ڕوانگە و هەڵوێستمان لە بارەی چەند پرسێکی نەتەوەیی

کەماڵ حەسەنپوور

ل٥

سمایل شەڕەفی

ل٦

ئاالن بەهرامی

ل7

کورد و هەست و بیری نەتەوەیی

کەریم فەرخەپوور

ل ١١

دۆزی کورد لەبەردەم ئەگەرەکانی داهاتوودا

محەممەد ئاغایاری

ل ١١

سەرهەڵدانی دەوڵەت و نەتەوەسازی
داشەهارەی هێزی داگیرکەر لەنێو نەتەوەی بندەستەدا
کورد نابێ ملکەچی چارەنووسێکی تڕاژیک بێ
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قادر وریا

ل٤

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ڕۆژاوا

برینێكی دیكە لەسەر جەستە و هەناوی نیشتمان
سەروتار

دوژمنایەتیی پرسی کورد و بەرەنگاریی ڕۆژاوا
کەماڵ کەریمی

ڕێبەندانی ساڵی  1389کاتێ درێژەی ناڕەزایەتییەکانی واڵتانی عەڕەبی
گەیشتە ســووریــە ،لە زۆرب ــەی ناوچەکانی ئــەو واڵت ــەدا خەڵک لــەدژی
دەسەاڵتی دەیان ساڵەی بنەماڵەی ئەسەد و حیزبی بەعسی دەسەاڵتدار
ڕاپەڕین .بەهۆی درێــژەی ئەم ناڕەزایەتییانە زۆربــەی ناوچەکانی ئەو
واڵتە کەوتنە ژێر دەسەاڵتی خەڵکەوە کە لە گرووپی جیاجیادا خۆیان
ڕێکخستبوو .وەک سپای ئــازاد کە فەرماندە و سەربازە هەاڵتووەکانی
ئەرتەش سەرکردایەتییان دەکــردن و کۆمەڵێک خەڵکی سیاسییان لەخۆ
ئااڵندبوو ،هەتا گرووپە مەزهەبییە توندڕەوەکانی وەک بەرەی نوسرە و
گرووپە دەسکردەکانی سەر بە تورکیە .لەم نێوەدا کوردەکان کە دەیان
ساڵ بوو لە ژێر ڕەحمەتی واڵتانی ئێستێعماری ئورووپا و دواتر حیزبی
بەعسدا کەمترین مافی ئینسانیشیان پێ ڕەوا نەدیترابوو ،کەڵکیان لەو
هەلە وەرگرت و بە دوور لە بیر و سیاسەتی ئۆپۆزیسیۆنی ڕەنگاوڕەنگی
سوورییە ،بۆ بەدەستەوەگرتنی ناوچە کوردییەکان و دارشتنی قەوارەیەکی
ئیداریی تایبەت کە خزمەت و پاراستنی خەڵکەکەی کردبووە ئامانج هاتنە
مەیدان .پەیەدە و هێزە چەکدارەکەی (یەپەگە) کە تازە دامەزرابوون ،ئەم
ئەرکەیان گرتە ئەستۆ .سەرەڕای هەموو گلەیی و گازەندەیەک کە لە بواری
نەتەوەیی و تاکڕەوی و هەوڵنەدان بۆ بەکارهێنانی هەموو وزە و تواناکانی
کورد لەو ناوچە و لەو سااڵنەدا لە ڕێگەی دروستکردنی بەرەیەکی فراوانتر
لە کوردەکان ،ئەوان توانییان نموونەیەکی جوان لە ئیدارە و خزمەتکردنی
هەموو خەڵکی ئەو ناوچانە بە تایبەت لە ڕێگەی بەشداری پێکردنی هەموو
نەتەوە و ئایینە جیاجیاکانی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتیان نیشان بدەن.
ساڵی  ١٣٩٤کاتێک داعش خیالفەتی خۆی لە بەشێک لە خاکی سووریە
و عێڕاقدا جێگیر و بەهێز کردبوو ،کوردستانی باشوور و ڕۆژاوا بوون بە
ئامانجی سەرەکییان بۆ داگیرکاری و وێــران کــردن .بە خۆشییەوە هەستی
نیشتمانپەروەری کورد و فیداکاری و گیان بەخشینی پێشمەرگە لە باشوور...
درێژە بۆ ل 2

قادر وریا:

مستەفا مەولوودی:

د .خالید خەیاتی:

بەداخەوە هاوخەمییەکانی ئێمە یەکالیەنەن و لە زۆر

کورد لە ڕۆژئــاوا لە پێناو پاراستنی کەرامەتی

کورد دەبێ بە هەر قیمەتێک نەک لەسەر خاکی

ئێعدام دەکرێن ،بــەاڵم هاوخەمیی بەشەکانی دیکەی

لــەدژی تاریکترین بیری ســـەردەم؛ بۆیە تاوانە

مانەوەیەش ،تەنیا ڕێگا ئەوەیە کە کورد و خاکەکەی

کۆست و خەمدا تەنیاین .زۆرجار الوەکانمان بە کۆمەڵ
کوردستان لەگەڵ ڕۆژهەاڵت ئەوەندە نییە.

()4

مرۆڤ و ئەمنیەتی جیهانیدا شەڕی کردوە ،ئەویش

پشتیان چۆل بکرێ.

()2-3

خۆی بمێنێتەوە ،بەڵکوو بۆ مسۆگەرکردنی ئەو
ببنە بەشێک لە سیستمی حقووقی نێودەوڵەتی.
()8

ژمارە 760

2

30ی ڕەزبەری 22 _ ١٣٩٨ی ئۆکتۆبر ٢٠١٩

درێژەی سەروتار

دوژمنایەتیی پرسی کورد و
بەرەنگاریی ڕۆژاوا
کورد و فیداکاری و گیان بەخشینی پێشمەرگە لە باشوور
بە پشتیوانیی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی شەڕ لە دژی داعش،
بــاشــووری کوردستانی پــاراســت .بــەاڵم شــەڕ لە ڕۆژئــاوا
بــەهــۆی تێکچوونی وەزع ــی ســووریــە و کەلکوەرگرتنی
داعش لە نالەباریی وەزعی ئەوێ ماوەی شەڕەکەی درێژتر
کردەوە .کۆبانێ بەهۆی ئازایەتی و لە خۆبوردوویی کچان
و کوڕانی شەڕڤانی ڕۆژاوا ،بوو بە ڕەمزێکی جیهانی لە
بەرخۆدان و تێکشکاندنی داعش .لەم شەڕەدا ئەمریکا وەک
سەرکردەی هێزی هاوپەیمانی دژی داعش ڕۆڵی سەرەکیی
هەبوو لە پشتیوانیی سەربازی کوردەکان .تا ئەو جێگەی بە
یارمەتیی ئەوان هێزێکی بەرفراوان لە دانیشتووانی ناوچە
بە کورد و عەرەب و مەسیحییەوە لەژێر ناوی هێزەکانی
سووریەی دێموکرات ڕێک خرا و بە چەکی ئەمریکی تەیار
کران .هەرچەند هەر لە سەرەتاوە زۆر کەس بەگومانەوە
دەیانڕوانییە پێگە و دەوری ئەمریکا لە سوورییەدا ،بەاڵم
بــوون و پشتیوانیی هێزە هاوپەیمانەکان ئومێدی ئەوەی
دروســت کــردبــوو کە ئــەم هێزە و ئــەو ناوچانەی لەبەر
دەستیان دایــە هــەم دەتــوانــێ کاریگەری لە دارشتنەوەی
قەوارەیەکی دێموکراتیکی بۆ داهاتووی سوورییە هەبێ و
هەم بۆ یەکەم جار کورد لە ژیر سایەی فیداکارییەکانی
خۆی لە بەرەیەکی جیهانیدا ،النیکەمی مافە ئینسانییەکانی
بۆ دابین بکرێ.
مــەخــابــن بــەدگــومــانــیــیــەکــان بـــەرامـــبـــەر ســیــاســەتــی
بەرژەوەندیخوازانەی ئەمریکا وەڕاســت گەڕا و دەوڵەتی
دۆناڵد تڕامپ بە دوور لە هەموو پرێنسیپێکی سیاسی بە
بڕیاری کتووپڕی کشانەوەی هێزەکانی لە ناوچەکانی ژێر
دەسەاڵتی هەسەدەدا ،ڕێگەی بۆ هێرشی سەربازیی دەوڵەتی
تورکیە بۆ سەر ئەو ناوچانە کە دیاربوو پێشتر خۆی بۆ
ئامادە کردبوو خۆش کرد .هەر ئەم کــردارەی تڕامپ کە
بە خەیانەتێکی دیکە لە کوردەکان ناوبرا وایکرد ئەرتەشی
پۆشتە و پەرداخی تورکیە لە ١٧ی ڕەزبــەردا بەدرۆ و بە
ناوی شەڕ لە دژی تێرۆریزم هێرشی بەرینی خۆی بۆ سەر
شار و گوندەکانی ڕۆژاوا دەست پێبکا و بە بەرچاوی هێزە
هاوپەیمانەکانەوە کە بە یارمەتی و فیداکاری کوردەکانی
ڕۆژاوا شانازیی تێکشکانی داعشیان پێ بڕابوو ،بێ بەزەییانە
کوشتاری بە کۆمەڵی خەڵکی لە ژن و منداڵەوە وەڕی خست.
ئەو شەڕەی تورکیە بەسەر ڕۆژاوایدا سەپاند ،تەنیا لە چەند
ڕۆژدا بە سەدان کوژراو و برینداری لێکەوتەوە و بە دەیان
هەزار کەس مەجبوور بە بەجێهێشتنی ماڵ و حاڵیان بوون
ئەم بڕیارە هەڵنەسێنگدراوەی ئاغای تڕامپ کە زیانێکی
گـــەورەی بــە کــورد لــە ڕۆژاوا و دابینکردنی ئــارامــی لە
ناوچەکەدا و بە ئێعتباری سیاسیی ئەمریکا گەیاند ،لەگەڵ
بەرهەڵستی بەرین لە کۆمەڵگەی جیهانیدا بەرەوڕووبوو.
ناڕەزایەتیی توندی ئەندامانی کۆنگرە و سێنای ئەمریکا
لە بڕیار و لێدوانەکانی تڕامپ ،هەڵوێستی بەجێ بەاڵم
نــاکــارامــەی یەکیەتیی ئ ــورووپ ــا ،وەدەنــگــهــاتــنــی واڵتــانــی
کۆمکاری عەرەبی و ناڕەزایەتیی زۆر لە واڵتانی دیکە کە
بوونە هۆی دروستکردنی فشارێکی زۆر لەسەر دەوڵەتی
ئەمریکا ،کارگێڕانی سیاسەتی تڕامپیان خستە سەر ئەو
ڕێگە کە لە الیەک بە هەڕەشەی تەحریم و لە الیەکی دیکەوە
بە ناردنی بەهێزترین بەرپرسانیان بۆ تورکیە بکەونە هەوڵی
ڕاگرتنی کاتیی شەڕەکە .کارێک کە ئەگەر هیچ هومێدێکی
نوێی الی کوردەکان دروست نەکرد بەاڵم بوو بە فرسەتێک
کە بەشێک لە ژن و منداڵی دانیشتووی ئەو ناوچانە هەلی
خۆڕزگاربوونیان لە چنگ مەرگێکی چاوەڕوانکراو دەست
کەوت؛ ئەمەش لە حاڵێکدابوو کە هەموو الیەک چاوەڕوانی
زیاتریان دەکرد لەم هەوڵە بە پەالنە و النیکەم دەبوو بڕیاری
ڕاوەستانی یەکجاریی شەڕی لێ بکەوتایەوە.
ئەگەر لەم شەڕە نابەرامبەرەدا کورد بەتەنیا مایەوە و
دیسانیش شۆڕشی مافخوازانەی کورد لە پێناو ساتوسەودا
ئابوورییەکاندا پشتگوێ خرا ،بەاڵم ئەوەی دەبێ لە بەرچاو
ون نەبێ خۆڕاگری و لە خۆبووردوویی شەڕڤانانی ڕۆژاوا لە
بەرامبەر هێرشی بەرفراوانی تورکیە ،پشتیوانی و هاودەنگی
هەموو کوردستانیان لە پانتایی واڵتانی جیهاندا و هەڵخڕانی
ســۆزی دۆستانی کــورد لە ئەمریکا و ئــورووپــادا بوو کە
نەیانهێشت ژینوسایدی خەڵکی ئەم بەشە لە کوردستان لە
ژێر پــەردەی سیاسەتی بێدەنگی زلهێزەکاندا کە بە دوور
لە هەر چەشنە بیرکردنەوەییەکی ئێنسانی تەنیا لە بیری
بەرژەوەندییەکانی خۆیاندان ،سەر بگرێ.
بێگومان ئیستا ڕۆژاوا تووشی چارەنووسێکی نادیار بووە.
بەاڵم بۆ داهاتووی ڕۆژاوا و هەموو بەشەکانی کوردستان
پێویستە چاوخشاندنەوەیەکی جــیــددی بــە سیاسەت و
ڕوانینەکاندا بکرێتەوە .مەسەلەی کورد ئیستا بە قۆناغێکی
هەستیاردا تێدەپەڕێ .گۆڕانکارییەکان زۆرجار بە دوور لە
ئیرادەی کورد دەچنە پێش .پێویستە لە هەموو بەشەکانی
کوردستاندا هەوڵی هاودەنگییەک لە ئاست پێویستییەکانی
ئیستا و داهاتوومان بگرینە بەر.

مستەفا مەولوودی :کورد لە ڕۆژئاوا لە پێناو پاراستنی
کەرامەتی مرۆڤ و ئەمنیەتی جیهانیدا شەڕی کردوە ،ئەویش
لەدژی تاریکترین بیری سەردەم؛ بۆیە تاوانە پشتیان چۆڵ بکرێ
دیمانە :شەونم هەمزەیی

ڕووداوەکانی ڕۆژاوای کوردستان لەم رۆژانەدا چەقی سەرنج و لێکدانەوەکان لە ناوچە و جیهانیشە .ئەم ڕووداوانەی کاریگەریی زۆری
لەسەر ڕیزبەندیی سیاسی و هەڵوێست و هەروەها کاردانەوە جیاوازەکان لە زۆربەی شوێنەکان بەتایبەت لە کوردستان بووە .ڕۆژاوا بۆ
گەیشتە ئەمرۆ؟ مەترسییەکان بۆسەر داهاتوو کورد چەندەن؟ کۆماری ئیسالمیی ئێران لەکوێی ئەم هاوکێشەیە دایە؟ بۆ تاوتوێی ئەم باسانە
و وەستان لەسەر چەند تەوەرێکی دی« ،کوردستان» دیمانەیەکی لەگەڵ کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان پێک هێناوە.
کاک مستەفا با بەو پرسیارە دەست پێبکەین کە
لە ڕۆژاوای کوردستان چ دەگوزەرێ و ڕۆژاوا بۆ
گەیشتە ئەم دۆخە؟
ئــــەوەی ئێستا لــە ڕۆژاوا ڕادەبــــــرێ ،تــڕامــپ
چەخماغەکەی لێدا .لــەدوای پێوەندیی تەلەفوونیی
ترامپ بە ئەردۆغان و کشانەوەی هەڵنەسەنگێندراو
و بە پەلەپڕووزەی هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژاوای
کوردستان ،هێرشی بەرباڵوی هێزەکانی تورکیە بە
هاوکاریی سپای ئــازادی سووریە _کە وەک باس
دەکەن تێکەڵییەکی سەیر و زۆر نامۆن_ بۆ سەر
ڕۆژاوای کــوردســتــان دەســتــی پێکرد .هەرچەندە
شەڕڤان و کچ و کــوڕە خەباتکارانی ئەو دەڤــەرە
بەرگرییەکی کەموێنەیان کـــردوە ،بــەاڵم لــە شار
و گوندەکانی ئــەو دەڤ ــەرە کە هێرشیان کراوەتە
سەر ،کارەساتی مرۆڤی ڕوو دەدا و خەڵكی سڤیل
دەکوژرێ و شار و گوند و ماڵ و حاڵی دانیشتووانی
وێران دەکرێ و خەڵك ئاوارە و پەڕیوەی هەندەران
دەبــن .بەپێی ئــامــاری نافەرمی تا ئێستا زیاتر لە
سێسەد هەزار کەس ئاوارە بوون ،بە سەدان کەس
کوژراو و بریندار هەیە .ڕاپۆرتە نافەرمییەکانیش بە
نیشاندانی بریندارەکان گوزارشت لەوە دەدەن کە
تەنانەت چەکی قەدەغەکراویش لەسەر خەڵكی سڤیل
بەکار هێنراوە ،دیارە وەک ڕاپۆرتەکان باس دەکەن
بە دەیــان سەربازی تــورک و بەسەدان چەکداری
سپای بەناو ئازادی سوورییە لەو شەڕەدا کوژراون
و بەداخەوە دەیان شەڕڤانیش شەهید و سەدانیش
بریندار بوون.
ئ ــەوەی لــە ڕۆژاوا ڕوو دەدا بەشی زۆری بۆ
سازان و رێککەوتنی واڵتانی خاوەن بەرژەوەند لە
سووریە دەگەڕێتەوە کە بەداخەوە لەسەر حسێب و
لەسەر خاک و بەرژەوەندییەکانی کورد دەکرێ ،هەر
ئەو کــوردەی دەوری گرینگ و چارەنووسسازی
لە شکستدانی داعــش ،وەک هەڕەشەیەک بۆسەر
ئەمنیەتی جیهان و ناوچە هەبوو.
کەم نین ئەوانەی دەڵێن ئەوەی لە ڕۆژاوای
کوردستان ڕوو دەدا دەرەنجامی کردەوەکانی کورد
خۆیەتی ،ئایا هەموو مەسەلەکە ئەوەیە؟
من پێم وانییە ،بۆ؟ یەکەم ،دانیشتووانی ڕۆژاوای
کوردستان بەپێی هەلومەرجی سیاسی_جوغرافیایی
ناوچەکە لە دەرفەتێک کە لەو دەڤەرە هاتۆتە پێش،
کەلكیان وەرگرتوە ،ڕێکخستنی سیاسی و مەدەنییان
دروست کردوە ،هێزێکی باشی بەرگرییان لە کچان
و کــوڕانــی ئــەو بــەشــە لــە کــوردســتــان لــە هەموو
پێکهاتەکان پێک هێناوە ،ئیدارە و خۆبەڕێوەبەریی
خەڵكییان لە ناوچەکەیان دامەزراندوە ،چەند ساڵێکە
لە بۆشایی دەستەاڵتی حکوومەتی ناوەندی بەباشی
ئــەو بۆشاییەیان لە بــەرژەوەنــدیــی خەڵکی خۆیان
پــڕ کــردۆتــەوە و لــە سۆنگەی هــەمــوو ئــەوانــەوە،

بەنیسبەت بەشەکانی دیکەی سووریە خەڵك زۆر
کەمتر تووشی ئاوارەیی و شارەکان کەمتر تووشی
وێرانی بــوون .ئــەوان لەگەڵ هاوپەیمانانی دژبە
داعش مەترسییەکی گەورەیان لەکۆڵ مرۆڤایەتی
کردەوە .لەڕاستیدا تێکشاندنی ئیرادەی مرۆڤکوژی
و وێرانکاریی داعش لەسەر زەوی ،لەسەر دەستی
هێزی شەڕڤان لە سووریە و هێزی پێشمەرگە
لە عێراق بوو کە بە هەیبەت و ئازایەتی و خۆین
و قوربانیدان و گیانبەختکردنی زیاتر لە یــازدە
ه ــەزار شەهید وەدی هــاتــوە .کــورد لــە ڕۆژئ ــاوا
سیاسەتیان بە نیسبەت دەوڵەتی ناوەندیش ،مەدارا
و دوورکەوتنەوە لە شەڕ و لێکدان بووە.
ڕاستە دەکری بەنیسبەت جۆری سیاسەت کردن
و هەڵسوکەوتی «پەیەدە» لە ڕۆژاوای کوردستان
سەرنج و تێبینیش هەبن ،وەک ئــەوەی پەیەدە
مەیدانی ئەوەی نەدا کە هەموو هێزە سیاسییەکانی
ڕۆژاوا دەوری خۆیان هەبێ و هەر بۆیە نەکراوە
لە وزە و توانایی هەموو الیەنەکان وەک پێویست
کەلک وەربگیردرێ .یان لەبارەی ئیلهام وەرگرتنی
پەیەدە لە پ ک ک و سیاسەتەکانی ئەم حیزبە
کــە تێبینیی جــیــددیــمــان بـــووە و لــە دانیشتمان
لەگەڵ هەڤااڵنمان لە پەیەدە ،ڕوانگەی خۆمان و
شوێنەواری ناموناسبی ئەو سیاسەتەشمان وەبیر
هێناونەوە ،هەر ئەو شتەی کە ئێستا بۆتە بیانووی
تورکیە بۆ هێرش بۆسەر ڕۆژاوای کوردستان و
سووریە؛ بەاڵم ئەوانە هیجی پاساوی ئەم هێرش
و دەستدرێژییەی تورکیە نین .بەسەرنجدان بە
ئەزموونی ئیداری و خۆبەڕێوەبەریی پەیەدە و
ڕەفتار و هەڵسوکەوتیان لە پێنج _ شەش ساڵی
ڕابردووشدا دەبینین کە دەسەاڵتی خۆبەڕێوەبەریی
کورد لەو ناوچەیەدا هیچ کێشەیەکی ئەمنیەتی بۆ
تورکیە دروست نەکردوە ،لەو هەرێمەوە هێرش
نەکراوەتە سەر ئەم واڵتە و کەسێکی ئەو واڵتەش
زیانی پێ نەگەیشتوە ،تەنانەت یەک فیشەکیش لە
سنووری واڵتــی سووریە کە پەیەدە دەستەاڵتی
بــەســەریــدا بــووە بــە خاكی تــورکــیــەدا نەتەقیوە.
سنووری تورکیە لەو دەڤــەرە سنوورێکی تەواو
ئ ــارام ب ــووە ،تەنانەت ئــاوارەکــانــی کــە ئێستا لە
تورکیەن زۆر کەمیان هیی ئەو سنوورەن .بۆیە
ئەوانەی وا دەڵێن یان زانیارییان نییە یان هەر
پاساوێکی بێبنەمایە کە تورکیە کەلکی خراپی لێ
وەردەگرێ.
الیەکی دیکەی ئەم بابەتە ڕاست بۆ سیاسەتەکانی
ئێستای ئەمریکا و مەزنیخوازیی تورکیە و چەند
فاکتۆرێکی دەرەکیی دی دەگەڕێتەوە کە لە ئیختیار
و دەسەاڵتی کــورد بــەدوورن و سەرنجەکان بۆ
لێکۆڵینەوە لەو پێشهاتە دەبێ لەسەر ئەوانە بن.

پێتان وایە مقاومەت و بەردەوامیی خۆڕاگریی کورد
بتوانێ گۆڕان لە هاوکێشەکاندا دروست بکا؟ کورد چیی
بەدەستەوەیە بۆ گۆڕینی هاوکێشەکە لە بەرژەوەندیی
خۆیدا؟
هــەر چەندە بــەداخــەوە هێزی دوو الیەنی شەڕەکە
زۆر نابەرامبەرە .دەوڵەتی هێرشکەر سپاکەی بە هەموو
کەرەسەیەکی نیزامی تەیارە و ،ئەرتەشی بەناو ئازادی
سووریەش کە بۆ تورکیە شەڕ دەکەن لەالیەن تورکیەوە
تەیار و پڕچەک ک ــراون؛ بــەاڵم ئــەو هێزەی دیفاع لە
خاک و خەڵكەکەی خۆی دەکا و ئازایانە لە بەرامبەر
ئەو هێرشە زاڵمانەدا ڕاوەستاوە ،چەکی دەستیان تەنیا
دەستکەوتەکانی شەڕی داعشە ،بەاڵم بە ئیرادەیەکی قایم
و پۆاڵیین خۆیان ڕاگرتوە و دیفاع دەکەن .تا ئێستا ئەو
خۆڕاگرییەی کە بۆ پاراستنی خاک و خەڵك لە خۆیانی
نیشان دەدن ئۆگرییەکی زۆری لە شەقام و لەنێو خەڵك
و کەسایەتی و تەنانەت دەوڵەتانیش بۆ ڕاکێشاون.
ئەمن پێم وایە ئەگەر تا چەند ڕۆژێکی دیکە هەر ئاوا
ئازایانە خۆ ڕابگرن ،ئیمکانی هەیە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
ناچار بێ هەنگاوێکی پێشگیرانە هەڵبێنێ ،دەنا کارەساتی
گەورەی مرۆیی زیاتر ڕوو دەدا .زیانەکانیش دیارە کە
چین  .ژمارەیەکی زۆرتر لە باشترین شەڕڤانەکان کە
لەسەر زەوی داعشی تێک شکاندوە لەدەست دەچن،
ســنــووری یاسایی واڵتێک پێشێل دەکــرێ و بەشێکی
ئەو واڵتە داگیر دەکرێ ،بەپێی لێدوانی کاربەدەستانی
پلەبەرزی تورکیە خەڵكی شوێنی دیکە لــەو ناوچانە
نیشتەجێ دەکــرێــن و دێموگرافیی ئــەو نــاوچــەیــە بە
تەواوی دەگۆڕدرێ ،کە ئەوە دەبێتە هۆی دروستکردن و
سەرهەڵدانی کێشەی زیاتری دیکە لەو ناوچە هەستیارە
کە دەتــوانــێ لە کۆتاییدا شــەڕ و ماڵوێرانیی زیاتری
بەدوودا بێ .بۆیە پێم وایە مقاومەت دەتوانێ حەقانییەت
و ڕەسەنایەتیی ئەو خەڵكە لەو دەڤەرە بۆ چەندەمین جار
بسەلمێنێتەوە و ویژدانی مرۆڤایەتیش بەخەبەر بێنێ و،
کارێکی کردەیی بکرێ بۆ بەربەست دانان لەبەردەم ئەو
هێرشە ناڕەوایە و پێشگیری لە کارەساتی مرۆیی زیاتر.

کاک مستەفا ئەو ڕۆژانە زۆر قسە لەوە دەکرێ کە
کورد جارێکی دیکەش خیانەتی لێ کرا ،مەبەست
ئەمریکاشە .ئێوە چۆن چاو لە چەمکی بەرژەوەندی و
هەروەها ئەمەگ و خیانەت لە سیاسەتدا و لە نێوان
پێوەندییەکانی چەند الیەندا دەکەن؟
بە خوێندنەوە و تەفسیرێک ،بەڵێ ئــەوە ڕاستە کە
واڵتان لەگەڵ یەکتر یان الیەنێک هاوپەیمانی پێک دێنن،
ئەگەر خۆیان بە ئامانجی تایبەتیی خۆیان گەیشتن
پشت لە هاوپەیمانەکانیان دەکەن ،کە ئاکامی ئەو پشت
تێکردنە شەڕ و ئاوارەیی خەڵكە و کارەساتی مرۆیی لێ
دەکەوێتەوە .وەک ئەوەی ئێستا لە ڕۆژاوا لە ئارادایە.
بەاڵم لە سیاسەتدا دەڵێین نە دۆست و نە دوژمن هەتا
سەر نییە ،بەڵکوو بەرژەوەندیی هاوبەش.....
بەرەنگارییەکی کەموێنە لە ڕۆژاوا دەکرێ.
درێژە بۆ الپەرەی٣
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هەیە .دەکــرێ ئەوە بە زەمــان و مەکان و ئامانجیش
گۆڕانی بەسەردا بێ ،بەاڵم ئەوە لەسەر ڕۆژاوا و لە
پێوەندی لەگەڵ دۆزی کورددا بە هیچ جۆرێک دروست
نییە .بۆ؟ لەبەر ئەوە ئەوانە خەباتکاری نەتەوەیەکن کە
بۆ مافی نەتەوەیی گەلێکی بندەست خەبات دەکــەن و
چاویان لە ماف و خاک و بەربەست کردنی ئازادیی
هیچ گەل و نەتەوەیەک تەنانەت کەمایەتییەک نییە .هەر
بەپێی مەنشووری نەتەوە یەکگرتووەکان ،ئامانجی ئەوان
تەبایە لەگەڵ ئامانجی مرۆڤدۆستانە و مافویستانە بەبێ
پێشێلکردنی مافی کەسانی دیکە .جیا لەوەش کوردەکان
ئەندام و بەشدار بوون لە هاوپەیمانیی دژی داعش ،یانی
شەڕیان بۆ پاراستنی بەشەرییەت و کەرامەتی ئینسانی
کردوە لەگەڵ تاریکترین بیر و ئەندێشەی سەردەم .بە
واتایەکی دی یانی شەڕی ئەوان بۆ گرووپێکی ئەتنیکی
و تایفی نەبووە ،بۆ مرۆڤایەتی و ئاسوودەیی ئینسان
بووە .بۆیە ئەوانە خەباتکاری مەیدانی شوناسخوازی و
پاراستنی کەرامەتی ئینسانی بوون .ڕوونە هەر هێز و
الیەنێک لە تەنگانەدا ئەوانە بە تەنیا بەجێ بهێڵێ و بە
شێوەیەک لە شێوەکان بە گورگان خواردوویان بدا ،ئەوە
جیا خۆدزینەوە لە بەرپرسایەتی و دەروەستی ناکرێ
ناوی دیکەی جگە لە خیانەت لەسەر دابندرێ .بۆیە لەو
شێوە لە سیاسەت کردنە کە بەرژەوەندیی هەموو الیەک
نەپارێزرا و خەیانەت و پشت تێکردن ڕووی دا ،ئەمە
لێکەوتەیەکی خراپی دەبێ .بۆیە لە سیاسەتیشدا دەبێ
حیساب بۆ ئەخالق و پاراستنی بەرژەوەندیی گشتی
بکرێ.
پێتان وا نییە ئەو مەترسییە هەر لەسەر ڕۆژاوا
نییە ،بەڵکوو باشووری کوردستان و بەشەکانی
دیکەی کوردستانیش دەگرێتەوە؟
هەر چەندە لە لێدوانی هێندێک لە بەرپرسانی تورکیەدا
وا دەخوێندرێتەوە کە ئەگەر پیالنەکەیان لە ڕۆژئاوا سەر
بگرێ ،مەترسی دەکەوێتە سەر باشووری کوردستانیش،
بــەاڵم من وا بیر نــاکــەمــەوە ،لەبەر ئــەوەی جیاوازیی
ئەو دوو بەشەی کوردستان بەیەکەوە زۆرە .یەکەم
هەرێمی کوردستان قەوارەیەکی سیاسی و ئیدارییە کە
دەستووری عێراق دانی پێداناوە و واڵتانی دەرەوەش
تــەنــانــەت حکوومەتی تــورکــیــەش بــەشــێــوەی دیفاکتۆ
ئیعترافی پێ کــردوە .هاوکات هەر ئێستا پێوەندییەکی
قووڵی سیاسی و بازرگانی لە نێوان هەرێمی کوردستان
و حکوومەتی تورکیەدا هەیە .پاشان بــەدوای ڕاپرسی
بۆ سەربەخۆیی کوردستان لە هەرێمی کوردستان لە
٢٥ی سێپتامبری  ٢٠١٧کە لەگەڵ ئەوەدا تورکیە زۆر
دژایەتیی ئەم بڕیارەی باشووری دەکــرد و کۆمەڵیك
فشار و تەحریمیشی خستە سەر هەرێمی کوردستان،
بــەاڵم بۆ ئــەوە نەچوو کە ئەو هەرێمە داگیر بکا .جیا
لەوەش جۆری پێوەندیی دەستەاڵتی سیاسی لە هەرێمی
کوردستان لەگەڵ تورکیە لەگەڵ ڕۆژاوای کوردستان
زۆر جیاوازە ،لەو سۆنگەیەوە ئەمن پێموانییە حاڵەتێکی
وا ڕوو بدا.
ئێران لە کوێی هاوکێشەکە دایە؟ ئایا ئەوەی لە

30ی ڕەزبەر 22 _ ١٣٩٨ی ئۆکتۆبر ٢٠١٩
ڕۆژاوا ڕادەبرێ لە بەرژەوەندیی ئێراندایە؟
هــــەر چـــەنـــدە خ ــۆب ــەڕێ ــوەب ــەری ــی ڕۆژاوا هیچ
بــەرژەوەنــدیــیــەکــی حــکــوومــەتــی ئــێــرانــی لــە نــاوچــەدا
وەمەترسی نەخستوە و ،ئێرانیش بەڕواڵەت وانیشان
نادا کە لەدژی خۆبەڕێوەبەریی ڕۆژئاوا بێ ،بەاڵم هەر
ئەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە دەکشێنەوە و
دەستئاوەاڵیی زیاتر بۆ ئێران دروســت دەبــێ ،ئەمە
خۆی بە قازانجی حکوومەتی ئێرانە .سروشتییە کە
هەر شکان و نسکۆیەکی بزووتنەوەی کــورد لەهەر
بەشێکی کــوردســتــان بــەدڵــی رێــژیــمــی ئــێــرانــە .جیا
لــەوەش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا یارمەتی بە
جێبەجێ کردنی پیالنی تورکیە کــردوە کە بەگشتی
دەبێتە هۆی الوازکــردنــی دەستەاڵتی کوردەکان لەو
سنوورە و گەڕانەوەی هێزەکانی حکوومەتی سووریە
کە هاوپەیمانی حکومەتی ئێرانە و جێبەجێ کردنی
سیاسەت و ستراتێژیی ڕووســیــە کە هەموویان لە
ڕاستای سیاسەتی ئێران و لە بەرژەوەندیی سیاسیی
حکوومەتی ئێراندایە.
ئێران بەڕەسمی هێرش و پەالمارەکەی تورکیەی
مەحکووم کـــردوە ،بــەاڵم لە زۆر شوێن ڕێگەی
لە خۆپیشاندانی خەڵک گرتوە و نیزیک بە 100
کەس لە چاالکانی مەدەنیی کوردستانی بەهۆی
بەشدارییان لە مەحکوومکردنی دەستدرێژییەکەی
دەوڵەتی تورکیە دەسبەسەر کردوە .ئەم سیاسەتە
دوو فاقەیە بۆ کام مەبەستە و لە چییەوە سەرچاوە
دەگرێ؟
ئــەمــن پــێــم وایـــە مــەحــکــووم کــردنــی هێرشەکەی
حکوومەتی تورکیە لەالیەن حکوومەتی ئێرانەوە لە
سێناریۆیەک زیاتر نییە .بۆیە تا ئێستا حکوومەتی
ئــێــران و خەڵكی ئــێــران هیچ هەڵوێستێکی جیدی و
کاردانەوەیەکی بەرچاویان نەبووە .خەڵكی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کە هەستێکی نەتەوایەتیی بەهێزیان هەیە،
کە دەزان ــن بەشێک لە نــەتــەوەی کــورد ئــاوا زاڵمانە
هێرشی دەکرێتە ســەر و قــەاڵچــۆ دەکـــرێ ،ناتوانێ
بـێتــەفــاوەت بــێ؛ بۆیە وا بێباکانە دێتە سەرشەقام
و هێرشی حکوومەتی تــورکــیــە مــەحــکــووم دەک ــا و
هاوسۆزی بۆ خەڵكی ڕۆژاوا دەردەبڕێ ،کە بەگشتی
دەبێتە هەوێنی هاوپێوەندیی نەتەوەیی و دروستکردنی
فــەزای سیاسیی زیاتر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە
حکوومەتی ئێران چاوی دیتنی ئەو خرۆشانەی نییە.
لەبەر ئەوە دەیهەوێ بە فشار و تۆقاندن و قۆڵبەست
کـــردن خــەڵــكــی ڕۆژهـــــەاڵت چــاوتــرســێــن بــکــا ،غافڵ
لەوەی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەدایم لەسەر
ڕووداوەکــانــی هەموو بەشەکانی کوردستان لەسەر
هەست و خاوەن هەڵوێست بوون و؛ بێباکانە و بێترس
فشاری حکوومەتیان تەحەمول کــردوە .خەڵکی ئێمە
لەمێژە تێچووی ئــەم جــۆرە هەڵوێستە نەتەوەیی و
شۆڕشگێڕانەکانیان دەدەن.
لە دوو ساڵی ڕابـــردوودا ڕووداوی گرینگ و
چارەنووسساز ڕووی داوە لە ناوچە و لە پێوەندی

لەگەڵ پرسی کــورددا ،وەک ڕووداوەکــانــی دوای
ڕێفڕاندۆم و لە دەستدانی کەرکووک و کۆمەڵێک
ناوچەی زۆری دیکەی کوردستانی ،وەک ئەوەی ئێستا
لە ڕۆژاوا ڕوو دەدا .بەاڵم وێناچێ ئەوانە کاریگەریی
بنەڕەتییان کردبێتە سەر بەخۆداچوونەوەی هێزە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان .بۆ؟
وانییە کــە بڵێی هــێــزە سیاسییەکانی ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان خوێندنەوە بۆ ئــەو ڕووداوانـــە نەکەن و
لەبەرچاویان نەگرن .بێگومان ئەو بابەتانە هەمیشە بە
گرینگی و هەستیارییەوە سەیر دەکرێن .بۆیە ئێمە لە
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ئەو
مەسەالنەمان زۆر تــاوتــوێ ک ــردوە ،تەنانەت لەگەڵ
هێزەکانی دیکەش لەسەر ئەو ڕووداوانە قسە دەکەین
و بۆخۆشمان وەک حیزبی دێموکراتی کوردستان
خــوێــنــدنــەوەیــان بــۆ دەکــەیــن و ،لــە ه ــەر بــارێــکــەوە
تاوتوێیان دەکەین .زۆر بەوردی باس لە خاڵە نێگەتیڤ
و پۆزیتیڤەکانیشیان دەکەین ،بە مەبەستی ئەزموون
لــێــوەرگــرتــن .بـــەاڵم ئـــەوەی ڕاســـت بــێ هــەمــوو ئەو
ڕووداوە تراژێدییانە کە ڕوویان داوە و لە خوێندنەوە
و تــاوتــوێ کــردنــی ڕووداوەکـــــان بــاس لــە دەرس و
ئەزموونەکانیان ئێمەیان وەک هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــان نەهێناوەتە ســەر ئــەو بــڕوایــە ،کــە ئــەوە
دەکــرێ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش ڕوو بدا و ئێمە
تووشی کارەساتی چاوەڕواننەکراو بکا .بۆیە ڕاستە و
دەبێ و پێویستە لەسەر پالن و ستراتێژییەکی هاوبەش
و ڕوون ساغ ببینەوە و کاری بۆ بکەین.
وەک دواپرسیار ،ئەو هەڕەشە و مەترسییانە
کورد چۆن دەتوانێ لەسەر خۆیانی البدا و بیکا بە
دەرفەت؟ مەبەستم کورد بە گشتییە لە هەر بەشێکی
کوردستان.
لە ڕاستیدا ئەو هەڕەشە و مەترسییانە دەبێ بۆ ئێمە
جێگای ئەزموون و دەرس لێوەرگرتنی زیاتر بێ ،لە
سیاسەت کــردن ،لە بەستنی هاوپەیمانی و چەند و
چۆنیی داواکان ،وەک داوای سیاسی و نەتەوایەتی و
کۆمەاڵیەتی لەگەڵ ئەوەدا پێویستە لە خەبات و تێکۆشان
شێلگیرترمان بکا؛ بەاڵم دەبێ لە هەموو دەرفەتەکان
بەباشی کەلک وەربگیرێ ،لە هەموو شێوەکانی خەبات
باشتر س ــوود وەربــگــریــن .لــەگــەڵ ئـــەوەدا نــەتــەوەی
ک ــورد مــافــی سیاسی و ئینسانیی خۆیەتی خــاوەن
دەوڵــەت و کیانی سیاسیی خۆی بێ .بەاڵم دەبێ ئەو
ڕاستییەش قــەبــووڵ بکەین ســەردەمــەکــە لە ئێستادا
هــەر ئــەوە دەخـــوازێ کە کــوردی هەموو بەشەکانی
کوردستان لەگەڵ گەالنی ئەو واڵتانە و لە چوارچێوەی
ئــەو واحیدی جوغرافیاییە دانــپــێــدانــراوەدا کــار بکا و
خەبات بکا بۆ دابینکردنی دێموکراسی لەو واڵتــە و،
جێگیرکردنی حقووق و مافی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی
خەڵكی کوردستان و پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی لە
چوارچێوەی واڵتی خۆی لە ناوچەکەدا.
سپاس بۆ بەشداریتان لەم دیمانەیەدا
سپاس بۆ ئێوەش

(کوژران و برینداربوونی  33کۆڵبەر ،دەسبەسەرکردنی  92کەس و خۆکوشتنی  35کەس)

لە ماوەی مانگی رەزبەری ئەمساڵدا هەر نەبێ  167حاڵەتی زبری پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕووی داوە کە ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تۆماری کردوون.
به پێی بانکی زانیاریی ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەم مانگەدا
النیکەم  33کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بە تەقەی ڕاستەوخۆ ،یان بەربوونەوە لە شاخ
بەهۆی ڕاوهدوونانی هێز ه چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون .لەو
 33کاسبکارە  28کەسیان بریندار بوون و  5کۆڵبەریش کوژراون و گیانیان لە دەست
داوە.
کوژران و برینداربوونی  33کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە مانگی ڕەزبەر لە حالێکدایە
کە لە سێ مانگی هاوین  66و لە وەرزی بەهاریشدا  56کۆڵبەر و کاسبکار لە پێناو
پارووە نانێکدا کوژرابوون و بریندار بوون .بەوەش ژمارەی ئەو کەسانەی لە سەرەتای
ئەمساڵەوە تا ئێستا کوژراون و بریندار بوون گەیشتۆتە  155کەس.
شایانی باسە کــە پــارەکــەش النیکەم  242کۆڵبەر و کاسبکاری کــورد لــە ناوچە
سنوورییەکان بە هۆکاری سروشتیی وەک ڕەقهەاڵتن لە سەرما و هۆکاری ناسروشتیی

تەقەی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم کوژرابوون و بریندار ببوون.
لە مانگی ڕەزبەری ئەم ساڵدا هەروەها  9زیندانیی کورد ئێعدام کراون.
دەزگای قەزایی ڕێژیم لە سێ مانگی یەکەمی ئەمساڵدا  7زیندانی و لە
سێ مانگی هاوینیشدا  14بەندیی کوردی لە دار دابوو و بەوەش ژمارەی
ئەم کەسانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا لە زیندانەکاندا ئێعدام
کراون گەیشتە  30کەس .دەزگای قەزایی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە
ساڵی ڕابردووشدا النیکەم النیکەم  49بەندیی کوردی لە زیندانەکانی
ئێراندا ئیعدام کردبوو.
لە پێوەندی لەگەڵ گرتن و بەندکراندا ،لە مــاوەی مانگی ڕەزبــەردا
النیکەم  92کەس بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی دژی کۆماری ئیسالمی
و ئەندامەتی یان هاوکاریکردنی حیزبێکی کوردیی دژبــەری کۆماری
ئیسالمی گیراون .لە وەرزی بەهاری ئەمساڵیشدا النیکەم  106کەس
و لە وەرزی هاوینیشدا  216کەس بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی لە
دژی ڕێژیم گیرابوون و بەوەش ژمــارەی ئەم کەسانەی لە سەرەتای
ئەمساڵەوە تا ئێستا گیراون ،گەیشتە  414کەس کە نیزیک بە  80کەس
لەوان بەتاوانی ناڕەزایەتی دەربڕین بە هێرشی تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوای
کوردستان دەسبەسەر و زیندانی کراون .جێی بیرهێنانەوەیە کە لە ساڵی
ڕابردووشدا  641کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی
لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی
لە دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیرابوون.
خۆکوژی ،هەر وەکوو ڕابردوو دیاردەی تڕاژیدیکی کوردستان بوو.
لە مانگی ڕەزبەری ئەمساڵدا النیکەم زیاتر لە  35کەس خۆیان کوشتوە
کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی  21کەس
لەوانی ئاشکرا کردوە .لە وەرزی بەهاریشدا ئەوەندەی ناوەندی مافی
مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تۆماری کردبوو 72 ،کەس و لە وەرزی
هاوینیشدا  87لە کوردستان خۆیان کوشتبوو و بەوەش ژمارەی ئەم
کەسانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا خۆیان کوشتوە و ناو و
نیشانیان تۆمار کراوە ،گەیشتە  180کەس .لە ساڵی ڕابردووشدا النیکەم
 170کەس لەو سەدان کەسەی هەوڵی خۆکوشتنیان دابوو ،بەداخەوە
هەوڵەکانیان سەرکەوتوو ببوو کە  62کەسیان پیاو و  108کەسیان ژن
بوون.

ههڵوێستمان لهبارهی
مهترسییهکانی سهر

ڕۆژئاوای کوردستان

لە هەلومەرجی هەستیاری ئێستای خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست بە تایبەت لە سووریەدا ،نیازی دۆناڵد
ت ــرام ــپ ،س ــەرک ــۆم ــاری واڵتــــه ی ـهكــگــرتــووهکــانــی
ئەمریکا ،له ڕێگای تویتە یەک لە دوای یەکەکانی
لەمەڕ کشاندنهوهی هێزەکانی ئەمریکا لە باکووری
سووریه یان بهههرحاڵ ڕێگهدان به جێبهجێبوونی
پــان و ههڕهشهکانی دهوڵ ـهتــی تورکیه بۆ سهر
ڕۆژئـــاوای کــوردســتــان ،نیگەرانی و کــاردان ـهوهی
زۆری لهنێو کورد و کۆڕ و کۆمهڵه ئهمریکایی و
نێونهتهوهییهکاندابە دوای خۆیدا هێناوە.
بۆ جیهان و بۆ خــودی واڵتــه یهكگرتووهكانی
ئهمریکا ئاشکرایه که کوردهکان چ له عێراق و چ له
سووریه له سااڵنی دواییدا ڕۆڵی یهکالکهرهوهیان
بۆ یارمهتیدانی هاوپهیمانیی نێودهوڵهتی بهدژی
تێرۆریزم و کۆتایی هێنان به دهسهاڵتی وهحشیانهی
داعش گێڕاوه .له سووریه ،سەڕەرای ئاڵۆزیی چەند
ساڵی ڕابــردووی ئهو واڵتــه ،کوردهکانی رۆژئــاوا
توانیویانه ه ـهم لـ ه ناوچهکانی ژێــر دهسهاڵتیان
سهقامگیرییهکی ڕێژهیی و خۆبهڕێوهبهرییهک دابین
بکهن ،ههم له باکووری سوریهدا له شکستهێنان
به داعش و گرووپه تێرۆریستهکانی دیکهدا ڕۆڵی
چارهنووسساز بگێڕن .بۆیە جێبەجێ کردنی نیازه
ڕاگهیاندراوهکهی سهرۆکی ئهمریکا ،شوێنهواری
نەگەتیڤی سیاسی و ئینسانیی ه ـهم بــۆ مــاف و
مهوجودییهتی کورد ،ههم بۆ ئاشتی و ئاسایش له
ناوچه و له جیهاندا دهبێ .ئهگهری پاشگهزبوونهوهی
ئهمریکا له پشتیوانیی مهیدانی له کوردهکانی ڕۆژئاوا،
نهک ههر دهستی دهوڵهتی تورکیه بۆ هێرش بۆ
سهر ئهزموونی ڕۆژئــاوای کوردستان و گۆڕینی
پێکهاتهی ئێتنیکیی ئهم دهڤهرانه ئاوهاڵ دهکا ،بهڵکوو
دهبێته هۆی ماڵوێڕانی و ئاوارهبوونی خهڵکی ئهو
ناوچهیه و بۆشاییهکی ئهمنیهتییش دروست دهكا که
تهنیا یارمهتی به سهرههڵدانهوه و بههێزبوونهوهی
داعش و گرووپه هاوشێوهکانی دهکا.
لهالیهکی دیکهوه دنیای ڕۆژئاوا بهتایبهتی ئهمریکا
که لهباری جههانبینی و بههاکانهوه گهلی کورد له
نــاوچ ـهدا به نزیک له خــۆی دهزان ــێ و له شهڕی
دژه تێرۆریشدا ق ـهرزداری فیداکاریی کوردهکانه،
به پشتتێکردن له کوردهکان و تووشکردنیان به
چارهنووسی نادیار زیــان به متمانه و ئیعتباری
خ ــۆی ــان دهگــهیــهن ــن و بـــهم کــــاره ت ـهنــیــا الی ـهنــه
خراپکارهکان له ناوچهدا بهتایبهتی دژمنانی کورد
و لهنێو ئەواندا کۆماری ئیسالمیی ئێران مهیدانی
مانۆڕی تێکدهرانهیان بههێز دهبێ.
حیزبی دێموکڕاتی کورستان وێڕای لهقهڵهمدانی
نیازه ڕاگهیاندراوهکهی بەڕێز ترامپ به کارێکی
ههڵنهسهنگێندراو و زیانبار ،خۆشحاڵیی خۆی لهو
شهپۆله له هاوپێوهندیی ئهمریکایی و جیهانی لهگهڵ
ڕۆژئاوای کوردستان بۆ پاشگهزکردنهوهی دۆناڵد
ترامپ لهو نیازهی دهردهب ــڕێ .هاوکات ئــارهزوو
دهکهین ئاقاری ڕووداوهکان به چهشنێک بێ که نه
ماف و ئازادییهکانی گهلی کورد له سووریه و له
واڵتانی دیکهدا لهوه زیاتر بکهوێته بهر مهترسی و
نه پێوهره ئینسانی و شارستانی و نێونهتهوهییهکان
و مافی گهالنی ناوچ ه له بهستێنی تــونــدڕهوی و
ناسهقامگیریدا هێندهی دیکه پێشێل بکرێن.
بۆ سهرجهم نهتهوهی کورد بهتایبهتی گهلی کورد
له ڕۆژئــاوای کوردستانیش لهو باوهڕهداین که له
گرتنهبهری ههر ههنگاو و ههڵوێستێکدا پێویسته
یهكگرتوویی نێوماڵی کورد لهبهرچاو بگیرێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
17ی ڕەزبەری 1398
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ڕوانگە و هەڵوێستمان لە بارەی چەند پرسێکی نەتەوەیی
(لە پەراوێزی باس لە هێرشی تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوا)
«ستێرک تیڤی» شەوی ١٥ی ئۆکتوبری  ٢٠١٩لە حەوتەمین ڕۆژی بەرەنگاریی شەڕڤانان و خەڵکی ڕۆژاوا بەرامبەر بە هێرشی
داگیرکەرانەی سپای تورکیە ،بەرنامەیەکی تایبەتی بە بەشداریی نوێنەرانی چەندین حیزبی بەشە جۆراوجۆرەکانی کوردستان
بەڕێوە برد .ئەم بەرنامەیە کە بە شێوەی پانێل و لە الیەن هێژایان هەندرێن هەورامی و هەڤاڵ گوڵستان بەڕێوە چوو،
تەرخان کرابوو بۆ باس کردن لە «هەڵوێستی پارت و ڕێکخراوەکانی کوردستان لەدژی هێرش بۆسەر ڕۆژاوا و پرسی بەرگریی
نەتەوەیی» .بەرنامەکە دوو تەوەری بنەڕەتیی گرتبووە خۆ ،بەاڵم لە چوارچێوەی ئەواندا کۆمەڵێک پرسی دیکەش هاتنە بەر
باس .لە الیەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە قادر وریا ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب لەم بەرنامە تایبەتەی ستێرک
تیڤیدا بەشدار بوو .لێرەدا دەقی قسەکانی قادر وریا بە نووسینیش دەخەینە بەر سەرنج .ڤیدیۆی قسەکانیشی وێڕای بیروڕای
بەشدارانی دیکە ،دەتوانن لەم دوو لینکەی خوارەوەدا (بەشی یەکەم و بەشی دووهەم) ببینن.
لینکی بەشی یەکەمی پانێلەکە:
لینکی بەشی دووهەمی پانێلەکە:

ڕوانینی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە بارەی هێرشی تورکیە بۆسەر ڕۆژاوای
کوردستان و ئەرکی نەتەوەییمان:
حەز دەکەم وەکوو کەسێک لە ڕێبەریی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و وەکوو
تێکۆشەرێکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
پێشەکی ساڵو بنێرم بۆ گیانی پاکی ژنان و
پیاوانی تێکۆشەر کە لە بەرگریی ڕەوادا ،لە
بەرگری لە نیشتمانی خۆیاندا دژبە هێرشی
داگیرکەرانەی تورکیە لە یەک حەوتووی
ڕابردوودا گیانیان بەخشی و شەهید
بوون .هەروەها ساڵو و ڕێز بۆ بەرگریی
قارەمانانەی ئەو ژن و پیاوە تێکۆشەرانەی،
ئەو شەڕڤانە ئازایانەی کە بەرامبەر بەو
هێرشە دڕندانەیە وەستاونەوە و [ساڵو بۆ]
ئەو خەڵکەش کە پشتیوانی ئەوانە.
سروشتییە ئەو بارودۆخەی کە ئێستا لە
ڕۆژاوای کوردستان هەیە ،بارودۆخێکی
زۆر ناخۆشە .نەتەوەکەمان لەو بەشەی
هێرشێک
بەرەوڕووی
نیشتمانەکەی
بووەتەوە کە ئەو هێرشە داگیرکارانەیە.
چونکە سپای تورک دەیهەوێ بەشێک
لە نیشتمانی کوردستان داگیر بکا .تازە
هەر ئەوە نا کە داگیری بکا و بۆخۆی
بە شێوەیەکی کاتی لێی موستەقەڕ بێ،
بەڵکوو دەیهەوێ دیمۆگرافیی ئەوێ بگۆڕێ.
دەیهەوێ خەڵکێکی دیکە لەوێ نیشتەجێ
بکا .بیانووەکانیشی بۆ ئەم هێرشە
هەموویان ناڕەوان .تورکیە باسی ئەوە
دەکا کە دێ شەڕی تێرۆریزم دەکا ،بەاڵم
بۆخۆی پشتیوانی گرووپە تێرۆریستەکانە.
لە چەند ساڵی ڕابردوودا دیومانە زۆر لەو
گرووپانەی کردەوەی تێرۆریستی دەکەن ،بە
تایبەتی بەرامبەر بە کورد ،تورکیە پشتوانیی
لێ کردوون.
ئەو خەڵکەی لەوێیە ،نیشتمانی خۆیەتی
و واڵتی خۆی بەڕێوە دەبا و ستاتوویەکی
پێک هێناوە کە هیی کوردە .ئەو ستاتوویە بە
شاهیدیی هەموو ئەو خەڵکانەی کە چاویان
بە ڕۆژاوا کەوتوە یا لە دوورەوە تەعقیبی
وێ دەکەن ،توانیویەتی ئایینی جۆراوجۆر
و نەتەوەی جۆراوجۆر پێکەوە بحاوێنێتەوە.
کەوابوو ئەو بیانوویانەی تورکیە بۆ
هێرشکردنە سەر ڕۆژاوای کوردستان
باسی کردوون ،بیانووگەلێکی ناڕەوان.
بەاڵم بەهۆی ئەوەی ئەو دەسەاڵتەی ئەو
ستاتوویەی لەوێ پێک هاتوە لە هەناوی
خەڵکەکەی هەڵقوڵیوە ،هێزی پارێزگاری
ئەوێ ،شەڕڤانانی ئەوێ و خەڵکی ئەوێ
توانیویانە لە بەرامبەر دڕندانەترین
هێرشێک کە کراوەتەوە سەریان ،قارەمانانە
ڕابوەستن .ئەمە جێگای شانازییە کە
لەماوەی یەک حەوتووی ڕابردوودا ،ئەوان
توانیویانە زۆر بەباشی بەرامبەر بەو
هێرشە پان و بەرینە ،بوەستن .ئەوەی کە
لەو نێوەدا جێگای داخە ئەو زلهێزانەن کە
دەبوایە پشتیوانی کورد بن ،چونکە کورد لە
کاتی زۆر تەنگانەدا فریایان کەوتبوو .ئێستا
ئەوان باسی دێموکراسی دەکەن ،باسی مافی
مرۆڤ دەکەن ،باسی ئاشتیی نێودەوڵەتی و
ناوچەیی دەکەن ،ئەوانە هەمووی بەجێی
خۆی ،النیکەم کورد لە کاتێکدا فریای ئەوان
کەوت نەدەبوو لەبیریان بچێ .ئەوان توانیان
بەرامبەر بە دڕندەترین هێزی ئەو سەردەمە
کە داعشە ،ڕابوەستن و تێکی بشکێنن .بەاڵم

ئەوان [ئەو واڵتانە] ئەو بەرپرسیارەتییەی
هەیانبوو بەرامبەر بە پاریزگاری لە
ڕۆژاوا و بەرامبەر بە پارێزگاری لە کورد،
بەداخەوە لەوەدا کەمتەرخەمییان کرد .بەمە
هەر زەرەریان بە کورد نەگەیاند ،زەرەریان
بە داهاتووی خۆشیان گەیاند .جگە لەوەی
کە ئیعتباری سیاسیی خۆیان هاتە ژێر
پرسیار ،دەرەتانی ئەوەیان خوڵقاندوە کە
لەوانەیە جارێکی دیکە داعش سەر هەڵ
بداتەوە .جارێکی دیکە کارەساتی گەورەی
ئینسانی ڕوو بداتەوە کە مەترسییەکە بۆ
سەر خۆیانە .یانی ئەگەر خەڵک لەو ناوچەیە
ئاوارە بێ ڕوو دەکاتە واڵتانی ئەوان .جگە
لەوەی کە ئیعتباری سیاسیی خۆیان هێناوەتە
ژێر پرسیار ،دەرەتانێکیان پێک هێناوە کە
جارێکی دیکە بەرەوڕووی کێشەیەک ببنەوە
کە کێشەی ناوچەیە و کێشەی نێودەوڵەتییە
و کێشەی تەنیا کورد نییە.
وەکوو ڕوانینی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ئێمە پێمان وایە هەر وەک نەتەوەی
کورد لە یەک حەوتووی ڕابردوودا نیشانی
دا ،بە هەر شێوەیەک بۆی دەکرێ دەبێ
پشتیوانی گەلەکەمان لە ڕۆژاوا بێ ،پێمان
وایە دەبێ هەموو هەوڵی خۆشمان بخەینە
کار بۆ ئەوەی سەرنجی بیروڕای گشتیی
دنیا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕابکێشین بۆ
الی ئەو کارەساتەی کە خەریکە لەوێ ڕوو
دەدا .بە دڵنیاییەوە ئەگەر دەوڵەتانیش لەو
بارەیەوە کەمتەرخەم بوون ،ئێمە دەبینین
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا هێز و ڕێکخراوی
چەپ ،کەسایەتیی گەورە و زۆر کەس و
زۆر الیەن و زۆر بزووتنەوە ،پشتیوانی
خەڵکی ڕۆژاوان ،پشتیوانی گەلی کوردن.
بۆیە پێمان وایە بە یەکگرتوویی نەتەوەیی
دەتوانین بەرەوڕووی ئەو کارەساتە ببینەوە
و ،پشتیوانی نەتەوەکەمان لە ڕۆژاوا بین بۆ
ئەوەی بتوانێ ئەم هێرشە داگیرکەرانەیە
تێک بشکێنێ.
***
وەک نەتەوەیەک چۆن دەتوانین
بەرەوڕووی کارەساتی نەتەوەیی لە هەر
پارچەیەکی کوردستان بینەوە؟
ئێمە پێمان وایە بۆ ئەوەی لەم دۆخە
دەرباز بین و بتوانین هەنگاوێکی زۆر
کاریگەر بە نیسبەت ڕۆژاوای کوردستانەوە
باوێین ،هەروەها بە نیسبەت هەر کارەساتێک
کە هەڕەشە لە بزووتنەوەی کورد لە هەر
بەشێک دەکا ،ڕەنگە ڕۆژێک لە باشووری
بێ ،ڕۆژێک لە ڕۆژهەاڵت ،ڕۆژێک لە
بەشەکانی دیکە ،لە دوو ئاستدا پێویستە
کار بکەین .بوونی یەکگرتوویی نەتەوەیی و
هاوکاری و هاوخەباتی و پشتیوانی کردن
لە یەکتر ،یەکێکیانە .الیەکی دیکەی [دووهەم
ئاست] پێکەوە کارکردن بۆ ئەوەی سەرنجی
دنیا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕابکێشین بۆ
پشتیوانیی لەو پرسە ڕەوایەی کە هەمانە.
بەاڵم ئێستا کە باس لە پێکهاتنی کۆنگرەی
نەتەوەیی و-بۆچی پێک نەهاتوە و پێویستە
پێک بێ -دەکەین و ،بە خۆشییەوە نوێنەرانی
زۆر الیەن لە هەر چوار بەشی کوردستان
لێرەن ،با ڕاستییەک بڵێین ،بۆچی [کۆنگرەی
نەتەوەیی] پێک نایە؟ بۆ ئەوە پێویستە دوو
شتمان لەبیر بێ :لە پێکهاتنی کۆنگرەکەدا
نابێ حیزبێک و الیەنێک ئۆتۆریتەی خۆی

بچەسپێنێ و بڵێ دەبێ زۆرایەتییەکەی و
بڕیارەکەی بەدەست منەوە بێ .کوردستانی
ئێستا دابەش کراوە النیکەم بە سەر ٤
بەشدا ،هەر بەشەی حیزبی خۆی هەیە،
خەڵکی خۆی هەیە ،دەبێ بەپێی قورسایی
خۆی لەوێ بەشدار بێ .تا ئێستا زۆر جار
ئەمە پشتگوێ خراوە .بۆ وێنە گوتراوە با
ڕۆژهەاڵت هەروا بە شێوەی سەمبولیک
لەوێ بن .نا! ڕۆژهەاڵت لە ڕووی
حەشیمەتەوە ،لە ڕووی خاکەوە ،بەشی
دووهەمی کوردستانە و دەبێ بە قورسی
لەوێ بەشدار بێ .لە بارێکی دیکەشەوە ،ئەم
کۆنگرە نەتەوەییە بۆ ئەوەیە نوێنەرایەتیی
پرسی کورد بکا .ئەگەر قەرار بێ هەر باسی
دەوڵەتی تورک بکا ،یا هەر باسی بەغدا بکا،
دەی [کەوابێ] نوێنەرایەتیی منی ڕۆژهەاڵتی
ناکا و لەو مەسائیلەش کە باسیان دەکا
دەبێ نوێنەرایەتیی هەموو بەشەکان بکا.
تا ئێستا [هەوڵەکان بە جۆرێک بوون]،
کە دەبێ کۆنگرەی نەتەوەیی پێک بێنن
بۆ[بەرگری لە] باشوور ،یانی پرسی ئەوێ
ئەسڵە ،یا بۆ باکوور یا بۆ ڕۆژاوا .نەخێر
دەبێ بۆ [بەرگری لە] هەموو بەشەکان پێک
بێ .ئەگەر بەناوی کۆنگرەی نەتەوەییەوە
سبەینێ چووین و لە ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان باسی کوردمان کرد ،نەڵێین
با باسی ئێران نەکەین ،هەر باسی تورکیە
بکەین! بۆ باسی ئێران نەکەین؟ خەڵک[ی
کورد) لە ئێرانیش هەر ئەوەی بەسەر دێ
کە کورد لە باکووری کوردستان بە سەری
دێ و هاتوە .بەڵێ کۆنگرەی نەتەوەیی
یا سازەیەک ،ڕێکخراوێک کە بیهەوێ
نوێنەرایەتیی نەتەوەی کورد بکا [پێویستە
هەبێ] ئەمە شتێکە کە حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،وەختی خۆی ڕێبەری شەهید
د.قاسملوو باسی کردوە کە ئێمە لە کۆڕ
و کۆمەڵی نێونەتەوەییدا دەبێ دەستەیەکی
نوێنەرایەتیی کوردمان هەبێ بۆ ئەوەی
پرسی کورد ڕاپەڕێنێ.
***
لە ڕۆژهەاڵت حیزبەکان و خەڵک
لە پشتیوانی لە پارچەکانی دیکە دا،
هاودەنگن:
لە باری شتێکی دیکەشەوە پێم خۆشە
ڕوونکردنەوەیەک بدەم .دەمەوێ ئەو
بۆچوونە هەڵەیە بە نیسبەت ڕۆژهەالتی
کوردستانەوە ڕەت بکەمەوە .لە پشتیوانی لە
پارچەکانی دیکە ،حیزبەکان و خەڵک لێک جیا
نین و خەڵک وەپێش حیزبەکان نەکەوتوون،
[بەپێچەوانەوە] حیزبەکان هاندەریانن .لە
قەزیەی هەڵەبجەدا ،لە مەسەلەی شەنگالدا،
کاتێک فیدڕالی لە عێراق تەسویب بوو،
مام جەالل بوو بە سەرکۆمار[ ،لە هەرێمی
کوردستان] ڕێفراندۆم بەڕێوە چوو ،لە
کارەساتی کۆبانێ و لە هەمووی ئەوانەدا،
خەڵکەکە و حیزبەکان یەک قسە بوون.
بەاڵم پێویستە یەک جیاوازیمان لەبەرچاو
بێ .ئەوەش کە هەڤاڵ ئیلهام باسی کرد،
وا نییە کە لەوێ [بۆ ئەم کارانە] دەرفەت
هەیە .نا ،بەپێچەوانەوە دەرفەت نییە .ئەزقەزا
هەر لەم دوو ڕۆژەدا زیاتر لە ٥٠کەس لەو
کەسانەی ڕێکخەری ئەو چاالکییانە بوون یا
لە چاالکییەکاندا بەشدار بوون [گیراون و
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ئێستا] لە بەندیخانەدان .حکوومەتی ئێران
ئەم جۆرە چاالکییانەی زۆر پێ ناخۆشە،
بەاڵم خەڵکی ڕۆژهەاڵت سەرەڕای پێ
ناخۆشبوونی حکوومەتی ئێران دێن و لەگەڵ
هەموو بەشەکان[ی کوردستان] هاوسۆزی
دەنوێنن و لە خۆشی و ناخۆشییەکانیاندا
بەشدارن.
با لێرەشدا گلەیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە
بەشەکانی دیکە ڕابگەیەنم .بەداخەوە ئەمە
[ئەو هاوخەمییە] زۆرجار یەک الیەنەیە .بۆ
وێنە ئێمە پارەکە سەرکردایەتیی حیزبمان
مووشەکباران کرا ،ئایا ئەو هاوخەمییە
(بەرامبەر بە ئێمە) لە بەشەکانی دیکە
ئاوا زۆر بوو؟ دوو ساڵ لەمەوبەر ئەو
بوومەلەرزە گەورەیە هات و بەشێک لە
پارێزگەی کرماشان و ئەو هەمووە شار و
گوندەی وێران کرد[ .ئایا] ئەو هاوخەمییە لە
بەشەکانی دیکە هەبوو؟ زۆرجار الوەکانمان
بە کۆمەڵ ئێعدام دەکرێن ،بەاڵم هاوخەمیی
بەشەکانی دیکەی کوردستان لەگەڵ
ڕۆژهەاڵت ئەوەندە نییە[ .بە خۆشییەوە
لەم بارەیەشەوە] ڕۆژهەالتی کوردستان
و حیزبەکانی زۆر هاودەنگن .ئێوە سەیر
کەن لەو خۆپێشاندانانەی لە دەرەوەی واڵت
ئەم چەند ڕۆژە بەڕێوە چوون ،حیزبەکانی
ڕۆژهەالت ڕێکخەریان بوون و ئەندامانیان
تێیاندا بەشدار بوون[ .لەسەر چاالکییەکانی]
ژوورەوەش ،حیزبەکان تەئسیریان هەیە و
خەڵک پەیامیان لێ وەردەگرێ.
***

پشتیوانی لە ڕۆژاوا ،هەر تەنیا ناردنی
پێشمەرگە بۆ ئەوێ نییە:
لە هەر حاڵدا [پشتیوانی لە ڕۆژاوا]
مەرج نییە حەتمەن بە هاوکاریی سپایی
و پێشمەرگایەتی بێ .ئێمە لە باشووری
کوردستان ویستمان بچینە شەڕی داعش،
حکوومەتی هەرێم و حیزبەکانی ئەوێ پێیان
باش نەبوو ،چونکە ئێران لە نێو قەزیەکەدا
بوو .ئێمە ئەگەر بشمانهەوێ ڕەنگە نەتوانین
بچینە ڕۆژاوا .چونکە ئەگەر قەرار بێ ڕۆژاوا
لەگەڵ حکوومەتی سووریە ڕێک بکەوێ و
سنوورەکان بە دەست دەوڵەتی سووریەوە
بن ،دەوڵەتی سووریە کە هاوپەیمانی
[ڕێژیمی] ئێرانە ،ڕێگا بە ئێمە نادا بچین
شەڕی [سپای] تورک بکەین .با ئێمە واقیعبین
بین .مەرج نییە حیزبی ڕۆژهەاڵتی تەنیا بە
یارمەتیی سپایی ،بە ناردنی پێشمەرگە
هاوکاری بکا .بە شێوەی سیاسی ،بە

شێوەی (یارمەتی)ی ئینسانی و  ...دەتوانێ.
ڕێکخستنی ئەو خۆپێشاندانانە لە دەرەوەی
واڵت و هاندانی خەڵک لە نێوخۆی واڵت
بۆ پشتیوانی لە قەزیەی کورد لەو بەشەی
کوردستان ،لەم ڕێگایانەوە دەتوانین.
***
کۆنگرەی نەتەوەیی چۆن پێک دێ؟
پێم وایە لە قسەکانی مندا خراپ
تێگەیشتنێک هەبوو .من شارەزای زەحمەت
و تێکۆشانی «کۆنگرەی نەتەوەیی»
[ ]KNKهەم .زۆرجار هاوڕێیانیشمان لە
کۆڕ و کۆبوونەوەکانیدا بەشدار بوون و
پەیامی ئێمەیان گەیاندوە .وێڕای ڕێزم بۆ
زەحمەتەکانیان ،بەاڵم پرسیارێک دەکەم .ئایا
ئەو کۆنگرە نەتەوەییە توانیویەتی ببێ بە
کۆنگرەی نەتەوەیی هەموو کورد؟ ئەگەر وایە
بۆ لە ساڵی  ٢٠١٣لە هەولێر هەوڵمان دەدا
کۆنگرەی نەتەوەیی پێک بێنین؟ کۆنگرەی
نەتەوەیی بەتایبەتی کاک ڕەمزی [سەرۆکی
« KNKکۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان» و
بەشدار لە بەرنامەکەدا] و ئەو هاوڕێیانەی
دیکە کە لە کۆنسەی بەڕێوەبەریدان ،دەبێ
لە خۆیان بپرسن ئایا حیزبە سەرەکییەکانی
ڕۆژهەالت لەوێدا هەن؟ نەخێر .لە باشوور
حیزبە سەرەکییەکان لەوێدا هەن؟ نەخێر! بۆ
نەهاتوون؟ خۆ هەر نابێ گلەیی بکرێ و بڵێن
بۆچی نایەن؟ دەبێ بزانن بۆ نایەن .یەکەم،
خۆ نابێ هەموو حیزبەکان لە خۆت کۆ

بکەیەوە بۆ دژایەتیی دەوڵەتی تورک .دەبێ
بۆ دژایەتیی هەموو داگیرکەرانی کوردستان
لێک کۆ ببنەوە .پاشانیش هەر وەک چۆن بۆ
وێنە پارتی کرێکارانی کوردستان ناتوانێ
یا نایهەوێ دژایەتیی ڕاستەوخۆی ئێران
بکا ،دەی باشە یەکیەتیی نیشتمانی و پارتی
دێموکراتی کوردستانیش نایانهەوێ بەو
شێوەیە دژایەتیی تورکیە بکەن .کەوابوو
دەبێ بڕێک واقیعی سیاسەت بکەین .دەبێ
ئیجازە بدەین لە هەر پارچەیەک حیزبەکان
کۆمەڵێک سنووریان هەیە ،بیپارێزن .بەاڵم
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بە وەفدێکی هاوبەش،
بە دەنگێکی هاوبەش داکۆکی لە پرسی
کورد بکەین .بەم شێوەیە دەکرێ ئەگینا
بڵێی هەموو لە دەوری من کۆ ببنەوە و ئەوە
[دروستمان کردوە و] هەیە ،بە بڕوای من
ئەگەر نەتیجەی هەبا تا ئێستا دەیبوو.
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گەڕانەوە بۆ مێژوو؛

سەرهەڵدانی دەوڵەت و نەتەوەسازی

بە گەڕانەوە بۆ مێژووی دوورتر،
ئێمە دەتوانین بپرسین توانایی دەوڵەت
بۆ دابینکردنی خزمەتگوزارییی گشتیی
و زمانی یەکدەست سەرچاوەی گرتوە.
لە ڕوانگەی منەوە هەردووکیان میراتی
دەوڵەتی ناوەندگەرا بوون کە پێش
سەردەمی کۆلۆنیالی و پێش گواستنەوە
بۆ دەوڵەت_نەتەوەی مۆدێرن درووست
بوون .لەو شوێنانەی کە فەرمانڕەوایی
بە چڕی ناوەندگەرا گەشەیان کردبوو،
بەڕیوەبەرایەتیی بیرۆکراتیک سەریان هەڵدا
کە فێربوون چۆن ناوچە جیاوازەکانی
واڵت بە شێوەی ڕێکخراوەیی ئاوێتە و
لە بواری سیاسییەوە کۆنتڕۆڵ بکەن .ئەو
دەوڵەتانەی کە تازە دەوڵەت_نەتەوەیان
پێکهینابوو کەڵکیان لەو زانیارییە و ژێرخانە
بیرۆکراتیکەکانی کرد تا خزمەتگوزاریی
گشتی بۆ سەرانسەری ناوچەکان دابین
بکەن .دوای ماوەیەکی دوورودرێژ،
ئەو دەوڵەتە بە چڕی ناوەندگەرایانە
نوخبەکانی دەوروبەر و الیەنگرانیان هان
دا زمانی نوخبەی ناوەند (یا وەک چین:
شێوە نووسین) هەڵبژێرن .ئەوە بووە
هۆی گەشەکردنی پێگەی کاریی ئەوان و
ڕێگای پێدان کە ئیددیعای خاوەندارییەتیی
کولتووری «بەرزی» ناوەندی سیاسی
بکەن.
بۆ نموونە پێش ئەوەی بوتسوانا ببێتە
کۆلۆنی ،چەند میرنشینی ناوەند گەرا و
یەکگرتوو سەریان هەڵدابوو ،کە لە الیەن
ئەو بەگزادانەی کە بە زمانی تسوانا
دەدوان بەڕێوە دەچوون .کاتێک کە لە
الیەن دەوڵەتی دوای کۆلۆنیالییەوە هێنرانە
ژێر ڕکێف ،ئەو میرنشینانە بە شێوەیەکی
باش خزمەتگوزارییی گشتییان کە لە الیەن
دەوڵەتەوە دابین کرابوو بەدەست هاوواڵتیان
گەیاند :ئەوان ئەو کارەیان بە پشتیوانیی
ڕەوایی و ئەو ژێرخانە دامەزراوییە کرد
کە بەڕێوەبەرایەتییان لەسەر دامەزراندبوو.
ئەوان بەهەمان شێوە لە سەردەمی پێش
کۆلۆنیال ،لە ماوەی کۆلۆنیالیزم و دوای
کۆلۆنیالیزمیش بڕەویان بە ئاسیمیلە کردنی
دانیشتووانی غەیرە تسوانایی بۆ کولتوور و
زمانی بااڵدەستی تسوانایی دەدا.
هیچکات
سومالیا،
مێژووی
لە
فەرمانڕەوایی ناوەندیی بەسەر ناوچەکانی
ناوەوە و زۆرینەی خەڵکە کۆچەرەکەی
سەری هەڵنەدا .ئەوە بووە بەربەستێکی
بەرچاو بۆ دابینکردنی خزمەتگوزارییی
گشتی دوای سەردەمی کۆلۆنیال .ئاستی
هەرە بەرزی ناوندگەرایی سیاسی لە
چین لەماوەی هەزاران ساڵدا دەرفەتی
سەرهەڵدانی شێوە نووسینی یەکدەست
لە سەرانسەری ئیمپراتورییەکە ڕەخساند
و بەهەمان شێوە بووە هۆی ئاسیمیلە
بوونی بەشێکی بەرچاو لە نوخبەی سیاسی
لە ناوەندە نوێ کۆنفوسیوسییەکانی
ئیمپراتوریی .بۆیە دەوڵەتی ناوەندگەرای
خۆماڵی ،کە فەرمانڕەوایی کۆلۆنیالی پشتی

بەوان بەستبوو ،مەرجی پاشخانێکی گرینگی
بۆ نەتەوەسازیی سەرکەوتوو دەستەبەر
کردبوو چونکە ئەوان میراتی دووانەی
ژێرخانێکی بیرۆکراسی_ سیاسی و زمانێکی
هاوشێوە (یا وەک چین :شێوە نووسین) یان
هەبوو.
سەرەوە؛

نموونەکانی
لەوالی
شیکارییەکی جیهانیی
زۆر ڕوونە کە ئەو نموونانەی لەسەرەوە
باسمان کردن کاریگەریی ڕێژەیی سێ
مێکانیزمەکان بە شێوەی یەکالکەرەوە
دەرناخەن .ئەوە کاتێک دەردەکەوێ کە
ئێمە یەکێک لەو جووتە واڵتانە لەگەڵ یەکی
دیکەی جووتێکی دیکە براورد بکەین .بۆ
وێنە لە سومالی ،هەموو بە یەک زمان قسە
دەکەن ،لە کاتێکدا کە سویس لە ڕوانگەی
زمانییەوە فرەچەشنترە ،گەرچی مێژووی
نەتەوەسازیی ئەو دووانە بە پێچەوانەی
یەکترە .لە چین بە بەراورد لەگەڵ سویس،
کۆمەڵگەی
ڕێکخراوی
گەشەکردنی
مەدەنیی تا  ١٩١١بوونی نییە (جگە لەو
ڕێکخراوانەی کە لە الیەن چینێکی بچووکی
خوێندەوار پشتیوانیی دەکران) ،سەرەڕای
ئەوە هاوپەیمانی لە نێوان ئەتنیکەکاندا
سەری هەڵدا .بە واتایەکی دیکە ،کاتێک
چەند نموونە لەگەڵ یەکتر بەراورد دەکەین
بۆمان دەردەکەوێ کە هەموو شتێک وەک
یەک نییە [بە کوردی دەڵێن هەرچی سمێڵی
سوور بوو هەمزاغا نییە].
جگە لەوە ،فاکتەری دیکە دەتوانن بۆ
نەتەوەسازیی یەکالکەرەوە بن .یەکەم،
ئەزموونی کۆلۆنیالیی کاریگەریی نییە؟
واڵتانی وەک سومالی و بوتسوانا ،کە
قوربانیی سیاسەتی دووبەرەکیی بنێوە
و فەرمانڕەوایی بکەی هێزی داگیرکەر
بوون ،لە بەراورد لەگەڵ سویس و
ڕووسیە لە هەوڵەکانیان بۆ یەکگرتوویی
سیاسی_نەتەوەیی لە ئاستێکی مافخوراودا
نین؟ دووهەم ،مرۆڤ دەتوانێ بڵێ کە
نەتەوەسازی تا ڕاددەیەکی زۆر مەسەلەی
گەشەکردنی ئابوورییە .ئاخۆ سویس وەک
سومالیی لێ دەهات ،ئەگەر پیشەسازیی
هەناردەکردنی سەرکەوتوو نەبا و نەکرابا
بە ناوەندی سیستەمی بانکیی نێونەتەوەیی
و بیمە؟ ئەگەر هیچ ئەڵماسێک لە خاکە
خیزەاڵنەکەی بوتسوانادا نەدیتراباوە،
دەیتوانی هێندە کاریگەر خزمەتگوزاریی
گشتیی بگەیەنێ؟
سێهەم ،نەتەوەسازیی لە واڵتانی وەک
سویس ئاسانترە کە جیاوازیی ئایینی
و زمانی یەک ناگرنەوە .بە پێچەوانە لە
ڕوسیەی ڕۆمانۆف ،زۆربەی کەمینە
زمانییەکان باوەڕمەندی دینی جیاواز لە
زۆرینەی ئۆرتۆدۆکسی ڕوسی زمانی
بوون .ئەگەر بەو شێوە بێ ،جیاوازیی
ئەتنیکی لە ڕوانگەی سیاسییەوە زۆرتر
لێک جیاکەرەوەیە و نەتەوەسازیی دژوارتر
دەبێ .چوارەم و کۆتایی ،ئێمە ڕەنگبێ

پێویست بکا ڕوانگەیەکی وریاترانەمان هەبێ
و بڵێین کە نەتەوەسازیی لەو واڵتانەدا
سەرکەوتوو دەبێ کە زۆر شەڕیان لەگەڵ
واڵتانی دیکە کردووە ،کە ورووژاندنیان بۆ
شەڕی هەمەالیەنە بۆتە هۆی یەکگرتوویی
ئەوان .بە هەمان شێوە ،لەوانەیە دەوڵەتی
ئوروپایی بۆیە توانیان نەتەوەی یەکدەست
درووست بکەن چونکە ڕێک کردن و گۆڕانی
سنوورەکان بە درێژایی سەدان ساڵ و
پاکتاوی ئەتنیکی بووە هۆی دروستبوونی
دانیشتووانی یەکدەست کە ئاسانتر لە
بەڕێوەبەرییەکی نەتەوەییدا ئاوێتە بوون.
بۆ وەاڵمی پرسیاری لەو شێوەیە ،ئێمە
دەتوانین لە سەر تاقمێک زانیاریی لە
بارەی واڵتانی جیهان لێکۆڵینەوە بکەین.
ئەوە یارمەتیدەر دەبێ بۆ بڕیاردان لەسەر
ئەوەی کە ئاخۆ ئەو چوار فاکتەرە دەتوانن
یەکالکەرەوە بن بۆ تێگەیشتن لەوەی کە
نەتەوەسازی لەکوێ سەرکەوتوو بوو
و لەکوێ شکستی هێنا .ئەوە بە هەمان
شێوە ڕێگامان پێدەدا کە بزانین ئاخۆ
ئەو سێ مێکانیزمانەی کە لەسەرەوە
ئاماژەیان پێکرا لە واڵتانی دیکە جگە لە
سویس ،بەلژیک ،سومالی ،بوتسوانا ،چین
و ڕوسیە کاریگەر بوون یا نا .بۆ هەرکام
لە لێکۆڵینەوە ڕێژەییەکان ،ئێمە لە پێشدا
پێویستیمان بەوەیە کە بزانین نەتەوەسازیی
لە هەر واڵتێک چەندە سەرکەوتوو بووە.
بۆ ئەو مەبەستە ،من پشت بە هەندێک
زانیاریی دەبەستم کە نیشان دەدا کە ڕێژەی
هاوواڵتیانی سەر بە کۆمەڵگە ئەتنیکییان
دەپێوی کە نوێنەرانیان لە بەرزترین ئاستی
دەوڵەتدا بەشدار نین .ئەو زانیارییە لە ١٩٤٦
ڕا تا  ٢٠٠٥بۆ  ١٥٥واڵت لەبەر دەستدایە.
بە کەڵکوەرگرتن لەو زانیارییە ،من نیشانی
دەدەم کە هەاڵواردنی سیاسی لەو شوێنانە
کەمترە کە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
لەنێو دانیشتوواندا بەرباڵوە ،لەو شوێنانە کە
دەوڵەت لە گەیاندنی خزمەتگوزاریی گشتییدا
باشە ،و ئەو شوێنانە کە هەرێمی زمانیی
زۆرتر وەک یەکە.
بۆ ئەوەی کە شیکارییە ئامارییەکە زۆرتر
لەبەردەست دابن ،ڕێگا بدەن زانیاریی
سێ واڵتان لەگەڵ یەکتر بەراورد بکەین.
بۆ پێوەری گەیاندنی خزمەتگوزاریی
گشتیی ،من پشت بە ڕێژەی خوێندەواریی
دەبەستم ،کە تا ڕاددەیەکی زۆر لە ژێر
کاریگەریی سیستەمی قوتابخانەی گشتییە.
ئەگەر لە واڵتێک  ٨٠٪گەورەسااڵن بتوانن
بنووسن و بخوێننەوە ( ١٥٪لە سەرووی
ناوەندیی جیهانیی کە  ٦٥٪ـە) ،کەوابوو
ڕێژەی پەراوێزخراویی دانیشتووان نزیکەی
 ٣٠٪کەمترە لە واڵتێک کە تەنیا نیوەی
خەڵکەکەی خوێندەوارە ( ١٥٪لە ژێر ئاستی
مامناوەندیی) .بۆ ئەندازە گرتنی فرەزمانی،
ئێمە لە گۆترە دوو کەس هەڵدەبژێرین و
ئیحتیمالی ئەوەی کە هاوزمانی یەکتر بن
حیساب دەکەین .ئەگەر  ٥٢٪بوو ( ١٤٪لە
سەرووی ڕێژەی مامناوەندیی کە  ٣٨٪ـە)،
ڕێژەی خەڵکی پەراوێزخراو دووبارە ٣٠٪
کەمترە لە واڵتێک کە ئیحتیمالەکەی تەنیا
 ٢٥٪ــە ( ١٤٪لە ژێر ڕێژەی مامناوەندیی).
ڕێژەی خەڵکی پەراوێز خراو بە هەمان
ئەندازە کەم دەکا ئەگەر ئێمە بۆ هەر پێنچ
کەس ڕێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنی زیاد
بکەین.
جگە لەوەی کە لەسەرەوە هاتە
بەرباس هیچ شیکردنەوەیەکی دیکە بۆ
نەتەوەسازیی مومکین نییە ،هەر وەک
لێکۆڵینەوەی ئاماریی زیاتر بە بگۆڕی
دیکە دەریدەخا .واڵتان وێناچێ ئەگەری
شکستی نەتەوەسازییەکەیان زیاتر بێ
ئەگەر بۆ ماوەیەکی درێژخایەن کۆلۆنی
بووبن یا دەسەاڵتدارییەکە بە شێوەیەکی
دیکە بووە (وەک بە کۆلۆنیکراو لە الیەن
خەڵکی لە دەروەڕا هاتوو یا فەرمانڕەوایی
ئابوورییەکەیان
ئەگەر
ناڕاستەوخۆ)؛
گەشەنەکردوو بێ؛ ئەگەر مێژوویەکی
دوورودرێژی شەڕ لەگەڵ واڵتانی دیکەیان
هەبێ یا ناکۆکیی ئەتنۆ_ناسیۆنالیستییان

هەبێ؛ یا جیاوازیی زمانیی و ئایینییان یەکتر
داپۆشێ.
لە کۆتاییدا ،لێکۆڵینەوە لە تاقمی زانیاریی
فرە بەرباڵویش نیشانی دەدا کە لەو شوێنانەی
کە دەوڵەتی زۆر ناوەندگەرا پێش سەردەمی
کۆلۆنیالیی و پێش دەوڵەت_نەتەوە سەریان
هەڵدابێ ،دەوڵەتانی ئێستایان خزمەتگوزاریی
گشتیی زۆرتر دابین دەکەن و دانیشتووانی
بە زمانی کەمتر قسە دەکەن .ئەوە
توخمێکی یەکالکەرەوەی دیکەی پێویست
بۆ نەتەوەسازیی پێکدێنی کە لێرە باسی لێ
کراوە .بۆ نیشاندانی ئەوە ئێمە دەکرێ پشت
بە دوو پێوەری مێژووی پێش کۆلۆنیالی
دروستکردنی دەوڵەت ببەستین .یەکەمیان
بۆ  ٧٤واڵتی ئاسیا و ئەفریقا لەبەر دەستدایە
کە پێکهاتەی سیاسی پێش کۆلۆنیالیی ئەوان
لە الیەن مرۆڤناسانەوە تۆمار کراون.
زانیاریی دووهەم ،کە ئابوورییناسان کۆیان
کردوونەوە ١٤١ ،واڵتان دەگرێتەوە و ئەوە
ئەندازە دەگرێ کە دەوڵەتانی خۆماڵیی تا چ
ڕاددەیەک کۆنتڕۆڵی خاکی واڵتی ئێستایان
لە ماوەی نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدە
بەدەستەوە بووە.
شتێکی ئاشکرایە کە ناتوانین بگەڕێینەوە
دوایە و واڵتێکی مێژوویی دروست بکەین
کە بەکەڵکی نەتەوەسازیی ئەو سەردەمە
بێ .توانایی دەوڵەتێکیش بۆ دابینکردنی
خزمەتگوزاریی گشتیی ناتوانێ بە یەک دوو
سااڵن بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بێتەوە.
زمانێکی هاوبەش ناکرێ بە ماوەیەکی
کورت فێری دانیشتووان بکرێ .ڕێکخراوی
خۆبەخش کە هاوپەیمانیی سیاسی لە دەوری
ئەوان پێکبێ ناتوانن لە ماوەکەی کورتدا
ڕیشە داکوتن .لە پێوەندیی لەگەڵ ئەو سێ
فاکتەرە سیاسییە یەکالکەرەوانە ،کات بە
چەند جیل ئەژمێر دەکرێ نەوک چەند ساڵ.
کەوابوو ،چاککردنەوەی دەوڵەتی فەشەل
یا نەتەوەسازیی ناکرێ لە ماوەی کاتی
دەورەیەک یا دوو دەورە سەرکۆماریی
واڵتە یەکگرتووەکان جێبەجێ بێ.
لە ماوەی نزیک بە بیست ساڵی ڕابردوودا،
دامەزراوە جیهانییەکان وەک بانکی جیهانیی
هەوڵیان داوە دامەزراوەی ئەوتۆ دروست
بکەن کە بتوانێ خزمەتگوزاریی گشتیی
بۆ واڵتانی جیهانی سێهەم دابین بکا .ئەو
پێداگرییە بەردەوامە لەسەر دەوڵەتداریی و
دروستکردنی توانایی هەنگاوێکی ئەرێنییە
بۆ ڕاستکردنەوەی سیاسەتی دەرەوەی هەڵە
کە زۆر جار دەوڵەتانی ڕۆژئاوایی دەیگرنە
بەر .هۆگریی لێبڕاوانە و درێژخایەن بۆ
بەهێز کردنی دامەزراوە دەوڵەتییەکان و
کاریگەرتر کردنی ئەوان بۆ دابینکردنی
خزمەتگوزاریی گشتیی باشترین سیاسەتی
نێونەتەوەییە بۆ یارمەتیکردنی نەتەوەسازیی
لە سەرانسەری جیهان.
دابینکردنی
بۆ
الیەن
باشترین
خزمەتگوزاریی گشتی دەوڵەتەکان و دەوڵەتە
ناوچەییەکانن ،نەوەک ئاژانسەکانی کەرتی
تایبەت ،ڕێکخراوی خۆبەخشی بیانی یا
سوپای داگیرکەر .لەوانەیە ئەوانە لە ڕوانگەی
ئابوورییەوە کاریگەرتر بن .بەاڵم دابینکردنی
خزمەتگوزاریی گشتیی لە الیەن هێزی
دەرەکییەوە یارمەتییەکی کەم بە ڕەوایی
بەخشین بە دەوڵەتە خۆجێیەکان دەکا .ئەوە
دەکرێ بە کەلکوەرگرتن لە لێکۆڵینەوەی
خەڵکی ئەفغانستان نیشان بدرێ ،کە
هەموو ساڵێک لە  ٢٠٠٦تا  ٢٠١٥لە الیەن
دامەزراوەی ئەیشەن فاوندەیشن بەڕێوە
چووە .دابینکردنی خزمەتگوزاریی گشتیی
لە الیەن بیانییانەوە گەلێک کەمتر کاریگەرە
بووە بۆ بردنەسەری ڕێژەی ڕەزامەندیی
لە دەوڵەتی خۆجێیی یا هاندانی هاواڵتیان
بۆ ڕووکردن لە دامەزراوە دەوڵەتییەکان
بۆ چارەسەر کردنی ناکۆکییەکانیان ،لە
جیاتی دەسەاڵتە نەریتییەکان و فەرماندە
شەڕکەرەکان .ئەوە هێندەی دیکە ناخۆشە
کە ببینی کە ئەفغانستانییەکان ئەو
خزمەتگوزارییانەیان پێ باشترە کە لەالیەن
تاڵەبانەوە بۆیان دابین دەکرێ تا پرۆژەکانی
خزمەتگوزاریی گشتیی لە الیەن بیانییانەوە.

و :کەماڵ حەسەنپوور

ستراتێژییەکی دووهەمی نەتەوەسازیی کە
بۆ الیەنگریکردن دەبێ ئاوێتەیی پێوەندیگرتن
لە ڕێگای پشتیوانیی لە سیستەمی خوێندنی
یەکگرتوویە .واڵتان لە سەرانسەری جیهان
ڕێگایەکی زۆریان بڕیوە بۆ خوێندەوار
کردنی دانیشتووانیان و فێر کردنیان کە
بە زمانێکی هاوبەش قسە بکەن ،کە لە
درێژخایەندا ،وەک لە سەرەوە باس کرا،
یارمەتیدەری نەتەوەسازیی دەبێ .بۆیە
پشتیوانیی بەردەوام لە سیستەمی خوێندنی
نەتەوەیی لە بەرامبەر بە زەختەکانی
بودجەیی ،ستراتێژییەکی درێژخایەنی
بەکەڵکە نە تەنیا بۆ گەیشتن بە گەشە کردنی
بەردەوام و یەکسانیی ڕەگەزیی بەڵکو بۆ
ئەوەی کە بوار بۆ نەتوەسازیی خۆش بێ.
سێهەم ،پشتیوانیی لە ڕێکخراوەکانی
کۆمەڵگەی مەدەنی ،کە بۆ وێنە لە الیەن
دامەزراوە حیزبییەکانی ئاڵمانی وەک
فرێدریش_ئێبەرت شتیفتونگ یا دامەزراوەی
سۆرۆس ،لەوانەیە ببێتە شکستی سیاسی و
ئاژاوە .سەرکوتی ئەو دواییانەی ڕێکخراوە
خۆبەخشەکانی گەلێک لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
ئورووپا کە لەالیەن بیانییانەوە پشتگیریی
ئابووریان دەکرێ ،ئەوە بەڕوونی ئاشکرا
دەکا .بەاڵم لە درێژخایەندا ،ئەو ڕێکخراوانە
ژێرخانی سیاسی دەستەبەر دەکەن کە
یارمەتیدەری دروستبوونی پێوەندیی لە
نێوان ئەتنیکەکان دەبێ و ئاوێتە بوونی
سیاسی پەرە پێدەدا.
دوایین ،بەاڵم بژاردەیەکی پڕ گیروگرفتتر
بۆ بڕەودان بە نەتەوەسازی ،پشتیوانیی
لەو گرووپانەیە کە بۆ ڕێژیمی گشتگیرتر
خەبات دەکەن و کە بۆخۆیان هاوپەیمانیی
فرە ئەتنیکییان دروست کردوون .هەر
وەک مێژوو نیشانی دەدا ،ڕێژیمە زۆر
پەراوێزخەرەکان ،کە کەمینەیەک دەسەاڵتیان
بەسەریدا هەیە ،وەک ئەوەی کە ئێستا لە
سووریە هەیە زۆر جار تەنیا لە ڕێگای
خەباتی چەکداریی بەچۆک دادێن .ئاڵوگۆڕی
ئاشتیخوازانە وەک هی ئەفریقای باشوور
زۆر دەگمەنن .کەوابوو ،توندوتیژیی ئێستا،
هەندێک جار نرخێکە کە دەبێ بۆ ئاشتیی
بەردەوام بدرێ کە ئاوێتە بوونی سیاسی
و نەتەوەسازی دەستەبەری دەکەن .بەاڵم،
هیچ زەمانەتێک نییە کە دەسەاڵتدارە نوێکانی
دوای ڕێژیمێکی سەرەڕۆ ،زۆر بە ئاسانی
تەنیا جێگۆڕکێ نەکەن و ئەو گرووپانە لە
نوێنەرایەتیی دەوڵەتی نەتەوەیی پەراوێز
نەخەن .جارێکی دیکە ،نموونەیەکی باش
شێوەی هەڵسوکەوتی نوخبەی شیعەی
عێراقە کە چۆن سیاسەتوانە سوننییەکانیان
دوای داگیرکاریی ئەمریکا پەراوێز خست.
دەکرێ زۆر نمونەی دیکەش لە واڵتانی
دیکەی جیهان بێنینەوە.
بۆیە پێداگریی لەسەر ڕێککەوتنی
دابەشینەوەی دەسەاڵت ،سەرەڕای گشت
کەمایەسییە تۆمارکراوەکانی ،ئێستاش
باشترین بژاردەی لەبەر دەستدایە بۆ
هێزە پەراوێزخراوەکان کە لە گۆڕەپانی
سیاسی ناوچەییدا خاوەن دەسەاڵتن .ئەوڕۆ
ڕێژەیەکی کەم لە چاودێران ئەو خەیاڵپاڵوە
دەکەن کە ئەوە بە ئاسانی دەستەبەر دەبێ.
دژواریی جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنێکی
ئەوتۆ بە پێچەوانەی ویستی هێزە سیاسییە
زۆرینەکان زۆر بەباشی لە عێراق دەبینرێ
و ،ڕەنگبێ بە شێوەیەکی خراپتر لە بۆسنی،
کە زۆر لەمێژ بوو لێک هەڵدەوەشا ئەگەر
لێیان گەڕابان .لەبەر ئەو هۆیە داڕێژەرانی
سیاست دەبێ ئەو بیرۆکەیە ڕەت بکەنەوە
کە ئەوە ڕەوایە و دەکرێ «خەڵکی دیکە فێر
بکەی چۆن خۆیان بەڕێوە بەرن »،هەر وەک
ڕووناکبیرێکی ناودار لە تروپکی سەردەمی
دڵگەرمیی نەتەوەسازیی جۆرج دەبلیو
بوشدا باسی کرد .نەتەوەسازیی لەدەرەوەڕا
تەقریبەن نامومکینە ئەگەر هەلومەرجە
مەیدانییەکان بۆ یەکسانیی سیاسی
کەمینەکان و زۆرینەکان ئامادە نەبێ.
***
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

زیندانیی سیاسی
وەک چقڵی

چاوی نەیار

محەممەد حسەینی

ناوم محەممەد حسەینییە و ساڵی  ١٣٥٦لە شاری بۆکان لەدایک بووم.
بە حوکمی ئەوەی لە بنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەردا گەورە بووم ،زۆر زوو
ئاوێتەی کوردایەتی بووم .وردە وردە لەگەڵ هەڵکشانی تەمەنم بە شێوەیەکی
جدیتر تێکەڵ بە کاروباری سیاسی بووم .باڵوکردنەوەی تراکتە حیزبییەکان،
کتێبی مێژووی حیزب و ئەندامگیری لە ئەرکە گرینگەکانم بوو .بەڕێوەبردنی
بۆنە جیاوازە نەتەوەییەکان ،ڕێکخستنی بۆنەگەلی وەک نەورۆز و ئاورکردنەوە
لە ڕۆژە مێژووییەکانی نەتەوەی کورد لە ئەرکە ئاساییەکانمان بوو.
لەسەر کتێبی چل ساڵ خەباتی دوکتور قاسملوو و نیو سەدە تێکۆشانی
مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە کە بە ئەمانەت دابووم بە هاوڕێیەکم بەبێ
ئەوەیکە بۆخۆم ئاگا بکەم کەوتبوومە ژێر چاودێری و پاش  11مانگ _ئەو
جۆرەی «عەزیمی» بازجووەکەم لە کاتی لێپرسینەوە پێی گوتم_ شەوی
 16لەسەر 17ی خەرمانانی ساڵی 1386ی هەتاوی سەعات 2ی نیوەشەو
مەئموورەکانی ئیتالعات ڕژانە ماڵمان و لەسەر جێ و لە خەودا گرتیانم.
دیارە پێش گرتنی من ،برایەک و دوو خوشکەزام و چەند هاوڕێی دیکەم لە
پێوەندی لەگەڵ ئەو مەسەلەدا گیرابوون و ناوی منیان لەوێ دابوو.
ئەو شەوە لە تەبەقەی 2ی گرتووخانەی ئیتالعاتی شاری بۆکان هەتا
کاتژمێر ٦ی بەیانی لەژێر ئەشکەنجە و لێدانێکی زۆر سەختدا بووم .ئەو
چەند ڕۆژەی لەوێ بووم هەموو ڕۆژێک لە کاتژمێر ٩ی بەیانییەوە هەتا ٦ی
پاشنیوەڕۆ لێپرسینەوەم هەبوو و هەموو ڕۆژێکیش پرسیارەکانی ڕۆژی
پێشتریان دەپرسیەوە ،لە چوارمین ڕۆژی لێپرسینەوەدا بوو بۆ درۆ و
ڕاستیی قسەکانم لەگەڵ هاوڕێیەکم بەرەوڕوویان کردمەوە ئەو کاتە بوو
زانیم ئەویش گیراوە.
عەزیمی بەرپرسی لێپرسینەوە لەو کەسانە بوو کە لە پێوەندی لەگەڵ
حیزبی دێموکراتدا دەگیران ،لێپرسینەوەکانی من لە خاڵمەوە (سید ئەحمەد
حسەینی) کە پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بوو دەستی پێکرد کە وەکوو
زۆربەی خاڵ و خوشکەزاکان بە سەدان جار تەلەفوونی پێکەوە قسەمان
کردبوو .پرینتی تەلەفوونی ماڵێمانی لە ساڵی ١٣٨٤ەوە گرتبوو و تەواوی
ئەو ژمارە تەلەفوونانەی جێگای گومان بوون پرسیاری لەسەر دەکردن .هەر
جێگایەک قەناعەتی نەکردایە بە قسەی ناشیرین و جنێو و تەنانەت بە شەق و
مست و زللە هەڵسوکەوتی دەکرد .لێپێچینەوەکانی لە دەوری ئەوە دەخوالوە
کە من پێوەندیم بە خاڵمەوە هەیە و ئەندامی تەشکیالتیی ئەو بووم ،بەاڵم
من ئێستا و ئێستاش نەچوومە ژێرباری ئەو قسانە و هەمووم لەسەر خۆم
دادەماڵی .بێجگە لە عەزیمی هەموو ڕۆژێک پاش لێپرسینەوە مەئموورێکی
تەمەن  ٢٣تا  25ساڵە کە زۆر الو بوو بۆ لێدان و بێڕێزی کردن و جنێو دان
دەیبردمە دیوێکی دیکە کە پڕ بوو لە مێز و سەندەڵی لەسەر یەک داندرابوون
و ،جارێکی لە کاتی لێداندا کەوتم بە سەر سەندەڵییەکاندا و ددانێکم شکا.
پاش  10ڕۆژ مانەوە لە گرتووخانەی ئیتالعات کاتژمێر 10ی بەیانی
بردیانمە گرتووخانەی ناوەندیی بۆکان ،پاش  8مانگ مانەوە لە زیندان بۆ
ڕوونبوونەوەی چارەنووسم بۆ ماوەی  ٨ڕۆژ مانم لە خواردن گرت کە
بە داوای سەرۆکی نێوخۆی زیندان و وەعد بۆ شکاندنی مانەوەی کاتیم
لە زیندان وازم لە مانگرتن هێنا و پاش ڕۆژ بە دانانی بارمتەی ٦٠میلیون
تمەنی بە شێوەی کاتی لە زیندان ئازاد بووم .دوای سێ مانگ ڕۆژی ٤ی
ڕەشەمەی ١٣٨٦دا لە لقی یەکی دادگای شۆڕشی مەهاباد لە الیەن ئاخوند
«چابک» دادگاییەکی نیوسەعاتە کرام و لە ڕێکەوتی ٢٧ی ڕەشەمەی هەمان
ساڵدا ئیتالعاتی بۆکان بانگیان کردم .لەوێ کەسێک کە خۆی بە سارمی
ناساند حوکمەکەی بۆ خوێندمەوە و پێیان ڕاگەیاندم کە سزای  7ساڵ زیندانم
بەسەردا سەپاوە .سزاکەم دوو ساڵی بە تۆمەتی کۆبوونەوە دژی ئاسایشی
نەتەوەیی و  ٤ساڵیش بەتۆمەتی هەبوونی چەکوچۆل بوو .هەوڵێکم زۆرم
دا لە ڕێگەی پارێزەرەوە حوکمەکەم سووک بکەم بەاڵم دوو جار لە دادگای
پێداچوونەوەدا بەبێ هیچ گۆڕان و داشکانێک وەک خۆی مایەوە.
بەمجۆرە ڕێکەوتی ٢٥ی ڕەشەمەی ٩٢ی هەتاوی درام بە زیندانی
ناوەندیی مەهاباد .ماوەی دوو مانگێک لەوێ بووم و بەهۆی ئەوەی کە
زیندانی سیاسیی دیکەشی لێبوو ،تەحەممولی دژوارییەکانی ئاسانتر
دەکردەوە؛ کە بەخۆشییەوە هاوڕێیەتیم لەگەڵ زۆربەیان دامەزراند و هەتا
ئێستاش بەردەوامە .لەسەر داوای خۆم و بەدواداچوونی بنەماڵەکەم درامەوە
بە زیندانی ناوەندیی بۆکان.
لە زیندانی بۆکان تەنیا سێ کەسی سیاسیی لێ بوو ئەویش حوکمەکانیان
زۆر کەم بوو و هەموو زیندانییەکان بە هەر تاوان و تۆمەتێکەوە پێکەوە
بوون .چەند مانگ وەکوو یاریدەدەر لە کتێبخانە کارم دەکرد و ڕێنمایی
پێویستم بە زیندانییەکان
دەدا و ،هانم دەدان بۆ کتێب خوێندنەوە .لە زیندانیش چەند جارێک
لەالیەن سەرۆکی زیندانەوە لەبەر ئەوەی پارێزەری باشم بە زیندانییە
نوێیەکان دەناساند ،بانگ کرام .دوای ئەوە هەڕەشەی بڕینی مەرەخەسی
و دروستکردنی پەروەندەی تازەیان لێ کردم .زۆربەی کات کە بنەماڵەکەم
دەهاتن بۆ چاوپێکەوتنم کۆسپ وتەگەرەیان دەخستە بەردەمیان و هەر
جارێک بە هۆیەک چەند کەسی بنەماڵەکەمیان نەدەهێشت بێنە چاوپێکەوتنم،
دوای  ٨مانگ داوای مەرەخەسی کردن حەوت ڕۆژیان پێدام بە مەرجی
ڕەزایەتی ئیتالعات ،ئیتالعات  ٢٢ڕۆژ ئەو نامەی مەرەخەسییەی ڕاگرت جا
وەاڵمی ئەرێنی داوە .لەو ماوەیەدا چەندین جار دایکم بە القی شکاو و گەچ
گیراوەوە چۆتە ئیتالعات و لێیان پاڕاوەتەوە ،هەتا ڕازییانی کردوە .ساتەکان
زۆر بە زەحمەت ناخۆشیەوە تێپەڕ دەبوون و تەنیا هیوا بە داهاتوو و
ڕزگاریی گەلەکەم دەبووە هۆی هێوربوونەوەی دڵم .لە ئاکامدا لە ڕێکەوتی
١٦ی سەرماوەزی ١٣٩٤ی هەتاوی ئازاد کرام.

داشەهارەی هێزی داگیرکەر
لەنێو نەتەوەی بندەستەدا

دوای ئەوەی لە کۆبوونەوەیەکی
تایبەتیی پارلمانی ئێراندا کە بۆ باس و
لێکدانەوەی هێرشی ئەرتەشی تورکیە بۆ
سەر ڕۆژاوای کوردستان رێک خرابوو،
چەند کەس کە لە نوێنەرە کوردەکان
قسەیان کرد و هەڵوێستی دەوڵەتی
ئەردۆغانیان لەمەڕ جەنایەت دەرحەق بە
گەلی کورد لە ڕۆژاوایان مەحکووم کرد .لە
بەرانبەردا بەشێک لە نوێنەرانی ئازەرەی
لە هەماڵ پارلماندا دژایەتیی خۆیان
بەرانبەر هەڵوێست و دەربڕینی نوێنەرە
کوردەکان پیشان دا .هەروەها بەشێکی
بەرچاو لە نوێنەرانی ئازەری هەڵوێستی
پەرلمانی ئێرانیان لە مەڕ مەحکوومکردنی
پەالماری سەربازیی دەوڵەتی تورکیە
بۆ سەر «باکووری سووریە»یان واژۆ
نەکرد و بزووتنەوەی مافخوازانەی
ڕۆژاوای کوردستانیان بە «تێرۆریستی»
ناو برد .هەر لەم پێوەندییەدا زۆرێک لە
چاالکانی ئازەری لە نێوخۆی واڵت و
سێلبریتییەکانی ئەم نەتەوەیە (ئازەری)
بە شێوەی جۆراوجۆر کەوتنە دیفاع لە
هەڵوێستی دەوڵەتی تورکیە و کوردەکانیان
بە تێرۆریست ناو هێنا.
لەو کۆبوونەوانەدا هێندێک لە نوێنەرانی
ئازەری لە پارلمانی ئێران ،زۆر ڕاشکاوانە
دژایەتیی خۆیان لە گەڵ داکۆکیکردنی
نوێنەرە کوردەکان لە ڕۆژاوای کوردستان
دەربڕی و داوایان لە سەرۆکایەتیی
پارلمان کرد کە ئیزن نەدات نوێنەرانی
کورد پارلمانی ئێران بکەنە شوێنی دیفاع لە
تێرۆریزم! و بە توندی دژایەتیی خۆیان لە
گەڵ بەکارهێنانی دەستەواژەی «نەتەوەی
کورد» بۆ کوردەکان دەربڕی کە لە قسەی
هێندێک لە نوێنەرە کوردەکاندا کەڵکی
لێ وەرگیرابوو .ئەم بەناو نوێنەرانە کە
لەبیریان چۆتەوە کە خۆشیان وەک
ئازەری ،نەتەوەیەکی ژێردەستە و
مافخوراون ،بۆ دژایەتی لە گەڵ کوردەکان
باسیان لە «پاراستنی چوارچێوەی
ئەرزیی خاکی ئێران» کرد و بەم شێوەیە
دەیانەویست بە تۆمەتبارکردنی نوێنەرە
کوردەکان بە «جیاییخوازی» هەوڵی
بێدەنگکردنیان بدەن کە لە الیەن یەکێک لە
نوێنەرە کوردەکانەوە واڵمی شیاوی خۆی
درایەوە.
دژایەتیی کاربەدەستانی ئازەری لە
ن و بەتایبەت
نیزامی کۆماری ئیسالمی ئێرا 
بەناو نوێنەرانی گەلی ئازەری – کە
بەشێک لە پیالنی سیستماتیکی ڕێژیمە
– لەم سااڵنەی دواییدا زیاتر لە هەمیشە
خۆی نیشان داوە .لە سااڵنی ڕابردوودا
ئەم جۆرە لە هەڵوێست و دەربڕینانە لە
چوارچێوەی «حاڵەت»ی ناوەبەناوەدا
دەبینرا و جارجارە لە قسە و دەربڕینی
کەسێکی ماخولیا و جینایەتکاری وەک
حەسەنی ،پێشنوێژی نوێژی هەینی لە
ورمێ ،یان لە باڵوکراوەیەکی لۆکاڵیدا
خۆی دەردەخست کە زۆر جێی تێڕامان و
هەڵوێستە لەسەرکردن نەبوو .بەاڵم ئەوەی
لەم چەند سااڵنەی دواییدا دەبیندرێ
چیدیکە ناکرێ لە «حاڵەت»دا بیبینین و
«دیاردە»یەکە کە پاڵنەری جۆراوجۆر و
جیاوازی هەیە .ئەگەر لە الیەک ناوەندە
فکری و ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی
ئێران بە سەرنجدان بە هاوسنووربوون و
نزیکایەتیی دوو نەتەوەی کورد و ئازەری
کە ماف و ئازادییە نەتەوایەتییەکانیان
لێ زەوت کراوە ،هەوڵی ناکۆکینانەوە
و دووبەرەکایەتیی نێوانیان دەدەن و بە
قازانجی خۆیان لەم نێوەدا پیالنگێڕیی
جۆراوجۆر دەکەن ،لە الیەکی دیکەوە
هەستێکی شۆڤێنیستانەی دژ بە کورد و
کوردستان کە بێگومان دەوڵەتی تورک و
توندڕەویی الیەنی دژبەر ختۆکەی بەشێک

لە کۆمەڵگەی ئازەری دەدا .پەرەسەندن و
تەقوییەتی ئەم هەستە لە نێو کۆمەڵگەی
ئازەری زماندا کە وەک ئاماژەی پێکرا
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێران و دەوڵەت
و هێزی دیکەی ناوچەیی لە پشتە ،دەتوانێ
مەترسییەکی گەورەی سیاسی و ئەمنیەتیی
لێ بکەوێتەوە .بەتایبەت ئەم دیاردەیە بۆ
داهاتووی چارەنووسی دوو گەلی کورد و
ئازەری کە تێکەاڵوییەکی بەربەرینی خاک و
سنووری هاوبەشیان پێکەوە هەیە و مەحکووم
بە پێکەوە ژیانن ،پڕمەترسییە.
نەتەوەی کورد لە ئێران کە خەبات و
تێکۆشانی لە پێناو دەستەبەرکردنی ماف
و ئازادییە نەتەوایەتییەکانی ماهییەتێکی
دێموکراتیک و ئاشتیخوازانەی هەیە ،وەک
الیەنێکی ئەم پرسە ،هەمیشە هەوڵی داوە
بە دەرک بە زەرورەتی پێکەوەژیانی لە گەڵ
گەلی ئازەری و ئازەرییەکانی نیشتەجێ
لە کوردستان ،تەعامولێکی دێموکراتیک و
ئینسانیی هەبێت .بۆیە هەمیشە وێڕای لەقاودانی
پیالنی دەسەاڵتی سیاسی لە تاران لە پێوەندی
لەگەڵ نانەوەی ناکۆکی لە نێوان هەر دوو گەلی
کورد و ئازەری و ،بە تێگەیشتن لەو هەستە
دژیگەلیانەی کە لە ناوچەکەدا هەن و کار لە
سەر هێندێک لە ئازەرییەکان دژ بە گەلی کورد
و خاکی کوردستان دەکەن ،خەڵکی کوردستان
و حیزبە سیاسییەکانی کورد پێداگرییان لە
سەر گوتاری پێکەوەژیان و ڕێزگرتن لە
ئیرادەی نەتەوەکانی دیکەی ئێران و بەتایبەت
گەلی ئازەری کردوە .هەر لەم پێوەندییە
حیزبی دێموکراتی کوردستان  ٧٥ساڵ پێش
لە ئێستا و لە شێوەی بەرێوەبەریی کۆماری
کوردستان بە پێشەوایەتیی سەرۆککۆمار
قازی محەممەدی شەهیددا ،هاوپەیمانێتی لە
گەڵ فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجان هەبووە و
پێداگریی لە سەر پێکەوەژیانی ئاشتیخوازانەی
هەر دوو گەلی کورد و ئازەری کردوە .لە
ماوەی ئەم زیاتر لە حەوت دەیەدا – جیا لە
زەمەنێک لە پیالنگێڕیی کۆماری ئیسالمی ئێران
و هاندانی کەسانی توندڕەو و جەنایەتکاری
وەک «حەسەنی» دژ بە گەلی کورد لە
ساڵەکانی سەرەتای شۆرشی ١٣٥٧ی هەتاوی
– کورد و ئازەری تا ڕادەیەکی بەرچاو بە بێ
کێشە پێکەوە ژیاون.
نەتەوەی ئازەری کە تا ئێستاشی لە گەڵ بێت
وەک یەکێک لە نەتەوەکانی دیکەی ئێران لە
ڕووی ئیتنیکییەوە ماف و ئازادییەکانی لێ زەوت
کراوە ،ناتوانێ هیچ قازانجێک لە پەرەسەندنی
دیاردەی «شۆڤێنیزم» بکا .بە تایبەت کە ئەم
هەست و ئێحساسە بە جێی ئەوەی ڕووی لە
نیزام و دەسەاڵتی دژیگەلی لە تاران بێت،
بە ناڕەوا و بە پیالنگێڕیی نیزامی سیاسی لە
تاران و دەوڵەت و الیەنی دیکەی دژ بە کورد
لە ناوچەکە ،ئاراستەی گەلی کورد و خاکی
کوردستان بکرێ! بۆیە کۆمەڵگەی ئازەری لە
ئێران نەتەنیا نابێ لەم داوە پڕ مەترسیدارە
بکەوێ ،بەڵکوو پێویستە دڵنیا بن لەوەیکە؛
ئەوانەی بە ناوی دیفاع لە گەلی ئازەری ،دژ
بە نەتەوەی کورد قسە دەکەن و بە ناڕەوا

سمایل شەڕەفی

نەتەنیا بەرگری لە مەزڵوومیەتی کورد
ناکەن بەڵکوو بەرانبەر بەم گەلە مافویست
و ئاشتیخوازە داکۆکی لە داگیرکەران
دەکەن ،نەتەنیا دڵسۆز و خەمخۆری گەلی
ئازەری نین ،بەڵکوو داشەهارەی دەسەاڵت
و نیزامە داگیرکەرەکانن.
خەڵکی مافخواز و ئاشتیویستی کورد لە
ئێران تا ئێستا وێڕای درێژەدان بە خەبات
و تێکۆشانی خۆی لە پێناو دەستەبەرکردنی
مافە نەتەوایەتییەکانی لە ژێر ڕێنمایی
ڕێبەرایەتییەکی دووربین و ڕێبازێکی
دێموکراتیکدا ،ژیرانە لە سەر بنەمای
پێداگری لە سەر مافە ڕەواکانی خۆی –
نەک هێرش بۆ سەر خەڵک و نەتەوەی دیکە
– باوەڕمەند بە پێکەوەژیانی ئاشتیخوازانە،
تێکۆشانی خۆی درێژە پێداوە .بۆیە لە
قۆناغی ئێستادا کە کۆمەڵێک دیاردەی
نامۆ بە خەباتی مافخوازانەی ڕەوای گەالن
لە ناوچەکەدا خەریکی پەرەئەستاندنن،
خەڵکی کوردستان وریا و ژیرانەتر لە
هەمیشە هەنگاو دەنێ .بە مانایەکی دیکە
خەڵکی کوردستان بێ ئەوەی ئەم جۆرە
لە شانتاژ و پیالنانە هەنگاوی پێ شل
بکا ،سوورتر لە هەمیشە بە پێداگری لە
سەر ماف و داخوازییەکانی خۆی خەبات
دەکات و وێڕای ڕێزگرتن لە ماف و
ئازادییە نەتەوایەتییەکانی گشت گەالنی
ئێران و باوەڕ بە ئەقڵییەتی پێکەوە ژیانی
ئاشتیخوازانە ،تا گەیشتن بە مافەکانی
خۆی بەردەوام دەبێت.
گیرۆدەبوون بە فەندەمێنتالێزمی دینی
و شۆڤێنیزمی نەتەوەیی کە لە ناوچەکەدا
تا دێ کێشەکان ئاڵۆزتر و پڕمەترسیدارتر
دەکا .ئەوەی لەم نێوەدا قازانج لەم دۆخە
دەکات دەسەاڵتە دژیگەلییەکان و دەوڵەتە
شوێندانەرە قازانویستەکانن و ئەگەر بە
وریاییەوە لە پرس و دیاردەکان نەڕواندرێ
کۆمەڵگەی
سەرەکیش
زەرەرمەندی
مرۆیی و نەتەوە مافخوازەکانن .بۆیە بە
شێوەیەکی تایبەت کە ئێستا باس لە دوو
گەلی کورد و ئازەرییە لە ئێران ،ئەرکی
هێز و الیەنە سیاسییەکان ،کەسانی نوخبە
و ئیلیت و بەگشتی هەردوو کۆمەڵگەی
کورد و ئازەرییە کە ،چاوکراوەتر لە
هەمیشە وریای پیالنگێڕییەکان بن و لە
سەر بنەمای پێکەوە ژیانێکی دێموکراتیک
هەوڵ بدەن پێوەندییەکانیان پتەو بکەن.
ئەوەندەی دەگەڕێتەوە سەر هێز و
الیەنە کوردستانییەکان کە لە خەبات
و کێشەکاندا ئەزموونی زیاتریان هەیە،
پێویستە لەم پێوەندییەدا زیاتر ڕۆشنگەری
بکەن و بە پێوەندیگرتن لە گەڵ نوێنەرانی
کۆمەڵگەی ئازەری لە هەموو ئاستەکاندا
هەوڵی لێکتێگەیشتن و هاوخەباتی بدەن و
هاوکات لە گەڵ ئەم هەواڵنە ،بە یەکڕیزی
و یەکگرتوویی نێوماڵی کورد و تێگەیشتن
لە پیالنگێڕی و مەترسییەکان ،ئامادەی
ڕووبەرووبوونەوەی هەر جۆرە پێشهاتێک
لەم پێوەندییەدا بن.
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کورد نابێ ملکەچی

چارەنووسێکی تڕاژیک بێ

سەردانی شاندێکی
سۆسیال دێموکراتەکانی سۆئێد
لە حیزبی دێموکراتی کوردستان

ئاالن بەهرامی
وادیارە ئەمە ڕاستیی تاڵی کوردبوونە کە دەبێ
ئەم نەتەوەیە باری السەنگی دابەشکران و ستەمی
مێژوویی و ژێئۆپۆلۆتیکی داسەپاو لە سەدەی بیست
و یەکەمیشدا بە خوێن و گیانبازی ڕاست بکاتەوە.
تا کاتی نووسینی ئەم دێڕانە دوازدە ڕۆژە
نیشتمانی قارەمانانی ئەفسانەیی شەڕی تێرۆر
و تاریکی ،ئەمجارەیان لە ڕۆژئاوای کوردستان
کەوتوونەتە بەر پەالماری سوپای ڕێژیمی فاشیستیی
تورکیە .سوپایەک کە لە هەموو بارێکەوە بە نوێترین
چەکوچۆڵی سەردەم تەیارە و بە دووەمین سوپای
ناتۆ لە قەڵەم دەدرێ.
ئەم پەالمارە دڕندانەیە لەبەرچاوی هەموو
جیهانییان و هاوپەیمانانی تورکیە بەتایبەت لە ناتۆ
بە چرای سەوزی سەرۆکی ئەمریکا ،تڕامپ لە زەوی
و ئاسمانەوە درێژەی هەیە .ئەم پەالمارە دڕندانەیە
هەروەها بە بەشداریی هەزاران کەس لە ئیسالمیستە
تێرۆریستەکانی سووریە کە لەژێر چەتری تورکیەدا
کۆبوونەتەوە و لە دڕندەیەتیدا سنوور ناناسن
بەڕێوە دەچێ.
ئەمڕۆ دوازدە ڕۆژە کە لەبەرچاوی کامێرای
دەیان کاناڵی تەلەڤیزیۆنی و سۆسیال میدیای
جیهانداگردا زەوی و ئاسمانی ڕۆژئاوای کوردستان
لەژێر بارانی بۆمب و مووشەکدایە .بە سەدان کەس
لە خەڵکی سڤیل بریتی لە پیر و منداڵ و ژن کوژراون
یان بریندار بوون و ،بە سەدان هەزار کەسیش ناچار
بە ئاوارەبوون کراون .بەاڵم لە بەرامبەر ئەم هێرشە
دڕندانە و فاشیستییەی سوپای چەکدارە دڕندە و
تێرۆریستییەکانی ژێر چەتری دەوڵەتی تورکدا
دیسان ئەوە کچ و کوڕە شەڕڤانەکانی شەڕی
تێرۆر و تاریکین کە دیسان قارەمانانە داکۆکی لە
خاکی نیشتمان دەکەن و بوونەتەوە بە ئەفسانەی
خۆڕاگری و بەرخودان.
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا هاوپەیمانانی شەڕی داعیش
و تێرۆریزم کە تا دۆینێ لەپێناوی دوورخستنەوەی
مەترسیی تێرۆریزم لەگەڵ کوردەکان هاوپەیمان
پەالماری
لەئاست
دەستەوەستان
بوون،
دڕندانەی سوپای تورکیە و گرووپە ئیسالمییە
شوێنکەوتووەکانیدا ماونەتەوە و هیچ هەنگاوێکی
بەکردەوەیان لەپێناو ڕاگرتنی ئەم جینایەت و
کوشتارەدا هەڵنەگرتوە .لەم نێوەدا سەرۆکی ئەمریکا
کە لە ئاکامی چراسەوزی ئەودا ئەم پەالمارە دەستی
پێکردوە ،لەژێر گوشاری بیروڕای گشتی و ڕکەبەرە
سیاسییەکانیدا تا ئێستا زیاتر لە هیندێک هەڕەشەی
ڕواڵەتی لە تورکیە شتێکی دیکەی نەکردوە .ئەم
هەوڵەش کە ڕۆژی 17ی ئۆکتۆبەر وەک بۆ خۆی
ناوی لێنا نێونجی کردن و ڕێککەوتنێکی لەگەڵ الیەنی
تورک لێ کەوتەوە ،هیندە بێبنەما بوو کە هەر زوو
لەگەڵ دژایەتیی هەمەالیەنە تەنانەت لەنێو دەوڵەتی
ئەمریکاش بەرەوڕوو بۆوە .ئەم ئاگربڕە کاتییەش
کە لەسەری ڕێک کەوتبوون و بەکردەوە سوپای
تورک جێبەجێی نەکرد ،لەڕاستیدا ئۆڵتیماتۆمێک بوو
بە بەڕێوەبەریی ڕۆژئاوای کوردستان کە لە 120
کاتژمێردا زۆربەی ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی بەبێ
شەڕ بۆ سوپای تورک و گرووپە ئیسالمییەکان
چۆڵ بکا .ئەم هەواڵنەی ئیدارەی تڕامپ لەڕاستیدا
شتێک نەبوو بێجگە لە هەوڵێک بۆ پاساودانی بڕیاری
ناڕەوا و نامورالیی چۆڵکردنی پشتی هاوپەیمانە
کوردەکانی شەڕی داعیش .هەوڵێک کە تڕامپ هەر

زوو بە یەکێک لە کارە هەرە مەزنەکانی! خۆی
لە قەلەم دا.
لە کەس شاراوە نییە کە ئەم پەالمارە
دڕندانەیەی سوپای تورکیە بۆ سەر ڕۆژئاوای
کوردستان بە بیانووی گەمژەخەڵەتێنانەی
دروستکردنی ناوچەی ئارام و دوورخستنەوەی
مەترسی لەسەر تەناهیی تورکیە ،ئامانجێکی جگە
لە تێکدانی ئەم ئەزموونە نییە کە بەتایبەت کورد لە
ڕۆژئاوای کوردستان بەبەخشینی گیانی هەزاران
کەس لە ڕۆڵە ئازاکانی دەستەبەری کردوە.
لەوەش واوەتر پالنی ئۆردۆغان و دەوڵەتی
تورکیە بۆ نیشتەجێکردنی چەند میلیۆن پەنابەری
سووریەیی و سپاردنی ئەم ناوچانە بە گرووپە
ئیسالمییە دژەکوردەکان واتایەکی دیکەی جگە لە
پاکتاوی کوردان لەسەر خاکی خۆیان و گۆڕینی
پێکهاتەی حەشیمەتیی ڕۆژئاوای کوردستان نییە.
پەالماری دڕندانەی سوپای تورک و هاودەستە
ئیسالمییەکانی بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان و
ئەو پیالنە شوومەی لە پشت ئەم پەالمارەدایە،
هاوهەوڵویستی و یەکڕیزییەکی کەموێنەی
لەنێو کورداندا دروست کردوە .بە چەشنێک کە
ئێستا لە سەرانسەری کوردستان و لە هەموو
ئەو جێگایانەی دنیا کە کوردی لێیە؛ شەپۆلێکی
بەرینی هاوهەڵوێستی و ناڕەزایەتی لەدژی
پەالمار بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان دروست
بووە .لەم نێوەدا شەپۆلی ناڕەزایەتیی کوردان لە
تارواگە بەتایبەت لە ئاستی واڵتانی ڕۆژئاواییدا
کاریگەریی باشی لەسەر بیروڕای گشتیی ئەم
واڵتانە داناوە.
لە ئاستی بیروڕای گشتیی جیهانی و میدیا
و سۆسیال میدیاشدا ،پەالماری دڕندانەی
سوپای تورکیە و هاودەستەکانی هاوسۆزی
و پشتیوانییەکی کەموێنە لە کورد بەگشتی و
ڕۆژئاوای کوردستان دروست بووە .بە چەشنێک
چاوەڕوان دەکرێ ئەم هاوسۆزی و پشتیوانییە
ببێتە هۆی فشاری زیاتر بەتایبەت بۆ سەر
واڵتانی ڕۆژئاوایی ئەندام لە ناتۆدا .هەر لە ئاکامی
ئەم فشارانەش بوو کە پاڕلمانی ئورووپا و چەند
واڵتی گرینگی ئورووپایی ،لە سەروویانەوە

فەڕانسە داوایان لە تورکیە کرد ئەم پەالمارە
هەرچی زووتر ڕابگرێ .بەتایبەت لەم نێوەدا
هەڵوێستی سەرۆککۆماری فەڕانسە لە پێوەندی
لەگەڵ ئەم بابەتەدا جێی سەرنجە و ئەوەش
نیشانەی ئەوەیە کە بەتایبەت لە ئاستی ئورووپادا
هەوڵ بۆ ڕاگرتنی ئەم شەڕە لەگۆڕێدایە.
لە کۆتاییدا دەبێ بڵێین ،کورد و دەسکەوتەکانی
لە ڕۆژئاوای کوردستان لە دۆخێکی زۆر
هەستیار و چارەنووسساز دایە .الوازیی فاکتۆری
کورد لە هاوکێشە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان
بووەتە هۆی ئەوە کە النیکەم تا ئێستا ،واتە
دوازدەهەمین ڕۆژی ئەم پەالمارە دڕندانەیە
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا هەنگاوێکی بەکردەوە
بۆ بەرپەرچدانەوە و ڕاگرتنی لەشکەرکێشیی
سوپای تورکیە و بەکرێگیراوە سوورییەکانی
هەڵنەگیرێتەوە .لەم نێوەدا جگە لە خۆراگری و
فیداکاریی شەڕڤانانی کورد ،دوو کارتی دیکە
دەتوانن یارمەتیدەر بن بۆ ئەوەی هەنگاوێکی
کردەیی لەبەرامبەر ئەم لەشکەرکێشییەدا
هەڵگیرێتەوە .یەکەم کارت کە کورد پێویستە
زیاتر زەقی بکاتەوە و لەڕاستیشدا هەیە ،بریتییە
لە مەترسیی سەرهەڵدانەوەی داعیش کە النیکەم
بۆ ئورووپاییەکان کەڵکەڵەیەکی تەناهییە .کارتی
دووهەم بریتییە لە کارکردنی زیاتر و زیاتر
لەسەر بیروڕای گشتیی دنیای ڕۆژئاوا .هەرچەند
بە بوونی سۆسیال میدیا و ئەو دیمەنانە کە میدیا
گەورەکان لەپێوەندی لەگەڵ تاوانەکانی سوپای
داگیرکەر باڵوی دەکەنەوە ،بیروڕای گشتیی
واڵتانی ڕۆژئاوایی لەم پێوەندییەدا ورووژاوە.
کەوتنی ڕۆژئاوای کوردستان و هاتنەدیی
ئامانجەکانی تورکیە لەم پەالمارەدا هەرچەند تا
ئێستا زیان و خەساری گەورەی مرۆیی و ماددیی
لێ کەوتۆتەوە ،بەاڵم لەکەس شاراوە نییە کە
تڕاژیدییەکی گەورەی لێ دەکەوێتەوە .بۆیە وەک
ئەرکێکی نەتەوەیی بۆ ئێمەی کورد دەبێ ڕێی لی
بگرین و مرۆڤایەتیی پێشکەوتووش هان بدەین
لەمبارەیەوە ئەرکی خۆی جێبەجی بکا.

بەشداریی بەرینی ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە خۆپیشاندانەکانی دەرەوەی واڵت دژبە هێرشی ڕێژیمی تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوا
دوابەدوای هێرشی بەرباڵوی هێزی داگیرکەری ڕێژیمی تورکیە بۆ سەر شار و
گوندەکانی ڕۆژئاوای کوردستان و کوژران و بریندار بوونی خەڵکی سڤیل و ژنان
و مندااڵن ،کوردانی هەندەرانیش بۆ پشتگیری و هاودەنگی لەگەڵ خەڵکی ڕۆژئاوا
و شەرمەزار کردنی ئەم پەالمارە دڕندانەیە ،ڕژانە سەر شەقام و بە خۆپیشاندان و
ڕێکخستنی میتینگی هەزاران کەسی؛ ڕق و بێزاریی خۆیان لە دەستدرێژیی سپای
تورکیە دەربڕی.
لەو خۆپیشاندان و ئاکسیۆن و کۆبوونەوانەدا ئەندامانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان چاالکانە بەشدار بوون و هاودەنگ و هاودڵ جینایەتەکانی ڕێژیمی
تورکیە دەرحەق بە خوشک و براکانیان لە ڕۆژاوایان مەحکووم کرد
بەپێی ڕاپۆرتی کۆمیتەی دەرەوەی واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ئەندامانی
حیزب لە واڵتانی ئەمریکا ،ئۆسترالیا ،کانادا ،فەڕانسە ،بریتانیا ،سویس ،ئۆتریش،
ئاڵمان ،هولەند ،دانمارک ،سوید ،نۆروێژ و فینالند ،بە هاوئاهەنگی لەگەڵ کومیتەکانی
حیزب بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بە بەرزکردنی ئااڵی کوردستان ،بوونە بەشێک
لە دەنگی ناڕەزایەتیی گەلی کورد دژبە هێرشی ڕێژیمی فاشیستیی تورکیە و ئەو
پیالنە نێودەوڵەتییەی کە دژبە بەڕێوەبەریی خۆسەری ڕۆژئاوای کوردستان هاتە
ئاراوە.

ئــێــوارەی ڕۆژی شەممە27 ،ی ڕەزبـــەر هەیئەتێکی پــارتــی سۆسیال
دێموکراتەکانی سۆئێد بە سەرپەرستیی خاتوو ئەوین ئەنجیر ،پارلمانتاری
ئورووپا و قادر کەسیرگار ،پارلمانتاری سۆسیال دێموکراتەکانی سۆئێد
سەردانی بنکەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و لەالیەن
شاندێکی حیزب بە سەرپەرستیی کــاک مستەفا مــەولــوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
لەم دیــدارەدا شاندی میوان گۆڕانکارییەکانی ناوچە ،پرسی کوردەکان
لە ڕۆژاوای کوردستان و سیاسەت و هەڵوێستی واڵتانی زلهێزی خاون
بەرژەوەند لە سووریەیان خستەبەرباس و ڕای خۆیان لەسەر ئەم بابەتانە
دەربڕی .ئەوان بەبایەخەوە باسیان لەو سۆز و پشتیوانییەی بیروڕای گشتیی
جیهان بەتایبەت لە ئورووپا لەبارەی ڕووداوکانی ڕۆژاوا کرد و هەیئەتی
خانەخوێش پێی لەسەر ئەوە داگرت کە ئەم پشتیوانییە مەعنەوەییە جێی
رێزە ،بەاڵم دەبێ ببێتە ئامرازی هێز بۆوەی بتوانێ کۆمەڵکوژی و جیناتەکان
لە ڕۆژاوای کوردستان بوەستینێ.
باس لە سیاسەتی دووفاقەی کۆماری ئیسالمی بەنیسبەت ڕووداوەکانی
ڕۆژاوای کوردستان تەوەرێکی دیکەی ئەم دانیشتنە بوو .هەیئەتی خانەخوێ
لە چوارچێوەی ئەو باسەدا هەیئەتی سۆسیال دێموکراتەکانی سۆئێدی
ئاگادار کردەوە کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا نیزیک بە  100کەس
لە الوان و چاالکانی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەن ناوەندە
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمییەوە دەسبەر کراون ،ئەویش تەنیا بە تاوانی
بەشداری لە خۆپیشاندانەکانی مەحکومکردنی پەالماری تورکیە بۆ سەر
ڕۆژاوا.
باس و تاوتوێی سیاسەتە کێشەخوڵقێنەکانی کۆماری ئیسالمی لە ناوچە
و پرسی پێشێلکردنی مافی مــرۆڤ لە ئێرانن بەتایبەت لە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان بەهۆی دەزگا ئەمنیەتی و بەرێوەبەرییەکانی کۆماری ئیسالمی و؛
پرسی پێوەندییەکانی دووالیەنی حیزبی دێموکراتی کوردستان و سۆسیال
دێموکراتەکانی سۆئێد چەند تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەم دیدارە بوون.

کۆبوونەوەی دوو هەیئەتی ڕێبەریی
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان و
حیزبی دێموکراتی کوردستان

ڕۆژی شەممە27 ،ی ڕەزبەر هەیئەتێکی ڕێبەریی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان بە سەرپەرستیی کاک عومەر ئیلخانیزادە ،سکرتێری گشتیی
کۆمەڵە سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و لەالیەن
هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی کــاک مستەفا مــەولــوودی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە پێشوازییان لێکرا.
بــاس لە بــارودۆخــی ڕۆژاوا وەک بابەتێکی هــەرە گرینگ و ڕۆژەڤــی
کوردستان یەکەم تەوەری باسەکانی ئەم دیدارە بوو .دوو الیەن وێڕای
مەحکومکردنەوەی پەالماری تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان کە
کــارەســاتــی مــرۆیــی لــێ کــەوتــۆتــەوە ،ڕەخــنــەی توندیان لــە هەڵوێست و
سیاسەتی زلهێزە جیهانییەکانی خاوەن بەرژەوەندی لە سووریەدا گرت.
هەر لە چوارچێوەی ئەم باسەدا دوو الیەنی دێموکرات و کۆمەڵە لەگەڵ
بەرزنرخاندنی ئازایەتی و خۆڕاگریی کــورد لە ڕۆژاوای کوردستان،
باسیان لەوە کرد کە هێشتا شانس بۆ بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژاوا وەک
بزووتنەوەیەکی سکۆالر و دێموکراسیخواز هەیە کە بتوانێ دەوری خۆی لە
گۆڕانکارییەکانی سووریەدا بگێڕێ؛ بۆ ئەوەش چەند مەرجێک پێویستە کە
سەرەکیترینی بریتییە لە یەکیەتی و یەکڕیزیی هێزەکانی ڕۆژاوا.
کۆبوونەوەکەی دوو الیەنی دێموکرات و کۆمەڵە لەپێوەندی لەگەڵ
ڕێککەوتن لەسەر دروستبوونی ناوچەی ئارام ڕای وابوو کە هەر هەوڵێک
بۆ بەرگرتن بە شەڕ و درێژەی جیناتەکانی تورکیە باش و لەجێی خۆیدایە،
بــەاڵم نــاوچــەی ئەمن نــاکــرێ بــە مــانــای گۆڕینی دێموگرافیی ڕۆژاوای
کوردستان ،ڕاونانی زۆرەملیی خەڵکی ناوچەکە و نیشتەجێکردنی خەڵکانێکی
دی لە زێد و نیشتمان و شوێنی خەڵکی ڕەسەنی ئەو ناوچەیە بێ .هەروەها
پێویستە ئەم ناوچەیە لەژێر چاودێریی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا
بێ و ڕێگە لە پاکتاوی ڕەگەزیی کورد لەسەر خاکەکەی خۆی بگیرێ و
دڵنیایی ئەوە بدا کە هەموو دانیشتووانی ئەم ناوچەیە لەسەر خاک و زێدی
خۆیان دەمێننەوە.
پێویستییەکانی بەردەوام جوواڵنەوەی کورد لە ئێران ،ستاتوی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە گۆڕانکارییەکانی ئێستای ئێران و ناوچە و زەرفییەت و
پۆتانسیەلی کورد بۆ شوێندانان لەسەر ڕەوتی ئاڵوگۆرەکان ،چەند تەوەرێکی
دیکەی باسەکانی ئەم کۆبوونەوەیە بوون .هەر لە چوارچێوەی باسەکانی
ئەم تــەوەرەدا تیشک خرایە سەر ئەو ئەرک و پێویستییانەی لە ئێستادا
لەسەر شانی حیزبە سیاسییەکان قورسایی دەکەن و بۆ ئەوەش زەروورە
کە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران تۆکمەتر بێ و کار و
چاالکییەکانی لە خانەیەکی بەرفراوانتر و جیدیتردا درێژە پێبدا.
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دەنگی نێو
تۆرە کۆمەاڵیەتییەکان و
ئەیوب شەهابیڕاد

پانتایی کاریگەرییەکانی

ڕۆژئاوای کوردستان

هێمایەک بۆ بەهای گەردوونی،

ئاکتەرە تێکدەرەکان و سێناریۆی داهاتوو

هەموو ئەو چەمک و دەستەواژە فکری و فەلسەفییانەی کە
النیکەم لە دوو دەیەی ڕابردوودا بە تێپەڕبوون لە کۆمەڵێک
سەرەتا
قۆناغی جۆراوجۆری مەعریفی بە مەبەستی گۆڕانکاری و
دوایین پێشهاتەکان (لە کاتی نووسینی ئەم بابەتەدا)
سەرهەڵدانی ژینگەیەکی نوێ لە بەستێنی شۆڕشی تێکنۆلۆژی
ئاماژە بە کشانەوەی شەڕڤانانی یەپەگە لە ناوچەکانی
و زانــیــاری هاتوونە بــەرهــەم ،ئەمرۆکە نەتەنیا بوونەتە
شــەڕ دەکـــەن .ئــەم پاشەکشەیە ئاکامی ڕاستەوخۆی
بەشێکی جیانەکراوە لە ژیانی ڕۆژانــەی مرۆڤەکان ،بەڵکوو
ڕێککەوتنێکە کە لە ڕۆژی پێنجشەممە ١٦ی ئۆکتۆبری
لە گەشەیەکی خێرا و بــەردەوام دان .فەزای مەجازی ،ئەو
ئەمساڵ لە نێوان مایک پێنس ،جێگری سەرۆکی ئەمریکا
ژینگە نوێیەی لەگەڵ ئەوەیکە بۆتە هاوتەریبی دونیای هەقیقی ،و ڕەجــەب تەیب ئــەردۆغــان ،سەرۆککۆماری تۆرکیە
هاوکات ناتوانرێ پێشبینییی داهاتووی ڕەوتی گەشەکردن و هاتە ئــاراوە .بەپێی هەر هەمان ڕێککەوتن بڕیار دراوە
فراوان بوونەوەی بکرێ.
کە تورکیە لە سەرەتاوە هێرشە سەربازییەکەی خۆی
تایبەتمەندیی
کۆمەڵێک
هەڵگری
مەجازی
ئەگەرچی فەزای
بۆ ماوەی  ١٢٠کاتژمێر ڕابگرێ و هەروەها شەڕڤانانی
هەمان
یان
میدیایی
سۆسیاڵ
ڕەهەندی
جۆراوجۆرە بەاڵم
یەپەگە بە قوواڵیی  ٣٢کیلۆمیتر لە سنوورەکانی تورکیە
ڕاگەیاندنەوە،
بواری
لە
فەزایە
ئەم
دەرفەتەکانی
ئیمکانات و
بکشێنەوە.
بەستێنی
ـە
ـ
ل
توانیویەتی
ـە
ـ
ک
ـەن
ـ
ـەزای
ـ
ف
ـەم
ـ
ئ
بەهێزی
خاڵی
ئامانجی ئەم نووسینە بریتییە لە (یەکەم) بەرجەستە
راگەیەنە
هەموو
سوکانداری
ببێتە
کۆمەاڵیەتییەکاندا
تۆڕە
کردنەوەی هێندێک الیەنی ئەخالقی و بەهاخوڵقێنەرانەی
ناتوانێ
ڕاگەیەندێک
هیچ
ئێستادا
لە
بۆیە
جیهانییەکان.
خۆراگری و گیانفیدایی کــورد لە ڕۆژائ ــاوا( ،دووهــەم)
سەرکەوتوو بێ ئەگەر پێیەکی لەنێو تۆڕی جیهانیی سۆسیال لێکدانەوەی حیساباتی ئەکتەرانی پێکهێنەری ئەم دۆخە
میدیادا نەبێ .دەکرێ بڵێین کە ئەم ژینگە نوێیە ،تا ڕادەیەکی قەیراناوییە و (ســێــهــەم) ڕاوەســتــەکــردن لــەســەر ئەم
زۆر بوون و پێویستیی میدیا بینراو و بیسراوە کالسیکەکانی سێناریۆیانەی کە گریمانەی لە ئارادا دەبێ.
کەمڕەنگ کردۆتەوە.
ئەخالق و بەهای گەردوونی
بــەاڵم کێن ئەوانەی لەم فــەزایــەدا زۆرترین بەشدارییان
ڕۆژئاوای کوردستان ،کە لە ڕۆژانی ڕابڕدوودا خاڵی
هەیە؟ ئامانجیان چیە و بەشوێن چیدا دەگەڕێن؟ چ کارکرد
و تایبەتمەندییەکی ئەم جۆرە میدیایە ،توانیویەتی سەرنجی سەرەکیی ڕۆژەڤی سیاسەتی نێونەتەوەیی بووە ،پێش
ئەوەی شارەزایان وەکوو دیاردەیەکی سیاسی ،شرۆڤە
هەموو جیهان بۆ الی خۆی ڕابکێشێ؟
پێناسە و تایبەتمەندیی سەرەکیی میدیا کالسیکەکان بریتین و ئانالیزی بۆ بکەن ،پێویستە وەکــوو سەرچاوەیەکی
لە یەکەم؛ تاک ڕەهەندی بوونیان لە نێوان میدیا و بەرکار .گەردوونی بۆ ویژدانی مرۆڤایەتی و بە هەمان شێوەش
دووهەم؛ جۆری پێوەندیی نێوان ئەم میدیانە لەگەڵ بەرکاردا ،دەرهاویشتە پڕئازارەکانی وەکوو نیشانەی کارەساتێک
ئەستوونیە .بــەاڵم سۆسیال میدیا توانیویەتی هەموو ئەم بۆ کــۆی مرۆڤایەتی هەژمار بکرێ .ئاخر ئــەوە لەژێر
کــارتــێــکــەریــی ســێ کــوچــکــەی بــەرخــۆدانــی ڕۆژئــــاوا،
سنوور و یاسا کالسیکانە ببەزینێ و ژینگەیەکی جیهانی و
پشتگیریی نیشتیمانیی کــورد و هــەروەهــا دەرکەوتنی
پێکەوە لینککراو دروست بکا .پێوەندییەکان ئیتر نەک تاک
دیاسپۆڕای کورد (ڕەهەندی کوردی) لە فەزا گشتییەکانی
ڕەهەندی بەڵکوو فرە ڕەهەند و ئاسۆیین .هەر تاکێک خۆی
واڵتــانــی ڕۆژئــاوایــی بــوو ،کــە بــەرزبــوونــەوەی دەنگی
بڕیاردەر و ڕاگەیاندکاری خۆیەتی و خۆی بڕیار دەدا کە لەم ناڕەزایەتیی سیاسەتمەداران و خرۆشانی ڕای گشتیی
فەزایەدا چۆن بیر بکاتەوە و چی بنووسێ.
جیهانی لێکەوتەوە .لەم ڕاستایەدا ،ویژدانی گەردوونی
سیستمە
بەتایبەت
لــێــرەدایــە کــە دەســەاڵتــی سیاسی و
بۆی دەرکەوت کە سیستمە سیاسییەکەی خۆی چەندە
ئەم
بەسەر
دەست
ناتوانن
دیکتاتۆر و سەرکوتکەرەکان ،ئیتر
بێویژدانە کە لە بەرامبەر وێرانکردنی ژینگەی کۆمەاڵیەتی،
بکەن.
سەرکوتی
شەقام
شێوازی
شەپۆلە نوێیەدا بگرن و بە
سیاسی و کولتووریی نەتەوەیەکی بەهاخوڵقێن بە دەستی
ورد بوونەوە لە هاوار و داد و بێدادی ڕۆژانە و بەردەوامی تورکەکان و هاودەستانیان ،ئاوا دەستەوەستان ماوەتەوە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی نیشانەی ترسی گەورەیانە لە و هیچ یارمەتییەکی جیدی ناگەیەنێ .بــە شێوازێک
ژینگەیەک کە مەگەر کۆیلە و سیخوڕەکانی خۆیان ،ئەگینا دەکرێ هــاواری بێهیوای ئەم ویژدانە گەردوونییە بەم
دەنگێکی تێدا نییە کە پشتگیری ئەم سیستمە بکا و بگرە هەموو دێڕە شێعرەی شاعیری کورد مامۆستا ناسری حیسامی
هەوڵیان ئەوەیە دژ بەم دەسەاڵتە دواکەوتوویە یەکدەنگ بن .بەراورد بکەین کە دەڵێ« :گەر دەتەوێ بزانی حاڵی کورد
بەشداریی بەرچاوی خەڵکی ئێران و بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی چۆنە ،تەماشای جەستەی ئەم کوڕە بکەن» .مەبەستی
کــوردســتــان لــە نــێــو فــــەزای مــەجــازی و بــەتــایــبــەت تــۆڕە شاعیر لەم کوڕە منداڵێکی تەمەن  ١٣_١٢سااڵنە بەهۆی
کۆمەاڵیەتییەکاندا ،دەگەڕێتەوە بۆ کۆمەڵێک هۆکار ،بەاڵم سووتانی جەستەی بە گازی فۆسفۆڕی هێزەکانی سەر
فەزای پڕ لە سەرکوت و داخراوی نێوخۆ و ئینتمای مافخوازی ،بە تورکیە ،هــاواری دەگاتە ئاسمان ،بەبێ ئــەوەی ئەم
هاوارە بتوانێ حەقیقەتی تاڵی ژیانی بگۆڕێ .بە هەرحاڵ،
لە هۆکارە سەرەکییەکانی ئەم بەشدارییە بەرچاوەن.
بـــوون ــی بــــەرچــــاوی ک ــۆم ــەاڵن ــی خــەڵــک ل ــە نــێــو تـــۆڕە لە پێکهاتەی ئەم ویژدانە گەردوونییە ،چەمکی کورد بە
کۆمەاڵیەتییەکاندا ،ئەگەرچی تا ئێستا بە ڕێکخراو و هەماهەنگ شێوەیەکی ئابستراکت سەری بەرز بوو و بەرەو ئاسمان
نەکراوە ،بەاڵم هەڵگری وزەیەکی بەهێز و مانادارە کە النیکەم هەڵکشا ،لە حاڵێکدا کە وشــەی تــورک بە حوکمی ئەم
وەک دەنگێکی نــاڕازی بەرامبەر بە دۆخــی هەنووکەیی و سروشتە نامرۆیی و ڕاسیستییانەی کە هەڵگریەتی و
دەسەاڵتی زاڵ ،توانیویەتی پانتاییەکی بەرین لە بیروڕای هەروەها بەهۆی سەرکێشی و پێشێلکردنی بەردەوامی
گشتی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت بخاتە ژێر کاریگەریی مافی مرۆڤ و بێنرخکردنی یاسای نێودەوڵەتی ،سەری
نەوی بوو و وەکوو ناخۆشەویستترین و مەنفوورترین
خۆی.
دیـــاردە لــە هــزر و ئیتیکی کۆلێکتیڤی خەڵکی جیهان،
لێکدانەوەی وردتــری وزە و کاریگەرییەکانی دەنگی نێو
جێگای گرت .شایانی باسە کە ئەم مەنفووربوونە تەنیا
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،بەهۆی زۆریی ڕێژەی بەشداران و
شەخسی ئەردۆغان و پارتی ئاکپ ناگرێتەوە ،بەڵکوو
هەروەها بەرفراوانی ئەم فەزایە ،پێویستی بە کات و موتااڵی
هەموو ڕێکخراوە و حەوزە گشتییەکانی ژیانی کۆمەڵگەی
زیاتر هەیە .بەاڵم لێرە ئاماژە بە چەند ئەنجامی گرینگی ئەم تورکیە وەکوو ئەرتەش ،ئاسایش ،وەرزش ،گەشتیاری،
بابەتە دەکەین:
پەروەردە ،کۆچ و پەنابەری و دەیان بواری کۆمەاڵیەتی
میدیاییدا
بێدنگیی
لە
ڕێژیم
کە
ـەی
ـ
ـەردەم
ـ
س
یەکەم؛ ئەو
و ڕێکخراوەی دیکەی پێوەندیدار بەم نەتەوەیە دەکەونە
کردنی
ئێعدام
و
زیندان
و
نەتەوەیەک
فتوای
دەســتــووری
نێو الپەڕە ڕەشەکانی مێژوو.
بە کۆمەڵی خەباتکارانی سیاسی دەردەکــرد یان ڕاستەوخۆ
فیشەکی لــەســەر دڵــی خۆپێشاندەران دەدا ،ئیتر بەسەر
تورکیە وەکوو هێزی ڕەشی مێژوو
چــوو .ئێستا دەسبەسەرکردنی زارای مامۆستای کــوردی
لە ئاستی لێکدانەوەی سیاسی هەتا ئــەو جێگایەی
یان بچووکترین خۆپێشاندان ،زۆر بە خێرایی دەنگدانەوەی پێوەندی بە تورکیەوە هەیە ،ئەم واڵتە ئەگەر نەتوانێ
جیهانییان دەبێ و جیهان ئاشکراتر لەگەڵ سیاسەت و رەفتارە لــە ئــاکــامــی هــێــرشــەکــانــی خ ــۆی بــۆ س ــەر ڕۆژئــــاوای
نامرۆییەکانی ڕێژیم ئاشنا دەبێ.
کوردستان ،خەونە سەد ساڵەکەی خۆی کە بریتییە لە
دووهەم؛ ئەم دەنگە بەهێزەی نێو فەزای مەجازی ،بەشێکی زیندووکردنەوەی ئــەوەی ئــەوان پێی دەڵێن «میساقی
زۆری وزەی خۆی لە گەنجانی خوێندەوار و ئارمانخواز میللی» واتە دەستداگرتن بەسەر ئەیالەتی مووسڵ کە
وەردەگـــــرێ ،کــە بــوونــەتــە دینامیزمی ســەرەکــیــی هەموو کەرکووک و هەولێریش لەخۆ دەگــرێ ،وەدی بێنێ .لە
هەمان حاڵدا تورکیە پێی وایــە کە ئەگەر نەتوانێ لەم
ناڕەزایەتی و چاالکییە مافخوازانەکان.
سێهەم؛ ئەگەرچی بیروڕای گشتی ،بەهۆی جۆری ئیمکانات قۆناغەدا میساقی میللی زیندوو بکاتەوە ،ئەوە دەتوانێ
و تایبەتمەندییەکانی فــەزای مەجازی ،زۆر بەخێرایی لەم بە ڕێگای یاریکردن و هاوپەیمانی لەگەڵ هێندێک زلهێز
پانتاییەدا شکڵ دەگــرێ .بــەاڵم بە هــۆی دۆخــی ناڕێکخراو و ژمارەیەک هێزی ناوچەیی ئیخوانی ،دەتوانێ خەونی
و شپرزی ناوچەکانی تری ئێران ،تا ئێستا نەتوانراوە بە ژمارە دووی خۆی کە بریتییە لە الوازکردن و بگرە لەنێو
شێوەیەکی جیددی ئەم دەنگە جەماوەرییە بگوازرێتەوە بۆ بردنی دەستەاڵتی سیاسی و ئیداریی کورد لە ڕۆژئاوا
(تــەنــانــەت لــە بــاشــووری کوردستانیش) ،داگیرکاریی
پانتایی شەقام.
فیزیکیی بەشێکی بەرچاو لە خاکی کورد ،دروستکردنی
ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی هەمووکات بە دڕندانەترین
دەستەاڵتێکی ئیخوانیی دژە کورد لەسەر خاکی داگیرکراو،
شێوە ناڕەزایەتییەکانی سەر شەقامی سەرکوت کردوە .بە
نیشتەجێ کردنی ژمارەیەکی زۆر لە عەڕەبی سوننە
تێچوویەکی زۆری مادی و مرۆیی لەو هەوڵی کۆنتروڵ کردن
و لە ئاکامدا تێکدانی یەکجارەکی دێمۆگرافی کــوردی،
و بە ئەمنیەتی کردنی فــەزای مەجازی دایــە .بەاڵم خەباتی
دەستەبەر بکا.
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان و ناوچەکانی تری ئێران،
ئێستا نەتەنیا لە پانتاییەکی بەرینتردا چاالکە ،بەڵکوو لە هەوڵی
ڕووسیە وەکــوو زلهێزی داهــاتــووی ڕۆژهەالتی
جیددی دایە تا دەنگی بەرینی سەکۆی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نێوەراست؟
بگوازێتەوە بۆ سەکۆی شەقام.
ڕووسیە کە لە حاڵی حازردا ،بە ڕێگای کەلکوەرگرتن

لە هێندێک بۆشایی سیاسی و سەربازی کە لە سەرەتادا
بەهۆی سیاسەتی هێزی نەرمی ئۆباما ( )Soft Powerو
ئێستاکەش بەهۆی سیاسەتی ناسەقامگیریی (Volatile
 )Policyئیدارەی ترامپ پەیدا بــووە ،خەیاڵی ئەوەی
هەیە ببێتە یەکەم زلهێز لە ڕۆژهەالتی نێوەراست ،لەم
قۆناغەدا نەتەنیا دژایەتیی هێرشی تورکیە بۆ سەر خاکی
ڕۆژئــاوا ناکا ،بەڵکوو ئەم هێرشە بە قازانجی بەرنامە
درێژخایەنەکانی خۆی دەبێنێ .هەر چەند ئەم زلهێزە لە
ئاستی ڕێتۆریکی سیاسیدا جاروبار چەند قسەیەکیش
بە پێچەوانەی بەرژەوەندیی تورکیە دەکا ،بەاڵم وەکوو
یەک لە هاندەرانی تورکیەیە بۆ ئەم هێرشە ،پێی وایە کە
بەم ڕێگایە ئەم واڵتە هێدی هێدی لە پەیمانی ناتۆ دوور
دەکەوێتەوە .لە الیەکی دیکەشەوە ڕووسیە بەبێ هیچ
مەسرەفێک ڕاستەوخۆ لە وزە و هێزی تورکیە کەلک
وەردەگــرێ هەتا کێشە نێوخۆییەکانی سووریەی پێ
یەکالیی بکاتەوە ،کوردی پێ الواز بکا ،هەتا لە ئاکامدا
کوردان هیچ ڕێگایەکیان جگە لە پەنابردن بۆ ڕووسیە
و دەستەاڵتی بەشار ئەسەد بۆ نەمێنێتەوە .حیساباتێکی
ئەقاڵنی (( Rational Choiceکە بەگوێرەی ڕووسیە،
نەتەنیا پرسی کــورد لە پرسێکی جیهانییەوە دەکاتە
پرسێکی نێوخۆیی ســووریــە بەڵکوو لە ئاکامدا ،ئەم
ڕەوتـــە دەتــوانــێ گ ــەڕان ــەوەی تــەواوەتــی ســەروەریــی
بــنــەمــاڵــەی ئــەســەدی بــەســەر هــەمــوو س ــووری ــەدا لێ
بکەوێتەوە .بەگوێرەی زانیارییەکان ،ڕووسەکان پێیان
وایە کە لە دەستووری داهاتووی سووریەدا ،کوردەکان
دەتــوانــن خاوەنی ژمــارەیــەک مــاف بــن ،هەڵبەتە بەبێ
ئەوەی وردەکارییەکانی ئەم مۆدێلە بۆ ڕای گشتی ڕوون
بکەنەوە.
ئێران و سیاسەتی» دووسەر براوە»
ئــێــران لــەم قــۆنــاغــەدا ،داگــیــرکــاریــی ت ــورک وەکــوو
یارییەکی «دووســەر بــراوە» بۆ خۆی دەبینێ .چونکە
پێی وایە گوشاری تورکەکان دەتوانێ ببێتە هۆکاری
ئەوەی کوردەکانی ڕۆژئاوا لە ناچاری پەنا بۆ ڕێژیمی
ئەسەد بەرن ،پڕۆسەیەک کە بەپێی حیساباتی ئەقاڵنیی
ئێران کۆتایی پــڕۆژەی سیاسیی کــورد و لە ئاکامدا
گ ــەڕان ــەوەی ســەروەریــی ئــەســەدی لــە ســەرانــســەری
سووریە لێ دەکەوێتەوە .لە الیەکی دیکەوە ئێران پێی
وایە کە پــڕۆژەی ئیسالمی ئیخوانی کە ئەمڕۆ تورکیە
سەرۆکایەتیی دەکا ،جێگا بە پڕۆژەی ئیسالمی سوننەی
ژمــارە دوو کە بە عەڕەبستان و بگرە ئیسرائیلەوە
بــەســتــراوەتــەوە ،لێژ دەکــا .لە هەمان کاتدا ئێران کە
پڕۆژەی هیاللی شیعەکەی بەهۆی گەمارۆکانی ئەمریکا،
ڕاپەڕینەکانی عێراق و لوبنان ،خەرجی زۆری سەربازی
و زۆر هۆکاری دیکە کەلێنی گــەورەی تێکەوتووە بە
نیگەرانییەوە تەماشای پــڕۆژەی نوێی عوسمانیزمی
ئەردۆغانی دەکا و تا ڕادەیەک لە ئەگەری سەرکەوتنی
نیگەرانە .هەر بۆیەش میدیای ئێرانی و لێدوانەکانی
کاربەدەستانی ئــەم واڵتــە بە دوو گوتاری جیاواز و
ناکۆک لەگەڵ یەکدی خۆیان وێنا دەکەن .لە الیەک پێیان
وایە تورک مافی خۆیەتی کە نیگەرانی کێشەکانی ئەوالی
ســنــووری خــۆی بــێ ،لە الیەکی دیکەشەوە جاروبار
وەکوو داگیرکەری خاکی سووریە پێناسەی دەکەن.
ئەمریکا و یەکیەتیی ئورووپا
ئەمریکا کە لە سااڵنی ڕابردوودا پشتیوانی سەرەکیی
کوردەکانی ڕۆژئــاوا بــووە (بەتایبەت لە شــەڕی دژی
داعشدا) بە ڕاگەیاندنی لە ناکاوی کشاندنەوەی هێزەکانی
لە سووریە و دواتر ڕێککەوتنی ١٦ی ئۆکتۆبری ئەو واڵتە
لەگەڵ تورکیە ،زەمینەی هێرشەکانی ئێستای ئەرتەشی
تورکیە و هاوپەیمانانی ئیخوانیی ئەم واڵتەی لەبارتر
کرد ،هەتا ڕادەیــەک کە لە ئەم واڵتە لە الیان بەشێکی
بەرچاوی ڕای گشتیی جیهانی و کوردی ،لە بەرامبەر

د .خالید خەیاتی

کوردان بە خەیانەتکار لە قەڵەم دەدرێ .بە بۆچوونی
من ئەوی کە زیاتر لە هەموو شتێک بوو بە هاندەری
ئەمریکا کە ساحەی سیاسیی سووریە بەجێ بهێڵێ تاق
کەوتنی ئەم واڵتە بوو لە نێوان کۆمەڵێک ڕەقیبی دژبەر
وەکوو ڕووسیە ،تورکیە ،حکوومەتی سووریە و ئێران
کە مەیدانی مانۆڤڕی ئەم واڵتەی بەرتەسک دەکردەوە.
دۆناڵد ترامپ ،سەرۆککۆماری ئەم واڵتە دەیــان جار
دەنگی هەڵبڕی و هــاواری هاوپەیمانانی ئورووپایی
خۆی کرد کە ئەگەر یارمەتیشم نادەەن ،النیکەم وەرن و
داعشەکانی خۆتان بەرنەوە ،هاوارێک کە بێواڵم مایەوە.
ئێستا ڕەوش تا ڕادەیەک گۆڕاوە ،یەکیەتیی ئورووپا کە
پشتەستوورە بە ڕای گشتیی خۆی هاتۆتە سەر خەت
و بەرنامەی گەمارۆدانی تورکیەی النیکەم لە پەیوەندی
لەگەڵ چەک و چۆڵدا ڕاگەیاندوە .لە ڕوانگەی منەوە
ئەم هاتنە سەر خەتەی واڵتانی ئورووپایی کاریگەریی
خۆی هەیە و لەوانەیە بتوانێ ئەمریکا مولزەم بکات کە
پێداچوونەیەک بە ئاجێندای خۆی لە سووریەدا بکاتەوە.
گریمانەی ئاجێندای نوێ و قسەی کۆتایی
هەر ئێستاکە سێناتۆری ئەمریکایی لێندزی گڕاهام
کە لە ڕۆژانــی ڕابــردوودا بە شێوەیەکی سیستماتیک
پشتیوانی لــە کـــوردان کـــردوە ،خەریکی ڕازیکردنی
سەرکۆماری ئەمریکایە بۆ ئــەوەی کە واڵتەکەیان لە
ڕۆژانی داهاتوودا ،بتوانێ بە پالنێکی تازەوە بگەڕێتەوە
نێو ساحەی سیاسیی ســووریــە .ئامانجی ئــەم پالنە
(لە ئەگەری سەرکەوتنی خۆیدا لە بەرامبەر ڕووسیە،
تورکیە ،ئێران و ســووریــە) ،ئەوەیە کە لە سەرەتادا
ناوچەیەکی ئەمن بە درێژایی سنوور بۆ تورکەکان
دروست بکا ،لە هەمان کاتدا لە ڕێگای دروستکردنی
زۆنێکی دژەفڕینەوە کوردەکان لە ئەگەری هێرشەکانی
داهاتوو بپارێزێ .هەروەها گریمانەی ئەوە هەیە کە لە
ئاجێندای باسکراودا بڕیارە کە کوردەکان لە داهاتووشدا
کۆنتڕۆڵی کێڵگە نەوتییەکانی ڕۆژئــاوایــان لەدەستدا
بمێنێ .بــە بــۆچــوونــی مــن ،لــە ئــەگــەری سەرکەوتنی
ئــەم ئاجێندایەدا ،ک ــوردی ڕۆژئـــاوا و بگرە کــوردی
باشووریش دەکەونە هەل و مەرجێکی ژێئۆپۆلیتیکیی
تـــازەوە ،هــەل و مەرجێک کــە ڕاســتــەوخــۆ داخ ــوازی
پێداچوونەوەی جیدی بە ڕێباز و ئیدیۆلۆژیی سیاسی
لە هەر دوو ال دەکا .لێرەدا ،نیزیک بوونەوەی ڕۆژئاوا و
باشوور ،نە تەنیا داهاتووی کورد گەشتر دەکا ،بەڵکوو
متمانەی هاوپەیمانانی ئەو نەتەوەیە ،بەتایبەت واڵتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەو نەتەوەیە لە شکڵی کاتی
و تەک جەمسەریی خۆی دەهێنێتە دەرێ و دەیکاتە
هاوپەیمانێکی ستراتێژیک و درێژخایەن ،هاوپەیمانییەک
کە نەیارانی نەریتیی وەکوو ئێران و تورکیە نەوێرن
وەک جاران بە مەبەستی تێکدەرانە لێی نیزیک ببنەوە.
لــەبــیــرمــان نــەچــێ کــە ســێ کــوچــکــەی بــەرخــۆدانــی
ڕۆژئاوا ،پشتگیریی نیشتیمان لە باشوور و ڕۆژهەاڵت
و هەروەها دەرکەوتنی دیاسپۆڕای کورد (ڕەوەنــدی
کــوردی) لە فــەزا گشتییەکاندا ،نە تەنیا ئاماژەیەکی
گرینگە بەوەی کە کورد مەشرووعییەتێکی گەردوونیی
هەیە ،بەڵکوو ئەوە حەقیقەتێکە کە دەتوانێ بە شێوازی
ب ــەردەوام کۆمەڵگەی جیهانی لە پێناو سەرنجدان و
یارمەتی گەیاندن بەم حەقیقەتە لەسەر خەت بهێڵێتەوە.
لە کۆتاییدا ،بەو پەڕی بــاوەڕەوە دەبێ ئەوە بڵێم کە
ئەزموونی ڕۆژئاوا دەرسێکی گەورەیە کە پێمان دەڵێ
بۆ ئەوەی کورد بەردەوام تووشی کارەساتی هاوشێوە
نەبێ ،کــورد دەبــێ بە هــەر قیمەتێک نە تەنیا لەسەر
خاکی خۆی بمێنێتەوە ،بەڵکوو بۆ مسۆگەرکردنی ئەو
مانەوەیەش ،تەنیا ڕێگا ئەوەیە کە کورد و خاکەکەی ببنە
بەشێک لە سیستمی حقووقی نێودەوڵەتی .ئێوە دەتوانن
وەکوو گەیشتن بە سەروەریی سیاسی و دروستکردنی
دەوڵەتێکی کوردی لێکی بدەنەوە.
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خوالنهو ه له بازنهی خیانهتدا!
ناسر باباخانی

خیانهت ڕهنگه تهمهنی بهقهرا مێژووی مرۆڤ
بێ ،ڕێك لهو كاتهو ه كه قابیل ،هابیلی برای كوشت،
چهمكێكی دێرین و تێكچندراو كه تهنانهت ههندێ
جار ئهوهند ه ئاڵۆز دهبێ كه خائین و خیانهتلێكراو
جێگۆڕكێیان پێدهكرێ! بهاڵم ئهگهر بمههوێ ل ه
گۆڕهپانی سیاسهتدا مانایهكی ساكاری بۆ دیاری
بكهم _ بۆ ئهو مهبهستهی دهمهوێ بیپێكم_ دهكرێ
وهك جۆرێ له پهیمان شكێنی باسی لێبكهین .وات ه
سهرهتا لهسهر بنهمای بهرژهوهندییهكی هاوبهش،
پهیمان و بهڵێنێك دهدرێ (زارهكی یان ڕێكکهوتنێكی
فهرمی) و تا به ئهنجام گهیشتنی مهبهست ،ب ه پێی
ڕێككهوتنهك ه دهبێ الیهنهكان سوور بن لهسهر بهڵێنی
خۆیان ،بهاڵم كه پاشگهز بوویهوه له بهڵێن و پهیمان،
ئیتر ڕێك لهم پنتهڕا خیانهت دهست پێدهكا و ئهخالق
و مۆڕاڵ هیچ شوێنێكی نییه و ئهوه بهرژهوهندی
یهكالیانهی ه كه یهكالكهرهوه و یان باشتر بڵێم
پێشێلكهری جۆری پهیماننامهكانه.
ههر بۆیه له پرسی «بهرژهوهندی نهتهوهیی»دا
هیچ واڵتێك گوێ ناداته بایخه ئهخالقییهكان و كاری
به سهر چاكه و خراپهوه نییه ،تهنانهت سیاسهتی
دهرهوهش لهسهر بنهمای ئهم چهمكه دیاری دهكرێ،
بۆیه ههموو دهوڵهتێك خۆی به ملزهم دهزانێ بۆ
پاراستنی ئهم چهمك ه ل ه پێناو پاراستنی سهروهریی
واڵتی خۆی!
بێگومان هۆكاری ئهوه كه بۆچی ئهم چهمك ه
ئهوهنده گرینگه ،دهگهڕێتهوه سهر ئهمه كه شوێنكهوت ه
سهلبییهكان و ئاسهواری خیانهت ئهگهر نهڵێم تا
ههتاههتایه ،تا ساڵیانی ساڵ لهنێو ههست و نهستی
نهتهوهی خیانهتلێكراودا دهمێنێتهو ه و دهبێته بهشێك
ل ه مێژوو ،مێژووی نهتهوهیهكی شكستخواردوو!
به باوهڕی من ئێستا كاتی ئهوه هاتوه ك ه ئهم
پرسیاره سهرلهنوێ بێنینه گۆڕێ كه بهڕاستی
كورد خیانهتی لێكراوه و قوربانیی خیانهته؟ یان
وهك ههندێ كهس دهڵێن ئهوه كورده ك ه بۆخۆی
هۆكاری خوڵقانی ئهو دۆخهیه كه تێیدایه؟ جنسی ئهو
خیانهته چییه؟ بهر لهوهی وهك خیانهت سهیر بكرێ
دهتوانین بڵێین دۆخی كورد گرێدراوی جهبرێكی
ژێئۆپۆلیتیكییه؟ بۆ ئهوهی ب ه دهرئهنجامێكی باش
بگهین ڕهنگه دابهشكردنی خیانهت ب ه دهرهكی و
ژوورهكی زیاتر بۆ شرۆڤهی باسهكهمان یارمهتیدهر
بێ.
سهبارهت به هۆكاری نێوخۆیی ك ه دهگهڕێتهو ه
سهر نهبوونی یهكڕیزی و یهكدهنگی خودی كورد،
دهمهوێ ل ه دهستهواژهی «سهركێشی» كهلك
وهرگرم:
بێشك ههموو مرۆڤێك ناتوانێ سهركێش بێ،
یاخی بێ ل ه یاسا و ڕێسا كۆمهاڵیهتییهكان و تهنانهت
یاسا نێونهتهوهییهكان .بۆ سهركێشی دهبێ جۆرێ
بوێریی تایبهتت ههبێ ك ه خۆی ل ه ئاكامخوازی
دهبوێرێ ،واته مرۆڤی سهركێش بیر لهوه ناكاتهو ه
ك ه له كورتماوهدا ب ه ئاكام بگا و زیاتر وهك ڕێبواری
ڕێگایهكی دوور و درێژ و پڕكهندولهند ملی ڕێ
دهگرێ .نسكۆ و ههرهس ،سهركهوتن و سهربهرزی
قۆناغ و مەنزڵهكانی ئهم ڕێگایهن ،بۆیه جاری وای ه
به سهركهوتن پشوو دهدا ،جاری وایه به نسكۆ،
ههنیسكان! بهاڵم ئهوهی گرینگه نهوهستان و بڕینی
قۆناغهكانه.
لهم نێوهدا عهقڵییهتێكی تریش هاوتهریب لهگهڵ
عهقڵییهته سهركێشهكه ،قۆناغ ب ه قۆناغ ڕێگا دهبڕێ و
سهرهتا ب ه شێوهیهكی مهسڵحهتخوازانه له قۆناغهكانی

سهركهوتندا بهڕواڵهت ڕهگهڵ شهپۆلهكانی
سهركێشی دهكهوێ ،بهاڵم لهگهڵ یهكهم چركهی
نسكۆ ،مهسڵهحهتخوازی ڕوخساری خۆی
دهگۆڕێ بۆ خۆبهدهستهوهدهری .ئیتر ناكهوێت ه
خهسارناسیی هۆكارهكانی نسكۆ بهڵكوو ب ه
بیانووی نسكۆ ،بیری سهركێشی دهداته بهر
تیروتوانج و حهولی دهستهمۆكردنی ئهم بیر ه
دهدا و بهتوندی لۆمهی خۆڕاگریی بیری سهركێش
دهكا و بۆ ئهم مهبهستهش خۆی بهتهواوی لهگهڵ
دهسهاڵتی بااڵدهست ڕێك دهخا و دواجار تا ئاستی
خیانهتیش دهڕوا .واته ئهم خیانهته نێوخۆیی ه ڕێك
ل ه خزمهت خیانهتی واڵتی داگیركهر یا نهتهو ه
بااڵدهستهكهدایه.
كه سهیری مێژووی هاوچهرخ دهكهی ،خیانهت
ل ه بزووتنهوهكانی كوردی ،ل ه خودی جووڵ ه و
بزووتنهوهك ه تۆختر دێته بهرچاو .له ناوچهی
موكریان ئایدیۆمێك باوه به ناوی« :خیانهتی
عرووس» ك ه باس ل ه خیانهتی ڕووسهكان دهكا
به نیسبهتی كۆماری كوردستانهوه ،بهاڵم ل ه
ههمان كاتیشدا باس له ڕێككهوتنی ژێربهژێری
(خیانهتی خۆجێیی) تاقمێ ئاغا و دهرهبهگیش
دهكا كه خۆیان بهدهستهوه دهدهن و ئاخرجار
ئهم دوو كردهوهی ه دهبن ه هۆكاری سهرهكی
ههرهسی كۆماری كوردستان .وهك ل ه سهرهتادا
باسی بهرژهوهندیم كرد ،هۆكاری كشانهوهی
ڕووسهكانیش بهرژهوهندی بوو كه ئهویش بریتی
بوو ل ه نهوتی باكووری ئێران!
نموونهیهكی تر له باشووری كوردستان ،ماڕسی
 ١٩٧٥مهال مستهفای بارزانی بهرپرسیاریەتیی
ئهخالقی و سیاسیی ئهمریكا به نیسبهت گهلی
كوردهوه وهبیر هێنری كسینجێر وهزیری
دهرهوهی ئهمریكا دێنێتهوه و دهڵێ ئهم بێدهنگیی ه
چاوهڕواننهكراوهی ئێوه بزووتنهوه و خهڵكی
ئێمه لهنێو دهبا! چهند ساڵ دواتر بارزانی دهڵێ
خیانهتیان پێكردین ،بێگومان مهبهستی بارزانی،
خیانهتی ئهمریكا بوو له بزووتنهوهی گهلی كورد
له باشوور.
سهیر لهوهدایه ههر ئهم هێنری كسینجێر ه دواتر
حاشا لهوه ناكا كه ئهوان لهبنهوه خیانهتیان ل ه
كورد كردوه .كسینجێر بۆ پاساوی خیانهتهكانیان
ب ه دژی كومیتهی پایك ()Pike Committee
كه ل ه كۆنگرێسی ئهم واڵت ه ساز ببوو دهڵێ :نابێ
ئۆپراسیۆنی شاراو ه لهگهڵ كاری خێرخوازی
تێكهڵ بكهین! كهچی ڕاپۆرتهكانی پایك نیشان
دهدهن كه تهنانهت ل ه چوارچێوهی ئۆپراسیۆن ه
شاراوهكانیشدا ،بهڵێنهكانی ئهمریكا به نیسبهت
خهڵكانی تر ههمیشه نییهتێكی خراپی لهگهڵ بووه.
پایك دهڵێ كه ئهمریكا به نیازپاكییهو ه لهگهڵ
كوردهكان نهجوواڵوهتهوه!
ئهركی ئهم كومیتهیه بهدواداچوون بوو بۆ كار
و چاالكییه نایاساییهكانی  CIAو ههروهها FBI
و  .NSAههرچهند ههرگیز كۆنگرێس ئیزنی نهدا
ئاكامی لێكۆڵینهوهكانی به فهرمی باڵوكاتهوه ،بهاڵم
به نافهرمی ئهو ڕاپۆڕتانهی باڵو بوونهو ه نیشان
دهدهن ك ه ئهم واڵت ه ههرگیز بههایهكی نهداوه ب ه
هاوپهیمانی و هاوڕێیهكی كاتی بووه! ڕاپۆرتهكانی
كومیتهی پایك ترسێنهر و ناهومێدكهرن و بهتاڵن
ل ه بنهماكانی ئهخالقی و تهنانهت ئینسانی!
هێرشی حهشدی شهعبی به سهرپهرستیی
پاسدار سولهیمانی بۆ سهر كهركووك دوای

ڕیفراندۆمی سهربهخۆیی كوردستان ڕێك به بهرچاوی
هێزهكانی ئهمریكادا ،سهرلهنوێ گریمانهی خیانهتی
ئهمریكای له كوردهكان هێناوه گۆڕێ .به تایبهتی ك ه
جارێكی تر ئهمریكا ڕێك لهو شوێنهی پاسدار سلێمانی
لێبوو و سێ ڕۆژ پێشتر ل ه الیهن ئهمریكاوه خرابووی ه
لیستی تیرۆرهوه ،پشتی تێكردن!
بهاڵم كشانهوهی هێزهكانی ئهمریكا له ڕۆژاوای
كوردستان لهسهر فهرمانی تڕامپ زۆر سهرسوڕهێنهرتر
بوو ،چون له ڕاستیدا ڕێك ب ه دژی چهمكی بهرژهوهندیی
نهتهوهیی و تهنانهت ئاسایشی نهتهوهیی واڵتهكهی
خۆی بوو! بۆی ه چراسهوزی تڕامپ بۆ هێرش بۆ سهر
شهڕڤانان ك ه هاوپهیمانی سهرهكیی ئهمریكا بوون بۆ
لهناوبردنی داعش؛ وهك پهیمان شكێنی و خیانهت نهبێ
هیچ ناوێكی تر بۆ دیاری ناكرێ .تهنانهت شهپۆلی
بهرباڵوی هاوسۆزی لهگهڵ ڕۆژاوا ئهوهند ه ئاشكرا و
ڕوون بوو كه له بااڵترین ئاستی حكوومیدا یهكی وهك
نانسی پلۆسی ،سهرۆكی كۆنگرێس و دهیان سێناتۆر و
كۆنگرێسمهن و كهسایهتیی سیاسی و ڕۆژنامەنووس،
كشانهوهی هێزهكانی ئهمریكایان ڕاستهوخۆ و بێ
پێچوپهنا وهك «خیانهت له هاوپهیمان ه كوردهكان»
ناودهبن ،بۆی ه ب ه هیچ كلۆجێك ناكرێ ئهم خیانهت ه
پهردهپۆش بكرێ.
له ڕۆژاوای كوردستانیش ئهمریكا پابهندی بهڵێنهكانی
نهبوو ،ئهمه ڕستهی ژێنڕاڵ مهزلووم كۆبانی بوو ،ب ه
واتایهكی تر خیانهتیان لێكراوه ،وهك لهوهپێش باس كرا
خۆ دیاره مێژووی كورد لێوڕێژه له خیانهتی نێوخۆیی
و دهرهكی و ئهمه شتێكی تاز ه نییه ،بهاڵم ئهو ه ك ه چۆن
خۆت و نهتهوهكهت قوتار كهی له دۆخهكه شهرته.
بۆی ه ئهوان تا ساتهوهختی ئێستا ل ه پتانسییهلهكان
كهلكیان وهرگرتوه :ڕهچاوی سیاسهتی زیگزاگی لهگهڵ
زلهێزهكان ،شهڕی قارهمانانهی شهڕڤانهكان و خوڵقاندنی
حهماسهی خۆڕاگری ،دهوری گرینگی كوردانی تاراوگ ه
(ههر چوار پارچه) بۆ بردنی كێشهك ه بۆ نێو دهسهاڵتی
سیاسی واڵتانی ئورووپایی و ئهمریكا ،هاوتهریب كردنی
بهشێكی بهرچاوی فهیس ه جۆراوجۆرهكانی دنیا لهگهڵ
خۆیان ،كردنی سۆشیال میدیا به سكۆی و مهكۆی دهنگ
ههڵبڕین و ...ئهوان دنیایان ڕهگهڵ خۆیان خست ،بۆی ه
نابێ به هاسانی ئهم دهسكهوتهیان لهكیس بچێ.
خۆ ئهگهر دوێنێ چهقۆی خیانهتی ئهمریكا ل ه پشتی
ژێنڕاڵ بارزانی درا و ئهمڕۆ ههمان چهقۆ ل ه پشتی ژێنڕاڵ
كۆبانیدایه ،دیپلۆماسیی كوردی تهنانهت ب ه ناعیالجیش
بێ ،لهبهر نهبوونی هاوسهنگیی هێز و دهرهتانێكی ئهوتۆ
و ژێئۆپۆلیتیكی تایبهتی كوردستان ،دهبێ دیسان لهسهر
بهرژهوهندیی هاوبهشی كورد و ئهمریكا و ئورووپا پێداگر
بێ .بهاڵم له سهرهتادا پێویستیی ب ه وته سواوهكهیه،
واته ڕێكخستنی ماڵی كورد! مهبهستم ئهوهی ه كه بڵێم
سهرهڕای ئهم ڕاستییه تاڵهی وهك خیانهت باسمان
لێكرد و یهكی وهك تڕامپ به ڕووههڵماڵدراوییهوه بهبێ
ڕهچاو كردنی گیانی ههزاران شههیدی شهڕی داعش
له عێراق و سووریە دهڵێ :واشنگنتۆن بەڵێنی بە کورد
نەداوە بۆ  400ساڵ پارێزگارییان لێ بکا،
ڕێئال پۆلێتیك پێمان دهڵێ كه ئێستا كورد بۆت ه
كایهكهرێكی جیددیی گهمهی سیاسی ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاست و بۆته پرسی سهرهكیی ناوچهك ه و ناوی
كورد له كۆنگرێس و سێنا و پارلمانهكانی ئورووپادا
دهنگ دهداتهو ه و ئهم پشتیوانییه ههمهالیهن و بێ وێنهیه،
لهگهڵ یهكڕیزی هێز و الیهنه سیاسییهكان دهبێ ببێت ه
«ئاس»ی كورد ،بهاڵم ل ه سهرهتادا وەک گوترا پێویستی
ب ه وت ه سواوهكهیه ،وات ه ڕێكخستنی ماڵی كورد!

ڕۆژی جیهانیی نەهێشتنی
هەژاری و هەژاری لە
ئێراندا

ڕەزا محەممەدئەمینی

بەپێی پەسندکراوی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕۆژی ١٧ی
ئۆکتۆبەر بەرانبەر ٢٥ی ڕەزبەر ،ڕۆژی جیهانیی خاشەبڕکردنی
هەژارییە .دیاردەی هەژاری دیاردەیەکە کە کەم و زۆر لە هەموو
شوێنێکی ئەو جیهانەدا دەبیندرێ و تەنانەت واڵتە پێشکەوتووەکانی
جیهانیش لێی بێبەری نین .بەاڵم هەژاری وەک دیاردەیەکی بەرباڵو
و جێکەوتوو لە واڵتە دواکەوتووەکانی جیهان ،بەتایبەت لە ئەمریکای
التین ،ئەفریقا و بەشێک لە واڵتانی ئاسیایی زۆر زەق و بەرچاوە
و کۆمەاڵنی هەژار و چین و توێژە دەسکورتەکان زۆرینەی خەڵکی
پێکدێنن .ئەو دیاردەیە دەیان کێشە و گرفتی کۆمەاڵیەتیی دیکە وەک
دزی و ڕاوڕووت و نەبوونی ئەمنییەتی کۆمەاڵیەتی و لێکهەڵوەشانی
بنەماڵە و ...بەدووی خۆیدا دێنێ.
دیاردەی هەژاری پێوەندیی ڕاستەوخۆی هەیە لەگەڵ ئاستی
نزمی گەشەسەندوویی ئابووریی و کەمیی سەروەت و سامانی
گشتی بەتایبەت سامانە سرووشتییەکان ،بێکاری ،شەڕ و ئاژاوەی
نێوخۆیی و دەرەکی ،دیکتاتۆری و سیستەمی سیاسی زاڵ بەسەر
ئەو واڵتانە و ڕادەی بەرزی گەندەڵی و نەبوونی شەفافییەت لە
ئاستی دەسەاڵتداران و چەند فاکتەرێکی دیکەی وەک دابەش نەکرانی
عاداڵنەی داهات و سەرانەی واڵت .بۆ وێنە ئەگەر لە واڵتانی ئافریقایی
و چەند واڵتێکی دیکەی وەک یەمەن و سووریە و ئەفغانستان شەڕ
و تێکهەڵچوونە نێوخۆییەکان ئابووریی ئەو واڵتانەیان داتەپاندوە و
هەژاری گەیشتووەتە ئاستی قاتی و قڕی ،لە ئێرانی ژێردەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیدا ،جگە لە شەڕی هەشت ساڵە لەگەڵ عێڕاق کە بە
میلیۆن قوربانی و بە میلیارد دۆاڵر زەرەری ماددی لێکەوتەوە ،هیچ
شەڕێکی ڕاستەوخۆ ڕووی نەداوە و داهاتی ئەو ڕێژیمە لە فرۆشی
نەوت و گاز و هەناردەکردنی زۆر بەروبوومی دیکە لە ئاستێکدا
بووە کە دیاردەی هەژاری و لێکەوتەکانی لە بنەڕەتدا نەدەبا هەبا،
یان ئاوا بەرچاو بوایە .بەوحاڵەش دەبینین بارودۆخی گوزەرانی
خەڵکی لەماوەی ئەو چل ساڵەدا ڕۆژ بەڕۆژ خراپتر و قەیراناویتر
بووە ،بەشێوەیەک کە خەڵکی ناچارن بۆ بژێوی ژیانیان ڕوو لە
کاری زۆر سەخت و تاقەتپڕووکێن و مەترسیدار بکەن؛ بۆ وێنە لە
کوردستان دەیان هەزار کەس لە خەڵکی ناوچە سنورییەکان ناچارن
بۆ دابینکردنی بژیوی ژیانی خویان و بنەماڵەکانیان ڕوو لە کۆڵبەری
بکەن و بەهۆی دەستڕێژی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم لەگەڵ مەرگ
بەڕەوڕووبن.
لە ئێستادا بارودۆخی گوزەرانی خەڵکی ئێران تەنانەت خراپتر
لە سەردەمی شەڕی هەشت ساڵەیە و خەڵکی ئێران لەوپەڕی
هەژاریدان .ڕێژەی بێکاری و کەمکاری زیاتر لە لەسەدا ٥٠ی هێزی
کاری ئێرانی گرتووەتەوە و لەسەدا ٧٠ی خەڵکیش لەژێر هێلی
هەژاریدا دەناڵێنن و نرخی هێڵی هەژاری لە شارە گەورەکان سەروو
 ٧میلیون تمەن لە مانگدا ڕاگەیەندراوە .ئەوە لەکاتێکدایە کە بەقسەی
دەسەاڵتداران چەند میلیون کەسیش لە ژێر هێلی برسێتیدا دەژین و
عەوداڵی پارووە نانێکن؛ ئەویش لە بارودۆخێکدا کە لە ماوەی چوار
دەیە دەسەاڵتی ڕەشی مەالکاندا ئێران هەزاران میلیارد دۆاڵر داهاتی
بووە لە فرۆشتنی نەوت و گاز و بەرهەمەکانی دیکە .بۆ نموونە
لە دوو دەورە سەرۆککۆماری محموودی ئەحمەدینەژاددا داهاتی
نەوتی ڕێژیم زیاتر لە  ٧٠٠میلیارد دۆاڵر بووە .ئەوە نیشان دەدا
ئەگەر زۆرینەی خەڵکی ئێران ئێستا لەگەڵ هەژاری هەوسارپچڕاو
بەڕەوڕوون هۆکارەکەی هەژاربوونی واڵتەکەیان نییە ،بەڵکوو
ئەوە بەڕێوەبەرانی ئەو واڵتەن کە بە سیاسەتە دژی گەلییەکانیان
سەروەت و سامانەکانی خەڵکی ئێران بەفیڕۆ دەدەن و بۆ بەرنامە
ناوکی و مووشەکی و تەیارکردنی سپای قودس و دەستە و تاقمە
تێرۆڕیستییەکان کەلکی لێ وەردەگرن .کردەوە و سیاسەتەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران وایکردوە کە گەمارۆی زۆر توند بکەوێتە
سەر ئابووریی ئێران و لەو نێوەدا کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بەبی
خواستی خویان دەبێ تاوانی سیاسەتەکانی خامنەیی و مافیای
دەسەاڵتی زاڵ بەسەر واڵتدا بکێشن.
لەالیەکی دیکەش گەندەڵی ،بەرتیلخۆری و دزی و هەڵلووشینی
هەزاران میلیاردی پارە و سامانی خەڵکی ئێران بووەتە ڕاستییەکی
حاشاهەڵنەگر و کاربەدەستانی ڕێژیم لە بەرزترین ئاستدا ناچار
بووون ئاماژەی پێبکەن .بە پێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی «شەفافییەتی
نێونەتەوەیی»هەر ئێستا ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە
پێوەندی لەگەل گەندەڵی و پەرەگرتنی و شێوەکانی بەربەرەکانی
لەگەڵی لە نێوان  ١٨٠واڵتی جیهان لە ریزی  ١٣٨دایە و ئەوە
نیشاندەری ڕادەی بەرفراوانی ئەو دیاردەیە کە کۆماری ئیسالمی بە
دیاری بۆ کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانی هێناوە.
هەر لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا و لەپاش دانانی «برایم
رەئیسی» وەک سەرۆکی دەزگای دادی کۆماری ئیسالمی ،چەندین
کەس لە بەرپرسانی دەسەاڵت و هەروەها چەند کەس وەک «سوڵتان»
لە بوارە جیاوازەکانی ئابووری قۆڵبەست کران و پەڕاوی قەزاییان
بۆ نووسراوە و تەنانەت حوکمی لەسێدارەدرانیان بەسەردا سەپاوە.
ئەوە لەالیەک نیشاندەری ئەو ڕاستییەیە کە گەندەڵی گەیشتووەتە
ئەوکی ئەو نیزامە دژی گەلییە و چیدی پووشبەسەر ناکرێ و؛
لەالیەکی دیکەش دەسەالتدارانی ناچار کردوە هەتا بۆ پاراستنی
ڕێژێمەکەیان و بەرگرتن لە سەرهەڵدانی ڕاپەرینی کرێکاران و
هەژارەکان و خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران ،چەند کەس قۆڵبەست
بکەن و تەنانەت سزای توندیشیان بەسەردا بسەپێنن .دیارە لێرەشدا
دامودەزگا زۆر و زەبەالحەکانی سەربە سپای پاسداران و بنیاتە
مافیاییەکانی سەر بە عەلی خامنەیی لە لێپێچینەوە هەاڵوێردراون و
زۆرتر ڕووی رەئیسی و دەزگای بەناو دادی ڕێژیم لە مۆرەکانی
نیزیک لە دەوڵەتی حەسەن ڕووحانی و نەیارانی باڵی زاڵ بەسەر
دەسەاڵتدا بووە و خەبات بەدژی گەندەڵی هەر ئەوانی گرتووەتەوە.
ئەوە هەم نیشان دەدا خەبات بە دژی گەندەڵی لە چوارچێوەی ئەو
ڕێژیمەدا تەنیا ئامرازێکە بۆ بەرژەوەندییە جیناحییەکان و الواز کردن
و لەمەیدان وەدەرنانی نەیاران و هەم ڕواڵەتییە و ناتوانێ ڕاستەقینە
بێ و ڕەگ و ڕیشەی گەندەڵی دەرێنێ .چونکە ڕەگ و ڕیشەی
گەندەڵی و دزی و هەڵلووشانی سەروەت و سامانی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران ئاوێتەی ڕەگ و ڕیشەی نیزامی گەندەڵی کۆماری ئیسالمی و
کۆڵەکەکانی دەسەاڵت و دەسەاڵتداران لەبەرزترین ئاستەکاندا بووە
و نەمانی گەندەڵی بە واتایەکی دیکە نەمانی کۆماری ئیسالمییە.
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«نقاشی قهوەخانە»
جاشسازی و

جاشپەروەری ،پیالنێک و
برایم چووکەڵی

ئاڵۆزیی پەروەندی میکۆنووس
عومەر باڵەکی

شکستێکی دی بۆ ڕێژیم

کۆماری ئیسالمی لەگەڵ گەیشتنی بە دەسەاڵت هەر زوو سیاسەتی
سەرکوتی کەمینە ئەتنیکییەکانی گرتە بەر و لەو نێوەشدا ئەوپەڕی لەسەر
نەتەوەی کورد بوو .لەکوردستان بۆ ئەوەی هێژمۆنیی خۆی داسەپێنێ
بەهەموو شێوەیەک و لە هەموو ئیمکاناتی بەردەستی و هەموو جۆرە
تاکتیکێکی نیزامی بۆ خاشەبڕکردنی جوواڵنەوەی کورد کەلکی وەردەگرت.
حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لەسەرەتاوە هەموو هەوڵێکی ئەوە بوو
کە ڕێگەیەکی گونجاو بۆ چارەسەری پرسی نەتەوەی کورد بدۆزێتەوە.
بەاڵم هەموو هەولەکانی بێ ئاکام مایەوە و کۆماری ئیسالمی زۆر
بێبەزەییانە هێرشی کردە سەر خەڵکی کوردستان و ،هێزی پێشمەرگەش
وەک قەاڵیەک لە کوردستان خۆڕاگری لە بەرامبەر لەشکری ڕەشی
ئیسالمیدا نیشان دا .ڕێژیم لەسەرەتاوە لە هەستی مەزهەبی و عەشیرەیی
کەلکی وەرگرت و توانی ژمارەیەک خەڵکی ساویلکە هەڵفریوێنێ و
ی بەکار هێنان .ئەلحەق لە هێندیک شوێنیش
بەدژی ڕۆڵەکانی گەلی کورد 
بوونە کۆسپی سەر ڕێگای جوواڵنەوە و لە جووڵەی پێشمەرگەشدا
بوونە کۆسپی سەر ڕێگای تێکۆشان .دەمانهەوێ لە «هەگبەی شاخ و
شۆڕش»ی ئەمجارەدا ئەو الیەنە بپێکین کە چۆن خەڵک وشیار بۆتەوە و
بەکارهێنانی تاکتیکی ڕێژیم لە بەرامبەر هێزی پێشمەرگە بە وشیاری و
هاوکاریی خەڵک لەگەڵ پێشمەرگە نەک پووچەڵ بۆتەوە بەڵكوو دوژمن
زەبری قەرەبوو نەکراویشی لێکەوتووە .دیاردەی جاشسازی لە قامووسی
کۆماری ئیسالمیدا بە شێوەی جۆراوجۆر زوو سەری هەڵدا و ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەدا هەر زووش هەڵخەڵەتاوەکان چەکیان فڕێ دەدا و ئامادە
نەبوون شەڕی دژی پێشمەرگە بکەن و ،ئەوەش لەوە سەرچاوەی دەگرت
کە سیاسەتی ئوسوولیی حیزبی دێموکرات یارمەتیی زیاتری بە توندتر
بوونی ئەو ڕەوتە کرد و لێرەدا بە تایبەتی باس لە ناوچەی هەوشار و
چۆنیەتیی بەرەوڕوو بوونیان لەگەڵ ئەم سیاسەتەدا دەکەین.
پاش چەند ساڵ شەڕ لەکوردستان ،ناوچەی هەوشار یەکێک لە ناوچە
گرینگەکانی کوردستان بەهۆی هاوسنوور بوون لەگەڵ ئازەرییەکان
گرینگییەکی زۆری پێ دەدرا .خەڵکی خەباتگێڕی دێموکراتپەروەری
ئەم ناوچەیە ،هەمیشە بە دڵەوە الیەنگری حیزبی دێموکراتی کوردستان
بوون و باشترین و بەوەفاترین ڕۆڵەکانی خۆیان ڕەوانەی ڕیزەکانی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان کردوە و ،زۆریش ئازایانە دژ بە سیاسەتی
چەپەڵی کۆماری ئیسالمی وەستاونەتەوە .هێزی قارەمانی هەوشار لە
زۆربەی ناوچەکان و بەندەنەکانی هەوشار لە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبدا
قارەمانەتیو ئازایەتیی کەموێنەیان نواندوە کە بۆ هەتا هەتایە لە مێژووی
خەباتو بەربەرەکانیی گەلەکەماندا بەڕێزەوە یادی دەکرێ.
سیاسەتی جاشسازی لە ناوچەی هەوشاریش کەمتر لە ناوچەکانی دیکە
نەبوو .بەاڵم کۆماری ئیسالمی سەرەڕای شکستی سیاسەتی جاشپەروەری
دەستی هەڵنەگرت .پەرەپێدانی سیاسەتی کوردستانی کردنی شەڕی کردە
ئامانج ،واتە لەجیات ئەوەی هێزی داگیرکەری خۆی بێنێ لەکوردستان
بەکوشتیان بدا شەڕەکەی دەکردە کوردستانی و شەڕی کوردی بە کورد
دەکرد .جا هەر بەم مەبەستە لە ئاستێکی بەرباڵودا دەستیان کرد بە
سیاسەتی جاشسازی و بەزۆر چەکدار کردنی خەڵک ،کە ئەم سیاسەتە
زۆر بە زیانی جوواڵنەوەی کورد بوو.
بۆ بەرپەرچ دانەوەی پیالنی گاڵوی ڕێژیم ،لەسەراسەری کوردستان
ڕادیۆ کوردستان لە الیەک ،کادر و پێشمەرگەکانی ناوچە و خەڵکی
وشیاری کوردستانیش لە الیەکی دیکەوە شان بەشانی ڕۆڵەکانیان هەموو
ئەو کەسانە و بنەماڵەکانیان ئاگادار کردەوە کە ئەو پڕۆژەی ڕێژیم
هۆنیویەتەوە زۆر مەترسیدارە .بۆ دژایەتی لەگەڵ ئەم پیالنەی ڕێژیم
حیزبی دێموکرات بە هەر شێوەیەکی گونجاو بەرەوڕووی دەبۆوە ،چ بە
کاری تەبلیغی چ بە کردەوە لە باری نیزامی .تێکۆشەرانی دێموکراتیش
لە ناوچەی هەوشار بەهەموو شێوەیەک دەستیان بە تەبلیغاتی خۆیان
کرد و چەندین عەمەلیاتی ئازایانەیان بەڕێوە برد .ئەم عەمەلیاتانە ڕۆڵێکی
زۆر گرینگیان لە تێکشکاندنی ورەی هێزەکانی دوژمندا هەبوو .یەک لەو
عەمەلیاتانە کە بەمەبەستی خاشەبڕکردنی ئەم پیالنە بوو ،بریتی بوو لە
هێرشێکی جوامێرانە بۆ سەر ئاوایی «قەرەزاخ» کە خەڵکی ئەو ئاواییەیان
بە زۆر چەکدار کردبوو و ،لەگەڵ ئەوەشدا هێزێکی دژی گەلیی پاسدار
مۆڵگەی لێ دامەزراندبوو.
وەک باسمان کرد ڕێژیم بەپێچەوانەی ناوچەکانی دیکە ،لە ناوچەی
هەوشار بە جیاوازییەوە سیاسەتی خۆی بەڕێوە دەبرد .خەڵکی ناوچەی
هەوشار بەهۆی تێکەڵبوونیان لەگەڵ خەڵکی ئازەری دۆخەکەیان جیاوازتر
بوو ،هەر ئەمەش ببووە هۆی ئەوە ڕێژیم گرینگییەکی زیاتر بدا بەم
ناوچەیە و دابەزاندنی سیاسەت و پیالنەکانی خۆی لەوێدا چڕتر بکاتەوە؛
بۆ ئەوەی وا نیشان بدا خەڵکی ئەم ناوچەیە پشتیوانی لە سیاسەتەکانی
ڕێژیم دەکەن .بەاڵم عەمەلیاتی ئازایانە و گرتنی چەندین پایەگا و نانەوەی
چەندین کەمین ترسی خستە نێو دڵی هێزەکانی رێژیم ،هەر بۆیەش لەو
شوێنانەی خەڵکیان چەکدار کردبوو هێزێکی سپای پاسدارانیان لەنێو
گوندەکان یا لە دەورووبەرەکەی جێگیر دەکرد.
هێزی قارەمانی هەوشاری خوێناوی بەرنامەیەکی عەمەلیاتیی ڕێکوپێکیان
داڕشت کە بتوانن گوندی «قەرەزاخ» لە هێزی دوژمن پاک بکەنەوە
و پاشان هەموو چەکوچۆڵی بەزۆر چەکدارکراوان کۆ بکەنەوە .بەپێی
ئوسوولی شەڕ لە پێشدا هەموو ئاگاداریی جموجۆڵەکانی هێزی ڕێژیمیان
بەدەست هێنا و پاشان ئەرکی هەموو بەرپرس و پیشمەرگەکانیان دیاری
کرد .گشت ڕێگاکانی هاتوچۆی نێو گوند خرایە ژێر دەستی خۆیان و،
هەروەها ئەوکەسانەی الیەنگری پێشمەرگە بوون و ئاگاداری عەمەلیات
بوون کەلکیان لێ وەرگیرا .دوای هەموو ئەوانە کاتژمێری پێنج و نیوی
دوانیوەڕۆی ڕۆژی ٤ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی خەباتگێرانی
دێموکرات بە قرمەی چەکەکانیان بێدەنگییان شکاند و سەریان لە هێزی
دوژمن شێواند .شەڕ سات لەگەڵ سات گەرمتر دەبوو ،بە جۆرێک پاش
یەک سەعات شەڕ تەنیا چەند کەس لە هێزی دوژمن خۆیان لە مااڵن
شاردبۆوە کە ئەوانیش بە هەڵمەتێکی کوتوپڕ و ئازایانە و بە هاوکاریی
خەڵك لەگەڵ هێزی پێشمەرگە نەیانتوانی دەرباز بن .پاش یەک سەعات و
نیو شەڕ دەیان کەس لە هێزەکانی ڕێژیم کوژران و بریندار بوون و بەدیل
گیران و ،هێزی پێشمەرگەش هیچ زەبرێکی وێنەکەوت لەم عەمەلیاتەدا.
هەروەها بە دەیان قەبزە چەکوچۆل بووە دەسکەوتی فیداکارانی ناوچەی
هەوشار.

پەروەندەی تێرۆری ڕێستوورانی میکۆنووس
چەندین الیەنی سیاسی و ئەمنی و ئابووری لەخۆ
گرتبوو .پێوەندییە سیاسی و ئابوورییەکانی لەگەڵ
ئێران لەالیەک و سەربەخۆیی دەزگای دادی ئاڵمان،
دەوڵەتی ئەم واڵتەی خستبووە نێوان ملمالنێیەکی
زۆرەوە .جێبەجێبوونی کردارێکی تێرۆریستی لەسەر
خاکی ئاڵمان و دەنگدانەوەی بەرباڵوی ئەم ڕووداوە لە
بیروڕای گشتیدا ،فشارێک بوو لەسەر دەوڵەتی ئاڵمان
کە سەربەخۆیی دەزگای قەزایی نەخاتە ژێر فشارێکی
ئەوتۆ کە ببێتە هۆکار بۆ بەالڕێدا بردنی ئاکامی
دادوەری لە دادگای بێرلین .لە الیەکی دیکەشەوە ئێرانی
بوونی تێرۆر کراوەکان و لوبنانی و ئێرانی بوونی تیمی
تێرۆر و ،ئەوەی بکوژ و کوژراوەکان قەت یەکتریان
نەناسیوە و هیچ کێشەیەکی تایبەتییان لەگەڵ یەک
نەبووە .لەگەڵ ئەوەدا کەمترخەمیی پۆلیسی ئاڵمان لە
پاراستنی هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە
میوانی کۆنگرەی جیهانیی سۆسیال ئینتێرناسیۆناڵ
لە بێرلین بوون ،هەروەها هاتوچۆیەکانی وەزیری
ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی بۆ ئاڵمان و داواکاریی
ناوبراو بۆ ڕاگرتنی ڕەوتی دادگا و  ...ئەمانە و بوونی
زۆری الیەن و بەڵگەی دیکە هەتا ڕادەیەکی زۆر ڕەوتی
دادگای میکۆنووسی تووشی ئاڵۆزی کردبوو.
ئاڵۆزیی پەروەندەی میکۆنووس لە بواری سیاسی و
ئەمنییەوە وای کرد کە پێی هێندێک لە کاربەدەستانی
بەرزی دەوڵەتی ئاڵمان بۆ دادگا بکرێتەوە .یەکێک
لەو کەسانە ئیشمیت باوێر بوو .هەروەکی پێشتریش
باسمان لە ڕۆڵی ناوبراو چ لە دەوڵەتی ئاڵمان و چ لە
ڕەوتی دادگای میکۆنووسدا کردوە ،لێرەدا بەکورتیش
بووبێ باسێکی تری لەسەر دەکەین هەتا زیاتر ڕوون
بێتەوە کە کۆماری ئیسالمی تاوانباری سەرەکیی ئەم
تێرۆرە بووە .لەدوای تێرۆری میکۆنووس و دەسبەسەر
کردنی دارابی و تاوانبارانی دیکە ،عەلی فەالحیان
وەزیری ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی سەردانی ئاڵمان
دەکا و ئیشمیت باوێر وەزیری ڕاوێژکار لە دەوڵەتی
ئاڵمان دەبینێ و داوای لێ دەکا کە هیچ دادگایەک لەسەر
تێرۆری میکۆنووس پێک نەیە .کاتێک ئیشمیت باوێر
لەبەردەمی دادگادا دەڵێ« :چەند مانگ پێش لە ڕوودانی
تێرۆری میکۆنووس ئێمە لەگەڵ دەوڵەتی ئێران ڕێک
کەوتووین کە لەسەر خاکی ئاڵمان کرداری تێرۆریستی
بەڕێوە نەبا ».ئەو قسەکردنە لە دادگادا دەبێتە هۆی
ناڕەزایەتیی پارێزەری بنەماڵەی شەڕەفکەندی کە

کەسێک بەناوی «ئەتوشیلی» بوو و ،لە واڵمدا دەڵێ:
«بەو جۆرە قسەکردنە ،جەنابت دەتهەوێ کۆماری
ئیسالمیی ئێران بێتاوان نیشان بدەی ».بە بڕوای دارابی
«ئەتوشیلی» ئەندامی حیزبی ڕەقیبی ئیشمیت باوێر بووە
و لە ڕێگەی دادگای میکۆنووسەوە ویستوویەتی ناوبراو
بشکێنێ و بە هاوکاری کردن لەگەڵ ئێراندا تاوانباری بکا.
هەربۆیە دارابی لە دادگا خۆی پێ ڕاناگیرێ و هێرش
دەکاتە سەر «ئەتوشیلی».
بەاڵم لە بارەی سەردانی فەالحیان بۆ ئاڵمان هەر خودی
دارابی لە الپەڕەی ٣٣٠ی کتێبەکەیدا باس لەو سەردانە
دەکا و بە هەڵەی دەزانێ و لەسەر ئەو باوەڕەیە کە کاری
کۆماری ئیسالمی قورستر کردوە« :ئاغای فەالحیان بۆیە
هاتبووە ئاڵمان هەتا بڵێ ئێمە لە هیچ شتێکدا نین .فەالحیان
گوتبووی ئێران بە ناحەق لەو ڕووداوەدا تاوانبار کراوە،
ناوبراو ویستوویەتی ڕەوتی دادگا ڕابوەستێ و ڕێگای
دروست بۆ دۆزینەوەی تاوانبارانی ڕاستەقینە بپێوێ []...
ئەگەرچی دیدار و داواکاریی ئاغای فەالحیان کارێکی
بەتەواوی دیپلۆماتیک و دروست بوو ،بەاڵم دەبێ بە
ئاسانی ئەوە قەبووڵ بکەین کە ئەو جۆرە دیدارانە بە
قازانج نەبوون چونکە نەبوونە هۆی باشتر بوونی دۆخی
من کە هیچ بەڵکوو ئاڵۆزتریشیان کرد [ ]...بەڕاستی من
لەو دیدارە ناڕەحەت و نیگەران بووم و ،ئاخری نەمزانی
لە نێوان ئەو دووانەدا چی ڕووی دا ،ڕۆژنامەکان
باسیان لەوە دەکرد کە ئێران بەدوای مامەڵەدا بووە،
ویستوویەتی لە بەرامبەر گۆڕینەوە یا ڕاگرتنی دادگا
چەند ئاڵمانی دەسبەسەر کراو لە ئێران ئازاد بکا .من لەو
کاتدا باوەڕم بە گۆڕینەوەی خۆم لەگەڵ چەند تاوانباری
ئاڵمانی ،نەبوو .چونکە خۆم بە تاوانبار نەدەزانی و پێداگر
بووم لەسەر ئەو مەسەلەیە ،بەاڵم بە تێپەڕ بوونی کات
بە ڕادەیەک هەلومەرجی زیندان ناخۆش و ناخۆشتر
دەبوو کە ڕازی بووم لە گەڵ پیرێژنێک بمگۆڕنەوە .من
لە الیەکەوە گلەییم هەبوو لەوەی کە دەوڵەتی ئێران لە
دیفاع لە من وەک هاوواڵتییەک کەمتەرخەمە بەاڵم لە
الیەکی دیکەشەوە لە هەڵسوکەوتی فەالحیان نیگەران و
ناڕەحەت بووم [.»]...
وەک دەبینین دارابی ڕەزایەتی لەو سەفەرەی فالحیان
نییە ،چونکە بە زیانی تەواو بووە و لەهەمان کاتدا دەڵێ
من بە گۆڕینەوە لەگەڵ زیندانییانی ئاڵمانی لە ئێران ڕازی
نەبووم .دارابی دوای تێرۆری میکۆنووس لە قۆناغی
یەکەمدا پێی وانەبوو ئاشکرا و تووشی زیندان دەبێ و،
لە قۆناغی دووهەمدا کە کەوتۆتە زیندان پێی وا بووە

دادگا ناتوانێ بەڵگەی پێویست لەسەر تاوانبار
بوونی کۆ بکاتەوە .هەر بۆیە پێی وایە بە
زوویی ئازاد دەبێ جا ئەگەر وایە کۆماری
ئیسالمی بۆ ئەو مامەڵەیە لەگەڵ دەوڵەتی
ئاڵمان بکا؟! بەاڵم لە قۆناغی سێهەمدا بۆی
ڕوون بۆتەوە دادگا بەڵگەی پێویستی
لەبەردەستدایە ،بۆیە ئەمجار هەروەک خۆی
دەڵێ ئامادەیە لەگەڵ پیرێژنێک بگۆڕدرێتەوە.
نیگەرانیی دارابی لەو سەفەرە بەجێیە چونکە
ئەو کارە نەک یارمەتیی نەکردوە بەڵکوو بۆتە
بەڵگەیەک بەدژی ناوبراو و کۆماری ئیسالمی
و لە دادگادا بەکار هاتۆتەوە ،دەنا دارابی لە
چەندین جێگای ئەو کتێبەدا زمانی ڕەخنە
و گازندەی ڕوو بە دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمی کردۆتەوە کە بۆ هێشتوویانە ئەو
پەروەندەیە بەو ئاقارەدا بڕوا و ئەو ماوە
درێژە لە زینداندا بمێنێتەوە؟! هەر لەو بارەوە
دارابی لە الپەڕەی ٣٤٠ی کتێبەکەدا ،باسی
سەردانی کونسوولی ئێران لە بێرلین بۆ
زیندان دەکا و دەڵێ ئەو سەردانەم بۆیە پێ
خۆش بوو کە دەوڵەتەکەم لێم دەپرسێتەوە،
بەاڵم هەر ئەو سەردانە بوو بە بەڵگەیەک لە
سەر ئەوە کە گومان بخەنە سەرم پێوەندیم
بە دامودەزگای کۆماری ئیسالمییەوە هەبێ:
«بەکورتی دیداری کونسوول بێسوود بوو
و ،بۆ من وەک هاوواڵتییەکی ئێرانی نەتەنیا
ڕووداوێکی بەرەوپێش نەبوو بەڵکوو بوو
بە هۆکارێک کە گومانی زۆر الی دژبەرانی
کۆماری ئیسالمی دروست کرد .لە الیەکی
دیکەوە بەرپرسانی زیندان کە دەیاندی
کونسوول سەردانی کەسێکی وەک من
دەکا کۆنتڕۆڵی ئەمنیەتی و سیاسییان چڕتر
دەکرد ».لە خودی بەڵگەی دادگاشدا ئیشارە
بەو سەردانەی کونسوولی ئێران بۆ زیندان
کراوە و بەو جۆرە لە ڕاپۆرتێکدا باسی دەکا:
«دوای پێوەندیی تەلەفوونی و هاوئاهەنگیی
کونسوولگەریی ئێران لە بێرلین ،ڕۆژی هەینی
 ١٩٩٣/٥/١٤ئاغای میرخانی سەرکونسوولی
ئێران توانی سەردانی دارابی لە زیندانی
«موابیت» بکا و لەگەڵ ناوبراو بدوێ .دارابی
لەو دیدارەدا باسی لە وەزعییەتی زیندان
و ئەو بەند و کۆتانەی لەالیەن دادئەستێنی
فیدراڵ بۆی دیاری کراوە و هەروەها باسی
لە فشاری ڕەوانیی خۆی کرد و ،پێداگری
لەسەر بێتاوانی خۆی لە تێرۆری میکۆنووسدا
کردەوە .سەرکونسوول لە باردۆخی پاریزەری
دارابی و بوونی تەلەڤیزیون و گۆڤار و کتێب
و چاوپێکەوتنی هاوسەرەکەی پرسیاری لە
دارابی کرد ،ناوبراو لەگەڵ ئەوەدا ئیشارەی
بە بێتاوانی دارابی کرد لە هەمان کاتدا ئەوی
هان دا هێمنایەتیی خۆی بپارێزێ و جەختیشی
کردەوە کە دەبێ گیروگرفتی تایبەت بە زیندان
لە ڕێگای پارێزەرەکانیەوە چارەسەر بکرێ».
بەڵگەی D031 ،١٩٩٣/٥ /١٧
لە ڕەوتی دادگای میکۆنووسدا دەبینین کە
کۆماری ئیسالمی لە هەموو دەرگایەکی داوە
بۆ ئەوە بتوانێ دەزگای قەزایی ئاڵمان پاشگەز
بکاتەوە لە بەردەوامیی دادگا و ،ناساندنی
کۆماری ئیسالمی بە بکەری ئەسڵیی تێرۆری
میکۆنووس .بەاڵم لەگەڵ هەر هەوڵێکیاندا
تووشی سەرشۆڕی بوونەتەوە و ،گشت لە
دەرگا کوتانەکانی کاربەدەستانی کۆماری
ئیسالمی لە دادگادا بەدژیان شکاوەتەوە و
دارابی لە قسەکانیدا ئەو ڕاستییە ناشارێتەوە.
درێژەی هەیە...

کۆبوونەوەی نوێنەری حیزب لەگەڵ توماس هامەربێری ،پارلمانتار و دیپلۆماتی سوئێدی
ڕۆژی پێنجشەممە10 ،ی ئۆکتۆبر ئارێز ڕەمەزانی،
بەرپرسی بەشی پەیوەندییەکانی دەرەوەی کۆمیتەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە واڵتی سۆئێد دیدارێکی
لەگەڵ تۆماس هامەربێری ،دیپلۆمات و پارلمانتاری
حیزبی سۆسیال دێموکراتی سوئێد پێک هێنا.
لە سەرەتای ئەم دیدارەدا ئارێز ڕەمەزانی باسی لە
دۆستایەتیی دێرینە و چەند دەیــەی کورد و حیزبی
سۆسیال دێموکراتی سوئێد کرد کە بەڕێز هامەربێری
یەکێکە لە دۆستە کۆنەکانی کورد .پاشان هامەربێری
بــەڕێــزەوە باسی لە دۆستایەتیی خۆی لەگەڵ گەلی
کورد کرد و ئاماژەی بە گرینگیی دۆستایەتییەکەی
لەگەڵ قاسملووی شەهید کرد.
بابەتێکی دیکە ئەم دیــدارە بۆ باس لە تێرۆریزمی
دەوڵــەتــیــی کــۆمــاری ئیسالمیی ئــیــران تــەرخــان کــرا.
لــەو بــەشــەدا ئارێز ڕەمــەزانــی ئــامــاژەی بە کــردەوە
تێرۆریستییەکانی ئەو ڕێژیمە کرد و گوتی کە ڕێژیمی

تــاران بەردەوامە لە تێرۆری چاالکانی سیاسی و
ئیعدامی چاالکانی سیاسی و کوشتنی کۆڵبەران،
کە ئەمە نیشاندەری ئەوەیە کە کۆماری ئیسالمی
سەرچاوەی توندوتیژییە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا.
بــابــەتــی مــووشــەکــبــارانــی قــــەاڵی دێ ــم ــوک ــرات و
بەردەوامیی هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی لەسەر
حیزبی دێموکراتی کوردستان تەوەرێکی دیکەی
دیدارەکە بوو.
پاڵپشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژاوا
یەکێکی دیکە لە بابەتەکانی ئەو دیــدارە بــوو .لەو
بەشەشدا ئارێز ڕەمەزانی باسی لەوە کرد کە حیزبی
دێموکراتی کوردستان بەپێی نەریتی نەتەوەیی
و شۆڕشگیرانەی و بەلەبەرچاوگرتنی دۆخەکە،
هەمووکات پاڵپشت و پشتیوانیی گەلی کــورد لە
بەشەکانی دیکەی کوردستان بووە.

ژماره760 :
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کورد و

کەریم فەرخەپوور
هەست و بیری نەتەوەیی و ئینتیمای
نیشتمانی لە ناخی ئینسانەکان و لەنێو خوێن
و دەماریان دایە .مناڵ کە لە منداڵدانی دایکیدا
دەگوورێ و پێدەگا ،کاتێ کە لە دایک دەبێ و لە
ئامێزی ئەو دایکەدا گەورە دەبێ ،گرینگ نییە
ئەو دایکە ڕەشە یا سپییە ،جوانە یا ناشیرینە،
گرینگ ئەوەیە کە دایکیەتی و بە هەموو
وجوودیەوە خۆشی دەوێ و پێی لە هەموو
دایکانی جیهان جوانتر و بەسۆزترە .خاک و
نەتەوەش دایک و ئامێزی دایکی دووهەمە کە
بە دایکی نیشتمان ناسراوە و هەر کەسێک لە
هەر واڵتێک و لە هەر نەتەوەیەک بێ ،بێگومان
هەست و سۆزی تایبەت بە خەڵکەکەی و بەو
نیشتمانەی هەیە کە تێیدا گەورە و پەروەردە
بووە.
نەتەوەی کورد و تاکی کورد لەگەڵ ئەوەی
کە وەک هەر نەتەوەیەکی تر هەست و
خۆشەویستی بۆ نەتەوە و نیشتمانەکەی هەیە،
لە هەمانکاتدا دابەشکردنی کوردستان بەسەر
چوار واڵتدا بێ ئەوەی پرسی پێبکرێ ،زوڵم
و زۆر و چەوساندنەوە ،کوشتن و سێدارە
و زیندان و شیمیاباران و ئەنفال لە الیەن
داگیرکەرانی کوردستانەوە ،وای لە ئێمەی
کورد کردوە کە خۆشەویستیمان بۆ نەتەوە
و نیشتمانەکەمان چەند بەرابەر بێ .نەتەوەی
کورد لە هەر پارچەیەکی نیشتمان لەگەڵ
سەرکەوتنی هەر بەشێک گۆڤەند دەگێڕێ
و لەگەڵ هەر نسکۆیەک ئەژنۆی خەم لە
باوەش دەگرێ ،هاوکات لەگەڵ هەر گالنێکیش
دووبارە ڕادەبێتەوە .نەتەوەی کورد ئەوەند
توشی نسکۆ و کارەسات بووە کە لەگەڵ
ژیانی ئاسایی ڕۆژانەی تێکەاڵو بووە و بیری
تۆڵە و هەستی نەتەوەیی ئەو گەلە لە هەموو
شتێکدا ڕەنگ دەداتەوە .هەستی نەتەوەیی
واتە وننەبوون لەنێو گێژەڵووکەکانی
ڕۆژگاردا ،واتە نەتوانەوە لەنێو گەالنی
تردا .لەگەڵ ئەوەی کە دژمنانی کورد بە
هەموو شێوەیەک ویستوویانە و دەیانهەوێ
مێژوەکەی بسڕنەوە ،لەژێر پەردەی ئایین و
ئیدئۆلۆژی ،هەست و بیری نەتەوەیی بەالڕێدا
بەرن و ئایین و ئیدئۆلۆژی بەسەر هەستی
نەتەوەییدا زاڵ بکەن ،تێکەاڵوی نەتەوەی
سەردەستی بکەن و بە یەک گەل و یەک
دەوڵەت و هەتا یەک ئایین نەتەوەکەی خۆی
لەبیر بەرنەوە ،بەاڵم تاکی کورد لە چەپی
چەپەوە تا ڕاستی ڕاست لە کۆتاییدا هەر
هاتۆتەوە سەر ڕێچکەی ئەسڵی کوردایەتی
و کەمتر وابووە لەنێو ئیدئۆلۆژی و میللەتی
سەردەست و ئاییندا بتوێتەوە .مێژوو نیشانی
داوە کە نە برای موسڵمان نەجاتی داوین و
نە پاسەوانەکانی کۆشکی کرملین هیچیان بۆ
کورد بە دیاری هێناوە .برایەتی و دین و ئایین
و ئیدئۆلۆژی لەگەڵ تورک و فارس و عەڕەب
و هیچ سوودێکی بۆ کورد نەبووە و کوردیان
وەک ژێر دەستە سەیر کردوە و نەک هەر
مافەکانیان پێشێل کردوە بەڵکوو ویستوویانە
ناسنامەی بسڕنەوە و پاکتاوی نەژادیی بکەن.
ئەوەشمان لەبیر نەچێ کە زلهێزەکانیش بە
هەمانشیوە هەر وەدوای بەرژەوەندییەکانیان
کەوتوون و دروشمە قەبە و زریقە و
بریقەدارەکانی دێموکڕاسی و مافی مرۆڤ و
ئایین و ئیدئۆلۆژی لە نووسراوەیەکی سەر
کاغەز زیاتر هیچیان بۆ کورد پێ نەبووە و
لەکۆتایی ڕێگەکەدا کوردیان و بەتەنیا جێیان
هێشتوە.

هەست و بیری نەتەوەیی

لەگەڵ ئەوەی کە دژمنان و داگیرکەرانی کوردستان
لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە هەوڵی لەنێوبردن و توانەوەی
کورد و هەستی نەتەوەی کوردیان داوە ،بەاڵم کورد لە
تاریکە شەوەکانی ڕۆژگاردا ڕێگەیەکی بۆ مانەوە هەر
دۆزیوەتەوە .ئەگەر چاوێک بە مێژووی ئەدەبی کوردیدا
بخشێنین هەر لە مەالی جەزیری ،ئەحمەدی خانی،
حاجی قادری کۆیی ،هێمن و هەژار و کۆمەڵە ئەدیب
و نووسەرێکی نیشتمانپەروەری دیکەی کورد لە بەرگی
شێعر و هۆنراوەدا بڕەویان بە هەستی نەتەوەیی داوە.
ئەحمەدی خانی لە «مەم و زین»دا بە پەیامێکی ئەدەبی
دەرد و مەرگی کوردی بەیان کردوە و لەوێدا پێمان دەڵێ
کە دەردمان چییە و بۆ نەگەیشتووینە ئامانج .پەیامەکەی
لەگەڵ ئەوەی کە نووسراوەیەکی ئەدەبییە ،لە هەمانکاتدا
شاکاریکی گەورە و پەیامیکی نەتەوەییە بۆ ئەوەی دەست
لە سەر زامەکان دابنێ و ڕێگا چارەکان دەستنیشان بکا.
ئەم دەقە ئەدەبی و هۆنراوە ئەدەبیانە سینگ بە سینگ
گوێزراونەوە بۆ نەوەکانی داهاتوو و لە فەوتان نەجات
دراون .دژمنانی ئێمە زۆربەی هەرە زۆری سەرچاوە
و کتێبە دەستنووسەکانی ئێمەیان دزیوە و لە ناویان
بردوون« .دێهخودای فارس» بۆ ئەوەی بۆ زمانی
فارسی پەکی نەکەوێ و بۆ وشەیەکی دروست دانەمێنی
و وشەی گونجاو بۆ زمانەکەیان بدۆزێتەوە ،کاتی خۆی
نامەی بۆ هەموو پارێزگار و شارەوانییەکان و فەرماندە
سەربازییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان نووسیوە و لە
نامەکەدا لیستیک لە وشە و دەستەواژەی فارسی بۆ
ناردوون و بۆی نووسیون کە بزانن لە زمانی کوردیدا
ئەم وشانە چییان پێ دەگوترێ و چ مانایەکیان هەیە و
دوای دزییەکە هاتووە و فارساندوونی .دوکتۆر مارف
خەزنەدار دەڵێ « :لە ساڵی  ١٩٦١لە کاتی شۆڕشی
ئەیلوولدا لیژنەیەکی ساواک دەهاتن دەستنووسی زمانی
کوردییان دەکڕی و دەیانبرد لە کرماشان دەیانسووتاند».
سەددام حوسێن ،سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق کاتی
خۆی نامەی بۆ زانکۆی سەالحەددین ناردوە کە هەموو
ئەو کتێبانەی باسی مێژووی کورد دەکەن بۆ بەغدایان
بنێرن .بێگومان پالن و پیالنی هەردوو الیەن بۆ ئەوە
بووە کە کورد مێژووی خۆی نەزانێ و نەیخوێنێتەوە،
یا مێژوەکەی بشێوێنن و تاکی کورد بێبەری بکەن لە
مێژوویەکی نووسراو و بەمەش هەستی نەتەوەیی کورد
الواز بکەن و بڵێن ئەگەر نەتەوەن کوا مێژووتان و پشت
بە چ بەڵگە و نووسراوەیەک دەبەستن.
لەگەڵ ئەو هەموو زوڵم و ستەم و داپڵۆسینەی کە لە
الیەن دژمنان و داگیرکەرانی کوردستانەوە دەرهەق بە
کورد کراوە ،نەتەوەی کورد چۆکی دانەداوە و پێناسە
و کوردبوونی خۆی پاراستوە .لەگەڵ ئەوەی کە لە
باکووری کوردستان نزیک بە هەشتا ساڵ نەیانهێشت بە
زمانی کوردی قسە بکەن و یەک لە دوای یەک ڕێبەرانی

کورد بە دەست تورکەکان لە سێدارە دران و قەتڵوعام
کران ،لە باشووری کوردستان شیمیاباران کران،
ئەنفال کران و گوند و شاریان وێران کرا .لە ڕۆژهەاڵت
کۆماری کوردستانیان لە سێدارە دا و فەرمانی جیهادی
بە دژ دەرکرا .لە ڕۆژاوا دوای ئەوەی کە ناسنامەیان
نەدرایە و کوردستانیان دابەش دابەش کرد بەاڵم
ئەمڕۆ دەبینین کوردانی ڕۆژاوا لە بەرابەر دڕندەترین
حکوومەتی خەالفەتی ئیسالمی و لە بەرانبەر هێزی
پۆشتە و پەرداخی لەشکری تورک شەڕ دەکەن و
بوێرانە بۆ پاراستنی خاک و خەڵکەکەیان دەجەنگن.
باشووری کوردستان خاوەن پەرلەمان و حکوومەتی
کوردستانە و کورد بۆتە فاکتەرێکی بەهیزی ناوچەکە
و قوربانیەکی گەورەی داوە .سەرەڕای ئەم زوڵم
و ستەمە بەاڵم ئینتیمای خاک و نیشتمان لەنێو ئەم
نەتەوەدا ڕۆژبەڕۆژ بەهێزتر دەبێ.
ئەمڕۆ دەبینین تاکی کورد نایەوێ بڵێ ئێرانیم،
عێراقیم یان خەڵکی تورکیەم یا سووریم ،لە کاتێکدا
کە دەبینین پاڵەوانەکانی کورد لە کێبڕکی گرینگە
جیهانییەکان بەجێی ئااڵی تورکیە ،عێراق و ئێران
ئااڵی کوردستان هەڵدەگرن و بە شانازییەوە دەڵێن
کوردین .کاتێک بیرمەندی جیهانیی کۆچەر بیرک
دیداری پێوهندییهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
نوێنهرایهتیی کانتۆنهکانی ڕۆژاوا ار لە کاتی وەرگرتنی
خەاڵتەکەی بەجێی ئەوەی بڵێ ئێرانیم دەڵێ کوردم،
ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە هەستی کوردایەتی هەموو
نیشتمانی لەخۆی گرتوە و کوشتن و داپڵۆسین و
قڕکردن و خیانەتی چەند کەسێک نەبۆتە هۆی ئەوەی
کە کورد واز لە داوا رەواکانی بێنێ و پیناسەی
نەتەوەیی خۆی لەبیر بکا.
ئەمڕۆ بە بەرچاوی هەموو دنیاوە دەبینین کە
کورد لەسەر غەدر لە پارچەیەکی کوردستان کە بە
«ڕۆژاوا» ناسراوە چۆن یەکدەنگ و یەکگرتووانە شار
و شەقامەکانی جیهانی هەژاندوە و دژ بە لەشکرکێشی
تورکەکان بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان هاتۆتە دەنگ.
لەگەڵ ئەوەی کە کوردانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هەردەم لە کاتە خۆش و ناخۆشەکاندا لەگەڵ هەموو
پارچەکانی تر هەر لەسەر خەت و لەمەیدان بووە،
بەاڵم لە دوو دەیەی ڕابردوودا هیچکات کورد وەک
ئەمرۆ یەکدەنگ و یەکگرتوو پشتیوانی لە پارچەیەکی
نیشتمان نەکردوە و بێگومان ئەمە سەرەتایەکە بۆ
وەرچەرخانێکی نوی لە سیاسەتی حیزبە سیاسییەکانی
کوردستاندا و ئەگەر ئەو بزووتنەوە نەتەوەییە بەالڕیدا
نەبرێ ،دەبێ شاهیدی دەسکەوتی گەورە بین بۆ کورد
و کوردستان و کردنەوەی الپەڕەیەکی زێڕین لە خەبات
و یەکڕیزی و کۆدەنگی کورد.

پێوهندییهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
نوێنهرایهتیی کانتۆنهکانی ڕۆژاوا کۆبوونەوە

ڕۆژی یهکشهممه٢١ ،ی ڕەزبەری ٩٨ی هەتاوی ههیئهتێکی پێوهندییهکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ل ه پارێزگای سلێمانی به سهرپهرستیی سۆران
نــووری ،نوێنهری حیزب له سلێمانی سهردانی نوێنهرایهتیی کانتۆنهکانی
«ڕۆژاوا»یان ل ه ههرێمی کوردستان کرد و لهالیهن ههیئهتێک بهسهرپهرستی
سلێمان عــهڕهب ،بهرپرسی پێوهندییهکانی پهیهد ه له ههرێمی کوردستان
پێشوازیان لێکرا.
لهم سهردانهدا دوایین دۆخ و پێشهاتەکانی ڕۆژاوای کوردستان ،ههڵوێستی
حیزبی دێموکراتی کوردستان سهبارهت ب ه هێرشی تورکی ه بۆ سهر ڕۆژاوا و
پشتیوانی خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستان له خهڵکی ڕۆژاوای کوردستان قس ه
و باسیان لێوهکرا.
بەرپرسی پێوەندییەکانی حیزب لە سلێمانی لــەم دیـــدارەدا جارێکی دی
پەالماری تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستانی مەحکووم کرد و ڕایگەیاند ئەم

ناوجە ئەمنەی تورکیە باسی دەکا بە مەبەستی پاکتاوی ڕەگەزیی کوردە و
پرسی کورد بەم ڕێگارە ئەمنیەتییانە لەبن نایە و خەباتی کورد بۆ مافەکانی
سەرەڕای هەموو کۆست و کەوتنەکان هەتا سەرکەوتن درێژەی دەبێ.
لهم سهردانهدا ههیئهتی خانهخوێ سپاسی ههڵوێستی خهڵکی ڕۆژههاڵتی
کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانیان کرد و ههردووال جهختیان ل ه
یهکڕیزی و هاوکاری نێوان هێزه سیاسیهکانی کوردستان کردهوه.

دۆزی کورد
لەبەردەم

ئەگەرەکانی داهاتوودا

محەممەد ئاغایاری

کورد تەنیا گەلێکە لە خەبات بۆ ڕزگاری ماندوو نابێ و ،نەتەوەیەکە
شکست و ناکامییەکانی لە چەند هۆکارێکی بنەڕەتی و نەگۆڕی
دەرەکیدا دەبینێ کە بریتین لە :پێوەندی و هاوکاریی داگیرکەرانی
کوردستان ،بەرژەوەندیی هاوبەشی سیاسی و ئابووریی زلهێزەکان
لەگەڵ ئەم واڵتانە ،نەبوونی پشتیوانییەکی بەهێزی نێودەوڵەتی
وەک ئەمریکا و زلهێزەکانی ئورووپا و؛ لە تەنیشت ئەوانەدا کزی و
الوازیی دیپلۆماسیی کورد.
ڕەهەندێکی دیکەی ئەم باسە ئەوەیە کە کورد لە هەڵوێست و
ڕەفتاریدا سەرنجی نەداوەتە خوێندنەوە و هەستیاریی سیاسیی
واڵتان بڕیاربەدەست و کەمتریش ئاوڕی لە هۆکار و کەمایسییە
نێوخۆییەکانی داوەتەوە کە بەشێکیان بریتین لە پشتگوێخستن
و نەدیتنی گرفتە ڕەگداکوتاوەکان لەنێو ماڵی کورددا ،شوێندانانی
کولتووری جیاوازی واڵتە داگیرکەرەکان و کەسایەتیی دابەشکراوی
کورد کە هەموو کاتێ جێپەنجەیان لە نسکۆ و شکستەکانی مێژووی
کورددا دەبیندرێ.
لێرەدا دەکرێ بە کورتی باس لە چەند ڕوویەکی دۆزی کورد
بکەین:
کورد نیشتمانەکەی بەسەر چەند واڵتدا دابەش کراوە و سنووری
ئەم واڵتانە بەڕەسمی دەناسرێ و لە ڕوانگە و بیرکردنەوەکانیشدا
چەسپاوە و بووەتە هۆی جیاکاری و هەڵوێست گرتنی ئەم واڵتانە
بۆ کوردی بەشەکانی تر .لە تەنیشت ئەوە دەستوەردانی هێزە
کوردییەکان لە پارچەکانی دیکە بەگوێرەی بەرژەوەندیی حیزبیی
خۆیان وەک بەشێک لە سترۆکتۆری واڵتانی دەسەاڵتدار بەسەر
کورددا قورسایی و ڕۆڵی نەرێنیی بووە .بە واتایەکی دی دروستکردن
و پێکهێنانی ڕێکخستنی پاشکۆ لەالیەن حیزب و ڕێکخراوەیەک لە
بەشەکانی دیکەی کوردستاندا نەک خزمەتی بە بەرەوپێشچوونی
دۆزی نەتەوەیی نەکردوە ،بارگرژی و کەلێن و دابڕان لە یەکتریشی
دروست کردوە .خەسارێکی دی لەو چوارچێوەیەدا بریتییە لە
نیزیکبوونەوە و پێوەندیی هێز و ڕێکخستنی بەشێکی کوردستان
لەگەڵ داگیرکەر و زەوتکەری مافەکانی کورد لە بەشێکی دیی
نیشتمان.
باس لەوەش دەکرێ کە بەشێک لە هۆکارەکانی نشوستی مە
بۆشایی مەیدانداریمانە لە دیپڵۆماسیدا ،وەک بڵێی کورد توانای
پێویستی بۆ جووڵە و بزووتن لەو مەیدانەدا نەبووە ،بەاڵم ئاخۆ
دەکرێ دیپڵۆماسی لە دەرەوەی بەرژەوەندییەکاندا پێناسە بکرێ؟
ئایا کورد ئەم بوار و دەرەتانەی بۆ دیپلۆماسییەکی کارا زەرەوورن
بوویەتی هەتا بگوترێ بایەخی پێ نەداوە و پشتگوێی خستوە؟
لە بنەڕەتدا دەکرێ کورد وەک نەتەوەیەکی ژێردەست کە خەبات
بۆ ماف و ڕزگاریی خاک و نیشتمان و نەتەوەکەی دەکا بخەیە
تای تەرازوو لەگەڵ واڵتێکی دامەزراو و توانا و زەرفییەتەکانیان
وەک یەک ببیندرێن؟ هەر لەجێدا ئیمکانات و پێدایستییەکانی
جووڵە لە بەستێنی دێپڵۆماسیدا چین ،بە تایبەت دیپڵۆماسییەک کە
شوێنی لەسەر یەکالکردنەوەی چارەنووسی سیاسیماندا هەبێ.
لەو پێوەندییەدا دەکرێ ئاماژە بە چەند خاڵ بکەین کە دەکرێ
وەک پێشمەرج و کارت بۆ لۆبیگەری و دیپڵۆماسی کەلکیان لێ
وەربگیردرێ:
یەکەم ،سەرمایە و ئابوورییەک کە دەسەاڵتمان بەسەریدا هەبێ،
یان خاوەنی سامانێکی ئابووری کە بەبێ ئیزن و هاوبەشیی کورد
الیەنی دی نەتوانن قازانجی لێبکەن.
دووهەم ،بازاڕێکی گەورە بۆ بەکارهێنانی کااڵ بین و توانای
قەبووڵکردن یان نەکردنیمان هەبێ و خۆمان بڕیاربەدەست بین.
سێهەم ،توانای نیزامیی ئەوتۆمان هەبێ کە نەکرێ لەالیەن
واڵتانی دیکەوە نەدیترێ و حسێبی لەسەر نەکرێ .هەروەها توانایی
ئەوەت هەبێ کە لەگەڵ ئەوەی دەتوانی بەرژەوەندی دروست بکەی،
بشتوانی مەترسی لەسەر بەرژەوەندییەکانیش دروست بکەی.
لە تەنیشت ئەوانەدا دەکرێ ئاماژە بە چەند خاڵێکیش بکەین
کە گرێدراو و بەرەنجامی دۆخێکن و دەکرێ سەرەتا و بەردی
بناغەیەک بن کە کۆمەڵێک بڕیاری سیاسی بەدووی خۆیدا بهێنێ
و دەستەبەرکردنی ئەم چەند خاڵە زامنی سەرکەوتن و دەسکەوت
بۆ کوردە:
وەک گۆڕینی زەینییەتی نەتەوەی بااڵدەست و ئۆپۆزیسیونی
غەیرە کورد .یان دەستێوەردانی بیانی و گۆڕانکاری لە ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کە بەو پێیە کورد بتوانێ هەل و دەرفەتەکان
لە بەرژەوەندیی خۆیدا بقۆزێتەوە.
هاوکات ناشکرێ ملمالنێ نێوخۆییەکان وەک کۆسپ و هۆکارێکی
بەرگێڕەوە سەیر نەکرێ ،بە تایبەت کاتێک بزانی کوردستان الی
کۆمەڵێک ڕەوت و الیەن تەنیا هەر بەرژەوەندییە لەپێناو دەسەاڵتدا.
ئەو ڕوانگەیەش کە تەنیا لە گۆشە نیگای دەسەاڵتەوە سەیری
ڕووداوەکان بکەی و تا ئاستی حەزفی فیزیکیی یەکتر و ڕکەبەرەکەت
بچییە پێشێ ،هیچ خزمەتێکی بە دۆزی کورد نەکردوە.
بۆیە زەروورە کە ڕێگە نەدرێ کوردستانی دابەشکراومان لەنێو
خۆماندا و بەپێی بەرژەوندیی خۆمان (حیزب و الیەنە سیاسییەالن)
دابەش بکرێتەوە .ڕاستە سروشتی خەباتی هەر بەشێکی نیشتمان
جیایە لە یەکدی ،بەاڵم جیاوازیی ئەم خەسلەت و سروشتە نابێ
ڕێگە لەمە بگرن کە بەڕووی دەرەوەدا کورد هاوهەڵوێست و یەک
وێژمان نەبێ و لەپشت یەکتری نەبێ .کورد دەبێ لەو قۆناغە تێپەڕی
کە زلهێزە جیهانییەکان تەنیا لە گۆشەنیگای ئەمنیەت و پاراستنەوە
سەیری بکەن و گۆڕان لە شێوەی ڕوانین و هەروەها مێتۆدی خەبات
دەتوانێ کورد بکاتە فاکتەری سەرەکیی گۆڕانکارییەکانی ناوچە و
هەروەها دیارترین و بەهێزترینی ئەکتەرەکانی ئەم گەمەیەش.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
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پاڵپشتی و هاوخەمیی هونەرمەندانی کورد بۆ ڕۆژاوای کوردستان
هونەرمەندانی لەسەرهەستی کــوردی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ مەحکومکردنی
هــێــرشــی تــورکــیــە بــۆ ســـەر رۆژئـــــاوای
کوردستان هەڵوێستیان گرت.
هەر لەو پێوەندییەدا مامۆستا و ژەنیاری
گەورەی کورد و جیهان «کەیهان کەلهوڕ»
بە نیشانەی ناڕەزایەتی لە هێرشەکەی
تورکیە بــۆ ســەر ڕۆژاوای کوردستان
کۆنسێرتەکەی کە بڕیاربوو ئەم مانگە لە
ئیستانبوڵ بەڕێوە بچێ ،هەڵوەشاندەوە.
کەیهان کەلهوڕ ڕۆژی هەینی ٢٠ی
ڕەزبـــەر ،لــە کۆنسێرتەکەیدا لــە لەندەن
بەخەمبارییەوە ڕایگەیاند :هەرچەند نابێ
مــووســیــقــا ئــاوێــتــەی ش ــەڕ و ئــــاژاوە و
سیاسەت بکرێ ،بەاڵم لە بەرانبەر زوڵم و
زۆرداری و سڕینەوەی نەتەوەیەکدا ناکرێ
بێدەنگ بین ،خۆتان دەزانن دەردی کورد
زۆر گرانە و ناچارمان دەکــا هەڵوێست
بگرین .ئێمەی کــورد ڕۆژانێکی سەخت
تێپەڕ دەکەین ،هەموومان دڵمان ژان دەکا،
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بهر له مااڵوایی

لە بەرەی خەڵکدا
هەردی سەلیمی

هیوادارم لەو ناوچەیەی جیهان چیدی شەڕ نەمێنێ  ،بەاڵم هەندێ سیاسەتمەدار
لەئێمە تێناگەن ،من هەر بەم بۆنەوە کۆنسێرتەکەم لە ئیستانبوڵ هەڵوەشاندەوە.
هــەر لــەم پێوەندییەدا هونەرمەندانی دیکەی کــورد وەکــوو ناسری ڕەزازی،
شوانپەروەر و نەجمەی غواڵمی وبەشێکی بەرچاو لە هونەرمەندانی چوار پارچەی
کوردستان و ئێران و تەنانەت جیهانیش پاڵپشتییان لە ڕۆژاوا کرد .لەوانە شاهین
نەجەفی و مەجید خەڕاتا کە پاڵپشتیی خۆیان بۆ ڕۆژاوا دەربڕی.

گرووپی «گەالریس»ی کرماشان

بانگهێشتی کەناڵی TRTی تورکیەی ڕەت کردەوە

گرووپی ژنانی «گــەالریــس»ی کرماشان ،بانگهێشتی کاناڵی
TRTی تورکیەیان ڕەت کردەوە و پشتیوانیی خۆیان بۆ ڕۆژاوای

کوردستان دەربڕی.
گــرووپــی ژنــانــی «گــەالریــس» کــە لــە هەمبەر هێرشی
دەوڵەتی تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان هەڵوێستیان
گرتبوو ،سەرەڕای دوو مانگ ڕاهێنان ،بانگهێشتی کاناڵی
TRTی تورکیەیان ڕەت کردەوە .گرووپی ژنانی گەالریس
ڕایگەیاندوە :بە هیوای ئەو ڕۆژە کە شەرافەت و مرۆڤایەتی
و ئاشتی ،جێگای سیاسەتی نەژادپەرستی و شەڕ بگرێتەوە.
گرووپی ژنانی گەالریس ساڵی ٩٦ی هەتاوی ،لە شاری
کرماشاندا دام ــەزراوە و لە بــواری مۆسیقای فۆلکلۆری
سوننەتیدا چاالکیی هەیە و هەتا ئێستا چەندین کۆنسێرتی
لە شارەکانی سلێمانی ،کفری ،چوار مەحاڵ و بەختیاری و
کرماشاندا بەڕێوە بردوە.

بڕینی مەودای نێوان پاوە _ تاران بۆ پشتیوانی لە ڕۆژاوا
چاالکێکی مەدەنیی کورد مەودای  ٦١٢کیلۆمیتریی نێوان پاوە_
تارانی بە پێ بڕی.
دیـــاری ســەفــەری ،چــاالکــی مــەدەنــیــی خەڵکی «بــێــڕواس»ی
پاوە لە حەرەکەتێکی مەدەنی و مرۆڤتەوەرانە و لە ڕاستای
مەحکوومکردنی هێرشی تورکیە بۆ سەر خەڵکی ڕۆژئاوا ،مەودای
پاوە _ تارانی بە پێ بڕی.
ئەو چاالکە مەدەنییە کوردە ،پاش پێوانی ئەو  ٦١٢کیلۆمیترە،
لە بەرانبەر نووسینگەی ڕێکخراوی نەتەوەجیەکگرتووەکان ،بە
نیشانەی ناڕەزایەتی دەربڕین لە دژی کوشتنی خەڵکی بێتاوانی
ڕۆژئاوا ،ڕاوەستا.
دیــاری ســەفــەری ،ئــەم چاالکی و هەوڵەی خــۆی بە کارێکی
مرۆڤدۆستانە ناو بردوە و دەڵێ بەو شێوەیە ویستوویەتی بڵێ
کە کوردەکان ئاشتیخوازترین خەڵکی جیهانن.

بەڕێوەچوونی ڕۆژی «هونەر» لە شاری کۆیە بەیادی «خاڵە تاهیر»

ڕۆژی یەکشەممە٢٨ ،ی ڕەزبــەر لە  32ساڵەی کۆچی
دوایــی هونەرمەندی گ ــەورەی کــورد «تاهیر تۆفیق»دا،
ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ لە هۆڵی سەرۆکایەتیی زانکۆی کۆیە،
شاری هونەر و ئەدەب وگۆرانیدا بەڕێوەچوو.
لەم ڕێوڕەسمەدا کە بە هاوکاریی وەزارەتی ڕۆشنبیری

و الوان بەڕێوەچوو ،ژمارەیەک لە کەسایەتییە سیاسی ،ئەدەبی،
فەرهەنگی و هونەرمەندانی کوردستان بەڕێوەچوو ،تیپی باواجیی
کۆیە زنجیرە ئاوازێکی مامۆستا تاهیر تۆفیقیان چڕی و لەسەر
ژیــان و کەسایەتیی ئەم هونەرمەندە نەتەوەییە چەند وتارێک
پێشکێش کــران .هەروەها کۆمەڵە شێعر و تێکستی ئەدەبی لە
پەسنی هونەری بەرزی تاهیر تۆفیقدا خوێندرانەوە.
تاهیر تۆفیق ،لە ساڵی ١٩٢٢ی زایینیدا لە گەڕەکی بەفری قەندیی
شاری کۆیە ،لەدایک بووە .سهرهتای دهستپێکردنی کاری هونهریی
بۆ ساڵی  ١٩٣٢دهگـهڕێــتـهوه کە له تیپی ســروود و گۆرانیی
قوتابخانهی کۆیەدا بهشداریی کــردوه .ناوبراو کۆمهڵێک کتێبی
لهسهر گۆرانیی کوردی بهگشتی و گۆرانییهکانی خۆی بهتایبهتی
چاپ کردوە کە «چهپکه گوڵ»« ،ئاوازی بهسۆز»« ،گۆرانی و
ههڵپهڕکێ» « ،گۆرانی و ژیان» و «گوڵی سهربهستی» بەشێک
لەو بەرهەمانەن.
ئەم هونەرمەندە گەورەیەی کورد ساڵی  1987کۆچی دوایی
کـــردوە و هــەر لــە ش ــاری کــۆیــە بــە بــاوەشــی دایــکــی نیشتمان
سپێردراوە.

سێلێبریتی بە کەسانی بەناوبانگ لە بوارە جۆراوجۆرەکانی وەک هونەر،
وەرزش ،زانست ،سیاسەت و مۆد و هتد دەگوترێ .ئەم کەسانە الیەنگری
تایبەت بە خۆیان هەیە و هەرکام لەوان دەتوانن کاریگەرییەکی زۆر لەسەر
بوارە گشتی و تایبەتەکانی ژیانی الیەنگران و تەنانەت ئەو کەسانەش کە
هەر دەیانناسن و الیەنگریشیان نین ،دابنێن .وشەی سێلێبریتی بە تەنیا و
بە خودی خۆی هەڵگری بارێکی ئەرێنی نییە ،بەڵکوو هەڵوێست و شێوە
ژیانی ئەم کەسانەیە کە ئەرێنی یا نەرێنی بوونی ڕۆڵیان لەسەر کۆمەڵگە و
الیەنگرانی خۆیان دیاری دەکا .کەسانی بەناوبانگ بەهۆی خۆشویستنیان
لەالیەن شوێنکەوتووەکانیانەوە ،ئەگەری ئاراستە پێدان لەمەڕ سەرەکیترین
پرسەکانی ڕۆژ لە کۆمەڵگەی خۆیان و یان تەنانەت گۆڕەپانێکی بەرینتریان
بۆ دەخولقێ و لەبەر دەمدایە.
لە زۆربــەی حاڵەتەکاندا هەڵوێستی ئەم کەسایەتییانە لە سێ خانەدا
پۆلێن دەکرێ؛ یەکەم لە قازانجی خەڵکدا ،دووهەم لە قازانجی دەسەاڵتدا و
سێهەمیش هەڵوێستی بێدەنگییە کە لە ڕاستیدا هەڵوێستێک نییە و دەتوانین
بڵێین لە مەترسیدارترین جۆری هەڵوێستەکانە .نەزمی کۆمەڵگەی مرۆیی
لــەمــڕۆدا ،پێوەندییەکی ڕاستەوخۆ و لەبڕان نەهاتووی لەگەڵ زانستە
جۆراوجۆرەکاندا هەیە؛ بە واتایەکی گشتیتر کۆمەڵگەی مرۆیی و ژیانی
مرۆڤەکان لە کۆمەڵێک بازنەی پێکەوە لکاو پێک هاتوە .یانی کەسایەتییەکی
سیاسی نابێ و بۆی نییە لە زانستی ئابووری و جوغرافیا و مێژوو و ...
ئاگادار نەبێ ،یان بەپێچەوانەوە ئابووریناسێک دەبێ و پێویستە ئاگاداری
لە بواری زانستی سیاسەتدا هەبێ.
بەکورتی و بە زمانێکی ســادە سیاسەت ئــەو زانستەیە کە ئیدارەی
کۆمەڵگە یان واڵتێکی لەسەر شانە .کەواتە بەپێی ئەم پێشەکییە زانستەکان
و بەتایبەت زانستی سیاسەت لە پێوەندییەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ وردترین
بەشەکانی ژیانی هەر تاکێکدایە .ئاکامی بنەڕەتیی سیاسەتیش گەیاندنی
کۆمەڵگە بە ئاستێک لە گەشە و خۆشبژیوی و حەسانەوە و ئەمنیەتە ،جا
هەر بۆیە لەم پێوەندییەدا کەسانی خاوەن پێگەی جەماوەری و خەڵکیش،
پێویستە بۆ گەیشتن بەم ئامانجانە یارمەتیدەر بن.
لە ســەردەمــی ئێستادا لە هــەر جێگایەک لــەم دنیایە هــاوکــات لەگەڵ
ئەوەی ڕووداو و پێشهاتەیەک چ سروشتی و چ ناسروشتی دێتە ئاراوە،
چاوی مێدیا و ڕاگەیەندنەکان بەتەنیا لە دەم و کــراداری سیاسەتوانان
و دەســـەاڵتـــداران نییە ،بــەڵــکــوو چ ــاوەڕوان ــی وتــە و کـــردەی کەسانی
بەناوبانگ لەسەر ئەو بابەتەن .بە هەڵکشانی ئاستی تێکنۆلۆژی ،دەربڕینی
هەڵوێستەکان زۆر ئاسانتر بووە و ئیدی هەر کەسایەتییەک لە چاوەڕوانیی
لێدوانێکدا نامێنێتەوە و ،دەتوانێ لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە دەنگی
خۆی دەرببڕێ و جیهانیش گوێی لێ دەبێ.
لەم سااڵنەی دواییدا کە بــەردەوام ڕووداو بــەدوای ڕووداودا دێ و
لەسەر یەک کەڵەکە دەبێ ،هەرکام لەو ڕووداوانــە بوونەتە پێوەرێک بۆ
جیاکردنەوەی سێلێبریتییە خەڵکییەکان لە ڕیزی ئەوانی وا سەر بە دەسەاڵتن.
کاتێک بوومەلەرزە (سروشتی) لە پارێزگای کرماشانی دا و ،دەوڵەت بەپێی
پێویست بە هانای خەڵکی بەاڵلێدراوەوە نەهات و بگرە ڕێگری لە یارمەتیی
خەڵک دەکرد (ناسروشتی) ،چاوەڕوانییەکان لە کەسایەتییە بەناوبانگەکان
چــووە ســەرەوە .عەلی دایــی یەکێک لە فووتباڵیستە ئێرانییەکان _وەک
نموونەیەک_ بەوپەڕی لەخۆبوردوویی و خەڵکیبوونەوە هەتا چەند ڕۆژی
بــەردەوام لەگەڵ کەسانی بوولەرزە لێدراو مایەوە و ،بە کەلکوەرگرتن
لە پێگەی خۆی لە دڵی الیەنگرانیدا؛ سەرنجی بەشێکی زۆر لە خەڵکی
ئەم واڵتەی بەرەو کرماشان و چۆنیەتیی بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ ئەو
کارەساتە ڕاکێشا .هەر لەم پێوەندییەدا وریا غەفووری یاریزانی کورد بە
ڕێکخستنی کایەیەکی هاوڕێیانە لە نێوان تیمی سەرداری بۆکان و یاریزانە
کوردەکانی ئێران و بەخشینی داهاتی یارییەکە بە خەڵکی لێقەوماوی
کرماشان ،یارمەتی و پشتیوانیی خۆیان نواند.
لــەم ڕۆژانـــەدا لووتکەی ڕووداوەکــــان هێرشی داگیرکەرانەی سپای
تورکیە بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان بوو ،کە دەنگدانەوەیەکی زۆری لێ
کەوتەوە .ئەم هێرشە لەالیەن زۆریەک لە هونەرمەندان و کەسانی سیاسی
و نووسەر و شاعێرەوە ئیدانە کرا .کەیهان کەلهوڕ هونەرمەندی بەتوانای
کرماشانی بە هەڵوەشاندنەوەی کۆنسێرتی خۆی لە شاری ئیستامبوڵ بە
نیشانەی دژایەتی کردن لەگەڵ ئەو بڕیارەی دەوڵەتی تورکیە ،تێچوویەکی
زۆری لەم ڕێگە دا .کۆچەر بیرکار ،بیرمەند و بێهرووز بووچانی ،نووسەر
و ڕۆژنامەنووسی کورد کە لەم دواییانەدا هەرکام توانیان چەند خەاڵتی
گرینگی زانستی و ئەدەبی لە ئاستی جیهانیدا بەدەست بێنن ،پشتیوانیی
خۆیان لە خەڵکی ڕۆژاوا ڕاگەیاند و هێرشەکەیان شەرمەزار کرد کە لە
کۆمەڵگەی ڕووناکبیری و زانستیی دەرەوەی واڵتدا کاردانەوەیەکی باشی
هەبوو.
ئەوەی لێرەدا گرینگە هاوڕیز بوونی ئەم کەسایەتییانەیە لەگەڵ خەڵک
و ماف و ویستەکانیان و بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ دەسەاڵتێکی ناڕەوا
و دژبە بەرژەوەندیی خەڵک _کە ئەمە لە جێی خۆیدا هەم ئەرکی هەر
کەسایەتییەکە چونکوو هەر لەسەر سەرمایەی مادی و مەعنەویی خەڵک
بەو ئاستە گەیشتووە و ،هەمیش بەجێ هێشتنی یادێکی پیرۆز لە خۆیان
بۆ داهاتوو_ ،الپەڕەکانی مێژوو پڕە لە  ٤٠ساڵ و  ٥٠ساڵ دەسەاڵتداریی
دیکتاتۆری ،بەاڵم ئەو ناوانە هەرمانن و ماونەتەوە کە لە پێناو قازانجەکانی
خەڵکی خۆیاندا هەوڵیان داوە و بۆ بەرژەوەندییەکی تاکی بێدەنگییان
هەڵنەبژاردووە« .مهدی اخوان ثالث» شاعێری گەورەی فارس لە واڵمی
بانگهێشتی عەلی خامنەییدا ،وانەیەکی گەورەی فێری هەموو ئەو کەسانە
کردوە کە ڕۆژێک لە نێوان بێدەنگی و لەگەڵ دەسەاڵت بوون و هاتنە ڕیزی
خەڵکەوە تووشی سەرلێشێواوی بوون و دەبن؛ ئەو بە ڕێبەری کۆماری
ئیسالمی وت« :ئێمە دژبە دەسەاڵتین نەوەک هاوڕێی دەسەاڵت».

