک که و ن بکه دروست
  لههه ئیسهالمی کۆمهاری ی یه یرانسههازی قه تی سیاسهه و ئهه بههۆ  وه ڕێتهه گه ده زۆری شهێکی به ش لقاعیههده ئه و داعهش ک وه کانی سهوننه
 .دا ناوچه
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  لهه ی یرانانهه قه و بهه ئیسهالمی کۆمهاری ئایها  کهه  یهه وه ئه ویش ئهه ، وه کاتهه ده ق زه خهۆی  میشهه هه دا  نێهوه و لهه پرسیارێک  دیاره
  لههه و  بههووه هێز بههه ڕاسههتی به ر، وروبههه ده اڵتههانی وه بههۆ کهها ده یان نارده هههه  کههه ش یرانانههه قه و بههه و کههات ده دروسههتیان نێوخههۆدا
 و ئهه ک روه ههه.  وه نهه ده ده لێهک وای واڵت ت نانه ته و تی سایه که و ن الیه هێندێک  وه اخهد به ک روه هه ؟ بووه قامگیر سه دا نێوخۆ

 هیهوایی بی شهنێک چه و کهوردیش ئۆپۆزیسهیۆنی ت نانهه ته و ئێرانهی ئۆپۆزیسهیۆنی ر سهه  تهه کردۆ کهاری کیش یهه راده تا  بۆچوونه
 . کردووه دروست

 
 کانی ردانه سهتێوه ده. کها ده بهۆ ی شهه بانگه بۆخۆی  که  وتووه که نه س ده ی باته سه و هێز و ئه جۆرێک هی   به رێژیم من ڕی باوه  به
 رێهژیم ر سهه له گهران زۆر  وه یه ئیسهانی بهاری  لهه چ و مهادی بهاری  لهه چ اڵم بهه درێ، ده  پێهوه مانۆڕێکیهان نهد رچه هه  ناوچه  له
  نگاندنه ڵسهه هه پێهی  بهه ، فهه ڕه ته ڵی گهه له رێهژیم  کهه دا یهه ئابووری ی راپهه خه  رجهه لومه هه و لهه  وه یهه مادی بهاری  له. ون که ده

 رێهژیمیش  بهه فهادار وه کهادری و رات فهه نه سهاری خه. وێ کهه ده رێهژیم ر سهه له دۆاڵر میلیارد بیست م النیکه ساڵی کان جۆراوجۆره
  جگهه. ئێهران بۆ  وه چێته نه  نازه جه  وه نه مه یه  له ت نانه ته و  وه هعێڕاق  له ، وه سوریه  له  نییه رۆژ  که جۆرێک  به ، زۆره ئێکجار

 دژوارتهر دێ تها  زعهه وه و ئهه دانهی دریژه.  کهردووه گیری ن مه یه تا  وه عێڕاقه  له ر هه دا درێژ و دوور باتاڵقێکی  له رێژیم  وه له
 و دنیها کهانی زلهێزه موو ههه  چونکهه.  وه یچنێتهه ده کهێ  گێڕیانه ئاژاوه و ئه ری به  نییه علوم مه  تازه. روا هه شی وه لێکشانه و بێ ده

 و  تورکیههه چهین، ئاڵمههان، ، ریتانیها ب ڕانسههه، فه ، رووسهیه مریکا، ئههه ک وه ن، یدانهه مه و ئههه ری بازیگهه  کههه  ناوچهه کهانی زلهێزه
 رمانی خهه ر سهه  رنهه به ی کهه مه رهه به وێ یانهه ده و نداعش ڕی شه دوای ری که دروێنه  دیکه واڵتی ندین چه و سعودی بستانی ڕه عه

  لهه ئێهران ڵکی خهه ت تایبهه به. وێ کهه ده سهت ده چهی  یه زینه هه موو هه و ئه دوای ئێران ئیسالمی کۆماری  نییه دیار هی . خۆیان
 بێ؟ ده نسیب به چی  قوربانیدانه و ت ساره خه موو هه
 
 نائومیههدی و مۆکی خههه توشههی و داون لێههی رێههژیم ی نههده پڕوپاگه تیشههکی  کههه ش یانه تی ایهسهه که و ئههه و  نانههه الیه و هێههز و ئههه

  یهه یاری و بهه بتهوانێ رێژیمێهک  نییهه ئیمکهانی. بهن زاڵ دا خۆیان ترسی ر سه  به و وه نه بکه لێ بیری قوڵتر  وایه ق حه کردوون،
 رۆژێههک کان یههه تی زایه ناڕه نێوخههۆدا  لههه.  وه شههکێنه ده دا خههۆی ر سههه به نکا یرانههه قه  کههه  نییههه دا  وه لههه گومههان. وێ رکه سههه  دۆڕاوانههه

 کهواڵو بهێ رێهژیم ری سهه ش وه ره ده  لهه. دا ڵده رهه سهه رۆژێهک مۆ ژیلهه  بۆتهه دا ترس مێشی خۆڵه نێو له ی ئاگره و ئه و  وه قنه ته ده
  بههه ، بووه هههه تێههدا بههااڵی سههتی ده ئیسههالمی کۆمههاری ی یههه اوهئاژ و ئههه می رهههه به کان، یههه جیهانی  زلهێههزه  چونکههه ، وه مێنێتههه ده

 . وه چننه ده بۆخۆیان  لێزانانه زۆر کی یه شێوه
 

 ٢٠١٦ی ئۆکتۆبەری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ر کوردستان و ئێران سه مریکا له رکۆماریی ئه ڵبژاردنی سه کانی هه نجامه رئه به

  
 رکۆماریی سههه ڵبژاردنی هههه  لههه کههان کۆماریخوازه کاندیههدی بههوو، کراو نههه ڕوان چههاوه دێران چههاوه ی زۆربههه بههۆ  نههده رچه هه :م کییه یه

 و ئههه نجامی رئههه به ک وه کههرێ ده م کههه یه ی پلههه  بههه ی وه ئههه. هێنهها سههت ده به وتنی رکه سههه مریکادا ئههه کانی کگرتوه یههه  تههه ویالیه
 خانمی کاری ی رنامه به. بوون اڵت سه ده ئاڵوگۆڕی نگری الیه مریکا ئه ڵکی خه ی زوربه  که  یه وه ئه بکرێ، لێ چاوی  ڵبژاردنه هه

 ترامهپ ئاغای کانی قسه و کرد ده لێ چاو ئۆباما ئاغای ئێستا، کۆماری رۆک سه ی ئیداره ی رنامه به دانی درێژه ک وه کلینتۆنیان
 رۆک سهه  دیهاره. راکێشهابوون رنجی سهه بوو، ههه جیاوازی بواردا هێندێک  له خۆشی ی که حیزبه کانی بۆچونه ڵ گه له ت نانه ته  که

 و بکها جێ جێبهه ڵبژاردن ههه پڕوپاگانهدای می رده سهه کانی دروشهمه موو ههه ناتوانێ بێگومان دا وه کرده یدانی مه  له  تازه کۆماری
. بێنهێ دی وه ، داوه نگرانی الیهه  بهه ی یانهه ڕوانی چاوه و لهه دێک رسهه ده  ناچهاره بێ رنهه هه اڵم بهه بگرێ، تۆرمز هێندێک  هجبور مه
 تیرۆریهزم دژی لهه تونهدوتۆڵتر و رتر کاریگهه باتی خهه  :له بریتین  که  یه هه  وه له سه مه سێ  به ندی یوه په ی نده وه ئه ت تایبه به
 یهاریکردنی  لهه ی کهه واڵته تی یبهه هه ی وه گێڕانهه تی؛ تایبهه  بهه ڕاست نێوه اڵتی رۆژهه ی ناوچه  له و گشتی  به دادنیا موو هه  له

 سهێ  کهه دا، ی کهه واڵته  لهه کهار هێهزی بهۆ زۆرتهر کهاری تی رفهه ده خسهاندنی ره و؛ جیههانی تی منیه ئه پاراستنی بۆ زلهێز رۆڵی
 .ر سه  رێته به کانی ڵێنه به و بدا نیشان خۆی  له کارایی بێ ده بوون، دا بژاردنل هه بلیغاتی ته  له کی ره سه تێمای

 
 و بهه بێگومهان سهپی، کۆشهکی داهاتوی ی ئیداره کانی ته سیاسه نگاندنی ڵسه هه ی بناغه  ینه بکه  یه له سه مه سێ و ئه ر گه ئه  دیاره
 تههاکتیکی و پههالن و  وه ره ده تی سیاسههه ئههابووری، تی سیاسههه  لههه راوانرف بههه ئههاڵوگۆڕێکی دیهاتنیههان وه بههۆ  کههه ین گههه ده  نجامهه ئه

 تیرۆریهههزم، ری هانهههده کانی رێژیمهههه تیرۆریهههزم، ر رامبهههه به ڵوێسهههت هه دا ش ئاڵوگۆڕانهههه و ئهههه نێو لهههه  کهههه.  پێویسهههته دا نیزامهههی
 ئهابووریی تی سیاسهه کردنی دیاری  له م که یه رۆڵی ی وه ستخستنه ده وه و کان گێڕه ئاژاوه  ییه ناوچه  اڵته سه ده ی وه ستکورتکردنه ده

 و رفراوان بههه ی وه لێکدانههه و ئانههالیز  بههه پێویسههتی  نگاوانههه هه و لههه ک ریههه هه نگاندنی ڵسههه هه  دیههاره. نههوێنن ده خههۆ دا جیهههانی
 و  یهه هه  نگاوانهه هه و ئهه ر سهه له ر کاریگهه کهانی فاکتۆره کی تهه ک تهه  به  النه سه مه و ئه ندی یوه په کانی هێڵه کردنی ستنیشان ده
 اڵتی رۆژههه ی ناوچهه  لهه  کهورده ی له سهه مه کان ره فاکتهه  لهه کێک یهه بهێ رچۆنێک ههه.  وه نابێتهه جێگایهان دا کورتهه  نووسینه م له

 دیهاریکردنی کانی دهنه ناوه  پێویسهته ش بۆیهه ر ههه. گهرێ ده جهێ دا ئاڵوگۆڕانهه و ئهه کانی هاوکێشهه نێهو  له بێگومان و ڕاست نێوه
 رێکی فاکتهه ک وه  وه کهه یه به کهورد هێهزی مو ههه و داڕێهژن بهۆ یی وه تهه نه سهتراتیژی و ن کهه ماندوو  پێوه خۆی کوردی تی سیاسه
 کانی رییهه کاریگه م ده ده وڵ ههه دا مهه ئه ی هاوشهێوه کهورتی بۆچهونی هێنهدێک  لهه. بناسهێنن مریکا ئه ی تازه ی ئیداره  به ر کاریگه

 .م بکه وێنا خۆم توانای پێی  به جیهان و ڕاست نێوه اڵتی رۆژهه ی ناوچه ئێران، کوردستان، ر سه له  ئاڵوگۆڕه م ئه
 

 ر کوردستان سه مریکا له ڵبژاردنی ئه هه ری  کاریگه: م دووه

 
  بێگومان و ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه ی وچهنا  له  کورده ی له سه مه کان ره فاکته  له کێک یه)  که گوتم دا م که یه نگاندنی لسه هه  له
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  (.گرێ ده جێ دا ئاڵوگۆڕانه و ئه کانی هاوکێشه نێو  له
 
 ی وه گێڕانهه  واتهه کهرد باسهمان پێشهتر  کهه ی گرینگهه تێمها سهێ و ئه ر سه له بکا کار وێ بیهه مریکا ئه ی تازه رکۆماری سه ر گه ئه
  لهه م ههه مریکادا، ئهه نێوخهۆی  لهه زۆرتهر کهاری لی ههه خسهاندنی ره و تیهرۆر دژی ڕی شه زلهێز، م که یه ک وه مریکا ئه تی یبه هه
 دژی ڕی شهه نهدی ناوه.  پێویسهته کهوردی ی وه تهه نه ک وه دۆسهتێکی مریکادا ئهه تی یبهه هه ی وه گێڕانهه  له م هه و تیرۆر دژی ڕی شه

 دا کههه ناوچه  لههه کههورد. ڕاسههتن نێوه اڵتی رۆژهههه ی اوچهههن  لههه تیههرۆر، کردنی شههه گه کانی ره هانههده  رێژیمههه ها روه هههه و تیههرۆر
 چ ، بههووه تیههرۆر سههتی ده قوربههانی مێههژوو درێژایی بههه  چونکههه. تیههرۆر دژی  لههه  ره ڕکه شههه هێههزی ئههازاترین و ڕپێکراوترین بههاوه

  لهه تیرۆرن ری هانده  که  واردوهخ  رێژیمانه و ئه ستی ده  له زۆری ی ڕبه زه ها روه هه. یی رێکخراوه تیرۆری چ و تی وڵه ده تیرۆری
 ئێسهتاش. ڵگرێ ههه کهورد  لهه سهت ده نهاتوانێ بکها، بڕ خاشهه تیهرۆر وێ بیههه راستی  به ترامپ ئاغای ر گه ئه  بۆیه. دا  که ناوچه

 مۆ سهته ده بهۆ پاشهان. داعشهن نێهوبردنی  لهه هێزی چاالکترین کان کورده عێڕاق،  له م هه و  سوریه  له م هه ڕ، شه رزی ئه ر سه له
   له  یه هه ڕپێکراو باوه یمانی هاوپه  به پێویستی تیرۆر، پاڵپشتی کانی رێژیمه کردنی کۆنتڕۆڵ و  وه کورتکردنه ست ده کردن،
 .بێ  یمانانه هاوپه و له کێک یه توانێ ده گشتی  به کورد ی وه ته نه  که دا، ناوچه

 
  لهه ئێران، ک وه کانی رێژیمه و داعش ک وه کانی هێزه  چونکه.  وه ڕێته گه ده مریکا ئه تی یبه هه  که  دایه ش رێگایه دوو و به  دیاره
 لههه. مریکادا ئههه تی یبههه هه ی وه سههتهێنانه ده به رێگههای  لههه ن وره گههه کۆسههپێکی دا، ڕاسههت نێوه اڵتی رۆژهههه ک وه گرینگههی کی یههه ناوچه

 ئاغهای بهێ ده. گێڕن نهه مریکا ئهه   بهه ک یه ڵسهه قه دا راسهتی  لهه  کهه  بووه نهه سهاڵێک هی  بڵێین توانین ده رابردوودا ساڵی ند چه
 و بهێ کۆتاییهان ن مهه یه تا ههه  وه عێڕاقهه  لهه ر ههه ئێران رێژیمی کانی ردانه ستێوه ده بێنێ، شکست داعش  که بکا کارێک ترامپ
  کهه  دایهه  کاتهه و لهه. خها ڕێ وه بهازاڕی سهوڵتان ک نهه دابهوو، پێی دا ناوچه  له ناتۆ  که ی خشه نه و ئه ر سه  وه ڕێته بگه  کیه تور
  مینهه زه و پارێزرێن ده دا ناوچه  له مریکا ئه کانی ئابوورییه  قازانجه  که  دایه ش کاته و له ر هه و  وه ڕێته گه ده مریکا ئه تی یبه هه
 .بێ ده  ئاماده زۆرتر کاری لی هه خساندنی ره بۆ
 
  رێتهه به کانیشهی ویسته و وێ رکهه ده هێز بهه بهێ ده کهورد بکها؟ دا  یهه تازه  رجهه لومه هه و ئهه ڵ گه له  ڵه مامه چۆن بێ ده کورد اڵم به
  له. بکا کورد ی له سه مه کی کجاره یه کردنی ر سه چاره بۆ پشتیوانی داوای  وه هێزه و به و بکا کگرتوو یه یی وه ته نه هێزی. رێ سه

 فریهوی ک نهه داڕێهژێ یی وه تهه نه کی یهه ئیداره ی واره قهه بهێ ده رۆژئهاوا  لهه. بهێ رازی خۆیی هرب سهه  لهه متر کهه  بهه نهابێ باشوور
  بهه دنیا، کانی زلهێزه رنجی سه بدا وڵ هه بێ ده باکوور  له. بدۆڕێنێ تێدا کانی ییه وه ته نه  ویسته و بخوا  سوریه  له دێموکراسی

 بۆخهۆی یی وه تهه نێونه دۆسهتی دا،  تورکیهه کردنهی فیهدڕالی  بهه ی پڕۆسهه  لهه ابد وڵ هه و راکێشێ خۆی الی بۆ مریکا ئه ت تایبه
 ، وتوه رکهه به کوردسهتانیان  لهه شهێک به  کهه ی واڵتانه و له ک یه هی . ڕێ بگه دا ناوچه  له یمان هاوپه بۆ نابێ کورد. بکا یدا په

 .دا دیکه کانی شه به  له بن کورد یمانی هاوپه ناتوانن
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 نیشهان. ن بهده نیشهان هیهز و کبگرن یهه ن، رێکخهه خۆیهان نێومهاڵی کان حیزبهه  ههاتووه  وه ئه کاتی کوردستانیش تیاڵ رۆژهه  له
. بێ ههه خۆیهان  به ڕیان باوه م هه و بن لێبڕاو م هه بێ ده. بکرێ ر سه له حیسابیان کرێ ده و بێ هه خشیان نه توانن ده  که ن بده
  وه ره ده باتی خهه بدرێ وڵ هه بێ ده. بن کردن ریسک ی ئاماده و ببینن  وره گه ونی خه و واننبڕ خۆیان کانی کامپه  له دوورتر بۆ
  بهه ش وه ئهه و جیههان و  ناوچهه کانی یه سیاسهی  کایهه نێهو  وه بێتهه بهێ ده کوردسهتان اڵتی رۆژههه. بدرێ گرێ لێک شاخ و شار و

 نێهوان ناسالمی تی قابه ره و  حیزبێنه حیزب ک نه کرێ، ده اڵت رۆژهه خشی نه ی وه کردنه وره گه و ری مێحوه اڵت رۆژهه وپێدانی بڕه
 ی وه کۆکردنهه رۆڵهی و  وه بێنێتهه سهت ده به خۆی تی یبه هه و غرور  پێویسته کوردستان دێموکراتی حیزبی ت تایبه  به. کان حیزبه
 کان یه تی رپرسههایه به  وره گههه کی یه وه سههتانه هه بههۆ و خهها ڕ گههه وه تواناکههانی ببینههێ؛ یی وه تههه نه باتی خههه نگیی پێشههه و کههان هێزه
 و ئهه کردنی شهه گه و ڕخسهتن گه وه  لهه بهن ر هانهده و ببیهنن یان کهه حیزبه تواناکانی  پێویسته حیزبیش ندامانی ئه و، بکا دیاری

 .دا توانایه
 

 ر ئێران سه مریکا له ڵبژاردنی ئه هه ریی  کاریگه: م سێهه

 
  لهه کێک یهه  لهه و ئهه. ئیسهالمی کۆمهاری ر سهه  کهرده هێرشهی تونهدی  بهه زۆر ترامهپ دۆناڵد دا، ڵبژاردن هه یبلیغات ته کاتی  له 

 کانی گێڕییهه ئاژاوه  بهه ی ئیشهاره. دا جیههان  لهه  تیرۆریزمهه پشهتیوانی ترین وره گهه ئیسهالمی کۆماری  که یاند رایگه دا کانی پانێله
 و جاسوسهی تیرۆریسهتی، رێکخهراوی هێزی بهه کی تانوپۆیهه  رێژیمهه و ئهه  کهه گهۆڕێ ێنهاه ی وه ئهه و کرد ئێران ئیسالمی کۆماری
 کۆمههاری ڵێ بههه: گهوتی و ئههه.  پێکهێنههاوه تی، تایبهه  بههه دا ڕاسهت نێوه اڵتی رۆژهههه ی ناوچههه  لهه و گشههتی  بههه دا جیههان  لههه نیزامهی
 .هێزترین به و له  ( مریکایه ئه کانی کگرتوه یه  ته ویالیه تی وڵه ده  به ی ئیشاره) ئێمه اڵم به ، هێزه به دا  ناوچه  له ئیسالمی

 
  لهه داعهش ، پووڵهه ن خهاوه ڕاسهت نێوه اڵتی رۆژههه  لهه تیرۆریهزم  کهه کهرد  وه بهه ی ئیشهاره دا  دیکهه بلیغاتی ته کی یه وه کۆبونه  له

  لهه دۆاڵرمهان تریلیۆن ٢  ئێمه. تی یه هه ئێران بێ نه وتی نه ویش ئه ر گه ئه ، یه هه وتی نه داعش ، کردوه دروست هوتێلی  سوریه
 ت نانههه ته ، نییههه هیچمههان  ئێمههه و  گرتههوه ردا سههه به سههتی ده ئێههران اڵم  بههه کههوژران، ربازمان سههه زاران هههه و کههرد رج خههه عێههڕاق

  لهه نیا تهه  وتوه کهه دوژمهن سهتی ده عێهڕاق  بهه دامهان  کهه زۆر کێکی چهه ش وه لهه  جگه ش، واڵته و ئه جێگای زۆر  بچینه ناتوانین
 .ناکرێ پێ ی گاڵته  وه ئه ، هێڵراوه جێ به دوژمن بۆ نیزامی ی وره گه ماشێنی ٢٣٠٠ جێگا ک یه
 
 ی وه کورتکردنهه ی ئاراسته  به بێ ده ترامپ تی سیاسه بگرین، ر زه نه  له ڵبژاردن هه بلیغاتی ته می رده سه ی بۆچوونانه و ئه ر گه ئه

  کهه بهێ ڕوانی چهاوه  لهه دوور  نگه ره. دا ڕاست نێوه اڵتی رۆژهه ی پڕکێشه ی ناوچه  له بێ دا ئیسالمی کۆماری ی ێڕانهگ ئاژاوه باسکی
  کهه  نییهه دا وه له شک اڵم به بکا، ڕاست نێوه اڵتی رۆژهه  له  وره گه ی دیکه ڕێکی شه تووشی خۆی مریکا ئه تی وڵه ده  دیکه جارێکی
 ئۆبامها ی ئیهداره  کهه ناکها، ئیسهالمی کۆمهاری ڵ گهه له موماشهات  یه شهێوه و به ترامپ، تیی رۆکایه سه  به کامری ئه ی تازه ی ئیداره

 .یکرد ده



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  259 
 

 

  لهه ئێسهتا ی هێنهده  پێموانییهه داههاتوودا قۆنهاغی  لهه و ڕوا ده جیهاوازدا واو تهه فازێکی  به مریکا ئه و ئێران نێوان ندیی یوه په
 رنج سهه ر گه ئه.  ئاراوه  دێنێته  تازه تێکی رفه ده کوردستان کانی شه به موو هه  له کورد بۆ ش وه ئه .بکرێ قبووڵ  ئیسالمی کۆماری

  بهووه  ئاواڵه ستی ده  نده چه ئێستا تا  که وێ که ده ره ده بۆمان دا، کوردستان مو هه  له ئیسالمی کۆماری کانی ردانه ستێوه ده  ینه بده
 وێ لهه  وه پانهه  بهه  تهه جینایه رچی ههه و بکا  میلیتاریزه کوردستان اڵتی رۆژهه. بکا رمبازێن دا تانکوردس  له خۆی یفی که  به  که

 ک وه دۆسهت نهاوی  بهه و ردا وه کوردسهتان  لهه  شهه به و ئهه کاروبهاری  له ست ده و دانێ جاسوسی ی مۆڵگه باشوور  له. بکا ئیجڕای
 و بههاکوور  لهه. سهتێ بوه خۆیی ربه سهه دژی ئاشهکراش  بهه و بهێ دا فڕانهدن  خۆلههر به تی رفهه ده  لهه دا، خهۆت مهاڵی نێهو  لهه گهورک

 و بچێنهێ کی ره دووبه تۆوی ژێر ژێربه و بدا م ڵه قه  له دۆست  به خۆی ت رواڵه  به. بزمار  له م هه و بدا ناڵ  له م هه رۆژئاواش
  بهه  کهه بکها رێژیمێهک بهۆ ڕ شهه ئاشهکرا  بهه و بێ ههه ینی بهه و نی کهه کوردستان ی شه به دوو  و له کورد کانی ره دژبه  هێزه ڵ گه له

 . ناسیوه نه سمی ره  به کورد بۆ بوونیشی هاوواڵتی مافی ت نانه ته مێژوو درێژایی
 

 کۆمههاری ڵێ یهه نه چیهدی  کهه کهرێ ده  وه ئهه ڕوانی چهاوه ترامهپ دۆناڵههد تی رۆکایه سهه  بهه مریکا ئهه داههاتووی ی ئیهداره  لهه  بۆیهه
  لهه کهورد لی گهه کانی داخوازییه و ویست م رده به  له بێ  وره گه رێکی مپه له و بکا رمبازێن دا ناوچه  له ئێستا ی شێوه  به المیئیس
 .کوردستان کانی شه به موو هه
 

  وه بۆته باڵو دا" کوردستان" ی رۆژنامه ی٦٩٣  ژماره لە
 

 ٢٠١٦سەمبەری ی دێ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
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  ٢١٠٨و  ٢١٠٢: بابەتەکانی ساڵی
 

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

 تتاحی کاویان هاوڕێ فه
 

 
 
 
 
 
 
 

 ۆکوردسههتان، بهه یاتڕمههوکێد یزبههیح یکههان ارهید  ره بهههڕێ  لههه کێک هیهه ان،یههکاو یتتاح کههاک فههه شۆخهه  و قسههه ر شهههۆکێت ڕێیهههاو
و  یکان هڵههمندا  لههه ، وه نهههێز تهڵد  نهههۆو ب بههه. شههتێه ێج دا بههه ژاره م و پههه غههه ک هیههایر ده  لههه ی مهههێداخسههتن و ئ یچههاو  شهههیم هه
 یمههوکراتێد یزبههیح  لههه ،یشههانۆکیبات و ت خههه یژێههدوور و در یورانهه ده یران نگه و هاوسههه انڕێیهههاو  لههه ،یزڕێهه بههه ی هڵههما بنه

 شهتۆکرا خ ده نهه  بهو کهه  سهانه و که لهه کێک هیه ێڕباتگ خهه یتتاح کاک فهه. م که ده یشۆخ ره کوردستان سه یکڵ خه  کوردستان و له
و  ڵو ههه به،یکان جوانه  نهینوسه  بهه.  وه دا بکاتهه یانڕێیههاو ڵید  له ۆیخ یگاێج رداۆج به رۆج یگاڕێ  به یتوانی و ده ئه. ێو نه
شهاد  ووحهتڕ.  وه کهرده س دا ده مو که هه ڵید  له ۆیخ یگاێج ی که  ته داقه و سه ۆییاستگڕ  و به یکان شهۆخ  قسه  به ،یشانۆکێت

دان  و سهه شۆت کهه  هیهدا ڵد  م لهه وه ئهه یقرا مهه یاسهتڕ بهه ست،یو شهۆو خ شۆخ قسه یتتاح کاک فه ر، شهۆکێو ت زڕێ به ڕێیهاو
  هیهه وهێههئ یاویشهه  کههه ی رهۆو جهه ئههه یینههدوویز  کرا بههه و نههه ینیب چههاو نههه  تان بههه کههه باته و خه نههج هڕ یم رهههه به تشهه کهید ڕێیهههاو
  .  وه هیرتان نا سه تانۆخ یدێز ییدوور  و له نیدرتان بگر قه
 

 ٢٠١٧ی جانێوێری ١٨: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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 قەاڵی خۆڕاگری به تیرۆر ناڕووخێ

 
 کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه و گشتی  به کوردستان موو هه  له کورد رانی تیکۆشه ئازاری و  نجه شکه ئه ئیعدام، کوژی، شه ڕه تیرۆر،

 و تیهڕۆڕ دا، ئیسهالمی کۆماری می رده سه  له چ و تیدا پاشایه می رده سه  له چ ئێران  له.  یه هه ی درێژه  ساڵه دان سه تی تایبه به
 و فێههڵ زۆرجههار شههیان لیه گه دژی  وه کههرده و ئههه وتنی رکه سههه بههۆ و بههوون ئێههران اڵتدارانی سههه ده کی ره سههه میتههۆدی دوو ئیعههدام

 و رکرده سهه کردنهی دهی شهه.  رگرتهوه وه ڵکیان کهه نیوخۆش خۆفرۆشانی ناپاکی ستی ده  له و کردوون ڵ تێکه ڵ گه  له یان که ڵه ته
 دوای بهه  دیکهه مهانی قاره یهان ده و قهازی یفی سهه و قهازی دری سهه و د ممهه محه واقازی پێشهه سهمکۆ، سمایالغای ک، وه رانی ڕێبه

 ال مهه کان، موعینیهه ک وه وت، حهه و چه  و ش شهه و چه  ی وه جوواڵنهه رانی ڕێبهه کردنهی هید دا،شهه کوردسهتان کۆماری ڕووخانی
 ی ونهه قێزه  مێتهۆده ودوو ئهه نجامی رئهه به دا، می رده سه و له دێموکرات حیزبی ی دیکه ری ڕێبه کادری یان و،ده  ریفزاده شه ، ئاواره

 .بوون تی پاشایه می رده سه
 

 تیاڵ ڕۆژههه  لهه کورد لی گه باتگێڕانی خه چۆکداهێنانی به بۆ تی پاشایه ڕژیمی گی مه ئه  به میراتگرێکی ک وه ئیسالمیش کۆماری
 تههاقی  تکارانههه جینایه جههۆری جههۆراو میتههۆدی  سههاڵه وت حههه و سههی تی تایبههه  بههه دێمههوکڕات کانی ڕۆڵههه و گشههتی  بههه کوردسههتان

  نجه شهکه ئه و زینهدانی کان، ره ڕێبهه ی ڕاده تا تیرۆر ڵ، کۆمه به ئیعدامی ڵ، کۆمه  به کوشتاری دا مێتۆدانه و ئه نێو  له.  وه کاته ده
 ر سههه به  ماوه نههه سههاتێک کاره هههی  گشههتی  بههه ئههابووریو مارۆی گههه و کوشههتن ر کۆڵبههه و کههردن تههااڵن و بههڕین نههان دونههان، ڕاوه و
 هاری بهه فا، مسهته ڵ قهه چه سهۆفیان، ند، وسهوکه اڵتان، قهه قهاڕنێ، عهامی تڵی قهه ک وه  کانی ته جینایه. هێنێ نه مانی که له گه

  لهه  دیکهه الوی زاران ههه و مهابهادی الوی ٥٩ئێعهدامی وێهنە بۆ الوان ڵی کۆمه  هب ئیعدامی ، دیکه جێگای یان ده و  سنه خوێناوی
 ، ندی فکه ڕه شههه دوکتههور و قاسههملو دوکتههور ک وه حیههزب رانی ڕێبههه و کان رگه پیشههمه و کههادر تیههرۆری کوردسههتان، ری رانسههه سه
 کۆمهاری سیاسهەتەکانی لە دیهکە رلین،بەشهێکی به  لهه ک وه دا یی وه ته نێونه کۆنفڕانسی  له یا ، وتووێژ مێزی ر سه له ت نانه ته

 ئهههازادیخوازانەی سهههتی هه و  ئیهههراده  لهههه تۆزقاڵێهههک  یانتوانیوه نهههه هیچکهههات کە بهههووە گەلەکەمەن سهههەرکوتی بهههۆ ئیسهههالمی
 . وه نه بکه م که تی تایبه  به دێموکڕات باتگێڕانی خه و گشتی  به کورد باتگیڕانی خه
 
 جهێگەی و یدان مه تە هاتونه  وه زۆرتره تینێکی و گوڕ  به رز ربه سه هیدانی شه رێگای ڕێبوارانی رژیم کیتێ جینایه ر هه دوای  له
 لەبەر کە ئیسههتا ئیسههالمی کۆمههاری دەسههەاڵتدارانی.  پێههداوه  دریههژه یان کههه ڕێبازه و وه تههه پڕکردوه کانیان هیده شههه شههانازی پههڕ

 بههۆ  وه تههه بردوه نای پههه بووە،دیسههان سەرلێشههێوان و الوازی تووشههی کراتههدادیمو خەبههاتگێرانی بەربههاڵوی تێکۆشههانی و چههاالکی
 ر بهه له لهداش یه وی شهه تیهڕۆڕی. تیرۆڕیسهتیە ی وه کرده مان هه  که خۆی نایارانی ڵ گه له کانی ره ربه به کانی شێوه ترین بونانه زه
  لهه  دامهاوه و لیه  زه ئیسالمی کۆماری  که ی ڕاستیه و ئه بۆ  هو ڕیته گه ده ر هه کوردستان، دێموکراتی حیزبی کی ره سه گای باره م ده
 .دا کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ندیی هه ڕه ند چه و ڕاشکاوانه باتی خه ر رامبه به
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 ویوا تهه  لهه  کهه دا حیزبێهک ر رامبه به  له دێنێ کار به تیڕۆڕ مێتۆدی ئیسالمی کۆماری بۆچی  که پێش  بێته  پرسیاره و ئه  نگه ڕه
 ی ڕێگاچهاره ی قسهه وبنهی ر سهه.  بردوه نهه تیهڕۆڕ بهۆ نای په کجاریش یه بۆ دا شانازی  له پڕ باتی خه ساڵ ک یه فتاو حه ی ماوه

 میهزی ر سهه  لهه خۆی ری ڕێبه ترین وره گه دا پێناوه و له و دا ئێران  له کورد ی له سه مه ری سه چاره بۆ  بووه دێموکراتیک و سیاسی
  لهه رگهرتن وه ڵک کهه و نی ده مهه باتی خهه یهدانی مه سهوارچاکی ڕابردوودا، ساڵی ند چه  له زیاتر ش وه له و داوه تس ده له وتووێژ

 ڕژیههم بههۆچی.  بههووه دا ئاشههتیخوازانه ڕێگههای  بههه دا ئیههران  لههه کههورد ی له سههه مه رباسههی به  هێنانههه بههۆ کانیش بچوکههه  تههه رفه ده
  لهه ت نانهه ته و دا ئیهران و کوردسهتان سیاسهی پهانی گۆڕه  لهه  کهه کها، ده  یهه تکارانه جینایه  وه کرده و ئه دا حیزبێک ر رامبه به له

  لهه لیبهڕال داو فتهار ڕه و گوتهار  لهه رم نهه سیاسهی، خالقی ئهه ن خهاوه حیزبێکهی  بهه دا کانیش ییه وه ته نێونه  ندییه یوه په بواری
 کانی سیاسههیه  ڕێکخههراوه نێههو  لههه  رینههه به کی پێگەیههه نی خههاوه  وه هۆیههه و بههه و ناسههراوه دا خههۆی یری غههه ر رامبههه به ڵووێسههت هه

 .دا جیهان و ئێران کوردستان،
 

 ڵ گهه  لهه ئیسالمی کۆماری کی ره سه ی کێشه.  دایه که پرسیاره نێو  له ڕاست ، جێیه  به  پرسیاره و ئه اڵمی وه  که  نییه تێدا گومانی
 ڕژیمههی.  کوردسههتانه دێمههوکراتی حیزبههی دێمههوکراتی و لیبههڕاڵ و مههاقوڵ تی سیاسههه و ئههه ڕاسههت کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی
. ترسهێ ده کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی ی سهنده په وگشهت مهاقوڵ  گوتهاره و ت سیاسهه  لەو ڕاست ئیسالمی کۆماری رستی په کۆنه
 وتنی رکه سهه  وه ئهه.  کهردوه راسهان هه ڕژیمهی  کهه  کوردسهتانه دێموکراتی حیزبی ی که ئاشتیخوازییه  گوتاره و بۆچون نفوزی  وه ئه

 اڵت ڕۆژههه دروشهمی گهۆڕی  هینانهه نێوخهۆ، چاالکهانی و نی ده مهه باتی خهه  له پشتیوانی ری، ماوه جه باتی خه یدانی مه  له حدک
 و سهتوو قبه چه تی سیاسهه یالنهان نێوخۆیی،وه دێموکڕاسهی کان، تهه رفه ده  لهه رگهرتن وه ڵک که اڵت، ڕۆژهه رانی پارێزه ری، میحوه

 سۆسیالیسهت  لهه نهدام ئه  بهه بهوون و یی وه تهه نیونه رباڵوی بهه کی ندییهه یوه وپه دیپلۆماسهی بهواری  لهه وتن رکه سه ، ئاراسته ک یه
  کههه  یههه دیکه بەجێههی ڵوێسههتی هه و ت سیاسههه یههان ده ئێرانیههداو ئۆپۆزیسههیۆنی نێههو  لههه حههدک ی پێگههه و  جێگههه رناسههیۆناڵ، ئینته
 . ڵگرتوه هه ئیسالمی کۆماری  به راسی هه
 
 دیموکراتهدا کانی ڕۆڵهه کردنهی هید شهه و ت جینایهه خولقاندنی  له رژیم  ڕاسته ، که  یه وه ئه  ئاماژه جێگای ی دیکه کی یه له سه مه
  بهه  لهه  بریتیهه  کهه  پێکاوه نهه کی ره سهه ئامهانجی ک یه شێوه هی   به الم به ، هێناوه ست ده به کاتی وتی سکه ده خۆی بۆچوونی  به

 دا لهدا یه وی شهه تی جینایهه دوای بهه. دا کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه کورد لی گه ی وه جوواڵنه و دیموکرات حیزبی داهێنانی چۆک
 و دڵسهۆز نگری الیهه و  رگه پێشهمه و نهدام ئه و کهادر  نده چه هاتوو نه بن  له هیزێکی چ نی خاوه  که دا نیشانی جوانی  به حدک
 باشههوری کانی قامه شههه و کان سههاڵۆنه نێههو م هههه کوردسههتان، التی ڕۆژهههه نێوخههۆی کانی قامه شههه دیههواری رو ده م هههه.  باتگێڕه خههه

  ئوسهتورالیاوه  لهه ر ههه  دنیاوه کانی اڵته وه ی زووربه  له  سێداره کۆماری کانی ته فاره سه رکی رده به و قام شه  له م هه و کوردستان
 و  رگه پێشهمه و کهادر کانی چاالکییهه رباڵوی بهه و کوردستان دیموکراتی حیزبی یی وره گه شاهیدی وکانادا، مریکا ئه وپاوئور تا
 .بوون حدک نگرانی الیه و ندام ئه
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 نیهو  لهه چ کاندا، کوردسهتانیه  ڕێکخهراوه و حیهزب نێهو  له چ دا، ڵک خه اڵنی کۆمه نێو  له چ کان پشتیوانییه رباڵوی به پۆلی شه
 و حههدک توانههای و هێههز ی نیشههانه دا، کان جیهانییههه مێههدیا و ڕێکخههراو و حیههزب نێههو  لههه چ و کان ئیرانیههه  ڕێکخههراوه و حیههزب

 و دۆسههت نیشههانی ڵکو بههه هههی ، هات نههه دا چههۆک  بههه حههدک دا لههدا یه وی شههه تیههرۆری دوای  بههه و تی کانیههه چاالکییه رباڵوی بههه
 خهۆ و ئهه بهێ ده.  شهێلگیرتره تێکۆشهان و بات خهه ر سهه له بهدا، قوربهانی زۆرتهر تها و رزێ نالهه  بایانهه  وجۆره بهه  که دا دوژمنی

 .ناڕووخێ تیرۆر  به خۆڕاگری اڵی قه  که لماندبێ سه دوژمنی و دۆست  به حدک ی نیشاندانه
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-------------------------------------------------- 
 

 یی سته نجامی ژیرده ش ئه وه ئه
 
 
 
 
 
 
 انیه ده  ، بهه ی کهه خاکه ییاڵقهو  له تریدان م سه یکان ژهێتو  گاته تا ده هه اڕ ی وه ره سه یژێتو  رله هه  که یدا بژ کێشتمانین  له
 یک هیه وهێشه  و بهه ێبکهر  دارهیهئ زۆسهڵد یکێسهت ده به یکان مهه رههه و به  هیرما ر سهه گهه ئه. ێدابێت یئابور یگرنگ ی رچاوه سه رۆج

بکها،  نیدابه یشهتوانیدان ی ژمهاره ی نهده وه ئه  ده ۆبه  رفرازانه سهه یکێانیژ ێتوان ده ،ێش بکر دا دابه یستوانیدان ر سه به  نهاڵعاد
 نیدابه انیکان زانههێخ ی رسهفره سه ینهان ۆڵکه  هبه دا، وهڵێفر و بهاران و شه به وێن  زستان له ی چله  بچن به ێب ده یکان الوه یچ که
م  ن و بهه فر بکهه بهه ینهوڕبهن  وه ایبن  دیه شه ت هینایو ج  دارهیس یمارۆک یکان هیزامیتینیئ  زهێه ینگ تفه ی گولله به این و  بکه
  لههه گه یکان وژانههه ێقرچ دهڵهه هههه  تانانههه ره ده ێبهه  و الوه ئههه ۆبهه نسههانیئ ڵههید یاسههتڕ بههه. ن سههت بههده ده له انیههگ  نهههێز تهڵد  رهۆجهه
 ۆبه نیه رخان بکهه تهه مهانۆخ ین مهه مو ته هه  که اتریش ز وه له  وه داخه به. کا ده ێپ تس هه سقانیو ئ ستێپ  مان به که شخوراوه به
 ، وه هۆیهخ ن هیهال  لهه مان کهه وه ته نه ینوسه چاره یگرتن وه سهته ده مان و به که وه ته نه یوا هڕ یماف ینانێسته ده وه یناوێپ  بات له خه
  یانیژ ۆب  رهۆو ج و به  هیین  ر سفره سه له انیو شه ینان  س که زاران که هه ۆش ب وه ئه  نگه هڕو   هیست نا ده له مان کهید یچیه

  . ێنگ ب دره رۆن، ز که خت ده به ۆخ انیس وکار و که ڵمندا
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 ی تاران که کداریه چه  هێرشه

 
 یوورد  بهن بهه ده  وه ئه ۆب  بن که ده  سته رجه به ک هیاستڕند  تاران چه ی که هیکدار چه  رشهێه یستانیڕۆڕیت یناو ی وه وبونهاڵب  به
 .ێبکر ۆب انی وه کدانهێل
 
 یینهد ناوه یتیکوردستان و کورد سها یکێرتۆاپڕ  دا له 2514 یڵسا  له  هیکدار چه  رشهێو ه ئه یستانێڕۆڕیت  له کێک هی یناو -١
ر  کوردسهتان ههه یاتڕمهوکێد یزبهیح ،یسهالمیئ ۆیتوند ئاژ ی کهید یس ند که چه ڵ گه  له  کوردستان دا هاتوه یاتڕموکێد یزبیح
 یزبهیح  دا کهه ده شهانیش ن وه ئهه.  وه ته هئاگادار کردو  انهۆیتوندئاژ  و تاقمه سته و ده ئه یر ته خه  له یک هیمو ال دا هه یو کات له
  وه کههید یک هیهال  و لهه ک هیهال  لهه  هیه ههه ی نههێو ێبه یکێکوردسهتان دا نفهوز یگهاڵ مههۆک ییاڵقهو وێهن  کوردسهتان لهه یاتڕموکێد
 . وه کاته ده  سته رجه به زبیح یت داقه و سه ۆییاستگڕ
 

  بهه  انههی ۆو تونهد ئهاژ ئهه یچهاالک  ن کهه بکهه  وه داران ناتوانن حاشا لههپاس یو سوپا یسالمیئ یمارۆک یگرڵوا هه یزگا  ده -٢
ربگهرن و  وه ێله انیهکڵ کورد که یخوازیزگارڕ ی وه نهاڵجو یم دژ هه  که  بوه  سته به و مه به گومانێش ب وه و ئه  وان بوه ئه یئاگادار

 .ننێب انیرکا به انیکان رنامه به یکردن ێج به ێج ۆدا ب ستیوێپ یکات  م له هه
 

 یمهارۆک یخهود ی رنامهه به ش هیسهتیڕۆڕیت  هیهو چاالک ئهه  کهه ی وه ر ئهه سهه  کها لهه ده رتهرۆگومهان ز  هیاسهتڕو  ئه یئاشکرا بون -٣
  وه هانهه و به و بهه ێشهێاکڕکوردسهتان  یال ۆتهاوان به ی نجهه په  وه کهه هیال  لهه. ێکهێبپ شهانینهد ن چه کێریت تا به ێبوب یسالمیئ

زلوم  مهه  وه شهه کهید یک هیهال  لهه. ێر سهه  تههێر به  کههید یک هی قان پله فه رکوت و خه بکا و سه  زهیتاریلیم  کهید ی ندهێکوردستان ه
  وه کهرده ینیر پهان و بهه ی نهده روه تها په ێنێبناسه ایهدن  داعهش بهه یهڕۆڕیت یکان هیهقوربان  لهه کێک هیهک  وه ۆیبکا و خه یینما
  بهه ت سهبهین  وه ره و ده ۆنهاو خه  لهه رانێهئ یکهڵ خهه یزۆسه  بهه یاریهش دا  کاتهه و ر لهه ههه. ێشۆداپ ێپ ۆیخ یکان هیستڕیپیڕت
 ریهب  لهه انیه ستهیڕۆڕیو ت رۆکتاتید  مهیژڕو  ئه یکان ته هینایتا ج یشێابکڕ یڕۆڕت یر ته خه یال ۆب انیرنج بکاو سه انی که تهاڵو
  . رن به میژڕ ۆب نا په انی که تهاڵو یشیئاسا یپاراستن ۆب و وه تهێبچ
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 خۆیی کوردستان ربه ڵێ بۆ سه به

 
 

 
 
 
 
  غدا به ڵ گه  له ژێو ووت و ۆب کێازڕک ئام ک وه نه ێنریبب یر سه چاره یزمیکانیک م وه مۆاندڕفڕی  ستهیوێپ
 
  کوردسهتان، لهه یباشهور ۆییخ ربه سهه ۆبه مۆانهدڕفڕیر  سهه له رۆراوجهۆج یو باسه ژێهدوور و در یکهڕێمشهت و م یدوا  وه هیشۆخ به
 ماڵ بهه.  هیکرابا شێج  به ێج ستاێت تا ئ نانه ته و هیدرابا ێب کێم بو ده ده  ارهڕیو ب ئه. کرا یارید مۆاندڕفڕی یژڕۆدا  ییتاۆک
 ی هیه رنامهه و به  ژهڕۆمو په و ههه ئهه وێهن  کوردستان دا و له ۆییخ ربه سه یران دژبه ۆیمار گه وێن  له  که  هیشۆخڵد یگاێج ستاشێئ

 یارڕیهب انهدوی اگههڕ ۆیخه ی رادهیهکهورد ئ ی کهه ئاخره ن، وهڕێه و به چون وهڕی به  وه کوردستانه یر ور و به ده یتاناڵ وه ن هیال  له  که
 .دا یمۆاندڕفڕی
 
 ێپه ۆیخه یو نرخه مۆانهدڕفڕی  تههێوانرڕ ده  مافخوازانهه یچهاو  بهه ایهئا  کهه  هیه وه ئهه شیو ئهه ێنهێم ده سهپۆک ک هی این ته دا رهێل
 مۆانهدڕفڕیدا  یاسهتڕ  لهه. ێر بکهر سهه  لهه ی غدا معاملهه به ڵ گه  تا له ێنرێه کار ده فشار به یکێازڕک ئام وه این ته ای ،ێدر ده
 کێنهدێه یجهونۆک ب ک وه نهه. ێبکهر ێج بهه ێجه ێبه ده ،ێبه یرچ ههه ی کهه نجامه و ئه  نوسهه  چاره یکردنیارید یفما یزمیکانیم

 ی کهه نجامه ر ئه گهه ئه مۆانهدڕفڕی یدوا  هییرج ن مه نڵێ ن و ده که ده مۆاندڕفڕی  چاو له کێازڕک ئام وه ستاشێئ  که یاسیس یس که
 .ێنر هی ابگهڕ ۆییخ ربه سه ،ێب شینێر ئه
 
 یراپ خهه ی هانهه به نه. ێبچه ێهڕۆف  بهه ک هیه هانهه به  یهه  بهه ێناب  ئاراوه  ته کوردستان هاتوه یباشور ۆب ستاێئ ی ته رفه ده و ئه
  یههه. ننێههر ب سههت کههورد ده ده  لههه  تههه رفه و ده ئههه ێر نههاب ور و بههه ده یتههاناڵ وه یت هیههدژا ی هانههه به و نه یاسههیو س یئههابور یبههار
 ێبه ده ، وه وانه چهیپ  به. بدا ۆییخ ربه سه یارڕیر بن، جا ب سه چاره یکان شهیمو ک تا هه ێست اوهڕ  که  بوه دا نه ایند  له کێتاڵ وه
و  ت ئهه نانهه ش ته وه ئهه یدوا. ر بکها سهه چاره یکان شههێک ێو بتهوان ێبه  وه هۆیهسهت خ ده به ی رادهیهبهدا تها ئ ۆییخ ربه سهه یارڕیب
  لهه انیاسیو س یئابور ی شهێک ستاشێن، ئ که ده ۆخ ربه سه یکێتاڵ ک وه وه یانڕحوکم ڵزار سا هه ش شه یعایددیئ  که ی تانهاڵ وه

 . ێزان ده شیی ناوچه یکێزێزله  به ۆیت خ نانه ته  ن که بکه رانێئ یتاڵ وه  با چاو له  نهێو ۆب.  رترهۆکوردستان ز یباشور
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  قینه رێکی ڕاسته روه ک بۆ نیشتمانپه یه پێناسه

  
 ڕۆژی ڕێزلێنانی دا  ریمی له مان کاک هاشمی که که له ری دێرینی گه یامی من بۆ تێکۆشه په

 
 ی وه شههێپ یف هسه  لهه یمیر کهه ی، کهاک هاشهم وه مه که کوردستان ده یکان ره روه شتمانپهین نیو پاکتر نیزترۆسڵد  له ریب رکات هه
  جهار لهه نڵهی وه ئهه ۆمهن به. ێبکهر ێله انیهچاو ێبه ک ئولگهو ده وه نڵێهیب ێکهر ده  که کانم هیر وه رهیب وێن  وه تهێدا د  سانه و که ئه
و کهاک  یمانێسهل  بهوم لهه ینهد دواناوه ینهدکارێوکات مهن خو ئهه. کهاک هاشهم ئاشهنا بهوم ڵ گهه  لهه وردسهتانک یباشهور یمانێسل

 ڵسها نجێهچه  و پ ی کههیزین ۆبه  وه تههڕێ گهه ده  وه ئهه. ببهو  ئهاواره یت هیر کوردا سه  له  وه کوردستانه یتاڵ ژههڕۆ  له  تازه شیهاشم
. کردبهوێسهت پ ده ی تهازه یکڵێدوکتهور قاسهملو جهم و جهو دیه شه ییر بهڕێ  به ردستانکو یاتڕموکێد یزبیح  وکاته ئه. ر وبه مه له

 .ابوڕب ێکوردستانم پ یاتڕموکێد یزبیح یت ندامه ئه یشاناز و ڵسا  ژده هه  ببومه  من تازه
 

. فتهار هڕ شۆو خه نیت مهه ڵێهیتا ب و ههه وار نهدهێخو یکهێالو. بهو وانیهم  مههێئ ڵیمها  له یی ئاواره یکان ژهڕۆ نڵی وه هاشم ئه کاک
. کردبهو دایدا ف ی که له گه یکان هیی وه ته نه  هماف ینانێسته ده وه ۆباتکردن ب خه یناوێپ  له ۆیخ یژڕۆمو دوا هه  وه تارانه  له  تازه

دوور  شهتمانین ۆبه یزۆسهڵو د یت هیهر کوردا سهه له  بو کهه  بانه یشار یکان شاوه وهێو ل کان وهێشنۆخ  رهیب ده  له کێک هیو  ئاخر ئه
کوردسههتان دا  یاتڕمههوکێد یبههزیح یکههان زهڕێ  تر لههه چاالکانهه یک هیهه وهێشهه  دابو بههه نههه ۆڵیکه شێو لههه. تههاران یشههار ۆبهه  وهۆخرابه
 یکان هڵاچایسه وێهن  خاتههیبهو ب کیر کردبهو و خهه یکان هیهچاالک  بهه یسهت سهاواک هه  که ی کاتهو تا ئه. بات دابو خه  به ی ژهێدر
 کیهزیبات ن خهه  له ش کهید یک هی کاک هاشم پله ماڵ به. ش بکا به ێب  شاوه وهێئاوا ل یکێکادر  مان له که له و گه زبیو ح ندانیز
 .ئاشکرا کردبو یبات خه یدانی مه  هل یووڕ  وه نهییۆاڵپ یک هی ووره  به  وجاره ئه و وهۆبب
 
 ، وه نانههێدڵ ههه میاسهیس یشهانۆکێت یکان نگاوه ههه م کهه هی  تهازه  ک مهن کهه وه یکێالو  تازه ۆوکات ب ک کاک هاشم ئه وه یسان که
  بهو بهه  مههێئ یال  لهه  کهه دا ژهڕۆنهد  و چه بهو لهه  وه سهته ده به یکهێبێکت میدا هو که ئهه. رگهرتن بهوون وه یرژێنێو ئ زێه ی رچاوه سه
  بهه. ێش به بهه ێکهاک هاشهم به یمهاڵ وه لهه  بو کهه نهه کێاریپرس  یه. ماڵ و وه و له اریمن پرس  له. شابومێاکڕ یرنج سه یواو ته
 ڵ گهههه له زم،یهههنینیل – زمیمارکسههه یکان شههههێک. م رده و سهههه ئهههه یکان باوه هیهههژۆلۆئ دهیو ئ کان هیاسهههیس  له سهههه ر مه سهههه له ت بههههیتا
 یگهاڕێ  لهه ی وانهه ت ئه نانهه بهوون و ته یاسهیس یسهان و که رانیونهاکبڕ وانێهن ی شههیدا ک یوکات له  که زمیئۆو مائ زمیتسکڕۆت

 ێنهێب یدا کورت ش دانهی و مه لهبو  ده س نه که  یکرد و ه ماندو ده  وهێپ انۆیکرد، خ ده انیبات دا خه شیزمیئ ێب یک هیت هیکوردا
 ی له سهه مه یرو بنه سهه  هیهکردبا ێل کتێاریر پرس هه  بگره ناێد نه یکورت این ک ته بو، کاک خاشم نه نه سابیح یاسیس  نا به ده
مو  اشهم ههههکهاک ه یال لهه  بو کهه وه گرنگتهر ئههه یمو ههه  لهه. کردبهو کان هیاسهیس  بههازهڕێمو  ههه یاڵموتها ی نهده وه ئه ینهاێرد ده ۆبه
  ی له سه مه ۆب انیکێر سه چاره  سند کراوبون که دا په و کاته له این و ته یت هیر کوردا سه  وه هاتنه ده ی که ئاخره گاکانڕێ
 . هیبا هه یی وه ته نه
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 و وه هیهزۆد انیو کوردستان ئه یباشور یرانیوناکبڕکورت دا  یک هی ماوه  له  کرد که یکاک هاشم وا ی هیزۆسڵو د یوار ندهێخو و ئه
م  ههه. یکهرد ده رێهف یرۆکهاک هاشهم ز ڵ گهه وت له و کهه سڵه ههه  بو کهه وه ئه شیاستڕ. بوون ده رێف ێیبوون و ل  وه هیور ده به میدا
 ۆییاسهتگڕو  یخوازیکسهان هیبهوون،  یهی وه ته نه ،ینسانیئ یخالق ئه یرێم ف و هه یکرد ده یاسیس یباس و وه ندنهێخو بێکت یرێف
 وێهن  لهه  بهو کهه  سهانه ن که گمهه و ده لهه کێک هیهدا  یو کات له ،یربێف ێیل ێب ده  وه ئه ۆب ستاشێئ  که  زنه مه  اوهیو پ ئه .یکرد ده
خالق،  ئههه  بههه یکێنسههانیئ ڵێههیتا ب هههه یشهه که بونه یاسههیس ڵ گههه  لههه. وتبو کهههڵ دا هههه ییووتو و دواکههه یوار نههدهێخو نه یایههر ده
 .بو ۆاستگڕو  یت هیاڵ مهۆک
 
 شیمن و ئههه تاڵو  وه نهههیاڕ کوردسههتان گههه یاتڕمههوکێد یزبههیک ح وه  مهههێو ئ ووخههاڕ یت هیپاشهها یمههیژڕ  دا کههه یههیدوا یورانهه ده  لههه

دا  ینهد ناوه ی تههیکوم یکان وه بونههۆک  بگهرم، لهه ێدا ج زبیح ییر بهڕێ یرگانۆئ  ک کاک هاشم له وه  که اڕب ێم پ وه ئه یشاناز
 ێو به ۆییاسهتگڕت و  داقه سهه میهدام و دا یر بههڕێ یرگهانۆئ  ک کاک هاشم له وه یسان که ڵ گه  له  که یانز ر ده وه خته به  به مۆخ
وت و  و کهه سڵه ههه یئاگهادار  وه کههیزیدوور و ن  لهه  کهه دا نهاڵو سها ئهه یواو تهه  لهه. بو ماێمن ه ۆکاک هاشم ب یش ل  و غه غه
  خهههراپ لهههه یکهههڵ کهههه  هێڕباتگ و خهههه ئهههه  کهههه  وه سهههتهیب تم نه بهههوم، قهههه انم کهههه له گه ی زهۆسهههڵو د ر شههههۆکیو ت ئهههه یشهههانۆکێت
ورو  ده سهتیم ب ت نهه قهه. ێو رکهه ده ێله یناموناسهب یک هیه وه کرده ای ،ێب هه ێل یت هیشکا کێس که ،ێرگر وه یکان هیت هیرپرسا به
 یبهار  لهه  نهه. ن ر دروسهت کهه سهه له یکێو گومان شک ای  وه زنهۆبد ێل ێڕیشگۆڕش یخالق ئه  دوور له یکڵێبتوانن خا یکان هیر به
 یر کهاک هاشهم سهه  الواز لهه یکڵێخها یتهوان ی س نهه کهه  یهه  نهاڵو سها ئهه ییژاێدر بهه  وه هیهت هیاڵ مههۆک یبهار  لهه  و نه یاسیس
ت  داقه و سهه یاسهتڕ یمهاێه منۆب یمیر که یکاک هاشم ستاشێو تا ئ  نهاڵو سا ئه ییژاێدر  به ش هۆیرب هه. بکا مارۆت ر شهۆکێت

کهاک هاشهم  ی هڵسها نینهد چه یو ئاشهنا ستۆ، د قیفڕ ،ڕێهاو  م که که ده  وه  به یو تا ماوم شاناز  هی و هه  بووه ێڕیشگۆڕو ش
مان و  کهه له گه وادارمیهه. م کهه ده یکان ت و مانهدوو بونهه حمهه زه یم و سپاسه کهه ده ۆبه یژێهدر ین مهه و ته یشسهاغ له یداوا. بووم
 .بزانن مان زهۆسڵو د وار ندهێسادق، خو ،یخاک  ره شهۆکێو ت ئه یدر قه مان که هزبیح
 

 ٢٠١٧ی جووالی ٩: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

---------------------------------------------------- 
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 است و کوردستانتاوتۆ و کەنگەشەی رووداوەکانی نێونەتەوەی و رۆژهەاڵتی نێوەر

 
 دیدو بۆچوونەکانی مستەفا شڵماشی ئەندامی دفتەری سیاسی و نوێنەری دەرەوەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

 
 رەحمان نەقشی: دیمانە

 
 داواکاری

 
زۆر بەڕێههز هههاوڕێ کههاک مسههتەفا شەڵماشههی وێههرای سههاڵوێکی گەرم، بههۆ تههاوتۆ و کەنگەشههەی رووداوەکههانی نێههونەتەوەی و 

وەراست و کوردستان بەگشهتی و هەڵهومەرجی رۆژهەاڵتهی کوردسهتان بە تهایبەتی، ئەم پرسهیارانەی خهوارەوە کە رۆژهەاڵتی نێ
بەدڵنیایەوە بەشێکی زۆری ئەم پرسیارانە هی چین و تویژەکانی خەڵکهن ئاراسهتەی جەنابهت و کۆمەڵێهک کەسهایەتی سیاسهی 

تههۆیی نامیلکەیههک دەیخیههنە بەر دیههدی دوومانههانە لە حیزبههی و غەیههرە حیزبههی رۆژهەاڵتههی کوردسههتان دەکەیههن و کههۆی ئەم دی
 .هەر بۆیە داوای لە جەنابتان دەکەین بە وەاڵمی ئەرینی ئەم بەرهەم دەوڵەمەندتر بکەن. کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان

 
 .پێشەکی زۆر سپاستان دەکەم

 
 بەرێز و حورمەتەوە رەحمان نەقشی

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

 
 :ارەکانپرسی

 
 و رۆژهەاڵتی نێوەراست؟ وەیی هەولومەرجی هەنوکەیی نێونەتههەڵسەنگاندنێک لەسەر  -٠

 
. ڕێ پههه کان دا تیده ییههه وه ته نێونه  ندییههه یوه ی په قۆنههاغێکی تههازه  بههه  ریکههه ڕاسههتی دا خه  یی لههه وه تههه رجی نێونه ل و مههه هههه

م  ی لههه وه ئههه. شههێنێ وه لده کههان لێههک هه نههد کراوه قانونمه  ئاسههایی و بههه  هییهه وه ته نێونه  ندییههه یوه تههاروپۆی په  قۆناغێههک کههه
جێگهای   و دو فهاکتۆره ئهه.  کهرێ، ئهابوری و هێهزه ر ده سهه درێ و حیسهابی له خی پهێ ده موو شتێک زیاتر بایهه هه  دا له مه رده سه

ی بلۆکی سۆسیالیستی دا،  وه شانه ڵوه ری و هه مسه دوو جهنێوچوونی دنیای   دوای له به.  وه ته ندیان گرتوه ئۆلۆژی و قانونمه ئیده
گۆڕا بهۆ   بی که ڕه هاری عه فغانستان، به ڕی ئه شه  باڵکان، به  کان له ڵدانی نا ئارامیه رهه سه  ڕلین، به ڕووخانی دیواری به  به
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رجی نێهو  ل و مهه ر ههه سه ، ئاڵ و گۆڕێکی قوول بهیی دا وه ته ی نێونه ڕادده  ند زلهێز له ی چه وه ڵدانه رهه بی و سه ڕه خی عه دۆزه
ڵدانی  رهه ش سهه وانهه له  جگهه .ن کهه م ده کهه ی یه ری ئابوری قسهه ری هێز و فاکته تێیدا فاکته  که  ئاراوه  ته یی دا هاتوه وه ته نه

بهۆ   کهه  وانی دژی تیهڕۆڕی دروسهت کهردوهرفرا کی زۆر بهه یهه ره ت به ڕواڵهه  تی داعش، به تایبه کان و به ئیسالمیه  وه توندڕه  هێزه
ی  ناوچهه.  وه تهه کتریشهی لێهک نیزیهک کردوه ری یه ت هێنهدێک هێهزی دژبهه نانهه النهراون و ته وه  ی دیکهه ی کهاتی زۆر کێشهه ماوه

بی،  ڕه اڵتانی عهه کانی و هۆی ئاڵۆزیه  م به هه.  وتووه رکه به  و ئاڵ و گۆڕانه توانم بڵێم پشکی شێری له ڕاست ده اڵتی ناوه ڕۆژهه
رێکی  دا بۆخهۆی فاکتهه و نێهوه ڕژیمی کۆمهاری ئیسهالمیش لهه.  وه ڵدانی داعشه رهه هۆی سه  م به و عێڕاق و هه  ت سووریه تایبه به
یی و  وه تههه بی، نه زهههه مه  قههازانجی خههۆی جیاوازیههه  کۆمههاری ئیسههالمی بههه.  یههه ڵدانی ئاژاوه رهه باتی و سههه ی بههێ سههه وره گههه
و خهۆش کردنهی  وه نانهه  رمی ئهاژاوه رگه ڕاسهت سهه اڵتی ناوه موو ڕۆژههه درێژایهی و پانتهایی ههه  و به وه ته کانی قۆزتوه نگیه رهه فه

جیهددی   به  که  وتۆیان کردوه کارێکی ئه  و کێشانه موو ئه هه. ئاوی لێڵ ماسی بگرێ  دا له و نێوه ، تا له بیه زهه ڕی مه ئاگری شه
،  ک سههووریه تی وه وڵههه ی هێنههدێک ده شههیرازه.  وه ڕاسههت دا بکرێتههه اڵتی نێوه ی ڕۆژهههه خشههه نه  بههه  وه دنهچاوپێداخشههان  بیههر لههه

  تی دا تێهوه ڕی نیابهه رکێی خۆنیشهاندان و شهه کهێ بهه  ش لهه اڵتهانی ناوچهه ی و شێ و زووربه ڵوه ن لێک هه مه عێڕاق، لیبی و یه
  ک بهه ریهه موویان هه بسهتانی سهعودی ههه ڕه ، ئێهران و عه ک تورکیهه ، وه نی ناوچههکها هێزه  بهه  ت واڵتهه تایبهه  ئێستا به. گالون

مریکا، ئوروپها و  ک ئهه کانی دنیهاش وه نفوزه  ن هێز و به خاوه  ی واڵته زووربه. شدارن دا به کانی ناوچه ڕ و کێشه شه  جۆرێک له
کی  جندایهه و ئه  کهه ریه اڵم هه نهاوبردنی تیهڕۆڕ، بهه  ناو بۆ له  بهموویان  هه  دیاره.  یه دا حزووری نیزامیان هه ناوچه  له  ڕوسیه
ژێهر   مووشهیان لهه اڵم هه ، بهه وه وی دی نایخوێنێتهه ڵ ئهه گهه  جندای هیچکامیان لهه کۆتایی دا ئه  له  ، که یه خۆی هه  ت به تایبه
، ههی   وه شهه ربازیه زگها سه موو دام و ده و ههه بهه  کهه  یهه جێگهای ئاماژه. ن که ممول ده حه کتر ته ری تیڕۆڕیزم دا یه ته ری خه سێبه

  م لههه هههه  وه و هۆیههه بههه. بوون ر نههه ڕاگههرتن و تێکشههاندنی داعههش دا کاریگههه  ی هێههزی کههوردی لههه نههدازه ئه  کههان بههه هێزه  کههام لههه
  ست بێنێ و لهه ده  ژی تیڕۆڕ بهڕی د مانی شه تی میداڵی قاره ڕؤژئاوای کوردستان، کورد توانیویه  م له باشووری کوردستان و هه

رباسههی مههافی دیههاریکردنی  به  بار بههۆ هێنانههه کی لههه یههه مینه رنجێکی زۆر بههۆ الی خههۆی ڕاکێشههێ و زه یی دا سههه وه تههه ی نێونه ڕادده
 .  بکا  نوسی خۆی ئاماده چاره

 
 هەڵومەرجی ئێستای کوردستان چوون هەلدەسەنگینی؟* 

 
وماو و  ک لێقهه دنیها دا وه  لهه ئێسهتا.  بارتره کانی ڕابهردوو لهه قۆناغهه  کی گشهتی زۆر لهه یه شهیوه  رجی کوردسهتان بهه ل و مه هه

دا  کی دیکهه وایهه ش و هه کهه  و لهه ڕاسهتی دا دنیها بهۆ جهارێکی دیکهه  ڵکوو لهه کورد و کوردستانیان ناکرێ، بهه  قوربانی چاو له
التی  ی ڕۆژهههه ناوچههه  لههه  هێزه ی ئاشههتیخواز و بههه وره لێکی گههه ورد گهههکهه  ڵکی دنیههاوه ر خههه زه نههه  لههه.  وه تههه شههف کردوه کههوردی که

ش  ربۆیهه هه. دا کهه ناوچه  کردنی دیموکراسی بهێ لهه شه ژیان و گه وه  بات، پێکه هیزی سه رێکی به توانێ فاکته ده  راست دا که ناوه
نوسهی خهۆی  مافی دیهاریکردنی چاره  شی باشور و رۆژئاوادا به دوو به  م له کورد النی که  که  یه زۆر ئاماده  مینه ڕی من زه باوه  به
ڵک  کهه  زێڕینه  ته رفه و ده یدان و له مه  نێ و بێ ترس دێته نگاو ده هه  وه لێبڕاویه  به  نده چه  تی که کورد بۆخۆیه  وه جا ئه. بگا
جێگهای داخهی زۆرتهریش . و نرخهی خۆشهی نهازانێ  کگرتوو نییهه کهورد بۆخهۆی یهه  کهه  یهه وه ئه  ی جێگهای داخهه وه ئهه. گرێ رده وه
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ک بازرگهههانی بهههۆ  ت زۆرتهههر وه سیاسهههه  کهههه  وه یهههدانی سیاسهههیه نێهههو مه  تهههه و هاتووه  یووه کورد پێگهههه ک لهههه یهههه وه نه  کهههه  یههه وه ئه
بهۆ   مینهه نهد زه رچه هه  کهه  دایهه  وه لهه  که یره سهه. یی وه تهه سهتهێنانی مهافی نه ده کا تها ئامڕازێهک بهۆ به رانی چهاو لێهده خۆشگوزه

ل و  ئێسهتا ههه.  وه ونهه که یی دوور ده وه تهه ویسهتی نه  کان زۆرتر له کورده  بێ، سیاسیه بارتر ده یی له وه ته ستهێانی مافی نه ده به
ی دیهاریکردنی مهاف  متر لهه کهه  کانی به سیاسیه  تیه سایه کان و که کوردیه  بوو حیزب و ڕێکخراوه ده  پێشێ که  ته رجێک هاتووه مه

  چی بهه خۆیی، کهه ربه ری کردنهی دروشهمی سهه ماوه جهه  ن بهۆ بهه ڵکی کوردسهتان دا کهار بکهه نێهو خهه  بن و لهه نوس ڕازی نهه چاره
وێنهاچێ ئامهانج   که  زیووه ک دابه یه تا ڕادده  وه تی سیاسیه سایه ن هێندێک حیزب و که الیه  کان له ئاستی داخوازیه  وه وانه پێچه

 .یی بێ وه ته نوسی نه یاریکردنی چارهمافی د
 

 باکوور و رۆژئاوایی کوردستان؟ -٢

 
یی و  وه تهه و دروسهتکردنی هێهزی نه ره بهه  نگاوێکی زۆر خێهرای نهاوه بێ، ههه ههه  وه ڕۆژئاوای کوردسهتانه  ندی به یوه ی په نده وه ئه

  ت لهه نانهه کهرێ ته ده  هێز زۆرن کهه ی ڕۆژئهاوا دا خهاڵی بهه وه تاقیکردنهه  لهه.  لماندوه ڕ دا سهه یهدانی شهه مه  تی خۆی له ئازایه
ر  نگه رگری دا، سهه ت و بهه یهدانی سیاسهه مه  ڕۆڵی ژنهان لهه  بۆ وێنه. ربگیرێ ڵکیان لێ وه ی کوردستانیش دا که کانی دیکه شه به

  بهه  زم و دیسهیپلینێک کهه ێ ڕووی دا و نههکۆبهان  ک له ڕی نێوشار دا وه شه  له  کی بێ وێنه تیه مانه کردن و نواندنی قاره چۆڵ نه
وان و  رفره ش ڕێکخستنی ئیداری بهه وه له  جگه. ڕێکخراوێکی سیاسی دا ڕێکخا  ستی بێنێ و خۆی له ده  کی کورت توانی به یه ماوه
زمهانی   ت بهه نانهه تهڕێخسهتنی سیسهتمی خوێنهدن،  اڵتی دا و وه سهه کانی ژێهر ده ناوچه  ری له به ڕیوه ستگرتنی کارو باری به ده وه

یمانی  رگیهراو هاوپهه ڵک وه کان کهه ربازیه توانها سهه  باشی لهه  تێیدا به  ها جم و جوڵێکی دیپڵۆماسی باش که ر وه هه. کوردیش
ی  شهێوه  رێنی لهه هێنهدیک خهاڵی نهه  وه داخهه ش به وانهه ڵ ئه گهه  لهه. سهترا مریکا بهێ به ئه  ترین زلهێزی جیهان که وره ڵ گه گه له
حیهزب و   جال بهه تها ئێسهتاش مهه  وه داخهه به. وێ که رچاو ده دا به  ڵ جیابیران و حیزب و ڕێکخراوی دیکه گه وت له ڵس و که هه

ن و  شداری بکهه کان دا به ربازیه نی، ئیداری و سه ده مه  زراوه بردنی دامه ڕیوه دروستکردن و به  له  دراوه کان نه جیا بیره  ڕێکخراوه
ڵکی ڕۆژئههاوای  ی خههه وه کهانی جواڵنههه نێههو ڕیزه  تی لههه کیههه بههۆ دروسهتکردنی یه  دراوه وڵ نههه هههه.  گریشههیان لههێ کهراوهت ڕێ نانهه ته

  کهه  خسهاوه ی بهۆ ڕه وه تی ئهه رفهه و ده  ست دایهه ر ده به کوردستان ئیستاش کاتی له  له  شه و به ش ئه وه ڕای ئه ره سه. کوردستان دا
ڕای  ره بهاکوری کوردسهتانیش سهه  له .نوس پێک بێنێ کردنی مافی دیاریکردنی چاره ستهێنانی و ئیداره ده کی باش بۆ به یه مینه زه
ڕ  قۆنهاغێکی دژواردا تێپههه  کهانی ئاشهتی بهه بهاربرانی وت و وێژه  ڕ و لههه ی شهه وه ڵدانه رهه رجی دوای سهه ل و مهه ههه  ی کهه وه ئهه
دژوارتهر   کهه رجه ل و مه ههه  ش کهه وه ڵ ئهه گهه له.  یه وه سهته ده ری به ۆر کاریگههبات و تێکۆشهانی ز اڵم کورد ئهامڕازی خهه کا، به ده

  وه گهوڕ و تینهه  باتی شهاخ بهه م خهه باتی شهار و ههه م خهه و هه  وامه رده کان به اڵم چاالکی کورده ر به وبه مه دوو ساڵ له  له  بووه
  کهه  دا نییهه وه باتن و گومان لهه پانی خه موویان گۆڕه ی واڵت هه وه ره هکان و د کان، شاخه قام، گونده زیندان، شه.  یه ی هه درێژه

  دیهاره. ست دێنهێ ده ری خۆی به روه گات و باکووری کوردستان سه نجامی خۆی ده ئه  ڕۆژان به  ڕۆژێک له  نده هه ڕه فره  باته و خه ئه
  وه ک پێشهگری لهه یهه ، تها ڕادده وه دنیهای ئهازاده  بهه  تهی تورکیههیی واڵ سهتراوه به  ین، کهه بکهه  وه کیش بهه یه ئیشاڕه  که  پێویسته
 . ن رکوت تاوده سپی سه یفی خۆیان ئه که  تی بتوانن به تایبه  ردۆغان به ی ئه گشتی و ئیداره  به  تی تورکیه وڵه ده  که  کردوه
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 باشووری کوردستان و ریفراندۆم و پرسی سەربەخۆیی؟ -٣

 
  وه خۆشهیه ڵی ئیهداری، به نهده غهدا و گه ڵ به گهه کان له ڕی داعهش، ناکۆکیهه ڕای گرفتی ئابووری، شه ڕه هباشووری کوردستان س  له

ی  ردێنهێ و لولهه وت ده ئێسهتا کوردسهتان بۆخهۆی نهه. تی کهوردی وڵهه کانی ده بۆ دانانی بناغهه  ش هاویژراوه وره نگاوی گه زۆر هه
،  ره سهه یی له رمانهده نهد دوو فه رچه و هه  نی هێزێکهی نیزامهی ڕێهک و پێکهه خهاوه. ری جیههان نهده به  تهه یاندوه کردنی گه نارده هه
ک و چهۆڵی بهاش و  نی کادری نیزامی پیویسهت، چهه ش خاوه که ردووک هێزه و هه  ته زاره ک وه تابعی یه  که ردووک هێزه اڵم هه به

و   ییهه وه ته نه  وه ئۆلۆژیهه باری ئیده ، لهه رگه هێزی پێشهمه  له  ووهپێکهات  که  و هێزه ش ئه وه له  جگه.  یی باشه رده روه ندی په ناوه
کهانی باشهوری   واوی ناوچهه تهه  خهوێنی خۆشهی نیزیهک بهه  ر بهه ههه  کانی کوردسهتان بپهارێزێ، چونکهه گیان سنوره  به  یه ئاماده

  رگری لهه کانی بهه ره نگه سهه  ک پهۆاڵ لهه ان وهک سیاسهیه  ڕای ناکۆکیهه ره سهه  رگه پێشهمه. ی پهارێزێ و ده  کوردستانی ئهازاد کهردوه
جیههان دا   ژیهان و مرۆڤدۆسهت لهه  وه ری ئاشهتی، پێکهه ک هیزێکهی پهارێزه وه  رکه ش پێشهمه وه لهه  جگهه.  ستاوه کوردستان دا ڕاوه

  وه ی واڵتهانی جیهانهه ن زووربهه الیهه  ئێستا لهه.  ست هێناوه ده تی به مانیه می قاره که ی یه تیڕۆڕ دا پله  ڕی دژه شه  و له  ناسراوه
نی  و خههاوه  زراوه دامههه  کی دوور و درێههژه یههه تی خههۆجێیی ماوه باشههووری کوردسههتان دا حکومههه  لههه. کههرێ تی ده و یارمههه  ناسههراوه
کانی جیههان  نگههگر  ی واڵتهه ری زۆربه ها کونسولگه روه هه.  ست هێناوه ده ریی به به ڕێوه زمونی به و ئه  مانه ی خۆی و پاڕله کابینه

نی  راردادی درێهژ خایهه ن و قهه کهه رێم کهاری دیپڵۆماسهی ده تی ههه ڵ حکومهه گهه وخۆ ده زراون و ڕاسهته خت دامه ولێری پایته هه  له
کهۆ یهان زان کوردسهتانیش ده  ی توانا سازی و لهه رنامه بۆ به  وه ره ده  نێردرێنه پۆڵ الوانی کورد ده  به. ستن به ڵ ده گه  ئابووری له

  وه لههه جگه. زرێنن مهه ی سیسهتمێکی زانیهاری بهاش داده ریکن بناغهه و کوردسهتانی خهه  وه ره کانی واڵتهانی ده پسهپۆڕه  دانهدراون کهه
زیرانههی و  رۆک وه رۆک، سههه سههه.  یههه نههدی هه یوه په  وه ره ڵ دنیههای ده گههه  تێک لههه وڵههه ک ده ر ئێسههتا وه رێم هههه تی هههه حکومههه

نێهو   کرێن بۆ کهۆنفڕانس و کهۆنگره گیرێن و بانگ ده رده سمی وه ڕه  دا به  وه ره دنیای ده  کانی له مانه م پاڕلهندا کانی و ئه زیره وه
 . نا دروست بووه ، ده ی ماوه که یاندنه نیا ڕاگه ی کوردستان دا ته شه و به تی کوردی له وڵه ڕاستی دا ده  له. کان ییه وه ته نه
 

شداری تیدا  به  وه بیه زهه یی، دینی و مه وه ته کانی نه موو جیاوازیه هه  بچێ و کوردستانیان به  یوهڕ به  ڕیفڕاندۆمیش که  دیاره
  به. ن که بوڵی نه قه  کیان نامێنێ که یه هانه اڵتان به گرێ و وه رده ڵێی بۆ بڵێن، ئیدی مانداتی نیشتمانیش وه ن و به بکه
ن و  ڕیفڕاندۆم بکه  ژێر هی  فشارێک دا نابێ پاشەکشە له  ک و له یه هی  شێوه  دا به  شه و به ڕی من کوردستانیان له باوه

. قیس خۆی بدا  و نابێ له  مه ر ده به ی له ته رفه و ده باشووری کوردستان ئه. رن ی به ڕێوه ختی دیاریکراو دا به وه  له  پێویسته
ڕاستی   حاڵی نین، یا به  که رجه ل و مه هه  اندۆمن، یا هی  لهچونی ڕیفڕ ڕێوره ی جۆراوجۆر موخالیفی به هانه به  ی به وانه ئه

ر ڕیفڕاندۆم  گه ئه.  داوه  و مافه زار قوربانی بۆ ئه دان هه سه  که  له و گه نوسن بۆ ئه خۆیی و مافی دیاریکردنی چاره ربه دژی سه
هیچکاتێک   ن که وتۆ ڕێکخه یان پیالنی ئه گرن دهر ڵک وه که  له و هه دوژمنانی کورد له  که  یه هه  وه ری ئه ته دوا بخرێ خه

، هی  دوور  وه هێز بێته تی عێڕاق به واو بێ و حکومه ڕی داعش ته ر شه گه ش ئه وه له  جگه.  وه ته یه تی ڕیفڕاندۆم پێک نه رفه ده
زیندانێکی   وه دیسان کوردستان ببێته رێ و ینی به به  له  شه ی هه نده وه ر کوردستان و ئه سه  وه هێرش بکاته  جارێکی دیکه  نییه
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خۆیی، ئاسۆی داهاتوی باشووری کوردستانی  ربه ریفڕاندۆمی سه  نگدانی به مان و ده ڕله ی په وه کاراکردنه. بۆ کورد  وره گه
کاراتر   ا لهشداری بک و به که پاڵ پڕۆژه  ی گۆڕانیش بێته وه کۆتایی بزووتنه  له  بێ هیوا بخوازین که و ده  ڕووناکتر کردوه

  . خۆیی ربه ی سه ڕکردنی پڕۆسه مان و تیپه ی پاڕله وه کردنه
 

رۆژهەاڵتی کوردستان دید و بۆچوون و هەڵسەنگاندنت لەسەر ئەم خاالنەی  یوەک کەسایەتی سیاسی بە ئەزموون و دێرین* 
 :خوارەوە چێیە

 
 شۆڕشی گەالنی ئێران و کورد -٠

 
. النی ئێهرانیش بهوو و ههی گهه کهرێ بڵێهین شهۆڕش بهوو تی ده اغی ڕووخانی ڕژیمهی پاشهایهنیا تا قۆن النی ئێران ته شۆڕشی گه

ئهامڕازی   الڕێ دا بهراو کهرا بهه  ر دا گیهراو بهه سهه سهتی به ینی ده تی خومهه رایهه ڕێبه  بهه  وه کانه ن ئاخونده الیه  ر زۆر زوو له هه
نهد  رچه کهوردیش هه.  وه کانیشهیه ته و جینایه موو خراپهه ههه  ن، بههمهانی شها بخهواز بۆ زه  ڵک خۆزگه خه  زراندنی ڕژیمێک که دامه
ی پێهی بهڕا مهاڵوێرانی و قوربهانی دانهی زۆرتهر  وه اڵم ئهه تی بوو، به کانی شۆڕشی دژی ڕژیمی پاشایه کیه ره سه  هیزه  کێک له یه
تێکی  وڵهه زراندنی ده دژی دامه  تاوه ره سه ر له هه  ی که وه هۆی ئه ستهێنا، به ده ی میژوویی به وره ک شانازی گه کورد یه  دیاره. بوو
  لیهه دژی گه  و سیسهتمه زراندنی ئهه دامه  نگی به ده  ئێران دا که  بوو له  وه ته نیا نه کرێ بڵێین ته رست بوو و ده په بی کۆنه زهه مه
 . دا نه
 
  هاتهه  تی دا کهورد زۆر ئازایانهه رسهتی پاشهایه په  هر ڕژیمهی دیکتهاتۆر و کۆنه سهه النی ئێهران به وتنی شۆڕشی گهه رکه دوای سه به

ی جێگهای  وه ئهه. اڵتی کوردسهتانی ئهازاد کهرد ههه خهاکی ڕۆژه  وان لهه رفره شهێکی بهه کی کهورد دا به یه ماوه  بات و له پانی خه گؤڕه
  کهه  یهه وه تی، ئه تایبهه تان بهگشتی و حیزبهی دێمهوکڕاتی کوردسه  اڵتی کوردستان به کانی ڕۆژهه حیزب و ڕێکخراوه  له  یه خنه ڕه
تێکی خهۆجێی و  ی حکومهه بهوو بناغهه  وه ته سهه ده  کانی کوردسهتانیان بهه ی ناوچهه زووربهه  ش سهاڵدا کهه شه  ی نیزیک به ماوه  له
ی  وه ئهه. وردسهتانک  تی لهه اڵیهه نگی، ئیهداری، ئهابوری و کۆمه رههه ی، فه زراوه دا بۆ دامه وڵیان نه زراند و هه مه ییان دانه وه ته نه

تێکی زۆر  قابهه ویش ڕه ئهه  لبژاردنی شهوڕاکانی شهار و دێ بهوو ، کهه تایی و ههه ره ی سهه ند قوتانخانهه ی چه وه نیا کردنه کرا ته
 . ناسالمی حیزبی تێدا بوو

 
 نەتەوە بندەستەکانی دیکەی ئێران و کورد -٢

 
ی  وه تهه ترین نه وره گهه. یی دانهین وه تهه کردنی بیهری نه شهه ک ئاسهتی گه یهه  مویان لهه هه  وه داخه  کانی ئێران به سته بنده  وه ته نه

کان  ئازریهه. یی وه تهه ی نه له سهه تا مه بی ههه زههه باری ئابووری و مه  دا به کان بێ، زۆرتر گرنگی ده ریه ئازه  ستی ئێران که بنده
نههدی  اڵتی ناوه سههه ڵ ده گههه خۆیههان له  وڵیان داوه تههر ههههڕژیمههی کۆمههاری ئیسههالمی دا زۆر  تی دا و چ لههه ڕژیمههی پاشههایه  چ لههه

ش دا  اڵته سهه ده  شهه و به ی ئهه چوارچێوه  ت له نانه ته. ست بێنن ده شداربن و ئیمتیازی سیاسی و ئابووری به بگونجینن، تێیدا به
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  و زۆرتههر بههه کردوه مانههدوو نههه  وه خۆیانههه کانی نگی و کولتوریههه رهههه یی، فه وه تههه نه  له سههه مه  خۆیههان بههه  سههتیان هێنههاوه ده به  کههه
ک  یهه کان تا ڕادده بلوچه. ئێران  له  کانه سته بنده  وه ته کانی نه گرفته  کێک له یه  وه داخه به  وه ئه. نوساون  وه اڵت و ئابوریه سه ده
کان  بهه ره عه. یی وه تهه تها نه  ردا زاڵهه سهه به بی زههه مهۆنی مه زۆرتهر هێژه  وه داخهه ویش به ئه  ، که ربڕیووه تیان ده زایه نگی ناڕه ده
ی ڕوونههاکبیران دا  چوارچێههوه  و لههه  بووه ری نههه ماوه ویش جههارێ زۆر جههه ئههه  کههه  ڵبڕیووه نگیههان هههه ی دوایههی دا ده و سههااڵنه لههه
  ی کهورده وه تهه نیا نه تهه. اکرێدی نه کی جیددی تێهدا بهه یه وه و تا ئێستا جواڵنه نگیان نایه هی  ده  کان که نه تورکمه.  وه ته ماوه
  وه داخهه اڵم به بهه.  کی زۆری داوه یی دا قوربانیهه وه ته ستهێنانی مافی نه ده پێناوی به  و له یشتووه تی گه وایه ته ی نه شه گه  به  که
یهدان بهان، گومهانم  مه  کهان لهه ی کورده هڕادد  کانی ئێران بهه سته بنده  وه ته موو نه ر هه گه ئه.  وه ته نیا ماوه ته  دا به یدانه و مه له
  ک ئولگهو بهۆ واڵتهه کهرا وه ده  زرا کهه مهه وتۆی لێ داده وتوی ئه تێکی فیدڕاڵی پێشکه مێژ بوو حکومه  ئێران له  که  دا نییه  وده له
 . ی دنیا چاوی لێ کرابایه کانی دیکه وه ته نه فره
 

 ری ئیسالمی ئێران ؟گشتی داهاتووی كۆما  زعی ئێستای ئێران به وه -٣

 
نگاندنێکی  ڵسهه رگی دا هه ند بهه کتیبێکی چه  له  ، پێویسته وه ینه اڵم بده لی وه سه تێر و ته  به  م پرسیاره وێ ئه ر بمان هه گه ئه

دایهم   کی دا بهه ره وژمی دوو هێهزی سهه ژێهر تهه  ئێرانهی ئێسهتا لهه  تهوانم بڵهێم کهه کورتی ده اڵم زۆر بهه بهه. ین دوور و درێژ بکهه
کردن و  شهه کاروانی گه  ، له یه ی هه وره ئیمکاناتێکی مرۆیی و ئابوری زۆر گه  ی که وه ڕای ئه ره خرمێن و سه کانی تێک ده ئێسقانه
النی  وێ گهه یههه ده  ی کهه و جۆره به  یتوانیوه ند نه رچه هه  که  تی کۆماری ئیسالمیه م حکومه که هێزی یه. مێنێ جێ ده وتن به پێشکه

وڵی  ههه  لهه  ڕۆژانهه  کهه  زرانهدوه ری دامه رکوتکه زگای سه ندین دام و ده اڵم چه ، به وه مۆنی بۆچوونی خۆیه ژێر هێژه  ێران بخاتهئ
  جگهه. پێچهێ  وه ی تێکهه کهه نیه هریمه زگها ئه بهڕژێ و دام و ده  وه ریه سهه ڵکی ئێهران له اڵنی خهه ڵن جهامی کۆمهه یه نه  دان که وه ئه
  ر لههه و هههه زرانههدوه مه ری ده ورو بههه واڵتههانی ده  و بنیههاتی لشههکری و جاسوسههی و میلیشههیایی لههه  زراوه نههدین دامههه م چهڕژیهه  وه لههه

مۆی ڕق و  ی ژیلهه وه ر بهۆ ئهه خها ههه ڕێ ده تی وه ڕی نیابهه کا، یا شهه ردان ده ستتێوه کی ئاشکرا ده یه شێوه  ن به مه تا یه  وه عێڕاقه
سهتباڵو  کی زۆر ده یه شهێوه  ش بهه وه بهۆ ئهه. کهانی خهۆی روازه ده  گاتهه و نائهارامی نه  وه شهێته گه کی خۆی نهڵ اڵنی خه یی کۆمه توڕه

ڵکی ئێهران و  اڵنی خهه م کۆمهه هێهزی دووه. دا فێڕۆ ده  ردا به ور و به کانی ده واڵته  ئیمکاناتی ماددی و هێزی ئینسانی ئێران له
،  نووس سهازی نییهه کی چهاره ڕێگایهه  خشهه کگرتوو نه کی یهه نهد سهتڕاتیژیه رچه هه  کهه  نههندی و ڕووناکبیریی ئێرا چینی مامناوه

ری  کهانی دژبههه گرفتههی هێزه.  رگیهره نی کۆمهاری ئیسههالمی ده هریمهه زگههای ئه ڵ دام و ده گهه ی جۆراوجههۆر له شهێوه  بههه  اڵم ڕۆژانهه بهه
ئاڵ و گۆڕی   زۆرجار به.  یان نییه وه ره کال که ن و لێبڕاو و یه رێژ خایهی د رنامه کگرتوو نین، به یه  که  یه وه کۆماری ئیسالمی ئه

. کۆمهاری ئیسهالمی بگهۆڕی  وه ڕێگای ڕیفۆڕمهه  کرێ له ده  پێیان وایه  رچاویان ساویلکانه شێکی به ن و به که زۆر بچوک دڵخۆش ده
  وه وێتهه مێکی لهێ ناکه رههه کا و کاتێهک ههی  به ف ده رهس خۆڕایی مه  ڵک به اڵنی خه زۆرجار هێز و پتانسێلی کۆمه  و بۆچوونه ئه
نههاو   و بههه شههێکیش لههه به  دیههاره. گههرێ رده ڵکی زۆر وه کههه  زعههه و وه ڵک و ڕژیههم لههه هههۆی نائومێههدی و دڵسههاردی خههه  بێتههه ده

بههاری   لههه.  وه سیاسههیه بههاری  لههه  وه نی کۆمههاری ئیسههالمی، ئههه مههه ی ته وه درێژکردنههه  لههه  جگههه  هههیج کههاریکی نییههه  ئۆپۆزیسههیۆنه
  ین کههه بکههه  وه  بههه  ئیشههاره  کههه  سههه به  نههده وه ر ئه هههه.  یههه ی هه زعێکههی زۆر شههپرزه وه  کههه  وه نگی ئابوریشههه رهههه تی، فه اڵیههه کۆمه
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  تهه یوه ێ و گهکهر ده  وه بهه زهه نهاوی مه  ت بهه نانهه حشها ته دنیهادا، فه  لهه  یهه ری هه ی هۆشهبه مهادده  بهه  ی گیرۆده زۆرترین ژماره
رسهخوێندوو و  نێو الوانی ده  ت له نانه دنیا دا و ته  له  ڕیکۆرد شکێنه  که  زیاتره %35  ی بێکاری له ساڵ، ڕادده 16سیننی ژێر 

 تا ژێهر ڵی ههه نهده ، دزی و گه وه ره بهۆ ده  یهه ر و موههاجیری هه نابه ی په ، زۆرترین ژماره  یه ه وه %25روی  سه  پسپۆڕیش دا له
 .  دزیش حیساب ناکرێ  ر به متر هه ی میلیاردی که ژماره  و له  ر چووه ی ڕێبه که رماڵه به
 

 ی سیاسیی ئێران لە داهاتوو ؟ ئیداره -٤

 
ر  ههه  وه تهه نه–ت  ولهه ده  ببێته  کرێ که بێ کاری بۆ ده ساڵ ده 155ی  گوترێ ئێران، نیزیکه پێی ده  ی که سیاسیه  و چوارچێوه ئه
.  نهاوی ئێرانهی بهوونی نییهه  کیش بهه یهه وه ته و نه  نییهه  وه ته ک نه ی ئێران یه پێکهاته  که  کاتێک دایه  له  وه ئه. ئێران ناوی به
،  فێهڕۆ داوه  النی نێهو ئێرانهی بهه ی ئینسهانی و مهاددی گهه رمایه سهه  و سااڵنه موو ئه درێژایی هه  تا ئێستا به  که  یه و پڕۆسه ئه
سههت،  ی باالده وه تههه یان و نه کههه ویره هه  و لههه وه ی ئیههران بتوێنێتههه سههته النی ژێرده گههه  یتوانیوه نههه  چونکههه.  بههووه وتوو نههه رکه سههه
  النی ئێهران بهه نهاو گهه  ته تریشهی خسهتووه وره لێنی گه کهه  یهه و پڕۆژه ڕاستی دا ئه  له. ناوی ئێرانی  ک دروست بکا به یه وه ته نه

  وابوو داههاتووی ئێهران لهه کهه.  ئێرانهی بهوون نییهه  ت به ستێکیان نیسبه دانیشتوانی ئێران هی  هه  هشێکی زۆر ل به  جۆرێک که
موو  ههه  بوونی ئێهران دا بنهێ و بهه وه تهه نه فره  وا دان بهه رمانڕه ی فهه وه تهه نه  ی کهه وه م ئه که یه. ڵناگرێ ناریۆ زیاتر هه دوو سه

  یان بهه کان و جوغرافیاکهه ییهه وه ته نه  ی پێکهاتهه ر بناغهه سهه  لهه  زرێنن کهه ڕاتیهک دابمههکان ئێرانێکی فیهدڕاڵی دێموک وه ته نه
کانی خۆشهیان دا  ییهه وه ته نه  ناوچهه  نهد و لهه ناوه  کسان بهن لهه ریک و یه کان تێیدا شه وه ته موو نه هه  تی که ڕاکه کی شه یه شێوه
.  وه بێتههه شههێکی لههێ ده ک به یههه ر ماوه هههه  ی ئێسههتا نههامێنێ و بههه واره شههکڵ و قههه  ئێرانێههک بههه  ی کههه وه م ئههه دووه. خۆ بههن ربه سههه

  کی نێوخهۆیی ڕۆ بچهێ، کهه ره یران و دووبهه لکاوی قه زه  تا بێ زۆرتر له و هه  وه ک خۆی بمێنێته روه هه  که  یه وه تیکیش ئه حاڵه
 .ر کۆتایی دێ ڕۆژان هه  له و رۆژێک  ڵکوو بێ داهاتویه ، به ناریۆی داهاتوو نییه سه  وه ئه
 

 دروشمی روخانی ریژیم -١

 
دژی   ی کهه وانهه بهۆ ئه  وه ته هێشهتوه ی نه کی دیکهه ڕژیهم ههی  ڕێگایهه.  مستی ئۆپۆزیسهیۆنی نهاوه  دروشمی ڕووخان خودی ڕژیم له

کان ووت و وێهژ  ری گرفتهه سهه بێ بهۆ چهاره اڵت ئامهاده سهه ده  ال بنهرێ کهه کهرێ وه دروشمی ڕووخان کاتێهک ده. کانی بن ته سیاسه
کانی  خودیهه  ت ڕوحهم بهه نانهه رێ و ته ناوی بهه تی لهه یری خۆیهه رچی غهه هه  بێ که  وه تی ئه اڵت سیاسه سه ر ده گه ئه  باشه. بکا
گشههتی   ی کوردسههتان و بههه له سههه ر مه سههه  ختێههک دێینههه وه  ؟ دیههاره وه مینێتههه ک بههۆ ئۆپۆزیسههیۆن ده کا، چ ڕێگایههه گریش نههه خنههه ڕه
  وه نیا ئهه تهه  بڵێم ئامانجی ئێمهه  یا باشتره.  ڕووخانی ڕژیم کۆتایی نایه  نیا به ته  که له سه کان مه دسته بنده  وه ته ی نه له سه مه

زۆر دێمههوکڕات و   رکار کههه سههه  نههد ڕژیمیههک بێتههه ناوه  ر لههه گههه ت ئه نانههه ته. اڵت بگههۆڕین سههه نههدی ئێههران ده ناوه  لههه  کههه  نییههه
  ر قاوانهه ههه  وه ییهه وه ته بهواری مهافی نه  کا و له بوڵ نه بوونی ئێران قه  وه ته نه اڵم فره کۆماری ئیسالمی به  ڵکیتریش بێ له خه

ین بهۆ ڕێکخسهتنی  رخان بکهه بێ تواناکانی خۆمان زۆرتر تهه ده  ئێمه  بۆیه. هی  فەڕق ناکا  حاڵی ئێمه  به  وه لێ بداته  که کۆنه
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ین  وڵ بهههده و ههههه  وه تی و دیپڵۆماسهههیه رگایه کهههانی سیاسهههی، پێشهههمه موو بواره ههههه  هێزکردنی خۆمهههان لهههه ، بههههنیومهههاڵی خۆمهههان
. ین سهازی بکهه وه ته موو پانتایی کوردستان نه هه  راستی دا به  ین و له ری بکه ماوه جه  تی کوردستان به ڕۆژهه  مان له که باته خه
ر ئاوا پرش و باڵو و بێ هێزیش بهین،  گه حیسابمان بۆ بکا، ئه  جبوره ر کار بێ مه سه له تاران  ر ڕژیمێک له ر هێزبین هه گه ئه

 .حیسابمان بۆ ناکا  وه ته ک نه رکار وه سه  دیموکڕاتترین ڕژیمیش بێته
 

 ى کوردستانی لە رۆژهەاڵتی کوردستان ره به -٢

 
اڵم  بهه. م ره هی  حیزبێکیش ناڵێ دژی پێکهێنانی به. زانن ده  وه مووانیش ئه و هه  اڵت زۆر پێویسته ڕۆژهه  ی کوردستانی له ره به
ر ڕێگهای دروسهتکردنی  سهه له  ی کهه و کۆسهپانه ن بهۆ البردنهی ئهه کان کهار بکهه بێ حیزبهه ده.  ره بۆ پێکهێنانی به  س نییه به  وه ئه
گۆیها   ن کهه ڕقی بهده ڕقهی و بهه ی دروشهمی زه وه جیهاتی ئهه  لهه.  یان دروسهت کهردوه و کۆسهپانه ر بۆخۆیان ئهه هه  دیاره که. ن ره به

  نجام پێهک بێهنن، بها بهێن لهه ی بهێ ئهه وه و کۆبونهه ره ن بهۆ پێکهێنهانی بهه ش بکهه و پهڕۆژان پێشهکه  اڵڵه ن و گه ره نگری به الیه
تۆ نهاتوانی  ئهه  بهۆ وێنهه.  هر م پیکهێنهانی بهه رده بهه  کۆسهپ لهه  بنهه ده  بگهۆڕن کهه  تانه و سیاسهه ن و ئهه ست پێ بکه ده  وه خۆیانه

نفهوز   هیزتر و بهه  خۆت به  ر له گه ئه  ی که اڵم ئینکاری بوونی حیزبێک بکه ی، به ره نگری پێکهێنانی به الیه  ی که ئیددیعا بکه
اڵم  ی بهههب ره نههاکرێ مههوافیقی پێکهێنههانی بههه.  وه ک تههۆ بێتههه م وه اڵت دا، النههی کههه ڵکی ڕۆژهههه اڵنی خههه نێههو کۆمههه  بێ لههه تههر نههه

  ت بهوێ و لهه ره ک بهه الیهه  نهاکرێ لهه. ن ت بکهه ک تهۆ سیاسهه و وه وه نهه ک تهۆ بیهر بکه بهێ وه کان ده موو حیزبهه ههه  پیتوابێ که
ی  و حیزبانهه کان خۆیان بگهۆڕن و ئهه پێش حیزبه  له  که  یه وه ئه  ره وابوو ڕێگای پێکهێنانی به که. پاوانخواز بی  وه کی دیکه الیه

پاشهان . ن بوڵ بکهه کتر قهه ال نهێن و یهه وه  و ناکۆکیانهه ک ئهه یهه  ک بهه بهوبێ، یهه  وه کهه ر هۆیه ههه جها به  نێودایهه  ان لههناکۆکی
. کتر یهه  لهه  وه وتنهه بهۆ دوور که  هانهه به  نهه ک خهاڵی لێهک جیهاواز بکه وتن، نهه ڕێن بهۆ ڕێککهه ش دا بگهه دوای خهاڵی هاوبهه به
کتر  ریه سهه اڵت بسهوڕێنن و له ڕۆژههه  بات لهه رخی خهه چهه  وه کتر و پێکهه ڵ یهه گهه  ن لهه تی بکهه ریکایه شه  بن که  وکات ئاماده ئه

روی قهازانجی  سهه  نهه اڵت بخه ڵکوو قهازانجی ڕۆژههه وێ، بهه موو شهتێکیان بهۆ حیزبهی خۆیهان نهه ن و هه که ی سیاسی نه ده موزایه
شههکیالتی  نێههو ته  ت لههه نانههه ته. دی نههاکرێ کان بههه حیزبههه  لههه  وه ا ئهههحههاڵی حههازرد  لههه  وه داخههه به. حیزبههی و گروهههی خۆیههان

م، بههۆ  ر زۆر پڕاکتیکههی باسههی بکههه گههه ئه.  یههه ی جیههاواز هه سههته و ده  و ئێلیتههه  واو نییههه کگرتوویی تههه کان خۆشههیان دا یههه حیزبههه
النههێن و یهها  کی وه ره ۆیههان دا نههاکۆکی و دووبهههنێههو خ  کان لههه ڵههه کان و کۆمه پههێش دا دێموکڕاتههه  لههه  پیویسههته  ره پیکهێنههانی بههه

  ڵ بهێ لهه گهه تها ئیستاشهی له  کهه  حیزبهه  ماڵهه و دوو بنه پاشان ئه. ن بووڵ که کتر قه ک حیزب، یا یه یه  وه و ببنه  وه کبگرنه یه
  نههه و بیانکه  وه ش بخوێننههه کههکانی دی دوایههی حیزبههه. ون یی ڕێههک کهه وه تهه کی نه یههه ر پڕۆژه سههه ، له یهه گایان هه اڵت پایههه ڕۆژههه

 .بێ اڵتی کوردستان دروست ده ی ڕۆژهه ره به  وکاته ش،  ئه ریک و هاوبه شه
 

 پێشمەرگە و خەباتی چەکداری لە رۆژهەاڵتی کوردستان -٩

 
 .  نییه  وه کداریه چهباتی  خه  ندی به یوه نیا په ته  وه ئه.  ییه وه ته باتی نه شی خه کیترین و پێویستترین به ره سه  رگه پێشمه
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قام کوردسهتان ئهازادیش بکهرێ،  رشهه باتی سه خهه  ن، یا بهه حوی  ده ستیش کوردستانت ته رانی کوردستان دوو ده ر داگیرکه گه ئه
نهد  ناوه  تێکی دێمهوکرات لهه ون، یا حکومهه رکه ده کوردستان وه  کان له ره رکوتکه سه  موو هێزه نجامی ئاڵ و گۆڕێک دا هه ئه  یا له
  هێز نهه و هێزی نیزامی به  رگه بێ بوونی پێشمه و به  ر پیوسته هه  رگه کانیشی بگا، پێشمه موو مافه هه  رکار و کورد به سه  بێته
ک  هێهزی چهه  بهه  بێ کهه وه سهت ئهه به ر مه گهه کهداری ئه باتی چه خهه. توانی بیانپاریزی ده  ست بینی و نه ده کانت به توانی مافه ده

تی زۆرتهر  کانی دا کوردویهه وه جواڵنهه  ی کهوردیش لهه وه ئهه. گونجێ نهه  مه رده م سهه ڵ ئهه گهه زۆر له  نگه ی، ڕه ڕزگار بکه کوردستان
  بهه  کانی خۆی کردوه کورد داوای مافه. ر هێزی دوژمن داو پاراستنی خۆی رامبه به  رگری له بۆ به  بووه  رگه کار هێنانی پێشمه به

ر و  سهه  تهه واکانی، هێرشیان کردوه ڕه  ویسته  به  وه اڵمدانه جیاتی وه  رانی کوردستان له ، بەاڵم داگیرکه انهکی ئاشتیخواز یه شێوه
سهتی بهۆ  کهورد ده  کهه  دا بهووه وایانهه ناڕه  و هێرشهه ر ئهه رامبه به  له.  رانیان تیڕۆڕ کردوه و ڕێبه  ڵیان لێ کردوه کۆمه کوشتاری به

سهلیم و  واتهای ته  به  رگه بوونی پێشمه لی کورد دا نه باتی گه خه  له  بۆیه.  خۆی کردوه نیشتمان و له  رگری له و به  ک بردوه چه
 .   ناو چوونه  له
 

 بایكۆتی هەڵبژاردنەکان لە ئێران؟ -٨

 
بگهۆڕدرێ و دیسهان ی بهایکۆت  یانیهه مان به موو جارێ تهاریخی ههه گۆڕ و هه ریتێکی نه نه  ر ببێته گه کان ئه ڵبژاردنه بایکۆتی هه

. و هههی  شوێنکارێکیشههی نههابێ  ڵبژاردن شههتێکی خراپههه بههۆ هههه  ی تههازه وه بێ لێکدانههه بههه  وه بکریتههه  ڵوێسههت دووبههاره مان هه هههه
ڵک تێیهان دا  تی خهه خالهه پێی گرنگی و ده  نگێنرێن و به ڵسه وای خۆیان دا هه ش و هه کات و که  له  کان پیویسته ڵبژاردنه هه
.  یههه جلیس و شههوڕاکان جیههاوازی هه ڵبژاردنی مههه ڵ هههه گههه رۆککۆمار له ڵبژاردنی سههه هههه  بههۆ وێنههه. ر بگیههرێ سههه ن لهڵوێسههتیا هه
م  و ههههه  م بهههایکۆتی ڕۆتینهههی خراپهههه ههههه.  لبژاردنی شهههوڕاکان جیهههاوازی زۆره ڵ ههههه گهههه جلیسهههیش له ڵبژاردنی مه ک ههههه روه ههههه
  زانیهاری بهاش لهه  ڵبژاردن پێویسهته موو جهارێ پهێش ههه ڕی من هه باوه  به.  کردنی ڕۆتینی خراپه شداریکردن یا بایکۆت نه به

نگێنرێن  ڵسهه کان هه کانی کاندیده ڵوێست و دروشمه ندی بگیرێ، هه یوه ڵ چاالکانی نێوخۆ په گه  ، له وه نێوخۆی واڵت کۆبکرێته
تێک بۆ باسهکردنی  رفه ر ده گه ربگیڕێ، ئه ڵکی لێ وه که بێ ڵبژاردن دا هه هه  چالش کێشانی ڕژیم له  تێک بۆ به رفه ر ده گه و ئه
بێ کهاری بهۆ  نێهو رژیهم دا ههه  کی لهه ره ی درزی دوو بهه وه کردنهه وره  ر ئیمکهانی گهه گهه کار بهێنرێ و ئه بێ به ی کورد هه له سه مه

  جهها بڕیههار بههدرێ، بههه  وه کردن لێههک بدریتههه نگاندنی بههاش بکههرێ و زیههان و قههازانجی بههایکۆت کههردن، یهها نههه ڵسههه بکههرێ و هه
شههداریکردن  مانههای به  ی واڵت بههه وه ره کانی ده ئۆپۆزیسههیۆنه  کردنیش بههۆ حیزبههه بههایکۆت نههه  دیههاره. کردن بههایکۆت کههردن، یهها نههه

ت بهۆ  رفهه ر ده گهه اڵم ئه بهه. ن شهداری بکهه ڕێگایهان پێنهادرێ و بۆیهان نهاکرێ به  و حیزبانهه ر حهاڵ دا ئهه ههه  لهه  چونکهه.  نییه
  ک، یها هێنانهه یهه وه کی ڕژیهم و کرانه یه کشهه پاشه  سهت بێهنن، بهۆ وێنهه ده ڵبژاردن دا شهتێک به ههه  لهه  بێ که ڵکی نێوخۆ هه خه
.  وه نههه کار بێهنن، یها ڕەتهی بکه بهه  تهه رفه و ده ئهه  ر پشهک بکهرێ کهه ڵک سهه بهێ خهه یی خۆیهان، ده وه تهه ی نه له سهه رباسهی مه به
 .گۆڕ بێ کرێن، نه ئێران ده  ی له ڵبژاردنانه ناو هه  و به ر ئه رامبه به  ێ لهت ناب کورتی سیاسه به
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 وتووێژ و دانوستاندن؟ -٦

 
تی  نیهه  وتووێژێکی ڕاستی بهه  که  رجه ومه به  دیاره.  نیا وتوو وێژه ن دا ته ینی دوو الیه به  ک له یه ر کێشه ری هه سه ڕێگای چاره

ر  بهێ و ههه کتر دا ده یاری یهه نی نهه نێهو دوو الیهه  ر لهه ش بێگۆمهان ههه  وره کێشەی زۆر گه. ئارادابێ  له  که رکردنی کێشه سه چاره
ربڕن بهۆ  یی ده ئاماده  وه تی خێره نیه  ن به ردووک الیه بێ هه اڵم ده به. ی ر بکه سه کانت چاره یار دابنیشی و کێشه ڵ نه گه بێ له ده

ڕی  ک مههه ش وه ی دیکههه کههه نه رگههرێ، الیه ڕێگههای وتههووێژ وه  ڵک لههه رحی تیههڕۆڕ کههه ێههڕی و تهههنێک بههۆ پیالنگ ک الیههه وتههووێژ نههه
ر  ین دابهێ، ههه بهه  ڕپێکراو لهه تی و نێو بژیهوانێکی بهاوه منیه ی باری ئه وه بێ و بێ ئه تێکی هه مانه ی هی  زه وه قوربانی بێ ئه

. بکها  زلوم نمهایی پێهوه قوربانی ئاشتی و دواتر مهه  ، بڕوا و خۆی بکاته یه ری ئاشتیانه سه نگری چاره ی نیشان دا الیه وه بۆ ئه
ن  الیهه  ری لهه سهه نیهازی چاره  ههی  وتوویژێهک بهه  ڵ هیهزی دیکهه گهه  ڵ کورد و چ له گه  چ له  وه داخه ئێران دا به  تا ئێستا له

نهدین  ر کهورد دا، چه رامبهه به  ین لهه نهدی بکهه تی ناوه ومههفتهاری حک ڕه  نیا چهاو لهه ر تهه گهه ئه.  کراوه نهه  وه ندییه تی ناوه وڵه ده
. داو خهراو تیهڕۆڕ کهرا  بیهانوی وتهووێژ لهه  مخێر بهه ده قهه. رباسی وتووێژ به  هێنانه  ست دان له ر ده به مان له ی خائینانه نمونه

وا نێهردران و کاتێهک  بهۆ پێشهه رم و نیهان ی نهه ڵێن وتهه بهه. سمای  ئاغای سمکۆ بهۆ وتهووێژ بهاگ کهرا و دیسهان تیهڕۆڕ کهراو
چی  داوای وتههووێژ کههرا، کههه  وه ینیههه ن خههودی خومه الیههه  لههه  ڕی سههێ مانگههه یان دا، دوای شههه سههێداره  یی لههه سههتیان پههێ ڕاگههه ده
ڵکی  هدژی خه  ئیعالنهی جیههاد لهه  وه ینیهه ن خهودی خومه الیهه  ر لهه و دوایهی ههه بهووه  وه هیزکردنهه نیا بهۆ خهۆ به تهه  وت که رکه ده

ی دنیهای  رگهه نێوجه  ت لهه نانهه ر میهز و ته سهه  نهاوی وتهووێژ کێشهرایه  کۆتهایی دا دوکتهور قاسهملو بهه  رچوو و لهه کوردستان ده
ت  حمهه زه  کان و ئینسهان زۆر بهه ی ئێرانیهه ی وتهووێژه ڕێچکهه  ی زۆر ترسهناکن لهه موو وێنهه ههه  وانهه ئه. ئازادیش دا تیڕۆڕ کهرا

گهۆڕێ دابهێ،   ڕاسهتی وتووێژێهک لهه ر به گهه ، ئه ناخۆشهانه  وه موو تاقیکردنه و هه ڕای ئه ره اڵم سه به. پێ بکا ڕیان توانێ باوه ده
مووان تێهی دا و  تی ههه خالهه و ده کوردیهه  کگرتوویی حیزبهه تی، یهه منیهه بهێ میکهانیزمی ئه اڵم ده بهه.  وه ت بکرێتهه ت ڕه نابێ قهه

 .رچاو بگیرێن به  م تێیدا له ههری سێ به نێکی موعته شداری الیه به
 

 ؟ نی ده مه  باتی خه  كانی و میتۆده میكانیزم خەباتی مەدەنی -٠١

 
نی  ده باتی مهه اڵم خهه بهه.  نهده هه ڕه باتی فره کانی خه هێزه به  که کۆڵه  کێک له لێک دا یه ر گه ی هه وه جواڵنه  نی له ده باتی مه خه

باتی  حزاب، دیپڵۆماسههی، خههه باتی سیاسههی ئهه نههاکرێ خهه  بههۆ وێنهه. بات ی خهه نهدێکی دیکههه هه ی هههی  ڕه وه جێگهره  نهابێ ببێتههه
کانی  نهده هه و ڕه  رتره نی کاریگهه ده باتی مهه گۆیها خهه  عتی  بکهرێ کهه ری تهه ماوه باتی جهه تی یا خۆ سهازدان و خهه رگایه پێشمه
ی  وه ێهزی ئههه ر بشهتوانێ  گهه سهت بێنهێ و ئه ده کان به موو مافه هه نیا ناتوانێ ته نی به ده باتی مه خه  چونکه. پیویست نین  دیکه
واڵت   کهداری قاچهاغ لهه حیزبێکهی چه.  یهه خۆی هه ت بهه نی میکالنیزمهی تایبهه ده باتی مه ش خه وه له  جگه. بیانپارێزێ  که  نییه

باتی  ک خهه وڵ بهدا وه اڵم نهابێ ههه انی بدا، بهتوانێ پشتیوانی لێ بکا و ه و ده ئه. نی ده باتی مه نگی خه پێشه  ناتوانێ ببێته
  نی پێویسهته ده باتی مهه خهه.  وری خهۆی دا کێشهراوه چهوار ده  بهه  کهه  وه ره تهه خه  و بازنه نێو ئه  ویش بخاته خۆی بیناسێنێ و ئه
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وری ههی  حیزبێکهی سیاسهی ئا  بێ و به نه  مۆرکی سیاسی پێوه. یی و کلتوری دا ری، ژینگه ڕیکخراوی سینفی، هونه  ڕێکبخرێ له
  چونکهه.  وه سهترێته به نه  وه حیزبهه  بهه  کاریزمها و نهه  بهه  ب و نهه سهاحه  کا بهه ت خهۆی لهێ نهه سێکی سیاسی تایبهه که. سوتێ نه

ک  یههڵ  گهه ک له ف بکهرێ، نهه ڕه ڵگا تهه موو پانتهایی کۆمهه ڵ ههه گهه  ڕژیهم لهه  که  یه وه نی ئه ده باتی مه وتنی خه رکه ئامڕازی سه
،  ر ڕژیمێکهی دیکتهاتۆری هاسهانه ر بهۆ ههه ک ڕێبهه نهاوبردنی یهه  ک حیهزب، یها لهه رکوتی یه الدان و سه. ر ک ڕێبه حیزب، یا یه

ت  تێکی دیهاریکراو ڕه قهانونی خهۆی سیاسهه  تهوانێ بهه پاشهان ده. ف بێ هیچهی پهێ نهاکرێ ڕه ر ته ماوه موو جه ڵ هه گه  اڵم له به
 .کان بگرێ نگی و کلتوریه رهه ، سینفی، فه هاسانی پێشی چاالکیه  اڵم ناتوانێ به ا، بهرکوتی بک و سه  وه بکاته

 
 ؟(تیرۆریزم بە گشتی و تیرۆزیزمی کۆماری ئیسالمی بە تایبەتی رێبەرانی کورد -٠٠

 
  خاڵهه  کێک لهه یهه.  ومههحک سهتێک بهێ مه به ر مه ههه  بهێ و بهه  وه سهێکه ر که ر ڕێکخهراو و ههه ر ڕژیم و هه ن هه الیه  تیڕۆڕیزم له

  نهدین جهار بۆخهۆی لهه نهد چه رچه هه  کهه  یهه وه تی ئه تایبه  اڵتی کوردستان به ڕۆژهه  گشتی له  ی کورد به وه کانی جواڵنه هیزه به
اڵم  تیهههڕۆڕ وه  رگیز تیهههڕۆڕی بهههه اڵم ههههه تی، بهههه وڵهههه قوربهههانیی تیهههڕۆڕی ده  تهههه رانی بووه ک ڕێبهههه دا وه  وه ره ی زۆر سهههه رادده
ی دوایهی دا و  و سهااڵنه لهه  وه و دروسهتبوینی کۆمهاری ئیسهالمیه  ر لهه رباڵوی تیڕۆریزمیش دا هه ڵدانی به رهه سه  له.  وه ته داوه نه
ترین و  وره مان کههات دا گههه هههه  و لههه ڕی تیههڕۆڕ بههووه کانی شههه قوربانیههه  کێک لههه ڵدانی داعههش کههورد یههه رهه ت دوای سههه تایبههه به

.  نسههیبی کههورد کههردوه  یی دا بههه وه تههه ی نێونه ڕادده  ی؛ لههه وره کی گههه شههانازیه  وه ئههه.  هێههزی دژی تیههڕۆڕیش بههووهرترین  کاریگههه
متر  ی دژی تیهڕۆڕ کهه ره بهه  وه داخه و به  ی گرنگه وه ئه.  ک هێزێکی ئینسانپارێز و ئاشتی پارێز ناسراوه دنیادا وه  له  رگه پێشمه

ترین و  وره کۆمههاری ئیسههالمی گههه  ر و پسههتیوانی تیههڕۆڕن کههه کانی هانههده تههه وڵه تی و ده وڵههه ی ده، تیههڕۆڕ وه داتههه ئههاوڕی لههێ ده
، چاوپۆشهی زۆری لهێ  یهه ری هه کان نوێنهه کگرتوه یه توه ڕێکخراوی نه  و له  تێکه وڵه ده  ی که وه ر ئه هه  وه داخه به.  چاالکترینیانه

  نگه ڕه. کرێ تی چاوپۆشیان لێ ده ییش دا کردویه وه ته ی نیونه ڕادده  ت له نانه ته  که ی ئاشکرایانه  موو تیڕۆڕه و هه کرێ و ئه ده
  اڵم بهه بێ، بهه کۆتهایی دا ئیمکهانی ههه  یی لهه توه ڵگای نێونهه بۆ کۆمه  کانی دیکه تیڕۆڕیستیه  نێو بردنی داعش و ڕیکخراوه  له

ک داعهش  ی ڕێکخهراوی تیڕۆڕیسهتی وه وه ڵدانه رهه کۆماری ئیسالمی، سهک  ری وه روه ی ڕیژیمی تیڕۆڕیست و تیڕۆڕیست په وه مانه
  بههێ کههه بڕ ده نیا کاتێههک خاشههه وابوو تیههڕۆڕ تههه کههه.  یههه بێگومههان ئیمکههانی هه  رینههه م دنیهها پههان و به م ئههه کی دیکههه یه گۆشههه  لههه

 .بڕ ببن  دنیادا خاشه  ویش له کانی پاڵ پشتی ئه ڕژیمه
 

دابرانی هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و میکانیزمی یەکگرتنەوە و  هۆکاری جیابوونەوە و -٠٢
 تێکەڵبوونەوەیان؟

 
  وه کردنی قههواڵیی دێموکڕاسههی و پێکههه بووڵ نههه قههه  لههه  اڵم گرنگترینیههان بههریتین بههه. کان زۆرن و دابڕانههه وه هۆکههاری جیابونههه

زانهن و پییهان  ده  مافی زۆرینهه  نیا به کان دێموکڕاسی ته کوردیه  حیزبهرانی  ڕێبه  زۆرێک له. کان رانی حیزبه کردنی ڕێبه ڵنه هه
  ر لهه گهه ت ئه نانه ن، ته ر کارێک بکه توانن هه پشت بوو ده  کانیان له ری حیزبه ی ڕێبه ر زۆرینه گه ر مێتۆدێک بێ ئه هه  به  وایه
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مانهای   راسهتی دا دیموکراسهی زۆرتهر بهه  لهه  که  وه نه ناکه  هو بیرله. گونجێ کانیش نه شکیالتیه دێموکراتیک و ته  ڵ پرێنسیپه گه
و  اڵتی ئههه سههه و ده  یههه که اڵتی کههارگێڕی ڕێکخراوه سههه نیا ده سههتی دینههێ تههه ده به  ی زۆرینههه وه ئههه.  یههه مینه کانی که پاراسههتنی مافههه

بهۆ   پێهی وایهه  مینهه ش که کی دیکهه الیهه  لهه.  وه بهێ بجوڵێتهه کان دا ده دیموکراتیکهه  سهندکراوه ی په چوارچێوه  و له  بێسنور نییه
،  ویش وانیهه ئهه. رچی پێهی خهۆش بهێ بیکها ههه  ت پیهدراوه پێی دێموکراسهی مۆڵهه  ، به اڵتی زۆرینه سه ڵ ده گه  کانی له ره ربه به

کانیهان دا  دیاریکراوه  ی مافهه هچوار چێهو  له  کان پێویسته تاکه. س نادا هی  که  ها به تی ڕه ها و مۆڵه اڵتی ڕه سه دیموکڕاسی ده
و یهان   کهۆنگره  میکهانیزمی دێموکراسهی لهه  بهه  وێکهی کهه پێهی پێڕه  و چ بهه  کهراوه  پێی پرێنسیپی دێموکڕاسی دیهاره  چ به  که

وت  ڵس و کهه سندکراو هه پێی یاسای په  ردووک ال به هه  که  یه وه گرنگ ئه.  وه بێ بجوڵێنه ، ده سیند کراوه کان دا په کۆنفڕانسه
  بهه  وه داخهه نێهو کهورد دا به  لهه  کهه  کی دیکهه یه له سهه مه. ر بهێ روه بهێ سهه مووان ده یاسها بهۆ ههه  کی دیکهه واتایهه  یها بهه. ن بکهه
ڕووحهی کهاری تیمهی . بینهێ و زۆرتهر خهۆی ده  س منهه موو کهه هه.  یه وه حاوانه کتر نه ڵ یه گه کرێ، له دی ده رباڵو به کی به یه شێوه

  خشههین و ڕووحههی چاوپۆشههی لههه کلتههوری به.  ریانی خههۆی زۆره ورو بههه ده  رباس و نقورچههک گههرتن لههه بههه  خههۆ هینانههه.  زۆر الوازه
ر بکهرێن و ڕێگایهان پهێ  سهه ڵدان دا چاره رهه تی سهه حاڵهه  ر لهه ی ههه وه جیاتی ئه  کان له کیشه.  هاوڕێ و دۆستان بوونی نییه

  بههن کههه ڕق و قههین ده  جۆرێههک بارگههاوی بههه  کههرێن تهها بههه ده  کههه ڵه کههرێن و که رامۆش ده ، فههه وه هقنهه ن و بته بکههه  شههه درێ گه نههه
بهێ  ڕاسهت ده  که  فتارێکه ک باشترین میکانیزم چاوی لێ بکرێ، ڕه کرێ وه ی ده وه اڵم ئه به. ر ناکرێن سه و ئیدی چاره وه قنه ته ده

ڕووحهی تیمهی و  بهێ ده. بێ خشهین ههه گیهانی ڵێبهوردن و به  پێویسهته. مان کهردباسه  بێ کهه  وتانه ڵس و که و هه ی ئه وانه پێچه
تی و تاوانبههار کردنههی  رپرسههایه بههاری به  ربههاز کههردن لههه بههۆ خۆده  وه کگرتنههه وتههووێژی یه  کلتههور و پیویسههته  کههاری تیمههی ببێتههه

تاکان و  خهه  مووان خۆیهان لهه بووڵ بکهرێن و ههه قهه  وه مووانهه ن هه الیهه  کان لهه شهکیالتیه ته  بێ پرێنسیپه ده. بێ رت نه رامبه به
  کهه  یهه وه مووشهی گرنگتهر ئه هه  لهه. دا وڵ نهه ههه  ی دیکهه کهه نه نێو بردنهی الیه  نێک بۆ له یه ریک بزانن و ال شه  کان دا به ڵه هه
ر خهاتری  بهه  ک لهه ، نهه وه کبگرنهه وێ یه هیان هه ده  ڕاستیان بێ که ن و به که نه تی پێوه  یان بوێ و سیاسه وه کگرتنه مووان یه هه
موو  ر ههه گهه ئه. بێ ڕیهان پهێ نهه ن و باوه ندامانی خۆیان فشار دێنن، دروشم بهده ن و ئه که ڵک داوای ده اڵنی خه کۆمه  ی که وه ئه
 .  هاسانه  کگرتنەوه وێ، یه ستن بیانهه ده بڕیار به  ی که وانه ئه
 

 تاچەندە لە بەرژەوەندیی كورد دایە؟هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆنی ئێران  -٠٣

 
ی  وه تههه نه  کانیههان لههه زۆری کادره ره شههی هههه به  کههه  کانه ریه رتاسههه سه  سههتت حیههزب و ڕیکخههراوه به ر مه گههه ئۆپۆزیسههیۆنی ئیههران ئه

موویان  وان ههه ئهه. راننی ئێه سهته النی ژێرده یی بهۆ گهه وه تهه گشهتی دژی مهافی نه  بهه  وه داخه  کانن، به فارسه  وا، واته رمانڕه فه
کانی ئێهران دا  وه تهه ر نه سهه  اڵت بهه سهه شهکردنێکی ده ر دابه ههه  و پێشیان وایهه  یه یی ئێرانیان هه کپارچه دروشمی پاراستنی یه

تی  سهایه که  نهده رچه هه  وه داخهه به. چهێ ر ده سهه به  که ورانی زێڕینی پشهیله شبوونی ئێران و ده هۆی دابه  بێته ڕۆژان ده  ڕۆژێک له
پاراسههتنی   تێک بهه ههی  خزمههه  و بۆچوونهه ئههه  یشهتون کهه گه تێنه  و ڕاسههتیه اڵم تها ئێسههتا ئهه ، بهه زۆر لێههاتوو زانایهان تێدایههه

ن  کهه وان وێنهای ده ی ئهه و ئێرانهه کانی ئێهران زۆرتهر لهه سهته بنده  وه تهه ڕۆژ نه  ڵکوو ڕۆژ بهه یی خاکی ئێران ناکها، بهه کپارچه یه
کی  یهه وه تها ئێسهتاش پێداچونه  کهه  کی دیکهه یه له سهه مه. دا ئێهران هانیهان ده  لهه  وه ی جیابونهه و ڕێگها چهاره ره کها و بهه دهبێزار 
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نێ؟ بهۆ  یه گه کان بن ده فارسه  وا که رمانڕه ی فه وه ته خودی نه  تی شۆڤێنیستی چ قازانجێک به سیاسه  که  یه وه ئه  کراوه ر نه سه له
  سهتیان پهێ لهه ن و ده رکوت بکهه کهان سهه کورده  ی کهه وه نیا بهۆ ئهه چیاکانی کوردستان دا ته  شتدانی الوانی خۆیان لهکو به  وێنه

موو  دابینکردنهی مهافی ههه  ئاشهتی و بهه  ژیهانی بهه  وه ئایها پێکهه.  یهه ڵگرن چ قهازانجێکی هه وای خۆیان ههه داواکردنی مافی ڕه
مووان  قهازانجی ههه  کان زیهاتر بهه وه تهه مو نه شیی هه ی هاوبه ر بناغه سه  انێکی فیدڕاڵی لهالنی نێو ئێران و بنیاتنانی ئێر گه

  لهه  یه ک هه یه وه ته قازانجی هی  نه  تاران به  پاوانخوازی له  دان به بوونی ئێران و درێژه  وه ته نه ؟ ئایا ئینکارکردنی فره نییه
  وه ر ئهه سهه تی خهۆی له ی سیاسهه بناغهه  وه اڵتدار و ئۆپۆزیسهیۆنه سهه ده  وا بهه رمانڕه فهی  وه ته نه  که  زۆر جێگای داخه. ئێران دا
ی  وه تهه نهاوی نه  بهه  یهه وه ته ک نه موو ئێران یه هه  ی که وه ر ئه سه بوونی ئێران بکا و سوربێ له  وه ته نه  ئینکاری فره  که  داناوه
نی  زۆر الیهه  نده ر چه ڵوێستی ئۆپۆزیسیۆنیش هه هه  وه داخه به  بۆیه.  قیع بوونی نییهرزی وا ر ئه سه  ڕاستی دا له  له  که. ئێران

رگیز  گرن هههه ڵنههه هه  مایههه بههێ بنه  و بۆچوونههه سههت لههه دا تهها ده  وه کههرده  اڵم لههه ن دۆسههتی کههوردن، بههه کههه ئیههددیعا ده  کههه  تێدایههه
  شهێک لهه به  بهه  ک بهن ئیهرانین و ئێمهه ر جێیه هه  کورد له  ی که مایه بێ بنه  و دروشمه ئه. قازانجی کورد نابێ  ڵوێستیان به هه

  کۆیلهه  وان حهاکم و ئێمهه درێژایهی مێهژوو ئهه  بهێ بهه خۆیانین بهۆ ده ر لهه گهه ؟ ئه یه زانین چ قازانجێکی بۆ کورد هه خۆمانیان ده
  کانی کوردسهتان لهه شهه به  ت لهه نانهه بهێ ته ینن؟ بۆ دهب وا نه کانی خۆشمان پێ ڕه بردنی ناوچه ڕێوه  ت به نانه بێ ته بۆ ده. بین
ت کهردن  ی سیاسهه چوارچێوه  دۆستی کوردن، یا له  ن که ده هێندێکیان وا نیشان ده  ی ئێرانیش دژی مافی کورد بن؟ ڕاسته وه ره ده

ی  وه تهه وای نه نین مهافی ڕه سهتی دا ئامهادهڕا  اڵم لهه بێ، بهه ههه  وه کانهه کوردیه  حێزب و ڕێکخراوه  ندیان به یوه وێ په یانهه دا ده
  کی درێژیهان لهه مێژوویه  کان که به ڵه ت ته نه ڵته ک کوڕی شا و سه ئۆپۆزیسیۆن وه  شێک له ت به نانه ته. سمی بناسن ڕه  کورد به

و  نهین ئهه  ڵ بهێ ئامهاده گه  ه، ئێستاشی ل یه کانی کورد دا هه باتکاره خه  ران و ڕۆڵه لی کورد و ئیعدامی ڕێبه رکوت کردنی گه سه
 .ن لی کوردستان بکه گه  و داوای لێبوردن له وه نه ت بکه ی خۆیان ڕه ڕابردوه

 
سیاسەتەكانی ئێران لەناوخۆی عێراق دا چەندە لەسەر خەباتی سیاسیی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان كاریگەریی  -٠٤

 هەبووە؟
 

. اڵتی کوردسهتان چهاالکی بکها باتگێڕانی ڕۆژههه دژی خهه  لهه  وڵی داوه ستانی دا هههیدانی عێڕاقی و کورد ردووک مه هه  ڕژیم له
تتر پهێش  تایبهه  عێهڕاق چهاالک بهن و بهه  یمانانی ڕۆژئاوایی لهه هاوپه  ی که وه ت پێش ئه تایبه  کانی ڕابردوو دا، به ساڵه  له

اڵتی  کانی ڕۆژههه دژی حیزبهه  لهه  وه ن کۆمهاری ئیسهالمیه الیهه  ڕێکی تیڕۆڕی ئاشکرا له ڕاستی دا شه  عس، له ڕووخانی ڕژیمی به
ڵ بهێ،  گهه  ش دا و تها ئێستاشهی لهه یهه و ماوه موو ئهه ههه  لهه  دیهاره. چهوو ده  ڕیوه عێڕاق و باشووری کوردسهتان بهه  کوردستان له

ڕووی ( ری سیاسهی حهدک فتهه ده  دا لهلدا  وی یه شه  ک له وه)وان، تیڕۆر ر فره ی تۆڕیکی جاسوسی به وه وانی، باڵوکردنه ڕی ڕه شه
  وه ن کۆمهاری ئیسهالمیه الیهه  ن، لهه حهدوود بکهه اڵت مه ی ڕۆژههه وه کانی باشوری کوردستان تا جوواڵنهه دا و فشار هێنان بۆ هیزه

و باشههووری عێههراق   کانی ڕژیمههی کۆمههاری ئیسههالمی لههه رنامههه پههالن و به  رچاو لههه شههێکی بههه وابوو بیگومههان به کههه.  یههه ی هه دریههژه
  کهه  ش دیهاره و پێیهه وێ و بهه  اڵتی کوردسهتان لهه رانی ڕۆژههه بهوونی تیکۆشهه  بهه  یهه و خهۆی هه نهدی ڕاسهته یوه کوردستان دا په
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کانی  باتی سیاسهی حیزبههه ر خهه سههه  ی لهه وره رێنی گهه کی نهه ریههه نهاوخۆی عێهڕاق دا کاریگه  کانی کۆمهاری ئیسهالمی لههه ته سیاسهه
 .  یه تان ههاڵتی کوردس ڕۆژهه

 
 :چەند پرسیاری گشتی

 
 ڕاست و پرسی نەتەوەی کورد لە گۆرانکاریانەدا؟ اڵتی نێوه ی ڕۆژهه خشه گۆڕینی نه -٠

 
ی  خشهه گهۆڕانی نه  ی دوایهی زۆر بهاس لهه م سهااڵنه جیهان دا ئهه  ی ستراتیژی له وه ستیتۆکانی لێکۆڵینه سیاسی و ئه  نده ناوه  له

قهی  زه  دا به که ناوچه  له  که  زراوه دامه  وڕاستیانه ر ئه سه  زۆرتر له  و بۆچوونانه ی ئه بناغه  دیاره. کرێ ڕاست ده اڵتی نێوه ڕۆژهه
نهدین واڵتهی  چه  یان لهه وه دا و کۆکرانهه یهه و ناوچه ی سیاسهی جۆراوجهۆر لهه ب و ڕێچکهه زههه وه، دین، مه ته بوونی نه. بینرین ده

.  وه نهه که زۆرتهر پشتڕاسهت ده  و بۆچوونهه ئهه  ن کهه و ڕاسهتیانه ملهێ، لهه  زۆره  ڵکوو بهه ۆیهان بههزووی خ ئهاره  ک بهه جیاواز دا نهه
ر چهوار واڵت  سهه شی به که و واڵته  نی کیانی خۆی نییه تا ئێستاش خاوه  ی جیهان که وه ته ترین نه وره ک گه بێگومان کوردیش وه

ی  له سهه مه  له  جگه.  ڕاسته اڵتی ناوه ی ڕۆژهه خشه کانی گۆڕینی نه ره ترین فاکته رهو گه  کێک له ، یه ش کراوه ملێ دابه  زۆره  دا به
ی ئیهران، جیهاوازی قهووڵی دینهی و  کانی دیکهه سهته ژیرده  وه ته ستین، نه له ی فه له سه ک مه ن وه ش هه ی دیکه له سه کورد، زۆر مه

ن،  بووڵ کههه نین دێموکڕاسههی قههه دا زاڵههن و ئامههاده ی واڵتههانی ناوچههه ر زووربههه سههه به  کههان کههه تۆتالیتێره  بی و سیسههتمه زهههه مه
ی  وه شههبونه ن بههۆ دابه وره ن، هۆکههاریکی گههه رار کههه رقههه ت به داڵههه ن و عه ش کههه کههان دا دابههه جۆراوجۆره  نههاو گروپههه  اڵت لههه سههه ده

 .ڕاست اڵتی نێوه ی ڕۆژهه خشه راست و گۆڕینی نه اڵتی ناوه ی ڕۆژهه تازه
 

 نەتەوە لەو ناوچەیە شکستی خواردوە؟ –یا پرۆسەی دەوڵەت ئا -٢

 
  دا پیهاده کانی ناوچهه واڵتهه  ک لهه هی  یهه  ناتوانێ له  وه ته نه –ت  وله ی ده پڕۆسه  ی ئێستای واڵتانی ناوچه پێی پێکهاته  به

  وه تهه نه –ت  ولهه ده. مووی نهین ک و ههه یهه وه ته نه  شێکن له ک ئێران، یا به ن وه وه ته نه  یا فره  واوی واڵتانی ناوچه ته. بکرێ
اڵتی  رۆژههه  لهه. ش دا زاڵ بهێ کهه وه ته موو نه ر ههه سه  پێکهاتبێ و به  وه ته ک نه یه  له  که بێ واڵته ده.  یه وه خۆیه ناوی خۆی به

 .ناکرێ ببێ  وه شه هاتانهو پیک و به  بووه ت نه رقه راستی دا هه  وابوو له که. دی ناکرێ راست دا شتیکی وا به نیوه
 

کان لەم هەلومەرجە دا و ئاستەنگەکانی سەر ڕێگای چارەسەری یەئەرکی حیزب و رێکخراوە سیاسەیە کوردستان -٣
 مەسەلەی کورد؟

 
  یی کهه وه تهه کی نه یهه کگرتن، پێکهێنهانی کۆنگره ، یهه کییه ره گشتی چهوار شهتی سهه  کان به کوردستانیه  رکی حیزب و ڕێکخراوه ئه

کانی  نگه ئاسههته. یی وه تههه یی و دانههانی هێڵههی سههووری نه وه تههه مو کههورد بکهها، داڕشههتنی سههتڕاتیژی نه تی هههه رایههه بتههوانێ نوێنه
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دروسهتبوونی   وه هۆیهه شهکرانی کوردسهتان و به دابه  گرنگترینیهان بهریتین لهه  ی کوردیش زۆرن، که له سه ری مه سه رڕێگای چاره سه
کههوو  کی زۆری کههانزایی وه یه رچاوه گرتنی کههورد بۆخههۆی، بههوونی سههه کنههه ی کوردسههتان، یه وره رچوار ده هههه  تی بههۆ کههورد لههه دژایههه
ک  و سههتڕاتیژیکی وه  کی پڕکێشههه یههه ی ناوچه رگههه نیوجه  وتنی کوردسههتان لههه ڵکههه کوردسههتان دا و هه  وت، گههاز و ئههاو لههه نههه

  کهان لهه دیکتاتۆره  اڵتی شومی ڕژیمه سه دا و ده ناوچه  بی جۆراوجۆر له زهه راست، زاڵبونی بیر و رای دینی و مه اڵتی نێوه ڕۆژهه
 . دا  ناوچه

 
  و ڕێکخهراوه ر ئهه رامبهه به  ی کهورد لهه مانانهه کانی قاره ره ربه ڵدانی داعش و به رهه تی دوای سه تایبه ی دوایی دا، به م سااڵنه له

ههۆی   بهه  وه داخهه اڵم به بهه. رێ سهه  ی دا زۆر چووتهه وه تهه ڵگای نێو نه کۆمه نێو  ی کورد له ، پێگه تیه دژی مرۆڤایه  تیڕۆڕیستیه
  ی کهورد لهه وه تهه موو نه ری ههه ک نوێنهه وه  کگرتووی کهورد کهه کی یهه تیهه رایه بوونی نوێنه کان و نهه کوردیهه  پرش و بهاڵوی هێهزه
یی  وه تههه کی نه ریههه یی و البههی گه وه تههه کی نه دیپڵۆماسههیه رگیههرێ و ڵکی بههاش وه کههه  یههه و پێگه لههه  توانراوه دنیههادا بناسههرێ، نههه

  .بچێ ڕێوه به
 

 پرسی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد، ئاستەنگەکانی دەرەکی و ناوخۆی؟ -٤

 
 یان وڵ موو هه ری کوردستان هه ت واڵتانی داگیرکه تایبه من و به رده به کی له ره نگی ده ئاسته  نده رچه یی کورد هه وه ته ی نه کۆنگره

  سهههڵی حیهههزب و رێکخهههراوه تاباری ئه اڵم خهههه یی، بهههه وه تهههه کی نه یهههه  نی کۆنگره خهههاوه  بێتهههه رگیز نه کهههورد ههههه  کهههه  یهههه وه ئه
کهانی  پیالنگێڕی بۆ تێکدانی ڕیزه  ڵگرن له ست هه رانی کوردستان ده داگیرکه  ڕوانبی که چاوه  یه زۆر ساویلکانه. کانن کوردستانیه

کان  کوردسهتانیه  موو حیهزب و ڕێکخهراوه ڕووی ههه ڕووبهه  اڵم پرسیارێک که به. ڵبێ کگرتنی کورد هه یه  ان بهلی کورد و چاوی گه
  نههه حیههزب و الیه  تا لههه ڕی مههن خههه بههاوه  بههه. نن یی پێههک نایههه وه تههه ی نه کناگرن و کههۆنگره بههۆچی یههه  کههه  یههه وه وه ئه بێتههه ده

 . ن خه پشتگوێ ده  که ییه وه ته نه  له سه زی و قازانجی حیزبی و گروهی مهخاتری پاوانخوا  به  که  کانه کوردستانیه
  

 میکانیزمێکی یاسایی بۆ خەباتێکی ئاشتیخوازانە لەگەڵ داگیرکەران کوردستان؟ -١

 
و  ی ئهه ێهوهچوارچ  و لهه  باتێکی ئاشهتیخوازانه میکهانیزمێکی یاسهایی و خهه  بهه  وڵی داوه د ساڵ هه سه  درێژایی زیاتر له کورد به

  لهه  یتوانیوه تها ئێسهتا نهه  وه داخێکی گرانهه بهه. واکانی خهۆی بگها ڕه  مافه  به  ش کراوه ردا دابه سه کوردستانیان به  ی که اڵتانه و
. ر بکهها به سههته کانی ده دا مافههه و واڵتانههه ی یاسههاکانی ئههه چوارچێههوه  میکههانیزمی وتههووێژ و لههه  دا و بههه و واڵتانههه ی ئههه چوارچێههوه

ژی زیهاتر بهۆ  کوردیهان تێهدا ده  ی کهه و واڵتانهه یاسهاکانی ئهه  کهه  یهه وه کیان ئه کی، یهه ره بهۆ دوو ههۆی سهه  وه ڕێته گه ش ده وه ئه
رانی  داگیرکههه  کههه  یههه وه مههیش ئه دووه. کان وه تههه ری مههافی نه سههه کان داڕێههژراون تهها چاره سههته بنده  وه تههه ی مههافی نه وه تکردنههه ڕه

  ر، کهه بهه  تهه یان گرتوه وه رکوت و تواندنهه ڕیگهای سهه  میشه ڵکی کوردستان دا هه ی خه اڵمی داوای ئاشتیخوازانه وه  کوردستان له
بهوونی خهۆی   رگری لهه کهداری بهه ی چه شهێوه  رێ و بهه ک به ست بۆ چه کورد بۆ پاراستنی خۆی ده  که  ش کارێکی وای کردوه وه ئه
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موو  ههه  ڵکی کوردسهتان، لهه اڵنی خهه موو کۆمهه ههه  کهه  یهه وه ئه  کی یاسهایی و ئاشهتیخوازانهباتێ باشترین میکانیزم بهۆ خهه. بکا
ر  گهه ئه. ن کانی خۆیهان بکهه قام و داوای مافهه رشه سه  ن و بینه شداری بکه ری دا به ماوه باتێکی جه خه  کانی کوردستان، له شه به
رن و  مافی مرۆ  به  ندیدار به یوه کان و یاساکانی په ییه وه ته بۆ یاسا نێو نه نا گرت، په رنه المیان وه ندی وه تی ناوه حکومه  له
ر،  داگیرکههه  جیههاتی میکههانیزمی داوای مههاف لههه  لههه  کی دیکههه واتایههه  بههه. ن نوسههی خۆیههان دیههاری بکههه ک دا چاره گشتپرسههیه  لههه

 .کار بێنن نوس به میکانیزمی مافی دیاریکردنی چاره
 

 وچانی چەپەکان؟ امی خەباتی بێچەپی کورد و ئاک -٢

 
  زۆرتهر بهه  کوردسهتان دا کهه  پ لهه چهه.  بووه پمان ههه ، زۆرتهر کهوردی چهه م بووه پی کوردمان که کوردستان دا چه  له  وه داخه به

بهه شهی ) لهه  خهۆی ڕێهک بخها، بێجگهه  وڵی داوه کاتی خۆی دا هه  تی پێشوو له سۆسیالیزمی والتانی سۆڤیه  رداری له ئولگوو به
(  و هێنهدێک ڕێکخهراوی بچهوکی دیکهه ی کهورد نیزیهک بهووه وه جواڵنهه  زۆر لهه  باشوری کوردستانی حیزبی کومونیستی عێهڕاق کهه

شهی  که  وه ته نه  له سهه ر مه رامبهه به  ت لهه نانه تی خۆی و ته سیاسه  ته ی کردوه وه ره ده  به  وه سترانه و به وه ی السایی کردنه که باقیه
ی دوایهی  م سهااڵنه له  وه خۆشیه  به  ی که وه م به بکه  بێ ئیشاره ده  دیاره. تی بۆ داڕێژێ تا سیاسه  بووه  زاری بێگانه  ی لهدا چاو
و ڕێکخهراوی  ره کردن بهه شهه قۆنهاغی گه  و لهه وه هاتونهه  که ییه وه ته نه  له سه کانی کوردستان زۆرتر بۆ الی مه په چه  شێک له دا به
سهت  ده وتۆی به وتنێکی ئهه رکه کانی کوردسهتان دا سهه شهه به  ههی  کهام لهه  پی کورد تا ئێسهتا لهه گشتی چه  به. دان پی کورد چه
  بهه  ی گرنگهی زۆرتهری داوه وه ر ئهه بهه یی دا و له وه تهه باتی نه تی و خهه باتی چینایهه نێو خه  له  گیری کردوه  ، چونکه هێناوه نه
نههدی  ت ناوه بونی سههنعه هههۆی نههه  کوردسههتان دا بههه  لههه  ش کههه وه هههۆی ئههه  یی و بههه وه تههه اتی نهب تا خههه تی هههه باتی چێنایههه خههه

 . هێناوه ست نه ده وتۆی به وتنێکی ئه رکه ، سه بوه بوونی نه  وره کرێکاری گه
 

 سۆسیالیزم کێشەی نەتەوەیی چارەسەر دەکا؟ -٩

 
.  نییههه  وه ییههه وه ته ی نه له سههه مه  نههدی بههه یوه و هههی  په  تیههه اڵیه مهریی سیاسههی، ئههابوری و کۆ بههه ڕێوه سۆسههیالیزم سیسههتمیکی به

اڵتهانی  وه  کان لهه ییهه وه ته نه  ک چهۆن کێشهه روه ههه. ر تێهدا مهابێ ییشهی ههه وه ته ی نه سۆسیالیستی بێ و کیشهه  نگه اڵتێک ره وه
مهافی   ڵکیان لهه کهه  و واڵتانهه جیها جیاکهانی ئهه  وه تهه گۆڕا و نهه  که رمابوون تا سیستمه اڵت دا هه سۆسیالیستی ئوروپای ڕۆژهه

بووڵ  نوس قهه سۆسهیالیزم دا مهافی دیهاریکردنی چهاره  لهه  دیهاره.یانهد خۆیی خۆیان ڕاگه ربه رگرت و سه نوس وه دیاریکردنی چاره
  تهازه. نگاوی بۆ بنێن هه  کان خۆیان که وه ته نه  به  و سپێردراوه  دا نییه که سیستمه  له  که ، بهاڵم میکانیزمی دایاری کردنه کراوه
  وه اڵت دا، زۆرجار جوواڵنهه ئوروپای ڕۆژهه  له  کاتی زاڵبونی سۆسیالیزمی تاقی کراوه  ندی له تی هێز و بلۆکبه قابه هۆی ڕه به
نوسهی  یهاریکردنی چارهباسهی مهافی د  جیههان دا کهه  نیا سیسهتمێک لهه تهه. بران ر ئیمپریالیزمیش ناو ده نۆکه  کان به ییه وه ته نه
 .  ر مافی مرۆ  دا مبه هه  له  ییه وه ته ڵگای نێونه کانی کۆمه سندکراوه و په  ، جاڕنامه و میکانیزمی بۆ دانراوه  النی تێدا کراوه گه
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 رناسیۆنالی سوسیالیست و پرسی کورد؟ ئینته  ڕێكخراوی -٨

 
  میشههه مههافی مههرۆ  دا هه  ی پشههتگیری لههه چوارچێههوه  بۆچههوون و لهههڵوێسههت و  هه  رناسههیۆنالی سۆسیالیسههت بههه ڕێکخههراوی ئینته

کانی  واڵتهه  لهه  یهه و ڕێکخراوه کانی نێهو ئهه حیزبهه  شهێکی زۆر لهه به  ی کهه وه هۆی ئهه اڵم بهه بهه.  پرسی کورد کردوه  نگری له الیه
بوون تها جێگیرکردنهی مهافی مهرۆ  و   وه یانه که تهدوای قازانجی ئابووری واڵ  و زۆرتر به بووه  وه سته ده تیان به وڵه خۆیان دا ده

کان  کوردسهتانیه  حیهزب و ڕێکخهراوه  کیش کهه نیا هۆیهه ته.  کردوه وتۆیان بۆ کورد نه کاریکی ئه  وه کرده  دنیادا، به  ت له داڵه عه
  شهه بهۆ بانگه  هێز و گرنگیهان زانیهوه تریبهونێکی بهه  بهه  کهه  بهووه  وه ئهه  حزابی جیهانی کهردوه ی ئه گرنگه  تیه کیه و یه ڕویان له

ت حیزبهی  تایبه کان و به کوردیه  حیزبه  ربۆیه هه.  رگرتووه ڵکی باشیان وه ش که و ڕێگایه یی خۆیان و له وه ته کردن بۆ پرسی نه
ر پرسهی کهورد  سهه  لهه  شهه ک تریبونێهک بهۆ بانگه وه  و ڕێکخهراوه لهه  وڵیان داوه ههه  وه شهتاکانه هه  ر له دێموکراتی کوردستان هه

 . ربگرن ڵک وه که
 

 ڕۆڵی توێژی رووناکبیری کورد لە هەلومەرجی ئێستای کوردستان؟ -٦

 
   رزی واقیع بێ و به ر ئه سه  ر پێی له گه رجی ئێستادا ئه ل و مه هه  توانێ ڕۆڵێکی گرنگ ببینێ له تویژی ڕووناکبیری کورد ده

بهورجی   ریز بگهری و لهه پهه  ی سیاسهیش دووره وه جوواڵنهه  ڵگا و لهه کۆمهه  خهۆی لهه ڕونهاکبیری کهورد نهابێ. ژی یاڵ پهاڵو نهه خه
  ڵک دا لهه اڵنی خهه ی سیاسهی کۆمهه وه نێهوان جوواڵنهه  لهه  و لیهدانی پهرده ڕۆلی ئه. ت بکا بگرێ و نسیحه  خنه نیا ڕه ته  وه عاجه
  ی سهازنده خنهه زمهانی دیهالۆک بزانهێ و ڕه  بیری کهورد پیویسهتهڕوونهاک.  وه کی دیکهه الیهه  ڵگا لهه ی کۆمه وه ک و وریا کردنه الیه

تکاران  گژ سیاسهه بهه  بێ کهه وه زانێ، نابێ کاری ئه سیاسی نه  وخۆ به ند خۆشی ڕاسته رچه ڕووناکبیر هه. ر ک ڕووخێنه بگرێ، نه
ن  ڕوونهاکبیری بهێ الیهه  پێویسهته  ی کهه یکههکی د یه له سهه مه. و تۆوی بێهیوایی بچێنێ  وه ت بکاته موو شتێک ڕه و هه  وه دا بچێته

  رج نییهه مهه.  یهه کجار زۆر ڕوونهاکبیر هه کی یهه یهه کانیش دا ژماره سیاسیه  ڕیزی حیزب و ڕێکخراوه  له  یه که وه بووڵی بکا ئه قه
بوکی و سۆسههیال یسهه نووسههینێ هێنههدێک کههۆمێنتی فه  نیش بههوو و بههه رچی بێالیههه ن بههێ و هههه رچی ڕوونههاکبیر بههو بێالیههه هههه  کههه

  ر لهه داهێنه  سێکه ڕووناکبیر که. ڕووناکبیر  ڵگرتنی تیترێکی زانستگاییش نابێته هه  ت به نانه ڕووناکبیر و ته  مێدیایی نابێته
زمههانی . ش بکهها پێشههکه  تههوانێ ڕێگهها چههاره کان و ده تیههه اڵیه نگی و کۆمه رهههه سیاسههی، فه  بههۆ گیههر و گرفتههه  ی ڕێگاچههاره وه دیتنههه
 .ک پردان بڕووخێنێ کا، نه و پردان دروست ده  یه بووڵکردنی هه کتر قه نگی یه رهه زانێ و فه ۆک دهدیال
 

 یی و ئەرکی الوانی کورد؟ وه ته پرسی نه -٠١

 
باتێکی خوێنههاوی بههاب  خههه  بههه  ی کههه وه ن ئههه وڵ بههده بههێ هههه ده.  وانههه رانی دواڕۆژن و داهههاتوو بههۆ ئه ران و داهێنههه الوان ڕێبههه

باتی  بههێ مێههژووی خههه الوان ده. سههتی بێههنن ده به  و ئههامڕازی تههازه  میکههانیزمی تههازه  وان بههه ئههه  هاتووه سههت نههه ده یرانیههان بهباپ
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  پیویسهته  دیهاره. رگهرن کان وه وه تاقیکردنهه  ڵک لهه کان بگرن و که پیرۆزیه  گرنگ بزان، ڕیز له  یان به که وه ته ڕزگاریخوازی نه
یان  کهه وه ته نگی نه رههه پوری سیاسهی و فه لهه که  مان کهات دا پێویسهته ههه  اڵم لهه ن، بهه ت بکهه م سیاسه دهر پێی سه  بۆخۆیان به

. ن داههاتوو بکهه  چهاو لهه  وه نائومێدیهه  الوانی دوێنهێ بگهرن و بهه  له  خنه ڕه  که  نییه  وه ر ئه مڕۆ هه رکی الوانی ئه ئه. بپارێزن
پرسهی   لهه. ن کهانی ئیسهاڵح بکهه الوازه  رگرن و خاڵهه ڵک وه کانی که هیزه به  خاڵه  نگێنن و له ڵسه ڕابردوو هه  ڵکوو پێویسته به
بات بچهن و  و پیهری خهه ره شهبینی بهه گه  بێ به ڵکوو ده ، به وه نه ت بکه موو شتیک ڕه ن بن و هه یی دا الوان نابێ بێ الیه وه ته نه

ر حهاڵ داههاتوی ئێسهتا ههی  ههه  لهه. کار بێهنن بهۆ دروسهتکردنی داههاتوو بهه نی خۆیهان ده بن هێز و توانهای ههزری و بهه ئاماده
 .ن داهاتوو دروست بکه  ڕابردوو، پێویسته  رگرتن له رس وه ده  و به  وانه ئه
 

 رۆلی کرێکاران و زەحمەتکێشان و جوتیارانی کوردستان؟ -٠٠

 
 و ئێستاش  رێنی بووه ئه  میشه ی ڕزگاریخوازی کوردستان دا هه وه جوواڵنه  تکێشان و جوتیارانی کورد له حمه ڕۆڵی کرێکاران و زه

کان و چاالکهانی نێهو ڕیههزی  نههدامانی حیزبهه کان، کهادر و ئه سهته رده سه گیهان له  رگه زۆری پێشههمه ره ی ههه زووربهه.  رێنیهه ر ئه ههه
بههۆ   شهه بانگه  انێکی سهاکار و دڵپاکانههزمه  بهازی و بهه  فه لسهه شهی زۆریهان بهێ فه به. ن و چهین و توێژانهه ڵک لهه النی خهه کۆمهه

وان ڕۆڵێکهی زۆر  ئهه.  وه ترسیه مه  نه ن گیانی خۆیان بخه ن و ئاماده که شداری ده کان دا به چاالکیه  ن، له که یی ده وه ته ڕزگاری نه
واو  کانیش گرنگهی تهه ییهه وه هت نه  تی حیزب و ڕێکخراوه جێگای خۆیه. بات دا یی ڕاگرتنی ئااڵی خه کاوه شه  به  بینن له گرنگ ده

 . نێ ن و جێگای شیاوی خۆیان بده بده  و چین و توێژانه به
 

 ئەرکی ژنانی کوردستان؟ -٠٢

 
م  و ههه  سهتۆ بهووه ئه  یان لهه ماڵهه ی بنه م ڕۆلی دایک و ئیداره هه.  ر بووه گرنگ و کاریگه  میشه کوردستان دا هه  رکی ژنان له ئه
  لههه  وه ت ژنانههه نیسههبه  ریتی خههراپ بههه هێنههدیک نههه  دیههاره.  گرتههووه  عههۆده رکیان وه تی دا ئههه اڵیههه مهباتی سیاسههی و کۆ خههه  لههه

ڕێگها   لهه  و کۆسهپانه تیبکۆشهن ئهه  وه پێکهه  باتگیڕی ئێمهه م ژنهانی خهه م پیاوان و ههه هه  پیویسته  ، که یه دا هه لگای ئیمه کۆمه
. ت دا ببیهنن سیاسه  ڵگا و له کۆمه  ڵ پیاوان ڕۆلی خۆیان له گه  کسانی له یه  د و بهکی ئازا یه شێوه  ڵگرن تا ژنانی کورد به هه
دا، یها  ریتانه و نه پاراستنی ئه  بینن له ژنان بۆخۆشیان ڕۆڵ ده  شێک له زۆرجار به  که  یه وه ئه  جیگای تێڕامانه  ک که یه له سه مه

  ریتهه ڵ پیهاوانی ڕوونهاکبیر دژی نه گهه ی له وه جیهاتی ئهه  له  بۆیه. نگ دا رهه فهکلتور و   ک له بینن نه پیاوان دا ده  له  که کیشه
 .ن ر بکه سه دا چاره  ڕیشه  له  که له سه ن مه وڵ ناده ن و هه که ده  شه ، دژی پیاوان بانگه وه ستنه کان بوه خراپه

 
 بۆچی جودایی دین لە دەوڵەت باشە ؟ -٠٣

 
 ،  کی بۆ گرفته یه ش هی  ڕێگا چاره وه له  جگه.  یه هه  وه کانه تاکه  ندی به یوه و په  ووحی یهخسی و ڕ کی شه یه له سه دین مه
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  بههێ لههه و ده  یههه م هه رده پسههپۆڕیی سههه  تههداری پیویسههتی بههه وڵه ده. کان پههێ نییههه تی، کههارگێڕی و سیاسههیه الیههه ئههابوری، کۆمه
ک دا  ڵگایهه ههی  کۆمه  ش لهه وه لهه  جگهه. بهێ  لگادا کانی نێهو کۆمهه جیاوازه  به زهه کان و دین و مه موو چین و توێژه تی هه خزمه
ویش  ن و ئهه وی لهێ بکهه یڕه پهه  ڵگایهه و کۆمه نهدامانی ئهه موو ئه ههه  کهه  بی دیهاریکراو بهوونی نییهه زههه ک مه ک دیهن، یها یهه یه
و   بیان نییهه زههه ک مه موویان یهه ک دینهیش دا ههه یهه  ت لهه نانهه ته. هی خۆیهان بزانهێ  ک چاو لێ بکا و به ک یه موویان وه هه
  گهرن و بههه ده  نادیهده  وانی دیکهه بێ ئههه اڵتیان ههه سهه ده   بانهه زهه و دینانهه، یهها مه رکام لهه ههه. نههین  کتر خۆمانهه موو بهۆ یهه ههه

  بۆیهه. ڵگا کانی کۆمهه جۆراوجۆریههژیهانی   وه ی پێکهه بهۆ ئیهداره  ب ئامڕازێکی بهاش نییهه زهه دین، یا مه  بۆیه. نێن ناخودی داده
  کههه به زهه یهها مه  کههه تههوانرێ دینه ش ده وه ر بههه اڵت بکههرێ و هههه سههه ت و ده سیاسههه  ڵ بههه ب نههابێ تێکههه زهههه رگیز دیههن یهها مه هههه

 .  بپارێزرێ
 

 دا؟  یی وه ته شوناسی نه  له  بووه وری  ده  نده ئایین تا چه -٠٤

 
واری  نێهو تهوێژی خوێنهده  لهه  رگه ر و پێشهمه مهان، ڕێبهه دان قاره یی کوردسهتان دا، سهه وه تهه ی نهبات یدانی خه مه  له  نده رچه هه

ناسهاندنی   خشهی ئهایین لهه گشهتی نه  اڵم بهه ، بهه تێکی زۆر کهراوه خزمهه  وه و بهاره وتوون و لهه ڵکهه ئایینی و ئهایین داران دا هه
یی  وه تهه شوناسهی نه  تیان بهه ک پسهپۆڕێکی ئهایینی خزمهه وه  ش کهه ایین دارانهوار و ئ و خوێنده ئه.  مه یی دا که وه ته شوناسی نه

ت کههردن یهها  ڕێگههای سیاسههه  و لههه  نگی و سیاسههی کههردوه رهههه کانی فه یدانههه مه  ڕوویههان لههه  بههوون کههه  سههانه و که ، ئههه کههردوه
 . وه خۆیه  که ڕێگای ئاینه  ک له ، نه یی کردوه وه ته پێدانی شوناسی نه  شه گه  تیان به یارمه  وه نگیه رهه فه
 

 چۆنیەتیی دروستبوونی داعش؟ -٠١

 
ی فکهری بهۆ  مینهه ک زه یهه. بوو کی ههه ره ی داعهش چهوار هۆکهاری سهه وه بونه وره هێز بوون و گه م به دروستبونی داعش یا النی که

سهتانی  ده ی کاربه ڵهه ، دوو هه الی باسهکردنی نییههج دا مهه لێهره  زۆر هۆکار لهه  دا به ناوچه  اڵدانی ئیسالمی توند ئاژۆ له رهه سه
بی دا و  ڕه واڵتهانی ئیسهالمی و عهه  کانی کۆماری ئیسالمی ئێران لهه ردانه ستتێوه سێ ده. کان سوننیه  ت به غدا نیسبه به  له  شیعه

  ددام زۆر ناشههیانه سههه دوای ڕوخههانی ڕژیمههی  لههه  شههی نیزامههی کههه ت به تایبههه  عسههی عێههڕاق بههه کانی ڕژیمههی به چههوار پاشههماوه
 . ماڵێ  وه کی زۆریان لێ ناردنه یه ژماره

 
 مرۆڤەکان مێژوو دروست دەکەن، یان رێکخراو و حیزبەکان؟ -٠٢

 
نێهو   کرێ، جا چ له دروست ده  یه ڵگا هه ر کۆمه سه  ریان له کاریگه  ی که وانه ت ئه تایبه ، به وه کانه ن مرۆڤه الیه  له  مێژوو دیاره
ی دروسهتی  وه ئهه  کهه  یهه وه نێکی جێگای داخی مێهژوو ئه الیه. کان ی حیزب و ڕیکخراوه وه ره ده  کان دا بن یا له ڕێکخراوهحیزب و 
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زۆرتهر   کهه  وه نوسهریته ده  وه سهانێکه ن که الیهه  یها لهه  وه مه رده التی سهه سهه ن ده الیهه  ڵکوو لهه بهه.  وه ویش نای نووسهیته کا، ئه ده
 .کانی مێژوو ن تا ڕاستیه که نا دهویستی خۆیان وێ

 
 شانازى بە چییەوە دەکەی؟ -٠٩

 

یری  غهه  لهه  تهوانم نهاوی بێهنم، چونکهه ربڵیندی ده سهه  بهه  وتووم کهه ڵکهه ک هه یهه ماڵه بنه  کوردم و له  م که که ده  وه  شانازی به
منهداڵی   بهه  ال ئهاواره هید مهه شهه  م کهه کهه نازی دهتیش شها تایبهه  بهه.  ر نییه سه ی له ت کردن و قوربانی دان شتێکی دیکه خزمه

تها   وه سهاڵیه  ژده نی ههه مهه ته  ر لهه ههه  م کهه کهه ده  وه ها شهانازی بهه روه ههه. و بووم ی ئه ری دا هێناوم و برا چوکه سه ستی به ده
کرابێ  تیشهم پهێ نهه ر خزمه گهه دا ئهژیهانی خهۆم   لهه  وه خۆشهیه  فاداری حیزبی دێموکڕاتی کوردستانم و بهه ندامی وه ئێستاش ئه
 .  یاندووه گه م نه که و نیشتمانه وه ته نه  زیانم به

 
 بەنیازى نووسینەوەى بیرەوەرییەکانت نیت؟ -٠٨

 
دیههاریکردنی   ترسههم و لههه ک لێههی ده یههه اڵم تهها ڕادده ، بههه شههم داڕشههتووه بناغه. ت بههدا ن مۆڵههه مههه ر ته گههه نیههازم ئه  بێگومههان بههه

س  کانی مههن زۆر کههه و باسههه  وراز و نشههێوه رهاتی مههن زۆر پههڕ هههه سههه ژیههان و به  چونکههه.  یههه ی دا دوو دڵههیم هه هکهه چوارچێوه
کان بهدرکێنی و  و ڕاسهتیه  ڵه موو هه هه  نده ی و چه کان باس بکه موو شته هه  نده چه  ی که وه ر ئه سه له  وه ساغ بوونه.  وه گرێته ده

 . ی زۆر دژواره کان بکه باسی ڕاستیه  ته که و نیشتمانه  وه ته قازانجی نه  تا کوێ به
 

 ؟ ست هێناوه ده مێژووییتان وه  وتێكی سكه باتتان دا چ ده خه  ی درێژه  و ماوه له -٠٦

 
بهۆ   هسهتم ههاتوو ده رچی له نی خهۆم دا ههه مهه واوی ته تهه  لهه  کهه  یه وه ڕی خۆم ئه باوه  وتی مێژوویی بۆ من به سکه ترین ده وره گه
  م لهه کهه ڕوانیه یشهتووم و ههی  چاوه ژیانی خۆم و مهاڵ منهداڵم ڕاگه  و بۆخۆشم به  م کردومه که م و حیزبه که و نیشتمانه  وه ته نه

 . بووه م نه که حیزبه
 

 لەباری كۆمەاڵیەتی و سیاسیی ژیانت دا، لەچ شتێك پەشیمانی؟ -٢١

 
. ی واڵت وه ره ده  جێ بهێڵم و بێمهه قۆناغێکی ژیهانم دا بڕیهارم دا کوردسهتان بهه  له  ی که وه له  شیمان نیم جگه هی  شتێک په  له
ش زۆرجهار  وه ڵ ئهه گهه  ، لهه ی کردبایهه وه ر ئه هه  ش بایه سی دیکه رکه هه  نگه پاندم و ڕه ری دا سه سه رج به ل و مه ند هه رچه هه
 . دابایه م نه و بڕیاره ئه  ڵێم خۆزگه ده
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 ی گەلی کوردستان لە دیدی جەنابتان کامانانە؟مبولەکان سه -٢٠

 
، تها ئێسهتا  رگه د، ئهااڵی کوردسهتان، کۆمهاری کوردسهتان، پێشهمه واقازی محممهه مو کوردسهتان بهێ، پێشهه سهتت ههه به ر مه گه ئه
می تێکۆشهانی  رههه به مووشهیان بوڵ کهراون و هه قهه  وه ی کوردسهتانه ر چوار پارچه ن کوردی هه الیه  له  و چوار سیمبۆله نیا ئه ته

 .حیزبی دێموکڕاتی کوردستانن
 

 :لێداوانت لەسەر ئەم کەسایەتیانە چێیە -٢٢

 
ر  ن هههه الیههه  لههه  ی کههورد دا کههه مێههژووی تههازه  رێک لههه نیا ڕێبههه رۆک کۆمههاری کوردسههتان، تههه ڵین سههه وه ئههه :ەدممییەقییازی مح

 ،  بووڵ کراوه ر قه ک ڕێبه وه  وه ی کوردستانه چوارپارچه
 تی دا،  قۆناغی پێش حیزبایه  مو کورد له ی هه که رگه جه به  ره ڕێبه :ێخ سەعید پیرانش

 رۆک هۆزی کورد،  رترین و ئازاترین سه روه نیشتمانپه :سمکۆ شکاک
 موو کوردستان،  مین و دوایین پاشای هه که یه :شێخ مەحموود
 م دا،  ی بیسته ده سه  ی کورد له وه ری جواڵنه ئازاترین ڕێبه :مستەفا بارزانی

 ی کوردستان،  ر چوارپارچه هه  ری کورد له خۆترین ڕێبه ربه زاناترین، دیپڵۆماتترین و سه :قاسملوو.د
 ندێکی کورد،  رمه ن و هونه سه سیمبولی کوردێکی ڕه :پیرە میرد

  پ، کی چه شاعیرێکی ڕۆمانتیک و سیاسیه :عەبدوڵاڵ گۆران
 ری،  بی و هونه ده عیری کورد و ناسیۆنالیستیکی سیاسی، ئهیاڵترین شا ناسکخه :مامۆستا هێمن

 تترین شاعیری کورد،  ئازاترین، خاوێنترین و بێ منه :عەبدوڵاڵ پەشێو
 دا،  وره ی کوردستانی گه ڕادده  له  هره شاعیرێکی پڕ به :شێرکۆ بێکەس

  رگ؟ مه ر و جوانه روه ، کورد پهکوردی زان شاعیرێکی ڕۆمانتیک، سروشتتی کوردستان ناس، :سوارە ئیلخانیزادە
 

 پێشبینی و هەڵسەنگاندن بۆ داهاتووی کوردستان؟ -٢٣

 
جێگیههر   تی بکهها بههه تههوانێ یارمهه ده  بهۆ هێزێههک کههه  گههۆڕاوه  وه قوربانیههه  لههه.  مهه رده به کی زۆر ڕوونههاکی له کوردسهتان داهاتوویههه

و  کبگرێ و لهه ر کهورد یهه گهه ئه. جیاکهان  بهه زهه ، ئهایین و مه وه هته ژیهانی نه  وه قامگیری و پیکهه کردنی ئاسایشی جیهانی و سه
 . رگرێ، داهاتووی کوردستان ڕوونه ڵک وه باشی که  به  گا گرنگه جایه
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 وەک کەسایەتی بەئەزموون چ لیدوان و پەیامێکت بۆ کچان و کوڕانی الوی کورد هەیە؟ -٢٤

 
  یهه وه یامم بۆ کچان و کهوڕانی الوی کهورد ئه یی ئاگادارم، په ی، کوردستانی و ناوچهی وه ته زۆر بواری نێونه  له  سێک که ک که وه
  وه ی کوردسهتانه ر چوارپارچهه ههه  ڵکی کوردستان له کانی خه ییه وه ته نه  رکردنی مافه به سته دوای ده به  وه ئومێدیکی زۆره  ، به که
  ی داههاتوو پیویسهته وه نهه.  بووه تر نهه ئێسهتا ئامهاده  ایی مێژوو هیچکات لههدرێژ  کانی کورد به دیهاتنی ئاواته ی وه مینه زه. بن
ڵکی  کهه  لهه و هه ن و لهه خۆیان ڕێک خهه  م که که کچان و کوڕانی الوی کورد ده  تکا له. ربگرێ ڵک وه ڕی که وپه ئه  یه مینه و زه له

و کهار  وه بقۆزنهه  کهه ییه وه ته نه  لهه و هه وه حزابی کوردیهه کهانی ئهه ووی کێشهه نێو جهه  چنه نه  که  یه وه تکام ئه. ر بگرن پێویست وه
 .خسا لی بۆ ڕه هه  کی کوردستان که یه ر پارچه هه  زراندنی کیانی کوردی له ن بۆ دامه بکه
 

 ی زایینی٢٠١٧سێپتەمبەری   -ی کوردی  ٢٧١٧رەزبەڕی 
 

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

 ی کۆچی  بۆنه  به حدک سیاسی دەفتەری ئەندامی شەڵماشی مستەفاخۆشی  ره ی سه هنام
  وه الله رۆک مام جه دوایی سه

 
 
 
 
 
 
 کوردستان نیشتمانی تی کیه یه تی رکردایه سه هاوااڵنی ڕێزان به
 بانی تاڵه الل جه مام زن مه ری ڕێبه ڕیزی به ی ماڵه بنه
 
 ی بۆنهه  بهه م کهه ده لێ خۆشیتان ره سه هاوڕێیانم و خزمان مو هه و  ئاواره ال مه هید شه ی ماڵه هبن مان،  ماڵه بنه و خۆم ناوی  به
 الل جهه مهام نابی جهه ، رکرده سهه و ر ڕێبه ، وره گه کوردستانی مو هه وتوی ڵکه هه تی سایه که و تان که حیزبه ری ڕێبه ستدانی ده له

  لهه ری روه نیشهتمانپه و یی وه تهه نه کهوردێکی مو ههه الل جهه مهام نابی جهه دوایهی کهۆچی  هک  نییه دا وه له گومانم.  وه یه بانی تاڵه
 .کرد داغدار کوردستان ی پارچه رچوار هه
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 ت حمهه زه به  کهه  بهووه  وره وگهه ر کاریگهه  نده وه ئه دا مان که وه ته نه ڕزگاریخوازی ی وه جواڵنه  له الل جه مام نابی جه ڕۆڵی و ور ده
 مو ههه ن الیهه  لهه دا، جێههانیش و ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه عێڕاق،  له ت نانه ته نابیان جه خشی نه.  وه ینه بکه پڕ لێنی که ینبتوان
 پڕاکتیکههی و دیپلؤماسههی کههاری  لههه و ئههه لێهههاتویی.  نرخێنههراوه رز بههه  میشههه هه  وه کانههه ییه ناوچه و یی وه تههه نێونه  ڵه کۆهههه کههۆڕو

 نسههیبی  بههه ی وره گههه زۆر شههانازی ڕێزیان بههه. بههو جیهههانی یی ناوچههه کانی رکرده سههه و رۆک سههه امههانیتێڕ جێگههای دا سیاسههی
 و  وه تههه نه وای ڕه دۆزی پێشههی  بردنههه بههۆ کههرد رخان تههه خههۆی ژیههانی مو هههه  وه الویههه تههی هەڕه  لههه ر هههه و کههرد مان کههه له گه

 .مان که نیشتمانه
 

 کهورد لی گهه الوانهی باتی خهه ڕێگای م رده به ڕووناکی ، زنه مه  ره ڕێبه و ئه باتی خه کانی هڕێنوێنی و تێکۆشان می رهه به هیوادارم
 . کوردستان ی پارچه رچوار هه  له بێ

 
 ڕێبوار  له بێ ژی ته ڕێگای و شاد ویست خۆشه اللی جه مام ڕوحی

 
 شڵماشی فا مسته

 
 ٢٠١٧ری ی ئۆکتۆبە٣: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

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

 
 رهاتن به خه کورد، فریودان یان وه  ر به رامبه کانی ڕووحانی به قسه

  
 و سهتان وه تێیهدا ڕاسهتی به کان ئێرانیهه  کهه فریهودان کی چه بۆ  وه برده نای په ئیسالمی کۆماری ڕژیمی کۆماری رۆک سه ڕووحانی

 دا کاتههه و لههه ر هههه. بههدا فریههو کوردسههتان ی پارچههه چههوار ر هههه کههوردی  رمههه نه  زمانههه و بههه تههوانێ ده  پێیوایههه خههۆی یاڵی خههه  بههه
 مههافی کارهێنانی بههه بڕیههاری  یکههه وه ئه ڕای ره سههه و وه بشههارێته ی واکههه ڕه  له سههه مه و کههورد ڵ گههه له خههۆی تی دوژمنایههه یتوانی نههه

 و ئهه. کوردسهتان باشهوری  لهه سیاسی تی سایه که ڵێک کۆمه شانی ر سه  خسته شی تاکه خه دانا،  ڵه هه  به نوسی چاره دیاریکردنی
 بۆچهونی  به  که کوردانەی و ئه بۆ اڵم به کورد، بۆ  یه هه سۆزی زۆر  که یاند ڕایگه کوردستان ی پارچه چوار ر هه کوردانی  به ڕوو
 دا کانی قسهه نێهو  لهه اڵم بهه بێهنن، کهان کورده بهۆ فشهار وێ نایانههه گوتی و ئه. ن که نه خۆیان مافی داوای و ن که نه تا خه و ئه
 خاتری بهه نیا تهه  کهه  نییهه لهێ ئاگهای ڕووحهانی ئاغهای  وادیاره. بن ڕژیم پشتیوانی  که  یه کوردانه و ئه ستی به مه  که یاندی گه
  وه خۆیهه ی کهه ته حکومه ن الیهه  لهه کهورد الوی د سێسهه  هله زیهاتر ئیستا ر هه  برێوه ر ده ڕیفڕاندۆم پرسی بۆ خۆشحاڵیان ی وه ئه

 .دان ئازار و  نجه شکه ئه ژێر  له دا ی که ڕژیمه کانی سیاچاڵه  له و گیراون
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 کوردسهتان رجی مهه و ل ههه پێهی  به و نتقی مه کی یه شێوه  به تی تایبه  به ئیسالمی کۆماری و گشتی  به کان ئێرانیه ر گه ئه  دیاره
  دیکهه کانی وه تهه نه و فهارس و کهورد شهی هاوبه قازانجی بیری  له و  کردبایه تیان سیاسه  وه دیکه کی الیه  له ئێران و ک یهال  له
 زۆر  لههه  چونکههه ، کردبایههه کوردسههتان خۆیی ربه سههه  لههه پشههتیوانیان و کوردبههان دۆسههتی ڕاسههتی به بههوو ده ، بوونایههه دا ناوچههه  لههه
 ئیمکانهاتی  لهه و بهن کتر یهه باشهی راوسهێی د  کهه  دایهه  وه لهه قازانجیهان ئێران نێو ی دیکه کانی وه ته هن و فارس و کورد  وه باره
 دا ین بهه  لهه خوێنڕێژیهان و ڕ شهه و بن دا  کێشه  له  وه پێکه ساڵ یان ده درێژایی  به  یکه وه ئه جیاتی  له رگرن، وه  هره به کتر یه
 .بچێ فێڕۆ  به دا کتر یه ڵ گه  له کانی ره ربه به  له موویان هه وی نهع مه و ماددی ی رمایه سه و بدا ڕوو
 
 لێههی بههاش مووشههیان هه  کههه دنیههادا، وتوی پێشههکه اڵتههانی و کانی وه تاقیکردنههه ڕوونههاکی ر بههه  لههه ڕۆژان،  لههه ڕۆژێههک بههو ده چ

 اڵتی ڕۆژههه نهاوچەی کانی ییه وه ته نه  پێکهاته مو هه نێوان  له  دڵخوازانە کی تیه کیه یه پیکهێنانی بۆ  بدایه وڵیان هه ئاگادارن،
  بهه زۆر خۆیهان  کهه ئێرانهی سهتانی ده کاربه بهو ده چ. هێنابها پێهک ئوروپایهان تیی کیهه یه ک وه کۆنفدڕاسهیۆنێکی و دا ڕاست ناوه
 ئێعههدامی ئێههران، کانی سههته بنده  وه تههه نه ئههازاری و ت زیههه ئه ، ناوچههه  لههه  وه نانههه ئاژاوه جیههاتی  لههه ، زانههن ده لێهههاتو و ک زیههره

  لههه  ئاشههتیخوازانه ژیانێکی وه پێکههه  کههه  دابایههه یان وه ئههه وڵی هههه  ناوچههه النی گههه کانی مافههه دژی  لههه سههتان ڕاوه و ئههازادیخوازان
  ناوچهه و ئهه ی هرمای سهه و ئیمکانهات  لهه مووشهیان هه و خۆیان کانی مافه نی خاوه  ببنه کان وه ته نه موو هه و بێ جێگیر دا ناوچه

 ربگرن؟ وه ڵک که  وه پێکه جیهان ی نده مه وڵه ده
 
  ڕۆچوون شۆوێنیزم لکاوی زه  له  هێنده وان ئه.  یه ناوچه کانی وه ته نه شی هاوبه قازانجی  وه نه لێناکه بیری ی وه ئه مخابن اڵم به
 دوو  پلهه ندیی شهارۆمە  بهه بهێ ده ئێهران نێهو کانی وه تهه نه ن،ر بهه بۆ کڕنۆشیان بێ ده  ناوچه کانی وه ته نه موو هه  وایه پێیان  که

 و  نییهه پهێ وڕۆیی ئهه مرۆڤهی گرفتهی بهۆ رێکی سهه چاره ههی   که وان ئه وتووی دواکه فکری تی خه ر سه  بێنه مووان هه و بن ڕازی
 .کا ده ش دابه مست  له گوێ ی کۆیله و ر بڕیارده ی سته ده دوو  به کان ئینسانه

 
 بیسهتنی  بهه ر هه  که  دایه کاتێک  له  وه ئه ، یه هه کوردستان ی پارچه چوار ر هه کوردانی بۆ هۆگری  که کرد ئیددیعای یڕووحان

 بهۆ بهردن نا پهه و ههاوار و ههات  بهه کهرد سهتیان ده و ی که ڕژیمه وڵی که  وته که کێ  کوردستان باشوری  له ڕیفڕاندۆم ی له سه مه
 جیههان و ر وروبهه ده واڵتهانی ڵ گهه  لهه پهڕ و چڕ سیاسی وڵدانێکی هه و نیزامی مانۆڕی یاندنی ڕاگه و کورد ی دیکه کانی دوژمنه

. بهدا خهۆی نوسهی چاره  لهه بڕیهار دا دێمهوکڕاتی کی یه پرۆسهه  لهه کوردسهتان باشهووری  کهه بگهرن  وه بهه پهێش بتهوانن ی وه ئه بۆ
 ڕێکخسهتنی  بهه کهرد سهتیان ده ، وه مایهه چه نه وان ئهه کانی پالنهه و شه ڕههه بۆ کوردستان و گرت نه ری سه کانیان وڵه هه کاتێکیش
  لهه نیزامهی پشهتیوانیی و پسهێنن ده کان ندییهه یوه په ن، خهه داده کان سهنوره  کهه کهرد یان شه ڕه هه و کان سنوره  له نیزامی مانۆڕی

 دا ناوچهه  لهه  یهه ئاژاوه ئاڕشهیتێکتی  کهه یمانی سهوله قاسهمی. کوردسهتان ر سهه  بکاتهه هێهرش تا ن که ده عێراق ی شێعه تی وڵه ده
 پێکردنههی  نه شههه ته بههۆ زۆرتههر دا عێههراق نێههو  لههه عبی شههه شههدی حه نههاوی  بههه  کههه جوواڵنههد خههۆی میلیشههیاکانی و وت کههه خههۆ وه

  لهه رچاو بهه شهێکی  بهه ئێسهتا ر ههه واڵ ههه هێندێک پێی  به.  کردوه دروستی عێڕاق کانی کیه ره سه  پێکهاته نێوان کانی ناکۆکیه
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 پارێزگهای ر سهه کهردنە هێهرش بهۆ دان باشی  ئاماده حاڵی  له رکووک که پارێزگای سنوری  له قودس سوپای و عبی شه شدی حه
 .رکووک که
 

 و قهودس سهوپای بهدا سهتوور ده بها ، یهه هه کهورد بهۆ ههۆگریی خهۆی ولی قهه  به و  کورده دڵسۆزی  هێنده ر گه ئه ڕووحانی ئاغای
  که  دواییانه م ئه کانی زیندانیه با. ڵگرن هه کوردستان ڵکی خه دژی گێڕی ئاژاوه  له ست ده رێژیم ی دیکه کانی ره رکوتکه سه  ههێز

 کوردسهتان باشهووری  لهه براکانیهان خۆیی ربه سهه ڕیفڕانهدۆمی بهۆ ربهڕین ده خۆشهحاڵی خهاتری  به نیا ته و سن که ٣٠٠  له زیاتر
 سهتێ به نه کان سهنووریه  خاڵهه و ڵگرێ ههه کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  له کورد لی گه ر سه  له فشار با. بکا ادئاز کراون ر سه ستبه ده
 رانی کۆڵبهه چیهدی بهدا سهتور ده بها. دا سهنوورانه و لهه ئهاڵووێر  به  وه ته ستراوه به کان سنووریه  ناوچه  له زۆر شێکی به ژیانی  که

 .ن بکه ری کۆڵبه جبوورن مه نانێک  پاروە بۆ  که کوژن نه کورد
 
 ڵکو بهه ، نییهه کوردسهتان شهێکی به ههی   لهه کهورد لی گه بۆ کی هۆگریه هی  نیا ته ک نه و ئه ناکا، ڕاست ڕووحانی ئاغای اڵم به
 ییخۆ ربه سهه ڕیفڕانهدۆمی دا کوردسهتان شهێکی به  لهه  کهه  ڵنایهه هه  وه  بهه چهاوی کهورد ی وه تهه نه ی دیکهه دوژمنهانی موو هه ک وه

 نووسهی چاره دیهاریکردنی مهافی بتهوانێ کها، ده وا ڕۆژێکی ڕوانی چاوه  ساڵه د سه  له زیاتر  که ی پۆکه چه ژێر  له گه و ئه و بکرێ
 .نێ یه ڕابگه خۆیی ربه سه و بێنێ کار به خۆی

 
  هێرش  وه شه دیکه کی الیه  له و کا هد ڕیاکاری و دا ده فریو  وه که الیه  له ی، که ڕێژیمه یی میشه هه تی عاده ک وه ڕووحانی ئاغای

  لههه کانیههان براکورده هانههای  بههه کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه  لههه کههورد لی گههه  کههه  یههه وه ئه سههتی به مه و ئههه. کهها ده ت جینایههه و هێنههێ ده
 دژی ی دیکهه کانی ڕێژیمهه و ئیهران سهتانی ده کاربه یاڵی خهه اڵم به. ژێنن شڵه نه کان قامه شه وان ئه خاتری  به و ن یه نه  وه باشوره
 لە کوردسهتانیان خرۆشهی و جهۆش تێکبشهکێنن، باشهوور زموونی ئهه بێ ههه نیازیهان و بێهنن زۆرتهر فشهاری ر گهه ئه ، خهاوه کورد

 .شێوێنن ده لێ ئارامیان دوڕگەی و دێنن  رزه له وه اڵتیان سه ده ختی ته ئاوا، ڕۆژ و باشور و باکور و اڵت ڕۆژهه
 

  وه بۆته باڵو دا" کوردستان" ی ۆژنامهر ی٧١٢  ژماره لە
 

 ٢٠١٧ی ئۆکتۆبەری ١٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

----------------------------------- 
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  "کوردستان"وتووێژی ڕۆژنامەی 

 
 لەگەڵ مستەفا شەڵماشی لە سەر بارودۆخی سیاسیی ئێران و ناوچە

 
 شهکانی  بهه و دێنهێ خۆیهدا دوای  بهه   تازه کی ئاڵۆزییه دا ناوچه  له ئیسالمی کۆماری ستی ده ی وه کردنهکورت :ڵماشی شه فا مسته

 دێ، ڕ شهه بهۆنی کاتێهک ر ههه  لهه پتر ژین ده تێدا ی ئێمه ی یه ناوچه و له ئێستادا رجی لومه هه  له دێ کۆتایی ئیسالمی کۆماری
 و کوردسهههتان اڵتی ڕۆژههههه ی دواییانهههه م ئهههه ی کهههه رزه له بوومه گرن؟ جێهههده دا ملمالنێیانهههه و ئهههه کهههوێی  لهههه کوردسهههتان و ئێهههران
   ڕۆژه کوردسهتان ی دیکهه کانی شه به چاو  له کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد پرسی گوترێ ده بۆ ڵێن؟ پێده چیمان کانی وته لێکه
 دێمهوکرات حیزبهی و چهین ئێهران  له کورد پرسی م رده به نیکا نگه ئاسته و  کێشه ؟ دایه خۆی جێی له  نده چه  ته بابه و ئه و  نییه
 ری وه تهه  دیکهه پرسهیارێکی  ڵه کۆمه و  تانه بابه و ئه.  کردوه چیی گوتاری ک یه و ڵوێستی کهه یه کانی کۆسپه م رده به البردنی بۆ

 .کوردستانن وکراتیدێم حیزبی سیاسیی ری فته ده ندامی ئه ڵماشی، شه فا مسته ڵ گه له «کوردستان» وتووێژی
 

  ڵکی خه  یانده گه زۆری ماڵیی و گیانی زیانێکی  که ین پێبکه ست ده  وه ڕۆژانه م ئه ی یه رزه له بوومه و له با فا مسته کاک :پرسیار
 بوون؟ چ کانی هۆکاره بوون، کان ڕوانییه چاوه  له زیاتر کان زیانه و وێرانی. کوردستان اڵتی ڕۆژهه

 

 زۆر هۆکههاری م دووه. بههوو  کههه رزه له بوومه ی مههاوه درێژبههوونی و  کههه رزه له بوومه هێزبونی بههه ئەوە کیی ره سههه اریهۆکهه  دیههاره :وەاڵم
 ن الیهه  لهه میههر ی پهڕۆژه نهاوی  بهه  کهه ی وانهه ئه تی تایبهه به بهوو، کان ئاپارتمانهه و کان خانووه زۆری شی به الوازیی گرنگیش

 بههاری  لههه  خانووانههه و ئههه  دیههاره. خەڵههک  بههه درابههوون رزانتر هههه ڕادەیەک تهها نرخێکههی  بههه و کرابههوون دروسههت  وه تههه وڵه ده
 ی بودجههه زۆری شههی به  نگههه ڕه و کردبههوون واویان تههه رزان هههه نرخێکههی  بههه بههێ رچۆنێک هههه و بههوون خههراپ زۆر  وه تییههه چۆنیه
 و  وه کردنههه ئاگههادار سیسههتمی بوونی نههه زۆر، یههدانیقوربان هههۆی م سههێهه.  وه کانه رپرسههه به گیرفههانی  ده چههووبێ کههانیش خانووه
 ئاگهادار  کهه رزه له بوومه مەترسیی  له ڵکیان خه زوو م که یه ی رزه له دوای ر هه ر گه ئه. دا ئاوا ساتێکی کاره کاتی  له  وتنه فریاکه
 ڵکێکی خهه  دیهاره.  بووه ههه ی رزه لهه پهێش  یهه رزه هل بوومه و ئهه  کهه ت تایبه  به.  بوایه متر که  وه له زۆر ت ساره خه  نگه ڕه  کردباوه
 وا نگێکهی ده ههی  اڵم بهه.  وه کردۆتهه م کهه گیهانیی زیهانی  له ک یه ڕادده تا  وه ئه و ر ده  هاتوونه کان ماڵه له  وه هۆیه و به زۆریش

 مهن ڕی بهاوه  بهه ههۆش ئهاخر. بهێڵن جێ بهه کهان ماڵهه موویان ههه  که وره گه  رزه له بوومه پێش تا  وه بکاته وریا ڵک خه  که  بووه نه
 و پهاچ  به بۆخۆی  که ڵکه خه  که ماندی ده  وه تیشه وڵه ده فزیۆنی له ته  له ر هه.  بووه خت وه  به و ڕێکوپێک وتنی فریاکه بوونی نه

 ی پێچەوانههه  بههه. بوو نههه ێلهه وتووی پێشههکه و خێههرا ئههامرازێکی هههی . ڕان گههه ده کانههدا قوربانییه دوای بههه سههت ده  بههه و  ڕه پێمههه
 عات سهه دوای  له عات سه کان ختکردووه گیانبه ی ژماره  ربۆیه هه. بوو نه لێ واشی وتنی فریاکه هێزێکی هی  ڕێژێم ئیددیعاکانی

 گیانیهان اردوود پهه و دار بهن  لهه دابێ نهه گیانیهان نیش وره فهه ر گهه ئه  که وتن که ده فریایان نگ دره  هێنده  چونکه. کرد ده زیادی
 .دا ده
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 ی ندییهه یوه په ههاو و می هاوخهه و ئهه.  کوردسهتانه اڵتی ڕۆژههه  لهه کورد لی گه ڵوێستی هه ، ره دڵخۆشکه دا ندیه یوه په م له ی وه ئه
 و یی وه تههه نه سههتی هه  وه خۆشههیه  بههه  کههه لمێنێ سههه ده  وه ئههه نیشههاندا خههۆی  لههه کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه ڵکی خههه دا سههاته کاره م لههه

 کانی ڕۆڵهه ی هاوارهاتنهه  بهه و ئهه. کا ده  وه خۆیه کوردبوونی  به شانازی ئینسان بەڕاستی و  دایه خۆی وجی ئه  له ئینساندۆستی
 کی یه شهێوه  بهه ئهاوا  که اڵت ڕۆژهه باشووری و ند ناوه تا  وه باکوره  له ر هه ڕا کوردستان اڵتی ڕۆژهه کانی ناوچه موو هه  له کورد
 و کگرتووترین یههه کوردسههتان التی ڕۆژهههه  لههه کههورد لی گههه  کههه دا ده نیشههانی چههوون  وه براکانیانههه و خوشههک پیههر  بههه رباڵو بههه
 ر هههه  لههه خۆیههدا برایههانی و خوشههک کانی ناخۆشههییه و خۆشههی  لههه جههارێ موو هههه  کههه ، کههورده ی وه تههه نه شههی به سههتترین هه به

 . وه ێنێتهلم سه ده خۆی دیسان بێ، کوردستان کی یه ناوچه
  

 بینیمهان چهۆن ک وه یاندێ، گه ده خۆی  له په  به ئێران دابا، ڕووی ئێران دۆستی واڵتێکی  له وا کی یه رزه له بوومه ر گه ئه :پرسیار
 ماڵ بههه. ئههۆردۆن ریههای ده کانی ناره کههه  یانههده گه خههۆی  وه فارسههه ناوی کههه  لههه ڕۆژێکههدا  لههه متر کههه ی مههاوه  لههه دا ززه غههه ڕی شههه  لههه

  هۆکارێکی  وه ئه ئایا. بن زیاتر کان گیانییه  ساره خه ی وه ئه هۆی به بوو کان تییه وڵه ده زگا ده کانی مییه رخه مته که و خاو خاوه
 بوو؟ هه تیی تایبه

 

 ڵکی خهه و گشهتی  بهه ئێهران ڵکی خهه ر رامبهه به  لهه نهازانێ رپرس بهه  بهه خۆی دا بناغه  له ر هه ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی :وەاڵم
 و س کهه و  ئهه نیا تهه و ئهه.  ئیدۆلۆژیکهه تێڕوانینێکهی ک، یه له سهه مه موو ههه بۆ  ڕێژیمه و ئه تێڕوانینی. تی تایبه  به کوردستان
 ههۆی  بهه لوبنهان حیزبهوڵاڵی کاتێهک  ربۆیهه هه. دابهن ی کهه ڕێژیمه تی خزمهه  لهه واوی تهه  بهه  کهه زانێ ده خۆی ئی  به  گرووپانه

 خههۆی  وه دۆالره ملیاردههها  بههه ئیسههالمی کۆمههاری لوبنههان، باشههووری  لههه شههێک به وێرانیههی هههۆی  بێتههه ده  وه کانیههه ییهگێڕ ئاژاوه
 شهاری ی وه دانکردنهه ئاوه گۆیها ئیسهتاش ئێرانهدا نێوخهۆی  لهه اڵم بهه ، وه کاتهه ده دانی ئهاوه کورتهدا کی یهه ماوه  له و نێتێ یه گه ده
 می رخهه مته که  لهه کوردسهتان ر سهه  وه ڕێتهه گه ده ی نهده وه ئه.  خراپتهره ش وه لهه زۆر ر هه کوردستان بۆ جا.  بووه نه واو ته «بەم»

 ئیههددیعا و  وه ته هێشههتووه نه تێههدا هیچیههان کانیانههدا ندنه یه ڕاگه  لههه حاڵێکههدا  لههه.  مدییههه عه واو تههه مههن ڕی بههاوه  بههه.  ڕیوه تێپههه
 ههههی   کهههه بینهههین ده خۆیانهههدا خهههودی فزیۆنی لهههه ته ڕاپهههۆرتی  لهههه ، کهههردوه دابهههین یانک پێداویسهههتییه موو ههههه ن وره فهههه ن کهههه ده

 ڕزگاریهان ردوو پهه و دار بهن  لهه ت حمهه زه زار ههه  بهه بۆخۆیهان  که  یه رزه له بوومه و ئه کانی قوربانییه و  نییه لێ وتنێکی فریاکه
 اڵنی کۆمهه تیی یارمهه ر ههه  کهه  دیهاره مووی ههه  یوه گهه پێیهان  کهه ش لهه لوپهه که  نهده وه ئه و ڕێن گهه ده کاندا ونبووه دوای به ، بووه
 . ڵکه خه
  

ی  کههه ڕووداوی ئاگرگرتنه  ت لههه وڵههه ده  بههوو کههه  وه ڵکی برینههدار کههرد ئههه ی ڕوحههی خههه وه ئههه  مییانههه رخه مته و که جیهها لههه :پرسیییار
  یانهد، لهه موو ئێرانهدا ڕاگه ههه  مینیی گشتیی له وی دا، ماتهفرانباری ساڵی ڕابردوو ڕو ی به35ڕۆژی   تاران که  له« پالسکۆ»

س  کهه 235سهت دا و نیزیهک  ده  س گیانیان له که 35تا  25نێوان   ک سووتا و ڕووخا، له یه خانه دا باڵه و ڕووداوه حاڵێکدا له
 دان  س بریندار بوون و سه که 7555ن، س کوژرا که 055ی پارێزگای کرماشاندا نیزیک  که رزه له بوومه  اڵم له به. بریندار بوون

 ندرا؟ بۆ؟ یه مینی ڕاگه کرماشان ماته  نیا له چی ته زاران ماڵ کاول بوون، که و هه  خانه باڵه



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  295 
 

 

 بهۆ گشهتیی مینی ماتهه ئێراندا ری رتاسه سه  له ڕۆژیش سێ  بگره ڕۆژ ک یه ک نه  که گرت ده ڵی هه  یه وره گه  ساته کاره و ئه :وەاڵم
 پهێ گرنگهی و نهازانێ خهودی  بهه کوردسهتان  ڕێژیمهه و ئهه گهوتم، پێشهوودا پرسهیاری اڵمهی وه  له ک وه ر هه اڵم به. ندرابا یه ڕاگه
 م کهه  بهه و  سهاته کاره و ئهه ر سهه له رپۆشهدانان سه ، دیهاره  وه ڕێژیمهه ڵوێسهتی هه  بهه ئاشکرا زۆر  که ش دیکه کی یه له سه مه. نادا

  بههه.  وه کههرده ت ڕه ییشههی وه ته نێونه ی لگههه کۆمه  تیی یارمههه داوای ت نانههه ته ڕێههژیم.  یه سههاته کاره و ئههه کانی نجامههه ئه نیشههاندانی
 ئاشهکرا  بهه  چونکهه.  دایهه تهێ شهی رده په بهن شهتێکی دا، ده نیشهان کورد ڵ گه  له ڕێژیم تی دوژمنایه  که ی وه له  جگه من ڕی باوه
 دا ناوچانهه و بهه واڵنێرانیش ههه وێ نایههه ت نانهه ته و ن بگهه تهێ  سهاته کاره و ئهه قهوواڵیی  لهه واڵتهان وێ نایهه ڕژیم  که  دیاره
  وه شهاردنه بهۆ شهتێکی ڕێهژیم  که ن که ده  وه به  ئاماژه کان نیشانه موو هه اڵم به ، نییه  وه سته ده  به ک یه ڵگه به ند رچه هه. ڕن تێپه
 . یه هه
 

 و رزۆک لهه ئێسهتا ی هینهده ڕاسهت نێوه اڵتی ڕۆژهه تیی منیه ئه وشی ڕه بێ ده  یه ده ند چه. دی کی یه هرز له بوومه ر سه  بێینه :پرسیار
  لههه  ناوچههه ئایهها کههوێ؟  گاتههه ده  کێشههانه و ئههه ی وه کالکردنههه یه  لههه کان ندییههه وه رژه به ن خههاوه قههووڵی نههاکۆکیی.  بووه نههه ئههاڵۆز
 ؟ دایه ڕێک شه ڕوانیی چاوه

 

 کیی ره سهه هۆکهارێکی نهد چه ش وه ئهه.  جیهانهه ی ناوچهه ترین کێشهه پهڕ ڕاسهت نێوه اڵتی ڕۆژههه  کهه  نییهه  شاراوه س که  له :وەاڵم
 زۆر وتنی پیشهکه و  شهه گه ی ڕاده و جیهاواز کلتهووری.  بهه زهه مه  فهره و دیهن  فهره ، وه تهه نه  فره کی یه ناوچه  وه که الیه  له.  یه هه

 شهکردنی دابه بهاری  لهه.  دایهه خهۆی نزمهی  ره ههه ی ڕاده  لهه  ئاشتییانه  به ژیانی وه پێکه و بوڵکردن قه رکت یه.  دایه تێ جیاوازی
 ر سهه  بهه بهوون ش دابهه کان وه ته نه.  نییه تێدا تێکی داڵه عه هی   وه کسانه یه لی هه و سامان و ت روه سه شکردنی دابه اڵت، سه ده
. دا ناوچهه  لهه مهۆنی هێژ و اڵت سهه ده ر سهه له  ڕیانه شهه ب ڕه عهه و تهورک و ئێرانی. دا سته ژێرده ی هو ته نه و وا رمانڕه فه ی وه ته نه

 مهافی تاییترین ره سهه سهتهێنانی ده وه پێنهاوی  لهه ن کهه ده خوێنهاوی باتێکی خهه ش دیکهه کی یهه وه ته نه ند چه و تی تایبه  به کورد
 ، زۆره مینیههی ژێرزه ی رچاوه سههه نی خههاوه  کههه  یههه وه ئه ڕاسههت نێوه اڵتی ڕۆژهههه نگههیگر ی دیکههه کی یه له سههه مه. خۆیانههدا ئینسههانی

  جگهه و  شهیرینه ئهاوی گرنگهی کی یه رچاوه سهه ها روه ههه کهرێ، ده دابهین  وه یهه ناوچه و له جیهان گازی و وت نه  له زۆر کی یه ڕاده
 مێهژوو درێژایی بهه  کهه  وایکهردوه ش وه ئهه. دا ئورووپها و ئاسیا اننێو  له  گرنگه ژئوپۆلیتیکی و ستڕاتیژیک کی یه ناوچه ش وه له

 شههیان دابه خۆیههان ئههابووریی قههازانجی پێههی  بههه و  کههردوه داگیریههان هههاتوون.  بههووه ر سههه له دنیههای کههانی زلهێزه ماعی تههه چههاوی
 ی رجاره هههه خۆیههان کانی نجهههقازا پاراسههتنی بههۆ و  فرۆشههتوه تێههدا چۆڵیههان و ک چههه دۆالر میلیههارد زاران هههه بههایی.  کههردوه

  زلهێهزه و ک الیهه  لهه  ناوچهه کانی زلهێزه کانی ندییه وه رژه به ڕی شه ئێستاشدا می رده سه  له.  کردوه دیکتاتۆرێک  له پشتیوانییان
  کهه ی وه ئهه ههۆی  وونههب  له سهه مه دوو ڕابهردوودا سهاڵی نهد چه  لهه.  وامهه رده به دا یهه ناوچه و له  وه دیکه کی الیه  له کان جیهانییه

 و موماشهات تی سیاسهه کیان یهه پێنێ، بسهه زیهاتر دا ناوچهه  له خۆی مۆنیی هیژ  که ئیسالمی کۆماری  به ن بده زێڕین تێکی رفه ده
 داعهش ڕی شهه میهان دووه و ئێهران ڵ گهه له مریکا ئهه کانی کگرتوه یهه  تهه ویالیه رۆککۆماری سهه ئۆباما ی ئیداره ی بانه ڵه ته سلیم ته
  لههه بکهها ردان سههتێوه ده  ڵمااڵوانههه ڕووهه و بههێ ت منههه بههێ و ڕۆ ره سههه واو تههه ئیسههالمی کۆمههاری ڕێژیمههی  کههه لێهههات وای تهها. بههوو

 چێ وێهده  که ت تایبه  به. ناکرێ بوڵ قه لێی و ر سه  ناچێته بۆ ی وه ئه چیدی من ڕی باوه  به اڵم به. دا ناوچه واڵتانی کاروباری



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  296 
 

 

 و مهۆنی هێژ شهکردنی دابه ر سه  له  ڕووسیه و مریکا ئه  واته دان، ناوچه  له  که کانیان یمانه هاوپه و جیهانی ی وره گه زلهێزی دوو
 کۆمهاری دژی  لهه چهاالکتری تێکی سیاسهه مریکا ئهه  لهه ترامهپ ی ئیداره چێ وێده ها روه هه. وتبن ڕێککه کانیان قازانجه پاراستنی
 و بسههتان ڕه عه ک وه کانی ییههه ناوچه  هێههزه. بێ هههه دا ناوچههه  لههه ئیسههالمی کۆمههاری کانی ردانه وهسههتێ ده تی تایبههه  بههه و ئیسههالمی
 کی ئاڵۆزییهه دا ناوچهه  لهه ئیسهالمی کۆمهاری سهتی ده ی وه کورتکردنه ی رنامه به  که چم ده بۆ وای. دڵپڕن ئێران  له زۆر ش تورکیه
 و ئیسهالمی کۆمهاری بهوونی سهلیم ته ی شهێوه  بهه چ جها. بهێ کۆتهایی سهالمیئی کۆمهاری شکسهتی  به و بێنێ خۆیدا دوای  به  تازه

. بهێ واو تهه  ڕێژیمهه و ئهه ڕووخهانی  به چ و بپارێزێ، خۆی الواز کی یه شێوه  به بتوانێ تا بێ دیکه هری ژه جامێکی ی وه خواردنه
 .بێ هه ی درێژه ناتوانێ ئێستا زعی وه حاڵ ر هه به
 

 خهۆی سهتراتیژیی تی توانیویهه دا سهووریه  لهه.  کاتێکهه ر ههه  له هێزتر به ئێران ی پێگه  که رچاو به  دێته وا  ئێستادا  له :پرسیار
 پهڕ و پڕتێچهوو ڕێکی شهه تووشهی ن مهه یه  لهه بسهتانی ڕه عه و  کهردوه دروسهت غهدا به ڵ گه له وی پته و قووڵ ندیی پێوه ربخا، سه
 بڵێهی.  باشهه زۆر ئورووپهاش ڵ گهه له نهدیی پێوه ؛ شهتره رکه سه کاتێهک موو ههه  له حیزبوڵال ؛ کردوه کان حوسییه ڵ گه له تی که شه
 گیرێ؟ تێک وخۆ ڕاسته بستان ڕه عه ڵ گه له وێ بیه و دا تێک خۆی  له  وه ئه

 

 ی کێشههه دوو اڵم بههه.  وه تههه کردووە بههاڵو دا ناوچههه  لههه خههۆی مههۆنیی هێژ و  دیههاره هێز بههه ئیسههالمی کۆمههاری ن زاهیههره  ڕاسههته :وەاڵم
 اڵنی کۆمهه ژیهانی ی بودجهه رجکردنی خهه  بهه تهوانێ ده ی کهه تها  کهه  یهه وه ئه کیان یهه.  دایهه ئیسهالمی کۆمهاری م رده بهه له کی ره سه
 سههت ده  بهه خۆشهی ی کهه واڵته و ڵک خههه و بکها دابهین بهۆ ئیمکاناتیههان و بپهارێزێ ڕ شهه ی یانهه ره به موو هههه و ئهه ئێهران ڵکی خهه

 ڵێک کۆمههه دا دراوسههێکانی  واڵتههه  لههه ئیسههالمی کۆمههاری  شههێوه م بههه  دیههاره. بنههاڵێنن  وه تانیههه ره ده بههێ و داهههاتی ێبهه و بێکههاری
 سیاسهی ئهابووری، کانی یرانهه قه. دا ده سهت ده  له زۆرتر ئێران ڵکی خه اڵنی کۆمه دڵی دێ تا هه اڵم به دێنێ، ست ده به خۆر جیره

 بری سههه  کهه  یههه وه ئه ئیسهالمی کۆمههاری بهۆ  کێشههه م دووه.  وه بنهه ده قههوڵ زۆرتهر دێ تا هههه نهدائیرا نێوخههۆی  لهه تیش اڵیهه کۆمه و
 واڵتهانی و مریکا ئه  نه و  تورکیه  نه بی، ڕه عه واڵتانی  نه. ڕژێ ده  وه ریه سه  له کانیش ییه ناوچه  زلهێزه و کان جیهانییه  زلهێزه

 پشهتی  ڕووسهیه  کهه ی وه ئهه ر سهه له بوو ههه گومهان ش دواییانهه و ئهه تها. ن ناکهه بهوڵ قهه لێی ر سه تا هه ش ڕووسیه  نه و ربی غه
 ی وانهه پێچه واو تهه و بینهرێ ده دا سهووریه ی له سهه مه  لهه مریکا ئهه و  ڕوسهیه هاوکهاریی ئاشهکرا  بهه  دواییانهه و ئهه اڵم بهه. تێبکا
 دا سهووریه  لهه نیا تهه.  یهه هه جیایان لێک تی سیاسه دوو ئێران و  هڕووسی کوردیشدا ر رامبه به  له.  ئیسالمیشه کۆماری تی سیاسه

 م کهه نفهوزی  لهه و چنێ ڵهده هه ئیهران  بهه نگ تهه زۆرتر  ڕووسیه دێ تا هه و قیبن ڕه وێش له اڵم به دان، ره به ک یه  له زاهیر  به
 ک یههه  وه پێکههه قازانجیههان ئیسههالمیش کۆمههاری و  یهههتورک.  وه بێتههه ده نیزیههک کان بههه ڕه عه و  تورکیههه  لههه زۆرتههریش.  وه کاتههه ده

 و ئهه  تورکیهه و ن بکهه هاوکهاری یانتوانی نهه دا وه کهرده  لهه چی کهه بهوون، ک یهه کهورددا ڵ گه له تی دژایه  له ن زاهیره.  وه ناگرێته
 لێهک کانیان ندییهه وه رژه به  چونکهه وو،ب نهه نگ ماههه هه ڵی گهه له م النیکه و ویست یهه ده ئیسالمی کۆماری  که دا نه  درێژه ی ته خه

 جیههانی ک وه م ههه و ئهه. ڵکا ههه ئێهران ی مۆنیخوازییهه هێژ و ئهه ڵ گهه  لهه ناتوانێ ک یه شێوه هی   به ر هه بستان ڕه عه. جیاوازن
 کۆمهاری قهازانجی  به زۆر داهاتوو  بۆیه. ئیسالم جیهانی ندی ناوه ک وه م هه و  دایه  ناوچه  له ئێران لهاویشتنی په دژی ب ڕه عه

 .بدا  درێژه ی فراوانخوازیانه  ته سیاسه و به ر گه ئه  نییه ئیسالمی
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 و ئههه ریی کاریگههه.  سههته کده یه واو تههه ت حاکمییههه ئێسههتادا  لههه بینههین ده ین کههه ده ت حاکمییههه نێوخههۆی  لههه چههاو  کههه :پرسیییار
 بینی؟ ده چۆن کوردستان ڵکی خه مافخوازیی تێکۆشانی و ئۆپۆزیسیۆن باتی خه ر سه له  ستبوونه کده یه
 

  کههه  یههه وه ئه شههی که هۆیه.  دیههاره سههت کده یه ئێسههتادا رجی لومههه هه  لههه ت حاکمییههه ی وه ره ده تی ڕواڵههه نیا تههه  پێموایههه مههن :وەاڵم
 و زیرترن پههه  ڕبههه زه ککاتێهه موو هههه  لههه  کههه زانههن ده بۆخۆشههیان اڵم بههه ن، بههراوه یدانههدا مه هێنههدێک  لههه زاهیههر  بههه نههد رچه هه

  لهه ر گهه ئه. سهتن کده یه موویان ههه نیهزامیش پاراسهتنی بهۆ  دیهاره.  ره سهه له ی شهه ڕه هه زیهاتر کاتێهک موو ههه  له شیان که ڕێژیمه
 کهاتی  لهه ، هو ره ده دنیهای ڵ گهه له وت ڵسوکه هه ی شێوه و کردن ئیداره تیی چۆنیه ر سه له بێ هه کتر یه ڵ گه له ناکۆکیشیان  وه ژێره
 و ئههه ریی کاریگههه  بههه ت ره با سههه. دیههارن سههت کده یه و نههێن ده ال وه کان ناکۆکییههه موو هههه یان کههه نیزامه پاراسههتنی بههۆ و دا نگانههه ته
  باشهتره پهێم خهۆم حهاڵی  بهه ش به من کوردستان، ڵکی حه مافخوازی تێکۆشانی و ئۆپۆزیسیۆن باتی خه ر سه  له  ستبوونه کده یه

 مان ههههه ش وه ره ده بهههه ڕوو و ن کهههه نه ش دابهههه ڕۆڵ و ن بهههده نیشهههان خۆیهههان ی قینه ڕاسهههته ڕووی ڕێهههژیم سهههتانی ده کاربه موو ههههه
 دنیههای  بههه ڕوو و ڵبژاردن هههه می رده سههه ئیههددیعاکانی  چونکههه.  وه گرێتههه ده ک یههه تیان ماهییههه ڵ گههه  لههه  کههه بێ هههه ڵوێسههتیان هه
  لهه  جگهه ، نییهه نێک الیهه ههی  بهۆ قهازانجی و ڕێهژیم  بهه ت نیسهبه هووم وه تهه هێندێک وستبوونیدر هۆی  بێته ده نیا ته  وه ره ده

 لی گهه ی مافخوازانهه تێکۆشانی بۆ و ئۆپۆزیسیۆن بۆ  قازانجه پێ ڕێژیمم ستانی ده کاربه بوونی ڵوێست کهه یه  بۆیه. خۆی ڕێژیم
  لهه ڕووحهانی. نێ یهه ناگه کهورد باتگێڕانی خهه و ئۆپۆزیسیۆن  به انجێکقاز هی  ڕێژیم ستانی ده کاربه ریی زێڕینگه ڕی شه. کورد
 ئێسهتاش و دا ڵێنی بهه یهان ده عمهومی فکاری ئهه فریهودانی بهۆ و نگدان ده کانی سندوقه ر بۆسه ڵک خه ڕاکێشانی بۆ دا وره ده دوو
 . ستاوه ڕاوه کوێ لە  دیاره ڵک، خه تی زاوه قه ر به  وه ته نایه دی جارێکی  که
  

  لهه ؟ دایهه راوێز پهه  لهه زۆر ئێسهتا ئێهران  لهه کهورد پرسهی و کوردسهتان  وانییه پێتان بدوێین ڕوونی  به مێک که ر گه ئه :پرسیار
  لهه کهورد مهافی سیستماتیکی پێشێلکردنی ر سه  درابووه رنج سه مترین که بینیمان هانگیریشدا جه سما ئه خاتوو ڕاپۆرتی دوایین
 داین؟  دۆخه و له بۆ پرسم ده من ئه. کرابوو نه اسب ر هه یانی ئێران،

 
  لهه مهرۆ  مهافی  لهه رگری بهه  وه داخه به  که  یه وه ئه کان هۆکاره  له کێک یه.  هۆکاره ندین چه می رهه به ئێستا ی دۆخه و ئه :وەاڵم
 کانی پێشهێلکارییه و ئیسهالمی کۆمهاری ر سهه له م کهه  نیهه  وه. سیاسهی و ئهابووری نهدیی وه رژه به پاراسهتنی دوای  وێته که ده دنیادا
 کرانی ئامهاده می رده سهه  لهه  نگه ڕه. بن نه ئاگادار لێی کان ییه وه ته نێونه  نده ناوه  که  نییه وا ش وه ئه گوترابێ، ئیسالمی کۆماری

 شهوێن یانتوانیبێ نهه و ووبنبه غافهڵ مهرۆ  مهافی بهواری چاالکانی و کان کوردستانییه  ڕیکخراوه و حیزب تیدا تایبه ڕاپۆرتێکی
 ئاگهادارن ئیسهالمی کۆمهاری کانی تهه جینایه  له مرۆ  مافی بواری کانی ڕێکخراوه موو هه و جیهان موو هه گشتی به اڵم به. دابنێن

 سهێ انئێهر ڕێژیمهی ر سهه  لهه ئێسهتا  کهه  یهه وه ئه ی دیکهه ههۆی. ین کهه ده پهێ سهت هه  وه ئهه کانمانهدا دیداره موو ههه  له ش ئێمه و
  لهه کانی ردانه سهتێوه ده ی له سهه مه تۆمی، ئهه کی چهه ی له سهه مه ویش ئه. مرۆ  مافی پێشێلکاریی تا نرێ داده گرنگتر  به  له سه مه
 م کهه یه ی پلهه  بهه ییی وه تهه نێونه ی ڵگهه کۆمه. تی کانیهه دوورهاوێژه  که موشهه ی له سهه مه و ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه ی ناوچه اڵتانی و
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 واڵتهانی  لهه  وه داخهه به. دێ مهرۆ  مهافی ی نهۆره  دوایهه.  وه دوورخاتهه خۆی ر سه  له ئیسالمی کۆماری ی رانه ته خه و ئه وێ یهه هد
 . وه مێنێته ده دا ز کاغه ر سه کی داواکاریه و  تعنامه قه ی چوارچێوه  له زۆرتر مرۆ  مافی ر سه له باس.  روایه هه ش دیکه

 
 رچاو بهه  وادێتهه  که چی خۆیدا نێو  له  کوردستان ی ڵگه کۆمه ی دیکه کانی کێشه دی ئه ، نییه مرۆ  مافی ی له هس مه ر هه :پرسیار

 پڕشههوباڵویی ی کێشههه ؟ گشههتگیره گوتههارێکی بوونی نههه ئایهها چههین؟ کههان هۆکاره. ببینههدرێ نزمتههر  بههه اڵت ڕۆژهههه کههوردی سههتاتوی
 ؟ چییه ؟ ندییه ناوه تی حکومه هێزبوونی به ؟ ژئوپۆلوتیکه ؟ شوناسه یرانی قه ی له سه مه تی؟ کانیه حیزبه

 
  لههه ش هاوبههه خههاڵی  نههده رچه هه.  ییههه وه ته نه کگرتوویی یههه و یی وه تههه نه سههتڕاتیژیی بوونی نههه کههورد کیی ره سههه ی کێشههه :وەاڵم

 سههتڕاتیژی  تههه کراونه نه و  کراوه نههه ر سههه له کاریههان  شههانه هاوبه  خاڵههه و ئههه اڵم بههه ، زۆره کاندا کوردسههتانیه  ڕێکخههراوه بۆچههوونی
  بهه ڵکوو بهه نهاهێنرێ، کار  به یی وه ته نه ستڕاتیژی بۆ حیزب کوردستان  له. مووان هه بۆ سوور هێڵی  ته کراونه نه و یی وه ته نه

 ر سهه  لهه ت نانهه ته  شه ربۆیه هه. بێنن ارک  به حیزب هێزبوونی به بۆ  که ییه وه ته نه   له سه مه ن ده ده وڵ هه کان حیزبه  وه وانه پێچه
 جههوێ  ڵگههه کۆمه  لههه حیههزب و زانههن ده خۆیههانی مێههژووی  بههه و ن کههه ده  پێههوه حیزبههی ی ده موزایههه و  یانه کێشههه جههار زۆر ش وه ئههه
 و ئهه دیهێنهانی وه بهۆ وتن کهه ڕێکده کتر یهه ڵ گهه له و زانهی ده مووان هه ئی  به یان که ییه وه ته نه  له سه مه با وانه ر گه ئه.  وه نه که ده

 لهێ شوناسی م هه  پارچه چوار بۆ کوردستان شکرانی دابه.  یه هه ژئۆپۆلیتیکیشمان و شوناس یرانی قه ی کێشه  دیاره.  ئامانجانه
 کهورد ی وه تهه نه زیهێه.  دوژمنهه ورمان ده چوار ر هه  که  وه ژیئۆپۆلیتیکیه کی یه چوارچێوه نێو  ته خستووه ی ئێمه م هه و تێکداوین

 ردا رامبهه به  لهه. کهراون ش دابهه کانی ئابوورییهه و تی اڵیهه کۆمه  ندییهه یوه په ، کراوه ش دابه کلتووری و نگ رهه فه ، کراوه ش دابه
  لهه  میشهه هه نهدی ناوه تی حکومهه چوار  که  وه وه ئه هۆی  به ، بووه زۆرتر کان ندییه ناوه  ته حکومه هێزی و بوون زۆرتر دوژمنمان

 ک وه کهورد موو ههه ر گه ئه  وانه ئه مووی هه ڕای ره سه. نێن ده ال وه خۆیان کانی ناکۆکییه موو هه  ئێمه لێدانی بۆ و کۆکن  ئێمه دژی
 .بشکێنێ تێکمان ناتوانێ هێزێک هی  بین، کگرتوو یه و نێین ال وه کان ناکۆکییه ، وه بکاته بیر  وه ته نه ک یه
  

 کرێ؟ ده چۆن و کرێ ده چی  به رمووت فه نابت جه ی مه ئه :پرسیار
 

 یی وه تهه نه کی رییهه البیگه  بهه دا، یی وه تهه نه کی یهه کۆنگره یا ک یه ره به  له کگرتن یه یی، وه ته نه ستڕاتیژیی داڕشتنی  به :وەاڵم
 ڕێکخسهتنی بهۆ کوردسهتاندا نێوخهۆی  له ارکردنک و کان کوردستانییه  ڕێکخراوه و حیزب موو هه شداری به  به و واڵت ی وه ره ده  له
  بهه ،(تداری وڵه ده بۆ کردنی ئاماده و وه ته نه دروستکردنی واتای به)یی وه ته نه هێزی به  سته هه و ئه گۆڕینی و یی وه ته نه ستی هه

 کان کۆسهپه  وه هۆیانهه  بهه تهوانرێ هد  کهه ن ئامرازانهه و لهه  وانهه ئه. قام شهه ر سهه  بیهێنێهه بتوانێ پێویستدا کاتی  له  که جۆرێک
 .واقیع مری ئه  نه بکه کوردی کیانی و ن بکه رتر شوێندانه جیهاندا  له کورد و بنرێن ال وه
  

 یشتوون؟ گه کوێ  به کانتان وڵه هه و  کردوه دا پێناوه و له چیتان دێموکرات حیزبی ک وه  ئێوه :پرسیار
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  یهه وه ئه نگاو ههه م دووه. یشهتبی تیگه  مێژووییانه  پێویستییه و له ڕاستی به  که  یه وه ئه  اڵنهو هه و ئه بۆ نگاو هه گرنگترین :وەاڵم
  وه ڕه بههاوه و  وه کرده بههه  کههه  یههه وه ئه نگاویش هههه مین سههێهه.  پێویسههتییانه و ئههه دیهێنههانی وه بههۆ بزانههێ ئامرازێههک  بههه حیههزب  کههه
 م سهێهه نگاوی ههه بهۆ و ڕیوین تێپهه م دووه و م کهه یه نگاوی ههه  له کوردستان کڕاتیدێمو حیزبی ک وه  ئێمه. باوێژی بۆ نگاوی هه

 یههدانی مه ی دیکههه باتگێڕانی خههه هاوکههاری  بههه بتههوانین و ربگههرین وه کانمان ره رامبههه به  لههه رێنی ئههه اڵمههی وه هیههوادارم. ین ئامههاده
  پێمخۆشهه. بێنهین دی وه  یهه وره گه  ئامانجهه و ئه نیزیکین لێک زۆر ومێژو  به و بۆچوون  به  که ی وانه ئه تی تایبه به تی، کوردایه

 وڵی ههه  وه لێبڕاویهه  بهه  وه چهارده ی کهۆنگره دوای  لهه ر ههه حهدک  کهه دێمهوکڕات ی وره گه ی ماڵه بنه ی وه کگرتنه یه  که بڵێم  وه ئه
 . وه بکاته زیکماننی  ییه وه ته نه  ستڕاتیژیه و له نگاوێک هه ند چه توانێ ده ، بۆداوه

 
 .باڵو بۆتەوە دا" کوردستان" ڕۆژنامەی ی٧١٤لە ژمارە 

 
 ٢٠١٧ی ئۆڤەمبەری  ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
لە کۆبوونەوەی شۆڕای  س حدک.وەرگێڕدراوی دەقی وتەکانی بەڕیز مستەفا شەڵماشی ئەندامی د

 ئینتێرناسیۆناڵی سوسیالیست لە بارشلۆنا

 
 گشتی سکرتێری ڕێز به رۆک سه ڕێز به
 رناشناڵ ئینته سۆسیالیست شوڕای شدارانی به ڕێزان به

 ڕێز به هاوڕێیانی
 
 م هک ده مومان هه بۆ شوڕا وتوی رکه سه کی یه وه کۆبونه داوای کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ری نوێنه ک وه
 

 من ئهه. نم یهه بگه پێ کانتان رگه پێشمه و ندامان ئه مان، که حیزبه تی ریایه ڕێبه کانی ساڵوه رمترین گه  که  پێدراوه م وه ئه شانازی
  لههه  کههه چههێ، ده  ڕێههوه  بههه  وه ئیسههالمیه ناو بههه کۆمههاری ن الیههه  لههه و ئێههران نێههو  وێتههه که ده  کههه دێههم  وه کوردسههتانه  لههه  شههه به و لههه

 تیڕۆڕیهزم  لهه پشهتیوانی دا یی وه تهه نێونه ی ڕادده  لهه کها، ده ردان سهتتێوه ده  دا  راوسهێی ده کانی واڵتهه مو ههه نێوخهۆیی کاروباری
  بههه بکهها جیهههانی ئاشههتی  لههه  شههه ڕه هه هێههز  بههه دا ده وڵ هههه تۆمی، ئههه کی چههه سههتهێنانی ده به بههۆ  که یه پڕۆسههه رقاڵی سههه کهها، ده

. کها ده پێشهێ  ئێهران ڵکی خهه کانی تاییه ره سهه  مافهه و مهرۆ  کانی مافهه رباڵو به کی یه شێوه به و دوورهاوێژ یک موشه نیشاندانی
 و دوور کردنهی زینهدانی حهوکمی کها، ده ر سهه ستبه ده نوسهان ڕۆژنامه و مهرۆ  مافی بواری چاالکانی سیاسی، چاالکانی وام رده به

 بهۆ یان عاداڵنهه کی دادگاییهه ئیمکهانی  کهه ی وه ئهه بهێ پێنێ سهه ده ردا سهه به ئیعهدامیان یسهزا ت نانهه ته و  وه بڕێته بۆده دریژیان
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 و نوسهان ڕۆژنامه و سیاسهی نی، ده مهه چاالکهانی  لهه زۆر کی یهه ژماره ئێستا ر هه. بدا پێ خۆیان  له رگری به مافی و بکا  ئاماده
 ک وه  وه گرانهه داخێکی بهه.  پاوه سهه ردا سهه به ئیعهدامیان حهوکمی یها کهراون زینهدانی کوردسهتان  له مرۆ  مافی بواری چاالکانی

 . وه بردبێته بیر  له ر هه وانی ئه یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه  که چێ ده ش وه ئه
 
 کانی یهنیزام هێزه. م بکه باس بۆ ئێرانتان ڕژیمی وتیژی توند و ڕۆیی ره سه  له  دیکه کی ڕوویه تا دێنم کار  به  له هه م ئه من ئه

 بهێ و  وه نانهه  ئهاژاوه ریکی خهه و  یهه هه حزوریهان ش دیکهه واڵتهانی و کوردسهتان ، ن مهه یه لوبنهان، ، سهوریه عێهڕاق،  له ئێران
 .ڕاستن نێوه اڵتی ڕۆژهه ی ناوچه مو هه کردنی بات سه
 

  لهه ئیسهالمی کۆمهاری بهوونی.  کوردسهتانه  لهه  کهه  یهه وه ئه ئێهران ئیسالمی ناو  به ڕژیمی تی خاله ده و حزوور شی به ناخۆشترین
  بهه کوردسهتان کانی ئابوریهه  رمایه سهه بکها،  فهه خه روودا گه  له کورد ئازادیخوازی نگێکی ده ر هه  که  یه وه ئه بۆ نیا ته کوردستان

 کاتێهک اڵم بهه. بێنهێ کار بهه کوردسهتان کانی ئیکاناتهه مو ههه و بکها دابهین خهۆی کانی ئابوریه و سیاسی  قازانجه رێ، به تااڵن
 کی ماشهایه ته بها.  نییه دیار  ڕژیمه و ئه بێ، هه ئێران ڕژیمی تی یارمه  به پێویستیان کوردستان ڵکی خه  که ی وه ئه ر سه  گاته ده
  بهه  رزه لهه مهبوو دوای. یبینین ده ڕوونی  به ئیالم و کرماشان کانی ناوچه  له و ئێران کوردستانی  له  که ین بکه  زیندوه  وێنه و ئه

 حاڵێهک چ  له ئێستا ر هه ببینین و ین بکه لێ چاو  رزه له  بوومه وماوانی لێقه زعی وه ت تایبه به ڕابردوو، وتو حه دوو ی که هێزه
  رزه لهه بوومه و ئهه دوای یی وه تهه نه نێهو ڵگای کۆمه  که نادا ڕێگاش و ناکا خۆی ندانی شارۆوه تی یارمه بۆخۆی ئێران ڕژیمی. دان

 و ن بهده نیشهان جیهانیان  به  یه وره گه  ساته کاره و ئه قوواڵیی نوسان ڕۆژنامه نادا ڕێگا ت نانه ته. بکا تیان یارمه  ره ماڵوێرانکه
 ، کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه ری رانسههه سه  لههه کههورد لی گههه. ڕاکێشههن  ئینسههانیه  فاجیعههه و ئههه بههۆ یی وه تههه نێونه ڵگای کۆمههه رنجی سههه

 ڕژیهم اڵم بهه تهی،  یارمهه ی وه کۆکردنه تی ڵمه هه  به کرد ستیان ده واڵتیش ی وه ره ده کانی کورده و کوردستان ی دیکه کانی ناوچه
 بههاڵو  وه یههه ناوچه و لههه واڵ هههه هێنههدێک. ن بگههه پێههک و ڕێههک کی یه شههێوه  بههه کان تیههه یارمه تهها کرد نههه هاوکههاری  وه شههه باره و لههه
 چهۆڵی و ک چهه هێنهدێک ی وه تاقیکردنهه ریکی خهه مینهی ژێرزه کی یه شێوه  به دا یه ناوچه و ئه چیاکانی  له ڕژیم گۆیا  که  وه بنه ده

 ڵکی خهه  کهه  دایهه کاتێهک  لهه  وه ئهه.  ناوچانه و ئه  بگاته  که بدا س که هی   به ڕێگا وێ هه نای  بۆیه  دراوه نه پێ ڕێگا نئزامی
 ژیانیهان و  وه نهه بکه دان ئهاوه کانیهان  ناوچهه بتهوانن تها  یهه هه یی وه تهه نه نێهو ڵگای هکۆمه تی یارمه  به پێویستیان  ناچانه و ئه

 . یه وره گه  ساته کاره و ئه دوای  وه بنێنه بنیات
 
  لهه ئیسهالمی ڕژیمی. هێنرێ ده بۆ وفشاریان کرێ ده لێ زوڵمیان  وه راوسێکانیانه ده ن الیه  له کان کورده  که  ئاشکرایه موان هه بۆ

 و عێهڕاق  لهه داعهش و  سهوریه  لهه د سهه ئه ڕژیمهی ، تورکیهه  لهه تورک ناسیونالیستی تی حکومه عێڕاق،  له شیعی ڕژیمی ئێران،
 هێهزی کیترین ره سهه ک وه کهورد کانی رگه پێشهمه  گرفتانهه و گیهر و ئهه مو ههه ڕای ره سهه.  هێنهاوه کورد بۆ زۆریان فشارێکی  سوریه
 کهوڕ رانی نگاوه جهه کانمان، رگه پێشهمه  دیکهه کی واتایهه  بهه. سهتاون ڕاوه یدان مه  له تی تایبه  به عیشدا و گشتی  به تیڕۆڕ دژی

 و عێهڕاق  لهه داعهش تیڕۆڕیسهتانی کانی شهه ڕه هه ر رامبهه به  له ن که ده یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه مو هه  له پارێزگاری  ئێمه وکچی
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 زرانهدنی دامه و ژیهان  وه کهه یه  بهه ئاشهتی، بات، سه پێناوی،  له ن که ده ڕ شه وان ئه  که  نه لماندویا سه کانمان رگه پێشمه.  سوریه
 .دا ناوچه  له دێموکڕاسی سیستمی

 
 ڕێز به هاوڕێیانی

 
 هاوکهاری  بهه عێهڕاق نهدی ناوه تی وڵه ده دا، 2517ی سیپتامبری 20  له کوردستان باشوری  له ڕیفڕاندۆم چونی ڕێوه به دوای  به
  خسهته ئهابوری مارۆی گهه سهتاو وه  نه  وه شه وه به. کرد داگیری و وه دایه کوردستانی رباڵوی به کی یه ناوچه الماری په ئێران، ژیمیڕ

 دنیها  بهه نگهی ده رێم ههه تی حکومهه  کهه ی ئامانجهه و بهه داخسهت ر سهه له وایی ههه وچهۆی ههات رگای ده و کوردستان رێمی هه ر سه
 عێهراق سهپای و عبی شهه یشهی جه هێنهانی کار به  به و ئێران ڕژیمی خۆی ڕاسته هاوکاری  به عێڕاق ندیی اوهن تی حکومه. گا ڕانه
.  وه کهرده داگیهر رێمیان هه ی وه ره ده ی دیکه کانی کوردستانیه  ناوچه و رکوک که ی ناوچه و کوردستان ر سه  کرده نیزامی الماری په

 .کوردستان باشوری رێمی هه تی حکومه دژی کردن هێرش  له بینی کی ره سه ڕۆڵی ئێران یمیڕژ  که  یه وه ئه زۆر رانی نیگه جێگای
 
 کی ڕێگایهه  لهه  کهه بهو خهۆی مهافی کوردسهتان باشوری  له کورد لی گه کورد، میژوویی دوژمنانی ردانی ستێوه ده و هێرش ڕای ره سه

 بهۆ خۆیهان ویسهتی نوس، چهاره دیاریکردنی مافی  به ت باره سه کان یهی وه ته نێونه  پڕیارنامه پێی  به و وه مۆدێرنه و دێموکراتیک
  لهههه ک یه ده سهههه دوای  لهههه. بهههوو  ڵکهههه خه و ئهههه دانپێهههداهێنراوی قهههانونی مهههافێکی ش وه ئهههه دا، نیشهههان دنیههها  بهههه خۆیی ربه سهههه
 ڵکو بهه ، کهردوه ڕیفڕانهدۆمی  کهه بگیڕێ لێ ی خنه ڕه بێ ده  که  نییه کورد لی گه  وه ئه ژینۆساید، و کردن نفال ئه و وه وساندنه چه
 بهێ ده  کهه  ندییهه ناوه تی حکومهه  وه ئهه. کوردسهتان ر سهه بهۆ هێرشی ر سه  له  یه وه لێپرسینه جێگای  که  ندییه ناوه تی وڵه ده  وه ئه
 کهرد ستی ده ن وره فه ، وه جیابونه و ره به نابێ نگاوێکیان هه هی  کان کورده ت نانه ته  که ی وه ئه پێش بۆچی  که  وه بپرسرێته لێی
 شههوێنکاری نههابێ کههورد کانی دوژمنههه هێرشههی و المار پههه  وه  دیکههه کی الیههه  لههه. کههان کورده دانههی مارۆ وگههه نیزامههی هێرشههی  بههه
 دیهاریکردنی مهافی  کهه بزانهرێ  وه ئه بێ ده. کان کوردیه هێزه ی ووره و کورد تاکی پسیکۆلۆژی ر سه  له بێ هه وانیان ڕه تیفی نێگه
 بۆخهۆی کهورد  کهه دابهێ فۆرمێک ر هه  له جا دی  بێته  پێویسته دا کۆتایی  له و  قانونیه واو ڕه مافێکی کورد لی گه بۆ نوس چاره

 .بدا ر سه له بڕیاری
 

 بۆخۆیهان  که دا ک هڕێگای ر هه به دا کوردستان باشوری ی له سه مه  له قانون و ت داڵه عه کردنی پیاده  له ین که ده پشتیوانی  ئێمه
 کوردسهتان باشهوری کانی کوردسهتانیه  هێهزه مو ههه پهێش  هاتنه ی نگیانه ئاسته و له رگرتن وه رس ده  به هیوادارین. ن که ده دیاری

  دژواره  هزع وه م ئه کردنی ر تێپه بۆ.  وه ببنه  که تازه  رجه مه و ل هه نگاری ره به و دابنێن ک ڕێگایه خشه نه  وه پێکه و بگرن ک یه
 .ربگیرێ وه ڵک که دا کوردستان کانی شه به مو هه  له کان کوردستانیه  هێزه مو هه  له  پێویسته

 
   وه داخه  به عێڕاق، سپای و عبی شه شدی حه  به ئێران ڕژیمی وانی فره ر به تی یارمه و یی وه ته نێونه ڵگای کۆمه تی فاوه ته بێ
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 و  کهردوه کهورد لی گهه کانی وته سهکه ده  لهه ماعیان ته  که جۆرێک  به عێڕاق تی وڵه ده بوونی یبای خۆ وله مارگرژی ده هۆی  بوونه
 و ی وه تهه نێونه ڵگای کۆمهه ی بوونهه پاسهیڤ و تی فاوه تهه بهێ و ئهه. دابڕن کانی یاساییه و ستوری ده  مافه له کورد وێ هه یان ده
 ر سهه له  وه  تیڕۆڕیسهتانه ن الیهه  لهه دێنێ پێک جیددی رێکی ته خه دا استیڕ  له داعش دژی  له یمان هاوپه واڵتانی ت تایبه  به

  لههه و دا ڕاسههت ناوه اڵتی ڕۆژهههه  لههه باتی سههه بههێ و ئههاژاوه کانی رچاوه سههه  لههه  وه بیرکردنههه  بههه ش وه لههه  جگههه. جیهههانی ئاشههتی
 ڵگای کۆمههه ی ڵوێسههته هه  جههۆره و ئههه ، کههراوه ش ێشههکهپ کوردسههتان باشههوری  لههه  کههه ی ژیانههه  وه پێکههه  مۆدێلههه و ئههه دا ری رامبههه به

 ڵکو بهه کهورد، داههاتوی کوردو لی گه ر بۆسه  ره ته خه نگی زه نیا ته ک نه کوردستان، کانی گؤره و ئاڵ  به ت باره سه یی وه ته نێونه
 .وجیهانیش  ناوچه ئاسایشی ر سه بۆ  جیددیشه رێکی ته خه
 

 کانی وته سهکه ده ر سهه له  یه شهه ڕه هه ترین وره گهه بۆخهۆی ئیسهالمیش کۆمهاری کهورد، رانی دژبهه وم ههه یی ناوچهه هاوکاری  له  جگه
 ترین وره گهه ن، مهه یه و لوبنهان ، سهوریه عێهڕاق، کوردسهتان،  لهه ئێهران ڕژیمی ی رانه تێکده ڕۆڵی و کوردستان باشوری  له کورد

 مو ههه  لهه  وه کهورده ن الیهه  لهه نیا تهه ک نهه  یهه وره گه شهه ره هه و ئه.  دا ستڕا نێوه اڵتی ڕۆژهه ی ناوچه  له  باتیه سه بێ فاکتۆری
 ر وبهه مه له ڕۆژێهک نهد چه  که گۆڕێ  ته هێنراوه ، وه مریکاشه ئه ی ئیداره ن الیه  له ڵکو به ، کراوه ستنیشان ده کوردستان کانی شه به

 .ناسی تیڕۆڕیستی هێزێکی ک وه ڕژیمی پاسدارانی سوپای
 
 و پهێش  دێنهه دا جیههان  لهه  کهه دا گرفتانهه گیهرو و  له ببینێ چاالکتر ڕۆڵێکی رناشناڵ ئینته سۆسیالیست  که ڕوانین چاوه  مهئێ

 سۆسیالیسههت  کههه هیواداریشههین.  گرفتانههه و ئههه بههۆ  وه بدۆزرێتههه  ئاشههتیانه ی چههاره ڕێگهها ی وه ئههه بههۆ ، وه گرنههه ده مومان هههه  ئێمههه
 ی مینههه زه  کههه ی وه ئههه بههۆ دا،  یههه رێکخراوه م لههه کههوردان کههاری گروهههی و کههورد ی له سههه مه  بههه بههدا رتههرزۆ گرنگههی رناشههنال ئینته

 .بکرێ  ئاماده  گروهه و ئه بۆ زۆرتر هاوکاری
 

.  ییهه وه ته نه نێهو هاوکهاری  بهه پێویسهتی اڵم بهه رێ، بهه ڕێوه به خۆی خۆیی ربه سه  به توانێ ده و  نده مه وڵه ده واڵتیكێ کوردستان
 ی ڕادده  لههه تیڕۆڕیههزم پشههتیوانانی و تیڕۆڕیههزم ر رامبههه به  لههه بتههوانین تهها بههدا تیمان یارمههه ، وه پێکههه هاوکاریمههان هیههوادارم

 ت، داڵههه عه ئههازادی، ئینسههانی، مههافی پێنههاوی  لههه  کههه بههین  سههانه که و ئههه نگههی ده تههوانین ده  ئێمههه. سههتین ڕاوه دا ی وه تههه نێونه
 .کۆشن تێده دا ت نییهئینسا و دێموکڕاسی

 
 و پهان  جیهانهه م ئهه کانی جۆره جۆربهه  ناوچهه  لهه ت داڵهه عه و ئهازادی بهۆ وڵهدان هه پێنهاوی  لهه م که ده بۆ وتنتان رکه سه داوای
 دا رینه به
 

 ٢٠١٧ی دێسەمبەری ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 و بەشداریی حدک SIوتووێژ لەبارەی دوایین کۆبوونەوەی 

 
 عەلی بداغی: ئا

  
 ینی، ههه ڕۆژی ، ندامهه ئه تێیهدا سهڵی ئه نهدامی ئه ک وه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبی  که سۆسیالیست ئەنترناسیونال ڕێکخراوی

 دا یههه وه کۆبوونه و لهه. هێنها پێهک خههۆی رینی بهه ی وه کۆبوونهه بارسهەلۆنە شهاری  لههه و ئیسهپانیا کاتالۆنیهائی  لهه ز رماوه سهه ی٣
 دەرەوەی بەرپرسههی و سیاسههی دەفههتەری ئەنههدامی شەلماشههی، مسههتەفا بەسەرپەرسههتی کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی هەیئەتههی

 حیزبهی وتهاری دا یهه ڕێکخراوه و ئهه گشهتیی ی وه کۆبوونهه  له حیزب ری نوێنه و بوون بەشدار کوردستان دێموکراتی حیزبی واڵتی
 .کرد پێشکێش کوردستانی دێموکراتی

 
 دێمههوکڕاتی حیزبههی  لههه جیهها و بههوو رناشههناڵ ئینته سۆسیالیسههت ی20 ی کههۆنگره دوای ی وه کۆبونههه مههین دووه  یههه وه کۆبونه و هئهه

 تیی کیهه یه پارتی و کوردستان نیشتمانی تی کیه یه  له بوون بریتی  که شداربوون به تێیدا  دیکه کوردیی نی الیه دوو کوردستان؛
 .PYD دێموکرات

 
 کانی باسههه و مههژار تههوێی  لههه کههورد پرسههی  لههه بههاس تیی چۆنیههه و  وانههه کۆبوونه و ئههه کانی باسههه چههۆنیی و نههدی چههه ر سههه له

 و لهههه حیهههزب شهههاندی رپرسهههی به ڵماشهههی، شه فا مسهههته کهههاک ڵ گهههه له وتهههووێژێکی «کوردسهههتان» لۆنا، بارسهههه کانی وه کۆبوونهههه
 : هێناوه پێک دا وانه کۆبوونه

 
 پێکهههاتبوو؟ چههی مای بنههه ر سههه له سۆسیالیسههت ئەنترناسههیونال ڕێکخههراوی ی یههه وه کۆبوونه و هئهه فا مسههته کههاک :عەلییی بییداغی

 بوون؟ چ  یه وه کۆبوونه م ئه کانی ره وه ته و باس گرینگترین
 

.  وه گرتههه ده کیی ره سههه تێمههای سههێ  کههه هههاتبوو پێههک ک سههتڕاتیژییه ی بناغههه ر سههه  لههه  یههه  وه کۆبونههه و ئههه :مسییتەفا شەڵماشییی
  لهه باسهیان  کهه ش کییه ره سهه تێمها سهێ و ئهه. دنیهادا  لهه پ چهه ی ره به ڵ گه له داهاتوو بنیاتنانی  له بوو بریتی  که تڕاتیژییهس
  لهه ئاشهتی و قامگیری سهه پێنهاوی  لهه کهارکردن م؛ دووه. هاوکهاری و کسهانی یه دێموکڕاسهی، م، کهه یه  له بوون بریتی کرا ر سه

 .کاندا ئینسانیه  یرانه قه ر رامبه به  له ئینسانی ستی هه پێدانی ره په م؛ سێهه و، ائێستاد کێشهی پڕ جیهانی
 
 نههد چه ر سههه  وه هاتنههه ده کان باسههه ی زووربههه نجامی ئههه و کههران پێشههکێش وتههار و بههاس زۆر ڵێکی کۆمههه دا یههه چوارچێوه و لههه
 بریتهی  ش تانهه بابه و ئهه گرنگترینهی.  یهه هه  وه کانهه مرۆڤه نیژیها  بهه وخۆیان ڕاسته ندی یوه په  که جیهانی گرنگی کی یه له سه مه

 .مرۆ  مافی و ژیان وه پێکه ئابووری، کسانی، یه دێموکراسی، ئازادی، ئاشتی،  له بوون
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 و  کێشههه ری سههه چاره بههۆ  وه تههه کراوه سههاغ لههێ کیان ڕێیه خشههه نه ئایهها بههوون؟ چ  وتارانههه و بههاس و لههه ئاکههامگیری :عەلییی بییداغی
 کردرێ؟ ده ر سه له تیان سیاسه ئایا و کان یرانه قه
 

 گشههتی به اڵم بههه کههرد، ده خههۆی واڵتههی کانی کێشههه  لهه باسههی س رکههه هه  کههه ی وه لههه  جگههه کانهدا وتاره کههۆی  لههه :مسییتەفا شەڵماشییی
 و ئههه بهۆ  وه ڕێتهه بگه و ڵبگرێ ههه پۆپهۆلیزم  لهه سهت ده  پێویسهته دیمهوکڕات و پ چهه ی ره بهه  کهه بهوو  وه ئهه موویان ههه پێهداگری

  نسهیپانه پره و ئهه رکردنی به سهته ده بهۆ  وه لهه  جگهه. دۆڕێنهێ ده ڕاسهتی ی ره بهه  به نا ده ، زراوه دامه پێناویاندا  له  که ی مایانه بنه
 . اڵهز ریدا سه به  که ر ده بێته  پاسیفیزمه و له و بێ چاالک زیاتر دنیادا  له رناشناڵ ئینته سۆسیالیست  پێویسته

 
 و پ چهه  ڕێکخهراوه و حیهزب نێهو  لهه تی تایبهه  بهه  پێویسهته جیههانی هاوکهاریی مهرۆ  ی گرنگانهه  ئامانجهه و ئهه دیههاتنی وه بۆ

  لههه ئامههانج و دێههنن پێههک رناشههناڵ ئینته سۆسیالیسههت بۆچههوونی و تیههۆری ی بناغههه  ش النه سههه مه و ئههه مو هههه. کانههدا دێموکراته
 . یه ره سته به و ئه پێکهێنانی ر هه رناشناڵیش هئینت سۆسیالیست پێکهێنانی

  
. کههرد ت قسههه نابت جههه و بوو هههه وتاریههان دا یههه ڕێکخراوه و لههه سههڵی ئه نههدامی ئه و دێمههوکرات حیزبههی ک وه  ئێههوه :عەلییی بییداغی

 بوو؟ چی  ئێوه ین که باسه
 

 نگاندنێکی ڵسهه هه م کهه یه ری وه تهه. گهرت ده خۆ  له کی هتێبینیی ند چه و کی ره سه ری وه ته سێ من ئه ی که وتاره :مستەفا شەڵماشی
 نی کا پێشهێلکارییه  بهه  ئامهاژه. ئیسهالمیدا کۆمهاری تی حکومه ساڵتی ده ی سایه ژێر  له بوو ئێران و کوردستان اڵتی ڕۆژهه زعی وه

 کان تییهه اڵیه کۆمه و ئهابووری اسهی،سی  فشهاره ر سه خسته تیشک ئێراندا،  له چ و کوردستان  له چ مرۆ  مافی بواری  له ڕێژیم
  بگهره  وه عێڕاقهه و کوردسهتان  لهه ر ههه ڕاسهت نێوه اڵتی ڕۆژههه ی ناوچه موو هه  له ڕێژیم کانی ردانه ستێوه ده و کوردستان ر سه بۆ
 .ن مه یه  گاته ده تا
 
 قهوواڵیی  بهه م ئیشهاره دا بهواره و له. بوو کوردستان باشووری و اڵت ڕۆژهه ی که ره ماڵوێرانکه  رزه له بومه ی له سه مه م دووه ری وه ته

 ی دوژمنکارانهه تی سیاسهه و کرماشهان ی ناوچهه  لهه ت تایبهه  بهه کهرد کانی ماددیهه و ئینسهانی  زیانهه رفراوانی بهه و  که ساته کاره
 ڕێههی ر سههه  خاتههه ده سههت ربه به ، و وه بشههارێته  که سههاته کاره یی وره گههه دا ده وڵ هههه چههۆن  کههه قاودا لههه دا یه له سههه مه و  لههه ڕژیمههم
 داوا ڕێهژیم  کهه  تێڕامانه جێگای  کرد  وه به م ئیشاره ها روه هه. ناکا تۆ ئه کی تییه یارمه بۆخۆشی و ڵک خه اڵنی کۆمه تیی یارمه

 بێ ههه  وه شهاردنه بهۆ شتێکی یمڕێژ بێ ده و بێن  وه که رزه له بوومه کانی قوربانییه هانای  به تا ناکا یی وه ته نێونه ی ڵگه کۆمه  له
 ڵکی خهه اڵنی کۆمهه  کهه کهرد  وه لهه باسیشهم. ڕابهرن دا رانهه ڤه ده و  ناوچهه و لهه زۆر  بهه نووسانیش ڕۆژنامه ت نانه ته وێ نایهه  که

 ی ره وه ته و ئه کۆتایی  له  و کان تاییه ره سه  پیداویستییه دابینکردنی بۆ چون  وه براکانیانه و خوشک هانای  به چۆن کوردستان
  و ئه ی وه دانکردنه ئاوه  له بن ر تیده یارمه  که کرد یی وه ته نێونه ی ڵگه کۆمه و رناشناڵ ئینته سۆسیالیست  له داوام کانمدا قسه
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 . وه ڕێژیمه ی ڕێگه  له ک نه لێدراوان، رزه له بومه  به وخۆ ڕاسته تیی یارمه  به دا ناوچانه
 
 ی وه ئهه بهۆ بهو،  تورکیهه و عێهڕاق ئێهران، گی کۆمه له گه و کوردستان باشوری ڕیفڕاندۆمی ی له سه مه شم هک باسه می سێهه ری وه ته
 شهدی حه میلیشیای و ئێران نیزامیی هێرشی ر سه  خسته تیشکم  وه باره و له. بدا خۆی نووسی چاره  له بڕیار کورد لی گه ڵن یه نه
  کهه کهرد داوام شهدا باسه و ئهه کۆتهایی  لهه. کوردسهتان باشهووری کانی ره سهه له کێشه  ناوچهه ر سهه بهۆ عێهڕاق شی رته ئه و عبی شه

 نها ده بکرێن، جێ جیبه هاتون عێڕاقدا تیی ڕه بنه ستوری ده  له  که کورد لی گه واکانی ڕه مافه  که بکرێ  وه له پشتیوانی  پێویسته
 کۆتهایی. نێ یه ڕاگه خۆی تی وڵه ده و بدا خۆی نووسی چاره  له بڕیار تی خۆیه مافی  دیکه کی یه وه ته نه ر هه ک وه کوردیش  دیاره
 الن، گهه مهافی ئهازادی، دێموکڕاسهی،  لهه رگری بهه تر چاالکانهه  پێویسهته رناشهناڵ ئینته سۆسیالیست  که ست به  وه به شم که وتاره

 .جیهاندا موو هه  له بکا ژیان  وه پێکه و کسانی یه ئاشتی،
 

  ئێهوه واڵتهان، ڵویسهتی هه ش پێیهه و بهه و واڵتهان نهدیی وه رژه به وامی رده بهه گۆڕانی و ئێستا ی کێشه پڕ دنیای  له :عەلی بداغی
 ؟ کردوه  پێناسه بۆخۆی کی یه پێگه و  جێگه چ و گرێ جێده دا هاوکێشانه و ئه کوێی له سۆسیالیست ئێنتێرناسیونال  وایه پێتان

 
 کانی دیموکڕاتهههه سۆسهههیال  ڕێکخهههراوه و حیهههزب  لهههه  وانهههه رفره به کگرتنێکی یهههه شهههناڵرنا ئینته سۆسیالیسهههت :مسیییتەفا شەڵماشیییی

  لهه ڕێکخهراوی و حیهزب 105  وه موشهاویره و دێر چهاوه سهڵی، ئه نهدامی ئه  واته ی که ستاتوته رسێک هه  به  که جیهان ری رانسه سه
 ی کهه واڵته تی حکومهه  لهه  یهه ره به و ئهه نهدامی ئه حیزبهی ٤٩ ائێسهت ر ههه.  وه تهه  کردووه کهۆ ک یه وری ده  له جیهاندا ری رانسه سه

 واڵتهی کانی قازانجهه ی گهوێره  بهه رکام هه  حیزبانه و ئه بیگومان.  یه وه سته ده به تیان حکومه یا ئیئتیالفی ی شێوه  به دان خۆیان
 و کههان کۆنگره  لهه  کههه ی بریارانهه و  تعنامهه قه و ئههه اڵم بهه.  یههه هه خۆیهان  بهه ت تایبههه نهدیی وه رژه به خۆیههان، حیزبهی و خۆیهان
 نهدی پێبه   و ن کهه چهاوی ڕه بهێ ده موویان ههه کهرێن، ده سهند په نهگ ده ی زۆرینه  به یا نگ، ده تێکڕای  به دا شوڕا کانی وه کۆبونه

 دێموکڕاسی،  به ڕی باوه  که ستێ، وه ڕاده پدا چه ی ره به  له بڵێین کرێ ده دنیادا ی ڕادده  له رناشناڵ ئینته سۆسیال گشتی  به. بن
  بهه ژیانی وه پێکهه و نووس چاره دیاریکردنی مافی ئازادی، ،(کان ته وڵه ده بۆ چ و کان وه ته نه بۆ چ کان، تاکه بۆ چ) کسانی یه

 و لههه.  پاسههیڤه ر ده هبهه ڕاده  لههه ئێسههتا تههاکوو نههاکرێ ئینکههار اڵم بههه ، یههه وره گه زۆر  وه شههه پێگه و  جێگههه باری لههه.  یههه هه ئاشههتی
 .گۆڕێ  هێنایه یان وه ئه تێکڕایی  به نێلگیڕان په و ران که قسه موو هه شدا یه وه کۆبونه

  
 و کهۆڕ و لهه  یهه هه خێکیان بایهه و گرینگهی و ها بهه چ کان مافهه بهێ و  سته بنده  وه ته نه پرسی مرۆ ، مافی پرسی :عەلی بداغی

 کهرا، تێهدا خۆیی ربه سهه راپرسهیی پهێش  وه لهه ک یهه ماوه  کهه  گیهراوه شهوێنێک  لهه  که وه کۆبوونه نبینی ده ت تایبه به دا، اڵنه کۆمه
 کران؟ رکوت سه  وه دێموکراتیکه ت ڕواڵه به واڵتێکی ن الیه له چۆن  که دیمان اڵم به
 

  مافی و مرۆ  مافی نگری الیه بێ ده بێگومان بێ، رناشناڵ ئینته سۆسیالیست کانی فکرییه ما بنه پێی  به :مستەفا شەڵماشی
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  بههه درابههوو گرنگههی زۆر بههوو، کاتالۆنیهها ڵکی خههه میههوانی ڕاسههتیدا  لههه  کههه شههدا یه وه کۆبونه و لههه. بههێ کان سههته بنده  وه تههه نه
 ردنک قسه ی نۆره م که یه رناشناڵ ئینته سۆسیالیست سکرتێری وتاری دوای  که جۆرێک  به نووسیان؛ چاره پرسی و کان کاتالۆنیه

 سۆسیالیسهتی حیزبهی سهکرتێری  کهه کاتێکهدا  لهه. کاتالۆنیها دیمهوکڕاتی سۆسیال حیزبی سکرتێری ئیسێتا، میگوێ   به درابوو
 ڕۆژی خهوانی ئیواره ها روه ههه. بهوو رناشهناڵ ئینته سۆسیالیست رۆکی سه جێگری بۆخۆشی  که بوو وێ  له ئیسپانیاش ریی راسه سه
 کهرا سهند په ک یهه بڕیارنامه ش وه له  جگه.  حیزبه و ئه سڵیی ئه گای باره  له بووین کاتالۆنیا ستیسۆسیالی حیزبی میوانی م که یه
 .کاتالۆنیا رێمی هه  به زۆرتر اڵتی سه ده دانی ر سه  له  کراوه پیداگری تێیدا  که
  

 خهۆی کهورد  دا وانهه کۆبوونه و ئهه کانی هڕاسهپارد و بڕیارنامهه کوێی لهه چی؟ کورددا پرسی ڵ گه له ندی پێوه  له دی ئه :عەلی بداغی
 ؟ وه بینێته ده
 

   النه سهه مه و واڵت و ل گهه و ئهه ر سهه  له  سندنامه په یا ، تعنامه قه ١١ ک یه ر سه له ل الیه موو هه ئاگاداریی بۆ :مستەفا شەڵماشی
 : له بوون بریتی  که کران سند په
 

 پرسهێکی نهد چه ر سهه له کسهانی؛ یه بهۆ وڵهدان هه ی کومیتهه پێکهێنهانی ر سهه هل کاتالۆنیها؛ ڵکی خهه سیاسهیی نووسی چاره پرسی
 موو ههه  لهه کهورد پرسهی ت بابه  له باکوور، ی کۆره ی کێشه ڵ گه له ندی پێوه  له هایتی؛ و نیکاراگوا هیندوراس، ، گینه واڵتانی

 و ری کۆچبهه تی بابهه ر سهه له ڕۆهینگیها؛ ڵکی خهه پرسهی ر سهه له نیکهاراگوا؛  لهه کان ڵبژاردنه هه ی باره له کوردستان؛ کانی شه به
 .ن مه یه و ڤێنێزۆال واڵتی دوو بارودۆخی ر سه  له ها روه هه تی؛  کۆیالیه

 
 .کانی نگییه رهه فه و سیاسی ئێتنیکی،  کۆمیته و رناشناڵ ئینته سۆسیالیست چاالککردنی ر سه له بڕیار  له  جگه  وه ئه
  

 دا، ده کان کوردییهه  حیزبهه و کهورد پرسهی  بهه خ بایهه زیهاتری پێشهتر رناشناڵ ئینته سۆسیالیست کرێ ده ست هه وا :عەلی بداغی
  یانتوانیوه نهه دا یهه ڕێکخراوه و لهه ندام ئه کانی کوردییه  هێزه  چییه هۆی. دا یه رێکخراوه و له بوو هه کوردان کاری گرووپی چونکی

 بووبێ؟ الوازتر یان پێگه نگبێ ڕه بگره بێ، هه ڕۆڵیان و ور ده باشتر ک نه
 

 زۆر  کهه کانن کوردییهه  هێهزه  وه ئهه  کهه  پێموایهه من ئه.  ڕوانم ده  ته بابه و ئه بۆ  وانه پێچه  به من ئه ڕاستیدا  له :مستەفا شەڵماشی
 خهۆ زۆری گا ده شتێک  به تا ، وایه تی عاده گشتی  به کورد. جاران چاو  له رناشناڵ ئینته سۆسیالیست  به ن ده ده گرینگی متر که
.  ڕاسهته  وه ئهه شهدا لێره. خا ده پشتگوێی و وێ که ده رچاوی به  له یشت گه پێی  که اڵم به دا، ده بۆ وڵ هه زۆری و کا ده ماندوو بۆ

 بهوو، ۆکیر سهه جێگهری الل، جهه مهام ک وه کاریزمهای و نفهوز  بهه سهی که. کوتها ده بهۆ خۆیان کان کوردییه  حیزبه ی زۆربه پێشتر
 کانیهدا کۆنگره و  وه کۆبونهه  لهه شهدارییان به بوون نهه موشهاویریش یها دێر چهاوه نهدام، ئه ی وانهه ئه ت نانه ته کان، حیزبه ی زۆربه
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 گروپهی.  زۆره کهورد بهۆ کهار جالی مهه نها ده. کردبهوو شدارییان به حیزب سێ نیا ته کوردستان موو هه  له  مجاره ئه چی که کرد، ده
 بۆخۆیهان کهان کورده اڵم بهه.  یهه هه ر ههه  جالهه مه و ئهه ئێسهتاش. تی خۆیهه کهورد تای خهه ر ههه  نییهه چهاالک  که دانیشکور کاری
 ک، یهه  لهه.  وه وێتهه که ده بیهر رناشهناڵیان ئینته سۆسیالیسهت کاندا کۆنفڕانسهه و  وه کۆبونهه  لهه نیا ته و ن ناکه بۆ دواداچوونی به
  ئێمهه.  یهه هه سهندبوونی په ی مینهه زه وێش له بێگومان بێ، هه ت پڕۆژه کی پێشه ر گه ئه. بێ ده جێ هجێب شت م زۆرکه ڕۆژیشدا دوو
 باشههترین توانیمههان کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی ئیبتیکههاری  بههه نیا تههه ڕاسههتی  بههه ویش ئههه حیههزب، سههێ  بههه نیا تههه  وجاره ئههه
 .نین یه بگه سند په  به کوردستان ی چوارپارچه ر هه ر سه  له  تعنامه قه
  

 پرسهی ییهدا وه ته نێونه ئاستی  له  یه ڕێکخراوه و ئه ی ڕێگه  له توانێ ده چۆن کورد  که بێ هه ش پرسیاره و ئه نگبێ ڕه :عەلی بداغی
 بکا؟ یدا په خۆی بۆ زیاتر نگری الیه و دۆست و بکا   ڕۆژه به خۆی

 
 ر سههه له کههار وامی رده بههه  بههه  کههه بێنههێ، پێههک دا یههه ڕێکخراوه و لههه ێههزه  بههه کههاریی گرووپێکههی  پیویسههته کههورد :مسییتەفا شەڵماشییی

  لهه دواتهر و نێ یهه بگه رناشهناڵی ئینته سۆسیالیسهت سهندی په  بهه و بێنهێ  پهڕۆژه کاندا وه کۆبونه و  کۆنگره  له و بکا  که له سه مه
 و وێ رکهه ده تی رایهه نوێنه ک یهه ک وه کهورد  که  گرنگه یشزۆر.  وه بکاته کۆ بۆ نگری الیه و بکا بۆ کاری دا یی وه نته نێو ی رادده
 بڵهێ ڵکوو بهه عێهڕاق، و  تورکیهه ، سهووریه ئێهران، ڵێ نهه. کا نهه وت ڵسهوکه هه  نهاوه دایهان ران داگیرکه  که ک یه خشه نه پێی  به

 ی کهه حیزبه و خهۆی ی کهه ناوچه بیهری  لهه ی حیزبهه ر ههه و بهن خۆیهان کوردسهتانیبوونی نهدی پابه ک یه ک وه مو هه و کوردستان
. ربگیهرێ وه ڵک کهه تهوانرێ ده ییش وه تهه نێونه ی دیکهه ڕێکخهراوی زۆر و  یه ڕێکخراوه م له بێگومان  که  یه کاته و ئه. بێ نه خۆیدا

 بوونیان جۆراوجۆر یناو  به کاندا ییه وه ته نه نێو  بونده مو هه  له ئێستاش چی که هێزیش، به تێکی وڵه ده  بوونه کان ئیسڕائیلییه
 سۆشهیال  لهه چهاو. زانهێ ده سوود بێ و ڵک که بێ به جالێک مه و تریبونێک موو هه چی که ، نییه هیچی ئێستاش تا کورد.  یه هه

.  وه کاتهه ده ت ڕه ک چاالکییهه موو ههه و بکا شتێک موو هه سفی وه خ بایه بێ  به و  وه بکاته ت ڕه توانێ ده نیا ته کورد ، بکه مێدیا
 چ  وه ئهه جها ڵهێن ده موو ههه. ین بیکهه  رنامهه به و پهالن فهاڵن  بهه ڵکوو بهه نا،  یه شێوه م به و ین بکه چاالکی فاڵن با ناڵێ س که

 . یه هه کی یه فایده
 

  وتووێژه و ئه بۆ رخانکردنت ته کات بۆ فا مسته کاک سپاس زۆر :عەلی بداغی
 

 ش ئێوه بۆ سپاس :مستەفا شەڵماشی
 

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



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  308 
 

 

 
 ند دێڕێکدا چه  ڕێکخراوی ئێنتێرناسیوناڵ سوسیالیست له* 

 
 حیزبهی دەیهان و نهرێ داده جیههان سیاسهییەکانی رێکخهراوە ترین وره گه لە یەکێک بە ،"سۆسیالیست ئینتێرناسیۆناڵ" ڕێکخراوی

  لهه نهدامی ئه ١٦٠ ئێسهتادا  لهه  یهه ڕێکخراوه و ئه. شدارنبە تێیدا جیهان، کرێکاریی حیزبی و دێموکرات سۆسیال و سۆسیالیست
  ئێران سیاسیی هێزی نیا ته کوردستان دێموکراتی حیزبی و  یه هه ڕاوێژکاردا و دێر چاوه ندام، ئه ستاتووی سێ  له و واڵت ١٠٠
 . شداره به سڵی ئه ندامی ئه ک وه تێیدا  که  کوردستانه اڵتی ڕۆژهه و
 
 لیمها ی کهۆنگره  لهه ١٩٨٦سهاڵی  له دێموکرات حیزبی پێشووی سکرتێری قاسملوو، حمان بدوڕه عه دوکتور هید شه جار م که یه بۆ
 ی کهۆنگره  لهه حیهزب دواتهر و کهرد شهداریی به سۆسیالیسهتدا ئینتێرناسهیۆناڵ ی١٧ ی وه کۆبوونه و له میوان ک وه پێڕۆ واڵتی  له

 ئینتێرناسهیۆناڵ ی٢٤ ی کهۆنگره  لهه کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی. رگیرا وه دێر هچاو ندامی ئه ک وه دا یه ڕێکخراوه و ئه می بیسته
 رگیرا وه  ڕێکخراویه و ئه سڵیی ئه ندامی ئه  به گیرا، کۆلۆمبیا واڵتی  له  که سۆسیالیستدا

 
 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧١٥ ژمارەی لە)

 
 ٢٠١٧سەمبەری ی دێ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 تەقینەوەی ڕق و قینی پەنگخواردوو

 
 زۆر ر ههه ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی.  وه خواته ده نگ په ڕق و  وه بێته ده کۆ یی توڕه ئێراندا ڵگەی کۆمه نێو  له  ساڵه چ  ی نیزیکه

 ی ره بهه  خسهتنیه و کهردن رکوتی سهه  دڕندانهه کی یه شهێوه  به و الدا وه خۆی یجیابیران واوی ته یشتنی، گه اڵت سه ده  به دوای زوو
 ئێهران ڵکی خهه ی زۆربهه کوردسهتان  لهه  جگهه ئێرانهدا النی گهه شۆڕشهی وتنی رکه سهه تای ره سهه  لهه و  کاتهه و ئه تا.  وه خۆیه دژی

 ر سهه به تهوانن ده ڵک خهه اڵنی کۆمه  و هەڵدەدرێتەوە ت کومهح و ڵک خه نێوان ندیی یوه په  له  تازه مێکی ده ره سه  که وابوو پێیان
 ی دیکهه واڵتهانی هاوشهانی و رگهرن وه ڵک کهه  عاداڵنهه کی یه شهێوه  بهه واڵت سهامانی و ت روه سه  له بن، زاڵ خۆیاندا نوسی چاره
 دنیهادا مو ههه و  ناوچهه واڵتهانی یبهاق ڵ گهه له خۆیهان واڵتهی وتنی پێشهکه و کردن شهه گه بهۆ  ئاشهتیخوازانه کی یه شهێوه  بهه دنیا
 .ن بکه ت قابه ڕه
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 و  ڵکهه خه اڵنی کۆمهه کانی داخوازییهه و ویسهت ی وانهه پێچه واو تهه ئیسهالمی کۆماری ی رنامه به  که وت رکه ده زوو زۆر ر هه مخابن
 و ئههازادی و ئێههران یڵک خههه اڵنی کۆمههه بههۆ خههۆش ژیههانێکی دابینکردنههی ئێههران، ئههابووریی پێدانی شههه گه ک نههه و ئههه نیههازی
 ی وانهه پێچه واو تهه ڵکوو بهه ، نیهه  وه پیهاوه و ژن  بهه ئێهران ڵگەی کۆمهه و ئێهران اڵنی گهه بهۆ کسهان یه و  ئاشتیانه ژیانی وه پێکه
  بهه و  دایهه ناوچه له خۆیهان ی دواکوتووانهه بۆچونی و بیر ی وه باڵوکردنه بۆ ئێران النی گه سامانی ت روه سه کارهێنانی به  وانه ئه

   له ، ئیسالمییه واڵتانی و ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه ی ناوچه ی دیکه واڵتانی بۆ ئیسالمی شۆڕشی ی وه ره ده ناردنه بۆ  دیکه کی واتایه
 .ئیسالمدا دنیای  له قیه فه ویالتی ئیپمڕاتۆڕیی زراندنی دامه پێناو

 
 ئیسهالمی کۆمهاری لیی گهه دژی سهتی به مه  لهه کوردسهتان  لهه  جگهه ئێهران، ڵکی خهه اڵنی کۆمهه تها چوو پێ زۆری  وه داخه به  دیاره
 ک وه عێڕاقیهان و ئێهران ڕی شه ساڵ شت هه تادا ره سه  له.  وه بخوێننه واوی ته  به ڕژیم ستانی ده کاربه ستی ده و ن بگه تێ ئێران

 واڵت خهاکی  لهه بەرگهری بیهانووی  بهه رانیهانئێ ڵکی خهه و خۆیهان کهانی گاڵوه  سهته به مه ی وه شهاردنه بهۆ هێنها کار بهه ئامڕازێک
 ی جورعهه ئیسالمی کۆماری ری زرێنه دامه خودی ئاخریشدا  له. قوربانی  کرده ئێرانیان الوانی  له زۆر کی یه ژماره و کرد رقاڵ سه
 دۆڕاوی  کههه ڕاکێشها ک یهئاشهتی بهۆ ملیهان کرا ده نهه  ئیهداره پهێ ڕیان شهه کانی ره بهه  چیدیکهه ی وه ئهه لیلهی ده  بهه و نۆشهی ههری زه
 .بوون بۆخۆیان تێیدا کی ره سه
 
 وێ یانهههه ده و  وه نههه ده ده خۆیههان ژیههانی  لههه ئههاوڕ ئێههران ڵکی خههه اڵنی کۆمههه وجار ئههه یههانزانی ده  کههه ڕ شههه بههوونی واو تههه دوای بههه
 ، کردویانههه خۆیانههدا رانی گههوزه و ژیههان باشههترکردنی پێنههاوی  لههه خۆیههان تێکۆشههانی  بههه  کههه  وه بچننههه شۆڕشههێک می رهههه به

 یان کهه نیزامه پاراسهتنی ویش ئهه و بهوو کیی ره سهه سهتی به مه ک یهه ردوکیان ههه  کهه  وه سهته ده دوو  بهه بوون  ڕژیم ستانی ده کاربه
 بههۆ  هدیکهه نی خایههه درێههژ و ن کورتخایههه ی رنامههه به دانههانی  بههه کههرد سههتیان ده ئەوان.  وه جیههاوازه مێتههۆدی دوو  بههه اڵم بههه بههوو،
  لهه ئیسالمی شۆڕشی خۆیان ولی قه  به ی وه ره ده ناردنه  به دان درێژه و ک الیه  له ڵک خه اڵنی کۆمه ئیحساساتی گرتنی وه سته ده به

 ی شههه بانگه  کههه ئیسههاڵحات ی ره بههه  وه کههه الیه  لههه: دەرکەوتههن کی ره سههه میکههانیزمی دوو دا بۆچوونههه دوو و لههه.  وه دیکههه کی الیههه
 یان ئاشهتیخوازانه و دیپڵۆماسهی ی دۆسهتانه کی ندییهه یوه په زرانهدنی دامه و ڵک خهه ژیهانی باشهترکردنی ئهابووری، پێهدانی شهه گه
 کی الیهه  لهه و بهوو ڵک خهه فریهودانی سهتیان به مه نیا تهه و کرد نهه بهۆ هیچیهان دا وه کهرده  لهه  که کرد، ده  وه ره ده واڵتانی ڵ گه له

 و تۆمی ئهه کی چهه دروسهتکردنی ڕێهژیم، نیزامیهی شهی به هێزکردنی بهه بهۆ ری ڕێبهه زگهای داموده خشی نه نیوانکرد رفره به  وه دیکه
  زراوه دامهه مو ههه داگرتنی ر سه ستبه ده و دا ناوچه واڵتانی  له ردان ستێوه ده بۆ قودس سوپای دروستکردنی دوورهاوێژ، کیی موشه

  لهه موخالیفهان تیڕۆڕکردنهی ری، ڕێبهه  بهه ر سهه کانی زراوه دامهه و  مهۆره و اسهدارانپ سهوپای ن الیهه له کان ئابورییهه  رچاوه سه و
  ئهاژاوه و ڕ شهه ی وه ئهه بهۆ ن مهه یه هەتها  وه عێڕاقه  له ر هه تیڕۆڕیستی ڕێکخراوی یان ده زراندنی دامه و واڵت ی وه ره ده و نێوخۆ

 پهێ وسیاسهیان نیزامهی ئیمتیهازی و بکها  پێهوه رگیان مهه ودای سهه ییدا وه ته نێونه ی ڕاده  له و ئێران کانی سنوره ی وه ره ده  رێته به
 میکهانیزمی. ن بکهه ر سهه چاره ئێهران ڵکی خهه کانی گرفتهه یانتوانی نه هیچکامیان  یه ئاراسته و میکانیزم دوو و ئه. بێنێ ست ده وه
 و دا فریههو ئێرانهی ڵکی خهه و یی وه تهه نێونه ڵگەی کۆمهه ک یهه ماوه بهۆ کهه بهوو  وه ئهه کیان یهه پێکها ئامهانجی دوو نیا تهه م کهه یه
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 دی بهه ئێهران ڵگەی کۆمهه کانی داخوازییهه  لهه هیچکهام یویسهت نه یها یتوانی، نهه اڵم بهه  وه کهرده درێهژ ئیسالمیی کۆماری نی مه ته
 بهێ ییش وه تهه نێونه ڵگەی کۆمهه ر مبههرا به  له ها روه هه.  نییه جیاوازی هی  ویستن نه  له یا بووبێ، اڵتی سه ده بێ  له جا بێنێ،

 ی رنامه به ش وه له  جگه و  وه وێنێته بڕه ی که تۆمییه ئه  رنامه به ر سه له گومان و شک یتوانی نه ئێستاش تا  چونکه رچوو ده ڵێن به
 ها روه هههه. وه ایهههکر تههاقی ش وه کههرده  بههه ن مههه یه  لههه ت نانههه ته و بوو هههه ی درێههژه ر هههه دوورهههاوێژ کی موشههه دروسههتکردنی

.  بوو هههه ی درێههژه جههاران  لههه ڵمااڵوتر ڕووهههه کی یه شههێوه  بههه تیڕۆڕیههزم  لههه پشههتیوانی و واڵتههان کاروبههاری  لههه ردان سههتێوه ده
 ڵک خهه ژیهانی باشهترکردنی بهۆ ئێران داهاتی خەرجکردنی جیاتی  له.  که یه رنامه به چ ریکی خه  دیاره  که میش دووه میکانیزمی

 و  وه نانههه ئاژاوه و ڕ شههه و ردان سههتێوه ده ، دیکههه بێکههاری ڵکی خههه و زانکۆکههان رچههووانی ده  تههازه بههۆ کههار تی رفههه ده نههانیپێکهێ و
 کهار ت نانه ته. بوو هه ی درێژه ردا به و ور ده واڵتانی  له ئێران ماددی ئیمکاناتی رفکردنی سه و جۆراوجۆر گرووپی دروستکردنی

  ناوچهه و رکووک کهه ی وه گرتنهه بهۆ بکا عێڕاق میلیشیاکانی و ش رته ئه ڵ گه له هاوکاری ڕووناک یڕۆژ  به جێیەی ئەو  گەیشتە
 .بکا  پێوه شانازیشی و رێم هه ی وه ره ده ی دیکه کانی کوردستانییه

 
 ن الیههه  هلهه میلیههاردی دزی  لههه بههو بریتههی ئێههران النی گههه بههۆ ئیسههالمی کۆمههاری بههاڵی ردووک هههه ی تانه سیاسههه و ئههه می رهههه به

 و ر ده بهه ڕادده  لهه گرانهی و کان نرخهه اڵوسهانی هه داری، نهه زۆرتر، بێکاری ئیداری، و ماڵی ڵی نده گه ، وه ڕژیمه ستانی ده کاربه
 نێوخههۆی  لههه کان بووه کههه ڵه که  گرفتههه کردنی رنه سههه چاره. ئێههران هاتوی زاڵههه وه ڵکی خههه بههۆ ئههابووری و سیاسههی زۆرتههری فشههاری
  مافههه چ و تههاک کانی ئینسههانییه  مافههه چ.  کههۆوه و تههاک  بههه ئێههران ڵکی خههه واکههانی ڕه  مافههه مو هههه وتکردنههی زه و ئێرانههدا

 پێنههاوی  لههه رکوتکردن سههه  دڕندانههه کی یه شههێوه  بههه ت نانههه ته و  وه درایههه نه لههێ ئاوڕێکیههان هههی  ئێههران النی گههه کانی ییههه وه ته نه
 .بوو هه ی ژهدرێ کاندا ئازادییه و ماف وتکردنی زه
 
  زاڵهه وه هۆی بهه بهوو  وه به ڵه ئیسهاڵحته ناو بهه و پارێز کۆنهه  به ڕژیم، باڵی ردووک هه ی لییه گه دژی  ته سیاسه و ئه نجامی رئه به

 نهد چه  لهه  ربۆیهه هه دەبهێ، سهەررێژ بهوو پهڕ ر گهه ئه جهام ڵێن ده ک وه. ڵک خه اڵنی کۆمه زۆرتری یی توڕه کۆتاییدا  له و هاتن
 و رهات هههه کان دروشههمه و پێکههرد سههتی ده قام شههه ر سههه  هاتنههه و خۆپێشههاندان ئێرانههدا کانی شههاره زۆربەی  لههه ڕابههردوودا ۆژیڕ

 .بوون ڕادیکاڵتر
 

 و ئههه. ڕابههردوودا سههاڵی 39 کانی خۆپیشههاندانه موو هههه ڵ گههه له  یههه هه جیاوازییههان  خۆپیشههاندانانه و ئههه  کههه  یههه ئاماژه جێگههای
 ویسهتیان  تاوه ره سهه  لهه نهد رچه هه بنئاژۆکهان ، بنئهاژۆوه و ب ڵهه ته ئیساڵح  به ڕژیمن کانی جیناحه موو هه دژی  خۆپیشاندانانه

 چالشکێشهانی  بهه بهۆ خۆپیشاندانێک  نه بیکه و ن بکه ڕوحانی تی وڵه ده  له پێ ڕووی و ن بکه داری ئاراسته و ن بکه ندیسی موهه
 ی وێنهه و ڕانهد تێپه نیزامیهان کانی سوره  هێڵه و دا بازیان ریاندا سه به ران خۆپیشانده و کرا هن بۆیان اڵم به ڕوحانی، تی وڵه ده

 وی جڵهههه دا 88 سهههاڵی  لهههه ر گهههه ئه. دا ئیسهههالمیان کۆمهههاری نیزامهههی کهههۆی دژی دروشهههمی و سهههوتاند وخامنەییهههان ینی خومهههه
 ن وره فهه پرسهیار ژێهر  وتایهه بکه نیهزام مو هه  که ی وه به تکردنس هه کاتی  له و بو  وه نیزامه کی الیه ست ده  به کان خۆپیشاندانه
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 ههی   کهه  یهه ڵگەوه کۆمه نهدی ناوه مهام چینهی و کان ژاره ههه و قیر فهه سهت ده به کان وه جوواڵنهه هێهزی  مجاره ئه گرت، ده تورمزیان
 کهی ره ده هێزێکی و ت وڵه ده هی  دا ڕابردوو کانی انهخۆپیشاند  له ها روه هه.  نیه ردا سه به اڵتی سه ده نیا ته  به هێزێک و ن الیه
 هێهزی ترین وره گهه دا 88 سهاڵی ی کهه وره گه  خۆپیشهاندانه  لهه ت نانه ته و کرد نه ران خۆپیشانده  له پشتیوانی یی وه ته نێونه و

 یەکی له سههه مه  کههه یانههد ڕایگه و تێکههرد پشههتی جۆرێههک  بههه ئۆبامهها،  وه یه که رۆککۆماره سههه زمههان  لههه بههوو مریکا ئههه  کههه جیهههانی
 نها و  وه دیتهه نیا تهه  بهه خۆیهان ئێهران ڵکی خه اڵنی کۆمه  مجۆره به و ین ناکه ردان ستێوه ده و  نیه پێی کارمان  ئێمه و  نێوخۆییه

  بهه  دیکهه واڵتهی نهدین چه و  واڵتهه و ئهه بااڵکانی  رپرسه به  له ڵێک کۆمه و مریکا ئه رۆککۆماری سه  مجاره ئه اڵم به کران، ئومێد
 زانهی ئێرانیهان ڵکی خهه وای ڕه مهافی  بهه ت نانه ته و یاند ڕاگه ئێران ڵکی خه بۆ خۆیان پشتیوانیی و ت خه ر سه  هاتنه ئاشکرا

 رین بهه کی یهپشتیوانی راوسێدا، ده اڵتانی وه مو هه  له ڕژیم کانی ردانه ستێوه ده هۆی  به ها روه هه. بگۆڕن  ڵه نده گه  ڕژیمه و ئه  که
 واڵتههانی ڵکی خهه اڵنی کۆمههه ن الیهه  لهه ت نانههه ته و  ناوچهه کانی تههه وڵه ده و کهان ڕیکخراوه و هێهز ن الیههه  لهه ئێههران اڵنی گهه بهۆ

  لهه ت نانهه ته ڕێهژیم، کهانی هێزه گرنگتهر ش وه لهه.  یه هه ئێران ڵکی خه کانی خۆپیشاندانه بۆ ڕاستیش نێوه اڵتی ڕۆژهه ی ناوچه
 کی یه کێشهه واڵت سهامانی و ت روه سهه تهااڵنکردنی ر سهه له و  وتوه کهه کانیهان ڕیزه  لهه درزیهان و کی ره دووبه توندئاژۆشدا ی ره به
 بهاڵو کتر یهه ر سهه له دزییهان و ڵی نهده گه ی ڵگهه به جهار یان ده  به ڕابردوودا سااڵنی ی ماوه  له و  یه هه کتر یه ڵ گه له یان ره وه گه

 و قاودان لهه و ئهه.  وه ته هێشهتوه نه خۆیهان بهۆ جیهانهدا و ئێهران سیاسهی بهازاڕی  لهه نرخێکیهان ههی   که جۆرێک  به  وه ته کردوه
 ئێرانهدا ڵکی خهه اڵنی کۆمهه نێهو  لهه ڕێهژیم بهاڵێکی ههی .  وه تهه گرتوه ریشی ڕێبه یتی به ت نانه ته  یه وه ڵدانه هه ر سه  له  رده په

 بههۆ بێنههێ کار بههه ک یههه که ڵه ته و فێههڵ  دیکههه کههانی جاره ک وه بتههوانێ ڕژیههم یان مجاره ئههه  مه تهسهه ئه زۆر و نههاکرێ پههێ ی متمانههه
 .یان وه ئارامکردنه و ڵک خه فریودانی

 
 ئینتیزامهی، نیهروی پاسهداران، سهپای ک وه زگهای داموده نهدین چه ڕێهژێم ئێسهتاش تها  که  یه وه ئه  له سه مه ی دیکه کی الیه  دیاره
 تههوانێ ده و  یه وه سههته ده  بههه  هتههدی.. زینههب خههواهران و خسههی شه لیبههاس کانی روێشههه ده و ئیتیالعههات قههودس، سههپای سههیج، به
  رانهه تۆقێنه زگها ده و لهه  چیدیکه ئێران ڵگەی کۆمه داخوا  یه وه ئه پرسیار اڵم به. خا ڕ گه وه ڵک خه کوشتاری و رکوت سه رخی چه
 مجاریش ئهه یی وه تهه نێونه ڵگەی کۆمهه ئایها  کهه  یه وه ئه پرسیار ها روه هه گرێ؟ ڵده هه انیک ئازادییه و ماف  له ست ده و ترسێ ده
 و دەنهووقێنێ ئیسهالمی کۆمهاری کانی تهه جینایه لە چهاو و دەکها ڕووداوانە ئەو سهەیری  وه دووره  لهه نیا تهه پێشوو جارانی ک وه

 ئاشههکرا  بههه  کههه مریکا ئههه ک وه واڵتههانی و کهها ده  سههنده به مرۆڤههدا یمههاف بههواری  لههه حکومکردن مههه کی یههه یاننامه به  بههه  بە هەر
 ئێهران ڵکی خهه ر سهه له و ن کهه ده پشهتیوانی ش وه کهرده  بهه و ر سهه  نهه به ده یان کهه ڵێنه به ، کردوه ران خۆپیشانده  له پشتیوانیان

 نا؟ یا دێن جواب وه
 
 ڵکی خهه اڵنی کۆمهه  وه کهه الیه  لهه  کهه ڵهێن ده پهێ مان وه ئه خۆت، نگاندنی سهڵ هه ی سه ره که بیکەینە کرێ ده  که ی نیشانانه و ئه

 ک وه واڵتهی هێنهدێک ت تایبهه به و یی وه تهه نه نێو ڵگەی کۆمه.  ماوه نه ستدان ده له بۆ هیچیان م هه و  شکاوه ترسیان م هه ئێران
  نههده ناوه و هێههز ها روه هههه ، کههردوه ر سههه له رسههتیژیانپ وێکههی گره  کههه  کههردوه پشههتیوانیان  ڕاشههکاوانه جۆرێک بههه مریکاش ئههه
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  کهه ن ده ده  وه سهته ده  بهه  نجامهه ئه و ئهه  ڕاسهتییانه و ئهه موو هه. نین  وره  به و ست کده یه جاران ک وه ڕێژیمیش کانی ره رکوتکه سه
 بیگومهان و  نییهه هاسان کارێکی ش هێنده وندیئاخ ڕێژیمی بۆ نێوبردنی  له واوی ته به و  وه جوواڵنه رکوتکردنی سه یان مجاره ئه
 و  نیانهه ده مه کی یه شهێوه  بهه  نهده رچه هه ، وه باتهه ده  کهه یدانه مه  کهه  هاتوویهه  زاڵهه وه النی گه جوواڵنی هێزی  وه ئه کۆتاییدا  له

 وتنی رکه سهه. وتو پیشهکه کی چهه  بهه ارکهد چه ددان تا نی هریمه ئه هیزێکی ی ویزه  هاتبێته  وه خاڵیشه ستی ده  به و ش ئاشتیانه
 . نییه داهاتوی ئیسالمی کۆماری ک وه تکاری جینایه هێزێکی  که  نییه دا وه له گومان و  یه وساوه چه اڵنی گه بۆ ر هه کۆتایی

 
  و بێ هه وێستێکیانڵ هه چ کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کانی سیاسیه  هێزه و کورد لی گه بێ ده دا ڕووداوانه و ئه ی چێوه چوار  له

 ی جێگایهه و ئهه تها مهن ڕی بهاوه  بهه. رگرن وه ڵک که  ئاڵوگۆڕانه و له یان ساڵه د سه باتی خه داری رهاتنی به وه قازانجی  به چۆن
  هێهههزه و کوردسهههتان ڵکی خهههه  ربوتهههه مه  ڕێژیمهههه و ئهههه ی وه تکردنهههه ڕه و  ڕێژیمهههه و ئهههه دژی  لهههه بات خهههه و خۆپیشهههاندان  بهههه
  لهه و  یانهدوه گه جێ بهه خۆیان رکی ئه زۆر قوربانیدانێکی  به  وه ڕێژیمه و ئه رکاری سه  هاتنه تای ره سه  له ر هه کانی ڕهباتگێ خه

  چونکهه کوردسهتانن، ڵکی خهه و کهان ڕێکخراوه و حیهزب رزداری قه زۆر بێ ڵ گه له ئێستاشی تا ئێران ڵکی خه اڵنی کۆمه ڕاستیدا
 و دان یهدان مه له ر ههه ئێستاش  دیاره.  داوه ر به وه شانیان نیا ته  به ئیسالمیدا کۆماری دژی بات خه  له جۆراوجۆردا قۆناغی  له

 ئاڵوگۆڕێهک ر ههه بهزانن و  وه بکەنهه کوردسهتان داههاتوی  لهه بیر زیاتر شتێک مو هه  له  که  هاتوه  وه ئه کاتی اڵم به نگن، پێشه
 و حیهزب شهتێک موو هه  له ر به  سته به مه و ئه بۆ. بێ ده کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له یان که وه ته نه بۆ وتێکی سکه ده چ کۆتاییدا  له

  ڕێکخههراوه و حیههزب  لههه هێز بههه کی یههه ره به و  وه بگرنههه ک یههه کههان دابڕاوه لێههک  حیزبههه. بگههرن ک یههه  پێویسههته کههان ڕێکخراوه
  لهه یان کهه وه ته نه نوسهی چاره  وه پێکهه مو ههه دا وره گهه تی رفه ده  له و بێ هه کان ئاڵوگۆڕه بۆ یان رنامه به. بێ پیک کان ره کاریگه
. گرووههی و حیزبهی قهازانجی سهتهێنانی ده به بهۆ ودا ساتوسهه ی سهه ره که  نهه یکه نه و بگهرن  وه سهته ده  بهه کوردستاندا اڵتی ڕۆژهه

 ند ناوه بێ، کگرتوو یه کوردستان ر گه ئه. یان که وه ته نه اکانیو ڕه  مافه ستهێنانی ده وه بۆ بێ نه ندی ناوه تی وڵه ده  له چاویشیان
 مهاف سهواڵی  لهه چاویان و بن نه کگرتووش یه ر گه ئه کوردستان، ڵکی خه وای ڕه مافی  به دانپێدانان  له  جگه نامێنێ کی یه چاره

 کهانی ئاڵوگۆره مو هه. بێ اڵت سه ده ن خاوه تاران  له کێ  نیه جیاوازیی هی   که  نییه دا وه له گومانم ند، ناوه  له بێ اڵت سه ده و
 کا، نهه داوا س کهه له مهاف و ستێ ببه خۆی  به پشت بێ ده کورد ی وه ته نه  که ڵێن ده پێ مان وه ئه دا ناوچه و ئێران  له ڕابردووش

 .واقیع مری ئه  بکاته ماف خۆی کگرتویی یه  به ڵکوو به
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧١٧ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٨ی جانێوێری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 زیری ئاغای سادق وه

 
 

 
 
 
 
 

 یزبهیح یکهان زهڕی وێهن ینیرێد یر شهۆکێکوردستان و ت یتاڵ ژههڕۆ ییاسیو س یحقوق یناسراو یت هیسا که یریز سادق وه یئاغا
  هیه وره گه یکێت ساره خه یستدان ده  ر بو و له روه و کوردپه یاسیزانا، س یکێنسانیو ئ ئه. کرد ییدوا یچۆکوردستان ک یاتڕموکێد
 یزبههیح ڵ گههه دابههو، له ی کههه له گه یم عههه  لههه ی ناسههه تهها دوا هه یریههز سههادق وه یئاغهها. مان کههه وه ته نههه یخوازیزگههارڕ یبزافهه ۆبهه
 ی مههێئ یزبهیح یو ههاوفکر یژگهارۆئام  و بهه رداۆج ربههۆج ی نههۆب  و لهه اگرتبهوڕ یکیزین رۆز ییند وهی کوردستان په یاتڕموکێد
 ی نهههۆب  بههه. نیههدا ده یهههان  انهههێڕباتگ خه ی و ووره بونۆخ بههه مههانیئو  اتریههز یشههانۆکێبات و ت خههه ۆکههرد و بهه ده نههد مه هڵو ده
 یشهۆخ ره کوردسهتان سه یکهڵ مو خهه و ههه مان که زبهیح  له ،ی که زهڕێ به  هڵما نهب  له ، نهیرێرد شهۆکێو ت ئه یک کجاره هی ییئاواڵما
  زنهه مه  اوهیهو پ ئهه یگهاێو ج ێو کههڵ ههه ێله یرۆمخ هئهاوا زانها و غه ینسهانیئ رتهرۆز یرچ مان ههه کهه وه ته نه وادارمیم و ه که ده
  وه تهێنێم نه ڵتا به
 

 ٢٠١٨ی ئەپریلی ١١: ەوتیڕێک  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 دامەزرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
و  زبیهح ینگرانهیەو ال کانەرگەشهمێپ نهدامان،ەئ موەه ەل ییزباۆریکوردستان دا پ یاتڕموکێد یزبیح یزرانەدام یژڵڕۆسا ەل
کوردسهتان  مهوەه ەل ەانیمەردەسه ەیرنامەب نەخاو یزبیح مەکیەکوردستان  یاتڕموکێد یزبیح. مەکەکوردستان د یکەڵخ موەه
کوردسهتان و  یاڵئها ،ەرگەشهمێپ یزێکوردستان، ه یمارۆک ۆکە، و شیکانەییەوەتەن ماێه ینانێمهەرهەب یبار ەل کەروەه. بو

 ەنهگڕەکوردسهتان  یاتڕمهوکێد یزبهیح. ەانکهەزبیح مهوەه ڵەیرقافەسه ەکیهد یمهاێه نینهدەو چ بیهقڕە ەیئ ەیهیوەتەن یسرود
و  لەه  یههه ەل وەداوەن رەب یبههاتەخ یبههازڕێ ۆیخهه ینههەمەت یههیژاێدر ەب مەاڵب ،ییەئاسهها یکێشههت ەک ێکردبهه یاسههیس ەڵەیه
 یکههیەژووێکوردسههتان م یاتڕمههوکێد یزبههیح. کوردسههتان یکەیەپهارچ  یههه ەل ەکههردوەن ۆیخهه ەیکەوەتەن ەل یدا پشههت کێهرجەم

 ەوەئ ەیوانەچێپه ەویهتوان انەیهن سهتاێتها ئ یشهیارانەین تەنانەت ێنێلمەبس ەوەئ ەیوانەچێپ ێناتوان سەو ک ەیەه ینێخاو
 یکهانەزڕی وێهن ەل ەک ەبهوو ەوەئ سهتاێتها ئ ەوەداخ ەکوردسهتان دا ب یاتڕمهوکێد یزبهیح یانیهژ ەل ینهێرەن ڵیخها. ننێلمەبس
 انڕدابهه کێههو ل کههردنەنەڵه کتههریە ەڵگ ەل ینههاغۆق رموادایههه ەک ەبههوو ەوەابونیههو ج انڕکههدابێجههار ل نههدەچ یدا توشهه ۆیخهه
 کگهرتنیە رەگەئ. بکها ێپه سهتەد یکانەزڕی یکردن وەو پت کگرتنیە ەل کێناغۆق ەوەوانەچێپ ەب ودواەم ەو ل ێهاتب ییتاۆک
 یوازخیزگهارڕ یباتکهارانەخ ڵەیرقافەسه ەتێهبب سهانید ێتهوانەد کگرتهویە یاتڕمهوکێد ەک یەدا ن ەوەگومانم ل ێبکر رەبەستەد
 ۆبه ی، ماف و ئازادکوردستان دا یتەاڵژهڕۆ ەییوەتەن ەیوەناڵجو ەل یرەحویم ڕۆڵی یستگرتنەدەو ەکوردستان و ب یتەاڵژهڕۆ
 . بکا رەبەستەد ەیکەوەتەن
 
 اتڕموکێد یبازڕێ یباتکارانەخ موەه ۆب وتنەرکەس
 اتڕموکێد ەیورەگ ڵەیماەبن یکگرتنیە ەیسۆپر ۆب وتنەرکەس
 انیزۆریپ یئامانج ید ەتێو ب اتڕموکێد یدانیهەش ومەه یانیگ ەل واڵس
 

 ٢٠١٨ی ئاگۆستی ١٥: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

 



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  315 
 

 

 
  وه ینه ڵ که نگی پالن و پیالنی کۆماری ئیسالمی پووچه کۆده  با به

  
. کوردسهتان باشهوری  لهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه یکهورد ئۆپۆزیسهیۆنی ڕاندنی رپه ده بۆ  یه هه ی رنامه به ئیسالمی کۆماری  مێژه له
 یان ڕبهه زه  داوه وڵی ههه خهۆدا، نێو  له کان حیزبه نفوزی پێی به و  بردوه  ڕێوه به جۆری جۆربه ی رنامه به ڕابردوودا کانی ساڵه  له
 کۆماری الماری په ر به  وتوونه که ترزیا ، زۆرتره گایان پایه کوردستاندا اڵتی ڕۆژهه نێوخۆی  له  که  حیزبانه و ئه  بۆیه. بدا لێ

 ریان کاریگهه ی ربهه زه  داوه وڵی ههه ئاشهکرابووبێ، نیزامیهی پالنی ی شێوه  به چ و بووبێ تیڕۆڕ ی شێوه  به چ ڕێژیم و، ئیسالمی
 .بدا لێ
 
  لهه ر بهه ڕێهژیم: ین بکهه کیان یهه نموونهه نهد چه  بهه  ئیشاره نیا ته کرێ ده  که مان ئیددیعایه و ئه لماندنی سه بۆ ن هه  نموونه زۆر
 تیهڕۆڕ ندیی فکه ڕه شهه دوکتهور و قاسهملو دوکتهور و کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبی رانی ڕێبه تیڕۆڕی  به کرد ستی ده شتێک مو هه
 و نهدی  قه کان شهاخه  لهه حیهزب تها کوردسهتان رێمی هه تی حکومه و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی بۆ هێنا فشاری پاشان. کرد
  وه داخهه به  کهه بکهرێ، جێگیهر بێ نهه هاسهان کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  به سی سڕه ده  که کدا یه ناوچه  له و  وه خاته دوور ربناری به
 .ر سه چۆ بۆ شی وه ئه
 

  وه کهه هالی  لهه ، وتووه کهه نه چهاالکی  لهه و  پێیه ر سه له روا هه کوردستان دێموکڕاتی حیزبی و کورد ی وه بزووتنه دیتی  که ڕێژیم
 دێمهوکڕاتی حیزبهی شهدا لێره  کهه کهرد تیهڕۆڕ کان حیزبهه  لهه ی رگه پێشهمه و کهادر دان سهه و رفراوان بهه تیهڕۆڕی  به کرد ستی ده

 ش وه بههه. کههران تیههڕۆڕ ریشههی ڕێبه نههدامی ئه ت نانههه ته و  رگه پێشههمه و کههادر دان سههه و وت کههه ر بههه شههێری شههی به کوردسههتان
 ی شهێوه  بهه دیسهان داکوتهابوو، کوردسهتاندا ڵکی خهه اڵنی کۆمهه نێهو  له گی ڕه ی وه ئه ر به له و وت که نه پێ  له کورد ی وه جوواڵنه

 .دا  درێژه باتی خه جۆراوجۆر
 

  لهه زیهاتر و کرد ڕیزی رنامه به وخۆی ڕاسته نیزامی هێرشێکی و گیراو ڵ هه لێ جمینی حه دڵ  له قین دوژمنی ئیسالمی، کۆماری
 هێرشهی کێک چهه  جهۆره موو ههه  بهه یار تهه سهیی که زار ههه نهد چه هێزێکی  به کوردستان باشووری خاکی نێو  اتهه کیلۆمیتر 255
  وه شهۆڕییه ر سهه  بهه و بپێکهێ خهۆی ئامانجی یتوانی نه شدا ئاشکرایه  هێرشه و له اڵم به. کوردستان دێموکراتی حیزبی ر سه  کرده
 . دواوه  وه ڕایه گه
 

 زۆرتهر ئیسهالمی کۆماری دێموکڕاتدا، حیزبی دوو ر سه به بوو ش دابه و  وه دێموکڕاته حیزبی نێوماڵی  وته که کی ره دووبه کاتێک
  وه ئهه ر سهه له کهاری زۆرتهر  بۆیهه.  وه بداتهه لهێ پهاڵی و ئهه و کتر یه گیانی  ونه بکه  دێموکراته دوو و ئه  که ست به  وه به ئومێدی

 ماسهی لێهڵ ئهاوی  لهه و  وه بکاتهه رین بهه زۆرتهر  دێموکڕاتهه دوو و ئهه ینی بهه لێنی که  وه کانیه نده ستوپێوه ده ڕێگای  له  که کرد ده
 حیزبههی اڵم بههه. ر بههه  گیرایههه  هههاتبوون دابههڕان تووشههی  کههه ش دیکههه کانی حیزبههه ر رامبههه به تیشههی سیاسه مان هههه  دیههاره. بگههرێ
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  وانهه جیابوونه و دابهڕان و ئهه یانهێشهت نه  کیمانهه حه تی سیاسهه  بهه ش حاڵهه و بهه ش دیکهه کانی حیزبهه و کوردسهتان دێموکڕاتی
  وایهه ق حهه  کهه کهران هار مهه کان لێکدابڕانهه و دی  هاتهه نه ڕێژیم خاوی یاڵی خه شدا لێره و بڕۆن توندوتیژی و لێکدان و ره به
 و ش کههه ر سههه به  کیمانههه حه کی یه شههێوه  بههه  کههه بههدرێ کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی ی نههه ده به و ری ڕێبههه بههۆ  شههاهیدییه و ئههه
 بهۆ  وه قۆناغهه و لهه کان ئاڵۆزییهه و گهرژی کۆتاییهدا  لهه تها کرد ممول حه ته دژواریشیان رجی لومه هه زۆر و بوون زاڵ دا واکه هه

. رچهوون ده پووچ مایه یسالمیئ کۆماری ستانی ده کاربه کانی وڵه هه شدا لێره  وه. ڕۆیشت دا وه کگرتنه یه پێناو  له وتووێژ  قۆناغی
 و خۆیی ره سهه له و رمی نهه  بهه  کهه کوردسهتان دێموکڕاتی حیزبی  به ت نیسبه ت تایبه به گرت قوڕگی قوڵتر ی تازه ڕقێکی اڵم به

 هها روه ههه و، کان کوردسهتانییه  حیزبهه وای ههه و ش کهه ی وه ئارامکردنهه  لهه ببینهێ رچاو بهه ڕۆڵێکهی تهوانی قاڵنی عهه تی سیاسه
 چاالکههانی و ڕوونههاکبیران و گشههتی  بههه کوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه ڵکی خههه اڵنی کۆمههه ڵ گههه له  تههازه نههدیی یوه په پردێکههی لێههدانی

 ی ڕاده  لههه: کههرد شههی دیکه گرنگههی کههارێکی نههد چه کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی. تی تایبههه  بههه سیاسههی و نی ده مههه نگی، رهههه فه
  کهه کهرد، ر به سهته ده بۆخهۆی باشی کی جێگایه و گا پایه و ڵێنا هه ی وره زۆرگه نگاوی هه انیشدائێر و کوردستانی یی، وه ته نێونه

 سۆسیالیسهت سهڵیی ئه نهدامی ئه  بهه بهوون و کان جیهانییهه  ڕێکخهراوه و حیزب ڵ گه له رباڵو به کی ندییه پێوه  به  ئیشاره توانین ده
 کی ندیههه یوه په و ئێرانههی تی میللییههه و ری راسههه سه ڕێکخههراوی و حیههزب یههان ده ڵ گههه له کگرتویی یههه پێکهێنههانی و رناشههناڵ ئینته
 لهه  جگهه  وه ئهه. ین بکهه کوردسهتان ی چوارپارچهه ر ههه کانی کوردسهتانییه  ڕێکخهراوه و حیهزب زۆری ره هه ی زۆربه ڵ گه له رباڵو به

 جوواڵنههدنی و  رگه پێشههمه هێههزی هێزکردنی بههه و ردسههتانکو ی وه ره ده و نێوخههۆ  لههه شههکیالت ته رباڵوکردنی بههه و کردن ئۆرگههانیزه
 .کان سنوورییه  ناوچه و ره به
 
 کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبهی  له پیالنگێڕان  به کرد ستی ده  وه پانه  به و هاری بۆ گۆڕا  وه شێتیه  له ئیسالمی کۆماری  ربۆیه هه
 و دانهها کان رنامههه به موو هههه رووی سههه  لههه کوردسههتانی ێمههوکڕاتید حیزبههی الوازکردنههی و لێههدان  دیههاره  کههه ، دی کانی حیزبههه و

 وکاتیش ئههه  کههه کههرد هی سههازمانده دێموکڕاتههدا اڵی قههه  لههه سههامناکی کی یههه وه قینه ته ر وبههه مه له سههاڵ دوو نیزیههک  مجۆره بههه
  لههه سههاڵڕۆژی  کههه لههدادا یه وی شههه ریههی وه بیره  لههه  کههه وابههوو. بههوو کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی ری سههه پێکههانی ی کههه ئامانجه

 بههۆمبی دوو شههدارن به وێهدا  لههه حیهزب تیی رایههه ڕێبه ی زۆرینهه ی وه بههه سهتکردن هه  بههه دوژمهن بههوو، قاسهملوو دوکتههور دایکبهوونی
 یرێم ههه تی حکومهه ئاسایشهی هێهزی  لهه س کهه 2 و حیهزب ی رگه پێشمه و کادر 0 هیدبوونی شه ڕای ره سه  دیاره  که.  وه قانده ته

 ناکهام بهوو کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی  له  کوشنده ی ڕبه زه لێدانی  که یدا که کییه ره سه  ئامانجه  له دیسان ڕێژیم کوردستان،
  لهه چ و کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی دژی  لهه چ بوو، ههه ی درێهژه برلێدان زه بۆ پیالنگێری و تیڕۆڕ دیسان  مجۆره به.  وه مایه
 .دا کهدی کانی حیزبه دژی
 
 سیاسهی، چهاالکیی  لهه ک یهه زنجیره ڵکوو بهه ههی ، هێنا نهه چۆکهدا  بهه کوردسهتانی اڵتی ڕۆژههه ی وه جواڵنه  وانه ئه موی هه اڵم به

 ئێههران کوردسههتانی ئۆپۆزیسههیۆنی کانی حیزبههه  کههه پێکههرد سههتی ده دا وه ره ده و ڵک خههه اڵنی کۆمههه نێههو  لههه نیی ده مههه و دیپڵۆماسههی
  و له  دیاره  که. بێ ر رکابه بێ یدانداری مه دا ده وڵی هه وان له رکام هه و کرد ده تێدا دێموکڕاتیکیان المیس تێکی قابه ڕه



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  317 
 

 

 .بوو رزتر به ردنێ گه و ر سه کاندا پانه گۆڕه موو هه  له کوردستان دێموکڕاتی حیزبی شدا یدانه مه
 
  لههه اڵت ڕۆژهههه کانی حیزبههه موو هههه نێههوبردنی  لههه نههد رچه هه یئیسههالم کۆمههاری ڕێژیمههی بههۆ  کههه  ئاشههکرایه و ڕوون دا نێههوه و لههه
 ر بههه له یان وجاره ئههه  ربۆیههه هه.  دایههه ی که لیسههته ی وه پێشههه ڕیههزی  لههه کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی اڵم بههه دان، کههار سههتوری ده
 بههۆ  نییههه  گوزینههه م کههه یه تانیشههدا وڵه ده نێههوان  لههه ڕاسههتیدا  لههه  کههه  وه کههرده تههاقی حیههزب ر سههه  لههه کێکی چههه سههتانی وه سته ده

 کار بهه نهابێ اڵتانیشهدا وه کانی شهه ڕته ئه نێهوان ڕی شه  له ت نانه ته کان تییه وڵه نێوده  رارداده قه پێی  به  چونکه ، وه تاقیکردنه
  لهه ئیسهالمی کۆمهاری اڵم بهه. یبێنه کاری بهه تهوانی ده دژت،  لهه  تهه بابه و له کێکی چه کارهێنانی به اڵمی وه  له نیا ته و بهێنرێ

 نێویانهدا  له س، که 14  وه هۆیه و به و هێنا کاری  به کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ندیی ناوه ی کومیته سیاسیی ی وه کۆبونه دژی
 45  لهه رزیات و بوون هید شه حدکا ندامی ئه دوو و دێموکرات حیزبی ی رگه پێشمه و ج وه به کادری ند چه و ری ڕێبه ندامی ئه 6
 دواتهری ڕۆژ دوو  لهه و درابهوون  سهێداره  لهه کهورد سیاسهی زیندانیی سێ زوو یانی به ره به شدا ڕۆژه و رله هه. بوون بریندار س که

 .دا دار  له میاندواو و شنۆ  له ی دیکه سیاسیی زیندانیی سێ شدا که ڕووداوه
 
 هاوکههاریی نههدی ناوه  لههه نههدام ئه حیزبههی پێههنج دواتههر ڕۆژی و دا نههه کوردسههتان دێمههوکراتی حیزبههی  بههه کههۆڵی ش وه ئههه اڵم بههه

 ر بۆسهه کی مووشه هێرشی دژی  له کرد مانگرتنیان وازی بانگه نێوخۆ چاالکانی ڵ گه له و  وه پێکه ئێراندا کوردستانی کانی حیزبه
 ر سهه بهۆ چن نهه و ن دابخهه بهازاڕ و اندوکه  کهه کهرد ڵک خهه  لهه داوایان وان ئه. کورد الوانی دانی سێداره  له و دێموکڕات اڵی قه
 جهارێکی کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد و  وه درایه پێ رینی ربه به اڵمێکی وه ئێراندا کوردستانی ری رانسه سه  له  که کانیان، کاره
 و  سههتاوه اوهڕ خهۆی کانی ره تێکۆشههه  ڕۆڵهه و حیههزب پشهت  لههه قهایم و قهورس  کههه یانهد گه تههێ جیههانی بیههروڕای و ڕێهژیم  دیکهه

 .کا ده حکوم مه کانی ته جینایه و  نییه بوڵ قه ئیسالمی کۆماری
 

 رێمی هههه و عێههڕاق تی وڵههه ده  لههه داوای و بههرد  دیکههه پیالنێکههی بههۆ نای پههه دۆڕا، شههدا یدانه مه و هلههه  کههه ڕێههژیم  بینیمههان دواتههر
 بۆشهی  تهه حمه زه و ر سهه  تهه چووه نه بهۆ شهی وه ئه ئێستا تا  یارهد  که نێن ر ده وه  اڵته و و له کان کوردییه  هێزه  که کرد کوردستان

 زووتهر رچی ههه  پێویسهته. بهێ یی ره بهه کگرتنێکی یهه بهێ ده اڵتیش ڕۆژههه کانی کوردییهه  حیزبهه اڵمی وه ئێستادا  له. ر سه  بچێته
 زامنهی باشهترین  وه ئهه. بهێ پێهک کانهدا حیزبه موو ههه نێهو  لهه کوردسهتانیش کی یهه ره به و  وه بگرنهه ک یهه کان لێکدابڕاوه  حیزبه
 تههوانن ده ک الیههه  لههه اڵت ڕۆژهههه کانی حیزبههه  کههه  دایههه  ڕێگایههه و بههه نیا تههه.  ئیسههالمییه کۆمههاری کانی پیالنههه وتنی که رنه سههه

  کهه هێزێهک  ببنهه  وه شهه دیکه کی الیهه  لهه و، ن بکهه اڵت ڕۆژههه کهوردی ی له سهه مه بهۆ مریکا ئه و ئورووپا  له باش کی رییه البیگه
 .بکا ر سه له حیسابیان ک الیه مو هه
 

 ٢٠١٨ی سێپتەمبەری ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 پێکا ڕژیم ئامانجی نه

 
 
 
 
 
 
 

 .تو که ڕ گه را وهکا یکێزمینامید  به ی وره گه یکێلێپتانس  چو، بگره نه وێن  له این ک ته حدک نه کا،ێپ نه یئامانج میژڕ
 
 یزبههیح یران شهههۆکێحههدک و ت ینههد ناوه ی تهههیکوم یکباران موشههه  لههه رانێههئ یسههالمیئ یسههتیڕۆڕیت یمههارۆک یسههامناک یت هیههنایج
حهدکا   لهه یشهیر شهۆکێت ی هڕۆڵهو دوو  انهدی حهدک گهه  بهه ی وره گهه یهی سهته و جه یانیگ یکێانیند ز رچه هه یگشت  به موکراتید
و  یهی وه تهه نه یبات خهه ،ێڕییشهگۆڕش یلێخسهت و پتانسه  هڵجو  دا وه زبیح یکان ماره شاده  له ی تازه یکێنێخو ماڵ ستاند، به ئه

 یاتیهج  حهدک لهه یالتیشهک ته دا، نهێز تهڵد  ساته و کاره ئه یوودانڕ یکان خته وه ساته  ر له هه. ێر سه  برده یی وه ته نه ییهاوکار
  دانههیقوربان  لهه ۆیخه ی ووزه  کهه  وه تهازه یک هیهرژێنێئ  بهه تاڵو ی وه ره ده  کوردسهتان و لهه  لهستان بوون،  وه ته سه و ده ووخانڕ
 یانهدنڕ اپههڕ  بهه یست و ده دانی مه  هاته  راوهێخ یکێزمینامید  گرت، به رده وه دانیه شه ینێل که ی وه کردنهڕپ یست و هه  که وره گه

 .کرد دانیه شه ینێخو ۆب زدانانڕێو  میژڕ ی  رانهۆنخێخو یرشێه ی وه رچدانه رپه کان و به کاره
 
 شیدانه  دامههیت ئ نانهه و ته ۆڕمان یزێه  بو که وه و ئامانج ئه رابویگ  شانهیکوردستان ن یاتڕموکێد یزبیح یر دا سه کڵێحا  له
 کێهکات  لهه و کهه هڵتا  ووداوهڕ یدوا عات ند سه رچه هه رن، وبهێن  له یواو ته  کوردستان به یتاڵ ژههڕۆ ی ستهیو شهۆخ  زبهیو ح له

دار و  رێهژ  بهوون لهه دانیه شهه یزۆریهپ ی نازه جهه یر ده نانههێه یرم رگه سهه دااڵ قهه  لهه زبیهح ینهدامان و ئه رکهاد شتاێه  دا که
  کهه  وهۆب واڵب  که  هڵتا  ووداوهڕر  سه  له یاسیس یر فته ده یانی به م که هی ،یند ناوه ی تهیکوم یمۆنیپل ینێشو یووخاوڕ یردوو په
  بههه  ووشههه  دا لهه سههتیڕۆڕیو ت تکار هیههنایج ،ڵد  لهه نیقهه یر دوژمنهه رامبهه به  لههه  رانهێشهه یسهتان اوهڕو  یاگههرڕ ۆخهه یکان شهانهین

و  ئهه ڵ گهه  لهه  وه ووبونههڕ ووبههڕ ۆب تاڵو ی وه ره کوردستان و ده  له یر بهڕێ یش هاوبه یکێستاد  وه ئه یدوا. وت که رده دا ده ی ووشه
 ی نهه  کهه. زرا کان دا دامهه خته سهه  ژهڕۆ  حهدک لهه ییو کهارا  ووره یشهاندانیو ن  کهه ووداوهڕ یدوا یبات خه یکخستنڕێو  ساته کاره
 .ێست اوهڕ شیکێژڕۆ ۆت ب نانه دا ، ته کێبوار  یه  له زبیح یکێکار  یه شتێه
 
 قام و  و شه ڕی اپهڕ  وه نهییۆاڵپ یک هی ووره  به تاڵو ی وه ره و ده کوردستان  حدک له یهاتو بن نه  له یزێدا ه  وه ئه یدوا به
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 ییمههارۆبات و ک خههه یپههان هۆڕگ  کههرده انیهه ایههدن یکان وره گههه  کوردسههتان وشههاره یکوردستان،باشههور یتههاڵ هههه ژهڕۆ یکان نهههۆاڵک
 یهانها  بهه  ره وه و ده ئهه یهی وه تهه و نه زۆسهڵد یکهڵ خهه یر وروبهه و ده  هۆیهک یشهار  له. کرد سواێر انیرانێئ یسالمیئ یستیڕۆڕیت

  لهه.  وه نهه م که کهه  هیه وره گهه  و زامهه ئهه یژانه  لهه کێم تها کهه انیهههات کرد انیسهت ده  لهه ی وه چوون و ئه  وه انهیخوشک و براکان
 یانهدنی اگههڕو  یرد ههاوده ینێبر دره وتن و بهه کهه ۆخه  کوردسهتان وه یتهاڵ ژهههڕۆ یکان هیاسهیس  نهه هیو ال زبیهح  وه کههید یک هیال

 ینهد ناوه وێهن یکان زبههیح وۆخه وێهن یداچاالکان وه ئه یدوا به. اندی اگهڕ انۆیخ یبات هاوخه یست ش هه هاوبه یکار ۆب یی ئاماده
  بهه  کهه  وه کهرده واڵکوردسهتان به یتهاڵ ژهههڕۆ  لهه انیگشهت یکێمهانگرتن یواز کوردسهتان بانگهه یتهاڵ ژهههڕۆ یکان زبههیح یهاوکار

 یمهارۆک  کهرد و بهه انیکان دهیه شهه  لهه انینهدار کوردسهتان خاوه یتهاڵ ژهههڕۆ یکهڵ وخهه کهراوێل یشوازێپ واڵرب به رۆز یک هی وهێش
و  جها ئهه.  وه نههڵ هیهنا ماڵ وه ێبه انۆیهخ یکان ره شههۆکپێت  هڕۆڵه  ق بهه رحهه ده یکان تهه هینایج  کهه انهدی اگههڕ انیه دارهێو س ێڕۆڕت
 ،یمهراد اریهزان یکهان ناوه  بهه انیه هڕۆڵه ێکباران دا سه موشهه یژڕۆمان  ههه  لهه  کهه انیکان هڕۆڵه یعهدامیئ ی وهێش  به  تانه هینایج

 . هیین یاوزایج ێب انیران بهڕێ یکباران موشه ایکرد،  عدامیئ یناه په نێحوس نیامڕو  یلوقمان مراد
 
دا  میهژڕ ی هیه وره گهه  ته هینایو ج ئه یدوا  به  کرا که ده تاڵ ژههۆڕ یکان هیاسیس  کخراوهڕێو  زبیح  له اتریرزۆز یوانڕ چاوه  ارهید

ها  روه ههه. رایگ نههڵ ههه ر گههیو کار یددیهج یکێنگاو ههه  وه و بهاره لهه  وه داخهه به  کهه ن،ێبهاو کگرتن هیهو  ره بهه راتهرێخ ینگاو هه
 نیش بچهوکتر وه ئهه  کهه  وه تههێب کیهزین ۆیخ ییکگرتوو هی  نگاو له هه نیند چه اتڕموکێد ی وره گه ی هڵما بنه  کرا که ده وانڕ چاوه

ر  بههه یئاسههت  ، حههدکا لههه  ر حههدک دا هههاتوه سههه  بههه  دا کههه سههاته و کاره  لههه  کههرا کههه ده وانڕ چههاوه. وت کههه رنه ده یلهه ی شههانهین
و  یگشهت  بهه تاڵ ژههڕۆ یکورد. بو وا نه  هو داخه به  که ،ێنیبب  که وره گه  هڵمو ما دا هه دژواره  ژهڕۆ و  و له ێو رکه ده یت هیاریپرس
  بهه  کهه نێبهاو کگرتن هیهو  ره بهه یی و کرده یددیج ینگاو رگرن و هه رس وه ده  ساته و کاره بو له ده یکان وازه رته په  هیاسیس  زهێه

 نتریر بهه ک،ێکخراوڕێ ای کێزبیحر  ، هه بوه شیکڕێجا ۆر ب گه با ئه. ێبچ  چوه نه ستاشێئ ند رچه هه. بو ش وا نه وه ، ئه وه داخه
، دوژمهن  وه ئهه  لهه ێنهی ، سهپه حهدک ه  لهه ڕۆم ئه. دان یشت که ک هی  له انیمو هه ێو بزان ێوانڕب ۆیخ ی که کراوهڕێ ای زبیح  له
  . کردن نکاریئ کتر هی  سه به و یی وازه رته په  سه به ، که هیو ئامانج   که هی
 

 ٢٠١٨ی ئۆکتۆبەری ٦: ڕێکەوتی  -وسەر  دیواری فەیس بووکی نو: سەرچاوە
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 نینرختهر ەو ب نیچهو، جهوانتر ەوڕێه ەب ٢٠١٨ی پتامبریسه ی٢٨ یژڕۆ ەک ۆسهلۆئ ەب لزیهح ییالتیشکەت ینیرەب ەیوەبونۆک ەل

 ەجهوان ل یکڵۆیەتهاب یالدیمه ی١٩٧٠ ڵیسها. رگهرتەو نورڵکهاک کهامران بها تەبیتها ەب، نۆنگتیواشه یانڕێیههاو ەل زمیسورپرا
 یکهێخزم ەب شەشهکێپ ەوا بهو یازیهن ەشهیمەه اۆیهگ. ەویەرانێهئ یکێنهدەرمەهون نیەال ەل ەوەتەشهراوێک ەئهاوار دیهەشه ەینێو
 ەنهدێه ەک ،ەوتهوەمهن ک رەب ەکیەو شهاناز ەناسهاندوێپ یمنهەئ شیکهاک کهامران زمەڕێب ڕێیبکا و هاو ەیئاوار دیهەش یکیزین
 ەکههادر ومههوەه وەئ وێههن ەبههو ل ەکیەاریههد یکردنهه شەشههکێپ ەیوێشهه تههرەورەگ شەوەل. ەتەحههمەمههن ز ۆبهه ینرخانههدن ەیەورەگ
 یکهانەزێهەب ڵەخها ەل کێهکیە ایهنەت ۆاتههێو ل ەشهاوەوێل یکهادر ەل ەورەئهاوا گ یکەڵێمۆکه ەیوەکردنۆک ەک زبیح ەیشاوەوێل

ئاوا  ەک یتەبیتا ەب نۆنگتیواش یانڕێیهاو ەو ل یگشت ەب مەکەد شەیەوەبونۆک وەل شدارەب یانڕێیوها موەه یسپاس. ەحدک 
  کردم  انیزیسورپرا یجوان ەب
 

 ٢٠١٨ی ئۆکتۆبەری ٩: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 ی حیزبی دێموکراتی کوردستان٠٩ی  کۆنگره کانیەگرنگ  له سه مه

 
 :م که شی یه به

 
  نگاوه ههه و ئهه کگرتوویی یهه  بهه دیمهوکرات ی وره گهه ی ماڵهه بنه و 17 ی کهۆنگره  چینهه نه جیها  بهه کهرد ده زووم ئهاره بۆخهۆم من ئه

  وه کگرتنهه یه ئاسۆی بڵێم بێ ده  وه داخه به اڵم به. م که ده پێ یان ئیشاره  وه خواره  له  که بکا یی کرده به  پڕاکتیکیانه و ستڕاتیژی
 تی نیهه بهۆ  وه ڕێتهه گه ده شهی که هۆیه.  مهه که کوردسهتان اڵتی ڕۆژهه ڵکی خه ی زۆربه ی ویسته و ئه دیهاتنی وه ئیمکانی و  لێڵه زۆر

  وه ببنهه وێ شهیانهه ده و ڵهێن ده ێمهوکڕاتد حیزبهی ردووک ههه. دا  وه کگرتنه یه ی له سه مه  له  دێموکڕاته حیزبی دوو و ئه جیاوازی
 دا لێهره مهن باسهی.  جیهاوازه حیهزب، ک یهه  بهه  وه بوونهه ی شهێوه ر سهه له  حیزبهه دوو و لهه ک ریهه هه بۆچوونی اڵم به حیزب، ک یه

  بهه بهدرێ زۆرتهر گرنگی ی وه ئه بۆ  یه له سه مه و به  کردنه  ئێشاره نیا ته.  نییه  دێموکڕاته حیزبی دوو و ئه ری زه نه ی وه شیکردنه
  وه کگرتنهه یه بهۆ بچهوکیش شانسهێکی ر گهه ئه مهن ڕی بهاوه  بهه  چونکه. دا 17 ی کۆنگره  له کوردستان دێموکراتی حیزبی داهاتوی

 بهێ ده حهدک ،17 ی کهۆنگره دوای  لهه.  یهه هه  بچووکهه  شانسهه و ئهه کوردستان دێموکراتی حیزبی ی17 ی کۆنگره تا  وه ئه بێ، هه
 و بگهرێ  عهۆده  وه واوی تهه  بهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه دێمهوکڕات حیزبی دروستبونی تی ڕیساله  که بکا  وه ئه بۆ کار بتوانێ

 کهاتی  لهه  کهه ی ئاسهته و ئهه  وه رێتهه به کوردسهتان ری رانسهه سه  لهه دا یی وه تهه نه باتی خهه یهدانی مه  لهه خۆشی جێگای ت نانه ته
  لهه یهدۆڕێنێ ده ، ئاسهته و ئهه  وه نێتهه یه بگه خهۆی توانێ نهه ر گهه ئه  دێموکراتهه حیزبهی دوو و لهه ک ریهه هه.  بوهی ههه دا زرانی دامه
  کهه دا نهوێ هێزێکهی ر رامبهه به  لهه ، یهه نه ست ده له ی وه ئه ش دیکه ی دێموکڕاته و ئه ر گه ئه یا دا، دیکه ی که دێموکڕاته ر رامبه به
 .بێ ده دروست ،"بێ  وه شه دیکه ناوێکی  به ر گه ئه ت نانه ته" ، مایه بنه و ئه ر سه له ر هه
 
  وه سهته ده به واوی تهه  بهه دێمهۆکڕات تی ڕیسهاله  کهه ی حیزبهه و ئهه  ببێته  مایه ته  به ر گه ئه کوردستان دێموکڕاتی حیزبی  واته که

 : وه بێته ساغ  وه خواره ی نگانهگر  له سه مه ند چه و ئه ر سه  له بێ ده نێ، یه بگه جێی  به و بگرێ
 
 دا 17 ی کۆنگره  له ستراتیژی دروشمی ک وه نوس چاره دیاریکردنی مافی کردنی سند په -١
 کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد ڕزگاریخوازیی ناسیۆنالیزمی ڕۆڵی گرتنی ست ده وه -٢
 ماف کردنی یی کرده به ستڕاتیژیی بۆ ماف داوای ستڕاتیژیی گۆڕینی -٣
 کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له سازی وه ته نه بۆ  رنامه به و پالن دانانی -٤
 یی وه ته نه ی کایه نێو  وه هاتنه دا کوردستانی ی ڕادده  له -٥
 حیزبی یی رمانده فه جیاتی  له یی وه ته نه یی رمانده فه دانانی به  رگه پیشمه هێزی کردنی یی وه ته نه  به ر سه له کارکردن -٦
 دا 17 ی کۆنگره  له ستراتیژی دروشمی ک وه نوس چاره دیاریکردنی مافی کردنی سند په



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  322 
 

 

 بههۆ بکهها  ئاواڵههه حیههزب سههتی ده  کههه بههێ تههۆ و ئههه کی سههتڕاتیژیه دیههاریکردنی  پیویسههته 17 ی کههۆنگره کانی رنامههه به  لههه کێک یههه
  ناوچهه و کوردسهتان سیاسهیی رجی مهه و ل ههه و یی وه تهه نه ی شهه گه پێهی  بهه یی وه تهه نه مهافی قۆنهاغی  بهه قۆنهاغ دیهێنانی وه

 .بکا لێ نکۆڵی ناتوانێ س که و  ییه وه ته نێونه دانپێداهێنراوی مافێکی نوس، چاره دیاریکردنی مافی. وجیهان
 

 مو ههه  لهه ر بهه.  داڕێهژراوه کان کگرتوه یهه وه ته نه ڕێکخهراوی قهانونی  لهه 1 ی مهادده ر سهه له نوس چهاره دیاریکردنی مافی ی بناغه
 و کهرا بوڵ قهه لینهین ت سهۆڤیه تی کیهه یه رۆکی سهه و ویڵسهن ۆدرۆ مریکا ئهه رۆکی سه ن الیه  له پرێنسیپێک ک وه  مافه و ئه س که

 راردادی قههه  لههه  پرێنسههیپه و ئههه. م کههه یه جیهههانیی ڕی شههه دوای  لههه ئوروپهها ی وه دانکردنههه ئاوه و وه نانههه بنیههات ی بناغههه  بوبههه
ستوری ڕێکخهراوی  نێو ده  ی پێ درا تا چووه ره کانی دومبارتۆن ۆواکس دا هات و په پێشنیاره  دا له 1941ساڵی   له تاڵنتیک ئه
  وه تههه نه ڕێکخههراوی سههتوری ده  لههه  پرینسههیپه و ئههه هێنههانی. 1965ی سههاڵی  1014  ی ژمههاره کان بڕیارنامههه کگرتوه یههه وه ته نه
  دۆسهتانه کی ندیهه یوه په پێکهێنهانی و ئاشتی پاراستنی پێناوی  له یی بناغه مافێکی ک وه  هی مافه و ئه ناسینی دا کان کگرتوه یه
 ی مهادده  لهه کان وه تهه نه مو ههه بهۆ  ناسهراوه مافێهک ک وه نوس چهاره دیاریکردنی مافی. دا جیهان کانی جیاوازه  وه ته نه نێوان  له
 مهافی و تی اڵیهه کۆمه مهافی ئهابوری، مافی سیاسی، مافی ندی، شارۆوه مافی  به ت باره سه  که دا یی وه ته نێونه راردادی قه کی یه

  یهه مادده و لهه 1پهاڕاگرافی .  دا دیهاری کهراوه 1ی  ی مهادده 1نهدی  به  دا و لهه 1976ساڵی  راردادی قه  له و کراوه ئیمزا کلتوری
 : یه مجۆره به
 
 ئهازادی  بهه تهوانن ده  مافهه و ئهه پیهی  بهه. ن بکه دیاری بۆخۆیان خۆیان نووسی هچار  که  یه هه یان وه ئه مافی کان وه ته نه موو هه

 .تێبکۆشن خۆیان کلتوریی و تی اڵیه کۆمه ئابوری، وزعی پێدانی  شه گه بۆ ئازادی  به ن، بکه دیاری خۆیان سیاسیی ستاتوتی
 

 ئاشهتیی رکردنی به سهته ده سهتی به مه  بهه  کهه دا ش دیکهه یی وه ته نه نێو یمانی په و راداد قه زۆر  له نووس چاره دیاریکردنی مافی
 دنیهادا کانی جۆره جۆربهه وه ته نه نێهوان  لهه سهالم کی ندییهه یوه په زرانهدنی دامه و یی وه تهه نێونه مهافی ندکردنی مه وله ده جیهانی،
  هێلسهههینکی کهههه  کان لهههه کگرتوه یهههه وه ته ی نه 1975،2سهههاڵی  ی وه کۆبونهههه باسهههی تهههوانین ده  وێنهههه بهههۆ.  ههههاتوه کهههراون ئیمهههزا

  لهه  فریقا کهه راردادی ئهه قهه. سهند کهرا ئوروپها په  ر ئاشتی و هاوکهاری لهه سه له 1970،3کۆنفڕانسی ساڵی   ی له که رارداده قه
  ت بههه باره دسههه  پههاریس کههه 1995،0راردادی  قههه. کان ئیمههزا کههرا وه تههه مههافی مههرۆ  و مههافی نه  ت بههه باره دا سههه 1981،4
 کانی له سههه مه  بههه ت باره سههه یی وه تههه نێونه دادگههای دا 1993سههاڵی   ها لههه روه هههه. کانی ئوروپههای نههوێ ئیمههزا کههرا ندیههه یوه په

  لههه نووس چههاره دیههاریکردنی مههافی ش وانههه له  جگههه. یانههد ڕاگه ی مافههه و ئههه اڵت ڕۆژهههه تیمههوری و ڕۆژئههاوا حرای سههه نههامیبی،
 . هاتوه رفراوانی به  به دا کان کگرتوه یه  وه ته نه ویڕێکخرا مرۆڤی مافی کانی بڕگه

 
 جیهاتی  لهه  کهه نهادا خهۆی  بهه  ئیجهازه نیا تهه  به حیزبیش  که ی وه ئه م که یه.  گرنگه  وه باره ند چه  له  درووشمه و ئه ڵگرتنی هه
 م دووه. کوردسهتان اڵتی ڕۆژهه ڵکی خه اڵنی کۆمه م رده به  وه باته ده  که بڕیاره دا کۆتایی  له و بدا بڕیار کوردستان ڵکی خه مو هه



دوانە سیاسییەکانی هاوڕێی تێکۆشەر  مستەفا شڵماشیێل  323 
 

 

 خودموختههاری،  لههه خههۆی ئیمکانههات و قۆنههاغ پێههی  بههه و ڕێ تێپههه دا جیههاواز شههکڵی نههد چه  بههه کههرێ ده نوس چههاره دیههاریکردنی
 فیهدڕاڵی  بهه نیا تهه رج مهه و ل ههه پێێ بهه و دا ڕیفڕادۆمێهک  لهه تهوانێ ده کوردستان ڵکی خه.  وه ببینێته خۆیی ربه سه فیدڕاڵی،

 و ئهه. بهدا خۆیی ربه سهه بهۆ بڕیهار دا دیکهه ڕیفڕانهدۆمێکی  لهه دا ئیمکهانی رج مهه و ل هه ر گه ئه ، دیکه قۆناغێکی  له و بێ ڕازی
. دا ده حیهزبیش  بهه واقیع رزی ئه ر سه  له تکردن سیاسه و مانۆڕ ئیمکانی دا، نوس چاره دیاریکردنی مافی  له  رۆکیه نێوه ششی که
  بهه رج مهه و ل ههه پێهی  بهه و جۆراوجهۆر ی چهاره ڕێگا توانێ، ده دا ستڕاتیژیه  دروشمه و ئه ی چوارچێوه  له ر هه حیزبیش  ونکهچ

 .بکا پێشنیار ڵک خه اڵنی کۆمه
 
 ٢٠١٨ی دێسەمبەری ٢
 

 :م شی دووه به

 
 اڵتی کوردستان ڕۆژهه  ست گرتنی ڕۆڵی ناسیۆنالیزمی ڕزگاریخوازی کورد له ده وه

 
  خاوێنهه  سهته هه و ئهه.  کوردستانه اڵتی ڕۆژهه کوردستان، شی به ئاگاترین و ییترین وه ته نه بڵێین ر گه ئه  کردوه نه ویمان ڕه زیاده
 اڵنی کۆمهه رینی بهه خۆپیشاندانی  به  ئیشاره توانین ده  وه بیرهێنانه وه بۆ ر هه.  نواندوه خۆی دا جۆراوجۆر ی بۆنه  له  ییه وه ته نه
 کوردسههتان ی رچوارپارچهه هه کهوردی رانی ڕێبهه وتنی رکه سهه یها کردن،گیهران، هید شهه کهاتی  لهه کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه ڵکی خهه
 ،یهها الن ئۆجههه بههدوڵاڵ عه گیرانههی یهها ندی فکه ڕه شههه دوکتههور هید شههه و قاسههملو دوکتههور هید شههه کرانههی تیههڕۆڕ ک وه. ین بکههه

 ڵکی خهه اڵنی کۆمهه رینی بهه خۆپیشهاندانی  بهه  ئیشهاره توانین ده ها روه هه. دا عێڕاق کۆماری رۆک سه بۆ الل جه مام دیاریکرانی
 یی وه تهه نه هاوسهۆزیی نیشهاندانی  نگال،له شهه و کۆبانێ ر بۆسه داعش ی دڕندانه هێرشی کاتی  له ین بکه کوردستان اڵتی ڕۆژهه

 دیمههوکراتی حیزبههی پلینههۆمی کبارانی موشههه ی بۆنههه  بههه گشههتی مههانگرتنی  لههه و دا ئههیالم و کرماشههان ی کههه رزه له بومه پرسههی  لههه
  بهه  ییهه وه ته نه سهتی وهه ڵوێسهتی هه ههاو و ئهه دا نگیش رههه فه و مرۆڤهی مهافی یی، ژینگه ڕووداوی زۆر  له  دیاره. دا کوردستان

 . داوه نیشان خۆی ڕوونی
 

  لهه ر هه.  بوه نه دا کورد رێکی ڕێبه یا حیزبێک هی  ریی کارێگه ژێر  له نیا ته  به یی وه ته نه ستی هه رینی ربه به ئاوا نیشاندانی
 قاسهملو دوکتهور بهوونی هید شه بۆ م هه ڵک خه  له کۆمه مان هه.  دیاره ڕوونی  به  وه ئه دا کان تیه سایه که و ڕووداو جۆریی جۆراو

 کۆمهاری رۆک سهه  بهه الل جهه مهام بوونی و الن ئۆجه ڵاڵبدو عه گیرانی بۆ م هه و بڕێ رده ده خۆی ستی هه ندی فکه ڕه شه دوکتور و
. گهرێ ده مهان دا کوردسهتان دێمهوکراتی حیزبی کبارانی موشه دژی  له م هه و یدان مه  دیته  وه رزه له  بومه ی بۆنه  به م هه. عێڕاق

 و ئهه نیشاندانی و  ڵه کۆمه  به  سته هه و ئه ربڕینی ده. مرۆ  مافی بواری چاالکانی  له م هه و گرێ ده پارێزان ژینگه  له ڕێز م هه
 خهۆی ی لوتکهه  لهه دا کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه یی وه تهه نه ئاگهاهی و یی وه تهه نه سهتی هه  کهه ڵێ ده پێ مان وه ئه ، کگرتوییه یه
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 و یهدان مه  بێتهه  لێبڕاوانهه بتهوانێ  کهه ر کاریگهه و هێز به کوردیی ناسیۆنالیستیی هێزێکی  ته بوه نه  وه ئه ڕای ره سه چی که. دایه
 . بکا دیاری خۆی ستی ده به خۆی نوسی چاره

 
 دا کان ییهه وه ته نه  سیاسهیه  حیزبهه کردنهی تی نگایه پێشهه  لهه  کهه ی سهیه مایه که و ئهه ر سهه  وه ڕێتهه گه ده ی که هۆیه من ڕی باوه  به
 حیزبهی. کوردستان دێموکراتی حیزبی رشانی سه  وێته که ده زۆری شی به کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له ی که تیه رپرسایه به  که.  بوه هه

 ، زراوه دامهه یی وه تهه نه حیزبێکهی ک وه کوردسهتان، اڵتی ڕۆژههه لهه کهورد یی وه تهه نه مافی ستهێنانی ده وه بۆ ند رچه هه دێموکرات
 ک وه زۆرتهر و  گێڕاوه نهه گیر مهه هه کی یه شهێوه  بهه کهوردی ناسهیۆنالیزمی تیکردنی رایهه ڕێبه ڕۆڵی واوی ته  به کاتێک هی  اڵم به

 خهۆی دا ئێران ی چوارچێوه  له ویش ئه ، ییه وه ته نه مافی ستهێنانی ده وه کانی ئامانجه گرنگترین  له کێک یه   که سیاسی حیزبێکی
  لهه ئهاوڕ داواکهاری، یها بهێ فشهار  بهه تها  بهوه ئێهران نهدی ناوه  لهه ڕووی زۆرتر ش مافه و ئه ستهێنانی ده وه بۆ و  کردوه  پێناسه

  لهه و هینێ نهه کار به خۆی هاتوی نه بن  له هێزی اڵت ڕۆژهه کوردی  که  کردوه وتۆی ئه کارێکی  ڕوانینه و ئه.  وه بداته کوردستان
 .بدا نیشانی قام رشه سه  له ڕووداوێک،  به بو خۆشحاڵ زۆر یا بوو، بریندار زۆر ر گه ئه دا، ت حاڵه باشترین

 
 اڵم بهه سهتن، هه به زۆر و یین وه تهه نه زۆر  کهه ی وه ئهه ڵ گهه  لهه ڵک خهه اڵنی کۆمه  که  بوه  وه ئه  ته سیاسه و ئه ی دیکه نجامێکی ئه

 م ههه و کان کوردیهه  حیزبهه م ههه ن، الیهه ردووک هه دا ڕاستی  له.  وه رنه به بۆ دیاری  به ئازادییان تا بێ کان حیزبه  له چاویان
 کان حیزبههه. سههتێ هه  گرنگههه  رکههه ئه و بههه  کههه  تههره ی وه لههه چاویههان رکامیان هههه و ژیههن ده دا ڕوانی چههاوه  لههه ڵک خههه نیاڵ کۆمههه
 ت تایبههه به کان، حیزبههه ڕوانن چههاوه ڵکیش خههه اڵنی کۆمههه و  وه نههه به بیههان و ڕن ڕاپههه ڵک خههه اڵنی کۆمههه نیوخههۆدا  لههه ڕوانن چههاوه
 . بکا ڕزگاریان و ێستبێن ده به هێز دێموکرات حیزبی

 
 هێهزی بهۆ بیگهۆڕی و بکا کار  ییه وه ته نه ستی هه و ئه ر سه له  که  یه وه ئه کوردستان دێموکڕاتی حیزبی گرنگی رکێکی ئه  واته که  
 و حیهزب کردنیهێز بهه  لهه م ههه  هێهزه و ئه کرێ ده. بێنێ کاری  به دا ند هه ڕه فره باتی خه کانی جۆره بۆربه  بواره  وله یی وه ته نه

 لک کهه  لهه م ههه دا، وان فهره ر بهه نگی رههه فه کی یهه وه جواڵنه ڕێخستنی وه  له م هه دا، اڵت ڕۆژهه رانی پارێزه و  رکه پێشمه هێزی
 ماڵ بهه رگیهرێ، وه لهێ ڵکی که دا پاریزی ژینگه و و مرۆڤی مافی ی وه جواڵنه  له م هه و پێش  دێنه  که کانی ته رفه ده  له رگرتن وه
 ک وه بات خههه ی یدانانههه مه و لههه هیچکههام نههابێ. دابههێ  کههه ییه وه ته نه  له سههه مه  لههه بکردن سههاحه  بههه خههۆ پێنههاوی  لههه موی هههه

  لهه  کهه  ئاراسهته ک یهه و ره بهه  وه کهه یه نیشهت ته  بهه مویان ههه  پێویسهته و بکرێ لێ چاوی  دیکه کانی یدانه مه بۆ رناتیڤ ئاڵته
 .ربگیرێ وه لێ ڵکیان که  نوسه چاره اریکردنیدی مافی دا کۆتایی

 
 خهۆی  کهه بگیهرێ ئیسهالمی کۆمهاری کانی رینهه به و پهان  ڵه ڕایه و زگا ده و دام  له ڕێگا  که  یه وه ئه  دیکه گرنگی ی له سه مه ک یه

 و ئهه پشهتی و بهین ووریها  پیویسهته دا ری ماوه جهه و نی ده مهه باتی خهه  لهه.  وه نهده هه ڕه  فهره  باته خه و له شێک به نێو  بخزێنێته
  کهه دا کان ته فرسهه و کان ئیمکاناتهه ی چوارچێهوه  لهه بێ، ههه  وه ڕژیمهه  بهه کیان ندییهه یوه په ی وه ئهه بێ  به  که بگرین  چاالکانه
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  چاالکیههه مههرۆ ، فیمهها بههواری چههاالکی ک وه کههانی جیاوازه  نههده هه ڕه  لههه  ئههاراوه  دێنههه دا دڕنههده ئههاوا ڕژیمێکههی ی سههایه ژێر لههه
  نهه نجومه ئه ڵبژاردنی ههه رزشهی، وه بهواری پارێزی، ژینگهه بواری بی، ده ئه و نگی رهه فه بواری ژنان، ئازادی بواری کان، سینفیه
 ێو هه یان ده وبار جار و ن که ده ڕژیم هاوکاری  که ش سانه که و ئه فی سه  پیویسته. ن که ده کار هتد... و شارستان و شار کانی
 ڕێگایهان و وه بکرێتهه جیها  وه لهه گه دڵسهۆزی چاالکهانی نێهو  بخزێننهه خۆشیان و وه نه بکه پاک خۆیان حیسابی ڵگادا کۆمه نێو  له
 دوو  بهه و بکها ڕژیهم تی خزمهه بدرێ س که  به ڕێگا نابێ ک یه هانه  به هی   به.  وه که نده هه ڕه فره  باته خه نێو  بێنه درێ نه پێ
 کان تهه رفه ده  لهه  کهه ن وانهه ئه نیا تهه نهد هه ڕه فره باتی خهه بهواری دڵسهۆزی سهانی که. بکها بۆخهۆی  پاکانه ش وه هکرد بێ ی قسه
  وه کهه هۆیه ر ههه  بهه  کهه گهرن رده وه  بۆشهاییانه و  لهه ڵک کهه وان ئهه. یان کهه وه ته نه بهوونی نگهی ده ربڕینی ده بۆ گرن رده وه ڵک که

 .ر رکوتکه سه زگای ده و دام واریدی نێو  ونه که ده بووبێ
 
 هێزیهی هێزکردنی بهه ئهامڕازی  بکرێتهه  پیویسهته بهێ، ده دا ڕژیمهیش ی سهایه ژێهر  لهه ت نانهه ته نهدیش هه ڕه فره باتی خه وابو که
 . کان ییه وه ته نه  ویسته زاندنی دابه ئامڕازی  بکرێته نابێ و یی وه ته نه کگرتوویی یه و یی وه ته نه
 
  باتهه خه ی ڕێچکهه و ئهه بتهوانێ  وه رده په پشت  له  که  یه وه ئه ڕاست دا کورد ناسیۆنالیزمی ڕۆڵی ستگرتنی ده وه  له حیزب رکی ئه
 اڵتی ڕۆژهه  له کورد ی وه ته نه هاتوی نه بن  له هێزی  کاته بیان و بدا گرێ لێکیان بکا، نگ ئاهه م هه  وه پێکه  ندانه هه ڕه  فره

 حیهزب  کهه  دایهه لێره. بدا لێ رێکی ڕێبه یا حیزب مۆرکی ی وه ئه بێ ت نانه ته و بدا پێ بلیغاتی ته باری ی وه ئه بێ. کوردستان
  وه سهته ده به کوردسهتان اڵتی ڕۆژههه  لهه کهورد ناسهیۆنالیزمی گرتنهی  وه سهته ده  بهه و پێدان ت جیهه بردن، رێوه  به ڕۆڵی توانێ ده

 .بگرێ
 
 ٢٠١٨ی دێسەمبەری ٤
 

--------------------------------------------------------- 
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  ٢١٢١و  ٢١٠٦: بابەتەکانی ساڵی
 

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

 ساڵ کارو چاکی رەحمان نەقشی ٠١وەاڵمی داواکاری سەبارەت بە 
 

 ...دێنێ م که و  هالواز مان که وه ته نه ی نده مه هره به و ئه دڵسۆزی و ویستی نه خۆ ر رامبه به  له مم ڵه قه
 

  رچۆنێک خامهه ههه  ترسێ کهه ده  وه و ئینسان له  قشی کارێکی دژواره حمانی نه ک کاک ڕه ویستی وه سێکی خۆ نه ر که سه نوسین له
کانی  ئامانجهه  ی بیهری لهه ناسهم هێنهده قشهی ده حمهانی نه تی کهاک ڕه وه ئهه. واوی مهافی خهۆی پهێ بهدا تهه  توانێ به بگێڕێ، نه

  وه مێژیشههه  لههه  دیههاره  کههه. وه تههه کردوه خسههیی خههۆی نه ژیههانی شه  بیههری لههه  نههده وه وه، نیههو ئه تههه ی کردوه کههه ی و حیزبه کههه هو ته نه
تی الوانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بهو  کیه ندامێکی چاالک و الوچاکی یه ئه  که  وه میالدیه ی1985ساڵی   ر له یناسم، هه ده
کههه   بیههرم مههاوه  ئێسههتاش لههه. وتو بههو رکه ری دا سههه شههانۆگه  ت لههه تایبههه  ری دا، بههه کههاری هونههه  و لههه شههت رده ی سه ناوچههه  لههه

. ش کهرد شهت پیشهکه رده ی سه جۆی ناوچهه شهێوه  ری سیاسهی لهه فتهه ی ده بنکه  ر یان له ی ئاسنگه شانۆی کاوه مامۆستایانی شٶڕش
 . وتو بو رکه زۆریش سهبو و  کی هه ره دا ڕۆڵی سه و شانۆیه حمان له کاک ڕه

 
.  ی دایههه کههه ی و حیزبه کههه وه ته بیههری نه  دایههم لههه  کههه  یههه وه حمههان ئه ی کههاک ڕه ندانه تمه خاوه بههاش سههه نههدی زۆر و تمه تایبه
ی اڵم گرنگه ژیهانی خهۆی ڕابگها، بهه  روسهامان دان بهه خسی خهۆی و سه داهاتوی شه  به  که  خساوه لی بۆ ڕه زۆرجار هه  نده رچه هه

.  داوه ی نهه کهه و حیزبه وه تهه پهێش قهازانجی نه رگیز قهازانجی خهۆی وه ی و ههه کهه له وای گه دۆزی ڕه  ت بهه خزمهه  به  زۆرتری داوه
باری ژیهانی  پهێش و زۆر بهاری نالهه  تهه می بهۆ هاتوه ڵهه نگ و چه لێک تهه کانی ژیهانی دا گهه جۆره  جۆر به قۆناغه  ند له رچه هه
  نهده وه حمهان ئه تی کهاک ڕه بهواری خزمهه.  گرتوه ڵنهه ی هه کهه و حیزبه  وه تهه نه  ت بهه خزمهه  ستی له اتێکیش دهاڵم بۆ س ، به دیوه
تی کوردستانیشههی  اڵیههه بی و کۆمه ده شههێکی زۆر لههه چاالکههانی بههواری سیاسههی، ئههه به  ت بههه ت خزمههه نانههه ته  کههه  رباڵو بههوه بههه

 . وه ته گرتوه
 
ویش،  عنهه ت مه نانهه کی مهاددی و ته روانیهه بێ ههی  چاوه و بهه  خشهانه قشهی خۆبه حمهانی نه کهاک ڕه  هندین ساڵ ی چه ماوه  وه ئه
تی کوردسهتان و  اڵیهه نگی و کۆمه رههه یی، فه وه تهه مێهژووی حیزبهی، نیشهتمانی، نه  بهه  وره تێکی ئێگجار گه خزمه  ته ستی داوه ده
  نهده رمه نگهین و هونه ست ڕه و ده ئه. تی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان تایبه ی، بهکان سیاسیه  ی کورد و حیزب و ڕێکخراوه وه ته نه

کی  یه شهێوه  کانی حیزبی دێموکڕاتی کوردسهتانی بهه چاالکیه  ریی له به نی خه دان بۆڵته تا ئێستا سه  ویسته ویست و خۆ نه خۆشه
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  نیا لهه ک تهه و نهه  کانی حیزبهی تێدایهه واوی چاالکیهه تهه بهی نیزیهک  زووربهه  کهه  وه تهه لکترۆنی زۆر ڕێک و پێک باڵو کردوه ئه
 . م هێناوه رهه ندیشی بۆ حیزب به مه وڵه ڵکو ئاڕشیڤێکی ده ، به ی کردوه وره تێکی گه خزمه  وه یاندنه باری ڕاگه

 
ی  شهێوه  تی و زانستیشهی بهه اڵیهه نگی، کۆمه رههه تی سیاسهی، فه سهایه یهان که کانی ده می نوسهینه رههه به  وه لهه  حمان جگه کاک ڕه
کهاک   وانهه ڕای ئه ره سهه.   وه لکترۆنی دا بهاڵوی کردونهه دیزاینێکی جهوانی ئهه  ڕێک و پیکی له  و به وه ته و گۆڤار کۆکردوه  نامیلکه

نهدان،  رمه هکانی کوردسهتان، چاالکهانی سیاسهی، هون رزه ربه سهه  هیده ر شهه سهه  ی له دان پۆستێر و کارتی زۆر ڕازاوه حمان سه ڕه
کان  تیه سهایه که  شهێکی زۆر لهه کار و چهاالکی به  و گرنگی به وه ته کان باڵو کردوه تیه اڵیه نگی و کۆمه رهه سیاسی، فه  تیه سایه که
ڕۆژی هیدان،  ڕۆژی شهه  لێهوه  خاکه ی15ندان،  ورۆز، دووی ڕێبه ک جێژنی نه ک دا، وه ریه وه و بیره  ر بۆنه هه  ها له روه هه.  داوه

  حمههان لههه ی خۆمانههدووکردن و دڵسههۆزی کههاک ڕه ڕادده.  وه ی بههاڵو کردونههه کارتپۆسههتاڵ و نامیلکههه  وه ی دیکههه یههان بۆنههه ژنههان و ده
کۆبەنهد و  ١٢٠وتهووێژ ،  ٢٣نهامیلکە،  ١٦٠  بهریتین لهه  کهه  وه تا ئێستا باڵوی کردوونه  وێ که که رده ده  مانه رهه و به ی ئه ژماره
   .گۆڤار ٦٥
 
ت  خزمهه  ندین ساڵ لهه ڕاستی دا دوای چه  له  تی که کانی خۆیه مه رهه به  شێکی بچوک له به  ستان دایه رده به  ی له یه و نامیلکه ئه
  ئهاوڕێکیش لهه  وڵی داوه و ههه وه تهه بیهر هاتوه نگی، خهۆی وه رههه بی و فه ده ندان، چاالکهانی سیاسهی، چاالکهانی ئهه رمه هونه  به
مو  س، هههه مو کههه هههه  بههه  گرنگههی داوه  مههه رهه م به ری ئههه نوسههه  ی کههه نههده وه ر ئه گههرێ هههه ڵ ده هههه.  وه نی خههۆی بداتهههکا مههه رهه به
حمهان و  کانی کهاک ڕه مهه رهه کار و تێکۆشهان و به  بڕواننه  وه چاوی ڕێزه  هیوادارم به. و کانی ئه مه رهه به  سیش گرنی بدا به که

 .نێ نرخی شیاوی خۆی بده
 
ڕاسهتی   لهه  بدا، کهه  و چاالکیانه به  بتوانێ درێژه  وه شێکی ساغه له  قشی سااڵنێکی دوور و درێژ به حمانی نه کاک ڕه  زوومه ارهئ

ی  ویسهههته خۆنه  تکاره و خزمهههه ی زۆرتهههر بهههۆ ئههههچڕ وتنی ههههه رکه سهههه.  مان دایهههه کهههه وه ته وای نه پێنهههاوی دۆزی ڕه  موی لهههه دا ههههه
م  و کهه  مان الوازه که وه ته ی نه نده مه هره و به ویستی و دڵسۆزی ئه ر خۆ نه رامبه به  مم له ڵه قه. خوازم ئاوات ده  مان به که وه ته نه

 .دێنێ
 

14 - 3 - 2519 

 
 فا شلماشی مسته

 
------------------------------------------ 
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 بۆ نامیلکەی کی پێشه

 
  کهه  وه تهه تێدا کۆکراوه  هید ئاواره شه  ت به باره ڵێک نوسین، ووت و وێژ و بۆچونی سه ۆمهک  ستتان دایه ر ده به ی له و نامیلکه ئه
قشهی  حمهانی نه ناسهم کهاک ڕه ڕێز و مانهدوویی نه ههاوڕێی بهه  دیاره.  وه کان دا باڵو بوونه سایته ، گۆڤار و ، ڕۆژنامه نامیلکه  له
تی سیاسهی و  سهایه ڵێک که ڕاو بۆچهوونی کۆمهه  لهه  و بریتهی یهه  کێشهاوه نزیم کهردن و تایهپ کردنهی ، تهه وه تی کۆکردنهه حمه زه

ی سیاسهی و  وره تی گهه سهایه که نێویهان دا دوو  لهه. بهوون  ال ئهاواره هید مهه باتی شه یان هاوڕێ و هاوخه زووربه  تی که اڵیه کۆمه
میهان بهرا  و دووه  یه نزاده سهه بدوڵال حه مامۆستا عه  ، واته ئاواره ال هید مه کیان هاوڕێی خوێندن و سیاسی شه یه  ن که ئاینی هه

  و ئاگایهان لهه  یهان ناسهیوه قهووڵی ئاواره  دووکیان بهه ر هه  وانه ئه.  مامۆستا محمدی شڵماشی یه  واته  هید ئاواره و هاوڕێی شه
نهدین  ش چه سهه و دوو که لهه  جگهه.  وهبهو  هید ئهاواره ت گیران و خۆڕاگری شهه نانه یشتن و ته ی پێگه کان و شێوه وته ڵس و که هه
ر  سهه تیان له زاوه واوی قهه تهه  من نهاتوانم بهه نهد ئهه رچه هه  کهه  ربڕیهوه تی بۆچهونی خۆیهان ده رگایه تی سیاسی و پێشهمه سایه که
  وه ره کێکی ڕوونکههگشهتی تیشه  بهه  کهه  دا نییهه وه اڵم شهکم لهه کان کهۆک بهم، بهه بۆچونهه ومو ڵ ههه گهه شهتوانم له نه  نگه م و ڕه بکه
 . یه ال ئاواره هید مه شه  مان که که له یی گه وه ته مانێکی نه ر داستانی قاره سه  نه خه ده
  
 ی وه کانی جواڵنهه رگه ی کهادر و پێشهمه وره ڕۆڵهی گهه  بهه  دراوه پێسهتی خهۆی نهه  کی پهڕ بهه تا ئێستا گرنگیهه  وه داخێکی گرانه به

ی  رگانه تی و پێشهمه اڵیهه کۆمه- گشتی و ڕۆڵی سیاسی  حیزبی دێموکراتی کوردستان به (١٩٦٨ - ٦٧)ی1347 - 46 ساڵەکانی
نشههاهی  ی ئهارامی ڕژیمههی شاهه زیره مانهگ جههه 18ی  مێک دا بهۆ مههاوه رده سههه  لهه  یههه وه و جواڵنه ئهه. تی تایبههه  بهه  هید ئههاواره شهه
و  نیا لهه ک ته نه  هید ئاواره شه. ورکردبو ژاندارمی خلیج ناوی ده  به و وبو  تی ناوچه وڵه هێزترین ده به  و ڕژیمه ئه  قاند که شڵه

ک  اڵتی کوردسهتان دا وه ڵکی ڕۆژههه اڵنی خهه نێو کۆمه له وساڵ بو 15  زیاتر له وڵکو ، بهوبو وری زۆر کارای هه دا ده یه وه جواڵنه
. هێنی پهارێز بهوو جیم، خهۆڕاگر و نهه هێنی مونسهه نهه شهکیالتێکی رمی پێکهێنهانی ته رگه زموون سه ئه  ویست و به کادرێکی خۆشه

، تها  ی پێکهردوه ئیشهاره  وه تهه دا بهاڵ و بوه یهه م نامیلکه ر له هه  ووت و وێژێک دا که  له  نزاده سه بدوڵاڵ حه ک مامۆستا عه روه هه
ک  و ڕوو خههۆش و شههاعیری وه وه شههکیالتیه بههواری ته  ویسههت و لێههزان لههه ڵکی، خۆشه ی کههادرێکی خههه ڵ بههێ نمونههه گههه ئێستاشههی له

 .  وه ته می دیتراوه که  زۆر به  ئاواره
 

  فهادار بهه ر وه تا سهه ڵی بوون ههه گه  ی له رگانه و پێشمه واوی ئه ته  که  بوه ری هه ور و به ر ده سه جۆرێک شوێنکاری له  به  ئاواره
و   پلهه  اڵتی کوردسهتان دا بهه ڕۆژههه  ی کهورد لهه وه جواڵنهه  لههحیزبهی دێمهوکڕات و   شهێکی زۆریهان لهه و به وه یان ماونه که ڕێبازه
چ   هید ئهاواره کانی شهه زمونه گرێ ئه ڵده هه  وه م ڕوانگه له. ر ناسراون سانی خۆشناو و تێکۆشه که  یشتون و به ری گه ی ڕێبه پایه
ی  وه نههدین لێکۆڵینههه چه  نگێندرێن و لههه ڵسههه دریههژی هههه  تی دا بههه اڵیههه بههواری سیاسههی و کۆمه  شههکیالتی دا، چ لههه بههواری ته  لههه

 .باتیان چرای ڕێگای خه  نه ربگرن و بیانکه زموونی لێ وه مان ئه که له کانی گه ، تا ڕۆڵه وه زانستی دا شی بکرێنه
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ات و تێکۆشهانی ب خهه  رنجی زۆرتهر بهدرێ بهه ی سهه وه بۆ ئه  ستپێکێکی باشه و ده  زۆره  یه م نامیلکه ش دا گرنگیی ئه وه ڵ ئه گه له
  ڵههه و کۆمه ش گرنگتههر ڕاو بۆچههوونی ئههه وه لههه. کانمان رزه ربه سههه  هیده شههه  مان و نرخههی خۆیههان بههدرێ بههه کههه له کانی گه ڕۆڵههه

باتی  زموونی خههه ئههه  رچاون لههه شههێکی دیههار و بههه ی خۆیههان به نۆبههه  رکام بههه هههه  وانههه ئه.  دا هههاتوه لێههره  کههه  یههه  تیه سههایه که
نی زۆر  مان دا و بۆخۆشههیان خههاوه کههه وه ته باتی نه خههه  لههه  یههه خشههیان هه ڵ بههێ نه گههه زۆریههان تهها ئێستاشههی له. ن داما کههه له گه
 .کانی داهاتومان وهەڵکن بۆ ن که  زموونی به ئه
 

ات و تێکۆشهانی ب ر خهه سهه دواداچوونێکی قهوڵتر و زانسهتیتر له وێنی بهه ههه  ببێتهه  بۆچوونهه  ڵه و کۆمه ی ئه وه هیوادارم کۆکردنه
  خی تێکۆشههان لههه یان بۆخههۆی داسههتانێکی پڕبایهه رکامهه هه  مان کههه کهه له اڵتی گه هیدانی سههورخه مو شههه و ههه  الئاواره هید مههه شهه

  نههه بکه  واڵنههه هه  مجۆره مان ئههه کههه له کههرێ مێژووناسههانی گه ڕوان ده چههاوه.  کههورده  لی زوڵملێکههراوه پێنههاوی ئههازادی و ڕزگههاری گههه
ری و  وه یهاد و بیهره  وجۆره بهه. رگیهرێ ڵکی باشیان لێ وه مان دا که که وه ته داهاتووی نه  کی مێژوویی تا له یه وه نی لێکدانهوێ هه
 .سپێردرێ کانی داهاتو ده وه نه  تێکیش به مانه ک ئه و وه  وه مێنێته زیندوویی ده  کانمان به رزه ربه سه  هیده باتی شه خه
 

ک  کانی وه شهههیعره. بهههن بی ده ده ی ئهههه وه و لێکۆڵینهههه وه نگاندن، لێدانهههه ڵسهههه بهههۆ هه  هید ئهههاواره کهههانی شهههه ش شهههیعره وه لهههه  جگهههه
رکامیان  هتههد هههه..شههتی ئههاالن و  هه ، به شههبگیری، الی الیههه وێ، ڕه شههت، کههوردم کوردسههتانم ده رده ی سه وانێکی ناوچههه توتنههه
بیاتی  ده نگ و ئهه رههه نێهو فه  کانی داهاتویهان لهێ ئاگهادار بکهرێ و لهه وه نهه  پێویسته  تین که اڵیه ری و کۆمه کی هونه یه پارچه

 .مان دا جێگای شیاوی خۆیان بگرن که له گه
 

 ٢٠١٩ی مارچی ٢
 

-------------------------------------------------------------- 
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 میتینگی ئاشکرای حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

 
 
 
 
 
 
 

ر دوکتهور  هیدی ڕێبهه کانی شهه نرخهه  بهه  ووتهه  م میتینگهی ئاشهکرای حیزبهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان بهه کهه ر یه وبه مه ڵ لهچ  سا
تها دوا   التی کوردسهتان دا کهه ڵکی ڕۆژههه خهه  ڵێنی بهه دا دوکتورقاسهملو بهه و میتینگهه له. چوو ڕێوه حمانی قاسملو به بدولڕڕه عه
  دی هێنهانی ئامانجهه و تها وه وه بمێنێتهه  وه یهه که حیزبه  خهۆی و بهه  وان دا بهه واکانی ئهه ڕه مافهه  لهه ری دیفا  نگه سه  له  ناسه هه
ر  ههه  ڵێبهه و به ڵ بێ ئهه گه  تا ئێستاشی له  فاوه وه  ق به لحه ئه. گرێ ڵنه بات و تێکۆشان هه خه  ست له ی ده که وه ته واکانی نه ڕه
نهدین  ر و چه سهت دانهی دوو ڕێبهه ده  ڕای لهه ره شهی سهه که دانها و حیزبه  ڵێنهه و به ر ئهه سهه لهبۆخهۆی گیهانی . تی جێگای خۆیه  له
ران،  ڵ، تیهڕۆڕی ڕێبهه کۆمهه ڕای کوشهتاری به ره سهه.  مهاوه  ڵێنهه و به ر ئهه سهه  روا لهه ههه  رگه زاران کهادر و پێشهمه و ههه  رکرده سه

زاران  ههه  روا بهه ههه  و حیزبهه تی، ئهه رایهه کبارانی ڕێبه ، بۆمدانان و موشه جهن ، ئیعدام و شکه رگه دان کادر و پێشمه تیڕۆڕی سه
بات و تێکۆشهان  خهه  سهت لهه هێنێ ده دی نهه بهه  وره ڵێنی قاسملوی گهه و تا به  یدان دا ماوه مه  له  وه ندامه و ئه  رگه کادر، پێشمه

 .ڵناگرێ هه
 

 ٢٠١٩ی مارچی ٢ :ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

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

 ردەشت، زامێکی هەمیشە ئاوەاڵ كیمیابارانی سه
 

 بە  دڕنههدانەدا هێرشههێكی لە عێههڕاق عسههیی به ڕێژیمههی هەتاویههدا ی1366ی پووشههپەڕی 7ڕۆژی   لههه ر وبههه مه له سههاڵ دوو و سههی
 بههاڵو جههۆر جههۆراو ئامههاری  سههاته كاره و ئههه برینههدارانی و كههوژراو ی ژمههاره  لههه. دا شههتی رده سه شههاری پەالمههاری كیمیههایی كی چههه
 دەقیقیهان و ورد ئامهارێكی  ڕیوه تێپهه ردا سهه به سهاڵی ٣٢  كه بێ ڵ گه له ئێستاشی تا ئیسالمی كۆماری ستانی ده كاربه.  وه ته بۆه
  لهه سهی كه ٤٦٠٠ كی یه لیسته ئیسالمی كۆماری ی وه ره ده تی زاڕه وه  تاوه ره سه له.  وه كردۆته نه باڵو  ساته كاره و ئه قوربانییانی  له

  كههه دابههو كاتێههك  لههه  وه ئههه. كان كگرتوه یههه  وه تههه نه ڕێكخههراوی  بههه دابههوو  زێنههه دڵته  سههاته كاره و ئههه برینههدارانی و كههوژراوان
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 الوێژی گهه مهانگی ینیی ههه نهوێژی  له نجانی فسه ڕه. كرد ده س كه ٨٠٠٠  له زیاتر بوونی بنیدار و كوژران  له باسیان كان واڵه هه
 و هید شههه ١٠٠٠٠  لههه باسههی دا ١٣٦٧  سههاڵی لههه ورمههێ پارێزگههاری و كهها ده برینههدار و هید شههه س كههه ٨٠٢٤  لههه بههاس دا١٣٨٢

 كۆمههاری ڕێژیمههی  هتاو ره سههه  لههه ر هههه.   وه كرایههه نه بههاڵو كاتێههك هههی  قیههق ده ی ژمههاره كههورتی  بههه. كهها ده ڕووداوە ئەم برینههداری
. بهدا م ڵهه قه  لهه  یهه هه  كهه ی وه لهه متر كهه  بهه  كهه ڕووداوه قوربانییهانی ی ژمهاره ت تایبه  به  كه بوو دا وه ئه وڵی هه  له ئیسالمی
 و نبرینههدارا شسههاغیی له و ران گههوزه و ژیههان  لههه ئههاوڕ  پێویسههته و رشههانی سه  وێتههه كه ده تیی رپرسههایه به  كههه یزانههی ده  چونكههه

 كۆمههاری ن الیههه  لههه یان كههه برینداربوونه  كههه ن هههه سههانێك كه بههێ ڵ گههه  لههه ئێستاشههی بههۆیە.  وه بداتههه كان هیده شههه سههوكاری كه
 ئەم کە لەوەی جیهها ئەوە ، كراوه نههه دیههاری خوێنیههان  بههه كیمیههایی ی مههادده ڵبوونی تێكههه ی ڕاده و  كراوه نههه ئییههد ته  وه ئیسههالمیه
 ی ژمهاره  لهه یشهتون گه سهت ده به ی ئامارانه و ئه پێی  به. نەبوون سوودمەند پێڕاگەیشتنێکیش و خزمەت چەشنە هی  لە کەسانە
 نیا تهه ش وانهه له و  كهراوه تۆمهار ناویهان سهمی ڕه  بهه  وه تهه وڵه ده ن الیهه  لهه سهیان كه ١٣٨٠ نیا ته بریندار س كه ٨٠٠٠ ی نیزیكه

 .بڕیونەتەوە بۆ مانگانەیان تیی یارمه كرێ، ده س كه ٤٠٠  له باس  كه سێكیان كه د سه ند چه
 
  دیهاره. عس بهه ڕژیمهی كیمیهایی كی چهه الماری په ر به  وته كه شت رده سه شاری بۆچی  كه بێ پرسیار جێگای س كه زۆر بۆ  نگه ڕه
 كانی ناوچهه مو ههه  لهه شت رده سه انیلێد اڵم به عس، به ڕژیمی كیمیایی الماردانی رپه به  وته كه  كه بوو نه شت رده سه نیا ته  وه ئه

 ی وه ئهه. خوڵقانهد ی بجهه ڵه هه سهاتی كاره عس به ڕێژیمی کە دواجار هەتا بوون، زۆرتر كانیشی قوربانییه و رفراوانتر به  دیكه
  كهه بهوو  وه ئهه كهان هۆكاره  لهه كێك یهه.  ڵكوژه كۆمهه كی چهه  بهه لێهدان بۆ شت رده سه شاری ڵبژاردنی هه هۆكاری  یه ئاماژه جێگای

. اڵت ڕۆژههه  لهه چ و باشهور  لهه چ  بهووه كهورد ی وه جوواڵنهه نهدی ناوه سهاڵ یهان ده درێژایهی  بهه شهت رده سه ی ناوچهه و شهت رده سه
 شهت رده سه نێوشاری  كه بو وه ئه ی دیكه كی هۆیه.  بووه  یه ناوچه و  له یان كه نده ناوه باشووریش كانی كوردستانییه  حیزبه ی زوربه

 کە بهووە لهێ نیزامهی ی وره گهه پادگهانێكی ئیسهالمیدا كۆمهاری ڕێژیمهی می رده سهه  لهه چ و ویهدا هله په حكومەتی می رده سه  له چ
 ر سههه بههۆ ك یه شههه ڕه هه و تی منییههه ئه كی یههه ناوچه ك وه  میشههه هه گشههتی  بههه ئێههران  لههه نههدی ناوه تی وڵههه ده. لێیەتههی ئێسههتاش

 تهاران اڵتدارانی سهه ده ی وانهه كرده و ت سیاسه و به.  كردوه ی میلیتاریزه ش پێیه و به ر هه و  كردوه لێ یچاو ندی ناوه اڵتی سه ده
 ڕوو  وه كوردسهتانه باشهوری كانی سهنووره  لهه  كهه هێزێهك ر هه ڵ گه له ڕ شه ی ره به ی وه پێشه تی خه  ته بووه شت رده سه ڕاستیدا  له
 و بهه ر ههه عس بهه ڕێژیمهی بهۆ عێڕاقیشهدا و ئێهران ڕی شهه می رده سهه  لهه  دیاره. بكا ئێران تی ڵهو ده اڵتی سه ده ژێر ی ناوچه  له

 .دیاریكراو نیزامیی ئامانجێكی  به ببوو ش پێیه
 
 شههاری دانیشههتووانی بههۆ سههۆزێكی هههی  ئیسههالمی كۆمههاری ڕێژیمههی  كههه بههوو  وه ئههه دا سههاته كاره و لههه گرنههگ ی دیكههه كی یه له سههه مه
  كهه ش وه ئهه ڵ گهه له و دێنهێ كار بهه كیمیهایی كی چهه عس بهه ڕێژیمهی یزانهی ده  كه ی وه ئه ڵ گه له. بوو نه ری وروبه ده و شت رده سه
 خەڵهک بۆ زەرەری و زیان لە پێشگیرانە ڕێکارێکی هی  بەاڵم ، كانه ئامانجه  له كێك یه ری وروبه ده و شت رده سه شاری یزانی ده

  هێههزه نێههو  لههه ئیسههالمی كۆمههاری ڕێژیمههی  سههاته كاره و لههه ر بههه وتوو حههه ك یههه کە  دابههوو ڵێههکحا لە ئەوە. بەر نەگرتبههووە
  اڵنی كۆمه نێو  له بۆچی  كه  یه وه ئه  كه پرسیاره.  كردبۆوە باڵو كیمیایی ی مادده ر رامبه به  له رگر به ماسكی خۆیدا كانی نیزامییه
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 نەکردۆتەوە؟ باڵو ماسكی ڵكیشدا خه
 
 خۆیهدا ڕی پهه و له ش كه ساته كاره دوای  له كیمیایی كی چه قوربانییانی ر رامبه به  له ئیسالمی كۆماری ڕێژیمی تی ولییهسئ مه بێ 

  بهه زۆر ، سهاته كاره و ئه كانی برینداره و هیدان شه ی ماڵه بنه   به یشتن پێڕاگه  له بوو رپرس به  كه كاتێكدا له  ڕێژیمه و ئه. بوو
 بهونی بیهانووی  بهه  سهاته كاره و ئهه كانی برینهداره زۆری ره ههه شی به بێ ڵ گه له ئێستاشی تا و یاند گه جێ به خۆی ركی ئه می كه

 ئێسههتاش تهها وە. ناكهها پههێ كیان تییههه یارمه  جههۆره هههی  و ناناسههێ برینههدار ك وه لەشههیاندا  لههه كیمیههایی وادی مههه می كههه ی ڕادده
 دوای بهه و نهاڵێنن ده ندروسهتیان ته ر سهه  له كیمیایی بۆمبارانی ریی كاریگه ست ده به تش رده سه شاری ڵكی خه  له زۆر كی یه ژماره
 .كرابێ درێژ بۆ تییان یارمه ستێكی ده هی  ی وه ئه بێ ن وه رمانه ده واو ده
 
 كارهێنانی بهه تهاوانی  بهه داكانه تییه وڵه ده نێو  نده ناوه  له  ساته كاره و ئه  كه كرد نه ماندو خۆی هی  ڕێژیم  وه دیكه كی الیه  له
 ت نانهه ته. ر ده  بێتهه واڵت دوو نێهوان ڕی شهه كهانی ڕووداوه ی چوارچێهوه  لهه و بناسهرێ نی ده مهه ڵكی خهه دژی  له كیمیایی كی چه

 و تشه رده سه كیمیهایی بۆمبهارانی ی له سه مه ند هوله سۆسیالیستی حیزبی و كورد چاالكێكی ند چه تێكۆشانی و وڵ هه  به كاتێك
 تهاوانی  بهه ئهانڕاد فهان ناوی  به ندیش هوله بازرگانێكی ت نانه ته و ند هوله  له الهە نێودەوڵەتیی دادگای  یشته گه  بجه ڵه هه

 كهرا، حكوم مهه  كهه چه و ئهه ری هێنه كار به ك وه ن سمه ڕه ددامیش سه ڕژیمی و كرا حكوم مه ددام سه ڕژیمی  به  كه چه و ئه فرۆشتنی
 و بێنهێ كاری بهه كان ییهه وه ته نێونه  نهده ناوه  لهه و  وه بقۆزێتهه  كهه نده روه په بهوو ده سمی ڕه ی شێوه  به  كه ئیسالمی ریكۆما ڕژیمی
 و کهرد دیزەبەدەرخهۆنە بهابەتەکەی و كرد نهه وتۆی  ئهه كهارێكی ههی  ، وه بكرێنهه بو ره قهه كان قوربانییهه  كهه بهدا وڵ هه م النیكه
 .بردەوە خۆی لەبیر

 
 ڕووخها، ددام سهه ڕێژیمهی  كهه دواتهر  نهه و عێڕاقهدا و ئێهران ڕی شهه ڕاگرتنهی ر سهه  لهه وتن ڕێككهه كاتی  له  نه گرنگتر ش وه له
 ههاتبوو، كار بهه كوردسهتاندا  لهه كیش ره سهه ی شهێوه  بهه  كهه نی، ده مهه ڵكی خهه دژی  لهه كیمیایی كی چه هێنانی كار به ی له سه مه

  تهه جینایه و ئه كانی قوربانییه  كه عێراق ڕێژیمی ر سه له رجێك مه  یكرده نه و دا نه پێ پێویستی گیگرن ئیسالمی كۆماری ڕژیمی
 . وه بكاته بوو ره قه  سامناكه

 
  بهه نیزیك و  شیعه  له زۆری شی به  كه ركار سه  هاته تێك وڵه ده عێڕاق  له و ڕووخا ددام سه ڕێژیمی كاتێك قتر زه مویان هه  له

 داوای جیاتی لهه و  وه بهرده بیهر  لهه ی دیكهه جێگاكانی و شت رده سه شاری قوربانییانی كجاری یه  به ر هه بوون، یسالمیئ كۆماری
 ك وه كههانی هێزه ئیختیههار  لههه ئێرانیشههی ئیمكانههاتی ت نانههه ته ، وه عێڕاقههه تی وڵههه ده ن الیههه  لههه قوربانییههان ی وه بووكردنههه ره قه
  دایهه كاتێهك  لهه  وه ئه. رگرێ وه لێ ڵكیان كه دا ناوچه و عێڕاق  له خۆی ی گێڕانه ئاژاوه كانی رنامه به بۆ تا نا عبی شه شدی حه
 هێرشهی برینهدارانی و هیدان شهه سهوكاری كه و  كردوه نهه ری وروبهه ده و شهت رده سه شاری بۆ دانی ئاوه و ئابووری كارێكی هی   كه

  پێ شیان وه ئه ت نانه ته ئیسالمیش كۆماری و ن كه ده ری كۆڵبه  له ڕوو ژی نه مر نه ژیانێكی بۆ و تانی ره بێده ر به  له كیمیایی
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 .كوژێ یان ده و ر سه  كاته ده هێرشیان و نابینێ وا ڕه
 

 لههێ زوڵمیههان   وه نههه الیه نههد چه  لههه كوردسههتان اڵتی ڕۆژهههه  لههه  دیكههه كانی ناوچههه و شههت رده سه شههاری كیمیابههارانی قوربانیههانی
 ر، سهه  تهه كراوه كیمیاییهان هێرشهی بێتهاوانی  به زۆر و  دڕندانه  كه  وه ڕووخاوه عسی به ڕێژیمی تكارانی جینایه ن الیه  هل. كراوه
 چاوپۆشهی كه  وه ییشهه وه ته نێونه ڵگەی كۆمهه ن الیهه  لهه و كردوون نهه ن خهاوه  بهه لهێ خهۆی هی   كه  وه ئیسالمیه كۆماری ن الیه  له

 .تی مرۆڤایه دژی  له سامناك ئاوا تێكی ینایهج ر رامبه به  كردوه
 

 ، بجههه ڵه هه كیمیابههارانی قوربانییههانی مههافی بههۆ دواداچوون بههه ئێسههتاش تی خۆیههه جێگههای بههۆیە وتێ، نافههه و بههێ ده كههۆن مههاف
 تی حكومههه و زرێ دابمههه  وكاره ئههه بههۆ هێز بههه ڕێكخراوێكههی  كههه  یههه وه ئه ڕێگههاش باشههترین. بكههرێ  دیكههه كانی وناوچههه شههت رده سه
  بههه كیمیابههاران قوربانیههانی تهها ن، بكههه لههێ پشههتیوانیی كانیش كوردسههتانییه  حیزبههه موو هههه و باشههوور  لههه كوردسههتان رێمی هههه
  لهه كیمیایی كی چه قوربانیانی مافی  له دیفا  ڕێكخراوێكی  كه( چاك) ڕێكخراوی  كه  یه ئاماژه جێگای. ن بگه خۆیان كانی مافه

 اڵم بهه دا، مەبەسهتە ئەم بهۆ وڵی ههه زۆر ك یهه ماوه و كێشها تی حمهه زه زۆر بهوو، چهاالك ئوروپها و ند هوله  له بوو، كوردستان
  یسهه كه و ئهه. بوون نهه س بهه كانی وڵهه هه بەاڵم كهردن، ی وره گهه كهاری نهد رچه هه تهانی، ره ده م كهه و كران نهه پشهتیوانی هۆی به

 زگها ده ن الیهه  لهه و گشهتی  به  وه كوردستانه كانی سیاسیه  هێزه ن الیه  له  یه هه ترزۆر پشتیوانیی و زۆرتر چاالكی  به پێویستی
 ر هههه  چونكههه نههاكرێ، كوردسههتاندا ر سههه به زاڵ تانی وڵههه ده  لههه زۆر ڕوانی چههاوه. تی تایبههه  بههه  وه كوردسههتانه كانی سههمییه ڕه
 .نازانن خۆیانی ی كێشه  به ئێستاش و  زانیوه نه خۆیانیان ی كێشه  به  تاوه ره سه له
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٥٣ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٩ی جووالی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

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

 لو دای تیڕۆڕی دوکتور قاسم نده روه په  ین له که ت ده داڵه داوای ئیجڕای عه  ئێمه: ”دی پریسە“بۆ 
 

 . وه خاته ڕ گه وه ساڵ سی دوای قاسملو دوکتور تیڕۆڕی ی نده روه په بێ ده ئوتریش اڵتی وه: کان کورده
 

   که قاسملو دوکتور کورد داری تمه سیاسه ی نده روه په ی وه خستنه ڕ گه وه داوای کوردستان دێموکڕاتی حیزبی  له شڵماشی فا مسته
 .کا ده را،ک تیڕۆڕ ن وییه  له سااڵن سی پێش
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 سهی جهوالی ی13  لهه. ن ناکه بیری  له ئێران کوردی رانی نوێنه  که  ڕۆژێکه وڕۆ ئه ، دایه ندن سه ره په  له ڕژیم  له ڵک خه بێزاری
 هاوڕێیهانی  لهه دوو و  قاسهملو حمان بهدولڕڕه عه دوکتهور کورد داری تمه سیاسه ناوبانگترین به ن وییه شاری  له ر، وبه مه  له ساڵ
 بهۆ ئێران ڕژیمی رانی نوێنه ڵ گه ده سێ، کی ڕه گه  له ئاپاڕتمانێک  له وان ئه. کران تیڕۆڕ  وه ئێرانه پیاوکوژی تیمێکی ن الیه  له

 ئێههران ڕژیمههی فشههاری ژێههر  لههه ئههوتریش سهتانی ده کاربه.  دانههدرابۆوه بو ڵههه ته  کههه وێژه و ووت اڵم بههه  ، وه ببونههه کههۆ وێهژ و ووت
 ی سهاڵه سهی یهادی کهوردی حیزبی ندین چه نگرانی الیه و ندامان ئه ینی هه ڕۆژی. کرد ئازاد ک ڕێگریه هی  ێب  به کانیان قاتڵه
. ههاتبو  یهاده و ئهه بهۆ شڵماشهیش فا مسهته.  وه کرده( مان پاڕله می رده به)چ هێڵدنپله یدانی مه  له دوکتورقاسملویان بوونی هید شه

 ی که کیه ره سهه  حیزبهه  لهه  نێکهه الیه وی ی کهه حیزبه. ئێهران  له  کوردستانه دێموکڕاتی حیزبی سیاسی ری فته ده ندامی ئه شڵماشی
 تیهڕۆڕی ی نهده روه په  کهه کهرد ئهوتریش زایی قهه شهی به  لهه داوای مێهدیاکان ڵ گهه له وێهژ و ووت  لهه شڵماشی. قاسملو می رده سه

  بهێ ده ئهوتریش. قاسهملو مان کهه ره ڕێبه بهۆ ین کهه ده ت داڵهه عه ڕایئیجه داوای  ئێمه کوتی و ئه.  وه بکرێته زیندوو قاسملو دوکتور
 و لهه  کهه  رپرسهیاره به ئهوتریش دادسهتانی بهوو سیاسهی تڵێکی قه  وه ئه خۆی، کانی دێموکڕاتیه  پرێنسیپه و یاسا  به بێ ند پابه

 . وه بکۆڵێته  تیڕۆڕه
 

  وه نه ت ناکه ووت و وێژ ڕه( کان کورده)وان  ئه

 
 دا هاوشههێوه تڵێکی قههه  لههه 1997 سههاڵی وێ لههه.  وه هێنایههه رچاو بههه کی یههه نمونه ک وه ڵمان ئههه  لههه میکۆنۆسههی دادگههای شڵماشههی
 .ناساند  تیڕۆڕه و ئه رانی بڕیارده  به ئیسالمی کۆماری رانی ڕێبه ئاڵمان دادگای. کرد حکوم مه کانیان بکوژه

 
 کوردسهتان دێمهوکڕاتی حیزبهی و بو ههه ی درێژه و وام رده به قاسملو کوشتنی دوای ئێران،  له کان کورده زیاتری مافی بۆ بات خه
 ههی   چونکه ، وه ینه ناکه ت ڕه هیچکات وتووێژ پرێنسیپ ک وه  ئێمه شڵماشی. وێژ و ووت بۆ  تێدایه گی ئاماده ر هه ئێستاش تا

 چهاوی  بهه کهورد پرسهی ئێسهتاش تا ئێران ڕژیمی  وه هداخ به اڵم به. نابێ ر سه چاره نیزامی ڕێگای و ڕ شه  به سیاسی کی یه کێشه
 کی موشهه هێرشهی ئێران دا 2518 سیپتامبری مانگی وتی ڕێکه  له. کات ده ڵ گه ده وتی که و ڵس هه و نگێنێ سه ڵده هه تی منییه ئه

 دا هێرشهه و لهه. عێهڕاق اکوریبه کوردستانی رێمی هه  له کوردستان دێموکڕاتی حیزبی نی الیه دوو گاکانی باره و  بنکه ر سه  کرده
 کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی ری ڕێبههه نههدامانی ئه سههیان که 6 دا کان قوربانیهه نێههو  لههه  کههه  کههه دا سههت ده له گیانیههان س کهه 16

.  وه نهه ده ده اڵم وه بهڕین و کوشهتن  بهه وان ئه و ین که ده سیاسی ی چاره ڕێگا و وێژ و ووت پێشنیاری  ئێمه کوتی شڵماشی.  بوون
  پێتوایههه. بێ هههه دا ی رنامههه به  لههه کههداری چه ڕی شههه ئێسههتاش چههێ ده وێ کوردسههتان دێمههوکڕاتی حیزبههی ی دیکههه ی کههه نه الیه

 مریکا؟ ئه نیزامی هێزی  له شێک به  به ببن کانیان رگه پێشمه
 

 :شڵماشی کوتی

 
  شمان هاوبه کی یه کومیته  ئێمه. ین ناکه ڕ شه نێک الیه هی  تی رایه نوێنه  به  که ڵوێستین هه ک یه ر سه له کان حیزبه مو هه  ئێمه
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 خسهێ بڕه رجێک مهه و ل هه  که  وه ئه یان ڕژیم ڵ گه ده وێژ و ووت بۆ خسا ڕه ت رفه ده ر گه ئه  که رجێک مه و ل هه بۆ  هێناوه پێک
 .ین بکه کوردستان ی ئیداره  وه که یه  به بتوانین  که کان هێزه ی وه ڕانه گه بۆ
 

 تۆمی کی ئه جیاتی چه  نان له

 
 وان ئهه. وێ ده ژیانیهان و نهان ڵکو بهه نهاو تۆمیان ئهه کی چهه ئێهران ڵکی خهه. بهن ده بێزارتهر ڕژیهم  لهه ڕۆژ ڵ گهه  لهه ڕۆژ ڵک خه
  وه ئهه ک نهه کانن، خۆشهخانه نه و  قوتابخانهه  بهه یشهتن پێڕاگه خوازیهاری وان ئه نین، ئیسڕائی  ڵ گه  له  کێشه و ڕ شه نگری الیه
 .بکرێ لوبنان یان و عێڕاق  له کان تیڕۆڕیستیه  گروپه رفی سه ئێران سامانی و ت روه سه  که
 

 (بۆتەوە باڵو دا" کوردستان"ی ٧٥٤ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٩ی جووالی ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 ن نەمێنێ ر ئاسمانی ڤییه سه له  شه ڕه  ڵه و په هدەبا ئ
 

 (دا دەقی وتاری ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب لە کۆبوونەوەی بەردەم پارلمانی ئوتریش)

 
 !بەڕێز ئاغایانی و خانمان
 !خۆشەویست دۆستانی

 
 حیزبههی زنی مههه ری ڕێبههه ریتێههرۆ ی سههاڵه سههی سههاڵڕۆژی بههۆنەی بە کە ڕێوڕەسههمە  لەم شههدارییتان به بههۆ ین کههه ده سپاسههتان

 شههاری سههێی گەڕەکههی لە بەر لەمەو سههاڵ سههی. گیههراوە هاوڕێیههانی و قاسههملوو حمان بههدولڕه عه دوکتههور کوردسههتان دێمههوکراتی
 لەسهەر ڕەسهووڵ، فهازڵ دوکتهور و ر ئهازه قادری عەبهدوڵاڵ قاسملوو، عەبدولڕەحمانی دوکتور کورد، سیاسەتمەداری سێ ڤییەن،
 و ڕێهژیمەوە ئەم تێرۆریسهتانی دیپلۆمهات گهوللەی دەسهتڕێژی ر بهه  وتنهه که ئیسهالمی؛ کۆمهاری رانی نوێنهه ڵ لەگهه وتووێژ مێزی

 دوایهههین  نهههه و ت جینایهههه م کهههه یه  نهههه ئیسهههالمی کۆمهههاری سهههتانی ده کاربه ی تهههه جینایه و ئهههه ت ڵبهههه هه. دا لەدەسهههت گیانیهههان
 خەڵهک زۆربەی الی لە. بهرین و کوشهتن و جینهایەت لە پهڕە رانئێ ئیسالمیی ڕێژیمی ساڵەی چ  مێژووی. بوو تیشیان جینایه

 لەنێهوان. بهراون لەنێهو  دڕندانهه شهێوەگەلی بە یها و کهراون ئێعهدام یها ئینسهان زار ههه دان سهه  بهه مهاوەیەدا لەو کە ئاشکرایە
 ئاکهامی لە ییەکهانڕۆژهەاڵت حیهزبە ئەنهدامانی لە کەس ٤٠٠ لە پتهر عێهراق کوردسهتانی لە تەنیها ١٩٩٧ تا ١٩٩١ ساڵەکانی
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 سەنگسههار وەک حههوکمی واڵتەوە ئەم دادی دەزگههای لەالیەن ئێرانههدا لە. كههوژراون ڕێههژیمەدا ئەم كانی تێرۆریسههتییه  چاالكییههه
 لە دەسههتبڕین دەبههن، خۆیههان هاوسههەرەکانی لە بههێجگە کەسههانێک لەگەڵ سههازکردن پێوەنههدی تووشههی کە کەسههانێک بههۆ کههردن
 بە زۆر خەڵکهدا، چهاوی لەبەر دان سهێداره  لهه ت نانهه ته و دیهکە سهزادانی شهێوازی زۆر و چیقام بە لێدان کردن، دزی ئاکامی
 .دەچێ بەڕێوە ئاسایی

 
 ئەم سهەرەکیی ڕێهبەری و دایە مەالکهان دەسهتی لە ی کهه ڕێبەرییه  کهه خەالفەتیهیە سیسهتمێکی ئێران بەڕێوەبەرایەتیی سیستمی

 لە  وه بێسهنوره اڵتێکی سهه ده  بهه و؛ زانهێ ده زەوی ر سهه  لهه خهوا نهوێنەری  بهه خۆی و، دەناسرێ «فەقیهه وەلی» بە حکوومەتە
 ئهایینزای و ئیسهالم ئهایینی لە تایبەتی خوێندنەوەیەکی لە  سیستمه و ئه سزادانی یاسای.  بووه جێگیر سیستمەدا ئەو لوتکەی
 .نییه ییەکانەوە وه ته نێونه و تانەمرۆڤدۆس یاسا بە کرداری پێبەندییەکی کە دەگرێ؛ سەرچاوە ئیمامی دوازدە شێعەی

 حیهههزبە ئەنهههدامانی. دەکهههرێ زیهههاترەوە ئهههازارێکی و ئەشهههکەنجە بە ئێهههران ئیسهههالمیی کۆمهههاری سیاسهههیی رانی دژبهههه سهههزادانی
 کەسهانە ئەم بهۆ کە دەبرێن، ناو «محارب» و «االرض فی مفسد» بە حکوومەتەوە ئەم الیەن لە ڕێژیم دژبەری کوردییەکانی

 و چەپ قهۆڵی بڕینهی دارەوە، بە هەاڵواسهین گهوللە، بە کوشتن کراوە؛ دیاری سزادان شێوە چوار ئیسالمی سزای یاسای بەپێی
 .دوورخستنەوە چوارەمیش و، بەپێچەوانەوە یان و ڕاست ڕانی

 
 ی١٧ لە. ئیسهالمی ریکۆما ڕێژیمی کانی ته جینایه سامناکترین  له کێک یه ی وه بیرهێنانه وه بۆ  تەوه بووینه کۆ  لێره  ئێمه مڕۆ ئه
 ر ئهازه قادری عەبدوڵاڵی و قاسملوو عەبدولڕەحمانی دوکتور ئێران ئیسالمیی ڕێژیمی تێرۆریستەکانی لە گرووپێک دا١٩٨٩ ی٧
 رانی نوێنهه ناو بهه ڵ گهه له  هیهوایەوه و بهه  کورده  دیپلۆماته سێ ئەو. کرد تێرۆر وتووێژ مێزی ر سه له سووڵیان ڕه فازڵ دوکتور و

 مخهابن اڵم بهه.  وه ببیننهه ئێرانهدا  لهه کهورد لەی مەسهه بۆ ئاشتیخوازانە و سیاسی رێکی سه چاره  که دانیشتبوون ئیسالمی ریکۆما
 تێرۆریسهت کۆمانهدۆیی گرووپێکهی نهاردنی  لهه  جگهه بوو نه شتێک ئیسالمی کۆماری تی حکوومه تیی رایه نوێنه ی سته ده ی رنامه به
 کههاتی ئەو تی وڵههه ده ی وه کههرده چههاوەڕواننەکراوتر و ناخۆشههتر مووی هههه  لههه. هاوڕییههانی و لووقاسههم دوکتههور خسههتنی لەداو بههۆ

 پۆلیسهههی الیەن لە تێرۆریسهههتەکان یەکەمهههدا ڕۆژی لە نهههد رچه هه. دا سهههامناکه  تهههه جینایه و ئهههه ر رامبهههه به  لهههه بهههوو ئهههۆتریش
 ی وه لێپرسههینه و دادگهها  بههه بههدرێن ی وه ئههه  بههێ یههدادوای لە بەاڵم لێپرسههینەوە؛ بههۆ بههردران و کههران دەستبەسههەر ئۆتریشههەوە
. تههاران بههۆ کههرانەوە بەڕێ پاشههانیش و کههران ئههۆتریش والتههی لە ئێههران باڵوێزخههانەی ڕادەسههتی بکههرێ، ڵ گههه له قانوونییههان
 ەوەیکههرد درێژەدانههی هههۆی بە بههوو واڵتە، ئەم دادی وەزارەتههی و ئههۆتریش دەوڵەتههی مافویسههتیی  لههه دوور و شههیاو نه کههردەوەی

  و شەڕەفکەندی سادق دوکتور  تێرۆرەکاندا بەرچاوترین لە دیکە یەکێکی لە که. دیکە واڵتانی لە ڕێژیمە ئەم تێرۆریستیی
 .بەرژەوەندیخواز دەوڵەتانی بێدەنگیی و تێرۆر دەستی قوربانیی بوونە ئاڵمان بێرلینی شاری لە هاوڕێیانی

 
 حەسههەنی سههەرکاری هههاتنە دوای.  وامههه رده به خههۆی دژبەرانههی کوشههتنی و رۆرتێهه ر سههه له جۆراوجههۆر ی شههێوه  بههه ڕێههژیم ئێسههتاش
 پێشهوو لە خراپتر ئاقارێکی بەرەو ئێران  له مرۆ  مافی بارودۆخی دابوو، درۆی  ڵێنیی به زۆر  که سەرۆککۆمار وەک ڕۆحانیش
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  لهه کان تێرۆریسهتییه  ڕێکخهراوه  لهه انیپشتیو. سەرترەوە چۆتە کردن ئێعدام هەروەها و سیاسی زیندانییانی ئاماری.  ڕۆیشتوه
 دێمههوکراتی حیزبههی و گشههتی به کههورد گەلههی دژبە تێرۆریسههتییەکانی کههردەوە.  وامههه رده به ن مههه یه و  لوبنههان و سههووریە و عێههراق

  کهه دا٢٠١٧ سهاڵی  هله سیاسی ری فته ده ی بنکه  له بۆمب ی وه دانانه ک وه ؛ وامه رده به جۆراوجۆر ی شێوه  به تی تایبه به کوردستان
 نهدیی ناوه ی کومیتهه ی وه کۆبوونهه کردنهی کباران مووشهه حیهزبە، ئەم پێشهمەرگەی و کهادر لە کەس ٥ بهوونی شهەهید هۆی بووە
 و دیهارترین لە کەوتەوە؛ لهی برینهداری ٤٠ لە پتهر و شهەهید 16  کهه دا٢٠١٨ سهاڵی  لهه عێهڕاق کوردسهتانی ی کۆیه  له حیزب

 بە خههۆش ڕووی ئێههران سههتانی ده کاربه  وه تۆمییههه ئه بەرنههامەی ی بههاره  لههه. ڕێههژیمەن ئەم یسههتییەکانیتێرۆر کههردەوە نههوێترین
 مهاوەی. ئەتۆمین چەکی دروستکردنی خەریکی لەژێرەوە بەاڵم وتووێژدان، لە ئەوان لەگەڵ و، دەدەن نیشان ڕۆژاوایی واڵتانی
 داوە، مارۆ گهه بەتونهدی وە ئابوورییه باری لە ئێرانی و دەرەوە هاتۆتە بەرجام ڕێککەوتننامەی لە ئەمریکا واڵتی کە ساڵێکە
 تێرۆریسهتییەکانی کهردەوە هەمهوو لە سهەرەکیی ڕۆڵهی لەراسهتیدا پاسداران سپای. ناساندوە تێرۆریست وەک پاسدارانی سپای

 .دەگێڕێ واڵت دەرەوەی و نێوخۆ لە ڕیژیمدا
 
 و شهههەڕ و تێهههرۆر دژبە و، دێموکراسهههییە و ژیهههان  وه پێکهههه ئاشهههتی، رینگ الیهههه کە داوە نیشهههانی کهههردەوە بە کهههورد ی وه تهههه نه

 بهن پاڵپشهتی ڕێگهایەدا لەم وتووەکان پێشکه  وه ته نه و دێموکرات و ئازاد واڵتانی ش پێیه م به ر هه  وایه ق حه. ناعەداڵەتییە
 پرسهههی لە ڕێهههز کهههارە بەم ڕاسهههتیدا له  هاوڕێیهههانی، و قاسهههملوو دوکتهههور کهههوردان ری ڕێبهههه دۆسهههییەی ی وه ڕخسهههتنه گه وه  بهههه و
 ئههۆتریش حکههوومەتی وەبیههر ئەوەش لەبەر هەر.  دەگیههرێ ئینسههانی مههافێکی موو هههه  لههه بێههبەش میلیههۆنیی پەنجهها کی یههه وه ته نه

 لە داوا ئهێمە. ڕاپەڕێنهێ بەباشهی دا لێکهراوه زوڵهم  وه تهه نه ئەم بەرامهبەر لە خهۆی ئینسهانیی و یاسهایی رکی ئه کە دهێنینەوە
 ڕ گهه وه ڤیهیەن شهاری لە هاوڕێیهانی و قاسهملوو دوکتهور تێهرۆری دۆسهییەی کە دەکەیهن ئهۆتریش واڵتهی دادئەستێنیی ارەتیوەز

 بههۆ جینایەتکارەکههان کە بکههرێ ناچههار تههاران لە ئێههران ڕێژیمههی مەبەسههتەی بەو بکهها، بههۆ جیههدیی پێههداچونەوەی و  وه بخاتههه
 ن ڤییهه ئاسهمانی ر سهه له  شهه ڕه  ڵهه په و ئهه و بچهێ بەڕێهوە ت داڵهه عه بها ده .بهدا ئۆتریش واڵتی تەحویلی  عاداڵنه کی دادگاییه
 .نەمێنێ

 

 !تدا داڵه عه دواداچوونی به  له بن وتوو رکه سه
 !ئاشتی و ت داڵه عه ئازادی،  له پڕ کی دنیایه بۆ ڵێ به
 ت جەنایه و دیکتاتۆری تێرۆریزم، بۆ نا
 

 (ەوەبۆت باڵو دا" کوردستان"ی ٧٥٤ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٩ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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 ساڵێك به سەر یەكێك له تاڵترین بیرەوەریەكان

 
 

 
 
 
 
 
. ڕێەپەدێههت دا شههانمانۆكێبههات و تەخ یگههاڕێ یكههانەیرەوەریب نیترڵلههه تهها كێههكەیر ەبههه سهه كڵێرمانههان سههاەخ ی١٧ ڕۆوەئ
 یەكەینهاوێخو مهۆنیجار له پل نیئاخر ۆوه كه بەتێنگیزرەدا د مێله گو یندەناو یەتیكوم یدیهەش یندامانەئ ینگەد ستاشێئ
 یاسهیس یچهونۆب رانێهئ یسهالمیئ یتكهارەینایج یمهارۆك یكبارانەموشه شێپه كێهكەند خولەچ دا،كوردستان  یاتڕموكێد یزبیح
وه كههه ەنێدریههبەم وەو چركههه سههاتانەئ سههتاشێئ. ڕیبههەردەد رانێههكوردسههتان و ئ یانكەیاسههیله سەسههەت بههه مەبارەسهه انۆیههخ

كههان ەیتەیاڵەمۆكەۆڕك تەنههد خههولەچ یبههو و دوا سههامناك یكەینگەدێههب ینههوقم مۆنههینههگ بههوون و پلەد ێبهه داێیههت انمههانڕێیهاو
چركه به چركهه . مانەكەلەگ یتاڵەسورخ یدانیهەو ش اتڕموكێد یدانۆرخەب یاڵەق یبو ڵاڵەدا ش نێله خو یەنێله و بوونڕپ

ك، ەیەركردەسهه یبههون دیهەشهه یرەبەسههاته و خەر چركەه. وهۆبههەتههر دەەورەكباران گەموشهه یوارەك ئاسههەك بههه خههولەو خههول
. نتهریرەب هڵهلهه قاف مهاوێبهه ج یەمێئ یرۆو ناس وهۆبەد ژترێدر دانیهەش یەڵقاف. وهۆبەد واڵك بەیەرگەشمێك وپەیەرماندفە
   یەرگەشههمێو ده كههادر و پ یرەبڕێهه ینههدامەش ئەشهه مههانیوت كههه زانەركەد ۆسههاتمان بههەكار ینههیبر ییۆاڵقهه یواوەبههه ت كێههكات
 یزانۆسهڵلهه د كههید یسەله چ  ك اتریخت كردوه و زەب انیانیدا گ میژڕ یەیەندانڕد هیكەموش رشهێو هەل موكراتێد یجەوبە
 .بوون نداریمان برەك شتمانهیل و نەگ
 
 یتههاڵەژهڕۆ یقامەقام بههه شههەوه و لههه شههەتێنههاچ ریههمههان لههه بەتەینایو جەئ زیههرگەه كههه ێبزانهه ڵلههه د نیقهه یدوژمنهه ێبههەد

 ی٢١كباران، لهه ەموش یدوا كێژڕۆند ەچ اینەت نۆك چەروەوه، هەتێگرەردەوە تەینایو جەئ یماڵەدا و ستیوەشۆخ یكوردستان
 یەڵكسهاەی یرەوەریهلهه ب. وهەیدرا میهژڕر بهه ەنێهزەو ت زێبه ه یكێماڵەكوردستان، و یتاڵەژهڕۆ یرەرانسەرمانان دا له سەخ
ه كهه تها وەمەكەتهازه د نڵهێەو ب نمێنهوەداد دانیهەشه یپاك یانیگ ۆب زڕێ یرەدا س اتڕموكێد یرەشۆكێشازده ت یكران دیهەش

  . بم انیگاڕێ یرەدەژێدر انمیژ یەناسەدوا ه
 

 ٢٠١٩ی سێپتەمبەری ٨: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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  که ویسته خاکی و خۆ نه  ره مین ساڵڕۆژی تیڕۆڕ کرانی ڕێبه ه ٢٩

 
 

 
 
 
 

  لهه اتریهوز نیبهو یزبهیح یهاوکهار  وه کههێپ ڵش سها شهه ی کههیزین. یناسه بهاش ده  وه کههیزین  لهه مینهد فکه هڕ شهه یسادق دوکتور
  کهه  هیه ئامهاژه یگهاێج. نیایهژ ده  وه کههێدا پ ژوور ک هی  شت له رده سه ی ناوچه ۆیج وهیش  له یاسیس یر فته ده یگا باره  له کڵێسا

 یخههود  کههه ژووره ی وه ره سههه یال  دروسههت کرابههو کههه  وه هیههناڵ نههده بههن که  و بههه نههدرابو قهڵ هههه ۆبهه یرز عههه  مان چونکههه کههه ژووره
بهن   بچوکمهان بهه یکه هیه گههۆهاران ج مهن دا بهه یگهاێو و ج ئهه یگهاێج یاسهتڕ وهێهن  ههات و لهه ده داێهپ یبهو، ئهاو  کهه نهاڵ نده که
  لهه رۆز  وه وزانسهته یوار نهدهێخو ی پلهه یبار  م له و هه وه نه مه ته یبار  م له من هه ئه.  که ژووره ی وه ره ده ۆکرد ب رده دا ده رگاکه ده

و  ئهه ماڵ بهه.یزانه و ده ئهه ی براچوکهه  بهه نیبهو کیهزین کێهل اتریهز کێهدا کات ییتهاۆک  شهاگرد و لهه  بهه مۆو بهووم و خه خوار ئه
. کهردم ده ێله یچاو کێقیفڕت  نانه و ته ۆیخ یهاوشان یکێهاوکار ،یزبیح یک هڕێیک هاو کرد و وه ده رۆمن ز ڵ گه  له یی وره گه
  بهه یسهالمیئ یمهارۆوت ک رکهه ده ماڵ بهه ،یسهالمیئ یمهارۆک ڵ گهه له ژێهووت و و ۆناو به  کرد به مانۆشن ی ناوچه یر فه سه  وه کهێپ

 کتر هیه یهاوکهار  بهه  وه هیشهۆخ  بهه  کهه. انهابود زبیهمو ح هه ۆو ب  مهێئ ۆب ی وره گه یک هی هڵ ته یزبیح  یتاو هڵ هخڵ هه یهاوکار
 ییتهاۆک زبیح یوتن رکه سه  به  که نی بکه کێکار مانیکرد و توان  که رانهی قه یت هییریم باشمان مود و هه یزان مانێم زوو پ هه
  رز نرخانهد، کهه بهه یمن یوت کهو  سڵ من کرد و هه ڵ گه  له یلوتف رۆدا ز یند ناوه ی تهیکوم یمۆنیلپ  و له دا وه انهڕ گه  له. ێب

 ی وه نهینوسه ی وهێهچوارچ  بهدا و لهه گهاڕێن  مهه ته وادارمیهه.  کردوه ێپ ی شارهیدا ئ ک هیگاێج  له  نزاده سه حه ڵاڵبدو عه ستاۆمام
 . وه هیابون زبیمو ح هه یوبردنێن له یازین  به  م که بکه یسالمیئ یمارۆک ی وهو دا به  شارهیئ یباش  کانم دا به زمونه ئه
 
 ۆبه یرگ جه  و بهه  نهه)یسهتیو نه ۆبهوون و خه یخهاک ینهد فکه هڕ شهه یدوکتهور سهادق ر بههڕێ یدیه شه یکان ته فهیس نیتر وره گه  له

ش  وه ئهه ڵ گهه  ، لهه وه کهرده ده ریهب یباشه) یاوڕبهێ، ل( هیهو پا  پلهه  و نه یخس شه یازیمتیئ یرگرتن وه  خواردن، نه  گرنگ بو نه
 یالفه ماڵ و زانها بهو، بهه وار نهدهێخو یکێسه که ڵێیتا ب هه) دا یت هیکوردا یبازڕێ  له  وهۆ، ساغب(دا ده یارڕیکرد و ب ده نه ییاڕاڕ
 ایه،  وتو ه دوا کهه نڵهێب ێهیبو پ گ نههگرنه ۆیو به  وهۆسهاغ ببه یت هیهکوردا یبهازڕێر  سهه  برد و لهه ده نهه ی هڵه ههه  بهه یریوناکبڕ

 یتوان انهدهی نهه یشهیکان قهیفڕ نیکتریزیت ن نانه ته. نابو و په  ێپ ێو ب استڕ ڕێدا  یکان چونهۆب ینڕیرب ده  له( ستینالیۆناس
ر  بهه  ک لهه نهه ماڵ به بو، دوکتور قاسملو هه یت هیرا بهڕێ  به ڕی باوه رۆز. بو ۆیخ یر زه و نه یئ هڕ ین خاوه ن،ێر دان سه له ینێشو
 یبردن وهڕێه و بهه  ژانههڕۆ یکهارو بهاور  نها لهه ده. کهرد ده ێپه یمادیعتیو ئ یزان ده ی شاوه وهێل  به کوڵ به ،ێب یوتو نکهێشو ی وه ئه
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 یتهوردوک یوحهڕ. بهو یهی وه تهه نه یک هیه هیرما سهه یاسهتڕ بهه یند فکه هڕ شه یدوکتور سادق. گرت ده ێل یش خنه هڕ رجارۆدا ز زبیح
  . شاد یهکوردێد ینێو حوس ناڵ رده ئه یونیهوما ،یبدول عه یتتاح بون، فه دیه شه ڵی گه له  که یانڕێیو هاو دیه شه
 

 ٢٠١٩ی سێپتەمبەری ١٧: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

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

 کۆبوونەوە پاڕلەمانی عێڕاق
 
 یتەبیتهاە، ب کهانیەکەرەد ەزێهه ەیوەمهانەن ایه ،ەوەمان رەس ەل اردانڕیب ۆب ەوەتێبەد ۆک اقێڕع یمانەلڕپا ەممەکشیە یژۆڕ
 کهههایمرەئ یرکردنهههەد یارڕیهههب مەه. یەدژوار دا کێهههلەگ یکیەمههاەلێد مەردەبەل داەیەلەسهههەم وەل اقێهههڕع. اقێهههڕع ەل کههایمرەئ

 گومههانێب کههاوەد ڕەتههو رانێههئ ەاریههد یشههەوەمان رەسهه ەل ارڕیههب مەو ه اقێههڕع یداهههاتو رەسهه ەل ێنههەداد ەورەگ رۆز ینکارێشههو
 ەل اقێهڕع یرەد ەو ههاتن کهایمرەئ یکهانەزێه یرکردنهەد یخراپه ینکارێشهو نهدەرچەه. اقێڕع ەل داەد رترۆز ەیئاژاو ڵیوەه
 یرەنگەو سه ەڕشه یدانەیهم ەکهاتەد یکجهاریە ەب اقێهڕع وەاتریهز کێهلەگ کهایمرەئ ەڵگ ەل یهڕۆڕت ەو دژ یتهییەمنەئ یمانەیپ
 . رانێئ ەیوەشێپ
 
 مەه وەوەتێهنێبم اقێهڕع ەل ێتهوانەد مەه. مهنەردەبەل یرەگەو ئ مکانیئ رۆز اقێڕع یمان ەلڕپا یارڕیب یتڵەحا ەل کایمرەئ
 وەل ەوەتێهب مانیشهەپ ەمهاو نیکهورتر ەب ەک اقێڕع رەس ەبخات رەگیکار ەندەوەئ یاسیو س یزامین ،یئابور یکێفشار ێتوانەد
و   ێبگهر ەڵه اقێهڕع یزامهین یارمرتیه ەل سهتەد اق،ێهڕع رەسه ەبخهات یئهابور ۆیمهارەگ ێتوانەد کایمرەئ. یتیەداو ەیاریڕب
 تەنهانەکوردسهتان و ت یباشهور ەتێهنێب یکهانەزێه ێتهوانەد شەوەل ەجهگ. ێبه ترڵەداعهش ئهاوا یکانەپاشماو یستەد ەرۆمجەب
بهاس و  رەب ەوەتێهنێب شیمۆانهدڕفڕی ینجهامەکوردسهتان و ئ یمهێرەه رەسه ەوەکوردسهتان بخهات یکانەنراوڕێداب ەناوچ ێتوانەد

دا  یفیتها ەیشهێک وێهن ەبکها تها ل ەاڵرەب شیاقێهڕو ع داەکەناوچ ەل ەڕباو یگاێج یژیاتڕست یکێمانەیهاوپ ەکوردستان بکات
 . ەوەتێبتو
 
 رۆز ەیشههەڕەه ەاسههتڕ میههژڕ یانسههتەدەکارب. ەویەکهها ەتێههنێب کههایمرەئ ۆبهه ۆوتههەئ یکەیەشههێنههاتوانن ک شیرانێههئ یکانەشههەڕەه
و  رانێههئ یخههاک یخههود وێههن ەتێههچەد ەڕشهه کهها،یمرەئ یتونههد دژ یکەیەوەکههاردان رەه ەب ەبههزانن ک شەوەئ ێبههەد مەاڵب ن،ەکەد
 .ێبگر ەوەئ ەیرگەب ێبتوان ەک ییەوا دا ن یکڵێحا ەل شیمیژڕ
 

------ 
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 رۆز یکێسهتێوەڵه مانهانەیو هاوپ کایمرەئ یدژ اقێڕع ینماەلڕپا یارڕیب ەل کردنەن یشدارەب ەکوردستان ب یباشور ەل کورد
 انیهکیەفاەو  یهه یبهەڕغ یمانهانەیههاو پ کهاویمرەئ رەگەئ ەوەتێهوەبک ێله یباش یکێمەرهەب ێکرەد وانەڕچاو. گرت ەیرانیژ
 وەئ یبورئها یداههاتو دا قهازانج ەل نیبها بهزان ،ێنهدرێنرخەد رزەب انەیکەستێوەڵه ەارید ەقس ەب مەکیالن ستاێتا ئ. ێبەه
 .ەوەنەکورد بد یلەگ ەیچاک داەد گاڕێ ەتاناڵو
 

 ٢٠٢٠جانێوێری  ی٧و  ٤: ڕێکەوتی  -کی نووسەر  دیواری فەیس بوو: سەرچاوە
 

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

 سیستمی زیددی هەوایی
 
 ینههەدەم ەیارەیههت ەیبههد گههاشڕێو  ەیچههاالک بههک دەسهه ەل دەسهه یتڵەحهها ەب یههیواەه یددیههز یسههتمیس. ەیەعیفههاج یاسههتەڕب
 رەد انیهکانڵەماەبن ەڵگ ەل ۆیخه یردەههاود ێبتهوان نۆو چه ڵهێچ ب ێنهازان اویهپ. ەوەیەد یرەب ەید ێهیل شیپاشهان ،ێستەه
 ەب مهانۆخ ەک ێد سهتەد ەل مانەنهدەوەئ رەه. دا ەیەورەگ ەسهتۆک وەئ  یکردنه ممولەحەت ەل ێبزان کیرەش ەب ۆیو خ ڕێبب
 ەب. کهانەکورد ڵەمهاەبن ەل یتەبیتها ەو ب کانڵەماەبن موەه ەل یگشت ەب. نەیبک ێل انیشۆخەرەو س نیبزان انیمەغ یکیرەش
 مەک یو النهه ێبههەه یرەسههەل انیسههتێوەڵه کانیەکوردسههتان ەزبیههح ەک گههرتەد یشههەڵیه ەیەورەگ ەعیفههاج وەمههن ئ یچههونۆب
 نەبک انیکانڵەماەبن ەل یشۆخەرەس
  
 یگهاێج  یهه وابهووەک یشهۆخ ەیکەتاڵو کهوەڵخ ۆبه تەنهانەت ەماوەن یتڵەوەودێو ن یخالقەئ یکێرسنوو  یه یسالمیئ یمارۆک
 رەسههەل مانیسههالمیئ یمههارۆک ەیدرنههد کەیەوێشهه مههووەهەب ڵەسهها ٤٠ تەاڵژهۆر یکههورد ەیمیئهه یتەبیتههاەب یههیەسههورمان ن رەسهه

 ەوەداخەب نیدیو شاه ەوەتێکرەدیتاق
   

 یتیەنهههایج ەک داناێهههپ انیهههددان ،ەوەمیهههژڕ یرانەسههه مهههوەه نیەال ەل شیهههوەئ ئاشهههکرا، یکردنهههۆدر ژڕۆچهههوار  یدوا یئهههاخر
 نیەال ەل ەگونههاهێب ەاویههو ژن و پ ڵمنههدا مههوەه وەئ یختکردنههەب انیههگ ۆیهههەبههو ب ەک نیکراۆئهه ەیکەارەیههت ەیوەخوارەخسههتن
 یورەف رەه ەک انههدەیگاڕ انەیههوەئ اسههتڕ ،ەوەتێناشههاردر انۆیههب انیههزان ەک ەیوەپههاش ئ ەتههاز. ەدراو نجههامەئ ەوەمیههژڕ یخههود
  یویههفر ەک رانێههئ یکههەڵخ ەل ەیەسههتەد وەئ ەیکەئههاخر کههوەڵب. انیههمەردەب یەخسههت کههایئامر یمارۆککۆرەسهه ەکەتیەنههایج یدوا
 ههاەروەه. یە یەتهەدامەن موەه وەئ ەیرچاوەس ەک نەدەکوشت ن ەب کێمیژڕ ۆب انۆیخ یدیو چ نێب رەبەخەب ەخواردو انیمیژڕ
و  ۆخه یدیهدا چ یو کوردسهتان یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ وێن ەل تەبیتاەب زانن،ەد یاسیس یرەبڕێ ەب انۆیخ ەیسانەک وەئ کوەڵب
 کیەال مهوەه کهوەڵب. ەیەه ۆڕو گ ڵئا یمکانیئ کڵێزقاۆت داەمیژڕ وەئ ەیوێچوارچ ەل ەک ەیو ەب نەدەن ویفر انۆیخ یکەڵخ
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 ەوەوەئ یشهههوم یرەبێسههه یەیسههها ەل ەک. ەرەنێهههتهەگبەن ەمیههژڕ وەئ ینهههانۆڕگ ەل ۆبههه سهههتنەبب تەممیهههه یرەمەک یههیاڕکێت ەب
 .ێد رەس ەب انیکێساتەکار ەیژڕۆ رەو کوردستان ه رانێئ یکەڵخ ینەاڵمۆک
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----------------------------------------------------- 

 
 ڕەزا پەهلەوی

 
 یەیدوو شها وەئ. ەبهوەن یریبهاب و بهاپ یابردووڕ رەسەل ینێرەن یستێوەڵه نیبچوکتر ێب ەڵگەل یستاشێا ئت یوەهلەپ زاڕە
 یمههاەبن رەسهه ەل تەللیمهه-تڵەوەد یاتنههانیو بن رانێههئ یکههانەوەتەن ەیوەتوانههدن ۆبهه نههاێکارهەب انۆیههخ یتەاڵسههەد مههوەه ەک
 یشهههکردنەبێب ۆبههه ههههاەروەه. فهههارس ەیوەتەن یتەاڵسهههەد یکردنهههڵزا یقهههازانج ەفهههارس و ب ەیوەتەن یکانیەنهههدەتمەبیتا
 وەداو نجهامەئ انیهتیەنایج انەیهد شیەسهتینێوۆش ەتەاسهیس وەئ یپاندنەس ۆب. کورد ەیوەتەن یتەبیتاەب ،ەکید یکانەوەتەن
و  رەبڕێههدا  انیههناو ەل ەک ،ەکوشههتو ایهه ەداو ەدارێسههەکههردن ل یتیەکههوردا یتههاوان ەب ایههنەت انیههکورد یلههەگ ڕۆڵەی انەیههد
 ،ەئههاوار الەم کههان،یەنیموع قز،ەسهه یکههانەگزادەب ،یقههاز یدرەسهه ،یقههاز یفەیمحمههد، سهه یقههاز واەشههێپ کەو ەیرکردەسهه
 ەیستەد رێژ ەیکید یکانەوەتەکورد و ن ەیوەتەن ۆیەب. بونەه ەکید یرەشۆکێو ت ەرکردەس انەیشکاک و د ریباپ ،ەفزادیرەش
 ێنهاب اتریهز شەو ەل وەوەبهداتەڵه یتیەپاشا ەیوێش ەب ڵەیەما ەبن وەئ ەیمەرۆت ەکید یکێجار نەدەن گاڕێ ەستیوێپ رانێئ
ئاشههکرا  ەب ەیوەئ رەگەم خوازانیئههازاد ەیرەب وێههن ەتێنێبخههز ۆیخهه شیرەگیکههار یکێسههەک کەو یوەهههلەپ زاڕە ێبههدر گههاڕێ
 .ێبناس یسمڕە ەب شیرانێئ یبوونەوەتەن ەو فر ەوەبکات تڕە ەیکڵەماەبن یابردووڕ
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-------------------------------------------------- 
 

 چارەسەری مەسەلەی فەلەستین
 
 ەیلەسههەم یکردنهه یرەسههەچار ۆبهه ەکههردو سههندەپ انیههکێپالن اهویههتانەن  یسههرائیئ یرانیزەکوۆرەترامههپ و سهه کههایمرەئ یکۆرەسهه
 ەتێهقهودس بب. بناسهن یسهمڕە ەب کتهریە انیهردوکەه ەک ەگونجاو نیستەلەو ف  یسرائیئ یتڵەوەد ردووکەه داێیت. نیستەلەف
 ههاەروەه. ەیەوەانیسهتەد ەب سهتاێئ ەیوەئ یرەرابەدوو ب ەتێبکر نیستەلەف یدا خاک رەرامبەب ەل مەاڵ، ب یسرائیئ یختەتیپا
 ەل نیسهتەلەف یختەتیپها شەوەئ یاەڕرەسه .ەراویهرگەزەن ەل نیستەلەف یوتنەشکێو پ یگوزاریەرماەس ۆب یتەارمی اردیلیم ٢٨
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 وەوەکهرد تڕە ەیکەپهالن نەورەف ەکانیەنیستەلەف یرەبڕێ نیرمترەن ەک بباسەع حمودەم یچەک. ێکرەقودس دروست د یرقەش
 . ییەن شتنۆفر ۆقودس ب یوت
 
 تەنهانەت رانێهئ یکهان ەمیهژڕ سهتاێتها ئ ن،یبهو یازڕ ینگەرهەو ف یداریئ یماف ەب رەکوردستان ه یتەاڵژهڕۆ ەل ەمێئ یچەک

 رداەرامههبەب ەل شیوانههەو ئ نینههێزەبەداد کانمانەسههتیو یئاسههت ڵسهها یدوا ەل ڵسهها شەمێئهه. ناناسههن یسههمەڕەب شههمانەکەزمان
مهن  ەڕیبهاو ەب ۆیەبه. ێنهاب بیترمهان نسه یکێشهت اتریز یڕۆڕو ت عدامیئو  کبارانەموش ەو ل نەڵێد ێپ کمانێبەڵەت یەجزەت

 .ناسنەالوازت د ەب ەچونک ن،ەدەدێل رترتۆز ێبو مترتەتا ک رانەدژب
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------------------------------------------------ 
 

 تەنیا ڕێگا بۆ ڕزگاربونی گەالنی ئێران له دەست ڕژیمی كۆماری ئیسالمی، شۆڕشێكی دیكەیه
 

و گرنگههه كههه لههه  ژێههدوور و در یكێوه، باسههەن ئاخونههده كههان هیههلههه ال رانێههئ یالنههەگ ی٥٧ ڵیسهها یشههۆڕش یدا بردنهه ڕێال بههه
بهه كهه ەڵتەم وهێش نیبه كورتر ێدرەد ڵوەش هەێیو پەر بە، هئاماده كراوه و ایدێم الیسۆس ۆئاوا كورت دا كه ب یكیێنینوس
كهه  مڵهێەنهده دەوەئ ایهنەت و كههید یكهێتەرفەد ۆگرم بهەدڵهەه ،ێبهەه انیهوه ەنهدنێخو یەلەوسهەران حەنێتا خهو ،ێنرەیەبگ
 .ره كراەوه، موسادەن ئاخونده كانەیله ال رانێئ یالنەگ یشۆڕش
 
 ،یتەبیب دا بهه تهاەزهەم عهیفهارس و شه یستەداڵبا یەوەتەن وێو له ن یبه گشت( جگه له كوردستان)دا  رانێوه له ئەداخەب

 یشهەب. بوەن وونڕ یواوەبه ت شۆڕش یكانەئامانج ینۆڕیگ ۆب یسالمیئ یمارۆك یستانەدەكارب یپالن ییاڵقوو انهییم دواەتا ئ
 سیجلهەم یهیتەڵواڕ یبژاردنهڵەه و ییمهارۆو ك یئازاد قالل،یستیك، ئەو یرەگۆدروشم و شان كێندێه یویكه فر كهڵەخ یرۆز

چهوار  یكهەیەورەد ۆد و بهكهرەرم دەرگەسه انیەكەكڵەوه خەتاز یكەیەرنامەبه پالن و ب یەرجارەخواردبو و ه انیمارۆككۆرەو س
 یئهابور ۆییخەربەو سه یاسهڕموكێد ،یكسهانەی ،یئازاد ۆكه ب شۆڕش یكۆرەوێن انیتوان رهۆمجەب. دانەد انیویفر كهید یەڵسا
 یكردنههڵزا یبههه سههتەق بههه مەڵمههوت یبههەزهەم یرۆكتههاتیو د هیههقەف یتههەیالیو یتەبههه حكههوم نۆڕچوبههو، بگههەوڕێەب یاسههیو س
بههه واتهها  شۆڕر شههەگەئ ۆخهه. یتەبیتههاەدا ب اسههتڕ وهێههن یتههاڵەژهڕۆو  یدا بههه گشههت سههالمیئ یایههر دنەبههه سهه انۆیههخەمههۆنی ژێه

كههه  نڵێههیب ێكههرەد گومههانێوه، بەنیەبههد كێههدا ل یتەیاڵەمۆو كهه یاسههیس یسههتمیلههه س هیههتەڕەبن ۆڕیو گهه ڵكههه ئهها یەكەیزانسههت
 م ەرهەب ۆیخ یشۆڕش یو، توانەئ یبردن داڕێكه و به الەیرەراسەو س یلەگ شهۆڕرگرتن له شەو كڵەبه ك یسالمیئ یمارۆك
 .هیەه یەژێدر انیشۆخ یەبه گوت رەه بوه وەواو نەت یكار ستاشێكه تا ئ ،ێنێب
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 ینجهامەبهه ئ یشهۆخۆب سهتاێو تها ئ هیهەه یەژێهدر یههیقەف یتهەیالیو یسهتمیس یسهپاندنەچ یشهۆڕش نڵێهیب نیتهوانەوابو د كه
لهه  یاسهڕموكێو د یئهازاد یبهه قهازانج كههید یكۆڕێو گه ڵو دا ئهاەئ ڵید وێوه بدا كه له نەئ یجالەتا م شتوهیەگەن ییتاۆك
 .ێبب كیدا
 
 اوازیهج یاڕ رویهب یەشهەگ یمكهانیكهان دا كهه ئەاتڕموكێو د ڵاڕبهیل سهتمهیلهه س ایهنەپله به پلهه ت ۆڕیو گ ڵبناغه دا ئا له
 ووڕ ۆیخه ۆبه یجهیدرەكه به ت هڵوق هۆڕو گ ڵئا. هیین ستیوێپ شۆڕش دا شەستمانیس رهۆو جەل ارهید. هی هه یمكانین ئەددە
وام لهه ەردەب شیت دان و چاكسهازەقهابەڕكتهر لهه ەی ڵەله گ یاتڕموكێد یكەیەوێكان به شەیتەیاڵەمۆو ك یاسیس زهێدا و هەد
 یئهەڕچونكهه  ه،ییهن كڵهەخ یناڵەمۆكه یشهۆڕبهه ش سهتیوێپ  یو هه نۆڕێگەد شیكانەرج ئامانجەل و مەه ێیپەو ب هیدا ۆڕێگ
 .ێنێب كێپ ۆڕو گ ڵئا ێده توان كڵەخ
 
 یكێشهۆڕك جگهه لهه شەیگهاڕێ  یكانهه و ههەرۆكتاتیو د رێتیتهالۆت مههیژڕ یمهەرهەب ایهنەت ڵقوو ۆڕیو گ ڵئا ۆب شۆڕش ماڵەب
.  هییهن یالبها، بهون كڵهەخ یناڵەمۆكه یمهەردەب یەیەورەو مانعهه گەوه ئەشهڕیلهه  ێكه بتهوان یاسیو س یتەیاڵەمۆك ینیرەرببە
 یسهینگر ینهەمەلهه ت ڵكسهاەیو چه  و  هییهپلهه بهه پلهه ن یته هیاڵەمۆو ك یاسیس ۆڕیو گ ڵئا یانمكیدا ئ مانهیژڕ رهۆو جەل
 . داوه شانین یوونڕبه  یەوەئ شیسالمیئ یمارۆك
 

 یرانەنێنههو یەكەرەبەوڕێهەكهه ب هیهتەیاڵەمۆو ك یاسهیس یەتهاز یكێشهۆڕش یسههالمیئ یمهارۆك یالبردنه ۆبه گهاڕێ ایهنەواتهه ت كهه
و  ڕەشه یك بهه مانهاەیەوێشه  یبهه هه شیشۆڕش. یتەیپاشا یمیژڕو  یسالمیئ یمارۆك یكانەاشماوك پەبن، ن كڵەخ یناڵەمۆك

 ڵیقهوو ۆڕیو گه ڵئها یبهه مانها شۆڕشه كهوڵەوه، بەنەدەد كێهل یوا انۆیهخ یرامهەم ۆس بهەك كێنهدێكه ه هیین یژیتوند و ت
 یدانیههەهاتنههه م كههوڵەب ،یژیههد و تو تونهه ڕەك شههەن یەكەازڕوه كههه ئههامەكڵههەخ یناڵەمۆن كههەیاللههه  هیاسههیو س یتەیاڵەمۆكهه
ره و تونهد و ەب شۆڕشه انۆیهلهه خ فها ید ۆتهوانن بهەن رۆكتهاتید یمهیژڕ یسهتانەكاربهه د یەوەئ ۆبه كههڵەخ یونیلیم یناڵەمۆك
 رانێهئ یالنهەگ ۆوه بهەتەكهه مهاو یگهاڕێ ایهنەت هۆیهب رەه. رنەدا ب ڕێهیاڵبهه  سهانید رۆجه راوۆجه یبهه پالنه ایهرن، ەب یژیت
 .هیەكید ییرەماوەج یكێشۆڕش
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 بەره و نەورۆز و له بەرەی دژه كۆڕۆنادا

 
ر ەنێهمهوژده ه یكەیایهرەد وێهن و لهه ێچهەد زۆورەره و نەوه بەكەیله ال. هیەه یكەیەدژ ب یستەكورد دوو ه ۆڤیمر ژانهڕۆو ەئ
 اوهیهو كان گههۆر جەشهت و سهەدێوشهه لهه پەنەو و رگسێو ن بونیەو ب هڵاڵەه یدانڵەرهەسروشت و س یەوەت به بوژانەبارەس

 یكهەیكها و لهه الەلهه دەكوردسهتان دا م یاكهانیچ یكهانەنگرەو ك واسڕێهو  ێنهدەو م زایهب یرنهانەروه دەسهكوردسهتان و  یكان
 ینههیمەلههه ك ۆیخهه نۆكههه چهه ێژڕێههوه داده ەئ یخشههه و پالنههەشههار داوه و نەح ۆیدا خهه ۆیخهه یكههانەڵام یوه لههه قههوژبنەكیههد

 .رباز بكاەوه دناۆڕۆك یبه ناو اریناد یكێدوژمن
 
م ەم لهه كوردسهتان و هەه كێهمو كوردەبه ه زۆورەن ییزباۆریم پەره دا هەنێمان كات دا موژده هەمه دژوار و له هەردەو سەل

 زۆورەن یژنهێم كهه جەكەد نسهانانهیو ئەمهو ئەلهه ه ییزبهاۆزیهها پەروەه. مڵێەد ن،یژەدا كه د هیایو دنەئ یكێر قوژبنەله ه
 ێكهرەكهه د نێهژەه ایهدن ینهاۆڕۆكهه دا، ك ارهیهر دوژمنهه نادەم به سەكەد ۆب انیوتنەركەس یش دا داواەو كاتەر لەه. گرنەد
 .كاەد یتەیاۆڤشه له مرەڕەه اتریكان زەنمژێخو ستهیڕۆڕیله ت نڵێیب
 
 تهم،اڵو یباشهور یمهێرەه یتەحكهوم یوتهەو ك سڵهەو بهه ه ێبەرتان هەنێه یشاد یكێزۆورەن وادارمیو ه نمیشبۆخ ژڕۆدوا به

 هیهقوربان یدانیهتەارمی ۆبه دانڵهوەخشهانه هەبۆخ نهاوۆڕۆك ڵەلهه گ یكهانەرەربەب ۆبه تهماڵو یتاڵەژهڕۆله  ینەدەم یچاالكان
كوردسهتان،  یلهه بهاكور ینهەدەم و یاسهیس یگهاڵەمۆك و شهتمانین یژئهاواڕۆه له ێییجۆخه یتەومحكه ییایهور هها وەروەكهان، ه

 .شمۆخڵو د نیشبۆخ
 ،یهڕۆڕدژه ت ڕیەشه یرانهیەك قەروەه كها،ەد یته هیهاۆڤشهه لهه مرەڕەش دا كهه هەۆڤیمهر رانهیەم قەم كه لەكەلەنازم به گەد

كهارا لهه بهه  یكەیەك نمهونەو یتهەیەن دا هكوردسهتا یكەیەشۆكه له گ یەتاڵەسەد مچهیو نەرخا و ئەد ۆیخ یبه جوان یتوان
 .بدا هانیج یشانیكان دا نەورەشه گەڕەر هەرامب

بهه  ێجه یلهەر هەگەبهداو ئ انیهانیج یشانیوتو نەركەس یكەیەداریئ یەنێو ێتوانەكورد د یەوەتەكه نەوەماوه تەن ۆب گومانم
 یەوەبهه گژداچهون ۆبه یهیەوەتەن وێن یگاڵەمۆك یچاالك یكێندامەئ تهێبب ،ێبدر ێپ یچاره نوس یكردنیارید یماف یكردن ێج
 .یت هیاۆڤمر یدژ یكەیەشەڕەر هەه
 

 زۆریپ زتانۆورەن سانید
 كان داەاریو د اریر دوژمنه نادەوتو بن به سەركەس و
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 سپاس و پێزانین

 
و  انڕێیهخزمهان، هاو  لهه رۆز كجار هیه یك هی خوشكم دا ژماره ییدوا یچۆك یر به خه ی وه وبونهاڵب یدوا  به ، دا ژهڕۆ ێدوو، س م له
دا  ۆوخ اسههتهڕو نا ۆوخ اسههتهڕ ینههد وهی پههه  دا لههه ایدێههم الیشههۆس ایهه  یهه مهههیئ ن،ۆف لههه ته یگههاڕێ  بههه سههت،یو شهۆخ یسههتانۆد

و  ك هیه  بهه ك هیه  كهه  هیهن  وه ئهه یمكهانیئ  زانهه،یو ئاز ئهه ی ژمهاره یرۆر ز بهه  لهه.  كهردوه مان هڵهما و بنه مۆخه  لهه انیشۆخ ره سه
 یسپاسه ڵد  به ڕپ  وه نهینوس  م كورته ئه یگاڕێ  له  هۆیب.  وه مه بده انی كه  هیزۆسڵلوتف و د یماڵ م و وه بكه انیسپاس ۆوخ استهڕ

دارم  وایهه دا هیهناۆڕۆك یتا پهه یم رده و سهه لهه. م كهه ده ۆب انیژێن در مه و ته یشساغ له یاوام و د كه ده  ستانهیو شهۆو خ مو ئه هه
 انیت هیسهتاۆو د یت هڕێیههاو ،یت هیهخزما  و بهه انیمو ههه ۆبه  هیه ههه زمڕێه.  مانهه زه یاڵ به  بن و دوور بن له زراوێپار انیمو هه
 .نازم ده
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 ر پیت موله
 

 
 
 
 
 
كهورد جهه  ی فاكهه وه به  سهتهۆشهاد د وحهتڕ. كهرد یهیدوا یچۆنهد كه هوله یتهاڵو  كور له یل گه یفا وه به رۆز یكێستۆر د موله تیپ
 (ر سهیف ایل) یزانێخ یخانم ت بهیتا م، به كه ده یس و كار كه  له یشۆخ ره سه. ر هڵمو تیپ یب نا
 
 ت بههیتا ، به كهردوه یكوردسهتان یردان دا سهه كان ناغههۆمو ق ههه  كهورد و لهه یسهتۆد  تهه بوه   فتاكانهه وه حه  ر لهه ر ههه مولهه تیپ

 مڵهو زو وماو قههێل ی كههید یالن كهورد و گهه یل گه  كردن له یوانیپشت ۆدابو ب شانۆكێو ت ڵو هه  له میدا  كوردستان، به یباشور
مهن و   كهه( ادڕكهوردن به) ینهاو  زرابو بهه نهد دامهه هوله  له یكورد-یند هوله یكێكخراوڕێكان دا  ده وه نه  له. دا هانیج  له كراوێل

 ۆبهه یت ارمهههی  كخههراوهڕێو  ئههه. بو هههه یك ره سههه ڕۆڵههی ر هڵههمو تیههپ  بههو، كههه داێههو كوردت ینههد هوله  لههه یشهه كهید یسهه كه نینههد چه
  دا بهههه یر بهههه خه یكێن تههههۆڵب  لهههه یكوردسهههتان یكان ره بهههه دا و خه ده یران نابهههه په یت ارمههههی ، وه كرده دهۆكهههورد كههه یوماوان قههههێل
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  لهه. گهرت ر ده وه ێله انیلك كهه  رچاوه ك سه ناسراو بو و وه اكانیذێم ۆب  كه یند هوله  به  وه كرده بالو ده( ریرۆكوردستان ك)یناو
و   كهراوه  انههیو چاالك ئه یباس  وه هیكرا ده واڵب  وه  رهیمڵئا یشار یكان هكورد ین ومهنج ئه  ن هیال  وكات له ئه  داكه  ئاواره یارۆڤگ
 . پارزراوه ریكوردستان كور یدا ژماره كان شیفیئارش  له
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 ی براکوژیشەڕ
 
 ەڕیشه یدیشهاه ید یکێجهار زیهرگەو ه ێب ڵدا زا کانیەکورد ەزێه رەسەب قینتەو م ڵقەع ،ەییوەتەن ییندەوەرژەب وادارمیه

 ەیوەکهردنەورەگ ۆبه ەیەه ەییئاماد ەیندەوەئ ەوەداخەب شیکورد ،ەرۆدوژمنان ز یدان ەدن. کوردستان دا ەل ەوەنیبەن یبراکوژ
. یهیەدا ن ۆیخه ڵیما وێن یکخستنیەو  کانیەکۆناک ەییشڕی یکێرەسەچار یدوا ەب ەندەوەئ ،ۆییوخێن ییکەرەدووب یکانەنێلەک
 ەڕیشه ەل نیهدا یشهتەک کیە ەکوردسهتان ل ەیچهوار پهارچ رەه یکهورد ەک نیشتوەیگەنێت ەنوسسازەچار ەلەسەم وەل ستاشێئ
 یقکردنهەڕغ یازیهو ن نێدانهان ۆبه کمهانیەازاویج  یهه کانمانەدوژمن ەک نیشتوەیگەن ەوەل ستاشیئ. دا نوسەچار یکردنیارید
 انیههاوازیج یکیتههاکت ەوەکەیەرپههارچەه یتەبیتهها یزعههەو ۆیههه ەب ەنههگڕە. نیداێههت یمونههانەه ەک ەیەه انەیههکەورەگ یەشههتەک
جها چ . ەمومهانەه ینهاو بردنه ەدوژمنهان ل یدا ئامهانج ییتاۆک ینگاندنەسەڵه ەل مەاڵب امان،یج ایج یناوبردن ەل ۆب ێبەه

 سهپۆک ەنیهبەبها ن یەتکها. نیبگهر کتهریە ەل زڕێهبها  یەتکها. نەالواز مهان بهک کتریە یستەدەب الس،ەخ یریت شێپ ەباشتر ک
 تەاسهیس ۆبه زڕێه ەک داەکات وەل رەه نیکتربیە یناەبا پشت و پ. نەیدەرنەو کتریە یکار و بار ەل ستەو د کتریە مەردەبەل

بها . نیبگهر کتهریە یبهاتەخ ییرەروەسه ەل زڕێهو  نیشهۆبکێت مهانۆخ ەیکەشهەب ۆکاممان به رەبا ه. نێینەداد کتریە یچونۆو ب
 یووڕ وەرەب شهتمانڕب ەب ەیزێرنەو سه ێبه مهانۆخ ەیکەشهەب ەب ووڕ باتمهانەو خ نەیهد کێو یتیەبرا یپشت ەپارچ رچوارەه

بها . بهدا ەکەرەسه رچهوارەه ەل یەمهاەت ەب انیهژیت یرێدان و شمشه نیمهەک ەل مهانۆب میهدا ەچهوارالو رەه ەل ەک ،ێدوژمنان به
 یبراکههوژ ەڕیوشهه یکههەرەدووب یکههانەکنڵچ ەڕەالپ وەوەنەیههبک ەتههاز یکەیەفحەسهه ن،ەیههک ژێههدر کتههریە ۆبهه یتههیەبرا یسههتەد
 .نەیکەدا ن کانمانەنۆک ەنیبر ەب ێخو وەوەنەیدەنەڵه
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 وانەکانی هەرگیز لە بیر ناچن

 
 

 
 
 
 
 
 

 یاتڕمههوكێد یزبهیح  لهه ،یگهادان یرز ربه سهه ی هڵهما بنه  ، لههیگهادان یلیل كهاك جهه  ركرده سهه ڕێیههاو یهیدوا یچۆكه ی نههۆب  بهه
مو  ههه  و لهه  یل كهاك جهه رمان شههۆكێت یڕێههاو یانیو ئاشهنا سهتۆمو د ههه  ، لهه اتڕمهوكێد ی وره گهه ی هڵهما بنه  كوردستان، له

 ییمانههدوو یلیل كههاك جههه  كهه ی زانهههۆریپ  و ئامانجههه ئهه ید  هاتنههه  بههه وادارمیهه. م كههه ده یشههۆخ ره سه یهیاڕكێت  كههورد بههه یل گهه
مو  و ههه  یل اك جههكه ی وره گه یوحڕدا،  ده ۆب ڵیو دا هه نیمومك یك هیگاڕێر  هه  به داڵفتا سا حه  له اتریز ی ماوه  ناس، له نه
 .ێشاد ب  هیگاڕێو  ئه یچكردووۆك یران شهۆكێت
 

 یق بهه ر ته سهه  تهێخسهتب  انهۆیو راسهتگ  سهادقانه یك هی وهێش  به ۆیخ ین مه ته یواو ته  كه كێس كه یابردووڕر  سه  كردن له  قسه
  كهه كێسه كه یابهردووڕ  ش گرنگترباس كهردن لهه وه له.  هییئاسان ن یكێكار ی كه وه ته نه یوا هڕ یزۆد  تكردن به خزمه ۆب خالسیئ
  وه  هیه كهه تهاڵو یكهڵ خهه ینیهۆلیم ینهاڵ مههۆك ن هیهال  و لهه ێبه اریهد ی نجهه په ێدا ج ی كه شتمانهین یكێقوژبن و نێل مو كه هه  له

بهاش و  ینهد تمه بهیتا  نهده وه مر ئه نه یلیل كاك جه  وه شه هڵو حا به. ۆ مر یرشان سه  خاته قورستر ده یكێرك ئه سانید ێناسراب
و   لهه ێتهوان س ده ركهه هه  كهه ، وه هیشاناز یگاێج ییند تمه بهیتا  بو به ند مه هڵو ده  نده وه ئه ی كه انهیبون وژ هه یسند په یگاێج
ر  سههه به  سههاز بكها كهه ێله انێڕیشهگۆڕش یكهێكۆریچ ۆیخهه یتوانها ێهیپ  و بهه ێنجههڵێ ههه  هره بهه كێنهدێه  هیهه وه انههڕب ێبه ایهر ده
 . وه تهێنێبخو یكه  وه ته نه ییزگارڕ یگاڕێ یبوارانڕێ ۆب  وه هیندڵیب
 
 ، وه مانهه كه زبهیح ێیسه ی نگرهۆگه یدوا  له  واته ، وه مهیالو ین مه ته  له  بوه م هه وه ئه یشاناز  بوم كه  سانه و كه له كێك هی شیمن
 ۆدا به زبیهح ییر بههێر  لهه  وه مانه كه زبهیح یچوار ی نگرهۆك یدوا  و له ێاشنا بمان ئ كه له گه ی زنه مه  اوهیو پ ئه یناو  به مێگو
  نهد بهم و بهه مه هره به یكان نرخهه به  چونههۆب  لهه. م بات بكهه خهه  ناسهه نه ییماندوو  ره شهۆكێو ت ئه یشان شان به ژێدر یك هی وهما
 مڕۆیهی دهێهز. ربگهرم وه كڵه كهه یكان نرخهه  بهه  هیهژگارۆئام  و لهه وه مهه كه ۆبات كه خهه ۆبه  ووره ی كه انهێڕشهگۆڕش  وتهه و كه سڵه هه
 ز،ۆسهڵد ش،یئهاال ێپاك، ب نێست و داو ده ،یاسیس یخالق ئه  به یكێر بهڕێ یناێو نیجوانتر  یل كاك جه مڵێب ر گه ئه  كردوه نه
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  وه مانههیئ یبهار  لهه. بهو ۆیخه ی انهێڕشگۆڕش یستێوڵ و هه  رادهین ئ خاوه  وه چونهۆب یبار  له. بو كار دامهیناس و ئ نه ییماندوو
 .دا بات ده خه  به ی ژهێوتن در ركه سه یم رده سه ینیو ت ڕگو  ر به كان دا هه رجه ل و مه ن ههیدژوارتر  و له یناس ده نه یدێنا ئوم

  هۆیههرب هه.  وهۆب ده بات شهه  نههه خههه  دا لههه كێرج ل و مههه هههه  یههه  لههه  بو كههه وه ئههه  یل كههاك جههه یكان هیههند تمه بهیتا نیتر وره گههه
دا   وه سهتانه و هه شهكانێت  دا و لهه یانیهژ یرۆراوجهۆج ینهاغۆق  لهه  دروست بكا كه شانۆكێبات و ت خه یك هیژووێم یت هیویتوان
 ی قوتانخانهه یزیهر م سهه  ر لهه ههه نڵێهیب نیتهوان ده یگهادان یلیل ناس كهاك جهه نهه ییماندوو ێڕیشگۆڕش. ێب ارید ی نجه په ێج
 ی لهیچ سهته كوردسهتان، ده یمهارۆك یزران ودامهه اتڕموكێد یزبیح یبات خه ینێڕیز یوران ده  ته وتوه كه یكێش به  كه  وه  هییتا ره سه
 ی وه گوتنههه  لههه كردنیشههدار به  دا بههه و كاتههه لههه انیههزڕێ بههه. مان كههه وه ته نههه یخوازیزگههارڕ یشههۆڕش یر ئههاگر سههه  بخاتههه ۆیخهه

الوان  یت هیهك هی  و لهه وه ناكاتهه یبات سهارد خهه  لهه شیكوردستان یمارۆك یووخانڕكا و دواتر  ده ێست پ ده كان هیشتمانین سروده
 یكان شهار و گونهده  و لهه زبیهح یكهان كادره نیاوترڕسهوڵ ههه  لهه كێك هیه  تهێب دواتر ده یناغۆق  له. كا ده یشدار به  دا چاالكانه

 یكخسههتنڕێو  یت هیههكوردا یریههب ی وه وكردنهههاڵب یرم رگه سههه ،ییئاشههكرا  و بههه ینێه نههه  بههه رۆراوجههۆج ینههاو  كوردسههتان دا بههه
 . ێب ده یزبیح یالتیشك ته
 
و   ندانههڕد یرشهێر ه بهه  تههێو كه و ده ێناسهر ده یت هیپاشها یمهیژڕ یكان تهه هییمن زگها ئه ده ۆووچهان دا به ێبه یشهانۆكێت یدوا به
و  ئهه ماڵ بهه. ێبه ده ینهدانیدا ز یت هیپاشها یمهیژڕ یكان اچالهیسه  لهه ڵسها  زدهێس  له راتیدا ز ییتاۆك  و ئازار و له  نجه شكه ئه
ك  ن و نهه كهه ده یچهاالكتر  ن، بگهره نهاده ێپه ۆڵیكه این ك تهه نهه  نجانه شكه و ئازار و ئه و ئه  هی هه یر وداسه سه یكێر سه  زنه مه
 یزمهان  لهه سهانسیل یك هڕد م مهه ههه. ر ده  تههێد نهدانیز  لهه  نانههێز هو دوژمهن ب  وتوانه ركه سهه كهوڵ ن بهه نهاده ێپه یشكست این ته
سهت  تهرس ده ێبه  بهه سهانیو د یاگرۆڕخه ی وه كردنهه یتهاق كێبار هۆڵهم ك ر و ههه ده  تههێنێد نهدانیز  لهه ۆیخه ڵ گه  له  انسهڕ فه
 یزبهیح یبات خهه یدانیه مهه  لهه كێدیهوار  ك تازه وه من  كه  هی دانه  نجه شكه و ئه یندانیمو ز و هه ئه یدوا. بات خه  به  وه كاته ده
 ینێه نهه  تاران به  دوژمن دا له ی رگه و جه نا  له یگادان یلیل كاك جه  هك ێب ده ێل مێگو  وه ێس ی نگرهۆك یدوا  دا له اتڕموكێد

 یر تهه خه  دانهه ێگهو ێبه  دا بهه ینێه نهه یالتیشهك ته  ولهه  هیهئازاد یر وداسهه سه سهانید. ینهد ناوه ی تهیكوم یژكارێاوڕ  ته كراوه
 . وه ته كردوه شانۆكێت  به یست ده  وه درانه  جه شكه ئه و وه رانهیگ
 
دا كهاك  یت هیپاشها یمهیژڕ یدژ  لهه كڵه خهه یالن مههۆك یكان شهاندانهیپۆخ ی رمهه گه  و لهه  هیه وه انههڕب ێبه  یل كاك جهه یبات خه
 یخاك سهپاردن بهه یسهم هڕ وڕێه  لهه. نگ شههێپ  وه تهێب كورد و ده ی وه ته نه یرانێش چوهێب ی مهاباد النه  وه تهێن هی گه ده ۆیخ  یل جه

  لههه ن هیههژخاێدر یینههدانیز یمههان و قاره مههوكراتێد یزبههیح یترسهه چاونه ی ركرده و سههه ر شهههۆكێدا، ت یوسههفی یزیز كههاك عههه
مان گهرت و  كهه له گه یدوژمنهان  له یدانی ترس مه ێو ب اێڕگ یر   نهڕێسوڵ هه ڕۆڵی  یل كاك جه ،یت هیپاشا یمیژڕ یكان هڵاچایس
 . وه هیدا ینگ ده اد كڵ خه یناڵ مهۆك یراۆئاپ وێن  له ی رانهێدل ینگ ده

، كهاك  وه ئاشهكرا كهرده یبات خهه  به یست كوردستان ده یاتڕموكێد یزبیح ی وه ئه یو دوا زاشا هڕ  مه حه یت حكومه یووخانڕ پاش
 یزڕیه  لهه. كرد نهه ۆڵچه یبات خهه یدانیه مهه یانیهژ ی ناسهه هه نیهیو تها دوا گهرتڵ ههه یت بههیتا یانیو ژ كار  له یست ده  یل جه
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 یت هیركردا سهه  جهوان لهه یك هیه نهێو  و بو به اێڕگ ڕۆڵی كێر بهڕێك  كوردستان دا وه یاتڕموكێد یزبیح یباتكاران خه ی وه شهێپ
  واتهه)اتڕمهوكێد ی وره گهه ی هڵهما بنه  له كێش به یرێو سكرت یاسیس یر فته ده یندام ئه ،یند ناوه ی تهیكوم یندام ك ئه وه. كردن

كهرد و  یكهار  ناسهانه نه ییمانهدوو یك هیه وهێشه  و بهه یت و پاك داقه سه  به( ێڕشگۆڕش یت هیرا بهڕێ-كوردستان یاتڕموكێد یزبیح
 .كرد یبات پشودان خه ێب
 

 یخسهاندن هڕو  یت هیهال مهۆك یوتن شهكهێپ  بهه ڵیقهو ڕی و بهاوه ئهه. خهواز بهو یكسان هی یكێس كه  وه هڕی مو باوه هه  به  یل جه كاك
ك  وه  اسهتهڕ.  وه هیهكان رهۆج ربهۆج  ژهێو تهو نیچه  و بهه  وه اوهیهژن و پ  بهه. بو ههه ڵ مههۆك یكان مو تاكهه ههه ۆب كسان هی یت رفه ده
و   یت بههیتا  كوردستان به یالت ژههڕۆ  كورد له ینوس چاره یكردنیارید یماف ۆب م كه هی ی پله  به  نهیق استهڕ یكێاتڕموكێمو د هه
 اتڕمهوكێد یزبهیح سهتیو ههی دا ده شیكهورد یل گهه یئهازاد یدوا ینهاغۆق  لهه ماڵ بهه شها،ۆك دهێت یگشهت  مو كوردسهتان بهه ههه  له
و  لهه. ێب ههه انیك هیهك  وه یت رفهه و ده ك هیه ك وه یمهاف گاڵ مهۆك یكان مو تاكه تا هه ێب هه یت هیاڵ مهۆك یوتو شكهێپ ی رنامه به
مو  دا ههه ژڕۆدوا ی رنامهه به یباسه  لهه  كهه  ومههی، د شهدار بهوه به داێیهت شیلیل شدار بوم و كهاك جهه به داێیمن ت  دا كه  نگرانهۆك

  سهتهیوێپ اتڕدمهوك یزبهیح  كه  وه ته داگرتوه  وه ر ئه سه له ێیو پ كردوه كان هیستیالیسۆس  دروشمه  له یرگر به  یل كاك جه ێجار
 كێك هیه  یل كهاك جهه  وه شههییژووێم یبهار  لهه. بكها ۆبه یو كار ێنێبگونج یت هیاڵ مهۆك یت هڵدا دا عه ۆیخ یژڕۆدوا یئامانج  له
  دا لهه ش هڵو سها ر لهه و ههه  دا كهردوه ١٣٣٢ ڵیسها  لهه ارانیهجوت ی وه نههاڵجو  لهه   لهه یوانیپشهت  كهه  بوه  انهیزبیح  و كادره له
  ركرده سههه  لههه كێك هیههئاگههادار بههوم  ی نههده وه ئه  یل كههاك جههه.  راوهیههگ  زاشههاوه هڕ مههه حه یمههیژڕ یكان ره ركوتكه زگهها سههه ده ن هیههال

 یكێسه كه  بهه ۆیخه  بهو كهه یسهتێپ  بهه ڕپه  واتهه  كهه. اویهژن وپ ۆبه كسهان هی یمهاف  له فا ید یبوار  له  بوه زبیح یكان چاالكه
 .بكا  ناسهێپ پ هچ یستینالیۆناس
 

 كههاتبوێپ ی ۆكوردسهتان دا به یاتڕمهوكێد یزبهیح یاسهیس یر فتهه ده  لهه  دا كهه ین مهه ته ی هڵسها ٨٠ یاسهمڕ مهه  لهه  یل جه كاك
مهن  ڕی بهاوه  بهه. ێبه ده شیرك و ئه رك بوه ، ئه ركه كورد وكوردستان دا، ئه یزگارڕ ناوێپ  ووچان له  ێب یبات بات، خه خه: ڵێ ده
 .  نه مه ته یدانێڕۆف  و به  خه هیبا ێب ،ێب دا نه تاڵ وه ی وه دانكردنه ل و ئاوه گه ی وه نهیان و ژیژ یناوێپ  له  كه كێانیژ
 
 ۆو بهه نیربگههر وه ێلهه ینههد و په ێر چههاو بهه بههه له ابردومههانڕ ی ووداوانهههڕو  ئههه ێبهه ده: ڵههێ بات دا ده خههه ڵنجاسهها په یك شهههێپ  لههه

و  زبیههمو ح هههه وێههن  لههه اتریههز یت هیههبرا یووحههڕفاهوم و  تههه ینههانێكهێكههورد و پ یت هیههك هی و زبیههح یكههان زهڕی یوبون پتههه
 چكهاتیه ،ێكهر ده مهانۆب ییبا و تهه كگرتن هیه  بهه ی وه ئه  كه ێب هه  وه به مانمانیو ئ ێب هه یكڵ دا كه كان هیكوردستان كخراوهێر
 . هیكناێپ یكۆو ناك یك ره دووبه  به
 
 ێهیپ دا وه كردنههیتاق  لهه  كهه كێت ناعهه قه  و بهه ێزبۆسهڵد ی هڵشهتا سها هه یادیه یكان قسهه ی وهێشه  بهه  كهه كێلیل كهاك جهه جا
و  ئهه یر سهه چاره ۆبه گومهانێب. نهاداێل یزڕیك هیه ۆبه ڵهید نۆكها، چه ده یبات دا باسه خهه ڵنجاسها په یك شههێپ  ك له وه  شتوهی گه
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رابهردوو  یكان شههێك  باس لهه  كه ڵێ بات دا ده خه ڵچ  سا یك شهێپ  ر له هه . كردوه ێپ ی شارهیئت دا  رفه ده رۆز  له ش شانهێك
تها   كهه نیه بگههێت ێبه ده. ێكهان به درزه ی وه كردنهه وره حكوم كهردن و گه مهه كتر هیه ۆبه ێنهاب. ێرگرتن ب وه ێرس ل ده ۆب  ستهیوێپ
 و وه نههی دووپهات كهه  وانهه ئه ێناب. مانۆخ یشكست ۆیه  نهیبو نۆوچ  ناوهێه كتر هیر  سه ، چمان به گوتوه كتر هی  چمان به ستاێئ
كهاك  یگهاڕێ خشهه نه  هۆیهرب هه.  هیهدا كگرتن هیه  وتن لهه ركه و سهه زێهه  چونكهه ن،یبگهر ك هیهو  نێیال ن وه  شانهێو ك ئه  ستهیوێپ

 . بوه یك ره سه یدوو شت  یل جه
 
 ۆك به نهه كان، هڵه ههه ی وه كردنهه دووپهات نه ۆبه ابهردوو،ڕ  رگرتن له وهرس  ده ۆب  گرانه  خنه هڕ یچاو  به ابردووڕ ی هڕۆڤش :ك یه
 .حكوم كردن و شكاندان مه كتر هی

 یشهتنڕدا یئامهانج  بهه. كهورد یخهۆد یوتن ركه سه ۆو ب زێه ی وه كردنهۆك ۆدا و ب یی وه ته نه یقازانج یناوێپ  له كگرتن هی :دوو
 .یی وه ته نه یو پته یك هیژیاتڕست
 
. كان بههو سههه كه نیداگرترێههپ  لههه كێك هیهه  یل دا كههاك جههه شیاتڕمههوكێدوو د ی وره گههه ی هڵههما بنه ی وه كگرتنههه هی ی له هسهه مه  لههه
ر چهاو  بهه له مهانۆخ یو گروهه یزبیح یقازانج ێناب ن،یبگر ك هی ێو مانهه ر ده گه ئه  مهێئ  كرد كه ده  وه به ی شارهیئ شیرجارۆز
 . وه نهی مان بكه كه وه ته نه یقازانج  له ریب  ستهیوێو پ ێب
 
  لهه  كهه  بوه م ههه و شانسهه ، ئههش و شهه نجێهچهوار و پ ی نگرهۆكه یدوا  ، واتههدا یر بههڕێ  لهه  وره ده ێس ۆب  كه  مهیشاناز یگاێج
تان و كوردسه یاتڕمهوكێد یزبهیح یهیو هزر یاسهیس یشتنڕر دا سه  مه بخه مۆخ ی لهیچ  سته ده  یل ك كاك جه وه یسان كه شتین ته
 یاتڕمهههوكێد یزبههیح یكان ره ندانهێنههاودار و شههو  هیت هیسههها كه  لههه كێك هیههك  وه  یل كهههاك جههه  وه شههه هچارد ی نگرهۆكهه یدوا  لههه

. نیربگهر وه  هره بهه یكان وه كردنههیتاق  و لهه ێبه نمهانێنوڕێ، زبیهو ح یكهورد یت اسههیس یگهاێر یك هیسهتاۆك مام ، وهكوردستان
ر  گههه و ئه ێگر ده رچاوه سههه  وه هیههدانی مههه ی وه كردنهههیتاق  لههه م،ڵههێب ی ره شهههۆكێزن ت و مههه ر ئههه سههه له یچر هههه مڵههێتههوانم ب ده  هۆیههب

 . هیین داێت یو هڕ ادهیز گومانێب ،ێنابێه  نه یشیكورت
 
مو  و ههه ئهه  ، كههبهو زێهه  به  ندهێدا ه یگادان یلیل جه  ركرده سه  مان له كه شخوراوه به  له گه یوا هڕ یزۆد  ت كرد به خزمه یست هه
كهه وت  دوا نه وه ۆیخه ینان مهه ههاو ته  دا لهه شیانێڕرگ و وه نینوس یدانی مه  له  هۆیرب هه. كرد ده نه یرێ، ت دانه نج هڕبات و  خه

 یكهورد ی وه تهه نه ی بخانهێو كت وه كرده ڕپ یكورد یر زمان سه ۆب انێڕرگ وه و وه ندنهێو خو نینوس  به یشیپشودان یكان اتهع و سه
ههاو   دا لهه شیانێهڕرگ و وه نینوسه یدانیه مهه  لهه  هۆیهرب هه. كهرد نهد مه هڵو رنج، ده سهه یگهاێو ج كڵ كه به یم رهه به كێندێه  به
 و وه ندنههێو خو نینوسه  بهه یشهیپشودان یكان عاته و سههدابهو  ش وه شههێپ یزڕی  له كوڵ به  ،یوت ه كه نهدوا  وه ۆیخ ینان مه ته
رنج،  سهه یگهاێو ج كڵه كهه به یم رههه به كێنهدێه  بهه یكهورد ی وه تهه نه ی بخانههێو كت وه كرده ڕپ یكورد یر زمان سه ۆب انێڕرگ وه
 یسهتێوڵ ههه كێنهدێر ه رامبهه به  لهه ۆیخه یچهونۆب  داوه ڵیو دا ههه كهان ووداوهڕ ییاستڕ یبێكت  له  یل كاك جه. كرد ند مه هڵو ده
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 یاشهكاوڕ  ، بههدا  وه وونكردنههڕ و وه مدانهاڵ وه یبێكت  له. ژڕۆدوا ی وه نه  بدا به رترۆز ی وه نهوونكردڕو  ڕێربب ده  كهید یران نوسه
 یبهێكت  لهه. ڕێبه رده ده  خنهه هڕ یرگرتنه وه ۆبه ۆیخه یی و ئاماده ێگر ده خنه هڕ ، وه گهۆالید  تهێو كه ده  انهیم رده سه یك هی وهێش  و به
 ۆیدر  تهههێب بها نه یبههێكت  لهه. ژۆدوار ی وه نههه ۆبه  وه تهههێزێگو ده یكان وه كردنههیو تاق ۆیخهه یكان هیهاری، زانبات دا خههه ڵنجاسها په

 ی وه گواسهتنه  له. كردن  هۆڤشر ۆدا ب كا و هان ده ده  وه كردنهیش  زانهۆسڵو د نگاندن سهڵ هه یدانی مه  تهێد  رانهێپاش مردوو، بو
 یرگ دوو بهه  لهه ێگهر ده  دهۆعه  وه ژووێهم ی وه نهیو نوسه كخسهتنڕێ یرگ دا ئهه یروزیهف یشهاپور  رمانده فه یدیه شه یكان ادداشتهی
ك،  وه یبهێكت نینهد چه  لهه. كا ده مارۆت  رگه شمهێپ یاتب خه یكان نهێڕیز  هڕ الپه دا رگه شمهێپ ۆڵیشك كه  ها له ر وه هه. دا نێڕیز

غهول و   بهو بهه نۆچه ۆ ، مهر انقالب مشروته  در استانه رانیاخانمان،  یب ، هیش، شب س وه  كورد و ماد، فرشته یی وه ته هاونه
و   تهاوداوه ۆیخه یسهپ ئهدا  یوردو كه یفارسه ،یهی انسههڕ فهه یكان زمانهه  لهه  وه انههێڕرگ وه یبهوار  ژاره دا لهه م و پهه خه یرمان خه
  ر بهه گهه ئه  بهوه،  یل كاك جه یاسیس یكچاال یئاگادار  ك من كه وه یكێس كه ۆب.  كردوه ند مه هڵو ده یو فارس یكورد ی بخانهێكت

 ؟ ناوهێه ێكو  له ی مو كاته و هه ئه  كه اریپرس  تهێب ده ۆی، ب وه كاته ده ێل یریب یوورد
 
  لهه كێمشهت سهتمیو این ومن تهه  هینا ییتاۆك نی بكه  قسه یگادان یلیل كاك جه زدارێر یكان شانهۆكێو ت ڵو ر هه سه له ند رچه هه
 .ر باس به  مهنێب كێروار خه
 
 یبور سهه یكهورد داوا ی وه تهه نه یزانۆسهڵمو د كوردسهتان و ههه یاتڕمهوكێد یزبهیح ۆبه ،یگهادان یرز ربه سهه ی هڵما بنه ۆب سانید
 ید بات وه خهه یگهاڕێ ی كههید یران شههۆكێو ت  یل مهام جهه یكان ئاواتهه نیبتهوان  نهه هیمو ال ههه یشهانۆكێت  بهه وادارمیهم و ه كه ده
 .نینێب
 

 ٢٠٢٠ی ئاگۆستی   ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : ەرچاوەس
 

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

  یه رگری هه هێزی به  ك پێویستیی به یه وه ته موو نه هه
 
.  زراوهێپهار ێپه ۆیخه  ونهه  بهووه یزگهارڕ  بكها، نهه ۆیخ  له یرگر به ێبتوان ی وه ئه ێب به ك هی وه ته نه  یه ادایدن  له ستاێئ تا
 ڕپه انیشهۆخ كهوڵ ، بهه كردووه انۆیخ  له انیرگر به این ك ته وا نه ئه نی بكه وتوو شكهێوپ زێزله یتاناڵو یژووێم  ر چاو له گه ئه
 انیه كهه تهاڵو ی هیرما و سهه انۆیهخ یم بهوون بتهوانن ههه ی وه ئهه ۆبه. بهردن رشێهه ۆبه  وه هیهزامین یبار  له  كردووه زێه  ك وبه چه
راوورد  بهه  نهیو نووسه ئهه یسهت به مه  ارهیهد. رن بهه یانۆیخ ی كه تهاڵو ۆن ب كه ناڵتا ش كهید یتاناڵ وه ی هیرما م سه و هه زنێبپار
و ت  روه سهه ینكردناڵو تها  كههید یتهاناڵ وه ۆبه انیهبردن رشێهت ه نانهه  وتهه هییهن  وانهه ئه ڵ گهه  لهه مهانۆخ ی كهه وه ته نه یكردن
 مانینسهانیئ یكێانیهژ یدا مهاف مهانۆخ ی كهه تهاڵ وه  لهه این و تهه این كهورد تهه ی مههێم و ئ كهه حكوم ده مهه  كههید یتاناڵ وه یسامان
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 یكۆپه رهێژ  لهه ڵدان سها و سهه انیه ده  بهه  مههێك ئ وه  كهه نیه راوورد بكه به  وانه ته و نه ئه ڵ گه  له مانۆخ  ستهیوێپ كوڵ به.  ێو ده
 یتههاناڵو یزڕیهه  تههه وهیگههه   هیههداێت انیههوا یت ههه نانههه و ته انۆیههخ یت هڵههو وده انیههن ك خههاوه  ببنههه  انهههیویتوان سههتاێدابههوون وئ

 . وتووش شكهێپ
 
ن  خهاوه سهتاێو ئ بوه ههه انیهكورد ی وه تهه ك نه وه یكهێزع دا وه كێهناغۆق  له  م كه باس بكه  وه ته نه كێندێزانم ه ده یستیوێپ  به
 یبوون ههه"ر  سهه ۆبه  وه تههڕێ گهه ده انیش وتنه ركه و سه ئه یك ره سه یش به. دا هانیج  له اننۆیخ ی گهێوپ  گهێج و ناۆیخ یتاڵ سه ده
 رتهرۆكهورد ز ی وه  نهه تهه  نها لهه ده.  "وه هڵیهوما یزامهین یبهار  كردن لهه زێه به ۆوخ كگرتن هی ،یی وه ته نه یریگێج یك هیژیاتڕست
 نینێلم بسهه  كهه  هیه وه ئهه ش نهیم نووسه  لهه ییتاۆك یئامانج.  داوه نه انیقووربان شیكورد یهوم ده ك هی  به و  كردوه نه انیبات خه

 ابهردووڕ  لهه ۆیخه ی كدارانه چه یوا هڕ یرگر به ێناب این ك ته نه یت بهیتا كوردستان به یتاڵ ژههڕۆو  یگشت كورد و كوردستان به
مهن . بكا زترێه به ۆیداهاتوو خ یناغۆق ۆو ب ێنێنگ سهڵ هه  وه و باره له ۆیخ یكان هیالواز ێب ده كوڵ ، بهاریپرس رێژ  دا بخاته

رگهرم  وه كێنجام م و ئهه باس بكهه  كهید ی وه ته نه ی نمونه كێندێم ه ده ده ڵو هه داكورت  یكێنینووس  رهیزنج  له مكانیئ ێیپ  به
  هیهرگر و به كوردسهتان وئهه ی رگه شهمهێپ یزێهه  بهه یشهاناز ێبه ده"  كهه ی وه له  هی یتیبر دا كه مۆخ ی چوونهۆو ب ئه یوانیپشت  له
  ولهه  هیهتورك یت حكومهه اق،ێهڕع یت حكومهه ،یسهالمیئ یمهارۆك یت ومههحك ی ندانههڕد یرشێر ه رامبه به  له ابردووداڕ  له ی هیوا هڕ

. "نیهه بكههه  ئامههاده زترێه بههه یرگر بههه ۆبهه مههانۆخ  سههتهیوێكانمان پ شكسههته  لههه  وه دانهههڕئاو  بههه این و تههه نیهه بكههه  كههراوه  هیسههور
  ر لههه س، هههه كههه كێنههدێه  كههه نمیههب ده  كههه هی مههاوه  وه داخههه  بههه  زانههم چونكههه ده سههتیوێپ  بههه  هۆیههش ب و باسههه ئههه یوورووژانههدن

  لهه  كانمان ، كهه رزه ربه سهه  دهیه مان و شهه كهه وه ته نه یوا هڕ یرگر بهه كنیر كوردسهتان دا خهه یتهاڵ ژهههڕۆ  له مانۆخ ی كه وه ته نه
تها   وه١٣٤٧ - ٤٦ یكان هڵسها ی وه نههاڵجوو  لهه ت بههیتا  و بههدا  كان ناغههۆمو ق ههه  ، لهه خت كردوه به انۆیخ یانیدا گ یرگر به
 انیه كهه وه ته نهه ۆبه یزۆسهڵد  بهه انیه كه سهتهێوڵ ههه  وه انههۆیخ ی وانگههڕ  لهه  سهانه وكه ئه  نگه هڕ  ارهید. اریپرس رێژ  نه بخه ستاێئ

  لههه ێبهه و ده ن هڵهه ههه ،ێب پشههت نههه  لهه انیشههیست به مه ر  گههه ئه  سهتانهێوڵ هههه  رهۆو جهه ئهه  كههه ، هییههدا ن  وه شههكم لهه ماڵ بهزانن، بههه
، ن كههه دا ده  كههه گهۆالید  لههه یشههدار به ی وانههه مو ئه هههه یزڕێههت و حورمههه یپاراسههتن  وبههه كیههاتڕموكێد ، انهیاسههیس یكێكۆالیههد

 . هی هه اتریز یرگر زوبهێه  به یستیوێكورد پ ی وه ته وان، نه ئه یچوونۆب ی وانه چهێپ  به  كه نینێلم بسه
 
 ٢٠٢٠ی سێپتەمبەری ١٩
 

 :م شی دووه به

 
سهت  به مه كهوڵ بهه ، هییهن یكهدار چه یینهد هه هڕك ته یبات ، خهه كدارانهه چه یرگر بهه  ست له به مه  كه  وه نهی كه وونڕ  وه با ئه ێجار
 م كهه هیو سهتیب ی ده سهه  لهه ستاشێتائ  وه داخه به  كورد داكه یدوژمنان ی چه كدارانه یرشێر ه رامبه به  له  هی كدارانه چه ییرگر به

دوور و  یژووێهم.  بهووه یكهدار چه ی انههیی زه بهه ێو به  ندانههڕد یرشهێكهورد، ه ی وه ته نه یواكان هڕ  داخوازه ۆب انیماڵ وه این دا ته
  انهیئاشهت ی وهێشه  بهه  داوه مانڵو و ههه كردوه نهه مانیرگر بهه كێهكات  كهه  داوه انیشهانیشمان ن تازه یكان وه كردنهیاقو ت ژمانێدر
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 مان كههههید یكێتر شهههت وره گهههه یت هیهههنایوج اتریهههز یركوت سهههه  لهههه  جگهههه ن،یههه نهههد بكهههه ناوه ڵ گهههه له نمانكا گرفتهههه یر سهههه چاره
ر  رامبههه به ناتمههانیج  مهههێئ یپههاكڵو د یخوازیئاشههت  ر بههه رامبههه به  شهههیم دا هه رانێههئ  لههه ت بهههیتا به.  وهید مان نههه كههه ره رامبه به له

 یاڵئها وا شههێپ. كهرا دیه دا  شهه ژێهووت و یكهات  لهه  ردانهه و نامه یئاشهت یریهپ و ره چهوو بهه  وه پاكهه یكهڵێد  بهه ۆسمك.  كراوه
 نینهد وچه یقهاز ی هڵهما بنه  لهه  كههید یر بههڕێودوو  ۆیخه. برد ك نهه چه ۆب ینا په و وه هیدا ما كڵ خه وێن  و له كردڵ هه یئاشت
 یوا ش وههه ر كهه سهه به یشهۆخام ی رده پهه ڵسا انی ده ۆب و وه هیرایگر كورد وه  له كێتان ره موو ده دران و هه  دارهێس  ، له رمانده فه
 یئهابور ی وه بووژانهه  كوردسهتان تها لهه یكڵ خه  درا به نه شیكێت رفه ده  یه  وه له  جگه. شراێكوردستان دا ك یتاڵ ژههڕۆ ییاسیس
ر  گهه ئه كێهرۆج  به ڕۆیی ییوتو و دواكه ره و به اتر ه هه شیكوردستان ینگ رهه و فه اتیب ده زمان و ئه. ن بكه یشدار دا به رانێئ

  بهه  ره بهه ره به  هیهبوا  نهه ٤٧ - ٤٦ ی وه نههاڵجوو ت بهیتا  و دواتر وبه ١٣٣٢ یكان هڵسا  له اتڕموكێد یزبیح ی تازه ی وه نهاڵجوو
  لهه ینهی خومهه یمهیژڕ یركار سهه هاتنه یتا ره سهه  لهه. كهوردم ڵهێب ێبه بیه عه ێیپ كڵ خه هات دهێل یكان دا وا شاره  له ت بهیتا
 یممول حهه خهوار و ته  هاتههدا داوا كرابو  یی مادده ٦ ی هڵاڵ گه  له  كورد كه یل گه یداوا نیمتر تا كه موكراتێد یزبیدا ح رانێئ
  كهرد كهه ڵیبو ت قهه نانهه ته اتریهش ز وه  سازشهكار و لهه ێبگهوتر ێهیپ یكردبو ی باته مو خه و هه ئه یاڕ ره سه  كرد كه یش وه ئه
ر  ههه میهژڕ یمهاڵ وه. ێبهدر(  هییهپشهت ن  لهه یزانسهت یك هیه ناسههێپ  یهه  كهه)یسهالمیئ یخودموختهار یناو  ش به مافه  مه و كه ئه
 یدوا  لهههه. كوردسهههتان بهههوو یرانكردنهههێو و عهههدامیو ئ یكهههوژڵ مههههۆعهههام، ك ڵیت و قهههه یسههه زار كه ههههه ٢٠٠ یهههیزامین یرشهههێه
  چههوو لههه  وه خوازانهیئاشههت یكێت هییههپههاك و ن یكههڵێد  دوكتههور قاسههملو بههه رۆز یكێدانیههووربانق و نهههێو ێبهه یك هیههكان ره ربه به
 انیهماڵ وه ،ێر بكهر سهه دا چاره رانێهئ  كهورد لهه ی له سهه مه یئاشهت یگهاڕێ  بهه كهوڵ بهه شهتیدان انڵیه گهه  ئوروپها لهه ی رگه وجهێن
(  وه مانه كه رهێزمهان سهكت  لهه ت بهیتا به)كوردستان یاتڕموكێد یزبیح ك وه  مهێش ئ مانه له  جگه. بوو  زنه مه  ره بهڕێو  ئه یڕۆڕیت

 یو شهه یكان وه نههیق وت؟ ته سهت كهه چمهان ده ، وه نهی بكه گۆالید یگار ده  دانابو كه  وه ر ئه سه له مانۆخ ییقوورسا كڵێند سا چه
 یزێههكوردسههتان ه یباشههوور  ركوك لههه كههه  لههه. ینهد ناوه ی تهههیكوم ی وه بونهههۆك یكباران كانمان و موشههه رمانههده فه یههڕۆڕیت لهدا، هی
  مو ناوچههه و هههه وه تههه كردوه ێپهه یسههت ده بیرع ركوك تههه كههه  لههه سههتاێكرد، ئ نههه یرگر بههه و وه هیكشهها  هیهه و ناوچههه ئههه ی رگه شههمهێپ
 ی وه نها ئهه ده شها،ێك ی ژهێهدر  اوچانهو ن ر ئه سه له شیلولی ئه یشۆڕت ش نانه ته)  ست كورد بچن كه ده له  كهیر خه كان ره سه له شهێك
 یسهتور ده ی مهادده  بهه اقێهڕع  هكهورد له یمهاف  كهه  هیهدا كێكات  له  وه ئه(. هیدرابو یر خودموختار هه  كوردستانه یمێر هه ستاێئ
  لهه  جگهه ۆیخه ی وه همانه ۆبه  هیه ههه یك هیهگاڕێكهورد چ   باشهه.  هیه ههه ١٤٠ ی مادده شیكان ره سه له  شهێك  ناوچه ۆو ب كراوه یارید
و  ئهه ێبه و ده كهراوه  هڵه كان دا ههه ته رفه و ده كان لهێیپتانس  رگرتن له وه كڵ كردن و كه یرگر به ی وهێش  له  ارهید. كردن یرگر به
  كهه ی وه ر ئهه سه  نهی گومان بخه  هیین وا هڕ ماڵ به. م كه ده ێپ انی شارهیداهاتوو دا ئ یكان نهینوس  له  كه.  وه نهێراست بكر  نهاڵ هه

   .  نا ای  هی هه یرگر به  به یستیوێكورد پ
 
 یكهان موو بواره ههه  ولهه ێبه نهد هه هڕ  فهره  سهتهیوێكهورد پ یهی وه هته نه ی وه نههاڵجوو  كهه  هییهن داێهت یوگومهان  وونهڕش  وه ئه نا ده
  سههتهیوێبات پ ش خههه وه لههه  جگههه. ێرگههر ل وه كههه  سههتهیوێپ یت هیههاڵ مهههۆوك یئههابوور ،یماسههڵۆپید ،ینگ رهههه فه ،ین ده مههه یبات خههه
 .بكا داێت یشدار به  نهیمومك ۆیب  كه یك هیگاڕێر  هه  كورد به یكێتاك مو هوه ێبكر یر ماوه جه
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 م شی سێهه به

 
 یتا ره سهه  لهه  كدارانهه چه یرگر بهه ی وهێشه یكان هڵه وههه كان هڕیهم و كو كهه یولم دابهوو، باسه دا قهه كهه ووتاره یم كهه هی یش به  له

.  بوه نهه  كهه هیرگر به یموو شكسهتمان ههه یكهارۆه  وه تههێب وونڕ، تها م بكهه سهتاشێتها ئ یسهالمیئ یمارۆك یمیژڕ یركار سه هاتنه
  كردن لههه نهه یرگر بههه  كهه  هییهدا ن  وه شهك لههه  هۆیههب.  وه مانهه  لهه یرگر بههه یك م دوا چهه و هههه  كهێسه كه ر ههه یم مههاف ههه یرگر بهه
مو  ههه ێنهاتوان شیرگر بهه  هیهوا ینهد جهار رچه ، هه واوه تهه یانهۆڕدا د انهتیخهاك و ژ یران ركههیداگ ی ندانههڕد یرشێر ه رامبه به
نهد  رچه هه ،ێب پشهت نهه  لهه یی وه ته نه ی رنامه وپالن وبه یی وه ته نه یكگرتن هی ،یی وه ته نه یژیاتڕر ست گه و ئه ێزێبپار كتێشت

 .ێن هی گه كانت نه وتن و ئامانجه ركه سه  به  نگه هڕ ،ێزێبپار شتیبوون
 
 ،ێزێدوژمهن بپهار یشه رێه  له تاڵو یتوان ی ونه ێن هی كانمان بگه مافه  به یتوانی كوتدستان دا نه یتاڵ ژههڕۆ  له یرگر به ر گه ئه
  خاك و بهه یماف وپاراستن ینانێسته ده به  وتن له كه رنه سه یكان هۆیه. نیپاراست یی وه ته نه ی رادهیست و ئ بوونمان و هه ماڵ به
  وه خهواره  لهه  كهه كێهكارۆنهد ه چه ۆبه  وه تههڕێ گهه نوس دا ده چهاره یكردنیاریهد یمهاف نهاوێپ  بات لهه و خه ستیو یكردنیر ماوه جه
 :م كه ده ێپ انی شارهیئ
 
  ن ولهه بكهه داێهت یشهدار به كان نهه هیو ال زبیهمو ح ههه  كوردستان دا كهه یتاڵ ژههڕۆ  له ێییج ۆخ یك هی دارهیئ یاندنی گه انهڕ -١

  ر لهه ماوه جهه یارڕیهب  نهد بهن بهه پابه شینموا و هه ێبكر یاریدا د تاڵ سه ده  له انیش به ی اددهڕدا  كیموكراتێد یكێبژاردنڵ هه
 .دا بژاردنڵ هه
 .كان دا ئازادكراوه  شار و گونده یكردن دارهیئ  له یزبیح یتاڵ سه ده ڕی  و شه  نهێزبیح  ره شه -٢
 یزێههه نینههد چه یودرووسههتبون ێبگههر ۆسههت ئه  وه تاڵوو یپاراسههتن یرك ئههه  كههه یههی وه تههه نه یكگرتوو هیهه یكههێزێه یبوون نههه -٣
دا  ییتهاۆك  و لهه ت قابهه هڕ  وتنهه كه انۆیهخۆدا ب ارانیه ر نهه رامبهه به  لهه یرگر بهه یزێهه یزكردنێه بهه یاتیج  له  كه كان زبهیح
 .ۆناوخ ڕی شه
  كهه الت ژهههڕۆ یكهورد ی رگه شهمهێپ یزێهت و ه قهه موه ی ادهیهق یسهینگر ڕی شهه.  هڵه هڵه مههۆو ك زبیهح وانێهن یسهینگر ڕی شه -٤
 .كرد  ده ڕی شه یسالمیئ یمارۆك یكان زهێه یشان ت شان به قه موه ی ادهیق  وه داخه به
 یمههاف یبههار  ن ولههه بكههه ێلهه یوانیپشههت كان زبهههیمو ح هههه  كههه یههی وه تههه نه ی رنامههه و به یههی وه تههه نه ییژیاتڕسههت یبوون نههه -٥
 .و دوژمن بچن ستۆد یریو پ ره گووتار به ك هی  به  وه هیی وه ته نه
  لهه  هیهایج  وه كها وئهه ده ۆیخه ینووسه چاره یكردنیارید یماف یداوا ك هی وه ته ك نه كورد وه  كه ی وه ر ئه سه له  وه وونهب ساغنه -٦
 . دا رانێئ  له یر راسه سه ی كهید یكان شهێو ك یموكراسێد ۆبات ب خه ،یت هینایچ یبات خه ،یستیالڕیمپیئ یدژ یبات خه
 .ن بكه ێل یوانیپشت كان كخراوهڕێو  زبیموو ح هه  كه یی وه ته نه یر گهیبۆول یسماڵۆپید یك هیزگا ده یبوون نه -٧
 .یی وه ته نه ینگ رهه ر زمان، كلتور وفه سه  كاربكا له  كه یی وه ته نه ینگ رهه فه یك هیزگا ده یبوون نه -٨
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 یكردنهه نههتێكومۆد  و بههه یههی وه تههه نه یت اسهههیس یشههتنڕدا ۆكههار بكهها بهه  كههه یههی وه تههه نه ییژیاتڕسههت یكێنههد ناوه یبوون نههه -٩
كهار بكها  یههانیج یكهان  نكههێت نهگیل ث گهه تها له( think tank)یاریزان یشكێم یك هی سته ده یدانان ۆب م،یژڕ یكان ته هینایج

 یشهكێم  كههبن  كهورد نهه یدوژمنهان یدیهدا و چ ههانیج  لهه اردانڕیب یكان نده ناوه  بدا به استڕ یاریكورد زان ی له سه ر مه سه وله
 .ن بكه ڕپ( دا ۆیخ یبردن وهڕێ به  كورد له ی وه ته نه ییت اقهیلێب) ر سه  له  انیهانیج
  لههه اگرتنۆڕو خهه یههی وه تههه نه ییرگر بههه یكان هیسههتیوێپ ینكردنههیداب ۆبهه یههی وه تههه نه ڵییومهها یئههابوور یكێنههد ناوه یبوون نههه -١٠
 . وردستان داك یران ركهیداگ یكان هیئابوور ۆمار ر گه رامبه به
 ییرگر ك بهه كوردسهتان دا بهوون، نهه یكان شه مو به هه  كورد له یل گه یبات خه یشتنی گه ئامانج نه  به یكان هۆیه نیگرنگتر  وه ئه
ك  وه  كهه م كهه ده تاڵوو كێنهدێه  بهه  شهارهیداههاتوو دا ئ یكان ه شه به  له. دوژمنان دا ی ندانهڕد یرشێر ه رامبه به له  كدارانه چه
  لهه رۆز یزێهر ه رامبهه به  ، لهه كهردوه  ێج بهه ێجه انیه وه ره سه ی نهاڵو خا ئه  چونكه ماڵ بوون، به تان ره دهێو ب كۆپ هچ رێژ  مهێئ
. شهتوونی گهه ۆییخ ربه سهه  بهه یت هیهكهورد داو سهتاێتها ئ  كهه ی وه لهه شیمتر كهه رۆز یكهێنرخ  و به ستاون اوهڕتردا  وره گه انۆیخ
 مكانهاتترنیئ ێكهورد بچهوكتر و به یل گهه  له شیرۆز  كه نی بوو بكه زگارڕ یالن گه یوتن ركه سه ۆیه ۆب ك هی وه وونهداچێر پ گه ئه
 . بووه  وه ره سه ی و خاالنه ئه یرچاوگرتن به  له انیوتن ركه سه ۆیه  كه ێو كه رده ده مانۆب وه هیسروشت یمكاناتیئ یبار  له
 

 ٢٠٢٠ی سێپتەمبەری ٢٦
 

 :م رهشی چوا به

 
 یواكهان هڕ مافهه یوپاراسهتن نانێسهته ده وبه ۆیخه یراز رفه سهه ۆبه ك هیه وه تهه رنه هه  بهوو كهه  وه ئه نیشتی گه ێیپ ستاێتا ئ ی وه ئه
 ژێهودا ودر كهورت مهه ی رنامهه و پهالن وبه یژیپاشان سهترات. ێب هه ۆیخ ی زێه  به ڕی و باوه ێست ببه ۆیخ یزێه  پشت به ێب ده
  بهه كێموشهت هه ێنهاب. ێنهێسهت ب ده به یكان رنامهه به یكردن ادهیهپ ۆبه ینسهانیو ئ یمهادد یمكاناتیبدا ئ ڵو و هه ێب هه ین هیخا

 ڵبو قهه یكان مافهه یهاسهان روا به ههه یارانیه نه  كه ێب وانڕ چاوه ێها ناب روه هه و وه تهێست ببه  وه هیك الوه یت رفه وده ژووێكات وم
 یسهتیوێپ  بهه  النه سهه و مه ئهه ی وه وونبونههڕ اتریهز ۆبه. گا ده یكان وته سكه ده به رمان رخه سه ینڵێه وب  واده كێندێه  ن وبه كه ده
 یزرانهدن دامه  دا، واتهه ۆیخه ی اددهڕ نیرزتر بهه  لهه انیكان مافهه ینانێسهته ده و به وه تهه نه كێندێه یزگاربونڕ ییت هینۆزانم چ ده
  وانهه ته و نه ئهه یكان وتوه ركه سهه  وه كردنههیتاق  لهه نی بده ڵو هه شیكورد ی مهێئباس تا ر به  نمهێب انۆیخ ۆیخەرب سه یت هڵو ده
 .نیربگر وه كڵ كه
 . یائڕسیئ یت هڵو ده یدرووستبون یت هینۆچ.  ١
 ۆڤۆسۆك ی وه ته نه یتبوون هڵو ده به. ٢
 نالندیف یبوون زگارڕ. ٣
 انییه ئهاواره ی وه كردنههیتاق ڵسا ٢٠٠٠ ی كهیزین كان هیلیائڕسیئ  كه ی وه ئه یازرا، دو دا دامه ١٩٤٨ ڵیسا  له  یائڕسیئ یت هڵو ده
 ڵ گهه  لهه كان هیلیائڕسهیئ. كهرد ده انیهچاالك اۆڕاسهپید  ر لهه بهوو ههه اتریز ڵسا ٥٥ انیشیكان ستهینیۆه و سه اۆڕاسپید  بوو له هه
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 ایهدن یزێهه نیتهریانڕ و شهه نیتر وره گهه  كهه ی وه ئهه ڵ گه  و له وه بونهب واڵدا ب هانیج یر رانسه سه  له  كه  هیر ده ربه موو ده و هه ئه
،  وه كردنهه یر تهاق سهه له یكاسهتۆلۆك ه وه یدیسهاۆنیسهووتاندن و ژ ێدا له كان هیهگاز كوره  لهه ینیهۆلیم  بهه یناز یمانڵئا  واته
  لههه. سههتیو نه انیمتر كههه ت هڵههو ده یانههدنزر و دامه ۆییخ ربه سههه  كرد و لههه نههه انییتا ره سههه یمههاف كێنههدێه ڵیسههوا زیرگ هههه
  اوهۆڕاسهپید  لهه ێدا بهووب ك هیهگاڕێر  ههه  و بهه انیوعود مهه یتهاڵ وه ۆبه  وه انههڕ گهه  كرد به انیست ده اڕ ١٩ ی ده سه یكان هییتاۆك

كهرد  انیسهت كهرد وده دایه په انڵیپو كایئوروپا وئامر  له.  وه نه بكه انۆیخۆدا ب انیداهاتوو یالت وه  له ك هێیپ ێدا ج انڵیو هه
  لههه  بو، كههه هههه انۆیههخ یژڕۆدوا  و بههه انۆیههخ  بههه انڕیهه بههاوه كێههرۆج  بههه. ڕۆو ئههه یلیائڕسههیئ  لههه  ره و خانوبههه یو زه ینههڕیك  بههه

  وه مانهههیئ  وتبوو، بههه ركههه به انیههانیز نیتر وره گههه دام  دووه یهههانیج ڕی شههه یدوا بههه  دا كههه انیههانیژ یرج ل و مههه هههه نیدژوارتههر
 ١٩٤٩ ڵیسها  لهه انیه سهاواكه ته هڵو ده وێن ۆب كان هیلیائڕسیئ ی وه انهڕ گه یلۆپ شه نیتر وره گه. ت هڵو ده یزراندن دامه ۆب  وه انهڕ گه

دوژمهن بهوو   وه هیهور ر چوارده ههه  بوو لهه نهه یكێمكانهاتیئ  یه  كه انی ساواكه  ته هڵو ده یاندنی اگهڕ یدوا كێند مانگ دا بوو، چه
. ن نههابوت بكههه  وه تههه اوهڕ گههه ی ته مهیشهه و حه بوو، ئههه هههه انیههازین انههدبووی اگهههڕ یدژ  لههه ڕی شههه یبهه هڕ عههه یتههاڵ وه نینههد چه
و  ئهه یدوا سهتاشێئ. بهوون اۆڕاسهپید  لهه انیه %٨٠  لهه تهریزا انهدی اگههڕ انۆیهخ یت هڵهو ده كێدا كات یراست  له كان هیلیائڕسیئ

  یائڕسهیئ  لهه كان هیلیائڕسهیئ ی %٤٧ این تهه  كهه ڵهێ ده مهانێپ ٢٠٢٠ یلیئهاور یمهانگ یئامهار ، وتنه شكهێوتن و پ ركه مو سه هه
 ،یحیسه مه ب، هڕ عهه  لهه کههاتوونێن وپ كهه جوله  رهیه غهه  یائڕسهیئ یوالته ی %٢١ سهتاشێئ ش كههید ی كه كهڵ خه یباق.  نیژ ده

 یشخسهتنێزرانهدن، راگهرتن و پ دامه  كهرد بهه انیت ارمهیكان  كه ولهجو  اوهیدن یر رانسه سه  له(. ییدوو به)نیحرانش   و سه یدوروز
بن  نههه  ێپهه یر كههار هههه ێو ده انیههخودا  لههه ێههینێدو یكان دوژمنههه  كههه ك هیههگاێج  تههه انهیاندووی گههه سههتاشێوئ  یائڕسههیئ یتههاڵو

 یدروشهم رۆز ی وه ئهه ڵ گهه له شیسهالمیئ یمهارۆك ك وه ی نهدهڕد یكهێمیژڕ. ون كهه ده كێهر ڵهی گه  ن و له كه ده ڵیبوو قه  ره به ره وبه
 انیه دا ده یهیدوا ی نهاڵو سها لهه  یائڕسهیئ ی وه ئهه یاڕ ره بكها و سهه یماشها خوار ته ێرێناو ماڵ دا، به ده  یائڕسیئ یدژ  له  به قه

  لهه ێبهاش به یك هیه نههێو ێبه ده  یائڕسهیئ  واتهه كه.  وه تههێنڵێ ههه یدژ  لهه ینگاو ههه ك هیه یرێناو ، كوتاوهێت ی وره گه ینقوورج
 .ێربگر وه ی كه وه كردنهیتاق  له كڵ كورد كه ی وه ته نه  هیقوا وحه بوونۆخ به مانیئ
 

 ٢٠٢٠ی ئۆکتۆبەری ١٣:  ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

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

 لە پەراوێزی قسەکانی ڕەزا پەهلەوی دا
 
 رانێهئ یرەک زگارڕ ڕۆڵیو  ێوانەڕد ەوەحاج یبورج ەو ل کاەد نیۆسیزۆپۆئ یتیەدایه ەباس ل وتووەکێل یشا ڕیکو ەکەیەوما
 یرەبێسهه رێههژ ەبچههن ەوەشههیکورد ەب ران،ێههئ ینیۆسههیزۆپۆئ مههوەه ەوانەڕچههاو ەوەشههەحاج یبههورج وەل رەه. ێنههەداد ۆیخهه ۆبهه
 ینیۆسیزۆپۆو ئ یگشت ەب یرانیئ ینەسڕە ینیۆسیزۆپۆئ ەروابزانەه. کاب ەوێپ انەڵەیمام ۆیخ یلەیم ەب ێتا بتوان انینابەج

 ەکهورد ل یلهەگ ەبهزان رواەه. ەوەیەکڵەمهاەبن سهتەد ەب ەشتووێچ انیمەک رانێئ ەیستەردێژ یالنەگ موەو ه یتەبیتا ەکورد ب
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 ەب انیهاتڕموکێد یزبهیح یکانەدیهەشه ەرگەشهمێو پ رانەبڕێ یزۆریپ یرمەت نۆدا چ ١٣٤٧ - ٤٦ یکانڵەسا ەل ەوەتەچو یریب
 یەیسها رێهژ ەل ەک ەوەتەچهو انیهریب ەل رانێهئ ەیسهتەردێژ یالنهەگ ەروابهزانەه. اێهڕگەکوردستان دا د یکانەشار یکانەقامەش
 تەنههانەت سههتاێتهها ئ ەک ەیەوەئ رەیسهه. کرابههوو ەغەدەق انیشههیرگەجهه  و ب تەنههانەت کێمانەردەسهه وداەئ ەیکڵەمههاەبن یمههیژڕ
 تڕە ەیکڵەمههاەبن ەیتیەنههایج ەل ڕپهه ەژووێههم وەئ هههاتەجههاران ن ەل کێههجار ێبههوب شیکههردن رنیشهه ۆو خهه تڵەواڕ ۆبهه رەگەئ

 ۆبهه یریبههاب و بهاپ ەک ێنهێد کههارەب ەواژانەسهتەد وەئ رەه سهتاشێخرابتههر ئ شەوەل. ڕێربهەد اوازیههج یکێچهوونۆو ب ەوەبکهات
. ەرانێهئ یخهاک یتهیەواوەت ەل یزگارێپار یەواژەستەد ان،ینیرترەنێزهێب ەل کیە ەک ناێد انیکار ەب رانێئ یالنەگ یرکوتەس
 ەمههاف یداواکردنهه یکههات ەل رانێههئ یکانەسههتەردێژ ەوەتەن یرکوتکردنەسهه ۆبهه ەکێکههوتک والەئ مههالوەئ ێبهه ەیەواژەسههتەد وەئ
 تەنههانەت ایهه یخودموختههار ،ڵیاڕدیههف ،ۆییخەربەسهه ەیوێشهه ەب ،ێداوا بکههر کەیەوێچ شهه ەناکهها ب رقەجهها ف. دا انیههواکانڕە

 مهوەه ەو ب زانهنەد رانێهئ یرزەئ ییتیەواوەت رەسۆب رەتەخ ەب ەوانەئ موەه واڕەرمانەف ەیوەتەن یستانینیوۆش .یردانەخودگ
 .نەکەد یرکوتەس ەوەانیتوانا

 
 یتدارانەاڵسهەد یژووێهم مهووەه ،یهیەن رەیسه ێپه رانمێهئ یالنەگ یودانیفر ۆب میوەهلەپ زاڕە یکۆزەن ڵیوەو ه یرەگەلیح من
 یتدارەاڵسهەد یکهات ەل رکوتەدا و سه یو الواز یتەاڵسهەد ێبه یکهات ەل ودانیفر ەل ییەژەدا ت رانێئ ەل واڕەرمانەف ەیوەتەن
کهاک  زەڕێهب رۆز ەرەیسه ێپه رمۆز مەاڵب. ەلماندووەسه انەیهوەئ یسهالمیئ یمارۆک یستمیس مەو ه یتیەپاشا یستمیس مەه. دا
 تهازەکیە ەب ۆیکهوردان دا خه وێهن ەل ەکهورد ک ەیوەتەن ەل ەوەرەدەب وێهو ن کەریهز ،ێڕباتگەخ یکێرەبڕێ یدەموهت ڵاڵبدوەع
 ەل کێهگروه) یکۆرەسه ڕۆڵهی ەب رانێهئ وێهن یکهەیەوەتەن ییخهوازیزنەم یرەزێپهار ەیسهتەو دارو د یشا ڕیکو یال ۆب ،ێزانەد
 ەبکهها ک کیەساسههەئ یقههانون ڵەیواەکههورد ح ەیوەتەن یکههانەماف ەوەکههورد یلههەزمههان گ ەو ل ێبهه یازڕ( یرانههیئ ینیۆسههیزۆپۆئ
شها  ڕیکهو ەڵگ ەسهازان ل یگۆالیهد یگهاڕێ ۆیخه یولهەق ەب ەیوەئ ۆبه ایهنەت. ژنیڕێهدا تخوازانەنەتەڵس ەیستەدارو د ەرارەق
 مهوەه وەئ یئاست ەل اینەت کەن ەیستێوەڵه وەئ ەک ەیوەئ یخاتر ەب گرمەد ڵاڵبدوەکاک ع ەل ەیەخنڕە وەمن ئ. بکا شۆخ

. یهیەدا ن یشۆخ یگایو جا باتەخ یئاست ەل کوەڵب یتیەکوردستان داو یتەاڵژهەڕۆکورد ل ەیوەتەن ەک ییەدا ن ەدان یقوربان
 یکهەیەرەب ەالوازان ەسهتێوەڵه ەرۆجه وەئ یاتیهج ەل مەکەد( شڵاڵبدوەدا کاک ع انیوێن ەل) کورد یرانەبڕێ موەه ەمن داوا ل

 انەیهب رۆز ەیرنهامەب ەل ەک ڵیاڕدیهف ەیوێشهەب مەک یکهورد النه یلهەگ ەیهیوەتەن ییسهتیو و ننێهب کێهپ یکوردسهتان یزێهەب
و  ڵئها ەکهورد ل. ێبهەن یرانیئ ینیۆسیزۆپۆئ ەب انیکار رەه داەوەئ یرەیغ ەل. یهاوکار یرجەو م عیواق یمرەئ ەنەبک ،یەدا
دا  یکانەستیو یکرانڵبوەق یتڵەحا ەل اینەدروست بکا و ت ەییوەتەن یتەاڵسەبخا، د کڕێ ۆیخ ڵیما ێبەد داەمجارەئ ۆڕیگ

 ەمجههارەکههورد ئ. کههار رەسهه ەتێههب شیکیاتڕمههوکێد یکههێمیژڕ رەگەئ تەنههانەبکهها، ت یهاوکههار داەتههاز یمههیژڕ ەڵگ ەل ێبەئامههاد
 .ێب ڵکایادڕ داگروێپ یداواکان رەس ەل ەستیوێپ
 

 یاسههیس ەیواژەسههتەزمههان د ایههنەت ،ەوەشههیوەهلەپ زاڕە ەب کهها،ەن سەکەب یزێڕێههب سەک  یههه داەباسهه مەئ ڕۆڤەیشهه ەل یەتکهها
 .ەوەمەک انیپاک ستانمۆد یزڕی ەل مەو ه مەالب انەیکەنتێمۆک مەه بمەد جبورەم ناەد نن،ێب کارەب
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 بڕیادەرانی جیهان بەو ستڕاتیژیە ناڕوونە قەت مەسەلەی کورد وەک نەتەوەیەک ناچێتە سەر میزی

 
 ەزمههان ەل مەاڵب. مەوەتەن ەڵههێد ۆیخهه ەب ەیکیەگشههت ەزمههان ەب مەو ه ەیکیەریوونههاکبڕ ەزمههان ەب مەه ڵەسهها دانەسهه کههورد

 ران،ێهئ اق،ێهڕع وێهن یکهورد یکهێزێه کەو ەیکەڕەوپەناکها و ئ وتەو ک سەڵهه کەیەوەتەن کەدا و ەیکیەماسڵۆپیو د یاسیس
 یزەڕیههچ ل کههانیەکورد ەزێههدا ه رەاردڕیههب یتههانەاڵو یسههتانەدەبکار یدیههد ەل شۆیەربههەه. شێپهه ەتێههچەد یەسههور ایهه یەتههورک

 وەئ یتەاڵسهەد ایه نیۆسهیزۆپۆئ ەل کنێشهەدا ب ەتهانەاڵو و ەدابهن ل دراوێهپ گهاڕێ یکخهراوڕێ یزڕیه ەدابهن و چ ل نیۆسێزۆپۆئ
 . ەتانەاڵو
 
 یاتیهج ەل. ڵەییجهوو ێو به یمهەرخەمتەک ەب نەیهکەد تاوانبار کتریەو  نیچەد ەڵەه ەدا ب مانەکەساباتیح ەل ەمێئ رجارۆز
 نەیهبک یاریهد. نەیهبک یاریهدا د تەاسهیس ەکردنمهان ل کسهاواتۆب ۆیه وەوەنەیبد باتمانەخ یژیاتڕست ەل کڕێئاو ەک ەیوەئ
 نینهههاتوان رمهههانۆز یدانههه یدا و قوربهههان کهههانەبوار مهههوەه ەل مانهههدووکردنمانۆخ رمهههان،ۆز یانڕسهههوەڵه  یاەڕرەسههه یچۆبههه ەک
 ن؟ەیبک یهانیج ەب مانەکەلەسەم
 
 کانیەکوردسهتان ەزبیح ،ەاکانۆڕاسپید نیچاالکتر ەل کێکیە ەوەرەد ەکورد ل یاۆڕاسپیحازر دا د ڵیحا ەل ەک مڵێب یاشکاوەڕب
و  ەوەیهگێپ ێله رمهانۆز ۆڕیو پسهپ ریوونهاکبڕ ،ەکهراو شەدا داب رەسهەب انیکورد ەک نەتانەاڵو وەئ یکانەزبیح نیچاالکتر ەل
تها  ەوەنەینهاکۆک مهوانەه یزێه ،ییەن مانەییوەتەن یژیاتڕست ەچونک مەاڵب ن،ەدەد ڵوەچاالکن و ه موەه شیردەف ەیوێش ەب
 ەک نەڵێههید کیەگههاێج مههوەه ەو ل نەینههاک ەناسههێپ ەوەتەن کەو مههانۆو خ نەیبههد یایههدن یشههانین مههانەکەوەتەن یزێههه کەو
 یسههابیح شیکههێتەاڵو  یههه ن،ەیههبک رەسههەچار دایەسههور ایه یەتههورک راق،ێههع ران،ێههئ ەیوێههچوارچ ەل مانەکەلەسههەم ێوەمهانهەد
 .ەتانەاڵو وەئ یستانەدەکارب یال ەل نەکەد ۆب رمانێخ ەیدوو قس ن،ێدان ۆب مانیەما رۆز رەگەناکاو ئ ۆب کمانەیەوەتەن
 
 ەل ەیەنبههژاردەڵه وەئ یکانەلەسههەم نیداغتههر ەل کێههکیە رانێههئ ەیلەسههەم کهها،یمرەئ یکههانەبژاردنەڵه ەب ەوەنیههنێب ەنێههو بهها
 ێپهه یکێکههار ەوەمێردرێههبژەڵه رەگەئ ەڵههێد وەویگوشهه یرانههێئ یمههیژڕ یرووەگ کیەدایههکاند. داەتەاڵو وەئ یجیخههار یتەاسههیس
 قۆته مێردرێهبژەڵه رەگەئ ەڵهێد انەیکید ەیوەئ ،ێچرێبپ ەوەکێت ەیزگاکەدام و د انی ،ێب میسلەت یلیلەز ەب انی ەک مەکەد
 ێکهرەکهورد د یرانەبڕێ ەل اریپرس کێکات یچەک. ومەکەد کڕێ ەڵیگ ەو ل رجامەب وێن ەوەچمەد ،ەوەکەد رانێئ یمیژڕ یمل ەل
 کههایمرەئ ەب ەمێئهه ەیلەسههەم ەناکهها، چههونک قەڕف ەمێئهه ۆبهه نەڵههێد ،ەباشههتر نێردرێههبژەڵه ەدیههدوو کاند وەل کیەکههام  ەک
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 ییژیاتڕسهت رەگەئ. ەیهیەوەتەن یژیاتڕسهت یبهوونەن ەیشهانین ەوەئ. ەتهاران ەل ەمێئ ەیلەسەم ەیگاچارڕێو  ێناکر رەسەچار
 نهاتەت خهواوەد ەمێئه ینهدەوەرژەب ەڵگ ەل انینهدەوەرژەب ەک ەوەنیهنیبب ەرانەپارتن وەئ داەد مانڵوەه یەباەمان ه ەییوەتەن
 یاسههتاڕ ەل یکانەسههتێوەڵه ەک گههرتەد مانیەدایههکاند وەئ یئاشههکرا پشههت ەب وەوەکههردەد ۆکهه کوردمههان یاۆڕاسههپید کههایمرەئ ەل
 ڵههیوەه رانێههئ یمههیژڕ. ەوەبههژاردنەڵه یکههانەتەمەڵه وێههن ەنیههرەب مانەکەلەسههەم داەد مههانڵوەه. دانەمێئهه ینکایەنههدەوەرژەب
تهاران،  ەل ەک نەیهوەئ یوانەڕچهاو رەه ەمێئه یچهەک کها،ەد رەبەسهتەد ۆیخهۆب رەپهارتن کەیەوەتەن مهوەه دا،ەد ردانەوێستەد

و  مهانۆخ یمەک یدانیو قوربان مانۆخ یمەک ڵیوەه ەل ەییلگ یدیچ باەد. ەوەنەبد ێل کمانڕێئاو شقەمید ای غداەئانکارا، ب
 ۆخهه ەل سههتەو د دانەیههم ەنێیههب ەوەتەن کەبهها و. نەیههکخیە مههانەکەزێو ه نۆڕیبگهه مانەکیەژیاتڕسههت. نەیههکەن ایههدن ییفههاەوێب
 .نیگرەڵه کانەستکردەد ەسنور ەب ەوەستنەب
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 بیزای کچم
 
 یکههێزانێخ یسههتدانەد ەل انیههگ یسههاتەکار رەسههەل ینههدەهول ەب ەک یخوشههک یرێههب یکههێنکیل رەسههەل ەیسههتۆپ وەکچههم ئ یزایههب
 شیمنه یسهتۆپ ێکهرەا دد یاسهتڕ ەل ەک ەنوسهراو ادایهتانیرەو ب ەانسهەڕف وانێهن یکانەئاو ەکوردستان ل یتەاڵژهڕۆ یشتەردەس
 :ەڵێد زایب.  ەنینوس وەئ رەسەل ێب
 
 ەڵهیکێپ ەڵکێته یکێناغۆق ەل وەئ. وکردەخ ەل یشیهات و من رەبەخەو یانەیب یویو ن شەش عاتەس مەکەکچ یانەیب ڕۆوەئ
ار کهه ەب سهتەد یناچهار ەو ب سههتمەڵه وەخ ەل یانەیهب یوتهەح عاتەسهه رجهارۆز مهنەئ ەکههردو یوا ەک کێهناغۆق. یەدا یانیهژ
 یرێهدا ب ەکهات وەرلەه. مەکهار بهک ێبهەکلتهوردا د ەل نهگڕە ەیژڕۆپ رەسەل ەوڵەما ەل ێبەد ەناوۆڕۆک ۆیه ەب ستاێئ ەک مەبک

 ،ەوەنمێخهوەد یرتهرۆز تهاەو ه کانهدمڵەچ یاڕ ەنهاردم ک ۆبه کێسهاتەکار  ەب تەبارەسه ەیوەخهوار ەینیونوسهەئ ینکیخوشکم ل
 . ەوەبنەد رۆدم و چاوم دا خل رەس ەب رترۆز یسکێفرم
 
  ینێخو. یەداێت یشیمن یکانەشڕی ەک نێد ەوەکوردستان ەل ەیەناچ وەل ەویەمانگ ەپازد ڵەمندا وەب یەسەک نجێپ ەزانێخ وەئ
 ەب رۆمههن ز یو بههاب کیههدا کێههمانەز اربو،یههد سههتچووەد ەل کەو وانەئ ۆبهه ەک ەیشههتمانین ەپههارچ وەئ. ەشههیمن ینێخههو وان،ەئ

 ەیلەسهەم ەک ەیوکهاتەدا ، ئ شهتاەه ەیهەد یکهانییەتاۆک ەل ،ەوێهوەل رەش هیمن یو باب کیدا. کردەد ۆب انیباتەخ یدژوار
مهن  ەیکەلۆبچکه ەکهچ کهراەد ،ەیەلۆبچکه ڕەکهو وەئ. کهرد انیچۆک ینسانینا ئ یستێوەڵه رەب ۆوتبەکەن ستاێئ کەو یرەنابەپ
و  مەک ێب شەوەئ. ەوەکاتەد یناێو ،یشێک گارین یزیم رەس ەل ەکیرەمن خ ەیکەکچ واەخنکا ئ ێل یوەئ ەک ێیەیج وەئ. ێب
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 ۆبه ێبهەه انیهکیە کەو یشانس کانۆڤەمر موەه ەیوەئ ۆکار کردن ب. مەکەد رەس ەل یمن کار ەک ەیەاریستەه وداەه وەئ ادیز
 . ەیبک ۆب یکار یددیج ەب رۆز ێبەد ەک ەکێماف ەوەئ. انۆیخ یانیژ یدروستکردن

  یهه ەک ەیئهازار وەئ ۆبه خشهنەدا و بمانب یئاشهت ەبنهون ل. و بابهت کیدا و تەکەخوشک ت،ەبراک ەڵگ ەل ،ەڵەکیژ یئارتور
 .ێیکا ل زگارتانڕ یتوانەین سەک
 

 .یکورد یزمان رەس ەمێڕرگەو شیوەبتوانم ئ وادارمیه ەک ەجوان ەندێه شەکید ەیکەنینوس
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 ماڵ ئاوا برای خۆشەویستم، بەداخەوە نەمتوانی بەڕێشت کەم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .كرد ییدوا یچۆحمودم ك مه كاكه ٢٠٢٠ ینوامبر ی٧ ڕۆو ئه یانی  به به ره  وه رهۆز یكێر سه كه و داخ به
 

 یمان دا تووشه كهه له گه یواكهان هڕ  مافهه یناوێپ لهه جار نیند دا چه ۆیخ یانیژ  بوو له ر شهۆكێوت زۆسڵد یكێحمود كورد مه كاك
و تا  شاۆكێت  زانهۆسڵكوردستان دا د یاتڕموكێد یزبیح یكان زهڕی له  وه هیتاو هه ی ١٣٤٣ ڵیسا  ر له هه.  بوو  نجه شكه ئازار ئه
 . وه هیفادار ما وه موكراتێد یزبیح یزۆریپ یبازڕێ  به یش ناسه دوا هه

 
  ی ال ئاواره مه دیه شه  ڵ گه  له یهاوكار  كرد وبه ده یزبیح یكان وكادره  رگه شمهێپ یهاوكار  دا چاالكانه ٤٧، ٤٦ یكان هڵسا  له
 . شدار بوو دا به  وه نهاڵجوو  له  دا چاالكانه زبیح یكان كاره یاندنڕ راپه  له یبرا
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ناسهرا و   شهاوه زا هڕ مهه هه یتكار هینایج یمیژڕ یساواك یازگ ده ن هیال  له  وه هیرچاو به یچاالك ۆیه دا به ١٣٤٧ ڵیسا یزیپا  له
و  انیدڵهج یكان هڵاچایس  له ناڵسا ٣ ی ماوه ۆر كراو ب سه ست به ده شیو دا ئه یبرا ی ال ئاواره مه یدكرانیه شه ڵ گه  هاوكات له

 ی ئههه نههدازه  ت بههه نانههه دا و ته هدانهه ێپهه انیههكۆدران و ئههازاردان چ  نجه شههكه ئه ڵسهها ێسهه. درا  نجه شههكه دا ئههازار وئه ێورمهه
 ڵسها ێسه یر دادا و دوا گه نجه شهكه یلالدان جهه  بهه یكۆو چه دا ئهه یراسهت  دركاند وله نه یالتیشك ته یكان هیاریزان ك هیموو ره سه

 .رائازاد ك ندانیز  له  نجه شكه ئازار وئه
 
 . كرد یت توانا خزمه ێیپ  دا و به نیمومك یك هیگاڕێر  هه  هوب گرت نهڵ هه یت هیكوردا  له یست كات ده  یحمود ه كاك مه ماڵ به
 یباشههور  كههورد لههه ی وه نهههاڵجوو ی، هاوكههارر داهههات سههه به یشكسههت   وه نهههاڵجوو شیكوردسههتان یتههاڵ ژههههڕۆ  لههه  ت كههه نانههه ته

 .كرد ده یت ارمهی داڵ هه یر سه ڵتا ئاش به یدوا  له  دا كه شه وبه ئه ی تازه یشۆڕش  ت له بهیتا كرد و به ده یكوردستان
 
حمود  ، كهاك مهه وه ئاشهكرا كهرده یبات خهه  بهه یسهت كوردسهتان ده یاتڕموكێد یزبیح كێكات یت هیپاشا یمیژڕ یووخانڕ یدوا  له

 ۆبه ۆیخه یموكات و ههه شهتێه ێج بهه ڵیو منهدا ڵمها سهانید كڵێندسها چه ی مهاوهۆشهت وب رده سه ی ناوچه  له زبیح یكادر  بوبه
 . رخان كرد ته یزبیح یچاالك

 
سهت  ده ییئاسها یانیهژ یناچهار  بهه ، وه هیسهالمیئ یمهارۆك یكان ره ركوتكه سهه  زهێهه ن هیهال  كوردستان لهه ی وه ركرانهیداگ یدوا  له
 یكهان هڕیخویزگها سه ده یمهیدا یرێد و چاوه میژڕ یرۆز یفشار یرا ره سه ماڵ به. شتێه نه ێج به یكوردستان یتاڵ ژههڕۆ و وه كردهێپ
 یر نگه سهه  لهه ی ناسهه تها دوا هه و وه هیهفهادار ما وه دانیه شهه یزۆریهپ یبهازڕێ  بهه  شههیم ك هه وه.  وه هیر سهه به یسهالمیئ یمهارۆك
 .داێپ  ژهێدر یت هیكوردا یبات دا خه ینێه نه
 
  ال ئاواره مه دیه شه یبات شاد برا و هاوخه وحتڕ
 هرگ شمهێپ ی كه رهۆمخ و خه زۆسڵشاد د وحتڕ
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 ردی هاوده

 

 
 
  لهه رۆز كجار هیه یك هیه حمود، ژمهاره كهاك مهه سهتمانیو شهۆخ یبهرا یخت وه نابهه یهیدوا یچۆك ی نهۆب  دا به ابردووڕ یژڕۆ ێس  له
  چ لهه و ێكوردسهتان بهوب یتهاڵ ژهههڕۆ ۆیخه وێن  كوردسهتان، چ لهه یكان شهه مو به ههه  كوردسهتان لهه یسهت روه و ده زۆسڵد یكڵ خه
 ڵ گهه  لهه انیهرد هاوده(  نامهه كان، هیهت هیاڵ مههۆك هۆڕفون، ت لهه ته)ێبوب نیمومك انۆیب  كه یك هیگاڕێ ر هه  به ت،اڵ ژههڕۆ ی وه ره ده
 انیكان جوانهه  ووشهه  و بهه نیگرتو انیپشت دا ره نهێمه ساتبار و غه كاره  و كاته وله  كردوه انیی وره گه.  كردوه مان هڵما و بنه مۆخ
  وه نههیكردو انیر سهه كورد به ی وره گه رۆز ینگ رهه و فه یت هیاڵ مهۆك ،یاسیس یت هیسا كه ها هرو هه. نیداوێپ انیزێو ه یبوور سه

 یسهتدان ده  لهه یبهار رێهژ  پشهتمان لهه اتریهز رۆز  زهۆست و سه مو لوتف و هه و هه ئه ێب به گومانێب. نیویخش به ێپ انی و ووزه
را   وه دووره  لهه كێسهتیو شهۆخ ی ر جهاره ههه  كهه  ئهاواره یمنه ۆب ت بهڕغو ینگرا یبار و وه هیما چه سچومان ده ده  له یكێستیو شهۆخ
ش  وه  لهه رۆز رم،ێبسهپ انیهخاك  م و بهه بكهه ڵ گهه  له انییئاوا ڵجار مادوا ۆب ێب م هه وه ئه یمكانیئ ی وه ئه ێم ب ده ست ده ده  له
 . وه ماندمه چه ی ده اتریز
 
 ایهج  بهه انیك هیه بهه ك هیه یمهاڵ وه  هییهن مكهانیو ئ رنۆز كجار هیه نیكهردوێل انیشهۆخ ره سه ی سهانه و كه ئهه ی ژمهاره ی وه ئهه ر به له
. ر بهن وه خته شساغ و به دوور بن و له  به  مانه زه یاڵ به  له وادارمیه. گوشم ده انیست ده م و كه ده انیسپاس  وه رهێر ل ، هه وه مه بده
 .م كه وتن ده ركه و سه یر وه خته به ،یت المه سه یداوا انی هڵما و بنه ڵو مندا ڵما ۆو ب انیك ته ك هت ۆب
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 ڕووداوەکانی باشوری کوردستان

 
چ  ەو ب نۆنهازانم چه ،ەوەمەکەد ێله یریهب یرچهەو ه نمێهمەادڕکوردسهتان  یباشور یکانەووداوڕ ەل ەویەمبارەغ ەب ەکێمەد رۆز

دم و  رەسه ەوەتەڕێهگەد اسهتڕ. یەوا ژووروەرەسه یتفه کەو ینهڕیربەد ەک ەیەه یاسهتڕ رۆئهاخر ز. مڕرببهەد مۆخه یداخ کێزمان
 یمهیژڕ. نێزەتڵهد یکێساتەکار ەب ێدرۆڕگەد ەکیرەخ نێڕیز یکێتەرفەد ەک نینبزا ەوەئ یتاوانبار ەب ێک ێبەد. مانۆخ یچاو
 ەوەئ. یەدا رداشهانەب نهدەچ وێهن ەل ۆیخه ۆبه ەک دەسهەئ یمیژڕ ای راق،ێع ەل رانێئ ەب رەس ەیعیتورک، ش یتڵەوەد ران،ێئ

. ەیەه مهانەکید یکیەوانەڕاودوژمنهان چ چه ەل نهاەد. یتیەپرسها رەب یبهار رێهژ ەل ربهازکردنەد ۆخه ۆبه ەیەهانەب نینترهاسا
ئهاوا  یکهێتەرفەبهرد تها د رەسهەشهاخ و داخهان دا ب ەل انۆیهخ یهیالو ینهەمەت ەل انیهرۆز یکێناڵسا ەک ەیرکردانەس وەئ ەیئ

. نهنەیەبگ یخوازڵد ینجامەئ ەب ییکگرتوویە ەو ب ەکمۆت یکەیەرنامەب ەب بوەدا ن انیتوانا ەل ەوەداخ ەب یچەک. ننێقڵبخو
 کێنهدێه یهیەن واڕەو  ێنهاکر ۆخه ؟ێدا د ەمەردەسه مەکهورد ل یانیهک ەمچینه اینەت رەسەب ەک ەیەساتەو کارەئ یتابارەخ ێک

 ەدا بهون یداههات ێو به یکهارێب ەل وەوەمهاون سەک ێو به وانیپشهت ێبه ەک نێیدابن یکەرەس یتاوانبار ەب یو برس کارێب یالو
 ێجه ێکهرەئاشهکرا د ەب ەک ەیوەئ. کوردسهتان یباشهوور ەلکهورد  ەیسهاواک ەانیهک یرۆراوجهۆج یرانهەدژب ۆهاسان ب یکێریچێن
 ەک نەگهانێب یتهاوەڵەخەڵه کەڵێهمۆو ک تەاڵسهەد یورەد ەل نەردەو دز و ج ەڵندەگ کەڵێمۆک ینیدا بب یەرانکارێو مەل ێیپ
و  انیهژ ینهاوێپ ەل نەبهک دراوێهپ گهاڕێئارام و  یشاندانیپۆخ ەانۆیخ یماف ەک ەیمافخوراوان وەئ یزڕی وێن ەننێخزەد انۆیخ

تهورک و  یتهڵوەدا و د اقێهڕع ەیعیشه وێهن ەل یکهانەرەکۆو ن رانێهئ یمهیژڕ یکهانەردانەوێت سهتەد ەواتەک. دا انۆیخ یرانەگوز
 یسهامانەناب یزعهەو یرەسهەچار ۆبه شەکمۆته یکهیە ەرنهامەب یبهوونەن. ەاریهد شیهو دز ەڵینهدەگ ێڵهیه. ارنید دەسەئ یمیژڕ

 ەک تەاڵسههەد ەل ەشهەب وەئ مەاڵب ارنیهد کهانۆیەه ەک ەیەوەئ ەکیەکەرەسه ەاریپرسه. ێوەکەردەد وونهاکڕ یژڕۆ کەو شیئهابور
 کانیەنگەئاسهت ەیوەگژداچهوونەب ۆبه کتریە یپشتڵپا  ەنابن ۆکوردستان ب یباشور یزۆسڵد یکەڵو خ ێزانەد رۆمخەخ ەب ۆیخ
 یکێرۆجه شەوەئ ەچهونک. ەداو شووربا ەچ کارت ب یتەاڵژهڕۆ ۆیت نەڵێو م گرنەم مێل ستن؟ەوەادڕ کیە رەرامبەب ەل استڕ و
 شیکهورد یدوژمنهان نینینهاب ەیئ. ەستراوەب ەوەکیە ەدا ب کانەشەب موەه ەکورد ل ینووسەچار. ەکورد ەیمێئ یانڕداب ەل ەکید
 مههوەه وەئ یاەڕرەسه رانێهئ یمهیژڕ نههاەد کگرتهوون؟یە مهوەکهورد ه ەیلەسهەم رەسهه ەتێهد ەبهن، ک کیە یدا دژ کێشهت مهوەه ەل

 یزعهەو یکهدانێت ۆبه ۆیخه یرژێهنێو ئ ەبهودج ەل یباشه یکێشهەب ەک ەکوردسهتان داو یباشهور ەل یچه یتەیەه ۆیخۆب ەیگرفت
 ؟ەکردو رخانەت ێوەئ
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نەوە و هەوڵ بههدەن قههازانجی خشههێنببە گوتههار و سیاسههەتەکانیان دا  مههن هەمههوو حیزبەکههان پێویسههتە چاوێههکبەبۆچههوونی 
گوتهههاری هەڵگرتنهههی . نەتەوەیهههی لە پهههێش قهههازانجی حیزبهههی دانیهههنن و گوتاریشهههیان لەگەڵ ئەو مەسهههەلە گهههرنگە رێکهههبخەن

 .نەتەوەیی پێویستی بەوە هەیە کە لە قالبی سوننەتیێ پێشوو دا سیاسەت بەکرێ
 شڵماشیمستەفا                                                                                    

 
 

 
 

 رەحمان نەقشی: ەوە و ئامادە کردنیکۆکردن
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