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بەرێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە پەیامێک دا پیرۆزبایی خۆی پێشکەش بە سکرتێری گشتیی رێکخراوی 

نەتەوە یەکگرتووەکان کرد.
فەرموون لەگەڵ دەقی ئەو پەیامە:

نەتەوە  رێکخراوی  گشتیی  سکرتێری  گوتیرێس!  ئانتۆنیۆ  بەڕیز 
یەکگرتووەکان

لەگەل رێز و ساڵو!
                                                                       ل2

لە  بانه   شاری  چاالکانی  له   به رچاو  به شێکی 
کوشتاری  بە  سەبارەت  ناڕەزایەتی یەکان  درێژەی 
رێکخستنی  به   کورد،  کۆڵبەرانی  بێ بەزەییانەی 
که مپه ینێک له  ژێر ناوی »هه موومان ده نگی کۆڵبه رانی 
سه ر سنوورین« به رانبه ر به  سیناریۆی کۆڵبه رکوشتن 
و  گرت  هه ڵویستیان  کوردستان  له سه ر سنووره کانی 

له م باره وه  راگه یه نداروێکیان باڵوکردوه .
ئه مه ش ده قی راگه یه ندراوه که :

بازاڕیان، کۆڵبەران و کاسبکاران
کرێکاران و زەحمەتکێشان

هەر وەک هەمووان ئاگادارن کوشتن و بریندارکردنی 
لە  ئینتزامی یەکان  هێزە  تەقەی  بە  کورد  کۆڵبەرانی 
رۆژانە  دیاردەیەکی  بووەتە  کوردستان  سنوورەکانی 

لەم  تراژیدیایەکی  شایەدی  ئێمە  رۆژێك  هەموو  و 
چەشنەین.

لە ساڵی رابردووەوە بە دەیان و بگرە سەدان کۆڵبەر 
و کاسبکاری کورد لە سنوورەکانی بانە لە الیەن هێزە 
لێكرا و کوژران بەاڵم هیچ  تەقەیان  ئینتزامی یەکانەوە 

کەس دەنگمانی نەبیست.
بۆ ئەم مەبەستە ئێمە کۆمەڵێك لە چاالکانی مەدەنی 
»هەموومان  کەمپەینی  دروستکردنی  بە  بانە  شاری 
شەممە  رۆژی  سنوورین«  سەر  کۆڵبەرانی  دەنگی 
ئێوە  لە  داوا  و  رادەگەیەنین  گشتی  مانگرتنی  وەک 
خەڵکی تێکۆشەری شاری بانە دەکەین بۆ ئەوەی چیتر 
رۆڵەکانی شارەکەمان نەبنە قوربانی با رۆژی شەممە 
کپ  دەنگی  و  بدەین  نیشان  خەباتکارانەمان  ئیرادەی 

کراوی کۆڵبەرانی سەر سنوور بگەیەنینە گوێی هەموو 
و  کوژران  بە  بڵێین  نا  و  دەسەاڵتداران  و  بەرپرسان 

بریندار کردنی کۆڵبەرانی سەر سنوور.
دەنگی  لە  پشتیوانی  مانگرتنە  لەو  بەشداریتان 
کپ کراوی کۆڵبەرانی سەر سنوور و مەحکوم کردنی 

کردەوەی نامرۆڤانەی هێزە ئینتزامی یەکانە.
و  دوکان  داخستنی  بە  رەزبەر   ١٧ رۆژی شەممە، 
بە  با  ببوێرن  خۆ  کار  سەر  چوونە  لە  بازارەکانتان 
مرۆڤایەتیی  هەستی  خۆمان  یەکگرتووانەی  دەنگی 

دونیا بجوڵێنین.
سەر  کۆڵبەرانی  دەنگی  »هەموومان  کەمپەینی 

سنوورین«
١4ی رەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی

پــێــی راپـــۆرتـــی سیاسیی   ،،بـــە 
ــی، ســــــــەرەڕای  ــتـ ــشـ ــری گـ ــێـ ــرتـ ــکـ سـ
خەڵکی  سەرکوتکەرانە،  کەشوهەوای 
کوردستان،  هەڵوێستی  بە  و  وشیار 
لە بەهار  و هاوینی رابردوودا، لەسەر 
هێنانەگۆڕی  و  نارەزایەتی  دەربڕینی 
هێمنانەوە،  رێگای  لە  داخوازەکانیان 
دژکردەوەی  و  ڕێپێوان  نەبوون.  غافڵ 
ئێعترازیی دانیشتوانی چەندین گوند لە 
ناوچەی سەردەشت لە پێوەندی لەگەڵ 
کاسبکارانی  و  کــۆڵــبــەران   ــی  ــوژران ک
پاسگا  دەستبەسەرداگرتنی  و  ناوچه  
رێپێوانی  ئینتیزامی،  ناو  بە  بنکەی  و 
خەڵکی مەریوان بە دژی قەدەغەکردنی 

دووچەرخە لێخوڕین لە ژنان،  کەمپەین 
نیشاندانی  بۆ  ئێعتڕازی  جــووڵــەی  و 
رێگا و  له  هەمبەر خراپیی  ناڕەزایەتی 
دەیان  کوردستان،  پارێزگای  بانەکانی 
ژینگەپارێزانە،  هــەرەوەزی  و  چاالکی 
ــی  ــدران ــێ ــەرەپ پ دژی  ــبــڕیــن  دەنــگــهــەڵ
ــەن  ــ ــە الی ــ مـــــــاددە ســــڕکــــەرەکــــان ل
ئاوایی  لە   رێژیم  دەستوپێوەندەکانی 
ــوون  ــب ــەردەوام ــاران، ب ــی ــام شــایــەنــی ک
وەرزشی  کولتووری ،  چاالکیی  لەسەر 
و  نــێــوەرۆک  خـــاوەن  کۆمەاڵیەتیی  و 
پێشکەوتوانە،  و  نەتەوەیی  ئامانجی 
خزمەتی شێلگیرانەی زمان و شوناسی 
دیکەی  نموونەی  چەندین  و  نەتەوەیی 
و  ــی  ــەدەن م حــەرەکــەتــی  و  تێکۆشان 

روخسارێکی  رێکخراو،  مافخوازانەی 
خەڵکی  زیندوێتیی  و  وشیاری  دیکەی 
پلینۆم  بە  رۆژهەاڵتی کوردستانن کە 
بایەخ و گرنگیەکی تایبەتەوە، خستنیە بەر 
باس و هەڵسەنگاندن. بە هەڵسەنگاندنی 
دێموکراتی  حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتەی 
کوردستان، یەکێک لە ئامانجەکانی پتر 
ئەمنیەتی کردنی کوردستان و هەڕەشە 
و  پــاســداران  سوپای  گوڕەشەکانی  و 
تێکۆشان  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئیتالعات 
و جموجۆڵی تێکۆشەرانی دێموکرات دا، 
تەنگ هەڵچنین بە خەبات و تێکۆشانی 
ــیــی نــێــوخــۆ  و چــاوتــرســانــدنــی   مــەدەن
خەباتەیە،،       رێــکــخــەران و بــەشــدارانــی ئــەو جــۆرە 

پێکهاتنی  بۆنەی  بە  راگەیەندراو 
ناوەندیی  کۆمیتەی  چوارەمی  پلینۆمی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان

لە رۆژانی ١٥ و ١٦ی ئۆکتۆبری 2٠١٦ 
رەزبەری ١٣٩٥( چوارەمین  )2٤ و2٥ی 
هەڵبژێراوی  ناوەندیی  کۆمیتەی  پلینۆمی 
کۆنگرەی شازدەیەمی حیزب بە بەشداریی 
راوێژکاری  و  جێگر  ئەسلی،  ئەندامانی 
کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسانی هێندێک 

لە ئۆرگانە حیزبی یەکان بەڕێوە چوو.
پــلــیــنــۆمــی چـــــوارەم بـــە دەقــیــقــەیــەک 
ــگــی بـــۆ بــــەرز راگـــرتـــنـــی یـــادی  ــدەن ــێ ب
دوو  تایبەتی  بە  کوردستان  شەهیدانی 
ئازاد  هاوڕێیان  حیزب،  تازەی  شەهیدی 
ئاڵی و ئەمیر نەستانی دەستی پێکرد. لە 
سەرەتای یەکەم دانیشتن دا، دەستووری 
سیاسی،  دەفتەری  پێشنیارکراوی  کاری 
خرایە بەر نەزەری پلینۆم و دوای ئەوەی 
بەشداران تێبینی و سەرنجەکانی خۆیان 

لە بارەیەوە خستە روو، پەسند کرا.
ــووری کــاری  ــتـ ــە دەسـ ــەکــەم خـــاڵ ل ی
پلینۆمی چوارەم، پێشکەشکردنی باسێکی 
گشتیی  سکرتێری  ــەن  الیـ ــە  ل سیاسی 
حیزب، هاوڕێی بەڕێز خالید عەزیزی یەوە 
ــە ئـــاوڕدانـــەوەیـــەک  ــاســە  ل ــوو. ئـــەم ب بـ
ــوگــۆرە  ــاڵ ئ و  ڕووداو  گــرنــگــتــریــن  لــە 
سیاسی یەکانی رۆژهەاڵتی نیوەڕاست بە 
تایبەتی  رووداوەکانی یەمەن، سووریە، 
و  هاتبوو  پێک  ئێران  و  تورکیه   عێراق ، 
خوێندنەوە و روانگەی دەفتەری سیاسیی 
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  کــوردســتــانــی لە 

بارەیانەوە گرتبووە خۆ.
گشتیی  سکرتێری  سیاسیی  راپۆرتی 
حیزب لە بارەی رووداو  و ئاڵوگۆرەکانی 
ناوچە، وێڕای ئاماژە بە ملمالنێ ناوچەیی 
و نــێــودەوڵــەتــی یــەکــان و نـــێـــوەرۆک و 
ئامانجی ملمالنێیەکان و، هەڵوێستەکردن 
ــان و الیــەنــەکــانــی بــەشــدار  لــەســەر واڵتـ
تێیان دا، حوزوور و دەست تێداهەبوونی 
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە نێو 
کێشەکانی دا، دابووە بەر سەرنج. بە پێی 
لێکدانەوەکە، کۆماری ئیسالمی بە نۆرەی 
ئاراستەکردنی  لە  هەبووە  رۆڵــی  خۆی 
کێشه  و ئــاڵــۆزی یــەکــان بـــەرەو شــەڕ و 
و  شکڵگرتن  و،  مــەزهــەبــیــی  ملمالنێی 
ــەک دا راوەســتــانــی دوو  لــە بــەرامــبــەر یـ
ناوچەکەدا.  لە  شێعە  و  سوننی  بلۆکی 
و  پشتیوانی  ــاوی  ن بــە  داوە  هەوڵیشی 
دڵسۆزی بۆ دانیشتوانی شیعەی واڵتانی 
لەسەر  تەئسیردانان  شانبەشانی  ناوچە، 
قازانجی  بــە  سیاسی یەکان  ئــاڵــوگــۆڕە 
بە  بکا  خــۆی  هاوپەیمانەکانی،  و  خــۆی 
فاکتەرێکی دیار لە ملبەملە جیهانی یەکان  
لەو ناوچەیەدا و، بەم جۆرە چەندی بۆی 
بەاڵم  بسەپێنێ.  خۆی  هێژمۆنیی  بکرێ 
خاڵی گرنگ لەم پێوەندی یە دا ئەوەیە کە 
و  هەواڵنە  ئەم  ســەرەڕای  رێژیمە،  ئەم 
رێكکەوتنی لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 

لەسەر پرسی ناوکی،...            ل2

ئومێد محەممەدی

سەرەكی یەكانی  رەگـــەزە  لە  یەكێكە  ئــاو 
لەسەر رووی زەمین.  ژیان  بوونی  دروست 

ئاشكرایە پێش بوونی ئاو،...         ل٩

هه یاس کاردۆ

  چیت له سه ر بنووسم و چۆنت مانا 
که مه وه  ئه ی ئه و که سه ی تاریفی بوێریت 
گۆڕی و روحێکی تازه ت وه به ر نا... ل١٠

عه لی فه تحی
 

باب دیالن)رۆبێرت ئالێن زیمێرمه ن( 
و  شاعیر  مــوســیــقــیــدان،  گــۆرانــیــبــێــژ، 
مای  2٤ی  ئه مریکایی،   نــووســه ری 

١٩٤١ له ...                       ل١٠

ره سووڵ سێله که 

چ  ئەوەیکە  سنووری  دیاریکردنی 
شتێک سیاسی یە و چ شتێک سیاسی 
نیە، زەحمەتە. ...               ل١١                                                                   

گواستنەوەی ئاوی زێی بچوك بۆ 
ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی باب دیالندەریاچەی ورمێ...

تێکۆشەر حەمەڕەسووڵ کەریمی
سیاسەت چیە و چ شتێک 

سیاسی یە؟

دوکتور قاسملوو، دیپڵۆماتێکی 
ئاڕمانخواز

شاهۆ حوسێنی

پڕۆژه ی »رۆژهەاڵت تەوەری« 
و ئاکامەکانی

سمایل شەرەفی

ــوانــێ  ــە یــەکــگــرتــووەکــان دەت واڵتـ
براوەی ئەو هەڵبژاردنە بێت؟

و: مه نسوور پیرۆتی

بــــۆچــــی ئـــــێـــــران لـــــە داعـــــش 
مەترسیدارترە؟

و: که ماڵ حه سه نپوور

ئایەتوڵاڵکان بۆ لە رێککه وتنی 
)FATF( نیگەرانن؟

ئاگری باڵەکی 

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری حدک بۆ سکرتێری گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان

چاالکانی شاری بانه  له  هه مبه ر کوشتاری کۆڵبه ران وه ده نگ هاتن

راگەیەندراو
ل٣

ل4

ل7

ل4

ل6

پێداگرتنەوەی پلینۆمی چواره می حدک لەسەر:

بایەخدان بە فرەڕەهەندیی خەبات و پشتیوانیی خەباتی مەدەنی
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درێژەی  
پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری حدک بۆ 

سکرتێری گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان       
لە پڕۆسەی هەوڵە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان بۆ چارەسەری کێشه  و 
قەیرانەکانی  دا، هەر وەک رابردوو، لە پەراوێز دایە و ئەو جێگە و پێگەیەی 

پێ نەدراوە کە بەدوای دا دەگەڕێ.
راپۆرتەکە هەڵوێستەی لەسەرئەم راستییەش کردبوو کە مەیدانداریی 
لە  ناوچە،  ملمالنێکانی  و  کێشه   لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئیسالمی   کۆماری 
لەگەڵ قەیران و کێشەی  لە نێوخۆی واڵت دا،  کاتێکدایە کە ئەم رێژیمە 
نیگەرانی  توندی  بە  و  بەرەوڕوویە  ئابووری  و  سیاسی  جۆراوجۆری 
هاتنە  نە  نێوخۆییەکانە.  قەیرانە  دەرچوونی  کۆنتڕۆڵ  لە  و  تەقینەوه  
گەمارووە  و  گوشار  کەمبوونەوەی  نە  و  رۆحانی  دەوڵەتی  سەرکاری 
و  ئێران  ئەتۆمیی  رێكکەوتنی  دوای  بە  نێودەوڵەتی یەکان  ئابوورییە 
لێ  خەڵک دا  بەڕێچوونی  و  ژیان  لە  ئەوتۆیان  گۆڕانێکی   ،٥+١ واڵتانی 
نەکەوتووەتەوە. لە ئاکام دا ناڕەزایەتیی خەڵک لە بارودۆخی سیاسی و 
ئابووریی خۆیان  پەرەی گرتوه  و ئەم راستییەش لە پەرەگرتنی بزووتنەوە 
و حەرەکەتە مەدەنی یەکان  دا، سەرەڕای هەموو گوشار و بەربەستەکان، 
شەخسی  نیگەرانیی  جێگای  بە  بووە  پتر  ئەوەی  دەدا.   نیشان  خۆی 
خامنەیی وەک رێبەری ئەو رێژیمە، قووڵبوونەوەی ناکۆکیی نێوان قۆلە 
بە هەموو شێوەیەک هەوڵ  بۆیە  رێژیمەکەیەتی. هەر  جۆراوجۆرەکانی 
ناوەندەکانی  و  پاسداران  و سوپای  کۆنتڕۆڵی خۆی  لە  وەزعەکە  دەدا 
بەستراوە بە خۆی دا رابگرێ و شەخسەن چوارچێوە و دار  و لەلە بۆ 
ملبەملەی جیناحەکان  دیاری بکا بۆ ئەوەی یەکتر لەقاودان  و لە بەرامبەر 
یەک دا راوەستانیان، زیان بە توانای رێژیمەکەی لە رووبەرووبوونەوەی 

نارەزایەتیی مەدەنیی خەڵک دا نەگەیەنێ.
لێکدانەوەی سیاسی، لە چاوگێڕان بە ئاڵوگۆڕەکانی عێراق، سووریە  و 
تورکیە دا، وەک هەمیشە گرنگیەکی تایبەتی دابوو بە خوێندنەوەی ئاسۆی 
پرسی کورد لە هەر کام لەو واڵتانەدا. لە عێراق، بە دوای بەرتەسکبوونەوەی 
جار بە جار زیاتری ناوچەی ژێر کۆنتڕۆڵی داعش و بە تایبەتی بە دوای  
ئەو  دەکرێ  چاوەڕوان  داعش،  دەست  لە  مووسڵ  هاتنەدەری  ئەگەری 
کورد  قورساییی  و  پشک  نوێ.  قۆناغێکی سیاسیی  نێو  بنێتە  پێ  واڵتە 
لە بڕیاردان لەسەر ئەو داهاتوویە، ئەگەر لە الیەکەوە بەستراوەتەوە بە 
هاوبەشیی چاالکانەی لە شەڕی دژبەداعش و بەشداریی سەرکەوتوانەی 
داعش دا،  کۆنتڕۆلی  ژێر  ناوچەکانی  رزگارکردنی  لە  پێشمەرگە  هێزی 
الیەنە  و  هێز  هاودەنگیی  و  یەکگرتوویی  گرەوی  لە  دیکە  الیەکی  لە 
سیاسی یەکانی هەرێمی کوردستان لە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دۆخی 
ئێستا دا  هەلومەرجی  لە  حیزب،  رێبەریی  هەڵسەنگاندنی  بە  دایە.   نوێ 
بە داخەوە ئەم یەکگرتووییە نەک هەر لە رادەی پێویست دا نیە ، بەڵکوو 
زۆر الوازە. ئەم راستی یە ئەرک دەخاتە سەر هەموو الیەنەکان کە بە 
هەستکردن بە بەرپرسایەتیی زیاتر  و لە پێناوی بەرژوەندی سیاسی  و 
نەتەوەیی گەورەتردا، تێ بکۆشن ناکۆکی یەکانیان چارەسەر بکەن و بە 

یەکدەنگی و یەکگرتوویی بە پێشوازی هەلومەرجی نوێ بچن.
نشێوەکانی  و  هەوراز  حیزب،  گشتیی  سکرتێری  سیاسیی  راپۆرتی 
بە   پێوەندیدار  ئاڵوگۆڕەکانی  رووداو  و  و،  کورد   پرسی  بەردەم 
پلینۆمی  دوو  نێوان  لە  کوردستان  رۆژاوای  و  باکوور   لە  کورد  گەلی 
بە  ئاماژەی  بارەیەوە  لەم  نەکردبوو.  بیر  لە  ناوەندییشی دا  کۆمیتەی 
پیالن و هەوڵەکانی راستەوخۆ و ناراستەوخۆی دەوڵەتانی ناوچە دژی 
بەرەوپێشچوونی پرسی کورد و جێگیربوونی دەسکەوتەکان لە باکوور 
پیالن  ئەو  هەمووی  هەر  جەوهەری  کردبوو.  کوردستانی  رۆژاوای   و 
و دژایەتیانەش، رەوانەدیتنی مافی دیاریکردنی چارەنووس بە نەتەوەی 
کوردە. لە راپۆرتەکەدا، وێڕای پێداگرتنەوە لەسەر روانگه  و هەڵوێستی 
لە  پشتیوانی  لە  بریتیە  کە   کۆنگرەی شازدەیەمی حیزب  پەسندکراوی 
دوو  لەو  نەتەوەکەمان  مافەکانی  دابینبوونی  و  نەتەوەیی  بزووتنەوەی 
بەشەی کوردستان،  ئاماژە بەو دیدار و دانیشتنانەش کرابوو کە لە نێوان 
لەگەڵ الیەنە سیاسی یەکانی  ئێمە  نوێنەرایەتی یەکانی حیزبی  رێبەری و 

باکوور و رۆژاوا لە چەند مانگی رابردوودا، بەڕێوەچووبوون.
ئاوڕدانەوەیەکی  حیزب،  گشتیی  سکرتێری  سیاسیی  راپۆرتی 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  گشتیی  و  سیاسی  بارودۆخی  لە  گشتگیریشی 
لە نێوان دوو پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی دا هەبوو. دیارترین روخساری 
مافەکانی  پێشێلکرانی سەرەتاییترین  و  بێمافی  درێژەی  بارودۆخە،  ئەم 
خەڵکی کوردستان لە الیەک و، لە الیەکی دیکە توندتربوونی کەشوهەوای 
ئەمنییەتی و زیاتربوونی بنکە نیزامی یەکان  و هێزە سەرکوتکەرەکان لە 
شارەکان و سنوورەکان بە مەبەستی پێشگیری لە حزووری تێکۆشەرانی 
دێموکرات و زەبر لێوەشاندیان بوو. سوپای پاسداران، وەزارەتی ئیتالعات 
لە  تێکهەڵچوون  جار  چەند  روودانی  بەوان،  بەستراوە  راگەیەنەکانی  و 
نێوان هێزی پێشمەرگە و بەکرێگیراوانی ئەو رێژیمەیان بە دەرفەت زانی 
هەم بۆ پێ هەاڵگوتن بە نفووز  و توانای سەرکوتکەرانەی رێژیمەکەیان، 
هەم بۆ دووپاتکردنەوەی درۆ  و چەواشەکاری یەکانیان دژی بزووتنەوەی 
نێوخۆی  لە  بزووتنەوەیە.  ئەو  نێو  سیاسی یەکانی  هێزە  و  کوردستان 
واڵت دا شەپۆلی بانگکردن و دەستبەسەرکردنی دڵسۆزان و الیەنگرانی 
هێزە سیاسی یەکانیان وەڕێ خست. هەر لەو کاتەدا، بە بیانووی بوونی 
پێشمەرگەکانی دێموکرات لە ناوچە سنوورییەکانی باشووری کوردستان، 

کەوتنە ئاگربارانی خاکی هەرێمی کوردستانیش.
کەشوهەوای  سەرەڕای  گشتی،  سکرتێری  سیاسیی  راپۆرتی  پێی  بە 
بەهار   لە  کوردستان،  هەڵوێستی  بە  و  وشیار  خەڵکی  سەرکوتکەرانە، 
هێنانەگۆڕی  و  نارەزایەتی  دەربڕینی  لەسەر  رابردوودا،  هاوینی  و 
داخوازەکانیان لە رێگای هێمنانەوە، غافڵ نەبوون. ڕێپێوان و دژکردەوەی 
ئێعترازیی دانیشتوانی چەندین گوند لە ناوچەی سەردەشت لە پێوەندی 
دەستبەسەرداگرتنی  و  ناوچه   کاسبکارانی  و  کۆڵبەران   کوژرانی  لەگەڵ 
دژی  بە  مەریوان  خەڵکی  رێپێوانی  ئینتیزامی،  ناو  بە  بنکەی  و  پاسگا 
قەدەغەکردنی دووچەرخە لێخوڕین لە ژنان،  کەمپەین و جووڵەی ئێعتڕازی 
بۆ نیشاندانی ناڕەزایەتی له  هەمبەر خراپیی رێگا و بانەکانی پارێزگای 
دەنگهەڵبڕین  ژینگەپارێزانە،  هەرەوەزی  و  چاالکی  دەیان  کوردستان، 
دژی پەرەپێدرانی ماددە سڕکەرەکان لە الیەن دەستوپێوەندەکانی رێژیم 
لە  ئاوایی شایەنی کامیاران، بەردەوامبوون لەسەر چاالکیی کولتووری ، 
نەتەوەیی  ئامانجی  و  نێوەرۆک  خاوەن  کۆمەاڵیەتیی  و  وەرزشی 
و  نەتەوەیی  شوناسی  و  زمان  شێلگیرانەی  خزمەتی  پێشکەوتوانە،  و 
چەندین نموونەی دیکەی تێکۆشان و حەرەکەتی مەدەنی و مافخوازانەی 
رێکخراو، روخسارێکی دیکەی وشیاری و زیندوێتیی خەڵکی رۆژهەاڵتی 

کوردستانن کە پلینۆم  بە بایەخ و گرنگیەکی تایبەتەوە، خستنیە بەر باس 
و هەڵسەنگاندن. بە هەڵسەنگاندنی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان  کردنی  ئەمنیەتی  پتر  ئامانجەکانی  لە  یەکێک  کوردستان، 
پێوەندی  لە  ئیتالعات  و  پاسداران  گوڕەشەکانی سوپای  و  هەڕەشە  و 
لەگەڵ تێکۆشان و جموجۆڵی تێکۆشەرانی دێموکرات دا، تەنگ هەڵچنین 
بە خەبات و تێکۆشانی مەدەنیی نێوخۆ  و چاوترساندنی  رێکخەران و 

بەشدارانی ئەو جۆرە خەباتەیە.
ئەو  دەوڵەمەندکردنی  وێڕای  ناوەندی  کۆمیتەی  پلینۆمی  بەشدارانی 
باسە بە پێشنیار  و تێبینی و هەڵسەنگاندنەکانی خۆیان، لەسەر سیاسەتی 
پەسندکراوی کۆنگرەی شازدەیەم کە بایه خدان بە فرەڕەهەندیی خەبات 
مومکینی  شێوەیەکی  هەموو  لە  وەرگرتن  سوود  و  کوردستان  لە 
خەبات و تێکۆشانە، پێیان داگرتەوە. لەم پێوەندییەدا کۆمەڵێک رێنوێنی 
لە  کە  سیاسی  دەفتەری  سەرنجی  بەر  خستە  راسپاردەشیان  و 
بەرنامەڕێژیی کار و تێکۆشانی داهاتوودا پێویستە لە بەرچاو بگیرێن. لە 
نێو ئەو راسپاردانەدا دەتوانین ئاماژە بە پێویستیی کاری زیاتر لەسەر 
خۆتەرخانکردنی  حیزب ،  رۆژهەاڵت تەوەرانەی  گوتاری  و  سیاسەت 
زیاتری رێبەریی حیزب بۆ جوواڵندن، ئاراستەکردن و پشتیوانی کردنی 
رووماڵکردنی  و  کوردستان  نێوخۆی  لە  مەدەنی  خەباتی  و  حەرەکەت 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکردنەکانی  پتری  هەرچی 
لەو  نیودەوڵەتی  کۆمەڵی  کۆڕ  و  و  گشتی  بیرورای  ئاگادارکردنی  و 

پێشێلکردنانە ناو ببەین.
کۆمیتەی  چوارەمی  پلینۆمی  کاری  دەستووری  لە  خاڵ  دووهەم 
ناوەندی دا، باس لە کار و تێکۆشانی ئۆرگان و رێکخراوەکانی حیزب لە 
کوردستان و دەرەوەی واڵت لە نێوان دوو پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی دا 
کەموکووڕی یەکان  الوازی یەکان و  دەستنیشانکردنی   وێڕای  پلینۆم  بوو. 
بۆ  حیزب  کۆمیسیۆنەکانی  و  سیاسی  دەفتەری  کردنی  ئەرکدار  و 
نەهێشتنیان، بە رێز و پێزانینەوە، هاوبەشیی دڵسۆزانه  و بەرپرسانەی 
دەوڵەمەند  لە  هەم  واڵتی  دەرەوەی  و  کوردستان  لە  حیزب  ئەندامانی 
جێبەجێکردنی  لە  هەم  نێوخۆییەکان،  بیروراگۆڕینەوە  و  باس  کردنی 
ئەرکە پێسپێردراوەکان دا، هەڵسەنگاند. لەم بارەیەوە تێکۆشانی بەرچاوی 
ئەندامان و الیەنگرانی نهێنیی حیزب لە پاریزگا و ناوچە جۆراوجۆرەکانی 
وەها  هەر  و  پلینۆم دا  دوو  نێوان  ماوەی  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
خەمخۆری و هیممەت نواندنی کۆمیتەکان و ئەندامان  و دڵسۆزانی حیزب 
لە رووی  پشتیوانیی حیزبی خۆیان  لە هاوکاری و  لە واڵتانی دەرەوە 
پێویستیی  بارەیەوە  لەم  کە حیزب  بارودۆخێک دا  لە  ئەویش  ماڵی یەوە، 
زۆری هەیە، بە شیاوی سەرنج و رێزلێگرتن زانران. هەر لەو کاتەش دا، 
لەسەر چەند خاڵ تەئکید کرایەوە. پێویستیی بەرنامەدانان بۆ راکێشانی 
و  واڵت  دەرەوەی  و  کوردستان  لە  حیزب  دڵسۆزانی  ماڵیی  هاوکاریی 
زەروورەتی کار  و خۆماندووکردنی زیاتر بە مەبەستی دەربازبوون لە 
تەنگەژەی ماڵی و دارایی حیزب و دابینکردنی پێویستی یەکانی بەردەوامیی 

تێکۆشانی ئۆرگانەکان، یەک لەو خااڵنە بوو.
سێهەم خاڵی گرنگی دیکە، جەختکردنەوە لەسەر پابەندیی بەرپرسان، 
تێکۆشەران، ئەندامان و الیەنگرانی حیزب بە گوتار  و هەڵوێستی رەسمی 
و پەسندکراوی حیزبەکەیان لە راگەیەنەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتی یەکان دا 
 و، ئەرکدارکردنیان بۆ دووریکردن لە هەر لێدوان و بیروڕادەربڕینێکی 
تەشکیالتیی  و  سیاسی  یەکیەتیی  نیسبەت  بە  چ  زیانبار  و  نەگونجاو 
نێوخۆیی حیزب، چ بە نیسبەت حیزب و رێکخراوە سیاسییەکانی دیکە، 

بوو.
لە  باس  و  خەسارناسی  چوارچێوەی  لە  ناوەندی  کۆمیتەی  پلینۆمی 
تەئکیدێکی  حیزب دا،  شازدەیەمی  کۆنگرەی  الوازەکانی   و  بەهێز  خاڵە 
تایبەتیشی لەسەر پێویستی بە هێزکردنی کولتووری حیزبی و كارکردن 
بە پڕەنسیپ و ڕێوشوێنە حیزبی و ئەساسنامەییەکان کردەوە و داواکار 
بوو دەفتەری سیاسی و ئۆرگانە پیوەندیدارەکان، بە پێکهێنانی کالسی 
رەخساندنی  و  تایبەت  کۆبوونەوەی  و  سمینار  بەستنی  فێرکردن، 
دەرفەتی  لەبار، بایەخی زیاتر بە پەروەرده  و فێرکردنی ئوسوولی حیزبی 
لە ریزەکانی حیزب دا بدەن بۆ ئەوەی  لە کاتی پێویست دا بە شێوەیەکی 
ئاسایی و سروشتی بەرەوڕووی ئاڵوگۆڕەکانی  نێوخۆیی حیزب، ببنەوە.
دواخاڵ لە دەستووری کاری پلینۆمی چوارەم، پڕکردنەوەی جێگایەکی 
ئەندامانی  نێو  لە  ناوەندی  بوو. کۆمیتەی  ناوەندی دا  لە کۆمیتەی  بەتاڵ 
جێگری خۆی دا، یەکێکیانی بە  دەنگی نهێنی  بە ئەندامی ئەسلی هەڵبژارد.

و  کار  رۆژ  دوو  ماوەی  لە  ناوەندی  کۆمیتەی  پلینۆمی  جۆرە  بەم 
پێسپێردراوەکانی خۆی  ئەرکە  و  کار  زیندوودا،  باسی  لە  پڕ  دانیشتنی 
جێبەجێ کرد. دەفتەری سیاسی هیوادارە ئاکامی باسەکان  و، کۆی بڕیار  و 
راسپاردە  و رێنوێنی یەکانی ئەم پلینۆمە، هاندەر  و یارمەتیدەری سەرجەم 
زیاترو  تێکۆشانی  و  کار  بۆ  بێ  حیزب  ئۆرگانەکانی  و  رێکخراوەکان  
رێکوپێکتر.  بۆ تێکڕای تێکۆشەران و هاوڕێیانی حیزب لە کوردستان و 
دەرەوەی واڵتیش، شێلگیرتربوون و سەرکەوتن لە جێبەجێکردنی ئەرکی 

حیزبی و تێکۆشانی نەتەوەیی و ئازادیخوازییان، بە ئاوات دەخوازێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی

٢٠١٦/١٠/١٨
٢٧ی رەزبەری ١٣٩٥

خۆپێشاندانی خەڵکی شاروچکەی »شاینی« کامیاران

پیالنی سیخوڕەکانی رێژیم و سپای پاسداران لە کوردستان

مانگرتنی مامۆستایانی خانەنشین لە مەریوان

درێژەی شەڕ و پێکدادان لە شارەکانی کوردستان

بە  دژ  کامێران  شاری  سەربە  »شاینی«  شاروچکەی  خەڵکی 
شارۆچکەیە  لەو  هۆشبەرەکان  مادە  فرۆشتنی  و  کڕین  پەرەسەندنی 

خۆپێشاندانێكیان وەڕێ خست.
مەدەنی یەکانی  چاالکی یە  درێژەی  لە  رابردوودا،  حەوتووی  لە 
رۆژهەاڵتی کوردستان خەڵکی شاروچکەی »شاینی« بۆ »نا« وتن بە 
مافیای مادە هۆشبەرەکان هاتنە سەرشەقام و خوازیاری بەربەرەکانی 
کە  ئیعتیاد  کارەساتی  بە  بەرانبەر  بوون  بەرپرسان  جیددی  کردنی 
کۆمەالیەتی یە  زیانبارە  کێشە  ئەم  لەگەڵ  کەمتەرخەمی یەوە  بە  چیتر 

هەڵسوکەوت نەکەن.
ئەم خۆپێشاندانە لەگەڵ خۆپێشاندانەکانی دیکەی شارەکانی مەریوان 
لە  ومافخوازانەیە  مەدەنی  چاالکیی  پەرەسەندنی  نیشانده ری  بانە،   و 

رۆژهەاڵتی کوردستان.

بە پێی هەواڵی گەیشتوو لە کۆمیسۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی 
کۆبوونەوه کانی  و  کۆڕ  لە  رێژیم  سیخوڕەکانی  ماوەیەکە  کوردستان 
خەڵک لە شارەکانی کوردستان خۆیان بە تەشکیالت و الیەنگەری حیزبی 
دیموکرات لە قەلەم دەدەن و، بەم جۆرە خەڵک و الوانی کوردپەروەر 

لە داو دەخەن.
زانیارییەکان باس لەوە دەکەن کە ئەو سیخوڕانە  بۆ ئەوەی سەرنجی 
خەڵک رابکێشن لەسەر مۆبایل وتار، وێنە و دروشمی حیزبی یان پێیە و، 
باس لەوە دەکەن ئەگەر کەسێک بیهەوێ بچێتە نێو رێزی پێشمەرگەوە 

ئاسانکاری بۆ دەکەن.
ئەم پیالنە لە درێژەی خۆ ئامادەکردن و ترسی ناوەندە ئەمنی یەکان 
سەبارەت بە چاالکانی کورد لە نێوخۆی واڵت و هەروەها جموجۆلەکانی 

ئەم دواییانەی هێزی پێشمەرگە هاتۆته ئارا. 
رۆژ  چەند  واڵت  نێوخۆی  لە  دیکە  هەوالیکی  پێی  بە  هەروەها 
لەمەوپێش سپای پاسداران دەچنە گوندی سەرشیوی سەقز و، سەردانی 
داوا  یارمەتیی،  نەختیک  باڵوکردنەوەی  دوای  و  دەکەن  قوتابخانەکان 
لە قوتابیان دەکەن کە ناوی خۆیان لە لیستەی بەسیج بنووسن و ببنە 

هاوکاری سپای پاسداران.

کراو  خانەنشین  فەرهەنگی یانی  و  مامۆستایان  لە  بەرچاو  بەشیکی 
و  ژیان  نالەباری  دۆخی  بە  بەرانبەر  دەربرین  ناڕەزایەتی  مەبەستی  بە 
بژیوی خۆیان لە بەردەم ئیدارەی فێرکردن و راهێنانی شاری مەریوان 

مانگرتنیان کرد.
لەم مانگرتنەدا کە هاوکات بوو لەگەڵ ناڕەزایەتی دەربڕین و مانگرتنی 
مانگرتووان  ئێران،  دیکەی  شارەکانی  مامۆستایانی  و  فەرهەنگی یان 
و  کێشەکان  چارەسەری  نیسبەت  بە  جیددترن  ئاوردانەوەی  خوازیاری 

البردنی هەاڵواردن و زیادکردنی مووچەکانیان بوون.

چوارشەممە،  رۆژی  سەرلەبەیانی  باڵوکراوەکان  هەواڵە  پێی  بە 
٢١ی رەزبەر گرووپێکی نەناسراو هەڵیانکوتاوە سەر پایگایەکی سپای 
پاسداران لە ناوچەی سەواڵوای مەریوان و، لەم هێرشه دا ٥ کەس لە 
هێزەکانی رێژیم بە توندی بریندارکراون وتا ئێستاش بە رەسمی هیچ 

الیەنێکی چەکدار ئەم هێرش کردنەی وە ئەستۆ نەگرتوە.
لە ماوی رابردوو دا چەندین  شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزەکانی رێژیم 
و گرووپە چەکدارەکان لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستان هاتۆتە ئاراوە. 
هەروەها هەواڵەکان باس لەوە دەکەن کە چەند بەکرێگیراوی کورد لە 
کامیاران و رەبەت و بۆکان کوژراون و بریندار کراون. کۆماری ئیسالمی 
دەرەکی  دەستی  بە  هێرشانە  ئەم  خوی دا  راگەیاندنەکانی  لە  هه میشه  
گرێ دەدا و، هەوڵی ئەوەیە  بیانبەستێتەوە بە گرووپە تیرۆریستی یەکان 
و، هه میشه  واڵتانی دراوسێ وەکوو تورکیە و عەرەبستان بە تاوانبار 
دەزانێ تا بەم چەشنە ناڕەزایەتیی و وزاڵەهاتوویی گەلی کورد لە ئێران 

بە اڵڕێ دا ببات.

نەتەوە  رێکخراوی  گشتیی  سکرتێری  بە  هەڵبژێرانتان  بۆنەی  بە 
حیزبی  لە  وهاوڕێیانم  خۆم  پیرۆزبایی  گەرمترین  یەکگرتووەکان، 

دیمۆکراتی کوردستانتان پێشکەش دەکەم.
هەڵبژیرانی ئێوەی بەرێز بە سکرتێری گشتیی گەورەترین رێکخراوی 
نێودەوڵەتی، لە کاتێک دا کە جیهان بە قوناغێکی پڕکێشە و مەترسیدار 
تێپەڕ دەبێ، بە دەرفەتێک بۆ پەرەگرتنی ئاشتی، نەمانی بێ مافیی گەالنی 
جیهان  دا،  لە  سەرکوت  و  کوشتار  و  شەڕ  کاڵبوونەوەی  و،  بندەست 

دەزانین.
حیزبی دیمۆکراتی کوردستان کە پێشتریش شانسی ناسین و هاوکاری 
لەگەڵ ئێوەی بەڕێز لە چوارچێوەی رێکخراوی جیهانیی ئەنترناسیوناڵ 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  رێکخراوی  هیوادارە  هەبووە،  سۆسیالیست دا 
سڕینەوەی  شەڕ،  نەهیشتنی  بۆ  زیاتر  هەوڵی  ئێوەدا  رێبەریی  ژێر  لە 
ناعەدالەتی، جێگرکردنی پڕەنسیپەکانی مافی مرۆڤ لە جیهان و گەیشتنی 
نەتەوە ژێردەستەکان و یەک لەوان نەتەوەی کورد لە ئێران بە مافەکانی 

خۆیان، بدا.
بە  و  نوێ دا  بەرپرسایەتیی  لە  بەڕێزت  سەرکەوتنی  هیوای  بە 
لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  رێکخراوی  زیاتری  بەرەوپێشچوونی  ئاواتی 

جێبەجێکردنی ئەرکە جیهانی یەکانی دا.
خالید عەزیزی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٠١٦/١٠/١٧

درێژەی
راگه یه ندراو
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پێشەکی:
لە هەر لق و رشتەیەکی زانستی بۆ تێگەیشتن 
له دەرکەوتەکان، بۆ بیرکردنەوە و ئەندێشە کردن 
دەرکەوتەکان،  دەروونی  پێوەندی یه کانی  لەمەڕ 
بەگشتی  و  بەکەڵک  و  عاقاڵنە  پالن داڕێژی  بۆ 
بە  پێویستی  زانستی یانە  خوێندنەوەیەکی  بۆ 
تێئۆری  لەژێر تیشکی  لە راستی دا  تێئۆری هەیە، 
لە  زانستی  و  عەقاڵنی  خوێندنەوەیەکی  دەکرێ 
دەرکەوتانە،  لەو  یەکێک  بکرێ،  دەرکەوتەکان 
خاوەنی  کە  نێونەتەوەییە،  پێوەندی یه کانی 
پێی  بە  هەرکام  و  جواروجۆرە  تێئۆری گەلێکی 
خوێندنەوە،  ئارەزووکانیان،  و  خواست  روانگە، 
پێشنیار  جواروجۆریان  داڕشتنی  و  بۆچوون 

کردوە.
دێموکرات  حیزبی  کە  نیه   لەوەدا  گومان 
ئەوە  بەهۆی  سەرهەڵدانیه وە،  سەرتای  لە  هەر 
و  بووە  شۆڕشگێرانە  شوناسێکی  خاوەن  کە 
لە  چ  دیکتاتۆر  و  پاوانخواز  دەسەاڵتێکی  لەگەڵ 
لە سەردەمی کۆماری  پاشایەتی و چ  سەردەمی 
بوو،  بەرخۆدان دا  و  بەربەرەکانی  لە  ئیسالمی دا، 
وەک زەروورەت پێوەندی بە حکوومەت، دەوڵەت 
گرتوە.  جۆراوجۆر  نێونەتەوەیی  ناوەندەکانی  و 

بەپێی کردەوەکانی دیپڵۆماتیکی حیزبی دێموکرات 
دەکرێ سێ قۆناغی تایبەت لە مێژووی حیزب دا لە 
ئاستی پێوەندی یه کانی نێونەتەوەیی دیاری بکەین:
دەرکەوتنی شەهید  لە  بەر  تا  یەکەم:  قۆناغی   
بە  کاریزما،  ریبەرێکی  وەک  قاسملوو  دوکتور 
هێزی  و  دەور  بە  باوەرمەندی  بوونی  زاڵ  هۆی 
دەوڵەت و حکوومەته زلهێزەکان لە پێوەندی یه کانی 
ئەو  بەرپرسانی  ئەندێشەی  لە  نێونەتەوەیی 
وەک  قۆناغە  ئەو  دەکرێ  حیزب،  سەردەمی 
راستی دا  لە  بکرێ،  دەستنیشان  رێئالیزم  قۆناغی 
لەگەڵ ئەوەدا کە لە بیر و ئەندێشەی بەرپرسانی 
دەوڵەت  و  حکوومەت  حیزب دا،  سەردەمی  ئەو 
ئەکتەری سەره کیی نیزامی نێونەتەوەیی بوو، هیچ 
رێکخراوەیەکی نێونەتەوەیی بەهێز وەک ئەکتەر و 

کایەکەری نێونەتەوەیی دەوری نەبوو.
 قۆناغی دووهەم: سەردەمی دەرکەوتنی شەهید 
دوکتور قاسملوو وەک کەسایەتیی یەکەمی حیزب. 

سۆسیالیزمی  ئیدئۆلۆگی  وەک  قاسملوو  دوکتور 
بنیاتنەری  نێوخۆیی،  ئاستی  لە  دێموکراتیک 
پێوەندی یه کانی  ئاستی  لە  بوو  ئاڕمانخوازیش 

نێونەتەوەیی دا.
بوونی  شەهید  پاش  قۆناغی  سێهەم:  قۆناغی 

دوکتور قاسملوو هەتا ئێستا.

پێوەندی یه کانی نێونەتەوەیی:
بە  زانست،  وەک  نێونەتەوەیی  پێوەندی یه کانی 
زانستی خوێندنەوە و توێژینەوەی پێوەندیی نێوان 
نێونەتەوەییەکان،  ریکخراوە  واڵتە سەربەخۆکان، 
دەگوترێ.  ناحکوومی یه کان  ریکخراوە 
نێونەتەوەیی  پێوەندی یه کانی  تێئۆری یه کانی 
 « ئیپێستمولۆژیکی   رێبازی  دوو  لە  بەگشتی 
پۆزیتیویزم« و »پەسا پۆزیتیویزم«دا جێ دەگرن، 
نێونەتەوەیی  پێوەندی یه کانی  تێئۆری  گرینگترین 
ئێپیستمولۆژی پۆزیتیویزم دا جێ گیر دەبێ  لە  کە 

رێئالیزمه . 
پێوەندی یه کانی  لە   )realism( رێئالیزم  ئەلف: 

نێونەتەوەیی:
ئەندێشەیەکی  )realism(وەک  رێئالیزم 
لەسەر  پێداگرە  نێونەتەوەیی  پێوەندی یه کانی 
هێزی  وەک  مادی یه کانی  و  عەینی  دەرکەوتە 
هێژمۆنی  و  دەوڵەتەکان  دەسەاڵتی  نیزامی، 
بۆ  نێونەتەوەیی دا،  نیزامی  لە  حکوومەتەکان 
مسۆگەر کردنی بەرژەوەندی یه کان. ئەوان نیزامی 
نێونەتەوەیی بە چوار تایبەتمەندی پێناسە دەکەن:

ئانارشیکە،  نیزامیکی  نێونەتەوەیی،  نیزامی   _١
قەیرانی  و  کێشە  دۆخی  لە  نێونەتەوەیی  نیزامی 
بەتەنیا  ئەکتەرێک  هیچ  و  دەبا  بەسەر  دائیمی دا 
ناتوانێ پێوەندیی نێوان دەوڵەتەکان رێک وپێک بکا، 

بەڵکە پێویستیان بە دۆست و هاوپەیمان هەیە.
٢_ دەوڵەتەکان گرینگترین ئەکتەر و کایەکەری 

پێوەندی یه کانی نێونەتەوەیین.
پێوەندی یه کانی  ئەکتەرەکانی  هەموو   _٣
ژیرانە  و  ژیرن  کایەکەرانێکی  نێونەتەوەیی 
کە  نیه   مانایە  بەو  ئەوە  دەکەن)  هەڵسوکەوت 
ناخۆن،  شکسست  یان  ناکەن  هەڵە  دەوڵەتەکان 
داتا  بە  پشتبەستن  بە  کە  مانایەیه   بەو  بەڵکە 
دەوڵەتەکان  دەکەن(،  هەڵسوکەوت  زانست  و 
و  نەتەوەیین  بەرژەوەندی یه کانی  خوازیاری 
هەمووشیان حەول دەدەن زۆرترین بەرژەوەندی 

مسۆگەر بکەن.
پێوەندی یه کانی  ئەکتەرەکانی  هەموو   _٤
نێونەتەوەیی بیر لە بەردەوامی و مانەوەی خۆیان 

دەکەنەوە.
و  تێئۆری  نەریتی ترین  رێئالیزم  راستی دا  لە 
کە  نێونەتەوەییه  پێوەندی یه کانی  لە  خوێندنەوە 
کتێبی  و  تۆسیدید  بۆ  دەگه ڕێتەوە  مێژووه کەی 
بەو  تێئۆری یه   ئەو  پلۆپنزی،  شەڕی  مێژووی 
و  دیپڵۆماسی  بنەمای  بۆتە  تایبەتمەندیانەوە 
یەکەمی  قۆناغی  بەرپرسانی  گرتنی  پێوەندی 
دیپڵۆماسی حیزبی دیموکرات لەگەڵ حکوومەت و 
مانایە  بەو  ئەوە  )هەڵبەت  دەورووبەر  دەوڵەتانی 
نیه  کە ئەوان زانست و زانیاری زانستیان لەسەر 
و  نێونەتەوەیی  پێوەندی یه کانی  تێئۆری یه کانی 

یەک لەوان رێئالیزم هەبوە(.

ب: ئاڕمانخوازی) Idealism ( لە پێوەندی یه کانی 
نێونەتەوەیی:

ئاڕمانخوازی)  ئەندێشەی  سەرکیی  بنەمای 
نێونەتەوەیی  پێوەندی یه کانی  لە   )  Idealism
بەپێچەوانی رێئالیزم نەک هێژمۆن بوونی دەسەاڵت 
و مسۆگەرکردنی زۆرترین بەرژەوەندی، به ڵکوو 
بە  جیهانی  کۆمەڵگه ی  بە  خزمەت  و  ژیان 
پێکەوەژیانی  ئیمکانی  ئیدەی  لە  کەڵک وەرگرتن 
ئیدئالیزم  نەتەوەکانە.  کێشەی  و  شەڕ  لە  دوور 
ئەو  بۆ  پێوەندی  کە  باوەڕەیە  ئەو  لەسەر 
بۆ  کەرەسەیە  ئیدئال ترین  و  باشترین  مەبەستە 
لێک تێگەیشتن و ئاشتیی نێوان نەتەوەکان، کەوابێ 
گرینگترین جیاوازیی ئیده ئالیزم لە پێوەندی یه کانی 
رێئالیزم  پێداگری  رێئالیزم،  لەگەڵ  نێونەتەوەیی 
و  دەوڵەتەکانە  بەرژەوەندیی  و  دەور  لەسەر 
دەور  لەسەر  ئیدەئالیزم  پێداگری  بەپێچەوانە 
لە  ئاڕمانخوازی  نەتەوەکانە.  بەرژەوەندیی  و 
لە  بنەمای  و  ریشە  نێونەتەوەیی  پێوەندی یه کانی 
کە  دایە  هەژدەهەم  سەدەی  رۆشنگەری  نەریتی 
و  کۆمەاڵیەتی  بارودۆخی  باوەڕەیە،  ئەو  لەسەر 
کۆمەڵگه یی، کردوە و کرداری مرۆڤەکان پێک دێنێ 
و بۆ گۆرینی کردار و کردەوەی مرۆڤەکان پێویستە 
کە بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگه  بگۆڕدرێ، 
بە پێچەوانەی رێئالیستەکان کە لەسەر ئەو باوەڕە 
بوون کە بە سەرکوت و هێزی نیزامی و دەسەاڵت 
ئاڕمانخوازەکان  سازببێ.  ئاڵوگۆڕ  دەکرێ 
بەپێچەوانەی رێئالیستەکان کە نیزامی نێونەتەوەیی 
ئەو  لەسەر  دەکەن،  فەرز  ئانارشیک  بەردەوام 
رێی  لە  دەکرێ  بەستێنی  سیاسی  کە  باوەڕەن 
و  ناحکوومی  رێکخراوە  پەرەگرتنی  و  پێکهێنان 

بەرسەردا  ئاڵوگۆڕی  نێونەتەوەییەکان  نوێ یه 
بێ. ئاڕمانخوازەکان بە پێچەوانەی رێئالیستەکان 
خوازیاری  نەتەوەکان  کە  باوەرەن  ئەو  لەسەر 
ئاشتی و پێکەوەژیانن و ئەوەش بێ گومان لە رێی 
دەسەاڵتی  و  حکوومەت  بنیاتنانی  و  سەرهەڵدان 
بەگشتی  کەوابێ  دەبێ.  مسۆگەر  دێموکراتیک 
لە  ئاڕمانخوازەکان  تایبەت مەندی یه کانی  دەکرێ 
بەو شێوەیە  نیونەتەوەیی  پیوەندی یه کانی  ئاستی 

دەستینشان بکرێ:
ئەلف: گرینگی دان بە نەتەوە لە به رامبەر دەوڵەت 

و حکوومەت.
غەیرە  و  زەینی  بنەماکانی  بە  گرینگی دان  ب: 

مادیی دەسەاڵت. 
پ: مومکین بوونی ئاڵوگۆڕ ساز کردن لە نیزامی 
نێونەتەوەیی لە رێی گەشە و پەرەی ناوەندەکانی 

نێونەتەوەیی و ناحکوومی.
نەتەوەکان  و  نیونه تەوەیی  کۆمەڵگه ی  ج: 

خوازیاری ئاشتی و پێکەوەژیانن.
لە  ئاشتەوایی  و  سوڵح  بە  گەیشتن  چ: 
پێوەندی یه کانی نێونەتەوەیی لە رێی سەرهەڵدانی 

دەسەاڵتە دێموکراتەکان مسۆگەر دەبێ.
مێعمارێکی  وەک  قاسملوو  دوکتور  شەهید 
دروشمی  کاتێک  هزر،  خاوەن  و  مۆدیرن 
و  ئێران  بۆ  »دیموکراسی  ستراتیژیکی 
باش  هەڵبژارد،  کوردستان«ی  بۆ  خودموختاری 
مافی  بوونی  مسۆگەر  رێگای  تەنیا  کە  دەیزانی 
بە  ئەو  دایە.  دێموکراتیک   سیستمێکی  لە  کورد 
هێنانەگۆڕی تێزی سۆسیالیزمی دێموکراتیک هەر 
بەو جۆرەی ئاڕمانخوازەکان پێشنیاریان کردبوو 
کە گۆرینی بەستێنی سیاسی دەبێتە هۆی گۆڕانی 
تاک و کردوەی تاک، لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە 
کۆمەاڵیەتی  عەداڵەتی  پەرەپێدەری  سیستمێکی 
نێوخۆیی  ئاستی  لە  هەم  دەتوانێ  دێموکراتیک  و 
قەیرانی مافی تاک و کۆمەڵگه  چارەسەر بکات و 
هەم لە ئاستی نێونەتەوەییش دا دەتوانێ بنیانەری 
جیهانێکی ئارام و دوور لە شەڕ و قەیران بێ. لە 
ئاستی نێونەتەوەیی و دیپڵۆماسی دا شەهید دوکتور 
سۆسیالیزمی  کە  جۆرەی  بەو  هەر  قاسملوو 
و  کاپیتالیزم  ئانتی تێزی  وەک  دێموکراتیکی 
بە  ئاراوە،  هێنایە  نێوخۆێی  ئاستی  لە  کۆمۆنیزم 
دیپڵۆماسی،  ناوەندی  وەک  ئورووپا  هەڵبژاردنی 
لە راستی دا ئانتی تێزێکی جۆغرافیایی لە بەرامبەر 
ئەمریکا و یەکێتی سۆڤییەت دیاری کرد. دوکتور 
مێعماریکی  نێونەتەوەییش دا  ئاستی  لە  قاسملوو 
و  دێموکرات  حیزبی  بۆ  دیپڵۆماسی  مۆدێڕنی 
کوردی رۆژهەاڵت بوو. شەهید دوکتور قاسملوو 
باش  کورد،  نابەئاگای  دەروونی  نوینەری  وەک 
لە بیری بوو کە یەکێتی سۆڤیەت چۆنی پشت لە 
کۆماری کوردستان کرد و ئەمریکا چۆنی پشت لە 
شۆڕشی بارزانی کرد. دوکتور قاسملوو هەروەک 
کە  بوو  باوەڕە  ئەو  لەسەر  ئاڕمانخوازەکان، 
ریکخراوە ناحکوومی یه  نێونەتەوەییەکان دەتوانن 
نەتەوەکان  گەیشتنی  لەسەر  هەبێ  کاریگەریان 
و  ئارام  جیهانێکی  بە  گەیشتن  و  مافەکانیان  بە 
دوور لە پاوان کردنی مافی تاک و نەتەوەکان بە 
هۆی حکوومەتە پاوانخوازەکان و نەتەوەکانی تر؛ 
گەر  خستە  خۆی  هێزی  و  حەول  هەموو  بۆیە 
ئەنترناسیوناڵی  ریکخراوەی  نێو  چوونە  بۆ 
سۆسیالیست و بە ئەندام بوون لەو ریکخراوەیەدا، 
ئۆمانیستانە،  ئەندێشەیەکی  و  هزر  هەڵگری   کە 
دوکتور  بوو.  ئاڕمانخوازنە  و  ئەنترناسیوناڵ 
ئەنترناسیوناڵ،  ئاڕمانخوازێکی  وەک  قاسملوو 
خوازیاری ئاسۆیەکی دوور لە شەڕ و گەیشتنی 
بە مافەکانیان و جیهانێکی پر  نەتەوەکان  هەموو 
کە  بگوترێ  دەشێ  بوو.  ئەهوه نی  و  ئاشتی  لە 
راستەقینەی  مناڵی  و  بەرهەم  قاسملوو  دوکتور 
سەردەم و رۆژگاری خۆی بوو کە بە دروستی لە 
ئاڵوگۆڕه کانی سەردەم تێگه یشتبوو و حەولی  دەدا 
کردار و کردەوەکانی حیزبی دیموکرات لەگەڵ ئەو 

ئاڵوگۆڕانە هەماهەنگ بکات.

سەرچاوەکان

متعارض  نظریه های   , فالتزگراف  رابرت  جیمز,  دوئرتی،   _١

تهران،  بزرگی،  , وحید  امللل، مرتجم: علیرضا طیب  بین  در روابط 

قومس، ١٣٨٣.

٢_ رینولدز، فیلیپ الن ، شناخت اصول روابط بین امللل، ترجمه: 

جمشید زنگنه، تهران، دفرت مطلعات سیاسی و بین املللی، ١٣٨٠.

رویکردها،  و  نظریه ها  بین امللل  روابط  عبدالعلی؛  قوام،   _٣

تهران، سمت، ١٣٨٠. 

٤_ کیسینجر، هرنی، دیپلامسی، دورە دوجلدی، ترجمه: فاطمه 

سلطانی یکتا، رضا امینی، تهران،  انتشار اطالعات، ١٣٨٣.

لیال  ترجمە:  واقع گرایی ،  و  آرما ن گرایی    ، اندرو  لینکلیرت،    _٥

سازگار، تهران،  وزارت  امور خا رجه ، مرکز چا پ و انتشا رات، ١٣٨٥.

امللل،  بین  روابط  نظریه های  در  تحول  حمیرا،  مشیرزادە،   _٦

تهران، سمت، ١٣٨٨

دوکتور قاسملوو، دیپڵۆماتێکی ئاڕمانخواز

شاهۆ حوسێنی

وەک  قـــاســـمـــلـــوو  ــور  ــ ــ ــت ــ ــ ،،دوک
ئــاڕمــانــخــوازێــکــی ئــەنــتــرنــاســیــونــاڵ، 
خوازیاری ئاسۆیەکی دوور لە شەڕ 
بە  نــەتــەوەکــان  هــەمــوو  گەیشتنی  و 
مافەکانیان و جیهانێکی پر لە ئاشتی 
کە  بگوترێ  دەشێ  بوو.  ئەهوه نی  و 
مناڵی  و  بەرهەم  قاسملوو  دوکتور 
رۆژگــاری  و  ســەردەم  راستەقینەی 
ــــی لە  ــت ــە دروســ ــە بـ ــوو کـ ــ ــۆی ب ــ خ
تێگه یشتبوو  سەردەم  ئاڵوگۆڕه کانی 
و حەولی  دەدا کردار و کردەوەکانی 
ــەو  ــەڵ ئ ــەگـ ــرات لـ ــوکـ ــمـ ــی دیـ ــزب ئاڵوگۆڕانە هەماهەنگ بکات،،حــی

سه دی  2١ی  كۆمه ڵگه ی  كرێكاری له  ئێران موعتادن

هه ر ٧ چركه  كچێكی  خوارووی  ١٥ ساڵ به مێرد ده درێ

به رزبوونه وه ی  حوكمی  ئێعدام له  ئێران

رێژه ی  ژنانی  كارتۆن خه و روو له  هه ڵكشانه 

سه ربه خۆی   كومیته ی   سه رۆكی   هاشمی ،  عه لی 
گشتیی  كۆرشی   ده فته ری   هۆشبه ری   ماده ی   به ره نگاربوونه وه ی  
حه شیمه تی   ئێران،  رێژیمی   به رژه وه ندی یه كانی   دیاریکردنی  
تووشبوو به  ماده ی  هۆشبه ری  له  ئاستی  ئێران به  ٤ میلیۆن كه س 

مه زنده  كرد و گوتی  سه دی  ٢١ی  كرێكارن.
له   ئاماری  تووشبووانی  ماده ی  هۆشبه ر  هاشمی  رایگه یاند كه  
ئێران كه متر له  ٢ میلیۆن و نیو نییه  و كه سانێك كه  بۆ خۆشی و 
ته نانه ت كه سانێك كه  خۆیان ئاشكرا نه كردووه  له  ٤ میلیۆن كه س 
تێده په ڕێ. ئه و هه روه ها گوتی  سه دی  ٢١ی  حه شیمه تی  كرێكاریی 

ئێران واته  ١٣ میلیۆن كه س ماده ی  هۆشبه ر به كار دێنن.
پیشتریش په رویز ئه فشار، وته بێژی  ستادی  به ره نگاربوونه وه ی  
ماده ی  هۆشبه ر له  ئێران گوتبووی  به كارهێنانی  ماده ی  هۆشبه ر 
گه شه كردن  حاڵی   له   ئێران  پیشه سازیی  كه رتی   كرێكارانی   له نێو 
دایه . ناوبراو گوتی  له  هه ر ٥ كه س ٢ كه سیان له  شوێنی  كاره كانیان 

ماده ی  هۆشبه ر به كاردێنن.

باڵوی  مندااڵن  ده ربازكردنی   رێكخراوی   كه   راپۆرتێك  به پێی  
كردۆته وه ، لە  هه ر ٧ چركه دا مێرمنداڵێكی  كچ له  خوار ته مه نی  ١٥ 

ساڵی دا به مێرد ده درێ.
رێكخراوی  رزگاركردنی  مندااڵن ئه م راپۆرته ی  به  بۆنه ی  رۆژی  
كه   هاتووه   نوێ یه دا  لێكۆڵینه وه   له م  باڵوكرده وه ،  كچان  جیهانیی 
كچانی  ته مه ن ١٠ ساڵ ناچار ده كه ن كه  مێرد به  پیاوانی  گه وره تر 
له  خۆیان بكه ن، ئه م بابه ته  زیاتر له  واڵتانی  ئاسیایی وه ك هیند، 

ئه فغانستان وئێران و سومالی باوه .

به ره نگاربوونه وه ی   جیهانیی  رۆژی   ئۆكتوبەر،  ١٠ی  رۆژی  
وه ك  ئێعدام  مرۆڤ  مافی  چاالكانی   ئێعدامه .  بۆ  »نا«  و  ئێعدام 
دیكه   كه  سزایه كی   كردوه   داوایان  و  ده زانن   ناعاداڵنه   سزایه كی  

جێگای  بگرێته وه .
له   كۆماری  ئیسالمیی ئێران دا رێژه ی  پێدانی  حوكمی  ئێعدام له  
به رز بۆته وه  و  به  رێژه یه كی  به رچاو  دایه  و،  حاڵی په ره سه ندن 

كاریگه ریی ئه وتۆشی له سه ر كه مكردنه وه ی  تاوانه كان نه بووه .
ئێعدام  حوكمی   جێبه جێكردنی   ئه گه رچی  دیكه   الیه كی   له  
ئێعدام سه دی  ١٢  به اڵم ده ركرانی  حوكمی   دابه زیوه ،  سه دی  ٣٨ 

به رزبۆته وه .
هه روه ها چاالكانی  دژبه ری  ئێعدام ده ڵێن: له  واڵتی  ئێران سزای  
ئێعدام و به تایبە ت ئێعدامكردن له به ر چاوی  خه ڵك الیه نگری خۆی  
و  گرووپ  دامه زراوه كان،  مه ده نی ،  چاالكانی   پێویسته   و  هه یه  
رێكخراوه  جۆراوجۆره كانی  مافی مرۆڤ له  هه وڵی  ئه وه  دابن كه  

رای گشتی  سه باره ت به  سزای  ئێعدام هه ستیارتر بكه ن.
كه   ده رده كرێن  باردوخێك دا  له   ئێعدام  حوكمه كانی   زۆربه ی  
گرتنی   له به رچاو  به بێ  و،   ناعاداڵنه یە   كردن  دادگایی  ره وتی  

قسه كانی  تاوانباره .
حوكمی   جێبه جێكردنی   به   سه باره ت  لێكۆڵینه وه یه ك  پێی   به  
ئێعدام له  پارێزگاكانی  ئێران، پارێزگای  ئه لبۆرز به  ٣ زیندان و ٢٩ 
له سه د و ورمێ ١٠ له سه د و هه روه ها هورموزگان ٨ له سه د له  

پله كانی  یه ك هه تا سێی رێژه ی ئێعدام له  ئێران دان. 

به رنامه دانانی   ستادی   جێگری   چلیك،  مووسه وی   حه سه ن 
خۆشبژێویی كۆمه اڵیه تیی رێكخراوی  بێهزیستیی ئێران رایگه یاند 
كه  »ژنانی كارتۆن خه و« و ئه م ژنانه ی  كه  له  زبڵه كان بۆ خواردن 

ده گه ڕێن روو له  به رزبوونه وه  دایه .
به   ره زبه ر   ١٧ی  شه ممه ،  رۆژی   چلیك  مووسه وی   حه سه ن 
هه واڵده ریی كاری  راگه یاند كه  رێژه ی  ئه و ژنانه ی  كه  بۆ دابینكردنی  
بژیوی ژیانیان ناچارن له  شه قام، مێترۆ و پاركه كان بژین، به رز 

بۆته وه .
ئێران،  بێهزیستیی  رێكخراوی   كاربه ده سته ی   ئه م  قسه ی   به  
له   جگه   ژنان  بۆ  ژیان  بژیوی   دابینكردنی   رێگاكانی   له   یه كێك 
له شفرۆشی، گه ڕانی  زبڵه كان و خواردنی  به رماوی  خه ڵكی  دیكه یه .

ئێران  كۆمه اڵیه تیی  له خۆبووردوانی   ئه نجومه نی   سه رۆكی  
كۆمه اڵیه تی   به رپرسایه تیی  دابه زینی   هه ژاری ،  گوتی :  هه روه ها 
له   ده وروبه ر  به   سه باره ت  خه ڵك  بێته فاوه تیی  و   كۆمه ڵگه   له  
هۆكاره كانی  به رزبوونه وه ی  دیارده ی  گه ڕانی  زبڵ و كارتۆن خه وه .
دیكه ی   جیاجیای   دیارده ی   له وانه یه   بابه ته   ئه م  ده ڵێ:  ناوبراو 
وه ك خراپ كه ڵكوه رگرتن له  ژنان، رووكردن به  ماده ی  هۆشبه ر 
هه مبه ر  له   ناتوانابوونیان  توندوتیژی،  ئه خالقی،  مه سه له ی   و 
ئیدز،  وه ك  جۆراوجۆری   نه خۆشیی  مافه كانیان،  پێشێلكردنی  
هێپاتیت، تاوان كردنی  وه ك دزی ، باڵوكردنه وه ی  ماده ی  هۆشبه ر 

لێ بكه وێته وه .
و  سه رگه ردان  ژنانی   رێژه ی   له باره ی   ورد  و  ده قیق  ئاماری  
ئێران  ره سمیی  ئۆڕگانێكی   و  دامه زراوه   هیچ  الیه ن  له   په نا  بێ 
باڵوناكرێته وه . رێكخراوی  بێهزیستیی ئێران له  ساڵی  ٩٣ ڕایگه یاند 
كه  ٦ هه زار ژنی  له  ناوه نده كانی  بێهزیستیی و »خانه ی  ساڵمه تی » 
په نا داوه  و هه روه ها ئاماژه ی  به وه ش كرد كه  سه دی  ٨٦ی  ئه م 

كه سانه  كارتۆن خه ون.

چه ند هه واڵی ئێران
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ــە پــەراوێــزخــســتــنــی پــرســی کــورد  ل
پیالنێکی  کــوردســتــان،  رۆژهــەاڵتــی  لە 
رێژیمی  کاربۆکراوی  و  سیستماتیک 
ئــێــران بــوو کــە تا  کــۆمــاری ئیسالمی 
ئیستایش هەروا کاری لەسەر دەکرێ.

کە  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی  خەڵکی 
ــە کــۆمــارە  ــان ل ــی« ی ــەوەی ــەت بــیــری »ن
مەزنەکەی کوردستانەوە بە پێشوایەتی 
حیزبە  و،  نــەمــر  مــحــەمــمــەدی  ــازی  قـ
خۆشەویستەکەیان، حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بۆ ماوتەوە، هەمیشە خەمی 
کۆڵ  لە  دابەشکراوەکەیان  نیشتمانە 
ناوە. سەرەڕای خەباتێکی خوێناوی بۆ 
دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانیان 
ــان، بە  ــ ــت ــوردســ ــ ــی ک ــ ــەاڵتـ ــ لـــە رۆژهـ
بەشەکانی  لە  کــورد  سەرکەوتنەکانی 
دیکە خۆشحاڵ بوون و هەڵپەڕیون و، 
لە کارەسات و خەمەکانیش دا هاوخەم 
و پشتیوانی خوشک و براکانی خۆیان 
لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بوون.

گومان لەوەدا نیە کە رێژیمی دژ بە 
کە  ئێران  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــوردی  ک
بەردەوام هەوڵی حاشاکردن لە بوونی 
هەر  داوە،  ئــێــران  لــە  کـــوردی  پرسی 
جارە و بە جۆرێک لە جۆرەکان هەوڵی 
کوردەکانی  »سەرنجە«ی  ئــەم  داوە 
ــۆ الی  ــان بـ ــتـ ــوردسـ رۆژهــــەاڵتــــی کـ
و،  بکات  مودیرییەت  دیکە  پارچەکانی 
پرسی  پەراوێزخستنی  »لە  سیاسەتی 

کورد لە رۆژهەاڵت« پەیڕەو بکات.
و  هێز  ــەو  ئ نــەبــوون  کــەم  هەڵبەت 
بەشەکانی  کوردی یانەیش_لە  الیەنە 
لەم  بەداخەوە  کوردستان_کە  دیکەی 
خەمخۆری و هەستە نەتەوایەتی یانەی 
ــی کــوردســتــان،  ــ ــەاڵت ــ کـــــوردی رۆژه
جێی  بە  و،  کــرد  »سوءاستفادە«یان 
سیاسەتی  ــی  هــەوڵ ــی«،  ــەرای ــگ ــەم »ه

»واگەراییان« رەچاو کرد.
خوێندنەوەیەکی  ئاکامی  لــە  بــۆیــە 
»تــاڵ«دا،  هەمانکات   لە  و  واقعبینانە 
ئیدەی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ئاراوە  هێنایە  »رۆژهه اڵت مێحوه ری« 
کە زۆری نەخایاند کە له  الیەن رێبەریی 
حیزبەوە وەک »پرۆژە«  پالنمەند کرا.
ســـــــادە،  زۆر  ــی  ــ ــک ــ ــێ ــ ــان ــ زم بـــــە 
ــان  ــەم »رۆژهــــه اڵت مــــێــــحــــوه ری« ه
پتانسێلی  توانا و  راکێشانی سەرنج و 
خـــــۆدی خــەڵــکــی رۆژهــــــــەاڵت بــوو 
ــۆ خـــودی پــرســەکــانــی رۆژهـــەاڵتـــی  ب
»رۆژهــه اڵت مــێــحــوه ری«  کوردستان. 
خەڵکی  دەرهێنانی  بــۆ  بــوو  هەوڵێک 
لە بێ تەفاوەتی  رۆژهەاڵتی کوردستان 
بەرانبەر بە سیاسەتە  و کەمتەرخەمی 
شووم و بنەبڕەکانی رێژیمی کۆماری 
ئیسالمی ئێران. »رۆژهه اڵت مێحوه ری« 
ــک بـــوو بـــۆ دیــتــنــی تــەنــانــەت  ــێ هــەوڵ
خەڵک  هاندانی  و  چووکەکان  دەرفەتە 
ــەو دەرفــەتــە  ــن لـ ــرتـ ــک وەرگـ بــۆ کــەڵ
هێنانەگۆڕی  قازانجی  بە  چووکانیش 
و،  خــۆیــان  داخوازییەکانی  و  ویست 
»رۆژهـــه اڵت مـــێـــحـــوه ری«  گشتی  ــە  ب
ــی لە  ــاســەت بـــەرپـــەرچـــدانـــەوەی ســی
ــی پــرســی کــــورد لە  ــن ــز خــســت ــەرواێ پ
رۆژهەاڵتی کوردستان بوو کە لە الیەن 

رێژیمی ئێرانەوە پەیڕەو دەکرا.
ــزووری پــێــشــمــەرگــانــەی کـــادر  ــ ــ ح
نێو  لـــە  ــزب  ــی ح پــێــشــمــەرگــەکــانــی  و 
چاالکانی  هاندانی  و  خــۆیــان  خەڵکی 
نــێــوخــۆی واڵت بــۆ کــەڵــک وەرگــرتــن 
کـــە دەرفـــەتـــەکـــان و یــەکــگــرتــوویــی 
ــان و  ــتـ ــورسـ ــی خــەڵــکــی کـ ــەاڵنـ ــۆمـ کـ
هەوڵدانیان بۆ مەترەحکردنی ویست و 
داخوازی یەکانیان، نێوەرۆک و چاشنیی 

ئەم گوتارە نوێ یە بوون.
بــانــگــەواز بــۆ بــەربــەرەکــانــی دژ بە 
»بــێ تــەفــاوەت« بــوون و هــەوڵــدان بۆ 
ــن لــە دەرفــەتــەکــان«  »کــەڵــک وەرگــرت
ــە هـــەمـــووی گــریــنــگــتــر بــەهــێــنــد  و لـ
وەرگرتنی خەباتی مەدەنی و رێزگرتن 
چاالکانی  تێکۆشانی  و  جموجۆڵ  لــە 
گوتاری  لــە  بەشێک  واڵت،  نێوخۆی 

ــات دا گــوتــاری  ــک ــان ــە هــەم ــار و ل ــک رێ
ــە تا  »رۆژهـــەاڵتـــتـــەوەری« بـــوون ک

ئێستایش هەر درێژەی هەیە.
نەخایەند  زۆری  خــۆشــی یــەوە  بــه  
ــان  ــی خــەڵــکــی کــوردســت ــەاڵن ــۆم کــە ک
ــووڕاوان و  ــ ــسـ ــ ــەڵـ ــ هـ ــبـــەت  ــایـ ــەتـ بـ و 
ــوارە جـــۆراوجـــۆرەکـــان،  ــ چــاالکــانــی ب
ــی رێــورەســمــە  ــردن ــوەب ــەڕێ ــە ب هـــەر ل
ــیــان بۆ  ــدان نـــەورۆزی یـــەکـــان و هــەوڵ
ناوی  بە  نیشتمان  ژینگەی  پاراستنی 
رێـــکـــخـــراوەکـــانـــی ژیــنــگــەپــارێــزی و 
خولی  دەیــان  بەڕێوەبردنی  هەروەها 
بە  هتد،  و  کــوردی  زمانی  فێرکاریی 
بوون  خۆیان  پرسەکانی  بۆ  گەڕانەوە 
بەڕێوەبەرانی  لە  بەرچاو  بەشێکی  بە 

پرۆژەی رۆژهه اڵت مێحوه ری.

نێوخۆی  چاالکانی  شانی  بە  شــان 
واڵت کە بەردەوام لە زمان سکرتێری 
گشتیی حیزب، کاک خالید عەزیزی  و 
رێز  حیزبەوە  راگەیاندنی  دەزگاکانی 
دەگیرا،  تێکۆشانەکانیان  و  هــەوڵ  لە 
بە  و  لــەســەردەســت  گیان  پێشمەرگە 
ماوەی  لە  دێموکرات  بیروباوەڕەکانی 
حــزووی  بــە  رابــــردوودا  ساڵی  چەند 
ناوچەکانی  و  شــار  ــە  ل ــەیــان  ــان ــازای ئ
ــی راســـــــان و  ــامـ ــەیـ ــان پـ ــ ــت ــوردســ ــ ک
هەستانەوەیان بە گوێی خەڵک دا دا کە 
بە دەیان کەسیان، لەم پێناوەدا گیانیان 

فیدای خاک و خەڵکی خۆیان کرد.
ئــەم چــەنــد ساڵەی  رووداوەکـــانـــی 
ــی کــوردســتــان و  دوایـــی لــە رۆژهــەاڵت
خەڵک  ــی  ــان ــزەک ری ــەوەی  ــوون ــب ــاالک چ
ــی مـــەدەنـــی لە  و بــەتــایــبــەت چــاالکــان
لە  سەلماندیان  جیاجیاکان دا  بـــوارە 
ــرۆژەی  پ هێنانەگۆرێ  و  تەرحکردن 
»رۆژهه اڵت مێحوه ری« لەسەر بنەمای 
واقعی  و  ــت  دروسـ خوێندنەوەیەکی 

چەند لە جێی خۆێ دا بوو.
لە  بــاس  نموونە  وەک  تەنیا  ئەگەر 
مەریوان  شاری  دوو  لە  رووداو  دوو 
بانە بکەین، دەبینین کە ئەم خەڵکی  و 
رۆژهەاڵتی کوردستان دەتوانن لەسەر 
بەتەنیا هیممەت و ئیرادەی خۆیان زۆر 

کاری گەورە و بەنرخ ئەنجام بدەن.
کە  کــوردی  زمانی  فێرکاریی  خولی 
فەرهەنگی یەوە  ناوەندێکی  ــەن  الی لــە 
ــوەچــوو تــوانــی  ــەڕێ ــاری بــانــە ب ــە شـ ل
ئەمساڵ دا  هاوینی  وەرزی  لــە  تەنیا 
ــی  ــاران ــە خــوازی ــەزاران کـــەس ل ــ ــە هـ ب

ــربــوونــی زمـــانـــی کـــــوردی، فــێــری  ــێ ف
دایکیی  زمانی  نووسینی  و  خوێندنەوە 
ــەم هــەوڵــەی کۆمەڵە  خــۆیــان بــکــات. ئ
بواری  کەسێکی دڵسۆز و دەروەستی 
هـــەروەک  کــە  دەریــخــســت  فەرهەنگی 
»رۆژهــه اڵت مــێــحــوه ری«دا  پەیامی  لە 
نەبین  »بێ تەفاوەت«  دەکــرێ  هاتووە 
پێویست  کەڵکی  »دەرفەتەکان«  لە  و 

وەربگرین.
مــەریــوان دا  شــاری  نموونەکەی  لــە 
کـــە بــــەســــەدان کــــەس لـــە ژنـــــان و 
ــی هــەڵــوێــســتــی ئـــەم شـــارە بە  ــاوان ــی پ
ــوانـــدن بە  ــی نـ ــەتـ ــاڕەزایـ نــیــشــانــەی نـ
ــە  نــیــســبــەت خــراپــی رێــگــەوبــان رژانـ
ئاشکرا  بە  دەکــرێ  شەقامەکان،  سەر 
»رۆژهــه اڵت مــێــحــوه ری«  پەیامەکانی 

ئــەم  شارە  خەڵکی  کە  دیتمان  بینین. 
لە  و  نەبوون  »بێ تەفاوەت«  چیدیکە 
تەواو  شێوازێکی  بە  »دەرفــەت«ێــک دا 
خۆیان  »ویست وداخوازی«  مەدەنیانە 
بە  خــۆیــان  پــەیــامــی  و  گـــۆڕێ  هێنایە 

کاربەدەستانی رێژیم گەیاند. 
نەبوون،  بێ تەفاوەت  دەنگهەڵبڕین، 
ــک  کــەڵ ــی دەرفــــەتــــەکــــان و  ــن ــاســی ن
ــە کـــۆتـــایـــی دا،  لـ لـــێ وەرگـــرتـــنـــیـــان و 
مەترەحکردنی ویست و داخوازی یەکان 
ــەم رۆژانـــــە تــەنــیــا بــە روخــســاری  ئـ
کوردستانەوە  رۆژهەاڵتی  شارەکانی 
دیار نیە! بەڵکوو ئەم »خودئاگاهی« یە 
تەنانەت رووی لە گوندەکانیش کردوە 
ئــامــاژە  و کــە دەکـــرێ وەک نــمــوونــە 
ــیــی خەڵکی  ــەت ــارەزای ن ــی  ــن ــڕی ــە دەرب ب
کامیاران  شاری  گوندەکانی  لە  یەکێک 
بە  دژ  یەکگرتووانە  چەندە  کە  بکەین 
و  هۆشبەرەکان  مــادە  باڵوبوونەوەی 
دژ بە کەمتەرخەمیی بەرپرسانی رێژیم 

لەم پێوەندی یەدا هەڵوێستیان گرت.
ــی  ــ ــەاڵت ــ ــڕۆ رۆژ ه ــەمـ ــەر بـــۆیـــە ئـ ــ ه
ــارچــە  ــەو پ ــ ــان چــیــدیــکــە ئ ــتـ ــوردسـ کـ
ــیــە کـــە دوژمـــنـــان  ــراوە ن ــزخــ ــ ــەراوێ ــ پ
و نــەیــارانــی حــیــزبــی دێــمــوکــرات و 
رۆژهــەاڵتــی  مافخوازی  بــزووتــنــەوەی 
کوردستان بتوانن حاشا لە پرسیك بە 
ناوی »بزووتنەوەی میللی دێموکراتیکی 
رۆژهەاڵتی کوردستان بە رێبەرایەتیی 

حیزبی دێموکرات« بکەن.

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سیاسیی  رێبەرانی 
ئەو  لــەســەر  حیزبەکان  دوو  هــەر  لــە  ئه مریکا 
بردنی  لەنێو  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە  کە  بــاوەڕەن 
بە  ئـــەوە  ــی دا  لــە راســت داعـــش گرنگترین شــتــە. 
ئێران  مەترسیی  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە  قەد 
رابــردوو  ساڵی  ئەتۆمی  رێککەوتنی  نیە.  گرینگ 
لە وانەیە مەترسیی بۆمبی ناوکیی ئێرانی وەدوا 
ئێرانێکی  چەندالیەنەی  مەترسیی  بەاڵم  خستبێ، 
بۆ  کەسی،  میلیۆن   ٨٠ مەهدەوەی  میلیتاریستی، 
هەڕەشەیەکی  بەرژەوەندی یەکانی خۆرئاوا  سەر 
سوننی یەکانی  پیاوکوژە  و  چەتە  لە  گــەورەتــرە 

رەققە و موسڵ. 
پێکهاتوو  یەک  کۆ  پێنج  ناوکیی  دانوستانی  لە 
بریتانیا،  چین،  رووســیــه ،  ئه مریکا،  واڵتــانــی،  لە 
ئێران چەند سوودێک  له گه ڵ  ئاڵمان،  و  فەڕانسە 
باس  دەکــرێ  سوودانە  ئەو  لەنێو  کــران.  تۆمار 
بۆ  ناوکیی  سەربازیی  پرۆژەی  وەدواخستنی  لە 
ناکۆکی  تا ١٥ ساڵ، کەم کردنەوەی  ماوەی ١٠ 
سیاسی لەگەڵ ئێران، کردنەوەی بازاڕی نوێ لە 
ئێران و وەدەستهێنانی هاوکاریی ئێران لە جەنگی 
واتــە  لــەوانــە  یەکێک  تەنیا  بکەین.  داعــش  دژی 
حیسابی  لەسەر  ناوکی،  بەرنامەی  وەدواخستنی 
ئێران بوو چونکە هەردوو ال حەزیان لە پێکاندنی 

ئامانجی تر بوو.
ــگــەی تـــارانـــەوە، قــازانــجــەکــان گەلێک  لــە روان

بوون.  ئەوان دەستبەرداری  کە  زیاتربوون  لەوە 
سەربازیی  پــرۆژەی  وەدواخستنی  بەرامبەر  لە 
ــان  ــەک ــووری ی ــاب نـــاوکـــی، گــەلــێــک لــە ئــابــلــۆقــە ئ
هەڵگیران، تەریککەوتنەوەی سیاسی کۆتایی هات 
موشەکیی  بەرنامەی  سەر  سنوربەندی یەکانی  و 

بالیستیکی شلتر کرانەوە.
هــەروەهــا لــەبــەر تــرســی زێـــدەگـــەورەکـــراوی 
ــەک کــە هــەڵــگــرتــنــی هــەر  ــانـــی پــێــنــج کــۆ یـ واڵتـ
ئێران  دەســت  بداتە  بیانوو  لەوانەیە  هەنگاوێک 
تــاران  بــێــتــەوە،  پــاشــگــەز  رێککەوتنەکە  لــە  کــە 
یەکێک  کــەوت.  گیر  زیــاتــری  زۆر  دەستکەوتی 
ــەوان بــەرفــراوانــبــوونــەوەی حـــەوزەی نفووزی  ل
ئێران لە سەرانسەری ناوچەکەیە، چونکە چیتر لە 
»بژاردەی سەربازی«ی ویالیەتە یەکگرتووەکان 

ناترسێ. 
لە  ئێران  تــاوانــکــارانــەی  رەفــتــاری  بەڵگەکانی 
رێژیمی  سەرەکیی  پشتیوانی  ئەو  ــەدەرن.  رادەبـ
چەک و چۆڵ  پــارە،  بە  کە  سوریه یە  کۆمەڵکوژی 
بەشار  پاڵپشتی سەرکۆمار  میلیشیا شیعەکان  و 
راهێنانی  و  پارە  چەک و چۆڵ،  ئەو  دەکــا.  ئەسەد 
وەک  و  دەکـــا  دابــیــن  حیزبوڵاڵ  بــۆ  ســەربــازیــی 
الواز  بۆ  دەهێنێ  بەکاری  ئامرازێکی ستراتێژیک 
کردنی دەوری یاسایی دەوڵەتی لوبنان. ئێران لە 
یەمەن بە پشتیوانی کردن لە یاخیبوانی »حوثی« 
ئاگری ناکۆکی یەکان خۆش دەکا. لە شوێنی تری 
خۆی  بەکرێگراوانی  عەڕەبی  ــەی  دوورگ نیمچە 
عــەرەبــســتــانــی  و  ــەحــرەیــن  ب ــی  ــردن ک الواز  ــۆ  ب
ئیسرائیل،  جیرانەتی  لە  دێنێ.  بەکار  سعودی 
ئیسالمی  جیهادی  لە  ئابووری  پشتیوانی  ئێران 
فەلەستین دەکا و هەندێک لە الیەنەکانی حەماس 
فــێــری چــۆنــیــەتــی دروســــت کــردنــی مــووشــەک، 
فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان و چەک وچۆڵی تر دەکا. هیچ 
کام لەو ئاکارانە بە دوای رێککەوتننامەی ئەتۆمی 
هەموو  لە  ئێران  بەپێچەوانە  نەکردووە،  کەمیان 

ئەو شوێنانە شەڕئەنگێزتر بووە.
بۆ ئەو رێککەوتننامەی کە قەرار بوو تەنیا بۆ 
دیتنەوەی رێگاچارەیەکی ئاشتی یانە بۆ بەرنامەی 
دانوستانکەرە  بــێ،  ئــێــران  ئەتۆمی  ســەربــازیــی 
ــەوان  ئ جــوواڵنــەوە.  ژیــرانــە  زۆر  ئێرانی یەکان 
بە دەستەوەرەقێکی زۆر  باشیان  کایەیەکی زۆر 
الواز کرد. ١٤ ساڵی تر کاتێک سنوربەندی یەکان 
جیهان  هەڵگیران،  نــاوکــی[  بــەرنــامــەی  ]لــەســەر 
لەوانەیە لە خراپترین بارودۆخ دا بێ بۆ پێشگرتن 

بە پرۆژی ناوکیی ئێران. 
 ١٤ نــێــونــەتــەوەیــی دا  سیاسەتی  و  مــێــژوو  لــە 
ساڵ وەک چاوتروکاندنێک وایە. زۆر هۆکاریش 
هۆی  ببێتە  کــە  جیهانی  رووداوی  وەک  ــەن،  ه
ــەوەی ســەرنــجــی نــێــونــەتــەوەیــی لە  ــ ــردن ــ دوورک
ماوەیە  ئەو  دەتوانێ  کە  ئێران،  سەرپێچی یەکانی 

بە شێوەیەکی بەرچاو کورت بکاتەوە.
پێکەوە  ئێستا  ــێ  دەبـ نــیــگــەرانــەکــان  ــەوە  ــەت ن
هاوکاری بکەن تا پێش بە ئێران بگرن تا نەخشەی 
سیاسیی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بە قازانجی خۆی 
لە سەرڕا نەکێشێتەوە و سوود لە ناسەقامگیریی 
چ  ئەتۆم  بۆمبی  بە  خۆی  تا  وەرگــرێ  ناوچەکە 
ئەو  پاش  چ  و  رێککەوتنەکە  کاتی  کۆتایی  پێش 

ماوەیە تەیار بکا.
پشکنینی  دەتـــوانـــێ  هــەنــگــاوانــە  لـــەو  یــەکــێــک 
لە  ئێران  ناوکی یەکانی  ــەزراوە  دام لە  توندوتۆڵ 
ئاژانسی  لە الیەن  تەنیا  نەک  ئەویش  بگرێ،  خۆ 
وزەی ئەتۆمی یەوە؛ چونکه   بەشی هەرە زۆری 
دەزگا  لە الیەن  ئێران  ناوکی یەکانی  سەرپێچی یە 
نەک  کــران  ئاشکرا  ــاوا  رۆژئـ هەواڵگری یەکانی 
نەتەوە  لەوە  جگە  ئەتۆمی یەوە.  وزەی  ئاژانسی 
بەرنامەی  مــەڕ  لــە  پێویستە  پــەیــوەنــدیــدارەکــان 
تێرۆریزم  پشتیوانیی  و  بالیستیکی  مووشەکی 
ئێران. هەرەوها دەبێ ئەوان  زەخت بخەنە سەر 
ئەنجومەنی  بڕیارنامەکانی  بۆ چەسپاندنی  هەوڵ 
بــارەی  لــە  یــەکــگــرتــووەکــان  ــەوە  ــەت ن ئاسایشی 
قــەدەغــە کردنی بــاڵوکــردنــەوەی چــەک وچــۆڵ لە 
سەرانسەری ناوچەکەدا لە الیەن ئێرانەوە بدەن. 
جێی ئاماژەیە کە هیچکام لەو هەنگاوانە سەرپێچی 

لە مەرجەکانی رێككەوتننامەی ناوکی نین.
ئێستاش بۆ راست کردنەوەی ئەو روانگەیەی 
ــبــەریــی ویــالیــەتــە  ــە رێ ــی، ب ــ ــاوای ــ واڵتــانــی رۆژئ
یــەکــگــرتــووەکــان، درەنـــگ نــەبــووە کــە پێی وایــە 
و  ناسەقامگیریی  ســەرچــاوەی  جیاتی  لە  ئێران 
توندئاژۆیی بێ، بەشێکە لە رێگاچارەی قەیرانەکانی 
خۆرهەاڵتی ناوین. بێ گومان ئێران شەڕی داعش 
دەوڵەتی  توندڕەوترین  کە  راستی یەی  ئەو  دەکا، 
توندڕەوەکان  سوننی یە  لەگەڵ  جیهان  شیعەی 
سەرسوڕهێنەر  شتێکی  نابێ  دەکا  بەربەرەکانی 

بێ.
ــوو کە  ــ ــە پــێــیــان واب ــە داخــــەوە ئـــەوانـــەی ک ب
ئێرانێکی  هــۆی  دەبێتە  ناوکی  رێكکەوتننامەی 
میانڕەوتر، کراوە و رێفۆرمخواز، لە نێوخۆ و لە 
دەرەوە، تووشی خۆشخەیاڵی بوون. تا ئەوکاتەی 
ئێران  رێژیمی  فەرمانرەوایی  ئایەتوڵاڵکان  کە 
کرانەوەی مەکدۆنالدز  بۆ  دەکەن، هیچ شانسێک 
زۆرتــر،  ئیعدامی  ئێمە  جیاتان  لە  نیە.  ــاران  ت لە 

سەرکوتی زۆرتر و ستەمکاریی زۆرتر دەبینین.
واڵتانی  لەنێو  هــاوبــەشــە  روانــگــەیــەکــی  ئــەوە 
خۆرهەاڵتی ناوین کە سەردەمێک بەرهەڵستکاری 
نێوان  خــەبــاتــی  کــە  کــاتــێــک دا  لــە  بـــوون.  یەکتر 
هەیە،  درێـــژەی  فەلەستینیەکان  و  ئیسرائیلی 
جارێ هەر ئاماژەیەک بە ناکۆکی نێوان ئیسرائیل 
زیــادی یــە.  شتێکی  سوننی،  عــەرەبــی  واڵتــانــی  و 
ئێستا عەڕەب وئیسڕائیلی لە یەک پاپۆڕ دان، کە 
رووبەڕووی هەڕەشەی جۆراجۆر بە پشتیوانیی 
چۆنیەتی  لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  بوونەوە،  ئێران 
بە  ئێمە  ئەو هەڕەشانە،  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 

شێوەیەکی گشتی یەک بۆچوونمان هەیە.
الیەن  لە  کردنە  رێبەری  پێویستمانە  ــەوەی  ئ
هاوپەیمانە نەریتی یەکانمان لە رۆژئاوا، بە تایبەتی 
دۆستە باشەکانمان لە ئه مریکا. ئەگەر سەرۆککۆمار 
ئۆباما یا جێگرەوەکەی ئەولەوییەتەکان بگۆڕێ و 
رێبەریی کەمپەینێک بۆ زەخت خستنە سەر ئێران 
بۆ کۆتایی هێنان بە سیاسەتە گێرەشێوێنانەکەی 
ناچار  ئێرانی  کە  زەخــت  هەمان  ئەستۆ،  بگرێتە 
دانوستان  ناوکی یەکەی  بەرنامەی  سەر  لە  کرد 
بکا، ئەوا هەم لەنێو عەڕەبەکان و هەمیش لەنێو 

ئیسڕائیلی یەکان دا شەریک پەیدا دەکات.

سیاسی

پڕۆژه ی »رۆژهەاڵت تەوەری« و ئاکامەکانی
بۆچی ئێران لە داعش مەترسیدارترە؟

،،دەنگهەڵبڕین، بێ تەفاوەت نەبوون، ناسینی دەرفەتەکان 
مەترەحکردنی  کــۆتــایــی دا،  لە  و  لێ وەرگرتنیان  کەڵک  و 
روخساری  بە  تەنیا  رۆژانە  ئەم  داخوازی یەکان  و  ویست 
شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانەوە دیار نیە! بەڵکوو ئەم 
»خودئاگاهی« یە تەنانەت رووی لە گوندەکانیش کردوە و 
نارەزایەتیی  دەربڕینی  بە  ئاماژە  نموونە  وەک  دەکرێ  کە 
کە  بکەین  کامیاران  شــاری  گوندەکانی  لە  یەکێک  خەڵکی 
چەندە یەکگرتووانە دژ بە باڵوبوونەوەی مادە هۆشبەرەکان 
هەڵوێستیان گرت ،،و دژ بە کەمتەرخەمیی بەرپرسانی رێژیم لەم پێوەندی یەدا 

،،لە کاتێک دا کە خەباتی نێوان ئیسرائیلی و فەلەستینیەکان درێژەی هەیە، 
جارێ هەر ئاماژەیەک بە ناکۆکی نێوان ئیسرائیل و واڵتانی عەرەبی سوننی، 
شتێکی زیادی یە. ئێستا عەڕەب وئیسڕائیلی لە یەک پاپۆڕ دان، کە رووبەڕووی 
لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  بــوونــەوە،  ئێران  پشتیوانیی  بە  جۆراجۆر  هەڕەشەی 
ئێمە بە شێوەیەکی گشتی  لەگەڵ ئەو هەڕەشانە،  یەک بۆچوونمان هەیە ،،چۆنیەتی بەرەنگاربوونەوە 

سمایل شه ره فی

لۆس ئانجێلێس تایمز - مۆشە یەعلون
وه رگێڕان: که ماڵ حه سه نپوور

روانینی دەرەکی
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ــە دژایــەتــیــی  مــێــژووی کــــوردان پـــڕە ل
دوور  بەاڵم  یەکترکردن،  شەڕی  و  یەکتر 
ــازان و یــەکــگــرتــن. شـــەڕە گـــەورە  ــە ســ ل
سەردەمی  و  سارد  شەڕی  جیهانی یەکان، 
درزدراوی  و  شــکــاو  شــونــاســی  تـــازەش 
نــەکــردوە.  راوەســتــاو  تۆکمە و  کــوردانــی 
ئاکامی دابەشبوون بە سەر  لە  کوردەکان 
عەشیرەت، هۆز، ئایین و زاراوەی جیاواز 
دەسەاڵتی  و  هاوبەش  زمانی  نەبوونی  و 
هاوبەش بەردەوام یەکتریان بە جیاواز لە 
خۆیان پێناسە کردوە. پێوەندی نێوان هێزە 
لە  عەشیرەتەکان  و  هــۆز  سیاسی یەکان، 
ماوەی ١٠٠ ساڵی رابردوودا دەیسەلمێنێ 
یەکتریان  چــۆن  و  چەندە  کــوردەکــان  کە 
داردەســتــی  بــوونــە  چــۆن  و  خویندۆتەوە 
ــەاڵم لەگەڵ  ئــەو دەوڵـــەت و ئــەم نــیــزام، ب
خۆیان دا هاوشێوەی دوژمن جوواڵونەوە. 
ــوردان دا  کـ تێکڕایی  ناسنامەی  ناخی  لــە 
پێوەندیدار  وردە نــاســنــامــەی  زۆر  هێشتا 
و  ئایین  سەردەست،  دەوڵەتی  ناوچە،  بە 
بۆ  ئاکام دا  لە  دەگێڕن.  بەرچاو  رۆڵی  هتد 
هۆز  ئایینی،  ناسنامەی  رەنگە  کەس  زۆر 
ناسنامەی سیاسی دا  بە سەر  زاراوەیی  و 
ــەبــوونــی کــــوردان و  بـــێ. ژێــردەســت زاڵ 
دابەشبوونیان له  ژێر دەسەاڵت و دەوڵەتی 
لەگەڵ  زۆر،  رادەیەکی  تا  ئەوانی  جیاواز، 
زمان، مێژوو، شوناس و کولتووری کورد 
نامۆ کـــردووە. کــوردەکــان خــاوەنــی یەک 
لێوەرگرن  هێزی  کە  نین  هاوبەش  ئایینی 
لەو گۆڕەپانەدا هەست و  و رەنگاوڕەنگی 

تێگەیشتی خۆناسی الواز کردوون.
ــاری  ــگـ ــەرەنـ ــا لـــە قـــۆنـــاخـــی بـ  هــێــشــت
دەســــەاڵتــــە  بـــــەرپـــــەرچـــــدانـــــەوەی  و 
تێکڕایی  ناسنامەیەکی  سەردەستەکان دا، 
نەخوڵقاوە کە ریزی هەمووان کۆنکرێت و 
و  ئەمڕۆدا  لە سەردەمی  بکات.  یەکگرتوو 
رابــردوودا  ساڵی   ٢٥ ماوەی  لە  بەتایبەت 
ئاڵوگۆڕە  تیشکی  له ژێر  کــورد  شوناسی 
تەکانێکی  جــیــهــانــی یــەکــان  و  ــی  ــاوچــەی ن
ــەوەی  ــدان ــگ رەن هێشتا  ــەاڵم  بـ ــواردوە،  ــ خـ
ــاک و کــۆدا  رۆژانـــە و کــردەیــی لــە نێو ت
ــامــێــرە  ــازە، ئ ــ ــ ــۆژی ت ــۆل ــن ــک ــێ ــووە. ت ــ ــەب ــ ن
ــەردەم و  پــێــشــکــەوتــووەکــان، مــێــدیــای ســ
کرانەوەی دەروازەکانی جیهان بە شێوەی 
و  کوردستان  بەسەر  ڤیرچواڵ  و  ئاسایی 
تەوژمی شوناسی  ئاشکرا  بە  کوردەکان دا 
و  کـــوردان  لە  بەشێک  گــۆڕیــوە.  سیاسی 
ــەوان بە دوورکــەوتــنــەوە لە  بــژاردەیــەک ل
کوردستان و بەراوردکردنی خۆیان لەگەڵ 
ئــەوانــی دیــکــە، شــارەزایــیــەکــی رێــژەیــیــان 
ــت  ــامــەی خـــۆیـــان وەدەســ ــاســن لـــەســـەر ن
ــن و بــاڵوبــوونــەوەی  ــەوتـ ــاوە. دەرکـ ــن هــێ
جۆرە  لەوێ  و  لێرە  کوردستان  نەخشەی 
تێڕوانینێکی لە نێو هزر و بیری کوردان دا 
و  ــردەوە  ک هێشتا  بــەاڵم  هێناوە،  بەرهەم 
لە  زۆر  و  نەبوون  یەکانگیر  دروشمەکان 
یەکتر دوورن. بۆ وێنە لە دەرەوەی واڵت 
یان  حیزب دا  یەک  بازنەی  لە  کــوردەکــان 
و  ماونەوە  حیزب  لە  چووکتر  بازنەیەکی 
بەرپەرچدانەوەی  نەتەوەییەکان و  بۆنە  لە 
و  ــەت  ــ دەوڵ چــەوســێــنــەرانــەی  سیاسەتی 
شێوەیەکی  بە  ســەردەســتــەکــان دا  نــەتــەوە 

یەکگرتوو دەرناکەون. 
زاڵ  دەوڵــەتــەکــانــی  فــەرمــی  سیاسەتی 
بــەســەر کــوردســتــان و تــەنــانــەت نــەتــەوە 
عەڕەب  و  تورک  فارس،  سەردەستەکانی 
دژایەتی کردن و پەراوێزخستنی شوناسی 
نابینن  بە کوردەکان رەوا  ئەوان  کوردانە. 
ــان،  زم خـــاک،  ــاوەن   خـ گەلێکی  وەک  کــە 
مامەڵەیان  رابـــردوو  و  مێژوو  کولتوور، 
زاڵ  واڵتــانــی  لە  هــەرکــام  بکەن.  لــەگــەڵ دا 
سیاسەت  خــاوەنــی  کــوردســتــان دا  بەسەر 
ئامانجی  و  خۆیانن  بە  تایبەت  رێبازی  و 
هــەمــوویــان پــووشــبــەســەر کــردنــی پرسی 
کورد و کوردستانە. ئەوان چارەسەرکردنی 
گەورە  زه بری  بە  پرسە  ئەو  راستەقینەی 
ــەری شـــونـــاس و جــۆغــڕافــیــای  ــک ــەی لـــە پ
بۆیە   دەزانن،  درۆزنانەی سیاسیی خۆیان 
هەوڵیانداوە لە رێگای سەرکوت و کوشتن 
کوردەکان دا  مافخوازنەی  سیاسەتی  بەگژ 
بچنەوە. لە قوتابخانە و زمانە فەرمی یەکانی 
نەتەوە سەدەستەکان دا باسێک  دەوڵەت و 

پاساوی  بە  واڵتە  هەر  و  ناکرێ  کورد  لە 
چەمکی  لـــە  ــن  ــکــوەرگــرت ــەڵ ک و  ــیـــاواز  جـ
و  کــورد  شوناسی  لە  خۆیان  فریودەرانە 
مافەکانیان دەدزنەوە. ئەگەرچی کوردەکان 
لە رووی ژمارەوە بە گەورەترین نەتەوەی 
بــەاڵم  دەژمــێــردریــن،  بــێ دەوڵــەتــی جیهان 
پێویست  وەک  نــێــودەوڵــەتــی دا  ئاستی  لــە 
سەر.   نــەخــراوەتــر  فۆکۆسیان  و  سەرنج 
تەوژمی شوناسی سیاسیی کورد جووڵەی 
بەرچاو ناخوڵقێنێ و هێشتا تۆکمە و کارا 
دەرناکەوێ، بۆیە لە ئاستی نێوخۆ، ناوچە 
و جیهان دا بە گرینگی چاوی لێ ناکرێ. لە 
پارچەکانی کوردستان جووڵەی خۆڕسکی 
مافخوازانە و بەرین نابیندرێن و پرسەکان 
و  سیاسی یەکان  پــارتــە  کاناڵی  لــە  زیــاتــر 
رێکخستنەکانیان دا دێنە بەرباس. بێدەنگیی 
و سەرکزی نێوخۆ و سیاسەتی توندوتیژی 

ــووری  ــت ــول دەســـەاڵتـــە ســـەردەســـت و ک
ناسنامەی  بانگی  بــااڵدەســت،  ــەوەی  ــەت ن
باشووری  راپەڕینی  کــردوە.  کپ  تێکڕایی 
حکومەتێکی  دامـــەزرانـــی  و  کــوردســتــان 
ــر تیشکی  لـــه  ژێـ بـــاشـــوور  لـــە  دیــفــاکــتــۆ 
جــیــهــانــی یــەکــان دا  و  نــاوچــەیــی  رووداوە 
ــای دەرفــەتــی زۆر و زەوەنـــدی بۆ  دەرگـ
قۆناخی  و  پشت  ســەر  خستە  کــوردەکــان 
لەبەر  هێشتا  کە  رەخساندن،  بۆ  زێڕینی 
نەبووە.  سەقامگیر  نێوخۆییەکان  هۆکارە 
لە باکوور و رۆژئاوای کوردستان وەرزی 
پێکردوە  دەستی  دەرفەتەکان  چنینیەوەی 
بۆی  توقاندن  و  ســەرکــوت  سیاسەتی  و 
نەلواوە کوردەکان بە تەواوەتی لە خۆیان 
لە  کوردایەتی  رۆژهــەاڵت  لە  بکات.  نامۆ 
بەاڵم  هەیە،  زۆر  و  کەم  دڵەکان دا  و  بیر 
ئاکاری  نێوخۆدا  دەربڕینی  و  کــردەوە  لە 
ناتەبا لەگەڵ ناسنامەی سیاسی دەبیندرێ. 
کۆی  و  تاک  کردار  و  وتە  بیر،  ئاستی  لە 
کورد دەرفەتی دەربڕینی کۆنکرێتی ئیرادە 
بۆ  کوردستانی  خــاوەنــایــەتــی  هەستی  و 
بەرامبەر  لــە  الوازی  بــە  و  نــەڕەخــســاوە 

ئەوانی دیکەدا دەردەکەوێ.
ــۆ و  ــەســت ــەپ ــاڵ ــر پ ــ کــــوردەکــــان، لـــه  ژێ
بــارودۆخــی نــاچــاری دا لەگەڵ دەوڵــەت و 
تەبا  رواڵـــەت  بە  سەردەستەکان  نــەتــەوە 
هەستی  الوازیی  لەبەر  ئەوان  ســازاون.  و 
رەنگە  تێکڕایی،  شوناسی  و  کوردایەتی 
جــیــاکــاری لــە نــێــوان خــۆیــان و دەوڵــەتــە 
بەشێکی  هێشتا  نەکەن.  داگیرکەرەکان دا 
بەرچاو لە خەڵکی کوردستان بە بیر، وتە 
خاکەکەی  کە  نییە  بەوە  باوەڕی  کردار  و 
کــراوە  داگیر  دەرەکـــی  هێزێکی  ــەن  الی لە 
خۆبەڕێوەبردن  مافی  لــە  نــەتــەوەکــەی  و 
کارتێکەری  ژێر  له   ئــەوان  کــراوە.  بێبەش 
زڕەناسنامەی  و  تــرس  کولتوور،  ــان،  زم
ئێرانی، تورکی، عێڕاقیی و سوری دا هێشتا 
نەبوون.  ئاشنا  خۆناسین  پرسی  لەگەڵ 
زمان  و  کولتوور  لە  خەڵکە  لــەو  بەشێک 
و شوناسی خۆیان شۆراون و خۆیان بە 
نەتەوەی  بریقەداری  بیرۆکەی  کولتوور و 
لە  هەڵداوەسن.  ســەردەم  یان  سەردەست 
مێژووی نوێی جوواڵنەوەی کورددا حیزب 
لەسەر شوناس  و رێکخراو سیاسی یەکان 
و  تەبا  کوردایەتی  گشتی یەکانی  هێڵە  و 
ــوون. ئــەگــەرچــی حــیــزب و  ــەب ــگ ن هــاودەن
رێبەرایەتیی  دێموکراتیکەکان  میللی  پارتە 
خەباتی رەوای خەڵکی کوردیان کردوە و 
لە پاراستنی ناسنامەی سیاسیی کوردان دا 
قوواڵیی  ــەاڵم  ب گــێــڕاوە،  ئه رێنیان  ــی  رۆڵ
لەگەڵ  بەشێکیان  ستراتیژی  و  سیاسەت 
ناتەبا  کــــوردان  نــاســنــامــەی  بــنــەمــاکــانــی 
ــەوان لــەبــەر  ــ ــە، بــەشــێــک ل ــن ــۆ وی ــووە. ب ــ ب

کورتماوەکان دا  بەرژەوەندی یە  پاراستنی 
و  نەبوون  سیاسی  سەربەخۆیی  خاوەنی 
دەوڵەتە سەرکوتکەرەکانی  لە  ژومارەیەک 
کورد  دۆستی  و  بــاش  بە  کوردستانیان 
مانەوە  پێناوی  لە  ئــەوان  کــردوە.  پێناسە 
پشتیان  خۆیان  دەسەاڵتی  هێشتنەوەی  و 
سەر  بە  زاڵ  دەوڵەتی  چەند  یان  یەک  بە 
ویستی  گــوێــرەی  بــە  و  داوە  کــوردســتــان 
کوردایەتیان سووڕاندوە.  خۆیان سوکانی 
الوازبوونی بەستێنی پەروەردەی نیشتمانی 
لە ماڵ و نەبوونی پەروەردەی هاوسەنگ 
کۆمەڵگه دا  و  قوتابخانە  لە  نیشتمانی  و 
لە  هیناوە.  بەرهەم  نامۆی  تاکی  بەردەوام 
لە  کەم  ژمارەیەکی  ــەدا  رەوت ئەو  ئاکامی 
ئامانجە   بە  پێناوی گەیشتن  لە  کوردەکان، 
تێکۆشانی  و  کار  ئامادەی  نەتەوەییەکان دا 
کاریگەر بوون. الوازیی ناسنامەی سیاسی 

پاسیڤبوونی  سەر  لە  بەرین دا  ئاستی  لە 
ــوردان کــاریــگــەرە، چونکە  بــزوتــنــەوەی کـ
کــارای  و  بەرین  بزووتنەوەیەکی  هێشتا 
لەسەر ئەرزی واقع نەخوڵقاندوە. شکستی 
بــزوتــنــەوە کــوردیــیــەکــان لــە مـــاوەی یەک 
سەدەی رابردوو ئاماژە بە کامڵ نەبوونی 
ناسنامەی  و  زانین  کورد  بو  خۆ  هەستی 
هەموو  لــە  کــە  دەکـــات،  کـــوردان  تێکڕایی 
جیاواز  رێــژەی  بە  کوردستان  بەشەکانی 

بەرچاو دەکەوێ. 
پارچەکانی  ــەی  زۆرب لە  کــورد  خەڵکی   
و  کوردایەتی  لەگەڵ  رۆژانە  کوردستان دا 
هەڵسوکەوت  سیاسی  ناسنامەی  پرسی 
ناکات. ئەوان لە دوورەوە، لە سیاسەت و 
کردەوەی حیزبەکان دەڕوانن و لە کاناڵی  
بابەتەکان  لــەگــەڵ  دوورە واڵت  مــێــدیــای 
لەسەر  زۆربــەیــان  دەکـــەن.  هەڵسوکەوت 
سەردەست  نــەتــەوەی  و  ــەت  دەوڵ رێژیم، 
بە  ئــەوان  و  نییە  وێنەیەکیان  جــۆرە  هیچ 
بازنەی  لە  دەکەن.  ئاسایی سەیر  چاوێکی 
بیرکردنەوەی ئەوان دا کردەوە و هەڵوێست 
پاشەڕۆژی  بۆ  روون  ئاسۆیەکی  و  ونــە 
خۆیان نابینن. لۆژیک و پالن، لە سیاسەتی 
جووڵەکان  و  دەست  بۆیە  ونە،  کــوردی دا 
ــەکــی بـــەردرێـــژ نــیــن و بـــەرەو  ــۆ مــاوەی ب
تاکی  نــادرێــن.  تــاو  دیاریکراو  ئامانجێکی 
دەوڵەت  پــەروەردەی  تیشکی  له ژێر  کورد 
ــەتــەوەی  ــتــووری ن ــان، کــول ــەک ســەردەســت
مــێــژوو،  لــە  بـــوون  ســەردەســت و دوور 
ئامانجە  و  نــەتــەوە  جۆغڕافیا،  رابـــردوو، 
لە  دەســتــی  توانیویەتی  کەمتر  رەواکـــان 
ئەڵقەی شوناسی تێکڕایی گیر بکات. ئەوان 
باری  له ژێر  بۆ خۆ دەربازکردن  جاروبار 
خۆدزینەوە  و  نیشتمانی  بەرپرسیارەتیی 
گڵۆباڵ،  ناسنامەی  باوەشی  داوێنە  خۆیان 
ناوچەیی و ئایینی، کە لەسەر کۆی رەوتی 
لە  کوردەکان  نییە.  شوێندانەر  کوردبوون 
نەتەوەیەکی  وەک  و  دا  بەرین  ئاستێکی 
ــی یەکتر  ــاداری خــەم و ژان ــاگ ــەردەم ئ سـ
و  پارت  لە  زۆر  بەشێکی  سیاسەتی  نین. 
لە  کوردەکانی  سیاسی یەکان  رێکخڕاوە 
دیاریکراودا  حیزبێکی  ناسنامەی  بازنەی 
کۆد  پەرەپێدانی  دەرفەتی  و  هێشتۆتەوە 
لەباربردوە.  نەتەوەییەکانی  سەمبولە  و 
تــەوژمــی هەستی  کـــردەوە  بە  ئــاکــام دا  لە 
بەستێنی  لە  کــوردەکــان  هاوچارەنووسی 
سروشتی  رێــچــکــەی  لــەســەر  نیشتمان دا 
بانگی  پەرتەوازەیی  و  نەکردوە  گەشەی 
نەبوونی  کردوە.  کپ  کوردانی  ناسنامەی 
نووسین،  و  خوێندن  هــاوبــەشــی  زمــانــی 
و  خۆیان  رابردوویی  لە  نەبوون  ئاگادار 
ئەوانی دیکە و هەروەها نەبوونی ئازایەتی 
سایکۆلۆژی یەکان،  سنوورە  شکاندنی  بۆ 

زڕە ناسنامەکان و سنوورە دەستکردەکان 
تێکڕای  ناسنامەی  ناکامڵبوونی  هۆکاری 
ــە گــوێــرەی  ــە ب ــە. شــونــاســێــک، ک ــوردانـ کـ
ــگ و  بـــەرژەوەنـــدی یـــە جــیــاوازەکــان رەنـ
بە   گرینگی  زیــاتــر  و  ــۆڕێ  دەگـ روخــســار 
ــار دەدات و هــزر و بیر  ــەت و رووک رواڵ

پەڕاوێز دەخات. 
تویژی خوێندەواری کورد و پێشڕەوانی 
ئایینی لەو پێوەندییەدا و بە بەراورد لەگەڵ 
کارێکی  جیهان  دیکەی  گەالنی  و  نەتەوە 
پەرەپێدان  لە  ئەوان  نەکردوە.  بەرچاویان 
ــان بـــــواردووە و  ــــک  خــۆی ــی دای ــە زمــان ب
ــێــشــڕەو و  ــە پ ــک هــاوشــێــوەی گــەالنــی دی
رابەری گەل ویست و خاک خۆشەویست 
نەبوون. بۆ وێنە مەالی کورد ئەگەر ٥٠٠ 
کتێبی  وەرگێڕانی  هەوڵی  پێش  لەوە  ساڵ 
قورئانیان دابایە و دواتر ئەو کتێبەیان بە 
گوتبایەوە،  بـــاوەڕدار  خەڵکی  بە  کــوردی 
دەدا.  دایـــک  زمــانــی  بــە  ــان  ــەرەی پ باشتر 
بێجگە لەوە، تێگەیشتن لە خۆ، خوا، ئەوانی 
کورد   بۆ  گونجاوتری  ژینگەیەکی  و  دیکە 
بە  سروشتیەکانیان  مافە  و  دەخوڵقاند 
ئاسانی پێشێل نەدەکران. قەشە و مەالیانی 
دیــکــەدا  گــەالنــی  و  ــەتــەوە  ن لەنێو  ئایینی 
فێرکردنی  و  ــەروەردە  ــ پ پــێــشــڕەوانــی  لــە 
ــک و بــەگــژداچــوونــەوەی زاڵــم  زمــانــی دای
ــوون. تــوێــژی  ــ و ســەرکــوتــکــەرەکــان دا ب
ــاری چــەنــدایــەتــی و  ــۆک ــدەوار بــە ه ــن خــوێ
تایبەتمەندی یە  ــا  ــەروەه ه و  چــۆنــایــەتــی 
کوردەوە  کولتووری یەکانی  و  کۆمەاڵیەتی 
بەناو  لە خەباتی  توانیویانە  بە کەمی  زۆر 
دایـــک، خۆناسین،  زمــانــی  بــە  پــەرەپــێــدان 
بن.  چاالک  پێشڕەوی  مێژوودا  و  چیرۆک 
زۆربەی شێخ، ئاغا، مەال، میرزا و رووناکبیر 
پرسی  ــە  ل کـــوردەکـــان  سیاسیەتکارە  و 
بۆیە  هەبووە،  گرفتیان  و  کێشە  ناسنامەدا 
لە هەڵسوکەوت و دەربڕینەکانیان دا کەمتر 
کوردایەتی  کۆشکی  ــواری  دی لە  ئاوڕیان 
پاشکۆیەتی  ــەدا  ــدان ــەی م لــەو  داوەتـــــەوە. 
بەشی کوردان بووە، چونکە ئەوان توانای 
خوێندنەوەی کۆی وێنەکەیان نەبووە، بۆیە 
دیکەدا  ئەوانی  و  خۆیان  هــەاڵواردنــی  لە 

شارەزا و سەرکەوتوو نەبوون. 
ــی  ــوردان ــە ک ل بــەشــێــکــی زۆر  کــێــشــەی 
زمانی  بە  تەنانەت  کە  ئەوەیە،  خوێندەوار 
فارسی،  زمانی  بە  و  ناکەنەوە  بیر  دایــک 
لە  بۆیە  دەکەنەوە،  بیر  عەڕەبی  و  تورکی 
تێکڕایی دا  و  سیاسی  ناسنامەی  پرسی 
ئامانجدار و ورد نین. زمان بە گەورەترین 
نەتەوە  خەونی  بەرهەمهێنانی  فاکتەری 
پرسی  لــە  و  دێ  ئـــەژمـــار  بــە  ــەالن  ــ گ و 
و  کێشە  لــە  هەلالجیکردن  و  تێگەیشتن 
دژمێردرێ.  شاکلیل  بە  چارەسەرەکان دا 
سیاسەتی خۆمەخۆمەی کوردان لە سەدەی 
هاوبەشی  زمانێکی  بەستێنی  هێشتا  ٢١دا 
نەخوڵقاندوە. بە واتایەکی دیکە، لە کاتێک دا 
هێشتا وەک گەالنی دیکەی جیهان ئامانجە 
نــەکــردوە،  دەســتــەبــەر  سەرەتاییەکانمان 
خەریکە خۆمان باویژینە ئامێزی ناسنامەی 
بە  و  گڵۆباڵ  رەنگیی  چەند  و  تێکشکاو 
لە  بکەین.  خەوشدار  شوناسمان  جارێک 
عەشیرە  و  هۆز  زمان دا سیاسەتی  پرسی 
باوە و هەر ناوچەیەک بە گوێرەی ویستی 
ــەش مانا  ــاوب عــەشــایــری خــۆی زمــانــی ه
دەکاتەوە. ئەوان ئاگایان لەوە نییە کە یاسا 
باوەکانی سیاسەت و مێژوو زۆر رەق و 
خێڵ  و  گوند  شوناسی  بۆ  دڵیان  و  تەقن 
ــەت بــەو ستایلە  لێ نــادات و گــەل و دەوڵ

نەدادەمەزرێ و نەبەڕێوەدەچێ.  
مۆدێڕنیزم ناسنامەی ئاڵۆزتر و قۆناخی 
لە  پڕ  شوناسی  پرسی  پۆست مۆدێڕنیزم 
کەند و کۆسپ کردوە. شایانی باسە، کە لە 
روانگە فەلسەفەی سەردەمی رۆشنگەریەوە 
سەرجەم  هەروەها  و  تێکڕایی  ناسنامەی 
لە  خۆیان  سێحری  نەریتانە  و  داب  ئــەو 
ئەرێنیان  مانەوەی  توانای  و  داوە  دەست 
ئاماژەپێکراو،  روانگەی  گوێرەی  بە  نییە. 
ــجــی ســـەرەکـــیـــی مـــرۆڤـــایـــەتـــی بە  ــان ــام ئ
لە  دوورکــــەوتــــنــــەوە  و  ــن  ــشــت ــەی ــەک گ ی
جیاوازی یەکانە و بۆ گەیشتن بەو مەبەستە 
نەریتە  ناوچەیی،  کۆسپە  و  کەند  پێویستە 
کۆن و سەمبولەکان نەمێنن. بە تێگەیشتنی 
تاکەکان  سەردەمیانە،  و  مۆدێڕن  بیری  
ــرەی  ــگــه دا بــە گــوێ ــازادن و لــە کــۆمــەڵ ــ ئـ
ویست و تێگەیشتنی خۆیان بڕیار دەدەن. 
بە  ئــایــدۆلــۆژی یــەکــان  و  سیاسی  نیزامە 

سەرمایەداریەوە  و  کۆمۆنیستی  ئایینی، 
بایەخەکان  و  ناسنامە  کە  سەلماندوویانە 
ــان دا  ــەکـ ــرۆکـ ــیـ لـــه  کـــۆتـــایـــی هـــەمـــوو چـ
ــاو و  ــە نـ ــان ب ــەک ــرۆڤ ــەرەوەن. م ــالکـ ــەکـ یـ
ئازاد  خۆیان  تێدەکۆشن  جیاواز  چەمکی 
کەن و دەسەاڵتی خۆیان پەرە پێ بدەن و 
لە کۆتایی دا ناسنامە و کولتووری تێکڕایی 
گەالنی  و  ــەوە  ــەت ن کـــەن.  تۆکمە  خــۆیــان 
ــان لە  ژێــردەســت و مــرۆڤــە چــەوســاوەک
بارودۆخێکی پڕ لە چەرمەسەری دا لەدایک 
گوێرەی  بە  بۆیە  ــن،  دەب ــەورە  گ و  دەبــن 
خۆناسین  و  دەرکەوتن  دەرفەتی  پێویست 
و گەیشتن بە لوتکەی ناسنامەی تێکڕاییان 
وێنەیەکی  کــوردەکــان  ــرێ.  دەک زەوت  لێ 
گەیشتن  بۆ  و  مێژوویەن  ئــەو  زیــنــدووی 
زۆریان  بەهایەکی  و  مافەکانیان خوێن  بە 
داوە، بەاڵم هێشتا رێگای خۆیان لە رێگای 
کوردەکان  نەکردۆتەوە.  جیا  دیکە  ئەوانی 
پێوەندییەکی  لــە  دیــکــەدا،  ئــەوانــی  لــەگــەڵ 
نەتەوە  لە الیەن  بــەردەوام  نین و  هاوتادا 
بااڵدەستەکانەوە توندوتیژیان  و دەسەاڵتە 
خاک  کولتور،  زمــان،  و  کــراوە  بەرامبەر 
هێرشی  ئامانجی  کراوەتە  ناسنامەیان  و 

دوژمنکارانە. 
 رزگــــــاربــــــوونــــــی راســـتـــەقـــیـــنـــە و 
بە   پێویستی  مافەکان  دەســتــەبــەرکــردنــی 
دیــکــە«یــە.  ــی  ــەوان »ئ و  »ئــێــمــە«  ناسینی 
دوارۆژی  و  کار  ستراتیژی  سەرکەوتنی 
ــەڵ پــرســی  ــەگـ ــۆ لـ ــەوخـ ــتـ کـــــــوردان راسـ
ناسنامەی سیاسی دا گرێدراوە. لە دۆخێکی 
تێکۆشان  ئەتۆدایە کە چوارچێوەی کار و 
و سنووری نێوان ئێمە و ئەوان بە هێزی 
لۆژیک دیاری دەکرێن و مەودا و دەرفەتی 
ــەفـــرەدانـــی نـــەتـــەوەی  ــریـــودان و تـ ــۆفـ خـ
کـــورد کــەمــتــر دەبــێــتــەوە. کــامــڵــبــوون و 
ساغبوونەوەی ناسنامەی سیاسیی کوردان 
دەخوڵقینێ  بنیاتنەر  و  ئەرێنی  دەرفــەتــی 
ــەوە.  ــات دەک جیا  لێک  ــەراپ  خـ و  چــاک  و 
دبنەوە و  تۆختر  چیرۆکی سەرکەوتنەکان 
ئامانجە  بە  گەیشتن  ستراتیژی  و  تاکتیک 
نەتەوەییەکان کارسازتر دەبن و هەروەها 
لە  هەمەالیەنە  خۆپاراستنی  کەرەستەی 
چنگی دوژمــن زۆرتــر دەبــێ. گەلی کورد، 
ــەوە و  لــە پــشــت قــۆنــاخــی خــۆســاغــکــردن
خۆناسین هەڵسەنگاندنی وردتر بۆ خۆیان 
و ئەوانی دیکە دەکەن و بە زۆڕنای هەموو 
و  زمان  لە  رێزگرتن  ناکەن.  سەما  الیەک 
ناکرێ،  مەزندە  قسە  قەپانی  بە  نیشتمان 
بەڵکوو ئەرک و بەرپرسیارەتی دەخوازێ. 
بیرکردنەوە بە زمانی نەتەوەی سەردەست 
لە  ــەوە  ســووڕان و  داگیرکەر  دەوڵــەتــی  و 
بێگومان  دیــکــە،  ئــەوانــی  ویستی  بــازنــەی 
سەرکەوتن  مەنزڵگەی  بــەرەو  کوردەکان 
لوتکەی  دەگەنە  کوردەکان  کاتێک  نابات. 
هزر،  بە  ئــەوکــات  سیاسی یان،  شوناسی 
دروشم و کردەوە هاوار دەکەن کە ئەوان 
تورک و عەڕەب نین و بە زەبری زۆریش 
و  کـــورد  بەڵکو  ئــێــرانــی،  و  فـــارس  نابنە 

کوردستانی دەبن.
ئەو  نووسینی  لــە  ــەی  ســەرچــاوان ــەو  ئ

بابەتەدا سوودیان لێوەرگیراوە:

 )٢٠٠٠.Harle, Vilho )toim
 Kansainavliset suhteet
 Lapin yliopistossa, Kriittinen
 geopolitiikka ja kansainvalinen
 ,)٣٥-٦٦.ymparistapolitiikka )p

Rovaniemi

 ,٢٠١٣(  De Benoist, Alain
 suomentanut Timo Hannikainen(
 Identiteetista,  Puhe National
 Policy Instituten konferenssissa

 ٢٦,١٠,٢٠١٣ Washingtonissa
h t t p s : / / s a r a s t u s l e h t i .

/identiteetista/٣٠/١٢/٢٠١٣/com

 )٢٠٠٤(  Sheikhani, Aziz  
Kurdien poliittinen tilanne Ita-
 Kurdistanissa, Iranin Islamilaisen
tasavallan alla, Progradu-
 tutkielma, kansainvliset suhteet,

٢٠٠٤ syksy

بیروڕای ئازاد

هەڵوێستەیەک لەسەر ناسنامە و شوناسی سیاسیی کورد
 )به شی دووهه م و کۆتایی(

عه زیز شێخانی
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رێویزیۆنیزم له  ئه سڵ دا ده سته واژه یه ک بوو که  بۆ 
تیۆری و میتۆده  سیاسی یه کانی ئه و سوسیالیستانه  
به کار ده هات که ، له  کۆتایی سه ده ی ١٩ و سه ره تای 
له   هــه نــدێــک  بــه   پــێــداچــوونــه وه یــان  ســـه ده ی ٢٠ دا، 
تیوری یه کانی کارل مارکس له مه ڕ شه ڕی چینایه تی و 
داهاتووی کۆمه ڵگه ی سه رمایه داری دا کرد و له جیاتی 
شۆڕش خوازی، خوازیاری ریفۆرم و گۆڕانی نه رم و 
هێواشی سه رمایه داری بۆ سوسیالیزم بوون. باوک یان 
روخساری سه ره کیی مارکسیزمی پێداچوونه وه خواز 

ئێدوارد بێرنێشتاین، تیۆریسێن و سیاسه تمه داری سوسیال دێموکراتی ئاڵمان بوو. 
ئاماژه   به  مارکسیزم،  پێداچوونه وه خوازان  پره نسیپه  ره خنه ییه کانی  له  گرینگترین 

به م خااڵنه ی خواره وه  ده که ین:
١(رووخانی سه رمایه داری به و خێراییه ی مارکس پێش بینی ده کرد، رووی نه دا و 

نزیکیش نیه .
چینی  و،  نه سه ند  ــه ره ی  پ ــرد  ده ک پێش بینی  مارکس  وه ک  چینایه تی  ٢(خه باتی 
نێوه ڕاستیش به پێچه وانه ی بۆچوونی مارکس، نه ته نیا له نێو نه چوو به ڵکوو گه شه ی 

کردووه .
به ده ست  نه رم و هێواش، سه رکه وتنی زیاتر  به  ریفۆرم و پێشکه وتنی  ٣(ده کرێ 

بێنی تا به  شۆڕشێکی توندوتیژی له ناکاو.١
له و کاته وه  ئه م تێرمه  به  به رباڵوی له  ئه ده بیاتی سیاسی دا به کار دێ و ته نانه ت 
بۆ پێداچوونه وه خوازانی سیستمه  سیاسی و فکری یه کانی  غه یره  مارکسیستیش به کار 
ده برێ. ئه و سیستمه  سیاسی و فکری یانه ی که  وه ک مارکسیزم له سه ر بنه مایه کی 
دووبه ره یی یان دووجه مسه ری دارێژراون و، به ره  و جه مسه رێک راست و له سه ر 
ببرێ.  له نێو  و  بکرێ  له دژ  خه باتی  ده بێ  دیکه ش  جه مسه ره که ی  و  به ره   و،  حه قه  
و  شانتاژ  بۆ  ده سه اڵتبه ده ستان  و  کــراون  ئایدۆلۆژی  به   که   فکری  سیتسم گه لێکی 

سه رکوتی رکه به ره کانیان که ڵک له  ده سته واژه ی پێداچوونه وه خواز وه رده گرن.
وێژمانێکی  خــاوه ن  و  ئایدۆلۆژیکه  ــاراده یــه ک  ت سیستمێکی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ئوسوولگه را  الیه ن  له   پێداچوونه وه خواز  ده سته واژه ی  سیستمه دا  له و  ئایدۆلۆژیکه . 
توندئاژۆکانه وه  بۆ ریفۆرمخوازان به کار دی؛ رێک به  ئامانجی شانتاژ و وه ده رنانیان 
له  بازنه ی ده سه اڵت و سه رکوت کردنیان. وک بڵێی که  له و سیستمانه دا هه ر ده بێ 
له سه ر هێڵه  سیاسی و فکری یه کانی سه ره تای هاتنه  سه رکاریان بڕۆی و هه ر چه شنه  
پاراستن  مه به ستی  به   ته نانه ت  جیاواز  بۆچوونێکی  یان  پێداچوونه وه خوازی یه ک 
و  ده درێ  له قه ڵه م  ره ها  راستیی  له   الدان  وه ک  سیستمانه  ش،  ئه و  کردنی  چاک  و 
ده بێ سه رکوت بکرێ!  شایانی باسه  که  له  سیستم گه لی کراوه ی دێموکراتیک دا ئه و 
نێگه تیڤ وه رده گرن، بوونیان  ده سته واژانه ، به تایبه ت ئه وکاته ی که  واتا و الیه نێکی 
نیه . له  راستی دا سیستمه  دێموکراتیکه کان له گه ڵ کۆمه ڵگه  و پێویستی یه کانی سه رده م 
به رده وام خۆیان رێک ده خه ن و نه ته نیا ده رگا به  رووی گۆڕانکاری یه کان داناخه ن، 

به ڵکوو وێڕای خۆرێکخستن له گه ڵیان، هیدایه ت و کاناڵیزه یان ده که ن.
به  وانه  وه رگرتن  به  گوته ی خۆیان  له وانه یه   به  هه ر هۆیه ک بێ،  ریفۆرمخوازان 
به   هێواش  و  نــه رم  پێشکه وتنی  و  ریفۆرم  ئێران،  هاوچه رخی  ئاڵوگۆڕه کانی  له  
رێگه چاره یه کی گونجاو ده زانن بۆ چاک کردن و مورتوربه  کردنی سیستم له گه ڵ پێوانه  
و نۆڕمه کانی ئه مڕۆی ده سه اڵتداری. ئه م هه واڵنه ن که  له  الیه ن به شی ئیدئۆلۆژیکی 
له   له قه ڵه م ده درێ؛ به شێک که  مانه وه  و به رژه وه ندیی خۆی  تاوان  به   حاکمیه ته وه  
بۆ  ده بینێ.  سیستم دا  فکری یه کانی  و  سیاسی  ره هه نده   چه قبه ستوویی  و  نه گۆڕی 
ئه وه ی زیاتر له  تێرمی ریفۆرمخوازی رێویزیۆنیست حاڵی بین ئاماژه  به  به شێک له و 
ته وسیفه  نێگه تیڤانه  ده که ین که  ئوسوولگه را توندئاژۆکان بۆ ریفۆرمخوازان به کاری 

دێنن.
 له  روانگه ی ناوکی سه ختی ده سه اڵته وه  که  »هم پوشانی« زۆری له گه ڵ ئوسوولگه را 
به   لیبراڵین که  عاشقی رۆژئاوان و  توندره وه کان هه یه ، ریفۆرمخوازه کان ره وتێکی 
چاویلکه ی رۆژئاوا له  پرسه کان ده ڕوانن و ده یانه وێ روخساری ئه مریکا به  جوانی 
پیشان بده ن. عه لی سه عیدی نوێنه ری خامنه یی له  سپای پاسداران دا له  وتووێژێک 
ریفۆرمخوازان  ده کاته  سه ر  هێرش  توندی  به   »فــارس« دا،  هه واڵی  ئاژانسی  له گه ڵ 
پێیان وایه  که   و ده ڵێ: ئه وان به  دوای ستراتیژی په ره سه ندنی ته عامولگه را  دان و 
سیستمی نێونه ته وه یی کوێخایه کی هه یه  که  ئه مریکایه  و به بێ پێکهاتن له گه ڵ ئه مریکا 
نیزامی  رووخانی  پێ بدرێ  ده رفه تی  ئه گه ر  که   ستراتیژیک  په ره بستێنین.  ناتوانین 
سۆڤیه ت دا  هه ڵوه شانی  هۆکاره کانی  شرۆڤه ی  له   سه عیدی  عه لی  لێ ده که وێته وه . 
ده ڵێ: ئه وه ی که  سۆڤیه ت له  سه رده می سه رکۆماریی گورباچۆف دا رووخا بۆ ئه وه  
ده گه ڕێته وه  که  زۆر پێشتر، له  سه رده می خرۆشچۆف دا ده سه اڵتبه ده ستانی سۆڤیه ت 
ئه مریکا سازش  له گه ڵ  ده کرێ  که   وابوو  پێیان  و  بوون  لێکدانه وه   گۆڕانی  تووشی 
له  الیه ن  پاسداران دا،  له  سپای  نوێنه ری خامنه یی  به  گوته ی  که   ئه و شته ی  بکرێ. 

به ره ی ده وڵه ت و ریفۆرمخوازه وه  ده گوترێ و کاری بۆ ده کرێ.
ریفۆرمخوازان له  روانگه ی توندڕه وه کانی ئوسوولگه راوه  هێزی پیاده  یان تابووری 
پێنجه می دوژمنن که  ده یانه وێ کۆماری ئیسالمی له  نێوه رۆکی ئینقالبی خۆی به تاڵ 
بکه نه وه  و چییه تیی سیستم بگۆڕن. ئه و کاره ش له  رێگه ی دروست کردنی که لێن له نێو 
حاکمیه ت دا و هه وڵ بۆ مارژیناڵ کردنی هێزه  حیزبوڵاڵییه کان ئه نجام ده ده ن. هه ر له و 
روانگه وه  ریفۆرمخوازه کان ته نانه ت به رینتر له وه ش میانه ڕۆکان، باس له  پێویستیی 
به رجامیزاسیۆن بۆ بواره کانی: سیاستی ده ره وه ، ئابووری، سیستمی بانکی، بواری 
»له جیاتی«  به شێوه یه کی  رێگه وه   له و  و  ده که ن  ژیان  فه رهه نگ و شێوازی  و  وزه  
و  ئینقالبی یه کان  بایه خه   و  نــۆڕم  له   سیستم  داماڵینی  ــرۆژه ی  پ »په یمانکاری«  و 
ئوسوولگه راوه   توندڕه وه کانی  دیدی  له   ده کــه ن.  جێبه جێ  سیستم  نۆرماڵیزاسیۆنی 
سیستم دا  له نێو  ره وته یه   ئه و  کردن  به هێز  ئه مریکا  به تایبه ت  و  ــاوا  رۆژئ ئامانجی 
به دوای  رێککه وتنه  دا  ئه و  دوورنمای  له   و  به رجام  کردنی  جێبه جێ  پرۆسه ی  له   و، 

عادی سازیی نیزامی ئینقالبی ئێران دان. 
ئه وه ی له م نووسینه دا باسی کرا روانگه ی به شی ئایدۆلۆژیک و به هێزی نێو سیستمه  
ئاسته نگه کانی  له   یه کێک  ئه مه   میانه ڕۆکان.  به گشتی  و  ریفۆرمخوازان  نیسبه ت  به  
به رده م ره وتی چاکسازی خوازی نێو سیستمی کۆماری ئیسالمی یه ؛ له  الیه کی دیکه ش 
ئیسالمیشه وه   کۆماری  سنووری  ده روه ی  ئۆپۆزیسیۆنی  الیه ن  له   ریفۆرمخوازان 
نێوتراڵ و  به  روانینێکی  دان.  پراکتیکی  توندی گوتاری و  له ژێر هێرش و ره خنه ی 
به   ئێران  وه ک  واڵتانێکی  له   کردن  سیاسه ت  الینگری یه ک،  هه رچه شنه   له   بــه دوور 

به ستێنی فه رهه نگی و سیاسیی هاوشێوه ، سه خت و چه توونه .
١(وه رگیراو له  ویکی پێدیا

ریفۆرمخوازی رێویزیۆنیست

ــی  ــەدان ــن ــێ لـــە مــــــاوەی رابــــــــــردوو دا پ
ــە قـــەرارگـــای  ــگــوزاریــی بــانــکــی ب خــزمــەت
ئینقالبی  پاسداران  سپای  »خاتم االنبیا«ی 
ئێرانی یەوە  بانکی  لە الیەن دوو  ئیسالمی 
بوو بە هۆیی کێشەیەکی سیاسیی گەورە 

لە ئێران دا. 
لەو نووسینەدا دەمانهەوێ باسێک لەسەر 
کە  هۆکارانه ی  ئه و  هەروەها  و   )FATF(
ئایەتووڵاڵکان  و  نیزامی  دەســەاڵتــدارنــی 
ترسیان  گرووپێک  ــا  وەه لــە  ــێــران دا  ئ لــە 
و  بوون  دروست  سەرەتا  ده که ین.  هەیە، 
الیەنەکانی پێکهێنەری ئەو رێکخراوە باس 
و  ئێران  پەیوەندیی  باسی  دواتر  دەکەین، 
گرووپە  ئەو  ئەندامی  بە  بوون  یاساکانی 

ده خه ینه  به ر باس.
ــقــدامــی   ــی ئــی ــەت ــب ــای ــی ت ــ ــرووپ ــ گ

ماڵی))FATF چیە؟
ــی  ــدامـ ــقـ ــیـ ــی ئـ ــ ــەت ــ ــب ــ ــای ــ گــــــرووپــــــی ت
 Financial Action Task(مــــــاڵــــــی
 )Force on Money Laundering
و  یاسا  کە  نێودەوڵەتی یە  رێکخراوێکی 
هــەروەهــا  و  نایاسایی  دراوی  بــۆ  رێسا 
ــی تــیــرۆریــســتــان  ــووری ــاب ــی ئ ــن کــردن ــی داب
دادەرێژێ، هەروەها شەفافیەتی سیستەمی 
ــوازێ  و  ــ ــی واڵتـــان ده خـ ــ بانکی و دارای

ده پارێزێ.
واڵتــانــی G٧ واتـــە ٧ واڵتـــی گـــەورەی 
ساڵی  لە  رێکخراوەیان  ئەو  پیشەسازی، 
١٩٨٩ دروست کردوە. ئێستاکه  ٣٥ واڵتی 
ئەو  ئەندامی  جیهان   ئــابــووری  بەهێزی 
شووڕای  و  ئەوروپا  یەکێتی  رێکخراوەن، 
ــارس ئــەنــدامــی  ــ ــداوی ف ــەنـ هــاوکــاریــی کـ
ئیسرائیل  ئیقدامی ماڵین.  تایبه تی  گرووپی 
ئەو  راوێــژکــاری  ئەندامی  عەرەبستان  و 

رێکخراوەیەن.
٩ گرووپی ناوچەیی دژی کاری نایاسایی 
رێکخراوەیە  ــەو  ئ هــاوکــاری  ئــابــووریــش 
گرووپی  گرووپانە،  لــەو  یەکێک  دەکــەن، 
و  نێوەراست  رۆژهــەاڵتــی  ماڵی  ئیقدامی 
و  ئێران  لە  جگە  کە  ئەفریقایە  باکووری 
ــاوا،  رۆژئ سه حرای  و  ئیسرائیل  تورکیە، 
ــکــەی ئـــه و نــاوچــه یــه   ــی دی ــان هــەمــوو واڵت

ئەندامی ئەو رێکخراوەن. 
سااڵنە  ئێف  تــی  ــه ی  ئ ئێف  ئەندامانی 
هەڵدەبژێرن.  رێکخراوەیە  ئەو  بەرپرسی 
ئێستا »خوان مانوئیل وگا سرانو« یەکێک 

لە بەرپرسانی پێشووی دادوەریی ئیسپانیا 
بەرپرسی  ئابووری،  بــواری  شــارەزای  و 
ــا گــرووپــی  گـــرووپـــی تــایــبــەتــه . هـــەروەهـ
هەیە  ئیجرایی  دەبیرخانەیەکی  تایبەت 
هەموو  لە  لێکۆلینەوە  و  چــاوەدێــری  کە 
بوارەکانی جووڵەی ئابووریی نێودەوڵەتی 

ده کا. 
تایبه تی  گرووپی  و  ئێران  پەیوەندیی 

ئیقدامی ماڵی)FATF( چیە؟
لە سەرەتای دامەزراندنی ئەو رێکخراوه  
ــی لە  ــکـ کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی هــیــچ دەورێـ
سااڵنی  درێژایی  بە  نەبووە،  )FATF(دا 

ــی ئــەو  ــن ــی ــر زەرەب ــەژێ ــران ل ــێ ــردوو ئ ــ رابـ
رێکخراوەدا بووە. لە ساڵی ٢٠٠٨ بەوالوە 
سااڵنە ئەو رێکخراوە لەسەر ئێران راپۆرتی 
تایبەتی هەبووە؛ چونکە بەپێی راپۆرتەکانی 
دراوی  ناوەندی  ئێران  رێکخراوەیە  ئەو 
نایاسایی و یەکێک لە بنکەکانی دابینکردنی 
ــاری تــیــرۆریــســتــی یــه ، ئــەو  ــۆ کـ دارایــــی ب
رێکخراوەیە بە بەردەوامی هۆشداری داوە 
بە ئەندامان و واڵتانی راوێژکار، هەروەها 
لە مامه ڵه ی بازرگانی و دراو لەگەڵ ئێران 
چونکە  کردوە.  زیاتری  شەفافیەتی  داوای 
بەپێی رێسای و یاساکانی ئەو رێکخراوەیه ، 
ئێران یەکێکە لە خراپترین واڵتەکانی جیهان 

بۆ قاچاخ و دراوی نایاسایی. 
لە مانگی ٢ی ساڵی  ئێف  ئه ی تی  ئێف 
٢٠١٦دا راپۆرتێکی تایبەتی لەسەر کردەوە 
ئێرانی  و  کــردوە  باڵو  ئیران  ماڵی یەکانی 
ساغکردنەوەی  ناوەندەکانی  لە  یەکێک  بە 
ئـــەوەش دا  لــەگــەڵ  ــا  دان نایاسایی  دراوی 
وه ک سەرچاوەیەکیش بۆ یارمەتی دارایی 
بەاڵم  دانرابوو،  تیرۆریستیەکان  گرووپە 
دوای ٤ مانگ )FATF( رایگەیاند کە لەگەڵ 
سەرەتایی  تەوافوقێکی  ئێران  حکوومەتی 
کردووه  و ئێران دڵنیایی داوە کە سیستمی 

دارایی و بانکیی خۆی زیاتر شه فاف بکا.
لە تەوافوقی ئێران و  ئێف ئه ی تی ئێف 
دەبێ  کە  ئــەوەی  لەسەر  کــراوە  پێداگری 
حکوومەتی ئێران رێگە نەدا بە قاچاخچی 
و کەسانی خراپ کە دراوە نایاساییەکانیان 
لە بازاری ئیران دا ساغ کەنەوە و هەرەوەها 
دەبێ ئێران یارمەتیدانی ئەو الیەنانەی کە 
لە لیستی تیرۆر دان، راگرێ. ئەو تەوافوقە 
بۆ ماوەی یەکساڵە و ساڵی داهاتوو ئاکامی 
 )FATF(ــەن ــ الی لــە  ئــێــران  چاالکی یەکانی 

دووبارە دەخرێنەوە بەرباس. 
چۆنیەتی  و  نــایــاســایــی  دراوی 

ساغکردنەوەی چۆنە؟
مــیــلــیــارد دۆالر  ــە ٢٠  ب نــزیــک  ــە  ســااڵن
و  ئــێــران  نێو  دەچێتە  قــاچــاغ  کــەل و پــەلــی 
داهاتەکەی دەبێتە دراوی نایاسایی و دەبێ 
راپۆرتی  ئاخرین  بەپێی  بکرێتەوە.  ســاغ 

مەجلیسی ئێران سااڵنە ١٥ تا ١٩ میلیارد 
کەل وپەل قاچاغ دەکرێ. 

دەسەاڵتداریی  لێکۆڵینەوەی  نــاوەنــدی 
بازڵ لە سوئیس لە چەند مانگی رابردوودا 
سیاسی  وەزعــیــەتــی  لــەســەر  راپۆرتێکی 
باڵوکردۆتەوە  دنیا  واڵتی   ١٤٩ دارایــی  و 
یــاســا و رێساکانی  لــە  بــاس  ــدا  ــەوێ ل کــە 
واڵتانی  و  ــا  دەک نایاسایی  دراوی  دژی 
بە  ئێران  و  کردوە  پلەبەندی  تێدا  جیهانی 
کۆتایی دا  لە  و  ــرێ  دادەن واڵت  خراپترین 

ریز به ندی یه که دا جێ ده گرێ. 
لە  نــێــودەوڵــەتــی  شەفافیەتی  ــدی  ــاوەن ن
گەندەڵیی  له سەر  راپۆرتی سااڵنەی خۆی 
ئابووری لە جیهان دا، ئێرانی لە ١٦٧ واڵتی 
سااڵنی  لە  دانـــاوە.   ١٣٠ پلەی  لە  جیهان 
گەندەڵیی  پەروەندەی  چەندین  رابــردوودا 
ئابووریی هەزاران میلیارد تمەنی لە ئێران 
»عبدالرضا  بـــوون،  لێکۆلینەوەدا  لــەژێــر 
ئێران  نێوخۆی  وەزیری  رحمانی فضلی« 
بە  نــایــاســایــی  وەزعــیــەتــی    دراوی  دەلـــێ 
و  سیاسەت  دنیای  نێو  چۆتە  شێوەیەک 
گرووپە سیاسی یەکان لەدژی یەک بەکاری 

دەهێنن. 
ــە ســاڵــی ١٣٨٦ دا  ل ــران  ــێ ئ حــکــومــەتــی 
دراوی  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە  قانوونی 
ئەو  ــردوە،  ــ دەرک پەرلەمان  لە  نایاسایی 
لەسەر  دەگـــرێ  پێدا  هــەرچــەنــد  قــانــوونــە 
ئــابــووری،  گەندەڵی  و  نایاسایی  دراوی 
بەاڵم تا ئێستا بە شێوەی رێک و پێک کەڵکی 

لێ وەرنەگیراوە. 
ــرێ به   ــ ــران تــۆمــه تــبــار ده ک ــێ ــۆ ئ ب

دابین کردنی ماڵی تیرۆریزم؟
جیهان  واڵتــانــی  هەموو  کە  هەرچەندە 
ــەاڵم  ــزم مــەحــکــوم دەکــــــەن، بـ ــرۆریـ ــیـ تـ
ــی جــیــهــان پــێــکــەوە  ــانـ تـــا ئــێــســتــاش واڵتـ
هاوبه شی  پێناسەی  سەر  نەگەیشتوونەتە 
تیرۆریزم و جیاوازی یەکان زۆرن لەسەر 
بە تیرۆریست زانینی ئه م یان ئه و گرووپ.

واڵتــانــی  لــە  ئــێــران  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ــاســی و  ــی ســی ــرووپـ ــۆر لـــە گـ ــ ــۆراوج ــ ج
چەکداریی جۆراوجۆر پشتیوانی دەکا کە لە 
روانگه ی ئێرانه وه  »گرووپی مقاومەت«ن 
ــە لــوبــنــان، حــه مــاس لە  ــە« ل ــل ، »حــزب ال
و...  یەمەن  لە  حوسی یەکان  فەلەستین، 
پشتیوانی  چه تری  لەژێر  هەموو  ئــەوانــە 

دارایی کۆماری ئیسالمی ئێران دان. 
واڵتانی  و  ئــەورپــا  یەکێتی  و  ئەمریکا 
ئەندامی شووڕای هاوکاری کەنداوی فارس 
حیزبوڵاڵی لوبنان بە گرووپی تیرۆریستی 
دەزانن، حه ماس لە الیه ن یەکێتی ئورووپا 
و ئەمریکا و بەشێکی زۆری واڵتانی جیهان 

بە گرووپی تیرۆریستی ناسراون. 
فشاری  لەژێر  ئێستا  پێش  مانگ  چەند 
حیزبوڵاڵ  بانکیی  حیسابی   ١٠٠ ئەمریکا 
داخران، ئەمە وایکرد کە حەسەن نەسروڵاڵ 
هاتە سەر خەت و گوتی هەموو پشتگیری 
مووشەکه کانمان  و  چەک  هەتا  و  دارایــی 

ئێران دابینیان ده کا.
ــدارن  ــاســ ــ ــای پ ــپـ ــودســــی سـ ــ ــزی ق ــێـ هـ
راستەوخۆ ئەرکی ئەوەیە کە گرووپەکانی 
ئەوانی تر  و  حــه مــاس  و  حیزبوڵاڵ  وەک 
بکا.  ســەرپــەرشــتــی  ئــێــران  دەرەوەی  لــە 
ئــورووپــاوە  واڵتانی  و  ئەمریکا  الیــه ن  لە 
قــاســم ســولــه یــمــانــی فــەرمــانــدەی هێزی 
الیەن  لە  و  گه مارۆکان  لیستی  لە  قودس 
دانـــــراوە.  رەش  لیستی  لــە  واڵتـــانـــەوە 
ئاوەدانکردنەوەی خاتەمولئەنبیا  قەرارگای 
یەکێکی تر لەو شوێنانەی کە کەوتۆتە نێو 
لیستی رەشه وه  و هەر بۆیە ئێف ئه ی تی 
قەرارگایە  ئەو  کارەکانی  دەیهەوێ  ئێف 
شەفافتر و روونتر بن بۆ جیهانی دەرەوە، 
کە  دەبــێ  دروســت  لێرەدا  کێشەکە  بــەاڵم 
ئێران  ئیسالمی  کۆماری  دەســەاڵتــدارانــی 
ئەو جۆرە شەرت و شەرایەتانەی  لەگەڵ 
ئێف ئه ی تی ئێف نین و نایانهەوێ بچنە 
ئێستا  ئــیــران دا  لە  بــاری. هــەر بۆیە  ژێــر 
موافقی  گــرووپــێــک  دەســتــە:  دوو  بــوونــە 
و  ئێفن  تی  ئه ی  ئێف  به   بوون  په یوه ست 

گرووپێکیش دژبه ر.

سیاسی

ئایەتوڵاڵکان بۆ لە رێککه وتنی )FATF( نیگەرانن؟

حەسەن شێخانی

ئاگری باڵه کی

،،ئێف ئه ی تی ئێف لە مانگی ٢ی ساڵی ٢٠١٦دا راپۆرتێکی تایبەتی 
لە  یەکێک  بە  ئێرانی  و  کــردوە  بــاڵو  ئیران  ماڵی یەکانی  کــردەوە  لەسەر 
وه ک  ئــەوەش دا  لەگەڵ  دانا  نایاسایی  دراوی  ساغکردنەوەی  ناوەندەکانی 
سەرچاوەیەکیش بۆ یارمەتی دارایی گرووپە تیرۆریستیەکان دانرابوو، بەاڵم 
دوای ٤ مانگ )FATF( رایگەیاند کە لەگەڵ حکوومەتی ئێران تەوافوقێکی 
زیاتر شه فاف بکا ،،سەرەتایی کردووه  و ئێران دڵنیایی داوە کە سیستمی دارایی و بانکیی خۆی 
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بەڵێ تۆ جوانی، نازداری، لەباری            
منیش پیرێکی زورهان و دزێوم 
بەاڵم شیرینترە لەو شەکرە لێوەت             

                         وشەی کوردی کە هەڵدەڕژێ لە لێوم - هێمن

لەو رۆژانەدا کە کوڕان و کچانی مەریوان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لە حاند دواکەوتویی 
و پشتگوێ خرانی ناوچەکەیان رژابوونە سەر شەقامەکان، لە کەنارەکانی زرێبار، منااڵن 
کوردی،  لەگەڵ وشەی  کایە  کوردیو  گورانیی  وتنی  کوردی،  خوێندنەوەی شێعری  بە 
کۆتایی ساڵی خوێندنی زمانی کوردییان بۆخۆیان جێژن دەگرت. رێورەسمەکانی کۆتایی 
خوێندن بە زمانی کوردی، ئەمساڵ بە تایبەت لە دوو شار و ناوچەی مەریوان و بانە 
وەرگرتنی  بۆنەی  بە  ورمێ،  گۆلی  لێوارەکانی  منااڵنی  لەوالتر،  بوون.  جێگای سەرنج 
مۆڵەتی کردنەوەی کالسی زمانی کوردی، شاد و شاگەشکە بوون. لە الیەکی دیکەش 
بە  خوێندن  مافی  گەڕاندنەوەی  بۆ  کەمپەینێکیان  کرماشان  شاری  لە  کورد  چاالکانی 

زمانی کوردی وەڕێخستووە.  
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە درێژایی نیزیک بە چوار دەیەی تەمەنی، منااڵنی 
سەرەتاییترین  هێشتۆتەوە.  خۆیاندا  مافی  سەرەتاییترین  چاوەڕوانیی  لە  کوردستانی 
مافێک کە دەکرا بە جێبەجێ کردنی بەندی ١٥ی یاسای بنەڕەتیی خۆی جێبەجێی بکا. لە 
راستیدا ئەوە تەنیا بەندێکی یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی بوو کە  لە سەرەتاوە بەر 
سەرنجی کوردەکان کەوت. بەندێک کە ئەگەرچی ناوەرۆکەکەی تەفسیر و لێکدانەوەی 
لە  کــورد  نەتەوەییەکانی  خواستە  ــدەری  واڵم جۆر  هیچ  بە  و  هەڵدەگرێ  جــۆراوجــۆر 
ئێراندا نییە بەاڵم جێبەجێ کرانی دەیتوانی هەنگاوێکی بەرەوپێش بۆ چارەسەری پرسی 

نەتەوەیی لە کوردستان بێ. 
کۆماری ئیسالمی لە کاتێکدا دەسەاڵتی لە تاران بە دەستەوە گرت کە کوردستان بۆ 
پێداگر بوو. کوردەکان ماوەیەکی  بە تەواوی لەسەر هەست و  دابین بوونی مافەکانی 
زۆر لە پێناو مافەکانیاندا دژ بە دەسەاڵتی پاشایەتی جەنگابوون. هەر بۆیەش رێژیمی 
تازە بە دەسەاڵت گەیشتوو نەیتوانی یاسایەک دابڕێژێ کە لەودا بە یەکجاری نەتەوە 
بندەستەکان بە نەدیتراو حیساب بکا. دەرەنجامی ئەوەش بەندی پازدەی یاسای بنەڕەتی 
لە  زیاتر  و  قــەوم  نــاوی  ژێر  لە  نەتەوە  یەک  لە  زیاتر  بوونی  بە  دانــی  لــەودا  کە  بوو 
یەک زمان، جگە لە زمانی فارسی نابوو. بەاڵم ئەزموونی چوار دەیە دەسەاڵتداری و 
جێبەجێ نەکردنی ئەو بەندە، نیشانی دا کە زیاتر لە ژێر خۆڕاگری و پێداگریی نەتەوە 
بندەستەکان بەتایبەت نەتەوەی کورددا هاتە ئاراوە و هەڵقواڵوی باوەڕی دامەزرێنەران 
الیەک  لە  گەیشتوو  دەســەاڵت  بە  تازە  رێژیمی  نەبوو.  ئەو سیستمە  دەسەاڵتدارانی  و 
لەسەر کۆڵەکەی ئیدئۆلۆژیی مەزهەبی دامەزرا کە تێیدا نەتەوە و مافی نەتەوایەتیی لە 
ژێر ناوی ئۆممەت و ئایین سڕدراوەتەوە. لە الیەکی دیکەش دەستێکی بە پان ئێرانیزم 
و ناسیونالیزمی مێژوویی فارسەوە بەند بوو کە لەسەر بنەمای حاشا کردن لە بوونی 
نەتەوەکانی دیکە رۆنراوە. هەر بۆیەش ئەسڵی پازدە و مافی خوێندن بە زمانی دایکی 
هیچکات نەهاتە بواری جێبەجێ کردن و هەتا ئێستاش تەنیا لەسەر کاغەز ماوەتەوە. 
ئەوەش لە حاڵێک دایە کە بە درێژایی تەمەنی کۆماری ئیسالمی چاالکانی کورد بەردەوام 
هەوڵیان بۆ جێبەجێ کردنی ئەم بەندە داوە تا مناڵی کوردیش وەک دیکەی منااڵنی جیهان 
چیدی لەو مافە سەرەتاییە بێبەش نەبن. لە هەڵبژاردنەکاندا زۆر جار ئەم بەندە بووە 
بە ئامرازی تەبلیغات و بانگەشەی هەڵبژاردنی کاندیداکان. کەچی سەرەڕای بە پیرەوە 
چوونی چەندان جارەی کوردەکان و لەو رێگایەشەوە سەرخستنی ئەو کاندیدایانە، ئەو 
مافە سەرەتاییە هەروا بە پشگوێ خراوی ماوەتەوە. تەنیا قازانجی ئەو بەندە بۆ نەتەوە 
قانوونی ئەساسیی کۆماری ئیسالمیدا ئەوەیە کە کوردەکان و دیکەی  لە  بندەستەکان 
نەتەوەکان بۆخۆیان هەوڵ بۆ فێربوونی زمانی دایکیی خۆیان بدەن یا النیکەم لەسەر 
ئەوە، مامۆستایان و شارەزایانی زمان بۆ فێرکردنی هاوزمانەکانیان کەمتر بکەونە ژێر 

گوشار و راوەدوونان. 
کوردانی رۆژهەاڵت هەر لەگەڵ رووخانی دەسەاڵتی پاشایەتی، هەوڵدان بۆ فێربوون 
و پەرەدان بە زمانی نەتەوەیی خۆیان بە ئاشکرا دەست پێ کردەوە. حیزبی دێموکراتی 
کوردستان لەگەڵ دەسپێکردنەوەی خەباتی ئاشکرای خۆی، هەوڵی دا لە شار و گوندەکانی 
کوردستان قوتابخانە بۆ منااڵنی کورد بکاتەوەو مامۆستایان بە زمانی کوردی وانە بە 
و  شار  داگیرکردنی  و  کوردستان  سەر  بۆ  دەســەاڵت  هێرشی  لەگەڵ  بڵێنەوە.  منااڵن 
ناوچەکانی کوردستان، وانە گوتنەوە بە زمانی فارسی لە جێی زمانی کوردی داندرایەوە. 
خوێندن بە زمانی کوردی یاساخ کرا و تەنانەت دواتر ئەو مامۆستایانەش لەو جۆرە وانە 
گوتنەوەیە مەنع کران کە دەرسەکانیان بە زمانی کوردی بۆ منااڵنی کورد شەرح دەکرد. 
بەاڵم هەموو ئەو زەخت و گوشارانە نەیانتوانی هەوڵەکان بۆ فێربوونی زمانی دایکی الی 
تاکی کورد و مناڵی کورد بنەبڕ بکەن. خۆ فێر کردن و فێرکردنی بنەماڵەیی بە درێژایی 
ئەو سااڵنە لە الی تاک و بنەماڵەی کورد لە برەو نەکەوت. لە سااڵنی دواتردا چاالکان 
و دڵسۆزانی زمان و وشەی کوردی هەوڵەکانیان بۆ کردنەوەی کالسی زمانی کوردی 
و فێرکردنی بە ئاشکرای هاونەتەوەییەکانیان چڕ کردەوە. ناوەندی فەرهەنگیی سۆما بۆ 
ئەو مەبەستە رەنگە یەکەم و گەورەترین پیکهاتە بوو کە بنکە و نوێنەرایەتیی لە زۆربەی 
شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان کردەوە. سۆما و دەستەخوشکەکانی لە ماوەی چەند 
دەیەی رابردوودا توانیان هەزاران مناڵ و الوی کورد فێری خوێندن و نووسین بە زمانی 
دایکیی خۆیان بکەن. هەر ئەمساڵ لە شاری بانە ناوەندی هاژە جێژنی فێربوونی زمانی 

کوردیی بۆ هەزار قوتابی گرت. 
تەنیا  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  دایکی  زمانی  فێرکردنی  و  فێربوون  لەمپەری  بەاڵم 
کە  شارانەش  لەو  جار  زۆر  نییە.  داگیرکەر  و  دیکتاتۆر  دەسەاڵتی  یان  ئیمکاناتی  بێ 
بە  لە شۆڤینیسم  جۆرێک  داخــەوە  بە  نەتەوەیین،  چەند  یا  دوو  شارەکان  دیموگرافیی 
یارمەتیی دەسەاڵت، هەوڵ دەدا رێگا لە کردنەوەی کالسەکانی زمانی کوردی و خوێندن 
و فێربوونی منااڵنی کورد بە زمانی کوردی، بگرێ. شاری ورمێ یەک لەو شارانە بوو 
کە لە ساڵی ١٣٩٢ و بە داخرانی ئەنستیتۆی ئەحمەدی خانی لە الیەن ئیدارەی فەرهەنگ 
و ئیرشادی ئیسالمی، تا چەند رۆژ لەوەپێش مۆڵەتی کردنەوەی کالسەکانی خوێندن و 
فێربوونی زمانی کوردی تێدا زەوت کرابوو. بەاڵم دوا جار چاالکانی کورد لەو شارە بە 
وەڕێخستنی کەمپەین و بە کۆکردنەوەی بیست هەزار ئیمزا، توانیان ئەو مافە بۆ منااڵنی 
کورد و بۆ حەشیمەتی هەراوی کورد لەو شارە بگەڕێننەوە. کەمپەینێک کە هەر ئێستا 
هاوشێوەکەی لە شاری کرماشان و لە الیەن چاالکانی ئەو شارە بۆ هەمان مەبەست 

وەڕێ خراوە و بە هەزاران واژۆ پشتیوانی کراوە. 

تاهیر قاسمی

تۆماس فریدمان – نیۆیۆرک تایمز
وه رگێڕان: مه نسوور پیرۆتی

هــــــــەر بــــــە جـــــــیـــــــددی، بــــــۆ بــلــیــتــی 
ئەگەر  نــەفــرۆشــت؟  ــان  ــەژوورەوەمـ ــوونـ چـ
سەیرکردنی تاکە هەڵبژاردنی نەتەوەیی ئێمە 
قەرزە  لە  بەشێک  دەمانتوانی  با،  پــووڵ  بە 
گشتی یەکانی پێ پاک بکەین. پرسیار ئەوەیە، 
سەرتاسەری  لــە  بینەران  کــە  کاتێک دا  لــە 
شۆی  سەیری  تامەزرۆیی یەوە  بە  جیهان 
ئێمە  راستەقینەی  نــەتــەوەیــی  تەلەڤزیۆنی 
ئەمریکا،  شارومەندانی  ئێمە،  ئەرێ  دەکەن، 
شتێکمان  هــیــچ  ــبــژاردنــە  هــەڵ لـــەو  قــــەرارە 

دەستکەوێ؟
ــەو شــتــەمــان  ــەرێ بــڵــێــی ئـ ــ ــەت، ئ ــب ــای ــەت ب
و  پێیەتی  پێویست  زۆرمان  کە  دەستکەوێ 
لێ کردووە؛  چێژمان  کەمتر  سەدەیەدا  لەو 
کێشەی  ئێمە  کاریگەر.  حکوومەتێکی  واتــا 
وەپشتگوێ خراومان کەم نین کە پێویستیان 
ــەو پــرســانــەی کە  بــە چــارەســەرە، زۆرن ئ

رێبەری کردنی ئەمریکایان دەوێ. ناکرێ 
تا  بکەین  ــاوەڕێ  چـ دیکە  ساڵی  چــوار 
خۆی  بەرپرسیارەتی یەکانی  بە  ئەمریکا 
ــە ســەردەمــی  هــەڵــدەســتــێ، بــەتــایــبــەت ل
پــێــشــڤــەچــوونــی ســەرســووڕهــێــنــەری 
و  کەش  خێرای  گۆڕانی  و  تێکنۆلۆژی 

هەوا. 
لە ماوەی دوو ساڵ  ئێمە  زیادەرۆیی 
پێداهاتنی  بــەزەیــی  و  رابــــواردن  ــات  ک
هەڵبژاردن وایکردووە لەنێو بازنەیەک دا 
سەر  بگەرێینەوە  و  بــخــۆیــنــەوە  خــول 
جێگای خۆمان و پرس و گرێ پوچکەی 
ــت بــبــێ.  ــ ــگــتــن دروسـ زیـــاتـــر بـــۆ واشــن
دەروونــی یــەوە  رووی  لە  تەنیا  ئــەوەش 
ناهێڵێت،  بەجێ  لــەســەر  کاریگەریمان 
بگرە وەک نەتەوەیەک بەرەو داکشان و 
الوازیمان دەبا. کاتێک ئێمە تا ئەو رادەیە 
شێوەیەکی  بە  و  نەتەوەیی  ئاستی  لە 
ستراتێژیک زیان بە دەزگای حکوومەتی 
خۆمان دەگەیەنین، دەبی چاوەڕێی ئەوە 

بین کە شیرازەی واڵت لێک بترازە. 
مــەســەلــە ئــەوەیــە کــە چـــۆن دەکـــرێ 
بــــــراوەی کــەمــپــەیــنــێــک ســـەرکـــەوتـــوو 
هەڵبژاردن  حاڵێک دا  لە  بکرێ  ئــەژمــار 
خۆوە  بە  پــێ رابــواردنــی  حاڵەتی  زیاتر 
لە  تەواو  هەڵبژاردن  براوەی  و  گرتووە 
 – کــراوە  بریندار  ئەخالقی یەوە  رووی 
دۆڕاوی  زەبــرانــەی  ئــەو  بەهۆی  چ  جا 
هەڵبژاردن بووبێ یان خۆی وای لەخۆی 

کردبێ!
ــەوەی  ئ بــۆ  بــەراســت دەبــی چ بکرێ 
شێوەیەکی  بە  هەڵبژاردن-درامایە  ئەو 

زۆر  النیکەم  یان  بێت،  پێ  کۆتایی  جیاواز 
تراژیک و خەفەت هێنەر نەبێ؟

نوسخەیەی  ــەو  ئ دەبـــی  دەســتــپــێــک دا  لــە 
بمرێندرێ.  کــۆمــاریــخــواز  حیزبی  ئێستای 
من  ناڵێم.  حیزبی  ئەندامێکی  وەک  ئەوە  من 
وەک شارومەندێک ئەو پرسە دێنمەگۆڕ کە 
ئەمریکا پێویستی بە حیزبێکی دەستە راستی 
کارا هەیە کە زیاتر پێشنیاری بازاڕ بنەمای بۆ 
گوشارەکان  پێبێ؛  مەسەلەکان  چارەسەری 
کــۆتــوبــەنــدەکــان  و  کــۆســپ  نەهێشتنی  بــۆ 
ئازادتر  تیجارەتێکی  بۆ  کــار  پێبدا؛  ــژە  درێ
ئامادەیی  و  بکا  بچووکتر  حکوومەتێکی  و 
ــەســەر پــرســەکــان لــەگــەڵ  ئـــەوەی تــێــدایــە ل
وتووێژ.  و  دانوستان  بکەویتە  الیەنەکانی تر 
کۆماریخواز،  ئێستای حیزبی  نوسخەی  ئەو 
مەسەالنە  و  پرس  ئەو  چارەسەری  حیزبی 

نییە.
هـــەمـــوومـــان ئـــاگـــاداریـــن کـــە وتــەبــێــژی 
جان  نوێنەران،  ئەنجومەنی  کۆماریخوازی 
ــەاڵم  ــار کــێــشــایــەوە، ب ــەک ــی ل بــوئــێــر دەســت
ــەو هــۆکــارە کــە نــەیــدەتــوانــی لەگەڵ  نــەک ب
بەو  بەڵکوو  بکا،  کــار  ئۆباما  ســەرکــۆمــار 
لە یەک چوارەمی ئەندامانی  هۆیە کە زیاتر 
کۆماریخوازی ئەنجومەنی نوێنەران، ناسراو 
هۆگری یان  هیچ  ئــازادەکــان،  فراکسیۆنە  بە 
ئەوەش  و  نەبوو  حکوومەت  پرسەکانی  بۆ 
ئەرکی  ئەنجامدرانی  ــەردەم  بـ لــە  کۆسپی 

ناوبراو دروست کردبوو. 
پــێــویــســتــە  واڵت،  بــــــەرژەوەنــــــدی  بـــۆ 
ــەو نــوســخــەیــەی حــیــزبــی کــۆمــاریــخــواز  ئـ
بە  و  رابـــگـــەیـــەنـــدرێ،  شــکــســت خــواردوو 
ــی  ــان ــەک ــی ی ــدەڕۆی زێ ــە  ل زۆر  مـــەودایـــەکـــی 
دەستەراستی و هۆگری یەکانی دۆناڵد ترامپ، 

حیزبی چای و تێد کروز و تێکڕای ئەو دەزگا 
راگەیاندنانەی کە پاڵپشتی یان دەکەن و کار 
بنەمای  دەکەن،  بارودۆخەکە  شێواندنی  بۆ 
میانەڕەو  دەستەراستی  حیزبێکی  بۆ  نوێ 
قۆناغە  ئــەو  تێپەڕاندنی  پــاش  کە  دابــنــدرێ 
بتوانین هیوادار بین حیزبێکی کۆماریخوازی 
دەبی  نوێ یە  بنەما  ئەو  بەرهەم بێنێ.  نوێ 
ــوو لـــە دەســتــپــێــشــخــەری یــە  ــهــاو ەرگــرت ــل ــی ئ
محافزەکارانەکانی »جەک کەمپ« بێ، نەک 
سەرچاوەگرتوو لە تووڕەیی، دژایەتی کرانی 

پەنابەران و دوژمنایەتی نژادی ترامپ. 
گرینگە  زۆر  دەرئەنجامە  بــەو  گەیشتن 
کـــە شــکــســتــی ئــیــحــتــمــالــی تـــرامـــپ لــەســەر 
سندوقەکانی دەنگدان ئەو پەیامە بە حیزبی 
و  رەگ  بە  کەسێک  کە  دەدا  کۆماریخواز 
لە  ناتوانێ  هیچکات  مەسمومەوە  ریشەی 
با  جا  بەدەست بهێنێ؛  سەرکەوتن  ئەمریکا 
خۆی و الیەنگرەکانی لە هەر چین و توێژێک 
کە هەن، باسی دەستکاری دەنگی دەنگدەران 

و گۆڕینی ئاراستەی هەڵبژاردن بکەن. 

بین  ئێمە دەبی هیوادار  لە هەمان کات دا، 
کە نەتەنیا هیالری کلینتۆن لە هەڵبژاردنەکان 
ــکــوو  ــەڵ ــێ ب ــن ــێ ــت ب ــەدەســ ــ ســـەرکـــەوتـــن ب
ببنەوە  پیران  ئەنجومەنی  لە  دێموکراتەکان 
و  هێز  لە  کلینتۆن  رێگەیەوە  لەو  و  زۆرینە 
لەگەڵ  مامەڵەکردن  بۆ  پێویست  کارتێکەری 
تێگەیشتووی  ئــەنــدامــانــی  هـــەراوی  بــەشــی 
ــار بۆ  کــۆمــاریــخــواز بــەهــرەمــەنــد بێت تــا ک
بکا  مەسەلە  و  پــرس  هــەنــدێ  چــارەســەری 
یاسای  عــەقــاڵنــی  رێکخستنەوەی  ــە:  ــەوان ل
هەڵگرتنی چەک، وەک گەڕاندنەوەی قەدەغەی 
چــەکــە مــەتــرســیــدارەکــان، چــاودێــریــکــردنــی 
تۆمەتباران و قەدەغەی کڕینی چەک بۆ ئەو 
گومانلێکراوانی  لیستی  لە  ناویان  کەسانەی 
تیرۆردا هەیە، قەرزکردنی پوول بە سودی 
بنیات نانەوەی  ــارە  دووب بۆ  سیفر  بە  نزیک 
بەشێک  گۆڕینی  ــابــووری،  ئ ژێرخانەکانی 
بۆ  گــەورەکــان  کۆمپانیا  باجی  و  داهــات  لە 
باجی سەر کەربۆن تا هاندەری بەکارهێنانی 
بە  پێداچوونەوە  بــن،  پــاک  وزەی  زیــاتــری 
ریفۆڕم  –بەرنامەی  ئۆباماکەیر  بەرنامەی 
لە کەرتی تەندروستی ئۆباما- و ئەنجامدانی 

چاکسازی لە یاساکانی کۆچکردن و باج.
بە  کلینتۆن  کە سەرکەوتنی  رادە  هەر  بە 
رادە  هەمان  بە  بێ،  زیاتر  دەنگی  جیاوازی 
بە  بــەســتــراوە  سیاسەتەکانی دا  لــە  کەمتر 
قسەیەی  ئەو  هیوادارم  دەبێ.  دیکە  ئەوانی 
بهێنێتەجێ کە لە دیبەیتی رابردوودا ئاماژەی 
پێکرد؛ کە وتی »بەدوای دۆزینەوەی بەستێنی 
و  حیزبەکەی،  چەپی  باڵی  لەگەڵ  هاوبەش 
هــەروەهــا کــۆمــاریــخــوازەکــان دا دەگـــەڕێ تا 
و  ئەرک  راپەڕاندنی  هەمووان  هاوکاری  بە 

کارەکان لە واشنگتن کردەیی تر بێ«. 

نــازانــم  دەقــیــق  هــیــوادارم چونکە  دەڵــێــم 
ئەوەی   – کێیە  راستەقینە  کلینتۆنی  هیالری 
ساندێرز  بێرنی  بیرۆکەکانی  الی  بۆ  زیاتر 
دەدوێ،  خەڵک  کۆمەاڵنی  بۆ  و  راکێشراوە 
کلینتۆن  بیل  لە  پــەیــرەوی  کە  ئــەوەی  یــان 
کۆمپانیای  لەگەڵ  نهێنی  بە شێوەی  و  دەکا 

گۆڵدمان ساکس دانوستانی کردووە.
نـــەک   – کـــابـــوس ئـــاســـا  ــۆی  ــاریـ ــنـ ــێـ سـ
خــوای نــەخــواســتــە ســەرکــەوتــنــی تــرامــپ – 
کەمی  جیاوازییەکی  بە  کلینتۆن  کە  ئەوەیە 
بــەدەســت  بهێنێ و  دەنــگــەکــان ســەرکــەوتــن 
کورسی یەکانی  زۆرینەی  کۆماریخوازەکان 
بەدەست  پــیــران  و  نــوێــنــەران  ئەنجومەنی 
باڵی  ســێــنــاریــۆیــەک دا  وەهـــا  لــە  بهێننەوە. 
زیاتر  گوشارەکانیان  دێموکراتەکان  چەپی 
رەنگە  کە  ترامپ،  تا  کلینتۆن  سەر  دەخەنە 
ــای  دەزگ و  میدیایی  ــۆڕی  ت و  بــزووتــنــەوە 
لەسەر  کــار  وەڕێ بــخــا،  خــۆی  راگەیاندنی 
جەماوەری  بەدەنەی  بەردەوامی  تووڕەیی 
هەر  لە  هەرەشە  و  بکا،  کۆماریخوازەکان 

کە  بکا  یاسادانەری کۆماریخواز  نوێنەرێکی 
پرسە  لەسەر  ریککەوتن  و  ســازان  لە  بیر 
رووبدا،  ئەوە  ئەگەر  دەکاتەوە.  گرینگەکان 
و  هات  و  قەدەر  دەست  دەکەویتە  ئەمریکا 

نەهات. 
ــاوەی ئـــەو چــەنــد  ــ شــتــێــکــی دیـــکـــە. لـــە مـ
ترامپ  قسەکانی  نـــەواری  کــە  کاتژمێرەی 
باسی  بێ ئەخالقی  بــە  تێیدا  کــە  بــاڵوبــۆوە 
ژنان دەکرد، ویکیلیکس، کە پێدەچێ ئەرکی 
ــای هــەواڵــگــری رووســیــەی  کــادرێــکــی دەزگـ
دێموکراتی  حیزبی  ئیمەیلەکانی  پێدرابێ، 
دروست  کلینتۆن  بۆ  کێشە  تا  کردەوە  باڵو 
بکا. کەمپەینی کلینتۆن جەختی لەسەر ئەوە 
دایە  ئــەوە  هەوڵی  لە  رووسیە  کە  کــردەوە 
قازانجی  بــە  هــەڵــبــژاردن  ئەتمۆسفێری  کــە 
تێکشکاندنی  ــێ،  واب ئەگەر  بگۆڕێ.  ترامپ 
ــەکــانــی دەنـــگـــدان  ــدوق تـــرامـــپ لـــەســـەر ســن
ئەمریکاییەکان  بــەردەم  لە  رێگایە  باشترین 
دەتوانی  »تۆ  کە  بڵین  پوتین  ڤالدمیر  بە  تا 
بکەی،  خۆتان  هەڵبژاردنەکانی  دەستکاری 
ئێمە  دەنگدەرانی  ئاراستەی  ناتوانی  بــەاڵم 

بگۆڕی.« 
ــە، وابــکــە ئـــەوە تاکە  بـــەاڵم تــکــایــە، خــوای

دەستکەوتی ئەو هەڵبژاردنانە نەبێ. 

١٢ ئۆکتۆبری ٢٠١٦ باڵوبۆتەوە.
h t t p : / / w w w . n y t i m e s .
opinion/can-the-/١٢/١٠/٢٠١٦/com

?us-win-this-election.html

واڵتە یەکگرتووەکان دەتوانێ براوەی ئەو هەڵبژاردنە بێت؟

کەمپەینی خویندن بە زمانی کوردی لە 
کەنارەکانی گۆلی ورمێوە تا سەراوی لیلوپەڕ

،،بە هەر رادە کە سەرکەوتنی کلینتۆن بە جیاوازی دەنگی زیاتر 
بێ، بە هەمان رادە کەمتر لە سیاسەتەکانی دا بەستراوە بە ئەوانی دیکە 
دەبێ. هیوادارم ئەو قسەیەی بهێنێتەجێ کە لە دیبەیتی رابردوودا ئاماژەی 
پێکرد؛ کە وتی »بەدوای دۆزینەوەی بەستێنی هاوبەش  لەگەڵ باڵی چەپی 
هاوکاری  بە  تا  ــەڕێ  دەگ کۆماریخوازەکان دا  هەروەها  و  هەمووان راپەڕاندنی ئەرک و کارەکان لە واشنگتن کردەیی تر بێ« ،،حیزبەکەی، 

نێونه ته وه یی
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هەروەک چاوەڕوان دەکرا، عەمەلیاتی ئازادکردنەوەی 
شاری مووسڵ لە پارێزگای نەینەوا، پاش نیزیکەی دوو 
سال لە دەسبەسەر داگیرکرانی لە الیەن داعەشەوە، رۆژی 
پێکرد.  رەزبــەر)١٧ئــۆکــتــۆبــر(دەســتــی  ٢٦ی  دووشەممە 
شەڕکەرەکانی  فڕۆکە  پشتیوانی  بە  کە  عەمەلیاتەدا  لەو 
دەیان  لە  جگە  بەڕێوەدەچێ،  هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا 
هەزار هێزی پێشمەرگەی هەریمی کوردستان و هێزەکانی 
کەمینە  لە  دەستەیەک  و  فەوج  ناوەندیی، چەند  دەوڵەتی 

نەتەوەیی و ئایینی یەکانی ئەو پارێزگایەش بەشدارن.
ئــەوە کــە شــەڕی گــرتــنــەوەی مــووســڵ چەند رۆژ و 
حەوتوو و تەنانەت مانگی  پێدەچێ و چەندە زیانی گیانی 
و  دەردەچــێ  ئەو شارە چۆن  و  لێ دەکەوێتەوە  ماڵێ  و 
چی  بەسەر دێ، پرسیارگەلێکن کە پێوەندی یان بە رادەی 
بەربەرەکانی هێزەکانی داعەش لەو شەڕەدا هەیە. بەاڵم 
ئەوەی روون و ئاشکرایە ئەوەیە کە پێشمەرگە و سوپای 
عێڕاق و ئه مریکا و هاوبەندیی نێونەتەوەیی دژ بە داعش، 
هه تا مووسڵ و هەموو شوێنە داگیرکراوەکان لەو واڵتەدا 
بەپێی  دیــارە  دەدەن.  بەو شــەڕە  درێــژە  نەکەن،  رزگــار 
پشتیوانی  سەربازی یەکان ــ  و  سیاسیی  پێوەرە  هەموو 
گورزی  و  شەڕ  کەرەستەی  هێز،  بااڵنسی  نێودەوڵەتی، 
فڕۆکەشەرکەرەکان ــ داعش،تەنانەت ئەگەر شەڕی کۆاڵن 
لە  و  خۆڕاناگرێ  بکات،  نەمانیش  و  مــان  و  کــۆاڵن  بە 

ئاکام دا، هەنگاو بە هەنگاو ناچار بە پاشەکشە دەبێ.
ئەوەی لەو بەینە و لە پێش هەڵگیرسانی ئەو شەڕەدا 

زۆر سرنجراکێش بوو، هەڵوێستی راشکاوانە 
لەمەڕ  تورکیە  ســەرۆک کــۆمــاری  تــونــدی  و 
پێداگری لە بەشداریکردنی ئەو واڵتە لە شەڕی 
پێداگری یەی  ئەو  ســەرەڕای  بوو.  مووسڵ دا 
و  عیبادی  تورکیە،  دەوڵــەتــی  و  ئــەردۆغــان 
نــەبــوون  ــامــادە  ئ تائێستا  عــێــڕاق  ــی  ــەت دەوڵ
لەو  کە  بــدەن  واڵتــە  ئەو  هێزەکانی  بە  ئیزن 
ئۆپه راسیۆنەدا بەشدار بن. هەڵبەت پێشتریش 
لەسەر مانەوەی هێزەکانی تورکیە لە پێگەی 
نێوان  بەعشیقە، گرژیی کەوتبووە  سەربازی 
لە  عێڕاق  ســەرەڕای سکااڵی  و  الیــەن  دوو 
واڵتە  ئەو  نەتەوەیەکگرتوەکان،  رێکخراوی 
نێو  بگەڕێنێتەوە  هێزەکانی  نــەبــوو  ئــامــادە 

خاکی تورکێە.
لە  بوون  بەشدار  لەسەر  تورکیە  پێداگری 
شەڕی مووسڵ، لە کاتێک دایە کە لە ماوەی 
تێرۆڕیستی یە  رێکخراوە  ئەو  سەرهەڵدانی 
ئەوکات  تەنانەت  و  ســووریــەدا  و  عێڕاق  لە 
بــاشــووری  پێتەختی  هەولێری  داعـــەش  کــە 
مەترسیی  ــر  ژێ خستبووە  کوردستانیشی 
جیددیەوە، ئەو واڵتە ئامادە نەبوو، بە هانای 
و  بێت  کوردستانەوە  هەرێمی  حکوومەتی 
تورکیە  کە  ئەوەش  بچێتەوە.  داعەش دا  بەگژ 
و  ــاردووە  ن هێزی  کوردستان  ــاوای  رۆژئ لە 

بەبێ بەربەرەکانی یەکی ئەوتۆ، توانی دەسبەسەر شاری 
جه رابلۆس و چەند ناوچەیەکی دیکەدا بگرێ، لە راستی دا 
نەک بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوە و شەڕ لەگەڵ داعەش 
بووە، بەڵکوو مەبەستی سەرەکی ئەو دەوڵەتە، پێکهێنانی 
و  کوردستان  رۆژئاوای  لە  خۆیان  بۆ  ئەمنی  پشتێندەی 
بەرگری کردن لە چوونی شەرڤانانی کورد بۆ رۆژئاوای 
وەسەریەککەوتنەوەی  لە  پێشگیری  و  ــوڕات  ف چۆمی 
لە  بەشە  ئەو  دیکەی  بەشەکانی  لەگەڵ  عەفرین  کانتۆنی 

کوردستان بووە. 
لە  تورکیە  سیاسەتی  و  هەڵوێست  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
داعەش دا،  چنگی  لە  ئازادکرانی  پاش  و  مووسڵ  شەڕی 
هەمیشە  تورکیە  هەرچەند  کە  ئاشکرایە  و  روون  زۆر 
بە چاوی بەشێک لە خاکی خۆی روانیویه تە »ویالیەتی 
بوونەوەی  دووبــارە  بە  رابــردوو و خەونی  مووسڵ«ی 
و  ئەردۆغان  بەاڵم  دەبینێ؛  عووسمانی یەکان  سەردەمی 
دەوڵەتەکەی باش دەزانن خەون و خەیاڵ، ئەگەر شتێکی 
خۆشیش بێ، بەکردە کردنی محاڵە و لەگەڵ راستی یەکان 
پێداگری  هــەربــۆیــەش  نــاتــەبــایــە.  ــع«دا  ــ واق »ئــەمــری  و 
هێزەکانی  مــانــەوەی  لەسەر  تورکیە  ســەرۆک کــۆمــاری 
لە شــەڕی رزگــار  بــەشــداری  لە بەعشیقە و  ئــەو واڵتــە 
لە سووریەدا  کە  سێناریۆیە  هەمان  بۆ  مووسڵ،  کردنی 
لە  پارێزگاری  ناوی  بە  واتە  بەکردەکردنیەتی،  خەریکی 
تورکەمان و عەرەبە سوونەکان و شەڕ لەگەڵ تێرۆڕیزم، 
دروستکردنی  نەبێ،  درێژخایەنیش  بۆ  تەنانەت  ئەگەر 
عێڕاق  بــاکــووری  خاکی  لەنێو  ئەمنی یە  پشتێندەیەکی 
ئەمنی یەتی  پاراستنی  بەناو  بۆ  نەینەوا،  پارێزگای  و 
دۆزی  لەگەڵ  بەربەرەکانی  بۆ  راستی دا  لە  و  نەتەوەیی 

کورد لە باکوور و باشوور و روژئاوای کوردستان.
ئاکادێمیستەکانی  و  سیاسەتوان  نییە  لـــەوەدا  شــک 
تورکیە زۆر بەرچاو روونن و باش دەزانن، کورد وەک 
نەتەوەیەکی دابەشکرا و پەراوێز خراو، لە پاش داعەش چ 
رۆڵێکی گرینگی لە ناوچەدا دەبێ و چ فاکتەرێکی سەرەکی یە 
ناوچەی یەکان دا.  و  جوگرافی  و  سیاسیی  هاوکێشە  لە 
هەر بۆیەش پاراستنی ئەمنی نەتەوەیی)نەتەوەی تورک( 
خۆیان و یەکپارچەیی خاکی تورکیە، لە بەربەرەکانی و 

قەوارەیەکی کوردی  و  کیان  لەگەڵ هەرچەشنە  دژایەتی 
دەبینن.  خۆیان دا  سیاسی یەکانی  سنوورە  دەرەوەی  لە 
جێگە  هاوکێشەکان دا،  و  معادلە  لە  ناچارن  کە  ئــەوەش 
ـ ـ  رەعایەت ــ  کوردستان  هەریمی  جێکەوتووی  پێگەی  و 
لەبەرچاو بگرن، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو راستی یەی کە ئیدی 
ئــازادکــراودا  کوردستانی  لە  بەشە  ئەو  لەگەڵ  هیچیان 
پێ ناکرێ و کورد گوتەنی، باشاری ناکەن، ئەگەینا زۆر 
لەمێژ بوو قۆڵیان بۆ تێک دان پەکخستنی لێهەڵدەماڵی. بەو 
هەرێمی  کردنی  دژایەتی  و  پیالنگێری  بێ گومان  حاڵەش 
کــۆمــاری  و  تورکیە  نــەگــۆڕی  سیاسەتی  کــوردســتــان، 

ئیسالمی و هەموو داگیرکەرانی واڵتەکەمانە.
ــەروەک گـــوتـــرا داعـــــەش لـــە شــــەڕی مـــووســـڵ دا  ــ ــ ه
لە  ــارە و  لــەو شـ بـــەاڵم  شــەڕ و کێشە  تــێــک دەشــکــێ، 
جیاوازە  پێکهاتە  لەبەرچاوگرتنی  بە  نەینەوادا،  پارێزگای 
و  کۆمەڵ  بە  کوشتارە  ئەو  و  ئایینی یەکان  و  نەتەوەیی 
جینۆسایدەی لە الیەن داعەش و بە بەشداری هەمەالیەنە 
سووننەکانی  عەڕەبە  لە  زۆر  بەشێکی  وحاشاهەڵنەگری 
و  ئێزیدی  کـــوردی  لـــەدژی  ــەداخــەوە  ب پارێزگایە،  ئــەو 
کوردی شەبەک و مەسیحی یەکان ئەنجام درا؛ لە الیەک 
پێکهاتەی  نێوان  لە  بەیەکەوەژیانی  ــاوەڕی  ب و  متمانە 
و  مەسیحی یەکان  شەبەک(و  و  کاکەیی  و  کورد)ئێزیدی 
لەبەین  سوونەکان  عەڕەبە  لەگەڵ  شێعەکانی  تورکەمانە 
بردوە و لە الیەکی دیکەش دستێوەردانی ناوچەیی ئێران 
شەعبی  حەشدی  بەهێزی  بوونی  بەتایبەت  و  تورکیە  و 
کە راستەوخۆ لە الیەن کۆماری ئیسالمی یەوە چاودێری 
دەکرێن؛ داهاتووی پێکەوەژیانی ئاشتیانەی لەو پارێزگەیە 

ناموومکین کردوە.

بێ گومان  داعــەش،  تێکشکانی  لــەداوی  ــەوەش  ل جگە 
دەرەوەی  کوردستانی یەکانی  ناوچە  لەمێژینەی  کێشەی 
٩٠لەسەدی  لە  زیاتر  ئێستا  هەرێمی کوردستان کە هەر 
ئەو  هەروەها  و  دایە  پێشمەرگە  هێزی  کۆنتڕۆڵی  لەژێر 
ناوچە کوردستانی یانەی پارێزگای نەینەوا کە پێشمەرگە 
ئازادی دەکەن  لە مووسڵ دا  لە جەنگەی شەڕی داعەش 
و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە رادەستی 
کێشەی  زۆت  و  نەکاتەوە  عێڕاقی  دەوڵەتی  هێزەکانی 
بۆ  بن  بەهێز  هەوێنی  دەتوانن  دیکە،  چارەسەرنەکراوی 
لەپاش قۆناغی تێکشکانی داعەش  شەڕ و کێشەی دیکە، 
ئەوەیە کە  دیارە  بە روونی  ئێستا  ئەوەی  لە مووسل دا. 
نەیاری  کوردستان،  هەرێمی  و حکوومەتی  کورد  ئەگەر 
زۆر بەهێزی ناوچەیی وەک تورکیە و رێژیمی کۆماری 
هاوکێشەی  لە  عێراقیان  ناوەندی  دەوڵەتی  و  ئیسالمی 
ناوچە  و  پارێزگایە  ئــەو  خەڵکی  داهــاتــووی  و  مووسڵ 
هەیە  هەرێم دا  حکوومەتی  دەرەوەی  کوردستانی یەکانی 
کەمینە  الیــەک  لە  بەرانبەردا  لە  دەبــێ،  داهــاتــوودا  لە  و 
و  شــەبــەک  و  ئــێــزیــدی  کــوردانــی  وەک  ئایینی یەکانی 
لە عەڕەب  بەشێک  تەنانەت  کاکەیی و مەسیحی یەکان و 
سیاسەت  لەگەڵ  مووسڵ  پارێزگای  تورکەمانەکانی  و 
کردوە  داوایان  و  کوردستانن  هەرێمی  بۆچوونەکانی  و 
سەر  بخرێنەوە  نوێ،  پارێزگایەکی  دامەزراندنی  بە  کە 
کورد  نێوی  دیکەش  الیەکی  لە  و  کوردستان  هەرێمی 
کــراو  وجینۆساید  ئــازادیــخــوازی  نــەتــەوەیــەکــی  وەک 
و  جیهان دا  لە  شەڕڤان،  و  پێشمەرگە  بــەرزی  ناوی  و  
لــە شــەڕی ســەربــەرزانــە لــەگــەل تــێــرۆڕیــزم و داعــەش  
مرۆڤ  و  ئازادیخواز  خەڵکی  گۆشی  و  زەیــن  لە  وەهــا 
نەتەوەکەمانی  خۆشەویستی  و  زرینگاوەتەوە  دۆست دا 
و  ناوچەیی  زلهێزە  ئیدی  کە  راکێشاوە  خۆیان  بــۆالی 
جیهانی یەکان ناتوانن بە گەلەکۆمەکی و  پیالن و فرت و 
مافە رەواکانی، النیکەم جارێ  لە  دیکە  بۆ جارێکی  فێل، 

لەو بەشە لە کوردستان بێبەری بکەن.

شەڕی مووسڵ و سەرهەڵدانی کێشە چارەنووس سازەکان!

حەسەن حاتەمی

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە گرینگەکانی 
لە ئێران دا)بەشی نۆیه م( 

دوکتور عەلیی شەریعەتی٢

عەلیی خامنەیی- رێبەری کۆماری ئیسالمی-، سەبارەت بە شەریعەتی وتویەتی: نابی شکمان هەبێ کە 
شەریعەتی دەستپێکەر)آغازگر( بوو. دەستپێکەری باسی ئیسالم بە زمانی فەرهەنگی نوێ بوو. لەو باسەدا، 
نوێترین مەسایلی ئیسالمی پێشکەوتووی دۆزیەوە؛ بە جۆرێک کە بۆ واڵمدانەوە بە پرسیارەکان و روون 
کردنەوەی خاڵە ناڕوونەکان کە تاریک بوون. بەاڵم نابێ ئەوەی لەگەڵ سەید جەماڵ و ئیقباڵ هاوتەریب 

بکەین.
سەید جەماڵ ئەدین سێ بیرۆکەی دروست کرد. یەکەم: رەوتی بیری پێشکەوتوو لە هیند کە زۆرترین 
پێکهاتنی  ماکەی  کە  میسر  لە  پێشکەوتوو  بیری  رەوتــی  ــەم:  دووی ئیسالمین.  پێشکەوتووی  رەوتەکانی 

جوواڵنەوەکانی گەورەی ئازادیخوازی ئه فریقایی بوو. سێیەم: رەوتی رووناکبیری لە ئێران دا بوو.
لە فەرهەنگی رۆژاوایی و گەڕانەوە بۆ  ئیقباڵ دەستپێکەری دوو رەوت بوو. یەکەم: رەها بوون  بەاڵم 
فەرهەنگی ئیسالمی و رۆژهەاڵتی، کە پاشان بە شێوەی کارتێکەریی رۆژاوایی)غرب زدگی( لە ئێران دا، هاتە 
ئاراوە. دوویەم: پێک هێنانی جوغرافیایەک بە ناوی ئیسالم و یەک نەتەوە بە ناوی ئیسالم و دروست بوونی 

پاکستان بوو.
- سایت مشرق، بە مناسبت درگذشت شریعتی- 

لە باسەکانی د. شەریعەتی کە هەڵسەنگاندن و رەخنەی زۆر لەسەرە، بۆچوونەکەی سەبارەت  یەکێک 
بە » ئۆمەت و ئیمامت«ە.  د. سروشی دەباغ- لێکۆڵەر و مامۆستای زانستگا لە تۆڕێنتۆی کانادا-، پێی 
وایە: ئۆمەت و ئیمامەت لە حوسێنییەی ئیرشاد باسی کرا، لەبەر جەوێکی شۆڕشگێڕی کە ئەوکات هەبوو. 
شەریعەتی هەوڵی دەدا لە تێپەرین) گذار( دا، شۆڕشگێڕی پلەدار  بکاو، قسە لە دێموکراسی یەکی هیدایەت 
کراو بکا، بۆ ئەوەی خەڵک لە کۆمەڵگه  دا، سەالحییەتی ئەوەی هەبێ لە رێگاگەلی دێموکراتیک دا بەشداری بکا.  

برنامەی افق، تلویزیون صدای آمریکا، شریعتی اسالم سیاسی و اسالم بدون روحانیت-
حەسەنی یووسفی ئیشکەوەری پێی وایە: داستانی ئۆمەت و ئیمامەت زۆر کۆن بووە. باسی بەرهەمهێنان 
کە »ئۆمەت و  ئەوەی  ناداتە  ئەوەی زۆر کەس سەرنجی  کراوە.  لێگرتنی زۆر  باڵوبوونەوە و رەخنە  و 
ئیمامەت« بە چ هۆیەک هاتە کایەوە و لە چ بەستێنێک دا پێویستە تێپەڕێ و بە چ  مەبەستێک باسی کرا. 
دوای  بوو.  ئیمامەت«  و  ئۆمەت  »کۆمەڵناسیی  باڵوکرانەوە، سەردێرەکەی  بوارە دا  لەو  کە  نامیلکە گەلێک 
نازانم بە چ مەبەستێک وشەی کۆمەڵناسی یەکەیان لێ البردبوو. سەرجەمی باسەکە سەبارەت بە جێنشینی 
سیاسیی پێغەمبەری ئیسالمە، کە لە دوو روانگەوە دێتە بەرباس. یەکەم: روانینی سوننی یەکانە کە پشت بە 
بەیعەت و شووڕا دەبەستن. دوویەمیش: شیعەکان لە بەرانبەر سوننی یەکان دا، لە چوارچێوەی وەسایەت 
و ئیمامەتی تایبەتی خۆیان، لێکی دەدەنەوە. ئەو دوو بۆچوونە پێشتریش لە جیهانی ئیسالم دا، هەبوە و 

ئێستاس هەر هەیە. 
دایــە.  تایبەتی  وەزعییەتێکی  لە  عەرەبستان  کۆمەڵگەی  پێغەمبەر  دوای  بڵێ،  گەرکیەتی  شەریعەتی 
کۆمەڵگەیەکی خێڵەکی یە و بەو ئاڵوگۆڕە کەمەی کە لە ماوەی ٢٣  ساڵ دا پێک هاتووە، ئامادەیی نییە بچێتە 
نێو دەورانی بەیعەت و شووڕا- کە بە پێوانەی ئەمڕۆ-،  لەگەڵ دێموکراسی هاوتەریبە. ئەوەی لە دەیەی 
٤٠ و ٥٠ ی هەتاوی  لە ئێرانێش دا، پێک دێ و هەر بەو ئاکامەی دەگا. بەاڵم بە جۆرێک هەوڵ دەدا بە هەر 

دوو بۆچوونی سوننی و شیعە بڵێ راستن.
شەریعەتی لە چەمکی وەسایەت کەڵکی وەردەگرت کە لەگەڵ چەمکی نەسبی ئیمام جیاوای هەیە. وابزانم 
لە کۆی بەرهەم)مجموعە آثار(ی ژمارە ٣٥  بەشی یەکەم دایە کە، روانگەکان و بیروڕای خۆی سەبارەت بە 
دەروون ناسی شیعە باس دەکا. نازانم ئەو قسانە لە کوێ هاتوون کە دەڵێن: شەریعەتی وتوویە دێموکراسی 
هیچ کات جێی پەسند نییە و خەڵک مافی دەنگدانیان نییە! ئەو لە دوایی بەشی ئۆمەت و ئیمامەت دا، دەڵێ: 
لە ئیسالم دا، دێموکراسی ئەسڵە. کەسانێک کە رەخنە لە شەریعەتیی دەگرن، ئاماژە بەو رەستەیە لە داویین 

کۆبەندییەکە دا، ناکەن.
 شەریعەتی وەسایەت لە دەورانێکی تایبەت دا باس دەکا و کۆمەڵناسیی ئۆمەت و ئیمامەت بە مەفهوومێکی 
زارەکی)کالمی(، لەگەڵ لێکدانەوەیەکی مێژوویی باس دەکا. بۆ وێنە دەیبەستێتەوە بە کۆنفڕانسی باندۆنگ 
]لە ئەندۆنێزی[ و مەسەلەی دێموکراسی. ئەو لە راستی دا، بەو ئاکامە دەگا کە لە هەموو شۆڕەشەکان دا 
دەورانێکی تێپەڕین هەیە. لەو کاتی دا، حکوومەتێکی کاتی ئینقالبی پێویستە. چونکە لە حکوومەتی ئینقالبی دا 
هەموو بڕیارەکان ناتوانی یەکدابەدوو بە راپرسی چارەسەر بکرێن. لەو بەستێنە دا، ئەو باسی دێموکراسیی 

عەدەدی و دێموکراسیی دەنگەکان دەکا.
بە  ئێمە  ئەوەی  بۆ  عەدەدەکان)رأسها(.   نەک  دروستە  دەنگەکان  دێموکراسیی  وایە  بڕوای  شەریعەتی 
دێموکراسیی دەنگەکان بگەین، دەبێ لە دێموکراسیی عەدەدی تێپەڕین. لەو فازەدا، موشکیالتێکی زۆر و 

گیروگرفتەکان، رێگری و بەربەستەکان دێنە پێش، چ لە بواری بیر و هزری و چ لە بواری کرداری دا.
 لە شۆڕشی ئێرانیش دا، ئێمە ماوەیەک دەوڵەتی کاتی ئینقالبیمان هەبوو. ئەویش بۆ دەروانێکی گواستنەوە 
حکوومەتێکی  بەدواداچووی  شەریعەتی  نەبوو.  فەقیهه وه   ویالیەتی  و  روحانیەت  بە  پێوه ندی  ئەوە  بوو. 

مەزهەبی نەبوو.
- سەرچاوەی پێشوو-

شەریعەتی یەکێک لە بیرمەندانی موسڵمان بووە و لە هەمان کات دا، روانگەیەکی رەخنەگرانەی سەبارەت بە 
بەشێک لە باوەڕە مەزهەبی یەکان هەبوو. بەتایبەتی شیعەی سەفەوی بە ماکەی »شۆردنەوەی مێشکەکان« 

و بە تێکەالو لە کۆیلەیی، خورافە، السەیی کەرەوە و زۆرەملی دەزانی. 
- پدرام، مسعود، قدر شریعتی، ماهنامەی ایران فردا، شمارە ٤٣ )تیر ١٣٧٦( صفحەی ٢٣-

 بە پێی قسەکانی د. عەبدولکەریمی سروش: د. شەریعەتی بەرەبەرە مێژوویی تر دەبێ. بەو مانایە کە 
بەرهەمەکانی پتر برەویان دەبێ و ئەوکات باشتر دەناسرێ. ئەو دەڵێ: رووداوەکان لە ژێر تیشکی مێژوویی 
دەبێ ببیندرێن، کە تێپەڕینی کات ئەوان وەقسە دێنێ و هەناویان ئاشکراتر دەکا. ئەو سەربردەیە لە پێوەندی 

لەگەڵ شۆڕشی ئیسالمیش دا وایە.
شتێکی  فەقیه  ویالیەتی  کوتویەتی:  سەرەتای شۆڕش  لە  کە  دێنێتەوە  فەقیه  ویالیەتیی  وێنەی  سروش 
سەربەمۆرە کە تێپەڕنی کات نێوەرۆکەکەی ئاشکرا دەکا و بێشک لە نێوەوە وەدیار دەکەوێ، وەک ئەوەی 

ئێستا کە روویداوە و پتریش دەبێ. 
 سروش پێی وایە: شەریعەتی »هاواری بەرزی ئێرانی یەکانە لە ماوەی بوونیان دا« و هەڵوێستی گشتیی 
گرووپەکان و چینەکانی کۆمەڵگە لە بارەی شەریعەتیی دا، چ لە کاتی ژیانی دا و چ لە کاتی خەباتی و چ دوای 
وەفاتی، ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتوە. تەنیا هەڵوێستی رووحانی یەکان لە بارەی شەریعەتی دا خوێندنەوەیەکی 
نەگۆڕیان هەبوە، کە شەریعەتی والنراو و ناپەسندە و قسەکانی دژی دینەو ئەو نە خزمەت بەڵکوو خەیانەتی 

کردوە.
- د. عبدالکریم سروش، بحران هویت همیشە در جوانی وجود دارد. سایت تاالر گفتمان شریعتی-
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سەرەكی یەكانی  رەگەزە  لە  یەكێكە  ئاو 
ــەســەر رووی  ــی ژیـــان ل ــوون ــت ب دروســ
زەمین. ئاشكرایە پێش بوونی ئاو، رووی 
بێ ژیان و  بەردەاڵنی و وشك و  زەمین 
ــەوەر بـــووە. هــەر لەگەڵ  ــوون ــرۆڤ و ب م
گـــازی  لـــە دوو  ــاو  ــ ئ بـــوونـــی  دروســـــت 
 )H٢Oوەك)هـــایـــدرۆژیـــن و ئــۆكــســیــژیــن
هەسارەیە  لەم  ژیان  هاوكێشەی  یەكسەر 
پـــێـــكـــرد و هـــەمـــوو كـــــردارە  دەســـتـــی 
بە  كرد  دەستیان  جیۆفۆرمۆلۆجی یەكان 
ــاو بـــووە هۆی  ــر ئ ــوون. دواتـ ــت بـ دروسـ
كانزاكانی  و  خــوێ  بەشێكی  ــەوەی  ــوان ت
و  رووەك  بوونی  دروســت  زەمین.  سەر 
پااڵوتەكردنی ئاوی دەریا و زەریاكان بە 
هۆی قەراغە لمیەكان بووە هۆی دروست 
لەوێشەوە  و  سەرەتاییەكان  خانە  بوونی 
زیندەوه ره  سەرەتاییەكان دروست بوون؛ 
ئیتر بە گوێرەی چەندین قۆناغ بەندی بووە 
هۆی دروست بوونی هەموو زیندەوه رێك... 
ئاو  ئەمڕۆدا  هەلومەرجێكی وەك  لە  بۆیە 
چەسپاندنی  بۆ  سەرەكی  فاكتەرێكی  بۆتە 
بە  واڵتان دا.  نێوان  لە  هێژموونی سیاسی 
ــی، کــه  لە  ــە چــەكــێــكــی ســپ ــۆت جــۆرێــك ب
لە  و  دەهێنرێ  بەكار  یەكتردا  بەرامبەر 
هەڵبەتە  ئەمەش  نەبووە،  وێنەی  مێژوودا 
زیاتر بۆ ئاوی شیرین زۆر تایبەت ترە. كە 
تایبەتمەندی یەكی  چەند  بەهۆی  ئەمیش 
ئاوی شیرینە كە بریتین لە: یه که م: كەمی 
كە  زەمین  رووی  لەسەر  شیرین  ــاوی  ئ
دەكاتە كەمتر لە ١% تێكڕای ئاوی گشتیی 
ــە  ــ ب بـــــــــــڕەكـــــــــــەی  و  جـــــــیـــــــهـــــــان 
گشتی  تێكڕای  نزیكەیی)٠٠١٠٨٠٠٠كلم٢(. 
ئـــــــاوی ســــوێــــری زەمــــیــــن بــریــتــی یــە 
رێژەی)٩٧  دەكاتە  لە)١٠٤٧٦٠٠٠كلم٢(كە 
%( ئاوی سەر زەمین، كە ئەمیش لە زەریا 
ئەمەش  هەڵبەتە  و  گەورەكانن  ــا  دەری و 
بەكەڵكی كشتوكاڵ و خواردنەوە نایەت و، 
ئــاوی  لــە  بریتی یە  زەمــیــن  ئـــاوی   )  %٢(
لە  باشوور.  و  باكوور  بەسەتەڵەكەكانی 
كاتێك دا كە هەركەسێك نزیكەی)٣٩٠٠٠م٢( 
بەردەكەوێ،  ساڵێك دا  لە  شیرینی  ئــاوی 
ــەش  داب یــەكــســان  شێوەیەكی  بــە  ئــەگــەر 
رۆژهــەاڵتــی  مرۆڤێكی  هــەر  بــۆ  و  بكرێ 
لە  لــیــتــری(   ١٥٠ ــكــەی)  ــزی ن ــوەڕاســت  ــێ ن
بەشێكی  دووه م:  ــراوە.  دانـ بۆ  رۆژێـــك دا 
ــاوە شــیــریــنــەی كــە بە  بـــەرچـــاوی ئـــەو ئـ
لە  جـــار  زۆر  دەڕوا  راڕەو  شـــێـــوەی 
دوو  و  نامێنێتەوە  واڵت دا  یەك  سنووری 
بــەیــەكــەوە  ــێـــك  واڵتـ چـــەنـــد  ــان  ــ ی واڵت 
ناكۆكی  كە  ئەمەشە  هــەر  دەبەستێتەوە 
واڵتــانــی  ــێــوان  ن ــە  ل جــوگــرافــی  سیاسیی 
دراوسێ دروست دەكا. سێهه م: نایەكسان 
زەوی  لەسەر  شیرین  ئاوی  دابەشبوونی 
زەوی  ــۆی  گـ  )  %  ٢٩( لــە  جــۆرێــك  بــە 
(ئاوە.  بە رێژەی)٧١%  وشكانی یە ئەوی تر 
بۆیە ئەو واڵتانەی كە رێژەی ئاوی شیرین 
بنیاتنی  کــلــیــلــی  ئــــەوە  زۆرە  تــێــیــان دا 
دەوڵەتێكی بەهێزی لە ژێر دەست دایە كە 
ئەگەر بتوانێ وەك خۆی لە جێگەی خۆی 
بەكاری بێنێ. چونكە هەموو بوارەكانی تری 
وەك كشتوكاڵ و ئاژەڵداری و پیشەسازی 
ئاو  بە  پشت  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە 
هەلومەرجێك  ئیستا  بــۆیــە  ــێ.  ــەســت دەب
نــزیــكــەی ٢٠ ساڵه   پــێــشــەوە كــە  هــاتــۆتــە 
جۆرێك  بە  وەدەركــەوتــوون  نیشانەكانی 
كە هەر واڵتە و لە دژی سیاسەتی واڵتی 
كە  ئــەوەی  دەهێنێ.  بەكاری  بەرامبەری 
لەوە  گرتووە  مرۆڤایەتی  بەرۆكی  زیاتر 
جێگەی  بتوانێ  نیە  شتێك  هیچ  كە  دایــە 
وەك  ئاو  گرینگیی  بگرێتەوە...  بۆ  ئــاوی 
لە  لە ساڵی)١٩٩٢(  وایكرد  چەكێكی سپی 
بە  كۆنفرانسێک  ئیرلەند  لە  دوبلین  شاری 
ناوی)ICWE( ببه سترێ كە بانگەشەی بۆ 
ئابووی یە(  كااڵیەكی  ئاو  كە)  دەكرد  ئەوە 
واتە ئاویش وەك هەر سەرچاەوەیەكی تری 
ــووری دەكـــــرێ بــخــرێــتــە بـــــازاڕ و  ــ ــاب ــ ئ
شارستانی  سەیرێكی  ئەگەر  بفرۆشرێ. 
درێژایی  بە  دەبینین  بكەین  مرۆڤایەتی 
مێژوو مرڤ لەو ناوچانە نیشتەجێ بووە 
وەك  توانیویەتی  و  بــەراون  ناوچەی  كە 
كاالیەكی یاریدەدەر ئاو بەكار بێنی بۆ خۆ 

و  كۆمەڵگە  دروستكردنی  و  چەسپاندن 
لە  یەك  چاخە  لە  مانەوەی  و  كلتوورێك 
چەقی  ئــەگــەر  تائێستا.  یــەكــەكــان  دوای 
رۆژهــەاڵتــی  ســەر  بخه ینە  بابەتەكەمان 
رۆژهــەاڵت  ناوچەی  دەبینین  كوردستان 
لە  خۆی  كە  ئاو  سامانی  بە  دەوڵەمەندە 
ــاری  ــ ــز و رووب ــارێ چــەنــدەهــا كــانــی و ك
هەندێكیان  كــە  دەبینێته وه ،  ــەودا  ــ دوورم
كوێرە  رووبارن و هەندێكیشان رووباری 
عێراق  سنووری  ئاودیوی  و  درێژخایەنن 
و  دەبــن  دیجلە  ــاوی  ئ بە  تێكەڵ  و  دەبــن 
بڵێین كە رۆژهەاڵتی کوردستان  دەتوانین 
لە رووی سامانی ئاوی سەر زەوی و ژێر 
زۆر  ــار  ــجــگ ــێ ئ ــی  ــ ــەكـ ــ رادەیـ تـــا  زەوی 
بۆتە  ئیستا  كــە  ئـــەوەی  دەوڵـــەمـــەنـــدە... 
جــێــگــەی مــشــت ومــڕی دەزگــــا و الیــەنــە 
بوونی  )وشــك  ئێران  پەیوەندیدارەكانی 
زێی  ئاوی  تێكەڵكردنی  و  ورمێ یە  گۆلی 
بــچــوكــە بـــەو گـــۆلـــە( كـــە گــۆلــی ورمـــێ 
بوو  ناوین  رۆژهەاڵتی  گۆلی  گەورەترین 
ــەری  بــە جــۆرێــك كــە ســەردەمــێــك رووبـ
كم٢(  ٦٠٠٠ بۆ  گۆلەكە)٥٠٠٠كم٢  رووی 
ئازه ربایجانی  پارێزگای  هــەردوو  بــووە. 
دەكاتەوە،  جیا  لێك  ورمــێ  و  ــه اڵت  رۆژه
جۆرە  هیچ  كە  ئەوەندە سوێرە  گۆلە  ئەم 
و  نـــاژی  تــێــدا  ماسی یەكی  و  بــوونــەوەر 
رێژەی )٢٢٠گڕه م( بۆ هەر لیتیرێك خوێی 
ــی گــۆلــەكــە)  ــوواڵی تــێــدایــە و ئـــەوپـــەڕی ق
پالنی  نەبونی  بەهۆی  دەبــێــت.  ١٥مــەتــر( 
ئــاوی  ــەڕۆژ  ــ رۆژب ئــیــرانــەوە  حکوومەتی 
پەنگخواردووی ورمێ بەرەو كەمی چووە 
و تا ئەو سااڵنەی دوایی بەتەواوی وشكی 
ترازا  كار  لە  كار  ئــەوەی  كــردووە. دوای 
بەنیازە  و  خۆی  كەوتۆتە  ئێران  رێژیمی 
رێڕەوی ئاوی زێی بچوك لە باشووەرەوە 
ــاكــووری خــۆرهــەاڵتــی ئــێــران و  ــەرەو ب بـ
وشك  هەڵبەتە  كە  بگۆڕێ.  ورمــی  گۆلی 
بێباكی  ــجــامــی  ــەن دەرئ گــۆلــەكــە  ــی  ــوون ب
ــا و  ــە هــەمــبــەر داتـ حــکــوومــەتــی ئــێــرانــە ل
بە  چونكە  خۆی دا؛  كاتی  لە  توێژنەوەكان 
گوێرەی داتا رەسمی یەكان سااڵنە رێژەی 
بەهۆی  دەریاچەكە  ئــاوی  بەهەڵمبوونی 
ــادی  ــەوە زی ــی پــلــەی گــەرمــی ی ــەرزبــوون ب
هاوكێشەیەكی  بەرامبەردا  لە  و  كــردووە 
نایەكسانی دروست كردووە، چونكە بڕی 
 catchment(ــاو لــە نــاوچــەی تـــێـــڕژان ئ
بەشێوەیەكی  كە  كــردووە  كەمی   )area
و  بــاران  ئاوی  بە  دەبەستێ  پشت  گشتی 
هەندێك  و  دەوروبەری  بەفری  توانەوەی 
رووباری وەرزی. وشك بوونی دەریاچەی 
وەك  نەرێنی  كاریگەریی  چەندین  ورمێ 
یه که م: لە رووی ئابوری یەوە دەبێتە هۆی 
و  ورمێ  شاری  چونكە  گەشتیار؛  نەمانی 
نـــاوچـــەكـــانـــی دەوروبـــــــــــەری ســـااڵنـــە 
چ  جا  تێ دەكرد  رووی  زۆر  گەشتیارێكی 
لە نێوخۆ بێ یان گەشتیاری بیانی بێ. كە 
ئەمیش چاالكی لەو ناوچەیەدا زیاد دەكرد 
كەلتووره   تێكەڵبوونی  هــۆی  دەبـــووە  و 
جیاوازەكان و تێگەیشتن لە یەكدی و ئاگا 
ژێردەستەكانی تر  نه ته وه   و  كورد  بوونی 
بە  هەڵبەته   ئەمەش  كە  دەرەوە،  دنیای  لە 
پالنی ناراستەوخۆی رێژیمی ئیران بووە؛ 
دانیشتوانی دەوروبەری گۆلی  پێیه ی  بەو 
ورمێ زۆربەی كوردی كرمانجی و توركن 
و  ئێرانن  ژێرده سته کانی  نەتەوە  لە  واتە 
ئەم رووداوەش لە چەند قۆناغی داهاتوو 
دێموگرافیای  لەسەر  نەرێنی  كاریگەریی 
ئەم شوێنە دەبێ و ژمارەی ئەو دانیشتوانە 
پەیوەست  ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  كە 
ــەرەو كــەمــی دەچـــێ.  ــ ــە گــۆلــەكــە ب بـــوو ب
لە  ــەوە  ــژووی یـ ــێـ مـ رووی  لـــە  دووه م: 
مێژووی یە  سه مبولێکی  ریشەدەرهێنانی 
بەو پێیەی كە گۆلی ورمێ لە زۆر داستانی 
مــێــژوویــی وەك نــاوچــەیــەكــی كـــوردی و 
ئازەری ناوی هاتووە. وەك تێكهەڵچوونی 
لە ساڵی  نێوان عوسمانی و سەفەویەكان 
١٥١٤زایینی لە دۆڵی چاڵدێران، كە ئەوەی 
لەسەر  هەڵوێستە  و  بــاســكــردن  جێگای 
باسی  مێژوونوسان  كاتێك  ئەوەیە  كردنە 
ورمێ  گۆلی  بە  ئاماژە  دەكــەن  شەڕەكە 
ناوچە  بــۆ  ئــەدرەســێــك  وەك  كــە  دەدەن 
هەروەها  و  دەوروبــەری  كوردنشینەكانی 
داســتــانــی قـــەاڵی دمـــدم لــە ســاڵــی ١٦٠٩ 
زایینی لە نێوان خانی لەپزێڕینی سەرداری 
عەباسی  شــا  و  ــرادۆســت  ب كــوردەكــانــی 
ــاچـــەی ورمــێ  ــە نــزیــك دەریـ ســەفــەوی ل
رووی دا كە داوای سەربەخۆی یان دەكرد. 
بۆیە رێژیمە یەك لە دوای یەكەكانی ئێران 

ــەدرەســە  ــە مــەتــرســی ئـــەو ئ دەركـــیـــان ب
كوردی یە كردووە، چونكە دوور و نزیك 
بە مەترسی بۆ سەر ئێرانیان زانیووە. بە 
ــە مــێــژوو جــەخــت لــەســەر  ــەوە ل ــاوڕدانـ ئـ
ناوچەكانی دەوروبەری گۆلی ورمێ وەك 
لە  گرینگ  و  كــوردســتــانــی  نــاوچــەیــەكــی 
ــیـــران، تــوركــیــه (  ــێـــراق،ئـ ســێــگــۆشــەی )عـ
ــه و نــاوچــانــه  بــە درێــژایــی  ــه وه . ئ ــت ــرێ ده ک
گەلێكی  النـــكـــەی  ئـــەمـــڕۆش  تـــا  مـــێـــژوو 
لە  ــەردەوام  ــ بـ و  بـــووە  نیشتمانپەروەر 
داگیركەرانی  بە  بەرامبەر  بوون  خەبات دا 
مەغۆل و سەفەوی و عوسمانی. ئازایەتی 
و شۆڕشی خێڵەكانی برادۆست و موكری 
و  داستان  چەندین  ســەرچــاوەی  بە  بــوو 
دوای  لە  یەك  فەرمانڕەوا  دڵی  لە  ترسی 
بۆیە  كردبوو.  دروســت  ئێران  یەكەكانی 
هـــەمـــووكـــات و بـــە هـــەمـــوو شــێــوازێــك 
ویستراوە كە دانیشتوانی كوردی ره سەنی 
بۆ  بكرێن  دەربەدەر  گۆلی ورمێ  دەوری 
ئه وه ی دێموگرافیای ناوچەكە بگۆڕن وەك 
ــی  ــە ســاڵ ــ ــای ســــەفــــەوی ل ــ ئـــــــەوەی شـ

هــەزار  هــەشــت  هێنانی  بــە  ــنــی  ــی ١٦٠٩زای
كەس لە هۆزی ئەفشار و لە خوراسان و 
گۆلەكە  ــەری  دەوروب لە  و  کردی  كرمان، 
رووی  لــە  ســێــهــه م:  ــردن...  ــ ك نیشتەجێی 
هەیە،  راستەوخۆی  كاریگەریی  ژینگەیی 
رادەی  گۆلەكە  بوونی  وشــك  بە  چونكە 
شێداری خاكی دەوروبەری كەم دەبێتەوە. 
بەم پێیەش جۆری خاكەكە لە شێداری یەوە 
بۆ خاكێكی وشك و بەبیابان بوو دەگۆڕێ؛ 
كشتوكاڵی  و  ســەوزایــی  ــژەی  رێ بەمەش 
هەموو  و  ده چــێ  نەمان  بــەرەو  ناوچەكە 
چــاالكــی یــەكــانــی دانــیــشــتــوانــی نــاوچــەكــە 
لەسەر كشتوكاڵ و ئاودێری بە رێژەیەكی 
دیمەنی  بــەمــەش  ــەوە.  ــت ــێ دەب كــەم  زۆر، 
جوانی سەرنجڕاكێشی شوێنەكە قۆناغ بە 
بەبیابانكراو  ناوچەیەكی  بـــەرەو  قــۆنــاغ 
رابردوو  ساڵی  چەند  درێژایی  بە  دەچێ. 
ناوچەكانی  بــوونــی  بــەبــیــابــان  ــاردەی  ــ دی
بە  دەوروبــەری گۆلەكە وەدەركــەوتــوون 
لە  ئاوەكە  رووی  ــەری  رووب كە  جۆرێك 
ــەم شــێــوەیــە  ــ چــەنــد ســاڵــی رابــــــردوو ب
ــی رووبـــــەری  ــنـ ــیـ ــی١٩٦٥زایـ ــاڵـ ــووە)سـ بـ
ــم٢ بــــووە،  ــ ــە٥٨٠٠كـ ــ ــاوەكـ ــ دووجـــــــای ئـ
ــەری دووجــای  ــ ســاڵــی١٩٨٢زایــیــنــی رووب
زایینی  ســـاڵـــی٢٠٠٦  ــاوەكـــە٥٠٠٠كـــم٢،  ئـ
ــم٢،  ــە٤٠٠٠ك ــاوەك ــەری دووجـــای ئ ــ رووب
دووجــای  ڕووبـــەری  زایینی  ســاڵــی٢٠١١ 
ــووە. رێــژیــمــی  ــ ــاوەكـــەی ٢٤٠٠كـــــم٢ (بـ ئـ
کۆماری ئیسالمی چاك دەیزانی كە گۆلی 
ورمێ دووچاری وشك كردن دەبێ، بەاڵم 
كوێر  و  كەڕ  خۆی  بابەتە  ئەم  ئاست  لە 
دڵڕفێنی  دیمەنی  لێهات  وای  تا  ــردووە  ك
بە  كاكی  دەشــتــی  بــۆ  ــۆڕا  گ پــڕئــاو  گۆلی 
رێژیمی  ئێستا  پــڕخــوێ.  بیابانی  كــاكــی 
دەستەوەیە  بە  فاشیلی  پالنێكی  ئیسالمی 

كە ئەویش راكێشانی ئاوی زێی بچوكە بۆ 
ئەویش  كە  ورمــێ  گۆلی  رووتەختی  نێو 
كۆمەڵێك دەرئەنجامی زۆر كارەساتبار و 
نێگەتیڤی بە دوادا دێ... زێی بچوك یەكێكە 
و  ئــێــران  هەمیشەی یەكانی  رووبـــارە  لــە 
عێراق واتە بە درێژایی هەر چوار وەرزی 
پۆپێك  و  لق  چەند  لە  هەیە،  ئــاوی  ســاڵ 
لە دۆڵ و دەشتە  كە  دەگــرێ  ســەرچــاوە 
لە  هەیە.  پیرانشاردا  و  بــرادۆســت  كانی 
لە  بەرزی یەكەی  تێكڕای  دەستپێكی  خاڵی 
لە  میتر(ە،   ٢١٤٠( ــا  دەری رووی  ئاستی 
پــیــرانــشــارەوە بـــەرەو ســەردەشــت درێــژ 
دەبێتەوە لە خاڵی دەسپێكردنیەوە تا خاڵی 
یەكگرتنی لەگەڵ رووباری دیجلە لە عێراق 
چەندین  ــێ.  دەب )٤٠٠كیلۆمیتر(  نزیكەی 
بــەیــەكــەوە  ــەاڵت  ــ رۆژهـ گرینگی  ــاری  شـ
ــە بــریــتــیــن لـــە: شـــار و  دەبــەســتــێــتــەوە ك
ــراوە،  ــ ــی ــ ــار، م ــشـ ــرانـ ــیـ ــی)پـ ــانـ ــکـ ــاره دێـ شـ
نه اڵس و چەند شاری دیكە(  سەردەشت، 
كوردن.  ناوچەكە  دانیشتوانی  هه موو  كە 
ــێــشــاوی ئــــــــــاو)discharge( لە  ــڕی ل بـ

ــە.  ٢٠٠م٣/چــركــەی نزیكەی  چــركــەیــەك دا 
سەرچاوەی ئاوی زێی بچوك لە چەند لق 
بچوك  بــچــوك  رووبـــــاری  و  پــۆپــێــك  و 
بچوك  زێی  سەرچاوەكانی  سەردەگرێ، 
دەكەونە كێوەكانی )گڵەزه ردو كەفارستان( 
لە ناوچەی )الجان(، لە باكوری خۆرئاوای 
شاری پیرانشار بە دووری) ٢٧ كیلۆمیتر(. 
بە  و  )الوێن(  دەگۆترێ چەمی  پێی  لەوێ 
ــەی بـــاشـــووری خـــۆرهـــەاڵت لێژ  ــاراســت ئ
بە  دەگــــا  ئـــــەوەی  دوای  و  دەبـــێـــتـــەوە 
پیرانشار،  ناوچەی  لە  گوندەكانی)پیران( 
پاشان هەردوو رووباری ئۆجەر و حاجی 
برایمی دەڕژێتە نێو، پاشان بە گوندەكانی 
رووبــاری  لەگەڵ  و  دەڕوا  سێو(دا  )كانی 
بادیناوێ تێكەڵ دەبێ و ناوەكەی دەگۆڕێت 
بۆ)زێ( و ئیتر بەرەو باشوور دادەكشێ و 
بە دەشتەكانی سەردەشت دا تیپەڕ دەبێ و 
كــیــلــۆمــیــتــر( ســنــووری  مــــاوەی )٣٠  ــۆ  ب
و  پێكدەهێنی  ئــێــران  و  عــێــراق  سیاسیی 

دواتر دەچێتە سنورری عێراقەوە...
بــۆ گۆلی  ــاوی زێــی بچوك  ئ ــڕۆژەی  پـ
لە  سەرچاوە  هەندی  گوێرەی  بە  ورمــێ 
نــزیــك گــونــدەكــانــی )كــانــی ســێــو( دەســت 
پێ دەكا. بە گواستنەوەی بەشێكی ئاوەكە بە 
بۆڕی كانزایی بە تیرەی )١٢٥سەنتیمەتر( 
دەتــوانــێ  كــە  كیلۆمیتر(   ٣٧ ــژی  )درێـ بــە 
میتر٣(  نزیكەی)٦٤٠ملیۆن  ساڵیك دا  لە 
ئاوی  نزیكەی)١\٦(ی  واتە  ئاودەركێشێ. 
هەركاتێك دا.  لە  دەكــا  بەتاڵ  رووبــارەكــە 
كاریگەریی  كۆمەڵێك  ئــەمــەش  هەڵبەت 
نیگەتیڤی بۆ ناوچە كوردی یەكان بە دوای 
چەند  لــە  دەتــوانــیــن  كــە  دەهینێ  خـــۆی دا 
پڕۆژەكە  یه که م:  بكەینەوە.  كۆی  خالێك دا 
ــە گــونــد و  ب ئـــابـــووری  زیــانــێــكــی زۆری 
بەو  و  دەگەیەنێ  دەوروبەری  ناوچەكانی 

پێیەی كە شارەكانی )سەردەشت و نه اڵس 
و میراوە و پیرانشار( و هەزاران گوندی 
ناوچەیەكی  لــەگــەڵ  رووبـــارە  ئــەو  ســەر 
زۆری هەرێمی كوردستان كە كەوتونەتە 
پارێزگای  بەتایبەتیش  رووبــارەکــه ،  سەر 
ئەگەر  و...  دەچێ  كەمی  بــەرەو  سلێمانی 
ناوچانە دەبینین  ئەو  بدەینە سەر  سەرنج 
ــەو شــار و شــاروچــكــانــەی كــە باسمان  ئ
ره ســەنــن  كـــوردی  دانیشتوانەكەی  كــرد 
خەڵكەكەی  زۆری  بەشێكی  ــی  داهــات و 
لەسەر كشتوكاڵ و ئاودێری یە، كە خەڵكی 
بــوون  شـــۆڕش  پاڵپشتی  نــاوچــەیــە  ئــەو 
پیرانشارو  ناوچەی  گوندەكانی  بەتایبەتی 
شــۆڕش  پاڵپشتی  هەمیشە  كــە  ــراوه   ــی م
ئەگەر  نێو رۆژهــەاڵت  لە  بــوون، شۆڕش 
ــە ســه ربــگــرێ، راســتــەوخــۆ بڕی  ــڕۆژەك پ
دەبێتەوە.  كەم  رووبارەكە  هاتووی  ئاوی 
بەمەش ئاستی ئاو دادەبەزێ و زەویەكی 
سامانی  و  ــێ  دەبـ پــشــتــاو  زۆر  ئیجگار 
كەم  دراوسێش  واڵتی  هەردوو  لە  ماسی 
 water(زەوی ژێر  ئاوی  ئاستی  و  دەبێ 
ئەمەش  و  دەچــێ  قووڵی  بــەرەو   )table
ــە لــە شــێــداری یــەوە  ــەك وا دەكـــات زەوی ی
بەرەو وشكی و بەبیابان بوو بڕوا. خەڵكی 
ــەرەو  ب نــاچــار دەبـــن  زۆری دێــهــاتــەكــان 
بەمەش  بكەن  كــۆچ  شــارەكــان  نــاوەنــدی 
الوازی  ــەرەو  بـ شـــۆڕش  پــەنــای  و  پشت 
دەچێ. جگە لەوەش ماوەی چەند ساڵێكە 
دروستكردنی  سەرقاڵی  ئــیــران  رێژیمی 
شاری  خۆرئاوای  باشوری  لە  بەنداوێكە 
ــار كە  ســەردەشــت لــەســەر هــەمــان رووبـ
بەپێی لێدوانی نافەرمی، حکوومەتی ئێران 
هیچ زانیاری یەكی لەسەر رووبارەكە باڵو 
هاتوچۆی  قەدەغەی  تەنانەت  نەكردۆتەوە 
شوێنی  بۆسەر  كــردووە  ئاسایی  خەلكی 
لەسەر  شتێك  هیچ  تائێستا  و  كــارەكــە 
باڵو  دروســـت  بەشێوەیەكی  بــەنــداوەكــە 

نەكراوەتەوە.
دەبێتە  ژینگەی یەوە  رووی  لە  دووه م: 
و  ماسی  سامانی  كــەمــبــوونــەوەی  هــۆی 
لــەوەی  جگە  ئەمە  ــاو.  ئ نێو  گــیــانــه وەری 
ــی ئــــاوی رووبــــارەكــــە و  ــوون ــب ــەم بـــە ك
ســەوزایــی  رێــژەی  ئاستەكەی  دابــەزیــنــی 
لە  یــەك  قۆناغێكی  چەند  بــە  ــەر  ــ دەوروب
كە  دەچــــێ.  كــەمــی  بــــەرەو  ــەك  یـ دوای 
شوێنێكی  لە  ناوچەكە  دەكات  وا  ئەمەش 
بەرەو  بەرەكەت  و  خێر  پڕ  و  گەشتیاری 
ناوچەیەکی بەردەاڵنی وشك هەنگاو بنێ، 
كوردانی  لێرەدا  یەكەم  زەرەرمــەنــدی  كە 
پاشان  شۆڕشن.  پشتیوانانی  و  ناوچەكە 
بكرێتە  رووبارەكە  شیرینی  ئاوی  ئەگەر 
 )in let(گۆلەكە، وەك سەرچاوەی تێچوو
راستەوخۆ ئاوەكە بە كارلێك لەگەڵ خاكی 
ــەرەو ئــاوێــكــی سوێر  خــوێــی نــاوچــەكــە بـ
دەگۆڕێ و كە گۆلەكە پڕبوو، ئاوی زیادی 
جاریكی تر   )out let(لێچوو وەك  گۆلەكە 
نەكرێتەوە،  پاك  و  رووبارەكە  بكرێتەوە 
ــەرەو  ئـــەوا تــێــكــڕای ئـــاوی رووبـــارەكـــە ب
كەڵكی  بە  و  دەچێ  نەشیاوی  و  سوێری 
ئــاژەڵ نایەت و  خــواردەنــەوەی مرۆڤ و 
كە  دێ،  كشتوكاڵ  بەكەڵكی  كەمتریش 

ئەمەش جێگەی هەڵوێستە لەسەر كردنە.
رێژیمی  پاشەڕۆژدا  لە  دەكرێ  سێهه م: 
ئاوی رووبارەكە وەك  ئیسالمی  کۆماری 
نەیارەكانی  بە  بەرامبەر  فشار  كارتێكی 
ناڕاستەوخۆی  راگواستنی  بە  بێنی  بەكار 
بەرەو  رووبارەكە  دەوروپشتی  خەڵكانی 
نــاوەنــدی شـــارەكـــان. بــە دروســتــكــردنــی 
هەرێمی  لــەســەر  فشار  بــەنــداوێــك  چەند 
بەرامبەر  لە  بكا  دروســت  كرودستانیش 
مافەكانی گەلی كورد. بۆیە پێویستە لەسەر 
شۆرشگێڕ  كوردێكی  و  الیەنێك  هەموو 
و  دوور  وەربگرێ،  جیدی  بە  بابەتە  ئەو 
نزیك هاوخەباتانی رۆژهەاڵتی لێ ئاگادار 
پالنە مەترسیدارەكانی  بە  بكاتەوە، ده رك 
رێژیم بكەن كە دەیەوێ ئاو وەك چەكێكی 
گەلەكەمان  رەواكانی  مافە  بەرامبەر  سپی 
پالنی  سەرگرتنی  پــاش  كە  بێنێ.  بەكار 
یەكەمی بە وشك كردنی گۆلەكە بەنیازی 
مەترسیدار ترە  پالنێكی  جێبەجێكردنی 
بە دەســت بــردن بۆ ئــاوی رووبــارەكــە و 

گۆڕینی جوگرافیایی شوێنەكە.
https://ckb.m.wikipedia.org/

wiki
h t t p : / / na . unep . ne t / geas /
getuneppagewitharticleidscript.

٧٩=php?article_id

گواستنەوەی ئاوی زێی بچوك بۆ دەریاچەی ورمێ و دەرئەنجامە سلبی یەكانی

ئومێد محەممەدی

،،بە وشك بوونی گۆلەكە رادەی شێداری خاكی دەوروبەری 
بۆ  شــێــداری یــەوە  لە  خاكەكە  جــۆری  پێیەش  بــەم  دەبێتەوە.  كــەم 
بەمەش رێژەی سەوزایی  دەگۆڕێ؛  بەبیابان بوو  و  خاكێكی وشك 
و كشتوكاڵی ناوچەكە بەرەو نەمان ده چێ و هەموو چاالكی یەكانی 
دانیشتوانی ناوچەكە لەسەر كشتوكاڵ و ئاودێری بە رێژەیەكی زۆر، 
شوێنەكە  سەرنجڕاكێشی  جوانی  دیمەنی  بەمەش  دەبێتەوە.  قۆناغ بە قۆناغ بەرەو ناوچەیەكی بەبیابانكراو دەچێ ،،كەم 

 »وێنەی ئاسامنی گۆلی ورمێ لە چەند ساڵی جیاوازدا«
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زیمێرمه ن(  ئالێن  دیــالن)رۆبــێــرت  بــاب 
گۆرانیبێژ، موسیقیدان، شاعیر و نووسه ری 
ئه مریکایی، ٢٤ی مای ١٩٤١ له  مینێسۆتای 
 ٢٠١٦ ساڵی  له دایکبوو.  ئه مریکا  واڵتــی 
نۆبێل  ئه ده بیی  خه اڵتی  بــراوه ی  ــوو  وه ک

هه ڵبژێردرا.
قوتابخانه ،  بۆ  چوون  کاتی  له   ناوبراو 
ده می  ســازی  و  گیتار  ژه نینی  خۆڕسک 
فێربوو. دواتر ئامێره کانی پیانۆ و گیتاری 
ئه و  هــونــه ری  شێوازه کانی  ــرد .  ک ده کـــار 
بلووز  و  کــادری  فۆڵک،  رۆڵ،  ئــان  رۆک 
دانیشگا  لــه   رووی   ١٩٥٩ ســاڵــی  ــووه .  بـ
کردووه . ناوی هونه ری خۆی له  شاعیری 
دیالن  نــاوی  به   وێلز،  خه ڵکی  بریتانیایی 

تۆماس وه رگرتووه .
زۆر که س باب دیالن پتر وه کوو ژه نیار 
و گۆرانیبێژ ده ناسن و گوێ ناده نه  به شی 
کاتێک  هه ڵبه ت  نــاوبــراو.  ئاهه نگسازی 
گوێ له  گۆرانیچڕینی ئه و ده گرین، بۆمان 
گۆرانی  تواناییه ی  بــه و  که   ده رده کـــه وێ 
هه مان  به   ده هۆنێته وه ،  شێعریش  ده ڵــێ، 
تاره کانی  هــۆنــیــنــه وه ش،  شێعر  تــوانــایــی 

ئامێری مۆسیقا وه ده نگ دێنێ.
ــاب دیـــالن پـــڕن له   ــی بـ ــه کــان ــی ی گــۆران
ــاســی و  ــه تـــی، ســی ــه اڵیـ ــۆمـ ــه ی کـ ــ ــگ ــ روان
پتر  ئه و  هه ڵسوکه وتی  عاشقانه ی شاعیر. 

شاعیرانه یه  تا شتێکی تر. گۆرانی ›‹وه کوو 
ــکــی جـــاڵـــه وه بـــوو‹‹ گــۆڕانــێــکــه  له   ــه ردێ ب
لێره دا،  دیالن  ئه ودا.  سترانبێژی  شێوازی 
ــر پــرســیــار و  ــه  ژێ ــات ژیــانــی که سێک ده ب

ره خنه ی لێ ده گرێ. 
دانیشگا،  ــه   ل خــوێــنــدن  ســـه رده مـــی  ــه   ل
ــۆی تـــه رخـــانـــی  ــ ــی خـ ــ ــت زۆربــــــــه ی وه خــ
کــردووه .  قاوه خانه کان  له   گۆرانیچڕین 
ــه  راســـتـــی دا هـــه ر ئـــه و کــاتــه  بـــووه  که   ل
ــاســانــدووه .  ــالن ن ــوو بـــاب دیـ ــ خـــۆی وه ک
و  جێهێشتووه   دانیشگای  ساڵێک  دوای 
جارێک  ره چــاوکــردووه .  سیرکی  پیشه ی 
په شیمان  شیکاگۆ  بۆ  سه فه ر  رێگای  له  
نیۆیۆرک ده گه ڕێته وه .  به ره و  ده بێته وه  و 
ئه و  ــا.  ده ک گرینویچ  گــه ڕه کــی  هاتوچۆی  
هونه رمه ندی  زۆر  ژماره یه کی  سه رده مه  
ــان و  ــ ــری بــێــکــار لـــه وێ ده ژیـ ــی ــب ــاک روون
رۆژانی پشوو له  قاوه خانه کان له  ده وری 
یه کتر کۆ ده بوونه وه  گۆرانیان ده گوت و 
کۆ  ماڵی یان  یارمه تی  و  ده گێڕا  کاڵویان 
کاری  هه مان  دیالنیش  بــاب  ــرده وه .  ــ ده ک
کرد تا بۆ یه که مجار رۆژنامه ی نیۆیۆرک 
ناسرا  باب  باڵوکرده وه  .  له سه ر  بابه تێکی 
پێ ده دا  فرسه تێکی  کۆلۆمبیا  کۆمپانیای  و 
و کاسێتێک له  گۆرانی یه کانی تۆمارکرد و 

دایه   بازاڕ.
ــی بـــاب دیــالن  ــی گــشــت کــاره کــان ــان دان
ــوه ی شــێــوازێــکــی تــایــبــه ت و  لــه  چــوارچــێ
نییه . سه ره تا  دیاریکراودا کارێکی هاسان 
کاری له سه ر موسیقای خۆماڵی ئه مریکایی 
به واتای  یونانی  وشه یه کی   / )فۆڵک  کرد 
ــلــووز و  ــک(. دواتـــر شــێــوازه کــانــی ب خــه ڵ
راکی ره چاوکرد. توانایی باب له وه دا بوو 
سنووری نێوان ئه و شێوازانه ی هه ڵگرت. 
سترانبێژی  ئه رێنی یه کانی  خاڵه   له   یه ک 
باب ئه وه  بوو که  گێڕانه وه ی به سه رهات 

زاڵ  خــــۆی،  بـــه ده نـــگـــی  مــه بــه ســت  و 
چه شنه   بــه و  ئــه و  بــێ.  موسیقادا  به سه ر 
به   مه به سته کانی  و  په یام  روونتر  توانی 
ره خنه ش  له   هه ڵبه ت  بگه یه نێ.  بیسه رانی 
گیتاری  له جیات  کاتێک  نــه بــووه .  بێبه ش 
ده ســت   ئێلێکترۆنی  گــیــتــاری  کــالســیــک، 
له  وه ختی چڕینی سترانی  به تایبه ت  دایه ، 
هۆگری  جــاڵــه وه بــوو‹‹، خه ڵکی  ›‹بــه ردی 
ناسناوی  و  لێ هه ستا  هــاواریــان  خــۆی 
ــا. ئــه و  ــ ›‹ یـــه هـــوودا‹‹ یـــان لـــه ســـه ر دانـ
یه هوودایه ی به پێی ره وایه ته کان خه یانه تی 
له  مه سیح کردبوو. خه ڵکانێک له و باوه ڕه دا 
بوون که  ئه و له به ر گۆڕینی ئامێری گیتار، 
موسیقی  له شفرۆشێکی  وه کـــوو  خــۆی 
روویان  هۆگرانی  له   به شێک  ناساندووه . 
له   خه یانه تی  وابــوو  پێیان   و  لێ وه رگێڕا 
کاره ی  به و  باب  دیاره   موسیقی کردووه . 
ئامێر  له   ئاڵوگۆڕ  ده کــرێ  که   ده ریخست 
و شێواز و سه بکه کانی موسیقی دا بکرێ. 
گۆرانییه ی  ئه و  که   بڵێین  ئه وه ش  هه ڵبه ت 
پڕفرۆشترین  لــه   ــه ک  ی نــاوبــراو،  ــی  دوایـ

گۆرانی یه کانی بوو.
ــه واوی  ــه تـ بـ ئــیــتــر   ١٩٦٢ ــی  ســاڵ بـــاب 
به تایبه ت  سیاسه ت.  جیهانی  نێو  که وته  
ره شپێسته کانی  گــه وره ی  رێپێوانی  له   که  
ئه مریکادا به شدار بوو و دوای وتاربێژی 
گوت.  گۆرانی  ئه ویش  لۆترکینگ،  مارتین 
ئه وجار  و  ــا  وه الن سیاسه تی  ــر  دوات بــاب 
ســۆزی  و  هه ست  پتر  شێعره کانی دا  لــه  

عاشقانه  به دی ده کرا.

وه اڵم الی بایه  و
نهێنی یه  و له  دڵی ئه و دایه 

چه نده  پێویسته  رێگای دژوار بپێوێ
تا وه ک مرۆڤ سه یر کرێت که سێ؟

پێویسته   ده ریا  چه ند  ئاشتی  کۆتری 
ده رباز بێ

تا له  که نارئاوێک وه حه سێ؟
تۆپه کانی شه ڕ چه ند جار بهاوێژرێن،

به ر له وه ی کۆتایی هێنان به  وێرانکاری 
بڕه خسێ؟

وه اڵم الی بایه  و
نهێنی یه  و له  دڵی ئه و دایه .

چیا چه ند ساڵ ده توانێ سه ربه رز بێ،
به ر له وه ی نووقمی ئاوی ده ریا بێ؟

مرۆڤ چه ند ساڵ ده توانێ بژی،
به ر له وه ی سه ربه ست و ره ها بێ؟

ــێ روو  ــوان ــار ده ت مـــرۆڤ چــه نــد ج
وه رگێڕێ،

بێ خه یاڵ،  نه هامه تی،  ئاست  له  
بێ وه فا بێ؟

مرۆڤ چه ند جار ده بێ سه ر هه ڵبڕێ،
تاکوو ئاسمانی شینی لێ  دیار بێ؟

ده بێ مرۆڤ چه ند گوێی هه بێ،
تا گوێی له  گریان و هاوار بێ؟
چه نده  خه ڵک پێویسته  بمرن، 

زه یــن دا  له   مردنیان  و  تێبگه ین  تا 
تۆمار بێ؟
هاوڕێم،

له  دڵی  و  نهێنی یه   بایه،  الی  وه اڵم 
ئه و دایه .

باب دیالن
و: عه لی فه تحی

     

مانا  چۆنت  و  بنووسم  له سه ر  چیت 
کــه مــه وه  ئــه ی ئــه و کــه ســه ی تاریفی 
ــازه ت  ت روحێکی  و  گــۆڕی  بوێریت 
بێنمه   نــا. باسی چیت ده گــه ڵ  ــه ر  وه ب
گۆڕێ که  خۆت له نێو ده ریای باسان دا شه پۆل ده ده ی و تاوێک 
هه دا ناده ی. له  کام فه رهه نگی کوردی دا بۆ دۆزینه وه ی وشه ی 
که مه وه   نزیک  لێ  خۆمت  تۆزقاڵیک  بتوانم  هه تا  بگه ڕێم  نایاب 
بۆ ئه وه ی له  قووڵیی مانای ژیانت حاڵی بم. به  کام که ره سه ی 
ئه ندازیاری  و  پزیشکی  ــای  ده زگ کــام  به  پێوانه ی  و  ئه مڕۆیی 
سه رم  که   بگرم  ئه ندازه   هه ناسه ت  و  له ش  و  مێشک  تان و پۆی 
له  ئه سڕاڕی ده رناچێ. تۆ وه ک که س ناچی و که سیش وه ک تۆ 

ناچێ. تۆ خودا نی، تۆ پێشمه رگه ی!
و  دیته وه   پێشمه رگه ی  نــاوی  جار  یه که م  که سه ی  ئه و       
خستیه  سه ر زار و زمانان، ره مزی چوونه  نێو دنیایه کی تازه ی 
کرد. من  ئازادیخوازانه ی کورد که شف  به رده وامیی خه باتی  بۆ 
شکم له وه دا هه یه  که  خه باتکاری کورد به  هیچ ناوێکی دیکه  جگه  
ببڕێ. خه بات  ئه و رێگا سه خته   بــه رده وام  بتوانێ  پێشمه رگه   له  
بۆ ئازادیی کورد پێویسته  به  ناو و هێمای کوردانه  به ڕێوه  بچێ 
دایه .  جه هه ته   له و  راست  پێشمه رگه ش  تسوانای  و  هه یبه ت  و 
کورد  خه باتی  مێژوویی  پڕۆسه ی  پێشمه رگه   ناوی  بیستنی  به  
وه بیر ده خرێته وه  که  ئه وه ش خۆی هانده ری به رده وام بوونیه تی. 
ناکرێ باوه ڕت به  خه بات بۆ ئازادیی نه ته وی کورد هه بێ  به اڵم 

پێشمه رگه  وه ال بنێی. ئه وه  غه درێکی گه وره یه .
 ****

     »جه وانی به سته نی خۆری شاری« )ناوێک که  دوای هاتنه  
پێشمه رگه ی  به رچاوی  له   که   ــان خست(  وه دوای شار  له   ده ری 
له  سێبه ری خۆشی سڵه میبایه وه ، هات و  ده بوایه   دوژمن به زێن 
ده گژ دوژمنێک رۆچوو که  ئینسان خۆر و ماڵوێران که ر بوو. ئه و 
بڕیاری دا ببێته  نموونه ی ئازایه تی و فیداکاری و وه فاداری. ببێته  
نوێنگه ی پێشمه رگه ی نێو سه نگه ر، پشتی مه رگ بشکێنێ و چۆک 
کە  ئاشنایەیە  ناوە  ئەو  کەریمی  بدا. حەمەڕەسووڵ  به زین دا  به  

ناوی پێشمەرگە پڕ بە بەریەتی.
     

بنه ماڵه ی  دیکتاتۆریی  به دژی  ئێران  خه لکی  خڕۆشانی  ده ورانی 
په هله وی، کاک حه مه ره سووڵ مێرمنداڵیکی ١٢،١٣ ساڵه  بووه  و 
هه ر بۆیه  ئه گه ر نه خشێکی وای له ڕاپه ڕین دا نه بووبێ سه رکۆنه  
ناکرێ. به و حاڵه ش وه ک زۆربه ی مندااڵنی شاره کانی کوردستان 
بێ ئه وه ی بزانێ چ خه به ره  وه دوای گه وران که وتوه  و هاواری 
»بمرێ« و »بژی« به رز کردۆته وه . دوای سه رکه وتنی شۆڕش 
حه مه ره سووڵی  سیاسی یه کان،  الیه نه   ئاشکرای  تێکۆشانی  و 
مێرمنداڵ به ره به ره  چاو و گوێی زیاتر کراوه ته وه  و به  له به رچاو 
گرتنی ئـــه وه  کــه  چــاونــه تــرس و بـــزۆز بـــووه  خــۆی لــه  ریــزی 
الوان  رێکخراوی  هاتوچۆی  دیوه ته وه .  شاردا  نێو  تێکۆشه رانی 
سه رده شت  له   سیاسیکاران  قسه کردنی  و  پێشمه رگه   دیتنی  و 
نه سره وته یه   ــه ت  ق الوه   ــه و  ئ سه رکێشی  ته بعی  هــه روه هــا  و 
ورده ورده  هانیان دا خۆی له  مه یدانی تاقیکردنه وه یه کی سه خت 
راسته وخۆ  پێشمه رگایه تی  چه کی  هه ڵگرتنی  به   و  بدا  دژوار  و 
هه تاوی  ١٣٦٣ی  ساڵی  زستانی  بێته وه .  دوژمــن  رووبـــه ڕووی 
ئه وکات که  ته مه نی ١٧ سااڵن بووه ، روو به ده ر پشتی له  شار و 
خۆشی یه کانی کردوه  و سه ره نجام به  له شکری خه باتکارانی رێی 

ئازادی په یوه ست بووه .
چه ند سه ره تای  هه ر  چه کداری  خه باتی  ده ست پێکردنی       
کار نه بوو، به اڵم خاڵی هه ره  گرینگی ژیانی حه مه ره سووڵ بوو. 
پێشمه رگایه تیان  که سانه ی  »ئه و  ده ڵــێ:  باره یه وه   له و  بۆخۆی 
و  پێشمه رگایه تی  ده ست پێکردنی  سه ره تای  که   ده زانــن  کــردوه  
که سێک  بۆ  به اڵم  سه خته ،  و  دژوار  چه نده   که م دا  ته مه نێکی  له  
گه ل  بۆ  بیهه وێ  و  بێ  له  مێشک دا  گه له که ی  ئازادیی  بیری  که  
و  گیان  به   تێکۆشان  رێگای  سه ختی یه کانی  هه موو  ده بێ  بژی، 

له   که   دا  بریارم  رۆژه وه   له  یه که م  بۆیه   هه ر  بکا.  قه بووڵ  دڵ 
به رامبه ر دوژمن دا چۆک دانه ده م و له  ئاست هیچ که ندوکۆسپێک 
ببمه   و  نه که مه وه   سڵ  خه بات  رێگای  سه ر  مه ترسی یه کانی  و 
بوو،  هـــه رواش  کــوردســتــان«.  شه هیدانی  رێگای  ــژه ده ری  ــ درێ
سه نگه رێک حه مه ره سووڵی تێدا بایه  محاڵ بوو بۆ دوژمن چۆڵ 
کردبایه   تێدا  کاری  حه مه ره سووڵ  هێزێک  و  لک  و  په ل  بکرێ. 
حه مه ره سووڵ  ناوچه یه ک  نه ده ناسی.  دڵــســاردی  و  تێکشکان 
به کرێگیراوانی  راوڕاوێنی  مه یدانی  ده بووه   تێدا کردبایه   خه باتی 

دوژمن. 
     حه مه ڕه سووڵ له  گێڕانه وه ی ژیانی شۆڕشگێرانه ی خۆی 
و هاوسه نگه رانی دا به  جۆرێک خالیسانه  و خزمه تکارانه  ده دوێ 
که  ئینسان حه ز له  پێشمه رگایه تی بکا و بۆ به شداری له و هه ڵمه ته  
باسی  به منه ته وه   هه ر  نه ک  ئه و  بخا.  وه پێش  نه ته وه یی یه  خۆی 
ئازار و برینه سارێژ نه بووه کانی خۆی ناکا، به ڵکوو پێی وایه  زۆر 
گێڕانه وه ی  سه یری  نه کراوه .  بۆی  و  بیکا  ده بــوو  که   ماوه   کار 
ده ستی  ده   دڕوویــه کــی  بزانه   هــه روا  که   بکه ن  بوونی  بریندار 
بووم.  بریندار  جار  پێشمه رگایه تی دا سێ  ماوه ی  »له    رۆچووه : 
به اڵم  هه بووه ،  ته واویان  کاریگه ریی  جه سته م  له سه ر  زامه کان 
نه داوه  و دوای سارێژ بوونه وه ی زامه کانم  هیچکات وره م به ر 
ده ستم به  خه بات و  خزمه ت کردن به  گه له که م کردۆته وه . جارێک 
دوو په نجه ی ده ستی راستم له شه ر له گه ڵ دژی گه لی یه کان دا له 
پایه گای نیسکاوێ دا رانی القی راستم  له  گرتنی   ده ست داوه  و 
بە گولله ی دوژمن پێکراوه  و دوایین جار له  ساڵی ١٣٧٣ له  کاتی 
به رێوه  بردنی ئه رکی حیزبی دا به هۆی ته قینه وه ی مین به  داخه وه  
٣٣ سانتیمیتر له  القی چه پم له  ده ست داوه  و به م شێوه یه  منیش 

بوومه  که م ئه ندام«.
     که  گوتم حه مه ره سووڵ که ریمی شاکلیلی کردنه وه ی ده رگا 
داخراوه کانە درۆم نەکردوە. ناوبراو که  وه رزیشکار بووه  له  باری 
هێزی به ده نی و چاالکی نواندن دا سه رتۆپ بوو. حه مه ڕه سووڵ 
چونکه  ده نگ خۆشه  وه ک گوڵی نێو مه جلیسی پێشمه رگان سه یری 
ده کرا و له و رێگایه وه  قه ت نه یده هێشت پێشمه رگه  تووشی خه م 
و په ژاره  بێ. ئه و وێڕای کاری نیزامی و فه رمانده ریی پێشمه رگه ، 
هاوکات چه ند کاری دیکه شی ده کردن. کاری فیلم هه ڵگرتنه وه ی 
و  باس  ناردنی  و  ته نزیم  بوو.  ئه و  له  ئه ستۆی  هێز  عه مه لیاتی 
خه به ری پێشمه رگه  و خه ڵک بۆ رادیۆ هه ر له  ئه ستۆی ئه و بوو . 
ناوبراو ئه گه ر پێشمه رگه یه کی ئازا و به جه رگ و فه رمانده رێکی 
لێزان و به به رنامه  بوو، کادرێکی سیاسی و وشیار و شاره زاش 
بوو. یانی بۆ هه ردوو به شی سیاسی و نیزامی ده کرا که ڵکی لێ 
وه ربگیرێ که  لێشی وه رده گیرا. حه مه ره سووڵ هاوکات مامۆستای 
به   به رچاوی  خزمه تێکی  باره وه   له و  که   بوو  کوردیش  ده رسی 
بوو  ئه و هه م شۆفیری چاک  نه خوێنده وار کردوه .  پێشمه رگه ی 
که  لە کاری ته داڕوکاتی و هێنان و بردنی خه ڵک دا به دایم که ڵکی 
لێ وه رده گیرا و هه م ئه گه ر کار که وتبا سه ر کوێره  ڕێ و واڵخ 
بار کردن، ده تگوت منداڵی ئه و به زم و ره زمه یه . حه مه ڕه سووڵ 
هه روه ها چاوساغی تیمه  ته شکیالتی و نه هێنی یه کانی نێوشاری 
و  په ڕینی  الق  دوای  حه مه ره سووڵ  تێکۆشه ر  بوو.  سه رده شت 
بۆ خزمه ت  بوونیشی هه ر وه ک شاکلیل  هه نده ران  پــه ره وازه ی 
به  ئامانجه کانی گه ل ئاماده ی خزمه ت بووه  و ئێستاش هه یه . ئه و 
الوه  خوێن گه رم و ماندوویی نه ناسه  له  دووره واڵتیش په کی خۆی 
نه خست و به  کاری به رده وام و خۆ فێر کردن توانی ئه و جێیه  
نیزامی دا  له  کاری  بگرێ که  شیاویه تی. حه مه ڕه سووڵ که ریمی 
فه رمانده ریی  جێگری  و  لک  فه رمانده ریی  لک،  جێگریی  پله کانی 
هێزی بڕیوه   و له  کاری ته شکیالتیش دا کادری ناوچه کانی مه یدان 
نێو  ته شکیالتیی  تیمی  هه روه ها  و  ره بــه ت  کاڵه شینی  و  چۆغه  

شاری سه رده شتی پێ ئه سپێردراوه . 
     که  ده ڵێن شاخ و پێشمه رگه  هاوده م و پاڵپشتی یه کترن 
حه مه ڕه سووڵ  کاک  یانی  خۆیه وه   له  زمان  خۆشه   پێم  راسته . 
که   بێنم  هه ڵه مووتانه   و  بــه رزایــی  و  ره وه ز  و  چیا  ئــه و  نــاوی 
و  ماوه ته وه   لێیان  پێشمه رگایه تی دا  مــاوه ی  له   تێکۆشه ره   ئه و 
قه ندیل،  وه ک  چیا سه رکه شه کانی    ...« گرتوون:  تێدا  سه نگه ری 
مۆڵی چووک و گه وره ، هه ڵگورد، سه قه ر، سامڕه ندان  و سپی رێز، 
گمۆ، سوورکێو، مه یدانان، که لیخان  و سه رتوون، ته ره غه ، مناڵه ، 
قوتکی  نێرخاسان)مێرخاسان(،  شــه ش ڕێــیــان،  کوێستانه کانی 
پانه سه رو  سپی ڕێز،  فێره گ،  خاڵه باد،  برایم جه اڵڵ،  کاکه ڕه ش، 
و  چه کوچ  هه ڵۆ،  هێالنه   سه رشاخان،  و  پیره سه نان  دووســه ر، 
کێلێ،  بوڵفه ت  و دووپه زه ،  مامه نده ،  سادر، جاسوسان، جه نگی، 
پیره فات، زه رکه ، هۆمل  و سیتی، گاکڕ، که پری  و مه یدان چۆغه ، 
ته رخان و زۆر به رزایی تری دیکه  که  ناکرێ ناوی هه مووان ئێستا 
بنووسی، جێ مه نزڵگه  و شوینی ژیانی ئێمه  بووه . له  هه ر هه موو 
ئه و شوێنانه  به ده یان بیره وه ری تاڵ  و شیرین هه ن و رووداو و 
کاره ساتی جۆراوجۆرمان له گه ڵ هاوڕێ  و هاوسه نگه رانمان به سه ر 
هاتوون که  بێ شک هه ر یه ک له و شوێنانه ی ئاماژه م پێکردوون 
له  ئاست وره ی به رزی پێشمه رگه دا خۆیان پێ به رز نه بووه  ...«. 
تێکۆشه ر که ریمی له  به سه رهاته  پڕ له  خۆڕاگری یه که ی دا باسی 
ناسینیانی هه بووه  و  ده کا که  شانازیی  دیکه   ده یان خه باتگێڕی 
له  درێژه ی ژیانی شۆڕشگێڕانه ی دا بووه ته  هاوڕێ و هاودڵیان. 
که  زه مانێک  ده دوێ  شه هیدانه   له و  خه فه ته وه   به   هه روه ها  ئه و 
هاوسه نگه ری بوون و له  درێژه ێ رێگادا لێی ون بوون. هه مووی 
ئه وانه  و ئه و ئازار و جه زره بانه ی بنه ماڵه  به رێزه که ی له سه ر ئه و 
له  پێناو کوردایه تی دا به نسیبیان بووه  به شێکن له  باسی مێژووی 
زیندووی ئه و خه باتکاره ی مه یدانی ئازادی ئه گه ر رۆژێک بتوانین 

باڵوی بکه ینه وه .

هەیاس کاردۆ

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر حەمەڕەسووڵ کەریمی
باب دیالن

عه لی فه تحی

حەمەڕەسووڵ کەریمی

ئه ده بی
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دیاریکردنی سنووری ئەوەیکە چ شتێک سیاسی یە و 
چ شتێک سیاسی نیە، زەحمەتە. ئەو پێش داوەری یەی 
کە لەسەر سیاسەت هەیە بۆته  بەربەستێک لە بەردەم 
سیاسەت  وشـــەی  خــۆی  ســیــاســەت.  لــە  تێگەیشتن 
رۆژانــەدا  ئاسایی  زمانی  لە  و   نیە  ئاڵۆز  وشەیەکی 
بەکار دەهێنرێ و زیاتر پەیوەندی دەدرێ بە دەوڵەت، 
حیزب، هەڵبژاردن، پاڕلمان  و هتد. مێژووی وشەکە 
دەگــەڕێــتــەوە بــۆ زمــانــی یۆنانی کــۆن کــە بــە مانای 
کە  ــەوەش دا  ئ لەگەڵ  دێ.  »دەوڵەتشار«  کــاروبــاری 
وشەیەکی ئاڵۆز نیە، بەاڵم لە زمانی کوردی و هەندێک 
هەیە  جیاوازی  بەکارهێنانی  چەندین  دیکەدا  زمانی 
بەپێچەوانەی زمانی ئینگلیزی کە »سیاسەت« بە سێ 
 Polity, politics, تێرمی جیاواز پێناسە دەکا، وەک
لەو  بــۆ هــەر ســێ  کـــوردی دا  لــە زمــانــی   .policies
تێرمانە وشەی »سیاسەت« بەکار دەهێنرێ. بە گشتی 
روانگەی  دوو  سەر  بە  زمــان دا  لە  سیاسەت  وشەی 
ئەرێنی و نەرێنی دا دابەش بووە کە هەردوویان زۆر 
جار تێکەڵ بە یەکتر دەکرێن و نازانرێ مەبەست لە 
هونەری  وەک  سیاسەت  ئەوەیکە،  یەکێکیان  کامیانە. 
دروستکردنی پەیوەندیی نێوان خەڵکە جیاوازەکان و 
دەبینرێ.  کۆمەڵگه   کاروباری  بەڕێوەبردنی  هەروەها 
و  دەســەاڵت  بە  پەیوەندیی  زیاتر  کە  دووهەمیشیان 
بەرژەوەندیی تاکەکانەوە هەیە دەیانهەوێ بە جۆرێک 
کەسی یەکانیان  ئامانجە  بە  سیاسەتەوە  رێگای  لە 
بــگــەن. بــۆ چــی دوو کـــردەی جــیــاواز بــە یــەک وشە 
پرسیارەمان  ئەو  واڵمی  ئەوەی  بۆ  دەکرێن؟  پێناسە 
دەست بکەوێ دەبێ پێناسە جیاوازەکانی »سیاسەت« 

هەڵسەنگێنن و بزانین لە کوێ دا پێک دەگەن؟ 

کێشە  چــارەســەری  وەکــوو  سیاسەت  یــەکــەم: 
ــەواوی ئەو  ــ کــۆمــەاڵیــەتــی یــەکــان)polity(، واتـــە ت
رێکخستنە  راگرتنی  لەسەر  پێداگرن  کە  رێسایانەی 
تاکەکەکان  سەر  خستنە  ئیجبار  بە  کۆمەاڵیەتی یەکان 
گوتەی  بە  بکەن.  رەفتار  هەندێک  رەچای  ئەوەی  بۆ 
ئەوەیکە  هــۆی  دەبێتە  سیاسەت  وێبێر«  »مــاکــس 
چارەسەر  کێشەکانیان  و  بژین  پێکەوە  مرۆڤەکان 
بکەنە  بــەرژەوەنــدی یــەکــانــیــان  لــە  بەشێک  و  بــکــەن 
دەبێتە  سیاسەت  کۆمەڵگه دا.  لە  پێکەوەژیان  قوربانی 
بەرژەوەندیی  کۆمەڵێک  بە  مرۆڤەکان  ئەوەیکە  هۆی 
جیاوازەوە لەگەڵ یەکتر هەڵ بکەن. هەر وەک »ژان 
تێکەڵیی  نەبوونی  و  کێشەکان  »بوونی   : دەڵێ  لێکا« 
کۆمەاڵیەتی لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکان دا بۆته  هۆی 
ئەوەیکە سیاسەت بەرهەم بێ«. لە ژیانی کۆمەاڵیەتی دا 
بە  چارەسەری  مۆدێلێکی  و  هەتاهەتایین  کێشەکان 
پەلەش بوونی نییە، سیاسەت کێشەکان سازماندەهی 
ئەوەش  دەبا،  چارەسەرییان دا  ئاراستەی  بە  و  دەکا 
یاسا و رێسا و نۆرمەکان و  لە رێگای سیستەمێکی 
تاکەکان،  لەسەر  ئیجبار  کۆمەڵێک  جێبەجێکردنی  بە 
هەیە  ئەنجامدانی  ئیمکانی  شتێک  چ  دەکا  دیــاری  کە 
بەشێکی  یاساییەکان  ئیجبارە  نیەتی.  شتێک  چ  و 
گرینگی سیاسەت پێک دێنن. هەر بۆیە  سیاسەت دوو 
تایبەتمەندی هەیە: یەکێکیان سیاسەت وەک فۆڕمێکی 
ئەوەیکە  هــۆی  دەبێتە  کــە  دەردەخـــا  ئاشتیخوازانە 
گرووپە جیاوازەکان خۆیان بە جۆرێک سازمان بدەن 
کە پێکەوە بژین. دووهەمیان سیاسەت وەک فۆڕمێکی 
ئیجبار خستنە سەر تاکەکان دەردەخا هاوکات لەگەڵ 
مرۆڤ  »ئەریستۆ«  گوتەی  بە  سزادانیان.  ئیمکانی 
تایبەتمەندیی  و  کۆمەاڵیەتی/سیاسی یە«  »ئاژەڵێکی 
رەگــەزی  گــرێــدراوی سیاسەتە.  تـــەواوی  بە  مــرۆڤ 
مرۆڤ بە شێوەیەکی زاتی کۆمەاڵیەتی یە، هەر بۆیەش 

دەبێ سیاسەت خوێندنەوەی بۆ بکا نەک بایۆلۆژی.

ــوو هـــەوڵـــدان بۆ  ــ ــەم: ســیــاســەت وەک ــ دووهـ
تــەواوی  واتــە   :)politics(ــەاڵت ــ دەسـ پیادەکردنی 
لە  کە  واڵتێک  نێوخۆی  تایبەتی یانەی  چاالکی یە  ئەو 
گەیشتن  بۆ  دەدرێ  ئەنجام  ئەکتەرەکانی یەوە  الیەن 
بە دەسەاڵت یان پاراستنی دەسەاڵت، یان کاریگەریی 
ئاراستەیەکی  بە  کۆمەڵگه   و  خستنە سەر حکوومەت 

و  کــەس  هەندێک  بۆ  سیاسەت  لێرەدا  دیــاریــکــراودا. 
نێوان  لە  کراوە و جیاوازی  رێزێرڤ  هەندێک شوێن 
دەســەاڵت  کە  چینێک  هەیە،  کۆمەڵگه دا  چینی  دوو 

بەڕێوە 
دەبا و چینێکیش کە لەژێر دەسەاڵت دایە. هەر وەک 
هونەری  وەکــوو  : »سیاسەت  دەڵــێ  ڤالێری«  »پــۆل 
بە  تێکەڵ  خــۆیــان  ئـــەوەی  بــۆ  خەڵک  لــە  رێگەگرتنە 
لێرەدا  سیاسەت  نەکەن«.  دەســەاڵت  سەر  کەسانی 
و  ستراتێژی  جۆرەها  کە  وایە  کردن  کاسبی  وەکوو 
لێ  کەڵکی  دەسەاڵت  مانەوەی  و  گەیشتن  بۆ  تاکتیک 

وەدەگیرێ. لێرەدا 
نابێتەوە،  کــورت  حکوومەت دا  لە  تەنیا  دەســەاڵت 
هــەروەهــا  و  دیــکــە  کۆمەاڵیەتیی  ئــەکــتــەری  بەڵکوو 
تەیارکردنی کۆمەڵگه ش بۆ شەرعییەتدان بەو کەسانە  
پێویستن کە دەسەاڵت پیادە دەکەن. بە گوتەی »پیێر 
بە  گەیشتن  بــۆ  هەوڵدانێکە  »سیاسەت  ــۆ«:  ــۆردی ب
دابەشکردنی  و  روانین  بنەماکانی  لەسەر  دەســەاڵت 

کۆمەاڵیەتی«.

سێهەم: سیاسەت وەکوو پرۆگرامەکانی کردەیەکی 
کە  گشتی یەکان  سیاسەتە  واتــە   :)policies(گشتی
ــەوێ  دەردەک پڕۆگرامانە  و  بڕیار  ئەو  کۆی  وەکــوو 
کە ئەکتەرەکان و دامەزراوەکان بۆ کردەوەیەک یان 
سیاسەتی  نموونە:  بۆ  بــەر،  دەیگرنە  گشتی  کارێکی 
بودجە، سیاسەتی نەوت، سیاسەتی ئابووری و هتد. 
لێرەدا تێرمی سیاسەت کردەیەکی کۆنکرێتی دەسەاڵتی 
پــێــڕەوی  ــان دا  ــاوازەک ــی ج سێکتەرە  لــە  کــە  گشتی یە 
لێ دەکا. تەواوی ئەو مێکانیزم و رێکار و ئامانجانەی 
دراوە  لــەســەر  بــڕیــاری  کــە  گشتی یە  کــردەوەیــەکــی 
ئەوەی  بۆ  دەبــرێ  بەڕێوە  حکوومەتەوە  الیــەن  لە  و 
سیاسەتە  هەبێ.  کۆمەڵگه دا  ســەر  بە  کاریگەرییان 
بە  دەسەاڵتداران  ئەوەی  بۆ  شێوازێکن  گشتی یەکان 
شێوەیەکی عەقاڵنی رووبەڕووی کێشەیەک ببنەوەوە 

کە پێوەندی بە کۆی کۆمەڵگه وە هەیە.
شتێک  چ  کە  ئــەوەیــە  ئەویش  پێش،  دێتە  پرسیار 

سیاسی یە و چ شتێک سیاسی نیە؟
لە راستی دا هیچ شتێک لە سروشتی خۆی دا سیاسی 
سنوورەکانی  سیاسی،  بە  ببێ  دەتــوانــێ  بــەاڵم  نییە 
جیاکردنەوەی ئەوەیکە چ شتێک سیاسی یە و چ شتێک 
سیاسی نییە گشتگیر نین، بۆ نموونە کۆچکردنی خەڵک 
پێشوودا شتێکی  لە سەدەکانی  و کێشەی کۆچبەران 
سیاسی نەبووە و دواتر دیاردەکە بووە بە کێشەیەکی 

سیاسی. بەشێک لە بابەتەکان بە پێی کات دەبن بە 
سیاسی و بەشەکەی دیکەش لە رێگەی پرۆسەی بە 
زیاتر  ئــەوەش  کە  سیاسی،  بە  دەبن  سیاسیکردنەوە 
دەدرێ.  ئەنجام  دەوڵــەتــەوە  دامــودەزگــای  رێگای  لە 
 »politisation« یــان  سیاسیکردن  بــە  پــرۆســەی 
بــژاردە  و  چاالکی  زنجیرە  ئەو  ــەواوی  ت لە  دێ  پێک 
دێنن.  بەرهەم  سیاسی  کاریگەریی  کە  رەفتارانەی  و 
تەواوی ئەو پرسیار و کردەوە و دیاردانە کاتێک دەبن 
ئەجێندای  و  گشتی  بابەتی  بە  دەبــن  کە  سیاسی  بە 
لە الیەن  یان گوتارێک  کاتێک کێشەیەک  حکوومەتی. 
گشتی یەوە  دەسەاڵتی  یان  سیاسی یەکانەوە  ئەکتەرە 
»ژاک  ــەروەک  هـ دەدرێ.  پــێ  سیاسی  رەهەندێکی 
الگروا« ناوی لێ دەنێ:  »بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتیی 
سیاسەت«. باس کردنی تێروتەسەل لەسەر پرۆسەی 
بە سیاسیکردن لەوە زیاترهەڵدەگرێ کە لێرەدا باسی 
بکەین بەاڵم بە گشتی پرۆسەیەکی بە کۆمەاڵیەتیکردنە 
ناسیاسی راکێشی  یان رێکخراوێکی  تاکێک  لەودا  کە 
نێو سیاسەت دەکرێ و حەزی سیاسی تێدا دروست 
دەکرێ و کێشەیەکی سیاسی بۆ دەکرێ بە بابەتێکی 

پێوەندیدار بە ژیانی رۆژانەی.

مۆدێڕنیته  له و كۆمه ڵه  چه مكانه یه  كه  له  ئه ده بیات، 
زانستی كۆمه اڵیه تی، هونه ر و ئایین و فه لسه فه  و...

تووشی  چه مكه ی  ئه م  و  به رین  باسێكی  بووه ته   دا 
ئێرانیش دا  له   كــردووه .  سه یر  یه كجار  ئاڵۆزی یه كی 
هاتنه ئارای  نیه .  بــه دوور  ئاڵوزییانه   له و  چه مكه   ئه م 
دیارده ی مۆدێڕنیزم، یان به  واتایه كی دیكه  نوێخوازی 
له   بــوو  به رپه رچدانه وه یه ك  رۆژئـــاوا دا  جیهانی  له  
ئایینی مه سیحییه ت دا، كاتێك كه   هه مبه ر سوننه ت و 
مۆدێڕنیزم ساحه یه كی به رفراوان و ئاوه اڵی له  ئاستی 
نێونه ته وه یی دا بۆخۆی ده سته به ر كرد و له  ئورووپاوه  
په لی هاویشته  ناوچه كانی دیكه ی جیهان، تایبه تمه ندی 
دژ به  سوننه ت و ئایینی تا راده یه ك پاراست ئه مه ش 
له   كــه   سیستمانه ن  ــه و  ئ ســه ره كــیــی  تایبه تمه ندیی 

مۆدێڕنیزمه وه  سه رچاوه یان گرتووه .
ئه م  ئایا  بڵێین  كــه   نــامــانــه وێ  وتـــاره دا  لــه م  ئێمه  
به جێ یه   هــه ڵــیــبــژاردوه ،  مۆدێڕنیزم  كــه   هه ڵوێسته  
كورت  پێناسه یه یكی  به ڵكوو  گـــۆڕدراوه .  ئێستا  یان 
روانگه ی  له   به ریز  خوێنه ری  ئێوه   بۆ  و سوودمه ند 

كۆمه ڵیك بیرمه نده وه  باس ده كه ین.
هه شت  له   ده توانرێ  مۆدێڕنیزم  بینیی  جیهان 

خاڵ دا کۆبکرێته وه  كه  بریتین له: 
بــوارگــه لــی  ــه   ل ئینسانگه رایی  ئینسانگه رایی: 
جیاوازه وه  واتای جۆراوجۆری هه یه . به اڵم مه به ستی 
ئێمه  بوارێکی تایبه تی ئه م چه مكه یه  و له و روانگه شه وه  
باسی له سه ر ده كه ین. واتای تایبه تی له  ئینسانگه رایی 
»باوه ڕ به  مرۆڤ« له خۆ ده گرێت . ئێستا ئه م باوه ڕه  
ده توانێ له  چوارچێوه ی زانست یان هێز و ده سه اڵت دا 
ئینسانگه رایی  دیكه   واتایه كی  به   ببێت.  به رجسته  
بریتی یه  له : باوه ڕ و ئیمان به وه ی كه  ئه گه ر زانستی 
كه س  هیچ  نه بێت،  كێشه یه ك  جێبه جێكه ری  ئینسان 
كێشه یه   ــه م  ئ چــاره ســه ری  دیكه   شتێكی  هیچ  ــان  ی
بێ.  زاڵ  کێشه کان دا  به سه ر  ده توانێ  مرۆڤ  و  ناكا 
دركاندنی ئه م جۆره  بیروڕایه  له  ئه ده بیاتی مۆدێڕن دا، 
له  چوارچێوی ئه مه دا، كه  مرۆڤ چاره نووسی خۆی، 
كه س  هیچ  كۆیله ی  و  دیــل  و  ده كــا  ــاری  دی بۆخۆی 
نیه ، به رجسته  بووه .  كاتێک  ئه م بیرۆكه یه  بۆ مرۆڤ 
له   ئــه رك، كه   كــرده وه  و  بڕێك  ده سته به ر ده بێ  كه  
و  سه رنج  شوێنی  كالسێك دا  و  سوننه تی  روانگه ی 
بكه ونه   و  بخرێن  پشتگوێ  ــێ  ده ب بــیــركــردنــه وه یــه،  

په راوێزه  یان نكۆڵیان لێ بكرێ. 
بیری  هه ڵگری  مۆدێڕنیزم   پێشكه وتن:  بیرۆكه ی 
جیهان بینیی  له   به ره وپێشڤه چوونه .  و  پێشکه وتن 
كالسیك دا، مرۆڤ له  سروشتی خۆی دا، بوونه وه رێكی 
و  ناسین  بۆ  ئایینه كان دا  زۆرینه ی  له   و  ئاڕمانی یه  
دیتنی مرۆڤێكی ئاڕمانی ده بێت بگه ڕێینه وه  بۆ دواوه  
مرۆڤه کانی  پێناسه یه   به م  بكۆڵینه وه .  سه چاوه   له   و 
ده سپێک له  مرۆڤه كانی دوای خۆیان ئاڕمانی تر ده بن 
و وه ک ئولگووی مرۆڤه کانی دواتر سه یر ده کرێن. له 
 به رامبه ر ئه م بیرۆكه یه  دا، بیرۆكه ی مۆدێڕنیزم ده ڵێ: 
مرۆڤ به رده وام به ره وه  داهاتوو هه نگاو هه ڵده گرێ 
دایه ،  له  دۆخێكی دواکه وتووتر  ئاینده   به   نیسبه ت  و 
به  رابردوو دۆخێکی پێشکه وتووتری  نیسبه ت  به اڵم 

هه یه  و ناکرێ رابردوو بکرێته  ئولگووی داهاتوو.
هه مان  یا  راسیۆنالیزم  مادیگه رایی،  له پاڵ 
له   ده تـــوانـــێ  عــه قــڵ  ده كـــرێ:  ــه دی  ب عه قاڵنییه ت 
چواچێوه ی كرده وه  و هه میش تیۆری دا بجووڵێته وه . 
هــه بــووه   عــه قــڵ  بــه   ــان  ــڕوای ب پێشینیانیش  هــه ڵــبــه ت 
له  عه قڵ.  ئه مڕۆیی   پێناسه ی  و  به  شێوه   نه ک   به اڵم 
شتێك  هــه ر  كۆنه كانه وه ،  و  سوننه تی  روانــگــه ی   له  
راستیی  نه ك  بێ،  بــه ده ر  مــرۆڤ  عه قڵی  بازنه ی  له  
هه بوونی ناچێته  ژێر پرسیار، به ڵكوو بڕوا به  بوونی، 

به هێزتر ده بێ.
به و  مــۆجــه ره دات  دنیای  سوننه ته وه   روانگه ی  له  
هۆیه  كه  له  ده سه اڵتی عه قڵ به ده ره ، که واته  واقیعیتره . 
پاشان دنیای مسال و دنیای مادی و دنیای سروشتی 
جێ ده گرن كه  ئه وانیش به و هۆیه  كه  عه قڵی مرۆڤ 
واقیعییه تی  نین،  نامۆ  به اڵیه وه   و  پێده كات  ده ركــی 

ئه وان به هایه كی كه می بۆ داده نرێ.
زاڵــه .  عه قاڵنییه تێك  ــڕن دا،  ــۆدێ م جیهان بینیی  لــه  
روانگه یه كی  سه ره تا  مۆدێڕن  مرۆڤی  عه قڵ گه رایی 
و  ــۆڕا  گ هێدی هێدی  پــاشــان  بــوو  ئیپیستمۆلۆژیك 
ــواری  ب لــه   مــۆدێــڕن  مــرۆڤــی  ئینتۆلۆژیك.  بــه   ــوو  ب
به   عه قڵ  كه   شتێك  هــه ر  گوتی:  ئیپیستمۆلۆژیك دا 
ئه و  بــه اڵم  ده كــرێ،  پێ  بــڕوای  بیسه لمێنێ،  به ڵگه وه   
شتانه ی كه  به  به ڵگه وه  ناسه ڵمێندرێن باسیان له سه ر 
و  ناكه ین  نه بوونیان  ئیدیعای  هــه روه هــا  نــاكــه یــن، 
ئه مه ش به و مانایه  نیه  كه  دان به  بوونیشیان دا بنێین. 
به اڵم به ره  به ره  مرۆڤی مۆدێڕن به  هۆی ئه وه ی که ،  
ئه و شتانه ی که  به  به ڵگه وه   ناسه ڵمیندرێن بوونه  جێی 
ئینتۆلۆژێك  ــازی  ده رب ئیپیستمۆلۆژیك  له   پرسیار، 
بوو. كه واته  له  جیهان بینیی مۆدێڕن دا كاتێک ئیدیعای 

وجودی شتێك ده كرێ یان به  به ڵگه وه   ده بێ راستیی 
نه سه لما،  ئه گه ر راستی  یه كه ی  یان النیكه م  بسه لمێت 
بۆ  عه قاڵنی  النیكه م  یــان  به جێ  به ڵگه یه كی  ــێ  ده ب
مرۆڤی  له   كه   ئه ویه   پێچه وانه ی  ئه مه   و،  بهێنیته وه  

كۆن دا به  دی ده كرا. 
ته جروبی  له   مه به ست  ته جروبی:  تایبه تمه ندیی 
ــان و دژایـــه تـــی لــه گــه ڵ  ــتـ ــای راوه سـ ــان ــه  م بـــوون ب
عه قاڵنییه ت دا نیه ، به ڵكوو به و مانایه  كه  له  بیرۆكه ی 
و  بكرێته وه   تاقی  ده توانرێ  شتێك  هه ر  مۆدێڕن دا 
ده توانرێ هه ڵوێستێكی ره خنه گرانه ت له  به رامبه ری دا 
لــه  ده ره وه ی  ــرن شــتــه کــان  ــی مــودێ هــه بــێ. مــروۆڤ
كه   نیه   مانایه   به و  ئه مه ش  و  نابینێ  تاقیكردنه وه دا 
مرۆڤی مودێرن له  هیچ شتێك به  ته واوه تی شاره زایی 
هیچ   مودێرن  كه  مرۆڤی  بڵێین  ده توانین  که واته   نیه . 
شتێك به  موقه دده س نازانێ و ئه مه ش له به ر ئه وه یه  
و  هه یه   تایبه تمه ندییان  یــه ك  پــیــرۆزه کــان  شته   كه  

ئه ویش ره ها بوونه .
یه كسانی خوازی: مه به ست له  یه كسانی خوازی به  
نیه ،  و...  ئابووری  یان  كۆمه اڵیه تی  سیاسی،  واتــای 
مه عنه وییه ت دا  دنیای  له   یه كسانی خوازی  به ڵكوو 
به وه   گرینگی  مــۆدێــڕن دا  جیهان بینیی  له   مه به سته . 
ده درێ كه  هه ركه س تا چ راده یه ك ده توانێ ئیدیعای 
راستی دا  له   بسه لمێنێ.  لۆژیکه وه   و  به ڵگه   به   خۆی 
مرۆڤی مۆدێڕن به هایه کی زۆر به  به ڵگه  ده دا و هه وه ڵ 
به ڵگه  ده بێنی و له سه ری ده دوێ، پاشان ئیدیعا ده کا. 
ئه مه  یه كسان خوازی له  جیهانی مودێرن دا ساز ده كا.

تاك گه رایی: واتا و ده ره نجامی تاك گه رایی ئه وه یه  
كه  به ده ست هێنانی مافی تاك گرینگ و پیرۆزه  و له  
ئه وله وییه ت دایه . له  راستی دا ته رازوو و پێودانگه ی 
مرۆڤی مودێرن بۆ ره ت كردنه وه  یان قبووڵ كردنی 
خێزانی،  ئابووری،  سیاسی،  حقوقی)یان  سیستمێكی 
ئه و  دۆڕانـــی  ــان  ی ســه ركــه وتــن  و...(  نێونه ته وه یی 
سیستمه یه  كه  جێبه جێ کردنی مافی تاكی له  ئه ستۆ 
دایه . كه واته  پێناسه یه ك له  سه ره وه ی پێناسه ی تاك 
ناتوانێ جێگه ی دادوه ری بێ. پێناسه یه كی وه ك قه وم، 
ده بێ  به گشتی  هتد،  و  نه ته وه   و  سیستم  عه شیره ، 
هۆیه شه    به و  هه ر  و،  تاك  مافی  الی  بۆ  بگه رێته وه  
كه  جیهان بینیی مۆدێڕن، ئه و مه کته ب و مه سله كانه ی 
ده ژمێرن،  پره نسیپێك  وه ك  تــاك  به   بایه خدان  كه  

پێشوازییه كی باشتریان لێ ده كات، تا ئه وانی دیكه .
هه ست گه رایی: ئاخرین خاڵ بۆ مرۆڤێكی مۆدێڕن 
هه ست گه راییه ، به و مانایه  كه  مرۆڤی مۆدێڕن پێوانی 
هه مووی دادوه رییه كان له سه ر ده رد و ده جای مرۆڤ 
هه ڵده سه نگێنێ و بۆ البردنی ده رد و ده جا و دروست 

كردنی دوخێكی له بار و شاد له  تێكۆشان دایه .

به   چه مكێك  كـــۆن دا،  چاخی  رۆمــی  و  یونانی  له  
ناوی به خته وه ری هه بوو كه  چه مكێكی هێدۆنیستی یه . 
ئه وان له و بڕوایه  دا بوون كه  به خته وه ری و هه ست 
پێك  شــت دا  چه ند  ده ره نــجــامــی  له   كــردن  به خۆشی 
هه بوو  هێدۆنیستی  بیروڕایه كی  كه   ئه ره ستوو  دێ. 
ده یگوت: مرۆڤێكی به خته وه ر ئه و مرۆڤه یه  كه  جوانی 
و ســه روه ت و مڵك و ماڵ و دۆستی باشی هه بێ. 
شێوه یه   به و  مــرۆڤ  كه   ئه وه یه    مه به ستی  به گشتی 
هه مان  بــه   هــه ر  و  ده بینێ  كــه م  ره نجێكی  و  ده رد 

هه یه .  وه های  جیهان بینی یه كی  مۆدێڕنیته ش  شێوه  
فه لسه فه ی  له   روانگه یه ك  هه ڤده هه م دا  سه ده ی  له  
ئه خالق دا په ره ی گرت كه  ده یگوت : كاری دروست، 
ئه وه  كاره یه  كه  كه مترین ره نج و دره د بۆ مرۆڤ 

بخوڵقێنێ.
خــااڵنــه ی  لــه م  مۆدێڕنیته   ده تــوانــیــن  به گشتی 
ســه ره وه  دا ببینین و له  نێوه رۆك و جه وهه ری به  
باشی  تێبگه ین. له سه ر ئه م بنه مایانه  ده توانین بڵێین 
كه  له  جیهان بینیی مۆدێڕنیته  دا كۆمه ڵگه ی پێشه یی 
و ته كنۆلۆژێكی له  شوێنی خۆی دێنێته  ئاراوه  و ئه م 
له  شارستانیه تێكی مۆدێڕن دا هه یه   ته كنۆلۆژیه  كه  
ســه ره وه ی  خااڵنه ی  ئه و  په یوه ندی  و  كارێگه ری 

راسته وخۆی تێدایه .

مۆدێڕنیزمسیاسەت چیە و چ شتێک سیاسی یە؟

ره سووڵ سێله که 
ناسر قادرپوور

ئه ندیشه 

لە  سیاسەت  وشــەی  گشتی  ،،بە 
ئەرێنی  روانگەی  دوو  سەر  بە  زمــان دا 
و نەرێنی دا دابەش بووە کە هەردوویان 
و  دەکــرێــن  یەکتر  بــە  تێکەڵ  جــار  زۆر 
یەکێکیان  کامیانە.  لە  مەبەست  نازانرێ 
ــەری  هــون وەک  ــاســەت  ســی ئــەوەیــکــە، 
خەڵکە  نێوان  پەیوەندیی  دروستکردنی 
بەڕێوەبردنی  هەروەها  و  جیاوازەکان 
ــرێ.  ــنـ ــیـ ــاری کـــۆمـــەڵـــگـــه  دەبـ ــ ــ ــاروب ــ ــ ک
بە  پەیوەندیی  زیاتر  کە  دووهەمیشیان 
تاکەکانەوە  بــەرژەوەنــدیــی  و  دەســەاڵت 
رێگای  لە  جۆرێک  بە  دەیانهەوێ  هەیە 
کەسی یەکانیان  ئامانجە  بە  بگەن،،سیاسەتەوە 

تاك گه رایی  ده ره نجامی  و  ،،واتا 
تاك  مافی  هێنانی  به ده ست  كه   ئه وه یه  
گرینگ و پیرۆزه  و له  ئه وله وییه ت دایه . 
له  راستی دا ته رازوو و پێودانگه ی مرۆڤی 
قبووڵ  یــان  كــردنــه وه   ره ت  بۆ  مودێرن 
سیاسی،  حقوقی)یان  كردنی سیستمێكی 
و...(  نێونه ته وه یی  خێزانی،  ئــابــووری، 
ئه و سیستمه یه   دۆڕانی  یان  سه ركه وتن 
دایه ،،كه  جێبه جێ کردنی مافی تاكی له  ئه ستۆ 
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به ر له  مااڵوایی

ته های ره حیمی

به  بووکه ڵه وه  مێرد کردن

سەرکەوتنی سینەماکارانی رۆژهەاڵتی 
لە یەکەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی »سلێمانی«

ناڕه زایەتیی چاالکانی ژینگەپارێزیی شاری بانه 

خه اڵتی  واسالو هاوێل به  نادیا مراد، كچه  كوردی  ئیزه دی  به خشرا

هێشتا  لە گەڕی شاییان، لە پشتی گەڕی هەڵپەڕکێ، خەریک 
لکی دەسماڵ گرتنن، کوڵمەیان وەک سێوی تازە هەتاودیتوو، 
مەیلەوزەردە، پێکەنین و زەردەخەنەکانیان هێشتاش نەبووە بە 
قاقا، هێشتا رەنگ و بۆنی هەنیسک و هەناسەی منداڵیان لێ دەبارێ، رەنگە ئەو چەند 
بکەن. هێشتا  بووکەڵەکانشیان  یان  دایکیان و  بێتاقەتی دووری  بەدەرەوەن  ساتەی 
لە گاوانی کەس دەستیان ناگرێ، سوور و سپیاویان دەست کەوێ دەموچاوی پێ 
دەشۆن، کە مووی سەریان بۆ دانەهێنن، یان بۆیان نەهۆنەوە، لەوانەیە ئاڵۆز و پڵۆز 
وەکوو بەرگن قەد بگرێ، هێشتا ئاوێنە نەبووە بە دەستەخوشکیان و هەموو پیاوی 
تەنانەت  خۆیان  هاوتەمەنی  الوێکی  هەڵنەکەوتبێ  رەنگە  بن.  مامەیان  و  کاکە  دنیا 
چاوێکیشی لێ داگرتبێن، هەتا بزانن دنیای ئەوان دەبێ بەری بە کوێوە بێ، یان هیچ 
چاوێک هێندە لە چاویان نەئاڵقابێ، شەرم دایگرتبێن.  بەبێ ئەوەی لە گاوانی بزانن 
رۆژ  نانی  نا  یان  ئاڵۆش،  پیاوێکی  داگیرساوی  کوڵی  بەهۆی  و  چاوترووکانێک  بە 
دواکەوتوویی  و  نائاگایی  باوکێک،  رابردووی  بژێوی  قەرزی  پاکبوونی  و شەوێک، 
دەبێ دەسرەی  پیاوساالر،  هانی سیستمێکی  و  تین  لە هەمووش خراپتر  خێزانێک، 
سەرچۆپی بگرنە دەست. ئەویش چ دەسرەیەک، دەسرەیەک بۆ بەڕێوەبردنی ماڵێک 
نەک  بــەرێ،  ژین  ئارامی  رێــڕەوی  بــەرەو  بنەماڵەیەک  کە  دەسرەیەک  خێزانێک،  و 
شایی  گەڕی  هەڵسووڕێنی  چۆنێکی  هەر  شایی  گەڕی  سەرچۆپی  لە  دەسرەیەک 
رەکێش باک، سەرچۆپی گرتنی ژیان لێزانی و لێهاتووی و پێگەیشتووی هەموو بوار 
ئەو کیژۆڵەیەکی هەتا  ئاستەکانی جەستەیی و دەروونی و هزر و هتد گەرەکە.  و 
دوێنی بەتەواوی لەگەڵ بووکەڵەکەی نەدەحاواوە، لە بەیانی یەوە دەبێ بە ژنی مااڵن و 
دەبێ وەک سەرەژن و کەیخوداژنێک بنوێنێ و خێزانێک بحاوێنێتەوە. هێشتا هەنیسکی 
خۆی گەرووی بەر نەداوە دەبێ هەنیسک و ئاسکە ئاسکە کۆرپەیەک لە کۆشی دا 
نالەبارەکانی  ئاکامە  و  دەربچێ  هەڵەمووتە  رێگە  لەو  ئەگەر  دیارە  بکاتەوە،  هێور 
زوو بە شوودان برستی لێ نەبڕن، تا ئەو قۆناخە بگا. چارەنووس لە واڵتانی ئێمە 
و بەتایبەت لە ژێر سیستمە خۆ بە خودا بەستووەکان دا چەند سەیرە، هەموو سات 
ئەو  هەیە،  هێزێک  چ  ئەگینا  بین،  وەحی  هاتنەخوارێی  چاوەڕوانی  دەبێ  کاتێک  و 
هەمووە ساڵەی تەمەن بە دانیشتنێکی چەند کاتژمێری و دانوستانی چەند پیاوماقووڵ 
هێندە  چەند  تەمەن دا  بەسەر  بازدان  تێپەڕێنێ،  لێدراو  سادیسم  سەرەژنی  و  نوێن 
سووک و کردەییە الی ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانە. بەاڵم بڵێی دڵ لێبوونەوەی کچۆڵە 
دڵناسکەکەی ئێمەش لە بووکەڵەکەی هێندەی بڕیاری ئەو گەورەنوێنانە ئاسان دەبێ. 
ژیان ئەوەندەی دەشیبینین ئاسان نیە، دەبێ لە هەموو بوارەکانەوە خۆی بۆ تەیار 
بکەی، هەتا تەنگ و چەڵەمەکانی ئەوە رێگە رژد و پڕ هەوراز و نشێوە بڕستت لێ 
نەبڕن. بەتایبەتی لە واڵتانی دواکەوتووی ئێمە کە ژن زیاترین هەڕەشەی لەسەرە و 
لە هەمان کات دا زیاترین ئەرکیشی دەکەوێتە سەر شانی دەبێ، بۆیە دەبێ زۆر پوخت 
و لێهاتووتر بار بێ و لە بواری جەستەیی و رەوانی و هزرییەوە پێ بگا، چونکی لێرە، 
هەموو کەس هەڵە بکا، ژن دەبێ بێ هەڵە بێ. بەاڵم ئایا ئەو کیژۆڵە پێنەگەیشتووەی 
و  گەش  داهاتوویەکی  کۆڵەکەی  بە  ببێ  دەشتوانێ  دادەمرکێنێ،  پیاوێک  ئاڵۆشی 
بەڵکوو  بێ،  کوردیش  کۆمەڵگەی  هاوردەی  نەشیاوە  دیاردە  ئەو  وەنەبێ  هەڵە.  بێ 
ماکەکانی ئەو پەتایە لە نێوئاخنی توخمە فەرهەنگی یەکانی کوردیش دا خۆیان حەشار 
پێشکەش  دان،  بەرخوێن  مارەکردن،  النک  لەسەر  کردن،  بچووک  بە  گەورە  داوە. 
کردن و مەسڵەت کردن و... زۆر کار و کردەوەی ئەو کۆمەڵگەیەی ئێمەش لەسەر ژن 
هەڵدەسوورێ و زۆر خوێن بە کچۆڵەیەک دەشوێدرێتەوە، کەچی بە هەموو کۆمەڵگە 
ئاشتی ژیانی ئەو مرۆڤەیان پێ دابین ناکرێ. وەنەبێ لە ژێر سایەی سیستمی بەناو 
خودایی کۆماری ئیسالمی دا، تەنیا کۆمەڵگەیەک، یان شار و شارۆچکەکان تووشی 
ناوەندی  ئامارەکان  بەگوێرەی  نەخێر.  بن،  دزێو  دیــاردەی  و  دواکەوتوویی  پەتای 
مێرددراو  بە  زوو  منداڵۆچکەی  ببێ.  تووشی شۆک  فقیهـ، خەریکە  وەلی  خەالفەتی 
و ئاکامەکانی ئەو دیارە دزێوە روو لە تەشەنەیە، سەرنجی ناوەندە جیهانی یەکانی 
نالەبارەکانی  دیاردە  زۆری  هەر  زۆربەی  راکێشا.  مندااڵنیشی  و  مرۆڤ  مافەکانی 
جاریش  هەندێ  ئەگەر  و  نابینرێن  رێژیمە  ئەو  دەسەاڵتی  ژێر  کۆمەڵگەکانی  ژیانی 
بینران، هەڵقواڵو و ئاکامی سیاسەت و ئاراستەی سیاسی و رەفتاری دەسەاڵت نین 
بەڵکوو هەناردەکراوی دەست دوژمن و بە پاڕانەوە لەبەر دەرگای ویالیەتی فەقیهـ 
سەرچاوەی  خاوەن  جیهان،  واڵتانی  دەوڵەمەندترین  لە  یەکێک  دەکرێن.  چارەسەر 
ژێرزەوی گرنگ، خاوەن هەڵکەوتووی ستراتیژی گرنگ و ... لە سایەی نالێهاتوویی 
کار  بەرپرسایەتی  نەکردنی  قبووڵ  و  نەبوون  خەمخۆر  بەهۆی  دەســەاڵتــدارانــی، 
و  نەشیاو  دیــاردەی  سەدان  و  دەیان  سەرهەلدانی  کانگەی  بۆتە  کردەوەکانیان،  و 
ماڵوێرانەکەر. لە کاتێک دا هەموو واڵتانی جیهان لە رێگەی پەروەردەوە هەوڵ دەدەن 
و  هەڵە  و،  بکەن  ــەروەردە  پ زانست  بە چەکی  تەیار  و  پێگەیشتوو  و  نوێ  نــەوەی 
لە کۆمەڵگەدا جێ بخەن،  بەکەڵک  باوی  پەڵە فەرهەنگی یەکان بستڕنەوە و نۆرم و 
و  هەژاری  بەرەنگاری  تواناکانیان  هەموو  بە  کۆمەڵگە جۆراوجۆرەکان  کاتێک دا  لە 
دیاردە ماڵوێرانکەرەکانی دیکە بوونەتەوە، دەسەاڵت بەردەوام خەریک گۆڕینی ئەو 
یەکە دەرسی یانەیە، کە جێگەی قبووڵی کۆمەڵگەی مرۆیین، بەهۆی گەندەڵی بەرینی 
باندەکانی رێژیم و سیاسەتە بەرزەفڕانەکانی کۆماری ئیسالمی، جیهان کۆمەڵگەی 
بەرەو  هەر  فەرهەنگی  و  ئابووری  سیاسی،  کرانەوەی  و  تەریکخستۆتەوە  ئێرانی 
پاشەکشەیە، کەواتە ئاساییشە کۆمەڵگە ئاگای لە خۆی ببڕدرێ و بە ژان و ئێشەکانی 
ژیان دا  قوورسی  باری  ژێر  لە  پشتیان  کە  ماندوو  باوکێکی  و  دایک  نەزانێ.  خۆی 
چەماوەتەوە، چۆن هەست پێدەکەن کیژۆڵەکەیان سبەی تووشی خەمۆکی دەبێ، چۆن 
هەست پێدەکەن تەنیا لەسەر لینگان بوون، بۆ دەسپێکردنی ژیانی هاوبەش بەس نیە، 
چۆن دەزانن سبەی رەنگە دووگیان بوون گیانی کچۆڵەکەیان بستێنێ، بەڵکوو ئەوانە 
تەنیا لە بیری ئەوە دان نان خۆرێکیان لێ کەم بێتەوە، یانیش کچۆڵەکەیان ببێ بە 
مایەی خێر و بەرەکەت و بیدەن بە کابرایەکی دەوڵەمەند و پێی بحەسێنەوە. یان نا 
سەرۆکی واڵت فتوای داوە کچان زوو دامەزرێنن، هەتا وەچەمان زۆر بێ، دیارە ئەو 

وەچە قوڕبەسەرەی ئێستای زۆر دابین و بەختەوەرە!؟

هەڵبژێردراوانی یەکەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی 
خەاڵتەکانی  و  دیاریکران  کوردستان  هەرێمی  لە  سلێمانی 
فێستیڤاڵە  ئەم  فەخری«  »لەوحەی  و  زێڕین«  »سەروی 

بەسەریان دا دابەشکرا.
لە کۆتایی ئەم فستیڤاڵەدا لە تەنیشت سینەماکارانی جیهان کە 
لە چەندین واڵتی جۆربەجۆرەوە بەشدار ببوون، سینەماکارانی 
رۆژ هەالتی کوردستانیش سەرکەوتنی باشیان وەدەست هێنا 

کە بریتین لە:
ئەندامانی  تایبەتی  تەندیسی »سەروی زێڕین«ی  ـ خەاڵتی 
لێژنەی دادوەرانی بەشی »سینەمای جیهان« بەخشرا بە فیلمی 
درەهێنانی  لە  رەش«  ئەسپە  »بیرەوەری یەکانی  سینەمایی 
»شەهرام عەلیدی« سینەماکاری سنەیی، بەرهەمی هاوبەشی 

واڵتانی ئێران و تورکیه .
دادوەران  لێژنەی  ئەندامانی  تایبەتی  فەخری«  »لەوحەی  ـ 
بە  جیهان«  »سینەما  وێنەگرتنی  بەڕێوەبەری  باشترین  بۆ 
»ئەمین جەعفەری« بۆ وێنەگرتنی فیلمی »تەپڵ Drum«  لە 
واڵتانی  هاوبەشی  بەرهەمی  کەریمی«  »کەیوان  دەرهێنانی 

ئێران و فەڕانسه .
ـ »لەوحەی فەخری« تایبەتی ئەندامانی لێژنەی دادوەرانی 
»ماڵئاوا  سینەمایی  فیلمی  بە  کوردی«  »سینەمای  بەشی 
ئێران  واڵتی  لە  ئەمین نژاد«  »هیوا  دەرهێنانی  لە  ئانالۆگ« 

بەخشرا.
لە رێوڕەسمی کۆتایی یەکەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی 
لەوانە:  کورد،  سینەماکارانی  هەوڵی  بە  »سلێمانی«  فیلمی 
»مێهرداد سلێمانی«، »ستار چەمەنی گوڵ« و »ڤیدا ساڵحی« 

»ساڵم  فیلم«،  »ستاک  سینەمایی  کۆمپانیای  بەڕێوەبەرانی 
و  فێستیڤاڵەکه   بەرپرسانی  فەهیم«،  »سۆران  و  سەڵەواتی« 
هۆگرانی  هەروەها  و  فێستیڤاڵ  لە  ئامادەبوو  سینەماکارانی 
هونەری سینەما بە هەڵکردنی مۆم لە تەنیشت وێنەی برایانی 
کۆچکردووانه :  سینەماکارە  ئەم  بیرەوەریی  و  یاد  کەریمی 
کەریمی«  »هاوڕێ  دەرهێنەر،  و  نووسەر  کریمی«  »تەها 
واڵتی  لە  سینەما  خویندکاری  و  سینەمایی  رۆژنامەنووسی 
کەناڵە  مۆنیتێری  و  وێنەگر  کەریمی«  »هیوا  و  هیندستان 
جۆراوجۆرە تەڤیزیۆنی یەکان، بەرز و پیرۆز و هەرمان راگرت. 
ئەم سێ هونەرمەندە لە سێ ساڵی رابردوودا، یەک لە دوای 
یەک کۆچی دواییان کرد و بنەماڵە و هەڤااڵنیان لە تەنیایی دا 
رێزگرتن  بە  و  کەریمی«  »تەها  خەاڵتی  هەروەها  هێشتەوە. 
لەم سینەماکارە کوردە،  لە الیەن بنەماڵەی ئەم فیلمسازە ، بە 

»شەماڵ عەبە رەش« ئەکتەری سینەما بەخشرا.

كۆمه ڵێك له  چاالكانی مه ده نیی بانه ، سه باره ت به  بارودۆخی 
ناله باری بێهداشتی ئه و شاره  وه كوو، كۆ نه كردنه وه ی زبڵ و 
خەمساردی به رپرسانی شاره وه انی، ناڕه زایه تی یان ده ربڕی و 

داواكارن به دواداچوون بۆ ئه م پرسه   بكرێ.
كه مپه ینێكیان  خه ڵك،  هاوكاری  به   بانه   مه ده نیی  چاالكانی 
و»   شاره وانی  به ڕێوه به ریی  شێوازی  ره خنه گرانی  ناوی  به  
دامه زراندوه  وخوازیاری پێڕاگه یشتنی »  شووڕای شاری بانه 
و  شار  نێو  زبڵه كانی  كۆكردنه وه ی  و  كردن  چاڵ  به   خێرا 

ده ره وه ی شارن.
ئاشكرا  ناوی  نه یویست  كه   ناڕازی یه كان  له   یه كێك 
ئه وه ی  هۆی   بۆته   كه   هۆكارانه ی  له و  یه كێك  وتی:  ببێ 
له  كه نار جاده كان فڕێ بده ن، دووری شوێنی  كه  زبڵه كان 
بۆ  مه سه له   گرینگترین  هه روه ها  زبڵه كانه .  كردنی  چاڵ 
ناوه ندی  به   نزیكی  زبڵ،  چاڵكردنی  شوێنی  هه ڵبژاردنی 
شاره  تا ببێته  جێگای ره زامه ندیی شارۆمه ندان. دووری له  
نایاسایی  هه ڵڕشتنی  هۆی  ده بێته   ئه و شوێنه ،  راده به ده ری 
به ڕێوه به ریی  ئیمكاناتی  به كارهێنانی  به   ده كرێ  كه   زبڵه كه ، 
شار، رێژه ی ناوه نده كانی كۆكردنه وه ی زبڵ زیاد بكرێ و، 
تا  به اڵم  به رده ستی شارۆمه ندان،  بخرێته   كه م دا  كاتێكی  له  
ئێستا به ڕێواه به رانی شاره وانی هیچ هه نگاوێكیان بۆ ئه م كاره  
هه ڵنه هێناوه ته وه  .هه روه ها باسی له وه  كرد كه  ئێستا له  واڵته  
بەکەڵکی  بەرهەم هێنانی  زبڵێك  هه موو جۆره   پێشكه وتوه كان، 
لێدەکرێ، ئەم سەنعەتەش ده بێته  هۆی خاوێن راگرتنی ژینگه ؛ 
به  سه رله نوێ گۆڕانكاری له  زبڵه كان دا و هه روه ها چاڵكردنیان 
له  شوێنی تایبه تی خۆیان، کە بەداخەوە ناوەندە پیوەند دارەکان 

گرینگی بەم پرسە ژینگەییە نادەن.

هاوێلی  واسالو  مرۆڤی   مافی  خه اڵتی   ئورووپا  شووڕای  
ساڵی  2٠١٦ی  به  نادیا مراد، کچه  کوردی ئیزه دی كه  ماوه ی  ٣ 

مانگ له  الیه ن داعشه وه  گیرابوو، به خشی .
له   ره زبه ر  ١٩ی  دووشه ممه ،  رۆژی   ئورووپا  شووڕای  
به   مافی مرۆڤ  له  ستراسبۆڕگ خه اڵتی   كۆبوونه وه ی  خۆی  

نادیا مراد ته مه ن 2٣ ساڵ به خشی.
رێكخراوی  نه ته وه  یه كگرتووه كان له  رۆژانی  كۆتایی مانگی  
ئاگۆستی  ئه مساڵ، نادیا مراد وه ك باڵوێزی  تایبه تی  خۆی  له  
هه مبه ر به ره نگاربوونه وه ی   قاچاخكردنی  مرۆڤ و كۆیالیه تیی 

نه ته وه  جینسی هه ڵبژارد. ئه مه  یه كه م جاره  كه  رێكخراوی  
باڵوێزی   قوربانیانی  مرۆیی وه ك  له   یه كێك   یه كگرتووه كان 

نیازپاكیی خۆی  هه ڵده بژێرێ.
نادیا مراد له  هاوینی  ساڵی  ٩٣ بۆ ماوه ی  ٣ مانگ وه ك 
كۆیله ی  جینسیی داعش له م گرووپه  تیرۆریستییه دا گیرابوو. 
ناوبراو ٦ برای  له  هێرشی داعش بۆ سه ر ئاوایی كوچوی  
شه نگاڵ  شاری   ده ورووبه ری   له   له دایكبوونی   شوێنی  

كوژران.
نادیا پاش راكردن له  ده ست داعش له  واڵتی  ئاڵمان داوای  

په نابه ری  كرد.
نادیا له  رێكخراوی  نه ته وه  یه كگرتووه كانیش قسه ی  كرد 
قانوونی  وه رگرتنی   یه كیه تیی ئورووپا كرد كه   له   و داوای  

په نابه ری ژنانی  ئیزه دی  ئاسانتر بكاته وه .
خه اڵتی  مافی مرۆڤی  واسالو هاوێل ٦٠ هه زار یۆرۆیه . ئه م 
كۆماری   له   مرۆڤ  مافی  چاالكی   نووسه ر،  ناوی   به   خه اڵته  
چێك و سه ركۆماری  پێشووی  ئه م واڵته ، واسالو هاوێل تۆمار  

كراوه .
ساڵی  رابردوو خه اڵتی  واسالو هاوێل به  لیودمیال  ئه لكسیوا، 

چاالكی  ناسراوی  مافی مرۆڤ له  رووسیه  به خشرا.
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