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مەریوان وریا قانیع
نەتەوە کارخانەیەکی گەورەی بەرهەمهێنانی هەستو نەستی جیاوازو ناکۆک بەیەکە ،دو جۆر لەو هەستکردنانە لەڕیزی پێشەوەن ،یەکەمیاان هەساتکردنە بەشاکۆو غاروری
نەتەوەیاای ،دوەمیااان هەسااتکردنە بەشااەر لەنەتەوە .نەتەوە لەهەنااکێ کەسااکا هەسااتی شااکۆو سااەربەرزییو غاارورو
سااەرارازیی دروسااتکەکا و ئەو کەسااانە خۆشاااڵاەنە خۆیااان وەک ئەنااکامی ئەو نەتەوەیە دەناسااێن و ئینتیمایااان بااۆ ئەو
بەئینتیمااای سااەرەکیی یااان هەرەسااەرەکیی دەزان ا  .زۆربەی کاااتی

ئە جااۆرە کەسااانە بەشااێزازی جیاااواز بەرگریاای لەو

شکۆمەنکییو غرورو سەربەرزییە نەتەوەییە دەکەن.
باۆ نمازنە دەشاێت کزردێا بەوە بەرگریای لەهەساتی شاکۆمەنکیی و غاروری نەتەوەیای خاۆی بکاا کە بڵێات “ئاێمە
نەتەوەیەکاای لەوەتەی هەی ا بااۆ ئااازادیی شااەڕدەکەی ”“ ،لە پێناااوەدا قزربااانییەکی بێئەنااکازەمان داوە ،کاازژراوی و
ڕاونراوی و دەرکراوی  ،بەە تەسلیم نەبزی و وازمان نەهێناوە” .باس لەلیستی درێژی شەهیکەکانو کۆستەکانو وێرانەکانو قزربانییەکان بکا  ،دەشێت بااس لەجەنگااوەرانی
کزبانی بکا و بڵێت”:ببین ژنانی ئێمە چۆن دەجەنگ ” .دەشێت بگەڕێتەوە بۆ ئەاسانەی کاوەی ئاسنگەرو ئە ئاسانگەرە “کازرد”ە بەیەکەمای شۆڕشاگێیی نااو مێاژو بناساێنێت.
دەشێت باس لەسەەحەدینی ئەیزبی بکاا و بەڕزگاارکەری ئیساممی بزانێات .یاان بااس لەشاەهیکبزنی قاازی مااڵەمەدو عەباکولرهحمانی قاساملز و شاێ ساەعیکی پیاران بکاا .
دەشێت هێما بۆ ئەدەبیاتی کزردی بکا  ،باس لەنزسەرو هزنەرمەنکەکانو مۆسیقارەکان بکا  ،یان نااوی ئە یاان ئەو گاۆرانیبێژو وەرزشاەوان بهێنێات ،دەشاێت تەناانە بااس
لەسروشااتو ژیاانگەی کزردسااتان بکااا  .یاسااایەک نیاایە پێمانڵێاات ئە شااکۆو غاارورە بە چ ئاراسااتەیەاکا دەڕوا  ،بااۆیە هە دەشااێت باااس لەکارەساااتەکان بکرێااتو هە باااس
لەسەروەرییەکان .ئەوەی لێرەدا ڕودەدا جۆرێکی تایبەتە لەڕازیبزن ،ڕازیبزنی ئە خازدە نەتەوەیایە بەرامابەر بەخاۆیو بەمێاژوە نەتەوەیایەکەی ،هاوکاا بازنی خاۆیو بازنی
نەتەوەکەی وەک بزنێکی پۆزەتیڤ قبزڵکەکا  .ئە خزدە هە لەخۆبەراوردکردنیکا بەرامبەر بەوانیترو هە لەبەردە چاوەڕوانییەکانیکا لەخۆی ،ڕوانینێکای پاۆزەتییی هەیە.
ئە غاارورو شااکۆیە دەشااێت تااا دۆخاای شااۆنێنیز و ڕاساایزمی ڕو و بێاارەردە باایوا  ،ڕق لەوانیتاار ئاراسااتەی بکااا  ،هەسااتێکی باازغزاوی وایلێبکااا جااگە لەخااۆی ژمااارەیەکی زۆر
لەنەتەوەکانی تر بە”پیس”و”بەربەریی”و “گەمژە” دابنێتو وێناکردنی بۆیان کەمتربێت لەوێناکردنیان وەک مرۆڤ.
بەە نەتەوە هەسااتی شااەرمکردنی

لەتاکەکەسااەکانکا دروسااتکەکا و پااێوەوانەی هەمااز ئەوانەی لەسااەرەوە باسااکرا بسااەلمێنێت .بۆنماازنە کزردێ ا دەتزانێاات بڵێاات “ئااێمە

نەتەوەیەکی هیچو بێمانای ”“ ،بەردەوا ژمارەی جاشاەکانمان چەناکان جاار لەژماارەی پێشامەرگەکانمان زیااتر بازە”“ ،درێژیای مێاژوی شاەڕکردنی کازرد لەنااو خۆیاکاو لەگەڵ
یەکتریکا هیوی کەمتر نییە ،ئەگەر زیااتر نەبێات ،لەمێاژوی شاەڕکردنیان لەگەڵ دوژمناناکا” .دەشاێت بڵێات “شاەر لەو ساەرکردانە دەکە کە نیشاتیمان وەک کۆمەڵێا چااڵو
بااۆرییە نەو و وەک دەغیلەیەکاای حیزباای گەورەی ژێاار دەسااەەتی خۆیااان تەماشااا دەکەن” .پێیزابێاات”نەتەوەیەکاای دزیاایو جەردەیاای گەنااکەڵیی لەناااو هەمااز شااتێکمانکایە،
لەئااابزرییەوە بااۆ ئەخاامقو لەسیاسااەتەوە بااۆ دیا و لەدەزگاکااانی حاازکمیانییەوە و بااۆ دەزگاکااانی کۆمەڵگااای مەدەنیاای” .خاااوەنی میااکیایەکی پاای لەدرۆو تااۆمە و ساااختەکاریی
بێزێنەی  .ئە کزردە دەتزانێات بڵا “شاەر لەوە دەکە کە نەتەوەیەکای دواکەوتازی و لەهایچ بازارێکی ژیاانی شارساتانییو تەکنۆلۆژیاکا شاتێکمان نیایەو نەکاردوە مارۆڤ دڵای
پێیخۆشبێت”“ .زانکۆکانو دەزگا زانستییەکانمان لەڕیزی هەرەدواوەی دونیادانو لەهیچ بزارێکی زانستیکا شتێکمان نەخستۆتە سەر مێاژوی زانسات لەدونیاادا” .هەروەهاا دەکرێات
بڵێت “ئێمە نەتەوەیەکی ژمارەیەکی زۆر ژنمان لەسەر سێکسو شەرەفو گزمانلێکردن کزشتزەو دەکزژی ”“ ،بەزۆر قزرئان بەمنکاەن لەبەردەکەیا و هەر لەمناڵییشاەوە نێارو ما
لەیەکتری جیادەکەینەوە”.
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دەکرێت بڵێت “شەر لەو ڕۆشنبیرانەی وەتەکە دەکە کە ئەمیۆ شتێ دەڵاێ و سابەین پاێوەوانەکەی ،ئەمایۆ شۆڕشاگێینو سابەی سازشاکەر ،لەبەردە خێازانە سیاساییە
دەسەەتکارەکانکا بەچۆککادێ و هەنکێکیان تا ئەو شزێنە دەڕۆن نەخزێنکەواربزنی سیاسییەکان بەنرخی ایکرو اەلسەاەو حیکمە بفرۆش ” .ئە وێناکردنە نێگەتییە باۆ خازد
دەشێت تا ئەو شزێنە بیوا بگۆڕێت بۆ نەارەتکردنو ڕقبزنەوە لەخزد .یانی ببێت بەنەخۆشییەکی سایکۆلۆژیی کە ناوی “خازدنەارەتیی”ە .بەکازرتی وەکواۆن شاکۆی نەتەوەیای
دەشێت تا ئاستی نارسیز و ڕاسیز و شۆاێنیز بیوا  ،ئاواش شەرمکردن لەنەتەوە دەشێت تا ئاستی “خزدنەارەتیی” بایوا  .لەڕوی زانستیشاەوە “خازدنەارەتیی”بەزۆری لەنااو
ئەو کەمایەتییو میللەتانەدا دروستکەبێت کە ماوەیەکی درێژ بەدەست الوازییو دابەشبزنو تێکشکانەوە دەناڵێ  .ئە دیاردەیە لەناو خزێنکەوارە جزلەکەکانکا ئامادەبزە ،کاار
مااارکس یەکااێکە لەو نزسااەرانەی لەالیەن زۆرێا لەجزلەکەکااانەوە بە”خاازدنەارەتیی” تاونباردەکرێاات .ئەوەی شاازێنی سااەرن ە ئەوەیە دەشااێت هەمااان ئە دو هەسااتە ناااکۆکە،
هەستی شکۆو هەستی شەر  ،لەناو یەک کەسکا لەساتەوەختی جیاوازدا ئامادەبێت.
لەدۆخی شەرمکردنکا هەساتکردن بەبوازکی ،بەهیویای ،بەڕیسازایی ،بەخەجااڵەتبزن ئاماادەیە ،پەیزەناکییەک هەیە بەخازد خاۆی بەویتارەوە تەواو نێگەتاییە .لەشاەرمکا
دۆخی خۆبەراوردکردن بەوانیتر دۆخێکی ناڕەحە و نایەکسانە ،تیایکا خازد لە بەراوردەدا وەک شاتێکی بێنار و بێبەهااو بوازک دەردەکەوێات .خاڵێا گارنگە بیازانی ئەوەیە
لەدۆخی شەرمکردنکا هەمیشە نەایکردنی خزد ئامادەنییە ،ئەوەی هەیە هەستکردنێکی نێگەتیڤو ناڕەحە و تاریکە بەرامبەر بەخازد .کەساێ کە شاەر لەنەتەوەکەی دەکاا ،
مەرج نییە ئەو نەتەوەیە نەایبکا  ،وەک چزارچێزەیەکی دیاریکراوی شزناس قبازڵی نەبێات ،ئەوەی هەیە هەساتێکی نێگەتیاڤو خاراپە بەرامابەر بەدۆ و ئاساتی گەشاەکردنو
شااێزازی ئامااادەبزنی ئەو نەتەوەیە لەناااو دونیااادا .ساااتەوەختی شااەر ساااتەوەختی هەسااتکردنو هۆشاایاربزنێکی اراواناای خاازدە بەئااهوانیتر ،ئەوانیترێ ا کە لەخاازد باشااترو
پێشاکەوترو ماااارەروەرترو ئینسااانیترو دیمزکراساایترو ڕاسااتگۆترن ،هتاک… زۆرجااار لەپشااتی شااەرمکردنەوە ئەو شااێزازە لەهەساتکردنو هۆشاایاریی ئامااادەیە کە پێیاازایە نابێاات
شاتەکان بەوجااۆرە با کە هەنو پێزیسااتە بگاۆڕدرێ و دەسااکاری بکارێ  .شااەرمکردن لەوەی کە حکازمەتێکی بێشااەرمت هەیە ،کە سیاسایی بێشااەرمت هەیە ،کە میاکیای بێشااەرمت
هەیە ،کە ڕۆشنبیریی بێشەرمت هەیە ،هەمزیان بەشێک لەدیزی ئەودیزی هەستێ کە دروستکردنی حکزمە و سیاسییو میکیاو ڕۆشنبیری باشو بەرپرسیارو ڕاستگۆی دەوێت.
سەرچاوە  :ماڵرەڕی زاگرۆس پۆست  /رێکەوتی ١١ :ی جزوالی ٥١١٢
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بۆ واشینگتۆن پشتیوانی لە سەربەخۆیی کوردستان ناکات؟
مایکڵ رۆب  /ئەمێریکەن ئینتێرپیایز
لە ئینگلیزییەوە :مەسعزود مەناف
هەرگیز باشتر لە ئیمیۆ ،دەراەتی بەدەستهێنانی سەربەخۆیی  -ئاواتی کزردان لە دەیەی دووهەمای ساەدەی بیساتەمەوە -نەڕەخسااوە .لە الیەک ساەددا حزساێ نەمااوە و
نەو  ،داهاتی میلیارد دۆالری خستزونەتە گیراانی کزردان و لە الیەکی تر ،شەڕی ناوخۆی سزوریا دەراەتی بۆ پارتی یەکێتیی دێمۆکراتیکی "ساال مزسالیم" رەخساانکووە تاا
کۆنترۆڵی بەشێکی زۆری کزردستانی سزوریا بگرێتە دەست.
هاوکا  ،وتزوێژەکانی ئاشتی نێزان رەجەب تەیپ ئەردۆغان و پارتی کرێکارانی عەبکوە ئۆجاالن ،گەلێا لە کزردەکاانی تزرکیاای بەو قەنااعەتە گەیاناکووە کە هێاکی
هێاکی خەریااکە بەرەو کۆنفێکراساایۆنێ لە ناااوخۆی تزرکیااا هەنگاااو دەنااێ  .کۆنفێکراسایۆن ،کە هەنگاااوی بەر لە سااەربەخۆییە .تەنااانە ئەگەر هەوڵاای چارەسااەری تزرکیاااش
تزوشی شکەست ب  ،ئەردۆغان کارێکی کرد کە شەرعییە بە ئۆجاالن ،وەک کەسایەتییەکی گرینگ و پێزیست درا .بە شێزە ،سەرجە هەوڵەکانی کە تزرکیاا زیااتر لە یەک
دەیەیە ،بۆ پەراوێزخست و لەبیربردنەوەی رێبەری پەکەکە کردی ،ب ئاکا مایەوە.
کزردەکااان لەوانەیە چاااوەڕوانی زیاتریااان لەمەڕ پشااتیزانی لە خزاسااتەکانیان لە دەوڵەتاای ئۆبامااا هەبێاات بەتااایبە کە سااێناتۆر ،جێگااری سااەرکۆمار ،جۆزێا

بایااکێ ،

ئێستاش پشتیزانی لە دابەشکردنی عێراق بەسەر س ناوچەدا دەکا  .بەرپرسانی ئەمریکایی ،بە ئاشکرا ،نیگەرانی پەرەساەنکنی کااریگەری ئێاران لەساەر دەوڵەتای ناوەناکی
عێراق  .لە الیەکی تریشەوە ،بەرپرسانی کازردی

چاوەڕوانیاان لە کاربەدەساتانی پێشازوی ئەمریکاا ،بە دێماۆکرا و کۆمااریخزازەوە-کە ئەوڕۆژانە ساەرمایەیەکی زۆریاان لە

کەرتی نەوتی کزردستان خستۆتەگەڕ -ئەوەیە کە لە کێشەکانیان لەگەڵ بەغکا ،الیەنی هەولێر بگرن.
ئەی باشە بۆ سەرەڕای ئەوەش ،هەڵزێستی اەرمی ویمیەتە یەکگرتزوەکانی ئەمریکا لە هەمبەر داخزازییەکانی کزرد هێنکە ناالیەنگرانەوە ماوەتەوە؟
هۆکااااارێکی گرینگاااای ئەو مەسااااەلە ،پێزەنااااکی بەو بنەماااااەنەوە هەیە کە رێبەرایەتاااای سیاساااایی کاااازردان دەکەن .بااااۆ زۆر کەس لە واشااااینگتۆن ،لە کۆنگرێساااامان و
ئاکادێمیسییەنەوە بگرە تا رۆژنامەنزوسان ،هێمای خەباتی کزردان ،بەرهە سال  ،نزێنەری نەوەتەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کزردستان لە ئەمریکا بزوە.
بەرهە کەسێکی کۆمەەیەتی ،رەوانبێژ و جێگەی باوەڕ بزو .کەسێ کە خۆی بەڕێزەبەری ئەو کۆبزونەوانەی دەگرتە ئەستۆ کە خۆی رێکای دەخسات  .نااوبراو دەیزانای کە
تێکۆشانی کزردان مەزنتر لەو دەمەقاڵە ناوخۆییانەی ناو سیاسەتی خۆماڵییە کە زۆربەی کا  ،کزردەکان بەخۆوە سەرقاڵ دەکا .
لەوەش گرینگتر ،ناوبراو نزێنەرایەتی بیرۆکەیەک دەکا کە بنیاتنانی کزردستان دەب لە سەر بنەمای شایستەساالری بێت نەک پێزەنکی بنەماڵەیی و خێڵەکای .کەواتە
بەشێکی بەرچاو و پۆزێتییی لەو تێگەیشتنەی کە لە ئەمریکا بە نیسبە کزردستان هەیە ،ئاکامی هەوڵکانی راستەوخۆ و تاکەکەسی بەرهە ساڵاڵە.
کاتێا بەرهە ساااڵ لە ساااڵی  ٥١١١باۆ وەرگرتناای پۆسااتی سااەرۆکایەتی وەزیرانای بەشاای یەکێتیاای نیشااتمانی گەڕایەوە کزردساتان ،جەال تاڵەبااانی ،سااەرۆکی یەکێتاای
نیشتمانیی کزردستان" ،ماڵەمەد سابیر"ی ئاوەڵزاوا/زاواکەی لە پۆستی نزێنەرایەتی ئەو حیزبە لە واشینگتۆن دانا .سابیر مازدیرێکی بە تزاناا بازو بەە کاریزماا و کااریگەری
بەرهە ساڵاڵی نەبزو .زۆرێ لە بەرپرسان و رۆژنامەنزوسانی خەمخاۆر و دۆساتی نزیکای تاڵەباانی ،چاوپۆشاییان لە ساابیر دەکارد و لە جاێگەی ئەو ،راساتەوخۆ ئیمەیا یاا
تەلەاۆنیان بۆ بەرهە ساڵ دەکرد .پەیامەکە روون بزو!
کاتێ ا بنەماااڵەکە لە کزردسااتان هێزیااان دەگاار  ،لە واشااینگتۆن رێ ا پااێوەوانەکەی خەری ا باازو دەقەومااا .بەو حاااڵەش ،چەنااک ساااڵ دواتاار ،واتە لە ساااڵی ،٥١١٢
تاڵەبانی ،قزبادی کزڕی کە گەن ێکی تەمەن  ٥٢ساەن بزوی کردە نزێنەری کزردستانی عێراق لە واشینگتۆن.
قزباد کاریزماتی بزو و پەرەپێکان به پێزەنکییە ئابزورییەکانی لەگەڵ کزردستان خستە سەروی لیستی کارەکانییەوە .ساڵێ دواتر ،قزباد تاڵەبانی بۆ دەستخستنی
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پۆستێ لە کابینەدا ،گەڕایەوە کزردستان لەحاڵێککا پۆستەکەی لە واشینگتۆن بە بەتاڵی مایەوە پەیامەکە روون بزو! مەسەلەکە بنەماڵەیی بزو!
ئێستا نزی بە دە ساڵ لەو رۆژانە تێرەڕ دەب  .کزردستانی عێراق لە هەڵبژاردن نزی دەبێتەوە و ساەرەڕای ئەوەی کە "مەساعزود باارزانی" ،ساەرۆکی هەرێمای کزردساتان
بە پێی یاسا ،ماای خۆپاەوتنی بۆ دوو خزلی یەک لە دوایی یەک سنزوردار کراوە بەە کزردەکان لە سەر ئەو بیوایەن کە نااوبراو باۆ مااوەیەکی درێژتار لەمە لەو پۆساتەدا
دەمێنێتەوە.
لەکاتێکااکا کە بااارزانی پابەنااکبزونی بە یاسااا دووپااا دەکاااتەوە ،هاوحیزبییەکااانی دەڵااێ کە خاازلی یەکەماای سااەرۆکایەتی حیساااب نیاایە و کێشااەیەکی یاسااایی بااۆ
خۆپاااەوتنەوەی دووبااارەی لە ئااارادانییە .الیەنگراناای هەروەهااا دەڵااێ کە لە ئێسااتادا کەس لە کزردسااتان نیاایە کە رەسااەنی و رێااژەی قەدر و رێاازی شااان لە شااانی مەسااعزود
بارزانی بکا  .دەیانهەوێ وا نیشان بکەن کە ناچارکردنی مەسعزود بارزانی بە پابەنکی بە دەستزورەی ئێستا ،ئیرادەی گە الواز دەکا .
ئەوە مشااتزمیێکە کە خااۆی کزردەکااان دەباا نقاشاای لەسااەر بااکەن و رێوااارەیەکی بااۆ بااکۆزنەوە بەە پێزیسااتە هەر کەس سااەبارە بە ئامااادەنەبزونی کزردسااتان بااۆ
سەربەخۆیی ،وەەمی ئەو پرسیارانە بکاتەوە و نقاشیان بکا :
ئەگەر پاااش زیاااتر لە دوو دەیە ئۆتۆنااۆمی ،کزردسااتان نەتاازان ناازێنەرێکی بەهەرمەنااک و بەتزانااا ،لە ناااو نەوەی تازەپێگەیشااتزو و گەن ااانی دەرچاازوی زانکااۆ بااۆ
نزێنەرایەتی حکزومەتی هەرێم لە واشینگتۆن دیااری بکاا و ئەگەر لە نااو میلیۆنەهاا کازرد ،کەساێکی شاایان باۆ ساەرۆکایەتی ئەو دەوڵەتە و گەشاەپێکردن و بەدامەزراوەیای
کردنی ل هەڵنەکەوتب  ،ئەو پەیامە نەک تەنیاا واشاینگۆن بەڵکازو هەمازو دێمۆکراساییە رۆژئاواییەکاان دەبیسا کە کزردساتان ئاماادەیی ئەوەی تێاکا نیایە کە ببێاتە خااوەن
دەوڵەتێکی سەربەخۆ.
ئاکامێکی لەو چەشنە لەوانەیە بەرانبەر بە کزردان کەمێ نادادپەروەرانە بێت بەە خزمسااالری و گەناکەڵی سیاسای ،متماانە و بااوەڕی باه کزردساتانی ،نەک تەنیاا لە
ناوخۆ بەڵکزو لە دەرەوەی وەتی

ئێ گار زۆر الواز کردووە.

باشااتری کارێا کە بااارزانی دەتاازان بیکااا ئەوەیە کە ناسیۆناڵیساامی کاازردی و بەرژەوەنااکیی نەتەوەیاای لە سااەرووی بەرژەوەنااکی بنەماااڵەیی دابنا و ئەگەر دەیااهەوێ
ئەمریکا قانع بکا کە کزردەکان ئامادەیی دامەزرانکنی دەوڵەتێکی ساەربەخۆیان هەیە و ئەوە بە سازودی ئەمریکاایە کە پشاتیزانی لە دەوڵەتێکای وەهاا بکاا  ،بااش دەبا کە
یەکە هەنگاو لە دیاریکردنی کەسایەتییەک ،ب لەبەرچاوگرتنی پێزەنکی بنەماڵەیی و سیاسی بۆ نزێنەرایەتی حکزومەتی هەرێمی کزردستان لە ئەمریکا دەسترێبکا .
دووهە هەنگاو دەکرێ ئەوە ب کە مەسعزود بارزانی رایبگەیەن کە ئیزن دەدا هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادوەرانە لە کزردستان بەڕێزەبو باۆیە کە ئااڵزوگۆڕی دەساەە
لە هەولێر نیشانی دەدا کە کزردستان نەک تەنیاا بە نەو بەڵکازو لە ئاساتی ساەرمایەی مارۆیی

دەوڵەمەناکە .باارزانی بە رێگەدانای کەساانی نزیا لە خۆشای هەڵابە ،

دیسان ئاواتەکانی کزرد تزوشی زیاان دەکاا  .ئاسااییە کە تاا ئەو قەنااعەتەی کە دەڵا "کەس نااتزان جاێگەی باارزانی بگارێتەوە" درێاژەی هەبا  ،هایچ دەوڵەتێکای بیاانی
ئامادە نییە مەرج لەسەر کزردستان بکا .
------------------"مایکڵ ڕوب " ،لێکۆڵەری "ئەنیستیتۆی ئەمێریکەن ئینتەرپرایز"ه .زۆربەی لێکۆڵینەوەکانی تەرخان کردووە بە ڕۆژهەەتی نانی و بە تایبەتی کار لەسەر ئێران ،عێاراق،
تزرکیااا و کۆمەڵگااای کزردسااتان دەکااا  .ناااوبراو لە ئەنیسااتیتۆی ئاماااژەپێکراو ،بەرپرساای پێکهێنااانی زن یاارەیەک کااۆنفرانس لە ژێاار ناااوی "جیااابیری و ڕێفااۆڕ لە وەتە
عەرەبیەکان"ی بە ئەستۆوە بزوه .مایکڵ ڕوب هەروەها مامۆستای ئاکادێمیەکی سەربازیە لە ئەمریکا و سەرنزوسەری "بزوڵتەنی ڕۆژهەەتی نانی "ی لە ئەساتۆیە .ڕوبا  ،تێازی
دۆکتۆڕاکەی سەبارە بە شکڵگرتنی مێژویی مۆدێرنی ئێران لە زانکۆی یاڵی ئەمریکا نزوسی و خەەتێکی بە نرخی زانکۆکەی لە ساڵی  9111پێبەخشرا .ناوبراو مااوەیەکی
لە زانکۆکانی کزردستان وانەی وتۆتەوە و هەر ئێستا لە زۆربەی ڕۆژناامە و گۆناارە بەناوبانگەکاانی ئەمریکاا دا وتاار باڵودەکااتەوە .ڕوبا نزوساراوەی بە نرخای ساەبارە بە
"مێژووی دەوڵەتانی ناوچەکە"" ،شیعەگەری"" ،بنەماکانی تێئۆلۆژی اێنکەمێنتاڵیسم" و "ستراتێژی"" ،دەوڵەتکاری"" ،گۆڕان و ڕێفۆر لە دیرڵۆماسی دا" نزوسیزە.
سەرچاوە  :ماڵرەڕی ناوەنکی نزوچەو شرۆقەی رۆژ  /ڕێکەوتی ١٢ :ی جزوالی ٥١١٢
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عەلی قەنبەری
ئایینەکان بە گشتی و ئایینە ئیبراهیمییەکان ( یەهزودیە  ،مەسیاڵیە و ئیسم ) بە تایبەتی لە سەر ئەساسێ دامەزراون کە مەودا بە پەیایەوان و شازێنکەوتزوانیان
نااادەن کە بە قاازوڵی لە سااەر بنویاانە و بناغەیااان بیاار بااکەنەوە و ئەگەر پێزیسااتی کاارد بە پێاای کااا و شاازێ (زمااان و مکااان)
ئاڵزوگۆڕیان بە سەردا بێن و یان دەستکارییان بکەن.
لە زۆربەی ئەو وە و ژینگااانەدا ،کە ئە ئایینااانە باازونەتە بەشااێ لە کزلتاازوری کۆمەڵگااا و لە ناااخی زۆربەی هەر زۆری
مرۆنەکانکا ڕەگیان داکزتااوە ،یەک لە هۆکاارە هەرە گرنگەکاان ،شازێنکەوتنی نەوە داوی نەوەیە کە هەر لە تەمەنای مناکاڵییەوە
لە الیەن بنەماڵەوە بیری ئایینیان بە سەردا دادەسەپێن !
هەر لە منکاڵییەوە لە ماڵە مەسیاڵییەکانکا منکالەکانیان لە تەمەنی ساواییکا دەبەن باۆ کلیساا و بە قەوڵای خۆیاان "وساڵی
پاکی" دەدەن و باۆ مەسایاڵیە ساەرییان دەقەوڵێان ! ئیتار هەر لەو ڕۆژەوە کە ئەو مناکاڵە یەکسااەنەیە لە کلیساایەک بە "ئااوی پااک" و بە دەساتی قەشاەیەک دەیشاۆن ،ئەو
منکاڵە دەبێتە مەسیاڵی!
لە الی یەهزودییەکانی  ،دڵنیا زۆر سەختتر لە مەسیاڵییەکان هەر لە منکاڵییەوە منکاڵەکانیان بەرەو ئایینکاری ڕادەکێش و کاری زۆری لە سەر دەکەن!
لە ئیسممیشکا دەب باوک و دای و بنەمالە هەر لە تەمەنی منکاڵییەوە منکالەکانیان بە وشە ئایینی گۆش بکەن و ئەرکی سەرشاانیانە کە ئەوان اێاری نازێژ و ڕۆژوو و
دەقەکانی ئیسممەتی بکەن! ئە ڕەوتە بە درێژایی مێژووی ئیسم هەر درێژەی هەبزوە و لە بنەماڵەوە بۆ منکاڵ و نەوەکانی دواتر گزازراوەتەوە!
ئەمە لە کاتێککایە کە هەمزو یاساا و ڕێساا مرۆییەکاان دژ بە داساەپانکنی هەر چەشانە ئاایی و بیار و بااوەڕێک کە لە ڕێگاای بنەمااڵە و کۆمەڵگااوە بە ساەر مناکاڵی
ژێری  ١١ساڵکا دابسەپێنکرێت!
بە هەر حاڵ مەبەست لەو ڕوون کردنەوەیە ئەوە بزو کە بڵێی ئایینەکان نە کا دەناس و نە شزێ ! واتە هیچ کەس بۆی نییە بیر لە گۆڕینیاان بکااتەوە و هەر چەشانە
بیرکردنەوەیەک لەو کاتەدا دەچێتە خانەی گزمان کردن لە بیر و باوەڕ و تاک بە کزاربێژیی و کاار بزون تاوانبار دەکرێت!
لە الی زۆر حیزب و ئایکیای سیاسی

جار و بار دەقی مانیفست و یان ئایکولزژی ئەوەنکە قزرس و نەگۆڕ دەکرێ  ،کە کاتێ تاک باس لە گۆڕانیان دەکا  ،یاان ڕخانە

لە ئە و یان ئەو بەنکی بەرنامە دەگرێت ،ڕێا هەر وەک ئایینەکاان ،تااک دەکەوێاتە خاانەی "کااار بازون" و هەزار و یەک نااو ونیاتکەی پێاکا دەڵاێ ! هەمازو ئەماانەش لە
کاتێککایە کە بە پێ ەوانەی ئایی  ،کە دەیبستنەوە بە متاایزی و سەرەوەی ئیرادەی مرۆڤ ،حیزب دەستکردی خزدی مرۆنە و کەس لەو بارەوە نکۆڵی ل ناکا .
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کە وایە هەر حیزبێا هەڵگااری ئایااکیا و هاازر و بیاارێکە کە دەتزانێاات لە شاازی و کاااتێکی دیاااریکراودا بیشااتی هەباازو بێاات و لە شاازێ و کاااتێکی دیااکەدا ،ئەو هاازر و
ئایکیایە برەوی نەبێت .بۆیە هە لە قازان ی خزدی حیزب و هە لە قازان ی کۆمەڵگاشکایە کە بەپێی رەوتی چزونە پێشی زەماان و گەشاەی کۆمەڵگاا ،گاۆڕان لەو حیازب و
یان ئایکیایەدا بکرێت.
بە داخەوە لە ناو هنکێ لە حیزب و ڕێکخراوەکانی الی ئێمە ( کزردەواری)دا ،حیزب بزوەتە ئایی و بەرناامە و ئەساسانامە و ئایاکیاش بازونەتە "دەقای پیارۆز" و هەر
چەشنە ڕخنەی ڕخنەگران و هەر چەشنە گۆڕانخزازی لەو بزارەدا دەچنە خانەی "الدان" لە "ڕێباز و ئاماان " و تااکی ڕخنەگاری

بە "الدەر" و هەڵاکێر و تەناانە خەیانەتکاار

(هەر هەمان کاار بزون لە الی دینەکان) تۆمەتبار دەکەن! ئا لەو کاتەدا ئیتر هیچ جیاوازییەک لە نێزان حیزب و ئایینکا نامێنیت و حیزبی
کە حیاازبی

دەبێت بە ئایی !

ئەوەنااکە پیاارۆز (مقااکس) کاارا ،کە تاااک نەوێاارێ ڕخاانەی لا بگرێاات ،ئەوا کۆمەڵگااا جااارێکیتر بەرەو تاااکیەوی و تزوتالیتاااریز دەچێااتەوە و کۆمەڵگااا لە

تاکەکاااانی دەبێاااتە بەناااکیخانەیەکی گەورە! بەناااکیخانەیەک کە تاااا بە ئیمااایۆ هیتلەرەکاااان ،ساااتالینەکان ،پەهڵەوییەکاااان ،ساااەدا حزساااەینەکان .ئەساااەدەکان ،خااازمەینی و
خامنەییەکان ،ئاتاتزرکەکان و ......هتک بۆ ئێمەی مرۆنیان بە دیاری هێناوە!
سەرچاوە  :ماڵرەڕی هەڵزێست  /رێکەوتی ٢ :ی جزوالی ٥١١٢

شۆڕشی 41ی تەمموز ،هۆكارو دەرئەنجامەكانی
41ی تەممااززی ساااڵی  4591رۆژێكاای جیاااوازو وەرچەرخااانێكی مێااژووییە لەژیااانی سیاساای و شااانۆی حاازامیانی لەعیراقااکا ،جااگە لەوەی اە لەڕووی سیسااتەمی سیاساای و
حااازامیانیەوە بەگاااۆڕینی حااازام لەسیساااتەمی پادشااااییەوە باااۆ سیساااتەمی اۆمااااری و هاتنەااااایەی ماااۆدێلێكی نااازێ لەحااازامیانی و
هێنانەاااایەی زەمیاانەی گۆڕانكاااری اە لە  31ساااڵەی حاازامیانی پادشااایەتیکا باازونی نەباازوە ،لەڕووی دەسااتزوری و اەرهەنگاای و
ئابزوریشەوە وەرچەرخانێكی نزێ بزو لەوەتکا ،بێگزمان وەرچەرخان و گۆڕانكاری

ااتێك روودەدەن اە:

یەاە  :یااان ئەو سیسااتەمەی اە هەیە اەمزااازڕی تێااکایەو بەتەواوەتاای لەریشااەوە هەڵکەاێشاارێت و گۆڕانكاااری بەسااەردادێت و
ناهێڵکرێت ،هەروەك شۆڕشی 41ی تەممززو راپەرینی ازردستان لە  4554و پیۆسەی ئازادی عیراق.
دووە  :یاااان ئەوەی ئەو سیساااتەمەی اە هەیە گلەیااای و گازناااکەی لێاااکەارێت و هەوڵااای گۆڕانكااااری دەدرێااات ،واقاااعەاەی هەیە
دەهێڵکرێتەوە ،بەە چااسازی تێکادەارێت نەك لەریشەوە هەڵتەاێنکرێتو نەهێڵکرێت.
ئەگەر اەمێك بۆ مێژووی پێشتری عیراق بگەڕێینەوە دەبینای ئە وەتە بەرهەمای اۆتاایی هااتنی جەنگای یەاەمای جیهاانیو ئینتیاکابی بەریتانیاایە ،لەبنەڕەتاکا بەزۆر
پێكەوەگرێکانی هەرس ویمیەتی مزسڵ ،بەغکاو بەسرەیە اە لەسەر بنەمای نەتەوەیی و بۆ حازامی اەمیانەی سازننەو زاڵبزونیاان بەساەر زۆریانەی شایعەدا بنیااتنراو اەساێك
لەنەوەی هاشمیەاان لەدەرەوەی خاكو نیشتمانەاەیەوە بۆ هاوردەارا ،هەتا پادشایەتی بكا و سیستەمی پادشایەتی

 31ساڵی خایانک ،گەرچی لە ماوەیەدا بەهۆی.

اەمی ئاستی رۆشنبیری تاای عیراقی ،نەخزێنکەواری ،ئاستی اۆمەەیەتیو پابەنکێتی تاای عیراقی بۆ خێڵو عەشیرە اە هێنکەی لەهەساتی خێاڵو عەشارەتکا بازون هێناکە
بەالیانەوە گرنگ نەبزو لەئاستی سیاسی چی دەگززەرێت تارادەیەك وە بەئاقاری هێمنیو ئۆقرەییکا گززەری ارد.
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لەئاستی سیاسیدا
لەهەمان ااتیشکا لەڕووی سیاسی و لەئاستی سیاسیکا وە نائۆقرەو نا جێگیرییکا دەگززەرا ،لەتشارینی یەاەمای سااڵی  4531یەاەمای ازدەتاای ساەربازی لەج روویاکا
بەسەرۆاایەتی بەار سکقی ،هەوڵکرا اۆمەڵێك ریفۆرمی سیاسی ،اۆمەەیەتی بێتەاایەوە ،ئەمە زۆری نەخایانک لەئابی ساڵی دواتاردا واتە لەئاابی سااڵی  4531دا لەالیەن
چەنک ئەاسەرێكەوە بەار سکقی ازژرا .دوابەدوای ئەوەش لەساەنی  4531تا  4514زن یرەیەك ازدەتای تر بەرپااران اە وەتیاان لەدۆخێكای ناائۆقرەی سیاسایکا هێشاتەوە.
لەساااڵی  4514لەالیەن رەشاایک عااالی گەیمناایەوە حكاازمەتی بەرگااری نیشااتمانی راگەیەنااکرا ،اە پشااتگیری لەباازووتنەوەی عەرەباای دەاااردو دژی بەریتااانی باازو ،هەربااۆیەش
الیەنگرانی بەریتانیا وەتیان بەجێهێشتو هەەت و بەریتانیاش لەبەسرەوە لەشكراێشی ارد ،لەئەن اماکا سازپای عیاراق خاۆی پێیانەگیاراو هەرەسای هێناا ،لەئایااری هەماان
ساڵکا گەیمنی لەوە هەە و الیەنگرانی حكزمەتی بەریتانیاش هاتنەوە سەرحزامو دەست بەااربزونەوە.
گراتو تەناگەژە سیاسایەاان لەوە بەمە اۆتاییاان نەهاا  ،تاا ااار گەیشاتە ئەوەی لە 41ی تەمازوزی  4591بەساەر پەرشاتی عەباکولكەریم قاسامو لەالیەن رێكخساتنی
نهێنی بەناوی ئەاسەرانی ئازادیخزاز ازدەتایەای سەربازی بەرپاااراو جیااواز لەازدەتاااانی پێشاتر رژێمای پادشاایەتی بەتەواوی لەعیاراق نەهێشاتو ماۆدێلێكی نازێی لەوە
هێنایە اایەوە اە مۆدێلی اۆمارییەو قاسم خۆی بزوە یەاە سەرۆك اۆمار لەعیراقکا.
ئازادی بیروڕاو پێكەوە ژیان
قاسم هەر لەسەرەتاوە بانگەشەی ئازادی بیروڕاو پێكەوە ژیاانی دەاارد .اازرد لەساەرەتاوە پێشازازی لەاۆمااری نازێی عیاراقو حازامیانی قاسام ااردو باارزانی
وە  ،لەهەمان ااتیشکا حزبی شیزعی اە لەگەڵ مستەاا بارزانیو حزبی ئیستقم پێ

گەڕایەوە

ازدەتا لەخەباتاکا بازون باۆ بەرەنگااربزونەوەی زوڵامو زۆری پادشاایەتی ،پشاتیزانی

خااۆی بااۆ قاساام دەرباایی .گەرچاای ئەمە زۆری نەخایانااک چاازنكە هەرزوو وە بەرەو ناسااەقامگیری زیاااترچزو ،لەبااری گەشااەی التاازوری ،ئااابزوری ،تەنکروسااتی ،پەروەردەو
بزژانکنەوەی اایەاانی تری ژیان ،وە بەاۆمەڵێاك هەڵوازونی خزێناویاکا چازو ،بیاری عەرەبوێتایو هەوڵای یەاێتای عەرەبای بااڵی بەساەر بەشاێك لەسیاسایەاانی عیراقاکا
اێشا ،دووبەرەای اەوتە نێزان سەراردە سیاسیەاانی عیاراق ،لەئەیلازولی هەماان سااڵکا عەبکولساەال عاارف اە جێگاری ساەرۆك وەزیارانو وەزیاری نااوخۆ بازو دەساتگیرارا.
لەمارساای  4595لەمزسااڵ اۆمەڵێااك لەئەاسااەران راپەڕینێكیااان رێكخساات اەچاای زوو سااەرازتكرانو ئەن ااامی نەباازو ،هەر لە چزارچێزەیەشااکا سااەدان اەس لەشاایزعیەاان و
بەعسیەاان بەهۆی نااۆایی سیاسیو بیروڕاوە لەناوبران .لەتشارینی یەاەمای  4595دەساتەیەك لەبەعسایەاان لەازشاتنی قاسامکا شكساتیان خازارد یەك لەوان صاکا حسای
بزو اە ئەواا لەسەرەتای بیستەاانی تەمەنیکا بزو بۆ سزریاو دواتر بۆ میسر هەە .
لەئەیلاازلی 4514دا ساازپای عیااراق لەشكراێشاای بااۆ سااەر عیااراق ئەن امااکا ،سااەراردایەتی بزاااای رزگاااریخزازی ااازردی

دۆخەاەی پا قباازڵنەارا ،لەراستیشااکا زەمیاانەی

هەڵگیرسانکنی شۆڕش دژی حكزمەتی قاسم لەباربزو چزنكە خێلە ازردەااانو ساەرۆك خێڵەااان لەشاەپۆلێكی ناڕەزایەتیاکا بازون دژ بەو بییاارانەی حكازمە اە لەچزارچێازەی
چااسااازی اشااتزااڵیکا دەریكااردنو زەوی بەسااەر جزتیارانااکا دابەشااكردو لەئاغاااو دەرەبەگەاااانی سااەنکەوە .سااەراردایەتی ااازردی

تاازانی ساازود لەو شااەپۆلی ناااڕەزایەتیە

وەربگرێتو لەئەیلزلی ساڵی 4514دا شۆڕشێك بەناوی شۆڕشی ئەیلزلەوە هەڵبگیرسێنێت .اە لێرەوە ملممنێكای اازرد لەگەڵ حكازمە دۆخێكای تریاان وەرگار  ،لەالیەك شاۆڕش
بزوە شۆڕشێكی گشتگیری سەرتاسەری لەازردستانکا ،لەالیەای ترەوە حكزمە سەرباری هەمزو نااۆایو ملممنا اكاریو سیاساییەاانی چازوە ملممنێیەاای نزێازە لەگەڵ شۆڕشای
ازردیکا اە تزانای رووبەرووبزونەوەی زەحمە اردبزو.
سااەرباری هەماازو ئاااڵۆزییە سیاسااییەاانی عیااراق ،حزباای بەعااس تاازانی ساازاری شااەپۆلی ناڕەزاییەاااانی شااەقامی عەرەباای عیراقاای بێاات و دەساات بخاااتە سااەرجە جاازمگە
هەستیارەاانی وەتەوەو دەنگی نارەزایی بگەیەنێت بەزانكۆاانو ناوەنکەاانی خزێنکنو شەقا و شزێنە گشاتیەاان تاااار گەیشاتە ئەوەی دوای شاەڕێكی قازرسو خزێنااوی قاسام
بخەنو عەبکولسەال عارف بكەن بەسەرۆك اۆمارو لێرەوە یەاەمی حكزمەتی بەعسیەاان لەعیراق بەرپابزو اە هێناکەی نەبارد بەهاۆی جیااوازی بیاروڕاوە لەنێازان میاانیەو و
تزنکڕەوەاانەوە اەوتە گێژاوەوە ،سەال تزانی بەبەرناامەیەای تاۆامەوە بەرەنگااری نەیارەااانی بێاتەوەو ئەحامەد حەساەن بەاار اە یەاێاك بازو لەئەاساەرە ئازادیخزازەااانو
بەعسییە اۆنەاانو بۆ ماوەی  41مانگ سەرۆك وەزیران بزو ،بكا بەجێگری خۆی.
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لەساڵی  4511حزبی بەعس اە بەتەواوی خاۆی اۆاردبازەوەو بە بەرناامەیەای تاۆامەوە لەالیەكو لەالیەاای تارەوە لەبەرئەوەی اە عەباکولرەحمان عاارف سیاساییەای
بەهێز نەبزو تزانیان جارێكی تر ازدەتا بەرپابكەنو وە بخەنەوە ژێردەستی خۆیاان .ئەم اارە ئەحامەد حەساەن بەاار اارا بەساەرۆك اۆماار ،لە مااوەیەدا رژێمای بەعاسو
حكزمەتی عیراق هەوڵیانکا بەتەواوی شۆڕشی ازردی لەباربەرێت ،بەە نەیتزانی وابكا ازرد دەستبەرداری شۆڕشو ماااە رەواااانی بێات هەرباۆیە لەئاازاری 4511دا هەوڵای
دانزستانیکاو رێككەوتنی لەگەڵ سەراردایەتی شۆڕش ماۆرارد اە بەبیانناامەی 44ی ئاازار بەناوباانگە ،بەپێای بەیانناامەاە حازامی ئۆتۆناۆمیو اۆمەڵێاك مااای تار باۆ اازرد
دەستنیشان اران اە لەراستیکا هیوی جێبەج نەاراو تەنها بۆ ئەوەبزو اە حكزمە خۆی رێكبخاتەوە و جارێكی ترو بەشێزازێكی تر هەوڵی لەناوبردنی ازرد بکا .
هەر واش بزو تا لەساڵی 4519دا رێكەوتننامەی جەزائیر لەنێزان حكزمەتی عیراق و شای ئێرانکا مۆراراو بەپێای رێكەوتانەاە عیاراق بەساەرجە داواااانی ئێاران رازی
دەبێت بەو مەرجەی ئێاران لەپشاتیزانی شۆڕشای اازردی دەساتهەڵبگرێت .لێارەوە نەك هەر بەیانناامەاە جێبەجا نەاارا بەڵكاز شۆڕشای اازردی

هەرەسایهێناو دۆخای سیاسای،

اۆمەەیەتی و ژیاان لەازردساتان جاۆرێكی تاری بەخاۆیەوەبینی ،حكازمەتی عیاراق دەساتیكرد بەپااتااوی رەگەزی ،راگزاسات و بەعەرەبكردنای ناوچەااانی ازردساتان ،بەمەش
هەوڵی سیینەوەی دیمزگراایای ازردستان بەاردەوە قۆناغێكی نزێی وەرگر .
رووخاندنی رژێمی بەعس
لەساڵی  4511دا دووبارە شۆڕش هەڵگیرسایەوەو تاساڵی 4554و بەرهەمهاتنی پەرلەمانو حكزمەتی هەرێمز دواتر تا  2113و رووخانکنی رژێمی بەعاس بەردەوا بازو.
بەرهەمی ئە شۆڕشەش پەرلەمان ،حكزمەتی هەرێم ،هەڵبژاردنو دیمزاراسی اە بزونە هەوێنێك بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی عیراقی نزێ لە  2113دا.
مەینەتیەاانی گەالنی عیراق هێنکە زۆرن لەژماردن نایەن ،لەساڵی 4511دا حكزمەتی عیراق گەلی عیراقی ناچار بەجەنگێكی درێژخایەنی  1ساڵە اارد لەگەڵ ئێراناکا
اە بەهەزاران اەس بێگزناه ازژران و ب سەروشزێ اران .بەجۆرێك ساەنی هەشتااانی سەدەی رابردوو پاین لەمااڵزێرانیو دەردیساەری باۆ گەالنای عیاراق بەگشاتی و گەلای
ازرد بەتایبەتی.
كیمیاباران كردنی ناوچەكانی كوردستان
لەسااڵی  4511حكازمەتی عیاراق رووی سازپااەی وەرگێارا بەرەو رووی اازرد ،اەوتە ایمیابااران اردنای ناوچەااانی ازردساتان اە بەهەزاران اەسای تێاکا شاەهیکااران،
اەوتە ئەنفاالكردنی اازردان اە بەساەدان هەزار رۆڵەی ئە نیشاتمانە تەنهاا بەتااوانی ازردباازون لەبیابانەااناکا زیناکەبەچاڵ ااران ،تەختكردنای گزناکەاانی ازردسااتان اە
هێنکەی گزنکەاان مزگەو هەبزون و هەمزوی لەگەڵ زەوی تەختكرانو ئەو هەمزو پەڕەی قزرئانە لەناوچزون .هەروەها حكزمەتی عیراق بەبیاانزوی ئەوەی اە ازێات بەشاێكە
لەخاای عیراق پەالماری ئەو وەتەی دا ،خۆی لەراستیکا حكزمەتی عیراقی لە تزانایکا نەبزو قەرزەاانی ازێت بکاتەوە اە بەهۆی خەرجیە زۆرەاانی جەنگی هەشات سااڵەی
لەگەڵ ئێران اەوتبزە ئەستۆی ،بۆیە اەوتە بیانزو پێگرتنیو پەالماریکاو داگیری ارد ،دواتر هاوپەیمانان لەجەنگی دووەمی اەنکاودا بەسەرپەرشتی ئەمریكا وەدەریاان ناا،
ئەمانە اۆمەڵێك هۆااربزون بۆئەوەی پەتی ئارامیی هاووەتیان برسێت و لەبەهاری  4554راپەڕینی جەمااوەری بەرپاببێات ،اە لەئەن اماکا ااۆڕەوی ملێاۆنیو دواتار نااوچەی
دژەایینااای لاااێكەوتەوە .هەمااازو ئەو مەینەتیاااانەی اە باساااكران دوای شۆڕشااای ١٢ی تەمماااززی سااااڵی  4591هاااات  ،ئەمە لەااتێكاااکا ئەو اااااتی شاااۆڕش بەرپاااااراو وە
لەپادشایەتیەوە گۆڕدرا بۆ اۆماری تەواوی پێكهاتەاانی عیراق بەچاوی هیزاوە لەشۆڕشیان دەڕوانیو لەپێناوی اۆتایی هێنان بەاێشەو ملممنێیو مەینەتیەاان.
ئێسااتاش دوای  91ساااڵ لەشااۆڕشو لەدوای گااۆڕینی وە لەپادشااایەتیەوە بااۆ اۆماااری ،وە بەرەوااازێ ملاای رێااگەی گرتاازە؟ خۆشااگززەرانی هاووەتیااان ،پێكەوەژیااانی
نەتەوە ،ئای و پێكهاتەاانی لەاازێی سیاساەتی وە دایە؟ گەشاەی التازوری ،ئاابزوری ،خۆشاگززەرانی ،بنیاتناانی اەرتای پیشەساازیو اشاتزااڵ چیاان بەساەرهاوتزە؟ ئایاا
ئێستا وە پێزیستی بەوەرچەرخانکنێكی تر نیە هەتا دۆخی وە بەئاقارێكی تردا بەرێت؟ ئەمانە پرسیار گەلێك و اا خۆی وەەمیان دەداتەوە.
سەرچاوە  :ماڵرەڕی کزردستانی نزێ  /رێکەوتی ١٢ :ی جزوالی ٥١١٢
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ڕێبوار ڕەشید
دهرچزی زانستی سیاسیی لەزانکۆی ستۆکهۆڵم
مەبەستی ئە وتارە ئەوە نییە کە باس لەخزدی ئیسم خۆی وەکزو ئاینێ بکا  .لەسەر ئیسم قسەوباس بەزۆر زمانی جیاواز کاراوە .قزرئاانو حەدیاسو گێیانەوەکاان
و ئەزمزونی بەراراوانو هەمەالیەنەی  ١٢١١ساڵ ناوەرۆکی ئیسم دەخەنە بەردەست.
ئەوەی زیاتر لێرەدا مەبەستی باسەکەیە ،باسکردنی سەرهەڵکانی ماایای ئیساممییە کە لەهەر جۆرێا لەماایاای مێاژوو ترساانکترە،
چازن بەهااۆی وەرگرتنای کەڵکاای بەرئااوەژوو لەدیمزکراسااییو لەدەساەەتی ئاساامانیی دەتزانێات حاازکم بکاا و بەو شااێزەیە ببێات بەحاازمێکی
ااشیستیی.
بەدەلیلگەلێ کە دەتزانرێت ئاماژەیان پ بکرێت ،دەتزانرێت پ دابگیرێت کە ڕیشەی ماایای ئیسممیی دەگەڕێتەوە بۆ هاتنەسەرکاری کۆمااری ئیساممیی ئێاران لەساالی
١١٢١دا .دیااارە کزدەتااای ماااڵەمەد زیااائزلاڵەق لە  ١١٢٢/٢/٢لە ئۆپەراساایۆنێککا بەناااوی ( )Operation Fair Playدژ بە زولفەقااار عەلاای بۆتااۆو بەهێزباازونی
بزووتنەوەی ئیسممیی لەئەاغانستان پێ

هاتنەر سەرکاری کۆماری ئسیممیی ئێران هەروەها شایانی باس .

زولفەقار عەلی بۆتۆ ئەو سەرکردەیەی پاکستان بزو کە لەئازادکردنی زیانکانیانی سیاسایی تاا ڕێککەوتا لەگەڵ هینکوساتان و بە خۆمااڵیکردنی کەرتای پیشەساازیی و
کشااتزکاڵ و زیااادکردنی ماااای کرێکاااران و جزوتیاااران و زیااادکردنی خزێنااکەواریی و کااۆلیژ و زانکۆکااان و گەلێا ڕیفااۆرمی دیااکەی شااایانباس ،بەگشااتیی بە قااازان ی ژنااان و
هەژاران ،ڕۆڵی کاریگەریی هەبزو .پاکستان ،هەروەکزو بەنگمدی  ،کە هەمیشە ناسنامەیەکی ئیساممیی هەبازو وەکازو لە نەتەوەیای ،لە ساەردەمی زولفەقاار عەلای بۆتاۆ دا
ڕچەی پێشکەوت و گەشەی کزلتزریی لێکا.
کزدەتای ماڵەمەد زیائزلاڵەق دروست بۆ وەستانکن و لێاکان لە هەمازو ئەو ڕیفاۆر و هەنگااوە ئاشاتیانە بازو کە پاکساتان بە خاۆیەوە دەیاکیت .لە ساێکارەدانی زولفەقاار
عەلی بۆتۆ دوو ساڵێ پاش ئەو کزدەتایە ،چاوترسانکنی هەمزو ئەوانە بزو لە پاکستان کە بیریان لە پێشکەوتزوخزازیی و گەشەی کزلتزریی و ئاابزوریی دەکاردەوە( .ژنای
دووهەمی زولفەقار عەلی بۆتۆ لە بەگزادە کزردەکانی ئەسفەهانە ،نزسرە ئەسافەهانی و خاانم بێنەزیار ،مناکاڵی یەکەمیەتای کە ڕێگاای بااوکی گارتە بەر و خاۆی بااس لە
شانازی بەڕەچەڵ کزردبزونی خۆی دەکا و لە ڕێگای خەباتی ژانان و ئازادیخزازیشکا گیانی سرارد).
لە هاتنەسەرکاری ماڵەمەد زیائزلاڵەق اەوە پاکستان ڕووەو بە ئیسممیکردنی زیاتر چازوە ،نەک هەر لە رووی کزلتازریی ،بەڵکاز لە ڕووی سیاسایی ،یاساایی و سااختاری
سیاسیی و ئینتستیتیزتبزونی سیاسییەوە .لە هاوکاریکردنی م اهیکەکانی ئەاغانەوە هەتا تاڵیبانەکاان .ساەرئەن امی سیاساەتی بە ئیساممکردنی کۆمەڵگاای پاکساتان ،پااش
نزیکەی  ٢١ساڵ ،ئێستا لە هەمزو کاتێ ڕۆشنتر و دیارترە ،ئەوی

پاکستانێکی دواکەوتزوی داڕماوی داخراوی پارەپارەبزوی کۆنەپەرستە ،باارمەتەی شاەڕی نااوخۆ و شاەڕە

دەراوس و کزشتەی پاشکەوتزویی و کۆنەپەرستیی دژ بە ژنان و هەر شتێ کە بۆی ئازادیی و رزگاریی ل بێت.
پاکستان یەکێکە لە باشتری نمزونەکانی ئیسممیی سیاسیی ،نەک لەبەرئەوەی کزدەتای کەسێکی کۆنەپەرستیی دواکەوتزوی ماڵەمەد زیائزلاڵەق بەرەو ئەوێنکەرێی
بردووە ،بەڵکز لەبەرئەوەی کە لە  ١١٢٢/١/١٢کە سەربەخۆیی لە ئینگلیز وەدەستهێنا ،لە سەر بنەمای شەریعەتی ئیسممیی بە ناوی "کۆماری ئسیممیی پاکستان
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لە هینکوساتان لە ساەر بنااخەی ئیساممیبزون لێارەوە ساەرچاوە دەگرێات .تیرۆرکردنای خاانم بێنەزیار،

خەباتکااری دیمزکراسایی و مااای ژناان ،لە  ٥١١٢/١٥/٥٢دا ،هاوشااێزەی بە هەزاران لە خانماان و پیااوانی دیاکەی ئااازادیخزازی پاکساتانیی ،بەشاێکی بوازوک لە تێرۆریزماای
ئیسممیی و ماایای ئیسممیی.
کەواتە پااێ

هاتنەسااەرکاری کۆماااری ئیسااممیی دوو نماازونەی وەحشاایگەریی لەو شااتەدا دەبیناای کە پێاای دەگزترێاات باازووتنەوەی ئیسااممیی .یەکەمیااان پاکسااتانە بە

ڕابەرایەتی ماڵەمەد زیائزلاڵەق و دووهەمیان سەرهەڵکانی بزووتنەوەی مزجاهیکینی ئەاغانساتانە دژ بە حکازمەتی کۆمۆنیساتیی و نفاززی ساۆنیەتی ئەو دە  ،ڕاساتەوخۆ پااش
ساڵی  .١١٢١لە دونیاای ئەدەبای سیاساییکا چیرۆکای ساەیر ساەبارە بە دەساتتێزەردانی ساعزدیەی عەرەبیای و ئەمەریکاا و ڕۆژئااوا لە پاکساتان و ئەاغانساتان هەن ،هەر لە
چاپکردنی قزرئان بە شێزەی جیاواز و قەبارە و اۆرمی جیاوازەوە ،هەتا دابەشکردن و باڵوکردنەوە و ڕێکخستنی خەڵ و دروستکردنی مزگەو بە شێزەی بێئەژمار.
هاتنەسەرکاری کۆمااری ئسایممیی ئێاران بە شاێزەیەکی تەواو دیاکە سااختار و پرینسایی دامەزراوەیای بە ماایاای ئیساممیی و ااشایزمی ئیساممیی دەدا  .لەبەرئەوەی باۆ
یەکە جار لە مێژوودا سێکتاریزمی ئایینی لە دونیای ئیسممکا دەکرێت بە پرۆگرامێکی سیاسایی .حیزبازەی ئێرانیای پاێ

هاتنەساەرکاری لە ئێاران ،النای کە لە لزبناان و

میسر ،خەریکی راهێنان و مەشق بزوە .سێڵی ڕێکخستنیان لە ئزروپا هەبزوە .بۆ تێگەیشت لە باسە دەتازانی لە مساتەاا چەماران ،بایووانی کە لە ساەرەتای  ١١٢١کاناکا
لە لزبنان یەکێ بزوە لە دامەزرێنەرانی ڕێکخراوەی "ێالم " و لە مەیکانی ڕێکخستنکا پێزەنکیی بە ئایەتزە خزمەینییەوە هەبزوە .پاشان لە ساەرەتای  ١١١١کاناکا مساتەاا
چەمااران دەبێاات بە جەالدی خەڵکاای ڕۆژهەەتاای کزردسااتان ،هەر لە وێرانکردناای ساانە و مەریاازان و مەهاباااد و سااەقز و شاازێنەکانی دیااکەوە هەتااا تیرۆرکردناای کەسااایەتی
پایەبڵنکی شۆڕشگێیی کزرد ،ازئاد مستەاا سزڵتانیی ،و دابیینی بزووتنەوەی شۆڕشگێیی لە خەڵکەکەی.
دونیای ئیسالم
زەمانێ سعزدیەی عەرەبیی ناوەنکی دونیای ئیسم بزو .ڕاست یان نا ،ئەمە ئەو شتە بزو کە لە خەڵکی دونیا کرابزو بە راستییەک .بەە لە مێاژووی مۆدێرناکا ،النای
کە لە سەدەی ڕابردووەوە (لە ڕاستییکا لە کۆتایی سەدەی  ١١هەمەوە) ،هەر لە ئیخزان ئەلمزسلیمزن اەوە هەتا داعا

اای ئەوڕۆ شاێزەی رەاتارااشیسات و ااشایت ،ساەرباری

هەمزو کۆنەپەرستیی و دواکەوتزوییەک ،لە بزووتنەوەی ئیسممیی و ئیسممیی سیاسییکا دەبینرێت.
ئیسم وەکزو ئاایی  ،دروسات پااش هەڵبژاردنای عازمەر کازڕی خەتااب بە خەلایفەی ئەو دەمای مزساڵمانانی عەرەب (چازن لە نااو عەرەباکا هێشاتا ئایینەکاانی دیاکە بە
تەواوی لەناو نەبردرابزون) ،ئایینی کۆنەپەرستیی و دواکەوتزویی و شەڕ و پشاێزیی بازوە .شاەڕی نااوخۆی عەرەبە مزساڵمانەکان لە ساەر خەلیفاایەتی ،لە کزشاتنی عزسامان
کزڕی عەاان ،هەتا شەڕی بەناوبانگی "جەنگی وشتر" کە بە پێی ئەو گێیانەوانەی لە ئیسم خۆیکا باوەڕپێکراون زیاتر لە  ١٢هەزار عەرەبای مزساڵمانی تیاادا کازژراوە ،تاا
شەڕی عەرەبە مزسڵمانەکان لە دەرەوەی خاکی عەرەبکا ،واتە لە ئێراق و شا  ،تا بە ئەوڕۆ دەگا  ،بریتییە لە شەڕی دەسەە و لە هێشتنەوەی باەدەساتیی کۆنەپەرساتیی،
گاااه لە نێاازان شاایعە و ساازننەدا کە وەکاازو دوو ئااایی نەک دوو مەزهەب هەن ،و گاااه لە نێاازان شااێزەکانی مەزهەباای ئیسااممکا و گاااه لە نێاازان هەماازو جۆرەکااانی ئساایم کە
عادەتەن لە سەر حزکم بزون و لە ئایینە رەسەنەکانی دیکەیان داوە.
ئیسالم ئاینێکی هۆمۆژێن یان هێترۆژێن؟
دەگزترێت و پ دادەگیرێت کە ئیسم هەر یەک ئایینە و یەک سەرچاوەیە .ئەمە پێکاگرتنێکی نازانستییە .ئیسام لە پااش مردنای عازمەر کازڕی خەتااب ااەوە بازوە بە
دووان ،الیەنگرانااای تەریقەتااای خااازێنیی و تەریقەتااای وەاااااداریی ،کە لە ئەدەبااای ئسااایممییکا وەکااازو "شااایعە" و "سااازننە" چەساااراوە هەر لەو دەمەوە هەن ،بەە پااااش
داگیرکردنەکانی نەتەوەگەلی دیکەی غەیرە عەرەب لەالیەن عەرەبی مزسڵمانەوە ،بە سەدان شێزە لە جۆری ئیسم پەیکا بازون .ئیسام لە هەر وەتێکای ئیساممیی تەناانە
لەوانەشکا کە تەواو سزننەن یان شیعەن شێزەی تایبەتیی هەیە.
لە ئەوڕۆدا مرۆڤ دەتزانێت پ دابگرێت کە نزیکەی هێنکەی ژمارەی مزسلمانان شێزەی ئیسم هەیە .نزیکەی هەر تاکێکی مزسڵمان بە شێزەی خۆی و جیاواز لەوانی
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دیکە قزرئان و حەدیس و گێیانەوەی دیکەی ئسیممیی لێ دەداتەوە .لێککانەوەکان گرێکراو بە رێبازی "شیعە" و "سزننە" نیی  ،بەڵکز گرێکراو بە تێگەیشتنی کەسیی .
خەسڵەتی نزیکەی هەمزو دەوڵەتانی ئیسممیی بە هەرێمی کزردستانی ئێراقەوە کە بە پێی شەریعەتی ئیسم بەڕێزە دەبردرێت دیکتااتۆریی ،خزمازخزمویەتیی ،تاەنکااریی،
سااااختەچیەتیی سیاسااایی و گەناااکەڵیی ،هەروەهاااا بێرەووشاااتیی و بێئەدەبیااای سیاسااایی و بێااازیژدانیی حااازکم دەکاااا  .بااازووتنەوە ئسااایممیەکانی وەکااازو ئیخااازان مزسااالیمزن،
حیزبزلتەحریر ،جۆرەکانی حیزبزە ،مزجاهیکینەکان ،سەلەایەکان ،وەهابیەکان ،ئەلقاعیکە ،تالیبانەکان ،ئەنساروئیسم  ،جەبهەتزلنزسارا ،داعا

و بۆکاۆحەرا و دەیاانی

دیکە ،هەر هەمزویان لەوپەڕی وەحشیگەریی سیاسیی و ڕەووشتییکا هەن.
نەک هەماازو یەکێ ا لەمااانە ،بەڵکااز هەر تاااکە کەسااێکی ئەمااانە ئەوی دیکەیااان ڕە دەکاااتەوە و بە "نائیساام " و "نامزسااڵمان" یەکتاار ناوزەنااک دەکەن .ناوزەنااککردن و
لەقەڵەمکانی یەکتر بە "نائیسم " و "نامزسڵمان" بە مانای ئەو هێترۆژێنیەیە /لێکنەچزونەیە کە لە خزدی ئیسم دا هەیە .ئیسم خۆی سەرچاوەی جیاوازییە.
موسڵمان؟
لە ناو کزردانکا ،دیارە ئەوەی

ڕیشەکەی دەگەڕێتەوە بۆ مانییبزون و زەردەشتییبزونی کزرد ،مزسڵمان کەسێ بزو کە لە دڵی خۆیاکا بااوەڕی بە خازدایەک بازو .عەرەبە

مزسڵمانەکان لە ڕێگای داگیرکردن و کزشات و بایینەوە کزردساتانیان بە مزساڵمان کارد ،بەە لە پرۆساەیەکی مێژووییاکا کزردساتان و خەڵاکەکەی ئیساممیان بە کزردساتانیی
کردووە .ئەو ئیسممەی لە کزردستان هەبزو (هەروەکزو شزێنەکانی دیکە) تەواو جیاواز بزوە لە شێزەکانی دیاکەی ئیسام  .مزساڵمانانی کازرد بە خاۆر و بە ماناگ و بە ناان و
بە ئاور و بە نمەک و بە سرووشت سزێنکیان خزاردووە .ناوی خزدایان بە "خزدا" بردووە ،نەک بە "ئەە /اللە" ،و هتاد.
مزسڵمانی ئەورۆ لە کزردستان خزدئاگا یان ناخزدئاگا خراوەتە ناو بۆتەیەکی سیاسیی ،واتە کراوە بە ئیسممێکی سیاسیی و لە خزمەتی ماشێنێکی گەورەی سیاساییکایە،
نەک لە خزمە خزدایەککا.
ئیسالمیی ڕاستەقینە؟
ئەوڕۆ ئیسممی ڕاستەقینە ئەو تاکەکەسە نییە کە لە نێزان خزدی خۆی و خزداکەیکا ،ب دەستتێزەردانی کەساانی دیاکە و سیاساە و ڕێکخسات  ،پێزەناکییەکی عیرااانی
دروست دەکا  .بەڵکز کەسێکە کە ڕێکخراوە و کە لە بازنەیەکی تایبەتیی سیاسیی دیاریکراودا کە بەرژەوەنکیی دیاریکراوی هەیە ،بزوە بە پێچ و مۆرێکی خزمەتگاززار ،واتە
بریتییە لە سەربازی باەدەستیەکی سیاسیی دیاریکراو .لەو پێزەنکیەدا خزدایەک هەبزونی نییە.
موسڵمان کێیە؟
تێگەیشتنێکی وەحشیگەرانەی بێزێنە سەبارە بە پێناسەی "مزسڵمان" داکزتراوە" .مزسڵمان" ئەو تاکەکەساە نیایە کە لە ساەروو تەمەنای نەوجەوانای بێات (واتە  ١١سااڵ
سەرووتر) و بە دڵخزازی خۆی و بە تێگەیشتنی دروست لە "ئیسم " و بە ئاشکرا و شانازییەوە خاۆی بە مزساڵمان دابنێات .بەڵکاز بە پاێوەوانەوە ،لە ئیساممکا هەر کەساێ ،
هەر لەو رۆژەوە لە دای دەبێات ،لە بااوکزدایکێکی مزساڵمان لە دایا بزوبێات مزساڵمانە .لە ئیساممکا هەروەهاا پاێوەوانەی "مزساڵمان" بریتای نیایە لە "نامزساڵمان" ،بەڵکاز
بریتییە لە "کاار" واتە ئەو مرۆنەی ئیسممی وەکزو دوا ئایی و باەتری ئایی قبزڵ نییە.
لە هەماازو ئایینەکانااکا بە ئاساامانیی و نائاساامانییەوە ،هەوڵ دەدرێاات لە اەزای دوور لە اشاااردا ماارۆڤ باااوەڕ بە ڕێبازیاا بهێاان و مرۆنەکااان دەتاازان ئەو رێبااازە
بەجێبهێڵ  .ئیسم تاکە ئاینێکە کە بەزۆری زۆرداریی و لە ڕێگای هەڕەشە و کزشت و بیینەوە مرۆڤ بە مزسڵمان دەکا  .ئیسم تەنها ئااینێکە کە وەدوو دەکەوێات و راو
دەنێت و هەڕەشە ل دەکا کە حەتمەن هەر دەبێت ببیت بە "مزسڵمان" .تەنانە کاتێ مرۆڤ لە سەر بە نامزساڵمان نەبازونی بە دەساتی مزساڵمان دەکزژرێات ،ئەوا وەکازو
خێر دەبینرێت کە بەر هەرحاڵ لەو رووەوە خێرە کە "کاارێ " کە بزوەتەوە .بکەر بە بەهەشت شاد دەبێت و قزربانیی

بە دۆزە سزا دەدرێت.
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هەر لەبەرئەوە هیچ کەسێ ناتزانێت بزانێت لە راستییک اژمارەی مزسڵمانان لە ناو وەتانی ئسیممیی چەناکن .لیساتی جیازاز لە ساەر دەوڵەتاانی ئیساممیی هەن کە لە
 ٢٢دەوڵەتی ئیسممیی سزونە و شیعەی جیاواز و ڕێبازگەلی جیاوازی سزننە و شیعە هەن ،بەە کەس نازانێت کە لە راساتییکا ژماارە ئەوانەی ساکۆالرن ،واتە ئاایی ئاازادن/
سەربە ئایینێ نیی  ،چەنکە ،ژمارەی ئەوانەی لە چزارچێزەی ئایکیۆلۆژیی جیاوازی وەکزو کۆمۆنیز و سۆسیالیز و لیبرالیز و اێمێنیزمکا باوەڕیان بە خازدا و بە ئایینێا
نییە .هەروەها ژمارەی ئەوانە نازانرێت کە باوەڕیان بە ئایینگەلی ئاسمانیی و غەیرەئاسمانیی نییە یاخزد هەر مرۆنێک و باکیان بە هەبزونی ئەەیەک یان ئاینێ نییە.
مۆرلێکان لە هەمزو ئەو دەوڵەتانە بە "دەوڵەتانی ئیسممیی" و بە "کۆمەڵگای ئیسممیی" کردارێکی ماایایی و ااشیساتیی سیاساییە کە اەرمانیەوایاانی ئیساممیی ساازیان
کردووە .لە مەسخەرەبازاڕیەی ئیسممیی سیاسییکا نەبێت لە هیچ شزێنێکی دونیا قابیلی قبزڵ نییە شت ئاوا وەحشیگەرانە گشتگیر بکرێت ،بۆ نمزونە بگزترێت هەمازو دونیاا
هەر پیاوە ،هەر ژنە ،هەر ڕاستە ،هەر چەپە ،هەر کریستیانە ،هەر جزوە ،و هتاد.
مافیای ئیسالمیی
نەخزێنەراتری و بێسەوادتری لەوانەی پێیان دەگزترێت "زانایانی ئاییینی" لە ئیسام و شاێزەکانییکا هەن .لە زۆریانەی ئایینەکاناکا ،باۆ نمازونە ئاسامانیەکان وەکازو
یەهزدیی و کریستیانیز  ،و هەروەها شێزە نائاسمانییەکان /زەمینیەکان وەکزو کۆنفیشایزانیز  ،یاانیز  ،بازدیز و ئەوانای دیاکە ،ناوەناکگیرییەک هەیە کە تاکەکەساێ باۆی
نییە هەر لە خۆوە بکوێت .بە گشتیی مێژوویەکی روون و دیار هەیە ،ماف و ئەرکەکان دیارن و لە هەمزو وەتانی دیمزکراسییشکا ئایی لە دەوڵە جیا کراوەتەوە.
لە وەتانی ئیسممیی ئیسم خۆی حاکمە و بێسەوداتری و نەخزێنەوارتری لە تاکەکەسەکان بزون بە پێشنزێژ و مەال و وتەبێژیی ئیسممیی.ئەمە پاش هاتنەساەرکاری
کۆماری ئیسممیی ئێران بزوە بە ڕێباز.
سەردەمانێ لە وەتانی وەکزو کزردستان (زۆر وەتی ئەاەریقایی

وابزون) ئەو مرۆنانە دەبزون بە پێنازێژ و مەال کە جۆرێا لە کەنەاتای یاان کەمئەناکامیان هەبازو،

بەتایبەتیی نابینایی .لە کزردساتان و ئەو وەتاانە ،بەتاایبەتیی بە حازکمی داگیرکراویای و چەوساانەوە ،ئەو مرۆناانەی کەنەاات یاان کەمئەناکام بە هەناک نااگیرێ و بە
شێزەی جیاواز دەچەوسێنرێنەوە .لە کزردستان ئەوانەی نابینا بزون جگە لە لەبەرکردنی قزرئان و هەنکێ حەدیس کارێکی دیکەیان پ نەدەکارا ،هەر لەبەرئەوە زۆرێا لە
پێشنزێژان و مەال و مامۆستایانی ئیساممیی ئەوانە بازون کە بە شاێزەیەک کەمئەناکا بازون .لە کزردساتان هەروەهاا مازوچە و پاارەوەرگرت نەبازو ،بەڵکاز ئەو کەساانەی لە
ڕێگای سەراترە و زەکا و خێری رۆژانەوە بەڕێزە دەچزون .زۆرێ لەوانە تەنانە هاوسەرگیریشیان پ نەدەکردرا ،یااخزد هاوساەرگیریەکەیان لەگەڵ ئەوانەدا بازون کە لە
کزردەوارییکا پێی دەگزترێت هاوشان ،واتە وەکزو ئەوان بە شێزەیەک کەمئەنکا بزون.
پاااش هاتنەسااەرکاری کۆماااری ئیسااممیی ئێااران ساااختاری سیاساایی باازووتنەوەی ئیساام دەگۆڕدرێاات .ئیسااممبزون دەکرێ ات بە مەرجاای هاااووەتیبزون .واتە ب ا ئەوەی ڕا
بگەیەنکرێت چەمکی هاووەتیبزون دەگۆڕدرێت ،هاووەتیی ئیکی ئەو تاکەکەسەیە کە مزسڵمانە و کە وەاادار بە شەریعەتی ئسیممیی و بە حکزمەتی ئیسممییە و کە شاەهیکی
ئەو رێبازەیە.

هەر کەسێ دەکەوێتە دەرەوەی ئەو پێناسەیە ئەوە تاکەکەسێکی کاار و دوژمنی شەریعە و حکزمەتە.
بەە کااامە مزسااڵمان و کااامە ئیساام ؟ وەە نیاایە .بە هاایچ شااێزەیەک باااس لەو شااەڕە گەورە پاای کشااتزبیینە نیاایە کە لە ناااو جیهااانی ئیسااممکا رووبەیەک روو دەدا .
ئیسممیی سزننە و ئیسممی شایعە بە ملازێ جاۆر لە رێباازی جازدا لە پرۆساەی بە "مزساڵمانکردن" اای هاووەتیاناکا باۆ بەهێزکردنای حکازمەتگەلێکی /دەساەالتگەلێکی ماایاای
ااشیست لە کاردان.
ژمارەی مزگەوتەکان لە باشزوری کزردستان ،پاش  ٥٢ساڵ لە حزکم ،زیاتر لە  ٢٢١١مزگەوتە .ژمارەی مەالکان نزیکەی دوو بەرابەرە ،ژمارەی بەرێزەبەرانی ئەو
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ڕێکخستنە بە دەیان هەزارن .لە هەبزونێکی ئاسایی دیمزکراتیی سسیاسییکا لە سەدا نەوەدی ئەو دەیان هەزار کەساە لە کەرتای جیااوازدا دەباا کاریاان بکاردایە یاان باۆ
نمزونە بێکار و بێریشە بزون.
ئێسااتا بە هااۆی رێکخسااتنی ئیسااممییەوە ئەوانە هەماازو ماازوچەبگیرن .بەە هەر ماازوچەبگیر نیاای  ،بەڵکااز خاااوەنی ئیمتیااازی سیاساایی و کااۆمەەیەتیی و ئابزوریشا  .لە
سەروو هەمزو ئەمانەیشەوە ئیمتیازی دەسەەتی سیاسییان هەیە ،واتە دەتزان بە پشازوی خۆیاان بییاار لە شاێزەی اتازا و خازتبەدا باکەن .بەە هەروەهاا لە ساەروو هەمازو
ئە دەسەەتە سیاسیی و ئابزوریی و کۆمەەیەتیی و یاساییەشەوە ،خاوەنی دەسەەتی خازدان .لە سااختارەدا خازدا لە ئاسامان یاان لە بۆشااییکا نیایە ،بەڵکاز لە ساەنگەری
ئەمانکایە ،لە ماڵ و لە باخەڵی ئەمانکایە .ئەمان خۆیان بزون بە خزدا و بە ناوی ئەوەوە دەدوێ  .لە ئاخفتنەکانیاناکا اێار کاراون دراماا بنازێن  ،دەگاری  ،دەنگیاان بڵناک
دەکەن ،پ دەکەن  ،گاڵتەجاریی دەکەن ،دەنگیان دەگۆڕن ،بە تەوسەوە دەدوێا و هتااد .واتە لە نمایشانامەیەکی تەواو تیاتەرگەرییاکا دەئااخفێ  .های وایاان هەیە لە پای
دەداتە کزڵری گریان ،پاشان دەست و الق و رووخساری خۆی بە شێزەی پێزیست دەبزوێنێات و دەگۆڕێات .ئە ڕێکخساتنە ماایااییە یەکتار تەواو دەکاا  ،لەبەرئەوە هاوپشات و
هاوسەنگەری یەکترن ،چازن دەزانا تەنهاا یەک کااردانەوەی دۆمیناۆیی (کاتێا یەکەمیاان بکەوێات ئەوانای دیکەیا

بە دوایاکا دادەرماێ ) بە تەواوی عەرشای حزکمیاان تێا

دەدا .
مرۆنێ لە باشزوری کزردستان لە ڕاستییکا پێزیساتی بەوە نیایە بخزێنێات و کاار بکاا و ڕەنا باکا  ،ئەوە بەساە کە هەناکێ سازرە و ئاایەتی قزرئاان و حەدیاس و
گێیانەوەی ئیسممیی لەبەر بکا و بەو شێزەیە ببێت بە مەال یان پێشنزێژ یان مۆری "زانای ئایینیی" لە خاۆی باکا  .ئەو تاکەکەساە ،لەوپەری بێساەوادیی و نەخازێنەواریی
و بێاازیژدانیی و بێئەدەبیاای خۆیااکا ،ماازوچە وەردەگرێاات و دەبێاات بە خاااوەنی ئیمتیااازی جاازدا .ئەو تاکەکەسااە دەتزانێاات بە ئااارەزووی خااۆی قزرئااان و حەدیااس دژ بە ژنااان و
جەوانان و پێشکەوتزوخزازان و ئازادیخزازن لێ بکاتەوە ،هەڕەشەی کزشت و بیینیان ل بکاا  ،و خازدا بهێنێاتە ساەنگەری خاۆیەوە و بە تاێاڵی خازدا هەڕەشاەی لەو دونیاا
سزوتانکن و برژانکنی هەتاهەتایی لە خەڵ بکا .
ئەوی مزگەوتێ دادەمەزرێنێت پێزیست ناکا باج بکا  .ئەوە چ جۆرە ئەقڵ و مێش و مرۆنگەلێک لە پشت ئەو بییارەوە ،پرسایارێکی زۆر گارینگە .ئەمە بەو واتاایە
دێت کە بە پارەی ئێمەمانانی هاووەتیی لە راستییکا پێشنزێژان و مەالکان بەخێز دەکارێ  ،جلزبەرگیاان لەبەر دەکرێات و خاۆراک و بژێزیاان باۆ دابای دەکرێات ،و هەروەهاا
تەنانە ئەرکی چزون بۆ بەهەشتیشیان بۆ جێبەج دەکرێت.
پێشنزێژ و مەالکان لە کزردستان لە سەر حیسابی پارە و خازێنی هاووەتیاان دەچانە بە هەشات .حکازمە و هاوەتییاان ژیاانی ڕۆژانەیاان باۆ دابای دەکەن تاا خەریکای
ئەەپەرستیی ب و بونە بەهەشت .هاووەتیانی لە باشزوری کزردستان کۆیلەی ئەو سیستەمەن.
پرسیاری "ئایا جێی خۆی نییە تاکەکەسێکی ئایینی لە سەر حیسابی گیراانی خۆی و کا و کاری خۆی ڕێگای چزون بۆ بەهەشت بۆ خاۆی مساتزەگر بکاا ؟" با وەەمە و
وەە نادرێتەوە ،چزن ماایای ئیسممیی نەک هەر ناتزانێت وەەمای ئەو پرسایارە باکاتەوە بەڵکاز پرسایارەکە و پرسایارکاری

بە دوژمنای خاۆی دادەنێات .مزساڵمانی سیاسایی

دووبارە خزدا دادەگرێت و دەیخاتە سەنگەری خۆیەوە و بە هەڕەشەوە دەڵێت :ئەمانە دوژمنی خزدا و دین .

تاکەکەسی غەیرەمزسڵمان ،ب چەک و ب پارێزەیە .دەسەە پشتگیریی ل ناکا  .دەسەە خۆی ئیسممی سیاسییە.
ئە جۆرە ئیسممە کە لە دەرەوەی بازنەی قبزڵکردنی ئازادیی و پێشکەوتزوخزازیی و ساەربەخۆییخزازیی هەروەهاا هەیامەنەی /هەژماۆنی داگیرکەریای تازرک و عەرەب و
اااارس لە کزردسااتان بەهێااز دەکەن و دەیهێڵاانەوە .ئەگەر الیەنێکاای خەباااتی ئااازدیخزازیی خەڵکاای کزردسااتان ،بە دروسااتیی و خۆشاااڵاڵییەوە ،پشااتگیریردن بێاات لە ماااای
بەرابەریی بۆ ژنان ،بۆ ژینگە و سرووشت ،بۆ شێزەکانی ئازادیی و سەربەخۆیی لە هەبزونکا ،ئەوا هەژمۆنی داگیرکەریی پێ
ئەوانەی لە سەر بەنکە .ئامان هیشتنەوەی کۆمەڵگای کزردستانە بە دواکەوتزویی و لە داوی کۆنەپەرستیی و داگیرکراوەییکا.

هەر شاتێ ئەو الق و کۆڵەکاانە دەبایێتەوە کە

الپهرهی 15 :

ژماره  64 :مانگی گەالوێژی

/ 2715

2015

Page : 15

کاتێ دوعا بە بەرچاوی دەسەەتەوە بە بلۆک و وردەبەرد سەری پان دەکارێتەوە و جەواناانی با ئاگاا لە سیاساە و لە پێشاکەوتزوخزازیی بە مۆبیا وێانەی دەگارن و
لێاای دەڕووان ا تااا ئەوەی لە ساالێمانی ،دووبااارە بە بەرچاااوی دەسااەەتەوە ،لە شاااری شاااعیرانی ژنرەرساات و ئااازادیخزازدا ،لە شااارێ کە مێااژووی شاااهیکی قزربانییااکان و
خاااۆبەختکردنە ،ایااات و هزهاااا باااۆ خانمێااا لێاااکەدرێت و دەکێشااارێت ،گەورەتاااری ساااەرکەوتنی ماایاااای ئیساااممیی و ااشااایزمی ئیساااممییە .سااابەی و دووسااابەی هەماااان ئەو
دەستکرێژیانەی لە ئێران دەکرێنە سەر ژنانی ئێرانی ،لە کزردستانی

دەبینرێت .شاایەد سالێمانی بکردرێات بە نمازونەی دەرس دادان .ژناانی کزردساتان نابێات ڕوو لە ژناانی

کۆبان  ،لە ژنانی سەربەرز و شانازی ڕۆژئاوا و باکزور بکەن ،بەڵکز دەبێت کۆیلەی پیاوانی کۆنەپەرست و ماششینی ب مقاابیلی ساێکس و اەوتااوی خشاڵززێی و زیاز با  .لە
جیاتی بزونەوەرێکی سەربەخۆ و ئازاد ،دروست دەبێت پەراسزوە ب کردارەکەی پیاو ب .
هەولێر ،پایتەختی حزکمیانیی کزردیی ،شارێکە کەڕ و کزێرکراو .بە  ٥٢سااڵ لە حکازمەتی کۆنەپەرسات و تاەنکاار و سااختەچی سیاسایی و گەناکەڵ کە بە شاانازییەوە
دەستزور لە سەر شەریعە دادەمەزرێنێت ،هەولێر ناتزانیت بۆ هیچ شتێ ببزوێت .ماایای ئیسممیی وا ڕەگی داکزتیزە کە ئەسڵەن قسەکردن لە سەر ئەوی غەیرە ئیساممییە،
کفرە.
ئەوە سەرئەن امی ڕێگادانە بە سیاسەتی ماایای ئیسممیی و ااشیزمی ئیسممیی کە ئێران و تزرکیا و ئێراق لە کزردستان پیادەیان کردووە و دەیکەن.
چارەسەر؟
چارەسەر لە دەرەوەی سیستەمێکی دیمزکراسییکا مەحاڵە .سیستەمی دیمزکراسیی کەسێکی هیچ لە دەستنەهاتزوی زێکەنەخۆشای پەکاکەوتە نیایە کە لە ساەر تەختای مەرگ
ڕاکشابێت و چاوەڕیی مەرگ بکا  .دیمزکراسیی پێشمەرجی خۆی هەیە کە گەورەترینیاان جیااکردنەوەی ئاایینە لە دەوڵە و تازوڕدانی شاەریعەتە باۆ دەرەوەی حازکم و یاساا.
دیمزکراسیی پێشمەرجی لە سەر پرینسیری ڕێکخست هەیە .ساختاری ڕێکخست دەبێت چۆن بێت ،چۆن خۆی بژیەنێات و چاۆن ملاکەچ بە یاساا بێات و چاۆن خاۆی بەڕێازە بباا
بەشای گارینگ لە پێشاامەرجی دیمزکراسایی .مەالکاان و پێشاانزێژان کاێ  ،دەبێات کا با و دەبێاات کاا واناانە بخاازێن و لە کاا پالەی دانیشااگاکان دەر بوا و ئەرکەکانیااان
کامانەن ،هەروەها بەشێک لە پێشمەرجی دیمزکراسیی .هەروەهاش ژمارەی مزگەوتەکان دەبێت چەنک ب  ،چۆن خۆیان بەڕێزە ببەن و چۆن ملکەچی یاسا و ڕێساا با  .ساعزدیە
و تزرکیا و ئێران و ئێراق بۆیان هەیە بە ئارەزووی خۆیان بزوکەباغە و بزوکەشزوشەی ئیسممیی لە کزردستان دروست بکەن ،پرسایرێکی تەواو ئازادیخزازانە و دیمازکراتیکە
و دەبێت بکردرێت.
لە هەمزو ئەوانە گرینگتر ئەوەیە کە لە سیساتەمی دیمزکراساییکا هاووەتیاان خەرجای چازون باۆ بەهەشاتی مەال و ئاخزناکە و پێشانزێژەکان ناادەن .ئەوانەی دەیانەوێات
بگەنە ئەو بەهەشتەی باسی دەکەن دەبێت لە سەر حیسابی کاری ئایینی دڵخزازانەی خۆیان پێای باگەن ،لە دەرەوەی کااری بژێزیاناکا .ئەوانە دەبێات بە کااتی ژیاانی خۆیاان
ئەەپەرستیی بکەن.
دەسااەەتکارانی حاازکم ،ئەوانە نەبێاات کە پێوەوانەکەیااان نیشااان داوە ،لە ئەورۆی هەرێماای کزردسااتانکا بەرپرساایارن لە سااەرهەڵکان و ژیانااکن و بەخێاازکردنی ماایااای
ئیسممیی و ااشیزمی ئیسممییکا .ب اەراهەمکردنی زەمینەی یاسایی و ماای هەبزون کە عادەتەن لە ناو دەساەەتی سیاساییکا ئەن اا دەدرێات ،مەحااڵە ماایاای ئیساممیی و
ااشیزمی ئیسممیی بتزان هەڵ بکەن.
سەرچاوە  :ماڵرەڕی ئاوێنە نیزز  /رێکەوتی ١١ :ی جزوالی ٥١١٢
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ههرێمی كوردستان له ستراتیژیی داهاتووی ئهمریكادا
هیوا مهجید
ماوهیهاه ئێکارهی ئهمریكی ،سهباره به رۆژههەتی نانی خهریكی گهنگهشهاردنی مژارێكی گرنگه .ئهگاهرچی ئاه ماژاره اۆناه و باۆ سااەنی ١١١١ااان دهگهڕێتاهوه ااه
ئهمااهریكا بێرنااارد لزیساای رۆژههەتناساای راساارارد بااۆ ئامااادهاردنی پرۆژهیااهك سااهباره بااه چۆنیااهتی دابهشااكردنی رۆژهااهەتی نااانی .
لێكۆڵینهوهاااهی لاازیس بااه ناااوی (نهخشااهی رۆژهااهەتی نااانینی ناازێ) لهالیااهن پێنتاگۆنااهوه پهساانک ااارا اااه بریتاای باازو لااه دابهشااكردنی
اۆمهڵیك وەتای رۆژهاهەتی ناانی باۆ ساهر چهناک دهوڵاهتی بوازوك و اانتۆنگاهلێك .ئاه جاۆره پرۆژاناه تاا ههنۆااهش باه دهساتكارییهوه
دهخرێته بهرده ئیکارهی ئهمهریكا .زۆربهی پرۆژهاانی
اهرمی ئهو وەته .خاڵی سهرن یااێ

به سرۆنساهریی خازدی ئیاکارهی ئهماهریكا بازوه .واتاه بهشاێك بازوه لاه سیاساهتی

ئهوهیه له زۆربهی پرۆژهاانکا پێنتاگۆن بهشکاریكهریی سهرهاییه.

بههاری عهرهبی بزوه به جۆره هێزهای نزێ بۆ ئیکارهی ئهمهریكا اه سیاسهتی دابهشكردنی رۆژههەتی نانی به جیکدیتر وهربگیرێت .بههاری عاهرهبیی باه پێوهواناهی
ئهوهی چاوهڕوان دهارا ،سهقامگیریی و دیمزاراسیی بێنێته بزون ،بزوه هۆی سهرههڵکانی ناسهقامگیریی قزوڵی ئاایینی و ئاهتنیكی و ساهرههڵکانی داوااااریی نازێ لهالیاهن
گرووپگااهلی جۆراوجااۆر بااۆ بهشااکاریكردنی راسااتهقینه لااه پرۆسااهیی سیاساایکا و گرتنااه دهسااتی جڵااهوی حاازامیانی لهسااهر قهڵااهمیهوی خۆیااان لهالیااهن خااهڵكی ناوچااهاانی
خۆیانهوه .ئهمهش هه داواااریی نزێ دهخاته ڕوو و ههمی

هێمای شكستی سیاسهتی پێشزوی ئه وەتاناه بازوه .لاه گشاتیان گرنگتار ئاهو راساتیهی خساته ڕوو ااه سانزوره

جزگراایاییااهاانی بااهراار چیتاار ناااتزان ئااهو ارهئااایینی و ئهتنیكییااه لااهخۆ بگرێاات و نااه تااهنیا ههڕیسااه لااه گرووپااه تااازه سااهرههڵکاوه جۆراوجۆرهاااان بكااا  ،بااهڵكز
تریشكهاانی ناسهقامگیریی بگزازرێتهوه بۆ ههر گۆشهیهای ئه جیهانه.
ئهوهی لێره جێی سهرن ه ههڵزێستی ئهمهریكایه سهباره باه هاهرێمی ازردساتان .لاه دوو ماانگی راباردوودا لاه گفتزگۆااانی ساهباره باه رۆژهاهەتی ناانی  ،اازرد لاه
ههرێمی ازردستان بهشکاریی سهرهای ئهو گفتگۆیانه بزوه له ههرس ئاستی نێزدهوڵهتی ،ههرێمایهتیی و نااوخۆیی .ساا باه ئاماادهبزونی ایزیكای وهك الیاهنێكی گفتگۆااان،
یاخۆ له گفتزگۆی نێزان خزدی ئهنکامانی حكزومهتی ئهمهریكا به گشات لاق و پۆپهاانییاهوه .ساهاهراردنی شاانکی هاهرێم باۆ ئهماهریكا و (ئاهوروپا) ،گفتزگاۆ ساهباره باه
چۆنیهتی ناردنی چهك و گفتزگۆی نێزان اۆنگرێس و بهرگریی سهباره به داهاتزوی عێاراق ،گشاتیان گهواهیاکهری ئاهو راساتییهن .وههاا باهرچاو دهااهوێت ااه ساهباره باه
دۆسااێی عێااراق وهزارهتاای بااهرگریی ئهمااهریكا ،رۆڵ ا وهزارهتاای دهرهوه دهگێیێاات .اهواتااه پرسااهاه تااهواو تهناهییااه و پێزهسااته بااه چۆنیااهتی پاراسااتنی بهرژهوهنکییااهاانی
ئهمهریكا له عێراق.
له یاسای ناردنی چهك له اۆنگرێس ،خاڵی جیاوازی ناردنی چهك یان نهناردنی چهك بۆ ههرێمی ازردستان نهبزو ،بهڵكز چۆنیهتی ناردنی چهك بزو .به واتهیاهایتر
ناتزانرێت داشی ازرد پشتگزێ بخرێت یاخۆ به نهێنی گفتزگۆ لهسهر دۆسێی ههرێمی ازردستان ئهن ا بکرێت .دواتار لاه گفتۆگاۆی نێازان ئهناکامانی ااۆنگرێس و پێنتااگۆن،
ئهمه به راشكاوی دهراهو اه چیتر ئهمهریكا له تزانایکا نییه ،عێراقێكی یهارارچهو دیمزارا بێنێتاه ئااراوه .بهرپرساانی ئهماهریكا جاهخت لاهوه دهاهناهوه ااه پێزیساته
خزدی عێراقییهاان اێشه ناوخۆییهاانی خۆیان چارهسهر بكاهن و هێازی ساهربازی ئهماهریكا ناتزانێات ئاه اێشاانه چارهساهر بكاا  .ئاشكرایشاه باههۆی اااتاهره مێژوویای و
ههرێمییهاان هێزه عێراقییهاان له تزانایانکا نییه اێشهاان چارهسهر بكهن .اهواته لهمهودوا ،ئهمهریكا لهگهڵ پێشها و رووداوهاان مامهڵاه دهااا ناهك لهساهر پامن و
ستراتیژیی پێشزهخته .ئهمهش چهنکی جار له لێکوانهاانی بهرپرسانی ئهماهریكا باهرچاو دهااهوێت .هاهر لاه لێکوانهااهی ئۆبامااوه بگاره لاه اااتی هێرشاكردنی داعا

باۆ

ههرێمی ازردستان تا لێکوانهاانی سهرۆای ههرێم و لێاکوانی ئاه دواییاهی وهزیریای باهرگریی ئهماهریكا ،گشاتیان ئاهوه دهخهناه ڕوو ااه یارییكاهره ناوخۆییاهاان ئاراساتهی
سیاسهتی دهرهوهی ئهمهریكا ههمبهر عێراق رهنگیێژ دهاهن نهك ئهوهی اه ئهمهریكا ئهو ئهاتهرانه ئاراسته بكا ..
بهپێی ئه لێکوانانهش دهتزانی بڵێی "ئهگهر له رابردوودا ،چاوی بهرپرسانی ازرد له ئهمهریكا بزوه ،لهمهوبهدوا چاوی ئهمهریكا له بهرپرسانی ازرده" .ئهمهش

ژماره  64 :مانگی گەالوێژی 2015 / 2715

الپهرهی 17 :

Page : 17

دهراهتێكی زێیینه اه دووبارهبزونهوهی نییه .لهوانهیه بررسای باۆچی ئهماهریكا یهاساهره عێاراق داباهش ناااا ؟ لاه راساتیکا ئهماهریكا ناتزانێات ئۆبااڵی دابهشابزونی
عێراق لاه ئهساتۆ بگرێات و خاۆی بخاتاه ژێار بهرپرسایارێتی نێزدهوڵاهتی و گزشااری ههرێمایهتییاهوه .تهناناه هاهنارده ناهاردنی راساتهوخۆی چاهك باۆ هاهرێم تاهنیا ئاهو
پاساوهی ههبزو اه راستهوخۆ نهبێته ئهاتهری دابهشكردنی عێراق .بۆیاه لاه ئاساتیی میاکیایی و راگهیانکناکا پشاتگیریی لاه عێراقێكای یاهاگرتزو دهااا  ،باهە لاه ئاساتی
پرااتیكکا دهستهوهستانه.
له الیهایترههوه له چزارچێزهی ههرێمایهتی

گۆڕان بهسهر گزتاری زۆڕێك له وەتانی ههرێمایهتیکا هاتزوه .بۆ نمزونه ،له ناو وەتانی عهرهبی ،وهك عهرهبستان ااه

یاریكهرێكی بههێزی ههرێمایهتییه ،لاه ئاساتی نااهرمیاکا ئاه روانگهیاه دروسات بازوه ااه دامهزراناکنی دهوڵاهتی ازردساتان باۆ واقعای ئاهمیۆی رۆژهاهەتی ناانی زهرووره و
یارمهتیکهری اهمكردنهوهی اێشهاان و ههژمزونی ئێرانی-شیعیه .ههروهها ،بۆ وەتانی عهرهبی ئهمه دهراهوتزوه ااه باهپێی پرۆساهیی هاهڵبژاردن چیتار سازونه (باه اازرد و
عهرهبی سزونهوه) حزامی عێراق نااهنهوه .ئهمهش اارتێكی باههێز دهبێات باۆ هاهرێمی ازردساتان ئهگاهر بتزانێات باه باشای سازودی لێزهربگرێات .ساهباره باه تزرایاا ،باه
دووری دهزانم تزرایاا وهك جااران دژایاهتی دامهزراناکنی دهوڵاهتی ازردساتان بكاا

ئهگاهرچی ههڵزێساتهاانی ئاهوی

روون و ئاشاكرا نای  ،چزنكاه ههڵزێساتهاانی تزرایاا

زۆرتر گرێکراو دهبێت به ئامهدهیی ئێران لاه عێاراق باه گشاتی و هاهرێمی ازردساتان باه تایباهتی لاه الیاهك و ههڵزێساتهاانی پهاهااه لهالیاهایتر .پهاهااه باهپێی دوایا
لێکواناهاانی عهباکوە ئۆجاهالن و جاهمی بایااك و دروشامهاانی ههدهپاه و واقعای اانتۆنااهاانی رۆژئااوا ،رهتای بیرۆااهی دهوڵاه دهاهنااهوه ،بۆیاه دهارێات لهگاهڵ تزرایااا،
سهباره به پرسی سهربهخۆیی ههرێمی ازردستان ،دانیشت لهساهر مێازی گفتۆگاۆ ئاساانتر بێات تاا ئێاران .ساهباره باه ئێارانی

اێشاهی ساهرهای ناوچاه ازردساتانیهاانی

دهرهوهی ههرێم  ،نهك خزدی دهوڵهتی ازردستان .واته م پێم وایه ئێران لهگهڵ دامهزارانکنی دهوڵهتی ازردستان له چزارچێزهی سنزورهاانی  ١١١٥اێشهی نییه ،بهە لاه
چزارچێزهی سنزوری  ٥١١٢اێشه دروست دهاا .
ئهوهی له سهرهوه ئاماژه پێکا گشتییان اااتهری دهرهای بزون ،بۆیه پێزیسته وهك چاۆن اااتاهری دهرهاای ئامادهیاه ،بهههمانشاێزه اااتاهری نااوخۆی

ئامااده بكرێات.

اااتهریی ناوخۆی ملممنێی نێزان یهاێتی و پارتییه ،بۆ ئه مهبهسته جهنک پیشنیارێك دهخهمه ڕوو:
 -١باشتره پارتی و یهاێتی لهسهر گزتاری ناوچهگهرایی و نیشتیمانگهراییکا خۆیان ساغ بكهنهوه و پێزهنکییهاانیان لهگهڵ ئێران و تزرایا و عێراق دهستنیشاان بكاهن.
سهباره به ئێران و تزرایا مهبهساتم ئاهوه نییاه ااه پشات لاه یاهك لاهو دوو وەتاه بكاهن ،باهڵكز پێزیساته دڵنیایاان بكهناهوه هاهرێم باۆ ئاهوان نابێتاه اێشاه و هاهروهها
پێزهنکییهاانیشیان به دامهزراوایی بكهن.
 -٥باشتره پارتی و یهاێتی ههوڵی پهلهاوێشت بۆ پارچهاانیتری ازردستانی گهوره بزهستێن  .نه پارتی دهتزانێت ئاه قهناعهتاه باه پهاهااه بكاا ااه حزباهاانیتر
بكاتاه هاوبهشاای پاارۆژهی حزامااکاریی لااه رۆژئاااوا و پارجااهاانیتر ،نااه یااهاێتی دهتزانێاات باه بهسااتنی هاوپااهیمانی تااهاتیكی و شااهاڵی لهگااهڵ پهاهاااه ،ئااه پارتااه بكاتااه
هاوپشكی دهسهەتکاریی له ههرێمکا و له رێگهیهوه وهك اارتی گزشار دژی پارتی بهااری بێنێت.
 -٢قسااهاهی ساااهعکی ئهحماااهد پیاااره ،گزایاااه "اێشاااهی نێاازان پاااارتی و یاااهاێتی اێشاااهی قااازوڵ " ،مااا ههساات دهااااه ئاااه گزتهیاااه گزتاااهی چۆنیاااهتی دابهشاااكردنی
بهرژهوهنکییهاانه له ازردستانی دوای عێراق ،نه هی ئێستای ههرێمی ازردستان .بۆیه باشتره ئه دوو الیهنه به دوور له چاوی میکیا ئه بابهتاه یاهام بكهناهوه .یاهاێتی
لااه پااهراوێز باازون دهترسااێت ،چزنكااه ههساات دهاااا قزرسااایی ناااوخۆیی و ههرێمایااهتیی و نێزدهوڵااهتی پااارتی زۆر ههڵكێشاااوه و ئهمااهش لهوانهیااه بااه زیااانی یااهاێتی لااه
داهاتزودا بشكێتهوه ،ئهگهرچی بهشێك له تاوانهااه دهاهوێتاه ساهر خازدی سیاساهتی میاکیایی و پرااتیكیای یاهاێتی ،باه تایباهتی

لاه دوای ناهمانی جاهال تاڵاهبانی لاه

پانتایی سیاسیکا.
به ازرتی ،ئهوهی اه بۆ قۆناغی ئێستای ههرێم پێزیسته "ئیرادهی سیاسییه" .ئایا سهراردایهتی ازرد له هاهرێمی ازردساتان ئێارادهی ههیاه اازرد بكاا باه دهوڵاه -
نهتهوه یان نا؟ داهاتزو وهەمی ئه پرسیاره دهداتهوه.
*اانکیکی داتۆرا له گهشهسهنکنی سیاسی ،زانكۆی بهنگۆر.
سەرچاوە  :ماڵرەڕی ئاوێنە نیزز  /رێکەوتی ١١ :ی جزوالی ٥١١٢
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هاوار بەهمەنی
ژن ،هاهر لاه ساااهرهتای بناغاهی پێکهاااتنی کۆماهلگای مااارۆنی سااهرهتاییهوه ،ڕۆڵاای تایباهتی لااه گهشااه و نهشاااهی ئاه کۆمهڵگایااهدا هاهبزوه ،تاااکز هااهنزوکهش جێگااه
پهن هی دیاره و ئه تهقهالو تێکۆشاانه هاهر بهردهواماه و بگاره لاه دونیاای پێشااکهوتزوی ئاهمیۆدا شااانازی و سااهرکهوت
زیاتر بهالی ئهوانکا بشاکێتهوه.
ژن ،هاهوێنی باوهڕپێکراوی گیرساانکنی شاایره ،ژهکای ژیاناه .هااهمزو پیااوه پاڵاهوان و بلیمهتاهکانی مااێژوو لاه زک و
ئااامێز و بهرمهمکاااهی ژنااهوه سااااهریان ههڵااکاوه و قزوچیاااان سااانگی ئاساااامانی کیانااکووه .ژن وهک نیزێااا لااه کۆماااهڵگا و
بهدیهێنهری نیزهکهی تری  ،خۆی له خۆیکا وهک ههناساهی گهر و گزڕی نێز سانگی ژی دهنزێنێت.
باه گاازێرهی “ ویا دوراناات “ کااه مهبهساااتی ساااهرهتاکانی پێکهاااتنی شاارساااتانییهتی مرۆنااه (( :ژن لااۆری کشاااتزکاڵ و
ماڵی به پیاو دا و پیاوی وهک ماهر و باهراز دهسااتهمۆ کارد ،واتاه پیااو دوا ئاژهڵێکاه باه دهساات ژن دهسااتهمۆ کاراوه و تاا
ئێساتاش ئه ڕهوته بهردهوامه .نێربزون شاتێکی کزوتاڵاه و لاه ئهناکامێکی زاووزێ ااا ئاامرازی ناوگاهڵ ااا زیااتر نییاه ،ما
هاهڵگری گهرای بهره و ساهرهمی پێکانی بهره ،واته جۆری مرۆنه و بهدیهااێنهری ڕاسااتهوخۆی ئاارێناهری جهسااتهیه .تاهنیا
ئهو ناوازه و بلیمهتییه که وهک ئاشاکراتری نیشاانه و ساهمبۆڵی خزاوهنکه دهتزانێت شاان له شاانی باکا  ،ژناااه ،چزنکازو
ههڵگری بهدیهێنهری مهعنهوی و داهێنهری زانساتی نزێ و بایهخگهلی تازهیه .دهتازانی خازا زیااتر لههاهر جێگایاهکی تار
له دایکبزون و ناوهزبزونکا ببینی )).
بهە ژنی ئێساتا و کێشاه و چهرمهساهرییهکانی چهمکی ئه بابهتهی ئێمه نییه ،بهڵکزو ساهیرکردنی ژنه له ئاوێنهی ئایینێککا که بایهخی گزن ااوی باه ماارۆنه داوه.
به وتهی “ مارکس “ که دهڵێت  (( :مرۆڤ شاایهنی ڕێزگرتنه نهک بهزهیی )).واته ئه ئایینه دهبێت ئه وتهیهی به کردهوه ڕهچاو کردبێات و ڕێازی باۆ ژن دانابێات ،ناهک
له ڕوی بهزهیی و سااقهساهرییهوه دڵی به کزڵهاتبێت و ئهوی

له ڕادهی ساهختی اا ههواڵ ناردن اا سارارشات دا! ماای بۆی تهرخان کردبێت.

له وشاه به وشاه و دێی به دێیی ئهوێستا ههەواردنێ له نێزان ژن و پیاودا نابینکرێت .ئهگهر بییاره له مهڕ گزناحێکهوه ژن تاوانباار بێات ،هاهر باهو ڕادهیاهش پیااو
دهکهوێته ژێر هاێمای پرسایارهوه .بۆ پێکهێنانی ژیانی هاوبهشای ،ههردوو وهکزو یاهک ئامۆژگااری دهکارێ و ئاگاادار دهکرێناهوه کاه باۆ جێباهجێکردنی ئاهو بزاناه پیارۆزه لاه
کا و ساهردهمی خۆیکا ،واته گهیشات به تهمهنی گزن او پهله بکرێت .چزن ساهڵت و به تهن مانهوه بۆ کزڕ و کوی گهن له کۆمهڵگای زهردهشااتیکا باه ئازون ااا عاهیب ااا
ێکی گهوره ههژمار کراوه .چزنکزو باوهڕیان وا بزوه که مرۆڤ پاش هاهڵبژاردنی هاوسااهر ،لاه گاهڵ پرسااکهی ئاهوی و خۆشاهویسااتی باهرهو ڕوو دهبێتاهوه و ئیتار لاه ڕێگاهی
یاساا و ڕێساا النادا و ههساتێکی قزوڵ به بهرپرسایاریبزون له ساهر گهشاه و پێشاکهوتنی کۆماهڵگای خۆیاهوه دهکاا  .ماڵباا کاکڵاه و نااوهرۆکی کۆماهڵگا پێکاکێنێت و ژن
ڕۆڵی له بنهماڵهدا وێنهی پاژنه و گێوهنهیه له دهرگادا ،واته بهب ژن نه بنهماڵهیهک لهساهر پێیه و نه ههڵسازوڕانی دهرگای بنهماڵه گزن اوه.
به گزێرهی “ وی دۆرانت “  (( :بنهماڵه له ههمزو ڕێکخراوهیهکی کۆمهەیهتی ساروشاتی تره و ڕاساتهوخۆ لهساهر بناغهی داخزازگهلی ساروشتی ،واته خۆماک و
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پهیزهنااکی زایهنااکی اااا غااهریزهی جنساای اااا و منکاڵااکاری و پااهروهرده و ڕاهێنااانی منااکاڵ دانااراوه .ههروهساااا بنهماڵااه النکاای پاراسااات و ڕزگاریااکهری ڕێوکااه و نااهریت و
ڕێزڕهسامهیه که هاهوێنی کهلزپزوری مرۆنایهتی و ههڕگ و قزڕی بنهڕهتی پێکهاتهکانی کۆمهڵگا پێککێنێت.
هێشاتا نازانی که مرۆڤ کهی و چۆن له دۆخی ڕاوکردنهوه بۆ وهرزێری ڕاگزێزراوه ،بهە دهزانی که له ئاکامی ئه گۆڕانه گهورهدا ئهوهجاه و پێزیسااتی بهسااهرنانی و
ساهرترییهکی نزێتر بزو .له ژیانی شاێنه و ساهقامگیری وهرزێریکا گهلێ له ههنیازی اا بهرتری اا کۆن پزوچاهڵ بازوهوه .باه کاار و تێکۆشااان زیااتر لاه بازێری و شااهڕهوانی
پێزیسات بزو .زهبر و تزوڕهیی جێگهی خۆی دا به نهر و نیانی و ئاشاتی به قازان تر له شاهڕ دهرچزو .گرنکتار لهماناه گۆڕانکارییاهکی باهرچاو لاه باارودۆخی ژناناکا هاتاه
ئااراوه .ئاهوکا ژن زیاااتر لاه کێڵگااه لاه شاازێنی ڕاوگااه بازو ،چزنکاازو ساهدان کااری کابااانی و سااهرهژنی و ماڵااکاری ،قاازان ی کارهکاهی ده بهرانبااهر کاردهوه .دامهزرانااکن و
بهکارهاێنانی ژنگهلی تر و کرێی هێزیان له کێڵگه گران دهبزو ،بۆیه خزاساتی ژن ئهو هێزهی ههرزان دهکردهوه ،جگه لهوهش منکاڵ بهرههمی ئهو ژن و ژنخزازیه بزو ،زیااتر
لاه مهزێخێکاه باۆ خازاردن و جلای ساااکاری تاهرخان دهکاارا ،کاهڵکی بهدیاکههێنا .منااەن تااکزو سااهردهمی پێگهیشاات لاه کێڵگااه باۆ باوکیاان کاریاان دهکارد باهب ئاهوهی بااۆ
ڕاهێنانیان پارهیهک ساهرف بکرێت و تهنانت کوانی

له بزارهدا بهکهڵکبزون  .به بۆنهوه دایکیی بزو به کاارێکی پیارۆز و کهوشااهن داناان لاه ماهڕ منکاڵبزوناهوه بازو باه

کارێکی قێزهوهن و منکاڵی زۆر له بنهماڵهدا بزو به جێگهی ڕهزامهنکی خزاوهنک)) .

ئاوێساتا برگهیهک ئاراساته دهکا به چهشانه :
(( ژن ساهرچاوگهی خۆشای و شاایی و پێکهاێنانه ،ئهو پیاوهی کاه خۆشاهویسااتی لاه ههنباهر ژنهکاهی بنازێن  ،لاه ههنباهر خازا و ژیاان و جازانی ،سااۆز و خۆشاهویسااتی
نزانکووه)).
واته پێزهری نرخانکنی ژن دهبێته سا شات ،که له ڕوانگهی اهلساهاییهوه بێزێنه و له ڕادهبهدهر و بێسانزورن ،وهک ئههازرا و ژیان و جازانی.
له ههڵکۆڵینی ئاساهوارێ له الیهن لێکۆڵینهرانی شاارهزای بزاری که و پهلی کۆنینهوه له “ چاهرمزو “ لاه دهنااهری چهمواهماڵ کۆتاهڵێکی ههرگیناهی ژنێکای سااکرییان
دۆزیزهتهوه ،که پێکهچێت ئه شاته الی ئهو مرۆنانه هااێمای خزاوهناکی دایا یاان زاووزێ بێات .پیۆایسااۆر “ بایاک وود “ مااێژووی ئاه پارچاه ئهنتیکاه دهباتاهوه باۆ ١٢١١
سااڵ پێ

ئێساتا .دۆزینهوهی کۆتاهڵێکی تاری ههرگیناهی  ١١١١ساااڵهیی لاه تهپۆلکاهی “ سااهراو “ی کرماشااان و هاهروهها دۆزیناهوهی کۆتهڵگاهلی ژن لاه لزڕسااتان و ئایم

هاێمای پیرۆزبزونی ژنانه له زاگیۆس به گشاتی و کزردهواری به تایبه  .ههروهها بزونی کۆتهڵی ژن له ههمزو ماەنکا نیشاانهی پیت و پێز بزوه له کزلتازوری خاهڵکی ئاهو
ناوچهدا .بهە له مهڕ نێر و م بزونی ئههازراوه هیچ شاتێ مساۆگهر نییه ،چ کێشاهیهک ههیاه کاه پیااو ئههاازرا باه نێار کاه نزیکاه لاه باارودۆخی دهروونای و کهسااایهتی
خۆیهوه و دهتزانێت ئاساان تر پهیزهنکی لهگهڵ بگرێت و بزانێت ،ههروهها ژنی

ئههازرای خۆی به م له مێشاکی خۆیکا بنزێنێت و وهکزو دهساته خزشااک لاه گاهڵی هااهلس

و کهو بکا .
ژن له ئایینهدا به تهواوی له هاهڵبژاردنی هاوساهر ئازاد و ساهربهخۆ بزوه و هیچ گزشاارێ له الیاهن بنهماڵاهوه نهخراوهتاه سااهری و باۆ کهسااێکی لاه پێشااکا دیااری
کراو.

زهردهشات له کاتی شازوکردنی “ پزوروچیساتا “ی کویکا دهبێژێت :
(( ئهی پزوروچیساتا  ..ئهی گهن تری کوی زهردهشات ،مهزدا ئهو کهساهی که باوهڕی به ئهشاه پتهوتره بۆ هااوژینی به تۆ دهبهخشاێت .سا لهگهڵ ئااوهزی خاۆ ڕاوێاژ
و به یاری سارهنکارمهز چاری خۆ ڕهچاو بکه )).
له دێیهدا زهردهشات نه تهنیا کهساێکی پ پێشانیار ناکا  ،تهنانه باس له ئهوی و حهزو خۆشاهویساتی له نێزانکا نییه ،چزنکزو ههمیشاه گزلهی دڵ ئامان .
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ناپێکێت و به هاهڵهدا دهڕوا  .بهە ڕاشاکاوانه قام لهساهر ئاوهز دادهنێت و دهڵێت ئهو کهساه هاهڵبژێره که ئاوهز به چااکی دهزانێات .تهناناه دایکای زهوی واتاه
“ سارهنکارماز“ پێشانیار دهکاا باۆ ڕاوێژکااری لاه گاهڵ کوهکاهی .سااهیر لهوهدایاه ههناکێ جاار ئهگاهر کوێا کازڕێکی خۆشازیسااتزوه ،باهە لاه الیاهن دایا و باوکییاهوه
پهساهنک نهکراوه ،ئهو کوه لهساهر ڕای خۆی “ مزبک “ لهو کزڕهی ماره کردووا و له پهراوی اهرمیکا تۆمااری کاردووه .ئاه جاۆره شاازوکردنه باه “ سااهربزێز ژن “ نااوبراوه
ژنان له دیرۆکی ئه ئاییناهدا تزانیزیاناه پلهوپایاهی تهبارگاهری و پاارێزهری بهدهساات بێان و لاهوهش گرنگتار ئهوهیاه کاه لاه تهماهنی لاه پشاات وهسااتانهوهیان ااا تاهرکی
مانگانه اا دا بب به زێرهنانی ئاورگه ،که زۆر پلهو پایهو جێگایهکی بهنرخاه .باهە ژناان لاه ساا ڕۆژهی سااهرهتای دوشااتان ااا پاۆن ،پیسااار ،مههااهک ااا کاه دهبێتاه ئاهو
خزێنهی که مانگانه ژنان له بهریان دهچێت و بێنزێژن نهئهبزو له ئاگر و ئاو نزی ببنهوه.
به ڕاوو بۆچزونی “ ماری بۆیس “ که گاتاکان و بهشاگهلێکی تری ئاوێساتا هاهڵکهساهنگێنێت ،دهنزوساێت (( :له ئاوێساتا چهنک جار له ژنان ئااوڕ دهدرێتاهوه ،باهە وا
دهردهکهوێت چ له جیهانه و چ له دونیای پاشاهڕۆژی

لهگهڵ پیاوان هاوساان  .بهە گاس ئهو بایه و گرنگایهتییه که به ژنان دراوه قهرزداری بیر و هزری سااهربهخۆی

زهردهشات بێت ،که له مهڕ ڕزگاری پیاو و ژنهوه ئهڵها و ئاواتگهلی هاوساانی ههبزوه )).
پاش تهشاهنه و باڵوبزونهوهی ئایینی مهزدا یهسانا ،ئێزهده ژنهکان وهک “ میترا “ و “ ئاناهاایتا “ بایاهخیان پێاکراوه و باه دوو ئێازهدی باه هااێز و باه تزاناا هااهژمار
کراون “ .نینۆس “ ساهرچاوگهی شااۆ و شااهنگی و زهڕهی ژناناه هااهر ئاهو “ ئاارۆدیات “هی یۆنانیگهلاه کاه پێاکهچێت وشاهی “ ئاااره “ ی کازردی لاهو وشااهوه سااهرچاوهی
گرتبێت.
اره ژنی له ئایینهدا جێگهی پ لێژه و هااهرگیز بااو ناهبزوه ،پیااو تاهنیا کاتێا باۆی لازاوه ژنێکای تار بهێنێات کاه ژنهکاهی مردبێات یاان لاه یاهکتر جیابزوبێتناهوه،
مهرجێکی تر ئهوهیه که ژن نهزۆک بێت و ئاه داواکارییاه لاه الیاهن پیااوهوه سااهلمێنکرابێت ،ناهک باه گازێرهی گزماان یاان گیروگراتێا کاه بکارێ لاه ر رێگاهی پزیشااکهوه
چارهساهر بکرێت .
له ئاوێساتا هاتزوه (( :مانگا نزاو نزووڵهی شااهڕی خاوهنهکاهی دهکاا  ،ئاهی ئاهوهی ئااڵ

و ئااوی پێزیسااتم ناادهیت تااکزو ژن و منکاڵاهکانت تێار بکاه  ،هاایزادار

…)) .یهسانای  ،١١چهپکه وشهی .۱
به گزێرهی ئه دێیه له پهڕتزوکی پیرۆز ،ژن به شاێزهی تاک و منکاڵ به کاۆ هاااتزوه ،لێارهدا تاهنیا خااڵی شاایاوی ئامااژه ئهوهیاه کاه ناه ژن و ناه پیااوی زهردهشااتی
بۆیان نییه کهساێ له دهرهوهی ئایینی خۆیان بۆ هاوساهری هاهڵبژێرن.
له وەتی ئاوێساتا ،نه کزال اا کهنیز اا نه ژێرماڵه اا نۆکهر اا نه کۆیله له ڕێساای ئهو کۆمهڵگایهدا نهبزوه و باسایشای لێنهکراوه .له شازێنگهلی تر بۆ ئهوهی بایه باه
ژن درابێت ،ڕێگه دراوه گهوره ماەن کزالیهک یان چهنک کزال بۆ ڕاپهڕانکن و جێبهجێکردنی کار و ئهرکی ماڵ و ئێازهتکردنی زارۆکای ساااوا باۆ ژن یاان ژناهکانیان بگارن ،تاا
به شاێزهیه ئهرکی خۆیان له هاهمبهر ماای ژنهوه ڕاپهڕێن  ،بهە بێئاگا بزون لهوهی که ئاهو کاهنیزه بۆخاۆی ژناه و مااف و نرخای مرۆنبازونی خراوهتاه ژێار پا و باازاڕی
کیی و ارۆشاتنی بۆ ساازدراوه ،تانانه ڕێگه خۆشاکراوه له الیهن ئاغا و خااوهن ئاهو کهنیزاناه باهو پاهڕی بێشااهرمییهوه دهسااتکرێژی بکرێتاه سااهریان و بێئاابروو بکارێ .
تهنانه له ئهورووپاشاکا ئه نهریته قێزهوهنه بزوه و بهردهوامیشاه .ئهو ڕهگهزه ڕهش پێساته له وەتانی ئهوروپا و ئهمهریکا ،یادگاری چااخی کۆیلاهتی و بازرگاانی کاردن
به هاێز و کهساایهتی مرۆڤ بزوه .ئهو دوگمهیهی به تهنیشات الچهپی کراسای ژنانهوه بزوه له ئهورووپا نیشاانهی هاهبزونی کهنیز بزوه لاه گاهوره مااەن ،واتاه چاۆن دوگماه
به الی ڕاساتهوه ههڵرێکانکنی ساهخڵه بزوه بۆ کهنیز یان کهنیزهکهکان که ڕاسات دهسات بزون و رووبهڕوو خانمهکانیان ڕۆنیشاتزون ،ناچار ااهرمان دراوه باه بهرگاکرووهکان
تاکز له الی چهپهوه دوگمهکان دابنێ بۆ کراسای ژنان که ههلرێکهنکنی بۆ کهنیز ئاساان بێت.
له ئاوێساتادا نه ژن زهعیفه و نه ئهقڵی سازوک ( ناقص أألق ) ه ،نه ب دهساهە و نه لاه ڕیازی کاه و پاهلی نااو مااڵ و کهرهسااهی ڕازانکناهوهی کۆمهڵگایاه  ،ناه
ئامرازی ئهرکی ئاڵۆشاییه بۆ پیاو و نه پیاو به دوو ژن نرخێنکراوه ،چزنکزو ئهوه لهگهڵ ڕاساتی ناگزن ێت که بزونهوهرێ به گهرای خۆی بزونهوهرێکی تر بگرساێنێت و به
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ژهک و شایری خۆی بهخێزی بکا و پاشاهڕۆژ بزونهوهرێکی به ئاوهزتر ،بههاێزو تهواوتر له بزونهوهره بنهماکهی لێکهرچێت.
له بهنکی کۆتایی (( ده اهرمان )) ی “ تهوڕا “ دا هااتزوه (( :ژن له ڕیازی چزارپێیاه و بهشااێکه لاه سااامانی ناهگزێزراوه )) .ئاه نهتهوهیاه واتاه جزولهکاه ،وهک
زۆربهی نهتهوه شاهڕئاشازهکان ژنیان به هاهوێنی ئاریشاه و ڕۆژڕهشای دهزانی .ژن که زارۆکی کوی دهبزو ،دهبزو دیسااان غزسااڵ بکاا  .کازڕ باه سااۆزو باهڵێنی نێازان خاۆی و
یههازوه شاانازی دهکا و له نزێژدا دهڵێت  (( :سازوپاس بۆ خزا که منی به کاار و ژن نهخزلقانک )).

یهسانا برگهی  ٢٢چهپکه وشاهی  ، ٢ئامۆژگاری تازه بزوک و زاواکان دهکا و دهبێژێت:
(( ئااهی تااازه باازوک و زاواگااه  ،ڕووی دهماام لااه ئێزهیااه گزێیایااهڵی ئامۆژگارییااهکانم ب ا و پااهییم لااه بیرتااان بمێنێاات کااه بهوپااهڕی غیرهتااهوه لااه پێناااو ژیااانی
هاوبهشایتانکا تێبکۆشا  .ههر کا له ئێزه بۆ کردهی چاک وخۆشاهویساتی له ئهوی تر پێشابیک بکا  ،تاکزو ئهو ژیانهی پێکهوهبزونتان پربێت له خۆشاگززهرانی )).
له یهسانا ،بیگهی  ، ٢٢چهپکهوشاهی  ،١ژن و پیاو ئامۆژگاری دهکا و دهبێژێت:
(( ئهی ژنان و پیاوان ڕێگهی ڕاسات بگرن و بهردهوا ب  ،هیچ کا بهالی درۆ و خۆشاییه ڕهوهنیهکانکا مهڕۆن ،چزنکزو تا و چێژی لهگهڵ ناوزڕانکن تێکهڵاه وهکازو
ژههارێ که ئاوێتهی شایرینی بێت ،که خۆی وهک بهرزهک وایه ،به کاره له ژیانی دونیایی و مینزویی خۆتان مهاهوتێن )).
لێرهشاکا نه ژن شاهریکی شاهیتانه ،که ساهرچاوهی گزناح و اریز بێت و نه پیاو بزونهوهرێکه ب غه و غهش .ههردوو ال به یهک چاو ساهیر دهکا و دهیان هاوێژێتاه
بهر هایمای گزمانهوه .ئهگهر بییاره ڕێگا بهساتهڵۆک بێت ،ژن و پیاو وهک یهک پێیان دهخزێت که ڕه بهرنه نێز دهریای گزناحاهوه .لاه ماهڕ نااوهرۆکی ئاه چهپکاه وشاهوه
له یهسانا ،بیگهی  ،٢٥چهپکه وشاهی  ،٥دهبێژێت:

(( هاهمزو هاهوڵ و تهقهالی خۆمان دهخهینه گهڕ …،بۆ ڕاونان و به ئهرزدادانی پیاوان و ژنانی اریزکار…)).
زینا و خیانه له ئاوێساتادا به کارێکی قێزهوهن هاهژمار کراوه .بهە له ڕێگهدان به کزشاات و باهردباران کاردن هاایچ نیشااانه و هااێمایهک نییاه کاه بااوک ،بارا یاان
مێرد بۆ قهرهبزوی ئابیووی لهدهساتوزوی بنهماڵه ،ژنی تاوانبار بکاته بهر ڕهتی خهن هر.
له ژن به ژن ،مارهیی ،ژن به جێگهی خزێنکان و پهیزهنکی به مۆڵه اا سایغه اا و شایربایی له ئاوێساتادا باس نهکراوه و ئاساهواریان دیار نییاه ،کاه بێگزماان ئهماناه
نیشااانه و هاااێمای ناهبزونی هااهەوردن و هاوساااان و بهرانباهربزونی ژن و پیاااو دهگهیاهنێت .لااه الی زهردهشاااتییهکان وشااهی پێزهکااانی ااا پهیزهنااکی اااا لاه جیاااتی “ نیکاااح “
باهکاردێت .چازن واتاای بناهڕهتی وشاااهی “ نیکااح “ لاه عهرهبیاکا نزیکای و جزوتباازونی ژن و پیااوه .ئهماه ئاهوه دهگهیاهنێت کااه لاه هاوسااهری و هاااوژیانی ،تاهنیا الیااهنی
ئاڵۆشای و شاههازهتی بابهتهکه لهبهرچاو گیراوه ،نه خۆشاهویساتی و قزوڵبزونهوه لهو تهمهنهی لاه الی یاهک ئاهب باه یاهک بااوهڕی و ئاهوی بشااتگیری یاهکترهوه تێراهڕی
بکهن.
لهم بابهتهوه ئاوێسـتا ئاماژهی پێداوه:
(( به دڵ و گیان و ئهوینی ژن ،زیاتر له جهساتهی  ،ساهرن و بایه بکهن )).
بهڕێز “ ئایهتزڵاڵ مهردو “ دهبێژێت :
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(( ماره و نیکاح له ناو کزردانکا نهبزوه ،تهنیا ڕهزامهنکی ههردووال اا ژن و پیاو اا و پهسانککردنی له الیهن باوک یان ساهرۆکی بنهماڵهیی ههردوو ال بۆ ڕاپهڕانکنی
زهماوهنک بهس بزوه .ارهژنی له ناو کزردانکا قهدهغه بزوه ،زینا و نێربازی به تهواوی قۆر بزوه .خهتهنهیان تێکا باو نهبزوه ،کوان تا کاتی بالغ بازون ااا پێگهیشاات ااا
شاروالیان له پ نهکردووه ،تهنیا پۆشااکییان کراساێکی درێژ بزوه ،کزڕانی

تا دهمی پێگهیشات کهمهریان نهبهساتزوه )) .مهبهسات له کهمهره اا هاۆجهنه اا یان بهناهخزێ

که کزڕان تا  ۱٢سااڵی که ئیتر لێزهشااوه بێت که باه با یارماهتی کهسااێکی تار هااۆجهنه ببهسااتێت ،شاایواڵیان لاه پا ناهدهکرد و تاهنیا وهک و کواان کراسااێکی شااۆڕیان
لهبهر بزوه.
بێگزمان لهساهردهمی بهرتهساکبزونی پهیزهنکی ژنان و کوان له گهڵ دنیای دهرهوهی ماڵ ،کانی له ڕهوتی جۆرێ پهیزهنکی کۆمهەیهتی ژنانکا ڕۆڵی تایباهتی هاهبزوه.
ژنان له ڕههاهنکهوه تزانیزیانه هاهمزو ئێزارهیهک لهگهڵ دهساتهخزشااکانی گزناک یااخزود گاهڕهک پهیزهنکییاهکی تزناکوتزڵ بگارن و زانیااری خۆیاان لاه ماهڕ دۆخای دهناهر و
ژینگهوه چیوپی ،ههواڵهکان ئاڵزگۆڕ بکهن .تهنانه دهراهتێکی گزن او بزوه بۆ چاوبیک و ساۆز و خۆشاهویساتی و هاهروههاا جێژوان پێکهێنان لهگهڵ کزڕان.
له پێن ه ڕۆژی مانگی “ ئیسارهنک “ اا ڕهشاهمه اا که به هاۆی هااودهقبزونی ڕۆژ و مانگ ،جهژن گیراوه و به جێژنی (( مزگێنی گیران )) ناوبانگی بازوه ،چازنکە ژناان
لهو ڕۆژهدا له شازوهکانیان خهە و پێشاکهشاییان وهرگرتزوه و ئارهزووهکانیان جێبهج کراوه “ .سارهنکارمز “ ژنه و به کوی ئههازرا ناساراوه ،لاه بیێا شاازێ باه زهوی و
هاهروههاا ئێزهدی پارێزهر و چاودێری ژنان ناوزهد کراوه .واته به پێیه ئه جهژنهی ئێمه له کهونارابزونکا ،جهژنی “ ناالنتای “ اا ڕۆژی ئهوی ااا و ڕۆژی ((  ۸ی ماارس
)) وهک ڕۆژی ژنان دههااوێژێته پهراوێزهوه .ڕێرێڵگهی ئاه جهژناه لاه هااهورامان ،لاه گزناکهکانی “ چهشاامیهر “ و “ دێزهزنااو “ هاهر مااوه و خاهڵ تاا ئێسااتاش باهڕێزهی
دهبهن.
“`کانی “ له وشاهی “ کهن “ ی ئهوێساتایی ساهرچاوهی گرتازوه ،کاه واتاای کهناکن و کاان و سااهرچاوگهی لێکهوهشااێتهوه .لاه بێاژهی جۆراوجاۆری ئێسااتای کزردیاکا باه
چهشانهیه :که به هاۆی کانی چزون و ئاوهاێنانی کیژان گاس ناوی ی له خۆ گرتزوه ،هاهروههاا یان زاووزێ کردنی ژنان هاۆکاری لهخۆگرتنی ئه ناوه بێت .کچ له ئهوێسااتا
“ دۆغ “ هیه که هااوتا و شاێزهی گۆڕدراوی له زمانی کزردی زاراوهی کزردی خزارینکا هیه .
“ دا “ له ئهوێساتا با واتای دان و بهخشاینه و “ دا “ واته یاساا و ڕێساا بۆ بهڕێزهبردنی ژیان و هاهروههاا وشاهی “ دادار “ ناوێکه باۆ “ ئههاازرا “  ،واتاه خااوهنی
هاااێزی ناااوبژیزانی ،کااه هاااهنزوکهش ئااهو وشاااانهی ساااهرهوه لااه بێااژهی کزردیااکا بااهو دهقااه و زیاااتر لااهوی

بااهکاردهبرێت ،وهک هااااوار و ساااکاە .وشاااهی ڕێزلێنااان بااۆ کواای

شااازونهکردوو “ دا شاانۆ “ ،بااۆ ژنااان “ داده شااانۆ “ “ .ددا “ واتااه نااهن  ،دایااه گااهوره“ .دا“ واتااه دایا  ،داڵا  ،دایااه ،دێ ،دایااهن اااا زڕ دایا اااا  .ئاااۆدا و داک لااهو وشااه
ئاوێساتاییهوه ساهرچاوه دهگرێت .گاس چزن دای ژیان دهبهخشاێت به پێز و بههاۆی زاووزێیهوه ئه ناوه که هااودهقی کانییه له ساهری دانراوه.
ژنانی ناوداری ئاڤێسـتا :
 “ -١دوغکوو “ ،دایکی زهردهشات.
 “ -٥هزوی “ ،خێزانی زهردهشات .
 “ -٢ههوتهوساا “ خێزانی کهی گزشاتاساپ که له یهکه کهساان بزون ئایینی زهردهشاتییان وهرگر .
 “-٢ارینی “ کوی گهوره “ ،ساریتی “ ناوهن ی و “ پزوروچیساتا“ کوه بوکۆلهی ئهشاۆ زهردهشات.
 “ -٢هاۆما “ کوی کهی گزشاتاساپ .
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 “ -١ئزروزی “ له گهڵ ههشات کوی تر له اهروهردی یهشات دا ناویان ئاماژهی پ دراوه.
ڕێز و خۆشاهویساتی ژن له اۆلکلۆر ،بێژه ،ئهاساانه ،بهنک و باو ،گۆرانی ،هاهڵرهرک و هاۆنراوهی هاۆنهرانکا ڕهنگکانهوهیهکی بهرچاوی هاهیه .که لاه سااهلمێنهری پلاه
و پایهی ئه مرۆنهیه له کۆمهڵگای کزردهواریکا .مهخاب ژن به پێی کزلتزوری هاوردهی عهرهب دوایی تزوشای نههاامهتی ،ساهرکزتکردن و بێماای دهبێت.
هاهڵرهڕکێی ڕهشابهڵهک که ڕهگی له ناخی مێژوو دایه ،بهڵگهی هاوساانی ژن و پیاو دهگهیهنێت که له ههڵسازوڕانی و بهردهوامکردنی ژن و پیاو پێکهوه پێزیساات  ،کاه
ئه دوو بزونهوهره دهسات له نێز دهساتی یهکتر ،شاان به شاان له یهک ڕیزی هاهڵرهڕکێکا له ئهوپهڕی مێژووهوه تا ئێستا دوور له کێشاهی نامزوساای کاهمنرخی ژن ،خنوکاهو
بهز و شاادیان گێیاوه.
له کتێبی ( زهردهشات له کزلتزوری کزردهواریکا ) ی هااوار بههامهنی وهرگیراوه..
سەرچاوە  :ماڵرەڕی دەنگی ئێمە  /ڕێکەوتی ٥٢ :ی مارچی ٥١١٢
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