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هەر جوووەوەەیەکی بەربووواوی سیاسوووی و کوووۆمەەیەتی  ەوەنووودەی  وووۆی  ەدوای . ١
شوەپۆ ێ  و ەاس و تیۆری و تێڕامانەوە دێ، هەر بەم شێەەیەش  باس بارستایەک  ە

بەم . دا دەهێنو  جۆراوجوۆری  بەدوای  وۆی شیکاری و شورڤەە و پورس و تێڕوانینوی
ن اێرەی بەرتەسو  بوەون یوبەگوەو شێەەیە هەموەو بوڤاەە سیاسوی و کۆمەەیەتییەکوان 

درێووو و دەورە دەبەونیانەوەووو بە  ەرمووانەیەکی تەنوو  یووان تووۆ ی تیووۆرییەوە   بەربوواو
دواجووار  ەو  ەرمووانە تیووۆرییە کووار  ەسووەر  ووەدی بووڤاەەکەش دەکووا  و  ەوەنوودەی 

دوای  بڤاەەکوووان  ەوەنووودەی وە .شوووەێنی  ووو  وەردەگووورێ شەێنیشوووی  ەسوووەر دادەنووو 
 .دووی  ۆیان دەدەن دەش تیۆرییەکان وەتیۆریەکان دەکەون، هەر هێن

وەکووەو جووەوەەیەکی سیاسووی و  ی دیووارە ڕاسووانە نووەێیەکەی کەردسووتانی ڕڤ هەەتوو
تر و  وپێووووووووو  هووووووووواتنەوەی ڕێ  .کوووووووووۆمەەیەتی  ەم رێاوووووووووایە هەەنووووووووواوێردرێ

ڕاگەیەنووودراوتری پێشووومەرگە بوووۆ نووواو  ەەووو  و شووو ە ان و و بەرنوووامەبۆداڕێوراوتر 
 ە الیەک و  ەێنودنەوەی  حواکمییەتی کۆمواری  یاو مید کردەوەی هیاتێریکی 

چ بە     ە الیەنە  ۆماەییەکوان، جوابەشوێو هەندێ  جوار سواویاکانەی  سەرەپێیی
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 ان بە داکووۆکی کووردن  ەم جووەوەەیەنوواکۆکی دەربووڕیو  ەبەرانوومەر  ەم پرسووە بوو  یوو
و ترسووی وروو انوود و زەمیوونەی بووۆ هەەییرسوواندنی  و ەاس و پوورس ، زڤر بوواسبووەوب 

  ێاتا دوای نیشتنەوەی کەف و کوەەی. اسێکی قەوەتر و گەشەکردووتر  ۆش کردب
بە  "سوووۆز"و جێیوووای " هوووڤر"بە " هەسووو "جێیوووای  سوووەرەتایی، کووواتی  ەوە هووواتەوە

داهاتەوموان وردتور نی یاوەکانی ڕابردوومان و بەرنامەکواو هەن وەپڕ بکەینە ،"سەرنج"
یشومان بکەیوو و ن ۆمان و  ەنیمەکاوکەو بکەیو و هەندێ  پرسیار بەرەوڕووی  شەن

 م پرسوویارانەەبەری داری   ەمووی پە وو  و پەرداە، وەکمەیەک وهەوڵ بوودەیو هەگوو
ڕا راوی گەتووواری  وبۆیوووانە  ەسوووەر سوووفرەی  وووۆش بەتام  ەم میوووەەدواجوووار بوووڕنیو و 

دابنێوویو و هەم گۆشووەیەکی سووفرەی گەتارەکەمووانی پوو   مووان ەبوواتیێڕانەی نەتەوەیی
 .   ەباری فیکرییەوە  ێی بخۆیو و پێی پاراو بیو بڕازێنینەوە و هەم

یە  ە رو اوووواربەندییەکی دروسوووو  و  یەکەموووویو هەنیوووواو بووووۆ  ەم مەبەسووووتە بریتووووی
ی کەردسوتان بە ی ە  ەدەبیاتی سیاسوا  ەم جەوەەیەی  .وەسفێکی ڕاس   ە جەوەەکە

 کوردەوە و قەرارە چوۆن درێووەی ڕاسان نێەی دەرکرد چ جەوەەیەکە؟ چۆن دەسوتی پ 
جووووەوەەیە پێوووو  دەهێنوووو  و دەبوووو  بە  پوووو  بوووودرێ؟  ەو موووواکەیەی قەرسووووایی  ەم

یە؟  اموادە  ی چەکوداریقاەی  ەسەر بکرێ کام مواکەیە؟ شوەڕ ەەیەکی تیۆریێش
بەسەر وا کردنەوەی  ەو دابڕانەیە  بەونی هێڤە سیاسییەکانی کەرد  ەناو  ەەکە؟ ڕە 

دنە سووەری ورەی  ەەوو  ؟ بوورداسووەپاوە  تانی ڕڤ هەە هێووڤە سیاسووییەکانی کەردسوو
دانی ڕوو ەک بوەون و   ەبەرانمەر سیاسەتی ترس وەبەرنان و تۆقاندنی ڕێویمە؟ نیشان

و ناوی دێن   ەرزڤک بەونی  ەو دڤ ەیە وا ڕێویم بە دڤ ێکی سەقامییر و  ەمو 
دا وەسوووفی دەکوووا؟ یوووان  وەک دڤ ووی دوورگەیەکوووی  وووارام  ەنووواو دەریوووایەکی نا وووارام

 ماکانەیە؟ جەدا  ەم ماکەیەکی تری

دا ڕو اوواربەندی هەەەی باسووەکە، تەوشووی وەمووی هەەەشوومان دەکووا و  هەر  ەبوونەڕە 
یەکە کە یشووێەاو سەر   ،دواجووار  ەوەی وەک  ەنمووامی  ەم دڤ ە بۆمووان دەمێنێووتەوە
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و تیۆری و هەم  ە بەاری کردەوە، باوی هەنیاوموان پو  شول دەکوا  ەستێنیهەم  ە ب
ڕاڕایی نەهێ   ڕێیوای بەرپێموان  دەکا و وامان    دەکا تەمی تەوشی دڕدڤنییمان

 ە دەبێووتە هووۆی  ەوەی و دوورە دیمەنووی بەرچاومووان بە ڕوونووی بمینوویو و هەر بووۆیە 
 . نیرێ بیوەبەالدا بێیو و ڕە  بمەیو و سەردا  رەو  و ڕڤیینی شۆڕشیێرانەمان

نکە  ە بوەون، چوەالیەنی  ۆماەی بوۆیە تەوشوی وەموی هەەە   ەم ماوەیەدا هەندێ 
جواری وایە گرفتوی وەمەکوان هەر . یان  ە جەوەەکە هەەە بوەودا رو ااربەندی بنەڕە 

ی یوەسوووفی دڤ ەکە و ڕو اووواربەندنووواکرێ  وووێمە . دایە  ەنووواو  وووەدی پرسووویارەکان
جەوەەکە  ە نەیارەکان وەربیریو و هەوڵ بدەیو پاسواوێکی  ۆمواەی بوۆ  ەم وەسو  و 

ەمە ڕاسووو  وەک  ەوەیە بانییێشوووتنی کەسوووێ  بوووۆ  . ڕو اووواربەندییە بیێنیووونەوە
نانێ  قەبەوڵ بکەیو بەەم وا بڕیار بدەیو چێشتی  ۆمان بمەیو  ەسەر سوفرەی   ەمە

بەمانوای  بەوڵ کردنی بانییێشتنی کەسوێ ەنەڕەتدا قهەر  ە ب.  انە ەێکە بخۆیو
کەوابووەو  ێوورەدا . بخووۆیو  ە چێشتەکەشووی ەوەیە  ەسووەر سووفرەی کووابراش دانیشوویو و 
کوردنەوەی بانییێشوتنی کەسوێ ، ناسوینی  یەکەم هەنیاو بۆ قەبەول کردن یوان ڕە 

 . انە ەێکەیە

 

 شەڕی چەکداری،  ەوەی دەە  بەە ،  ەوەی دەە  نا. ١-١

 ە شرڤەەکارەکانەوە پرسی ڕاسانی نەێی ڕڤ هەە  و بەجو   ڕوانیەی تاقمێ  ە 
یووان پرسووی ڕەوا بووەون هاوسووەنیە  ەگەڵ دا  سووتیهێشووتنی کەمکەکووانی باشووەور،  ەڕا
 ەگەر شووەڕی چەکووداری بەبۆچووەونی  ەم توواقمە  . نوواڕەوا بووەونی شووەڕی چەکووداری

ڕەوا بوو ،  ەوا ڕاسووانی نووەێ  ڕەوایە و  ەگەر بەرەوڕوو بووەونەوەی چەکووداری نوواڕەوا 
نواو مەەڕەکوانی  ە کەردسوتانی  ، ڕاسانی  ناڕەوایە و پێشمەرگە دەب  بیەڕێتەوەب 

پێشوومەرگە هوواتەوەتەوە شووەڕی چەکووداری بکووا،  ە ڕوانوویەی  ەم توواقمەوە  .باشووەور
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ڕێووووویمی  نوووواییەوێ شووووەڕێکی  ەم چەشوووونە ڕووبوووودا،  ە  ەنمووووامی  ەم ویاووووتو و 
ڕوو دەدا و بەشوووێ   ە هێوووڤە  یناوووانییەکانی هەر دوو ال " تەنووودوتیوی"نەویاوووتنەدا 

 ە  ەسووووتۆی  ەو  ش ڕاسووووتەو ۆهەەچەونووووانە ی  ەم تێ بەرپرسووووایەت. دا دەچووووو توووو 
نەهێ وووو  و نەیێووووتەوە بەەم  الیەنەیە کە دەیتووووەانی توووواراوگە زڤرەمایوووویەکەی بە ج 

بەپووێچەوانەی  امۆ گوواری  ێر ووەازانەی بەرپرسووە حکەومییەکووان  ەم توواراوگەیەی 
 !هەەچەون ایەی  ا اوە و شەڕ و تێ هێشتەوە و هاتەوەتەوە و بەوەتە م بەج 

ەمە ڕو ااربەندی  ەم تاقمەیە  ەو ڕووداوانەی  ەم دواییانەدا ڕوویان دا و قەرارە  ە  
پێەیاوو  بە گووەتو ناکووا کە  ەم ڕو اوواربەندییە . دا درێوەیووان پوو  بوودرێ داهوواتەوش

توووواوانی  ەم  ەسووووارە : دا هەەیرتووووەوە ی  اوەنەکەشووووی  ەنوووواو ۆی داوەریووووی دوایووووی
سووووتۆی  ەم الیەنەیە وا بووووواردەی شووووەڕی  یناووووانییەی  ەم نوووواوەدا ڕووی داوە  ە  ە

هەر نەبو   هەەچەونی ڕە  کردووەتەوە وا تێ  چەکداری هەەمواردووە و  ەو الیەنەی
 . تر  ەتابارە کەم

 

 پێچەوانە کردنەوەی هاوکێشەکان. ٢-١

نووواوی دەرکووورد،  "ڕاسوووان"بە نووواوی کردنەوەی سوووەرەوە  ەو دڤ ەی وا   ەم شوووێەە شوووی
کردنەوەیەکە کە توواقمی گووۆریو  ەبووارەی  ەو هەەمواردنووانەی  ە  ڕێوو  وەکووەو شووی
بە دەربڕینێکوووی تووور  ەم . دا بەڕێوووەە دەچوووو بە دەسوووتەوەی دەدەن کۆمووواری  یاووو می

دەربارەی ڕووداوێ  و دڤ ێکوی تواک  ،شیکارییە زیاتر  ەوەی شیکارییەکی تاک
ر دڤ ووووی دەگوووورێ کە هەوڵ دەدا زڤ ترەوە سووووەرچاوە بوووو ،  ە مەنتیەێکووووی گشووووتی
 . ؛ بەەم شرڤەەکەی پێچەوانەیەوە شرڤەە بکاهاوشێەە،  ە ڕوانیەی  ۆیە

کە ڕێوووویم  دنی   ە ڕوانووویەی  ەم تووواقمەوە بەم چەشووونەیەوەسوووفی پرسوووی هەەمووووار
هێووڤە  ۆپۆزیاوویۆنەکانی  هەەمووواردن و هەنوودێ   ە  هەەمووواردن بەڕێووەە بموواەوێ دەی
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بە گووووەتو ناکووووا کە پشووووتییری کووووردن  ە سیاسووووەتی و پێەیاوووو   بووووایکۆ  دەکەن
تورە  یو دێمەکڕاتی بایکۆتی هەەمواردن، ڕاس  کردنەوەی سیاسەت هەەمواردن  ە پش 
جێیوووای سەرسوووەڕمانە کە حیڤبێکوووی وانووویەی  ەموووانەوە  ە ڕدا  و هەر  ە بووونەڕە 

 .   دەکا بایکۆ یە  دێمەکراسیکە بەرچاوتریو دەرکەوتەی  هەەمواردن، دێمەکڕا 

 ە کوووایەیەکی زیرەکوووانەدا کە  ە ڕەوتوووی بەربەریوووو و  ەسووو  و ڕێوووویم  دا  ەڕاسوووتی
دا بەڕێەەی دەبوا، جێیوای  قەرسی باو کردنەوەی  ایدڤ ۆ یی ڕەسمی و حکەومەتی

بە  نووواهەەمواردن ؛ واتەپوووێکەوە دەگوووۆڕێتەوە  اکاووویۆنەکان و جێیوووای  ەکتەرەکوووان،
 ە قەەەم دەدرێ،  ەوەی نووووایەوێ بچێووووتە نوووواو کووووایەی سووووواویاکانەی  هەەمووووواردن

دەناسووووێندرێ و  ەوەی بە کەەوووو  " د ی هەەمووووواردن"نوووواهەەمواردنەوە، بە کەسووووێکی 
ز و ڤ ەیەکی زڤر  اەۆ ە پڕ،  وەرگرتو  ە  یمکاناتێکی یەکمار گەورەی حکەومەتی

ان تەنووانە  سووە یەەی چەنوود کەسووێ  یووەوێ دا دەیکراو هەەیوور و مەهەندیاووی  ەرج
ناسوێن ، بە برەوپێوودەری دەران ب دەنو زڤریونەی ەو سووە یەەی سوە یەەی تاکێو  وەکو

و  دێموووووەکڕا  ینموووووا  ە شوووووەڕی نێوووووەان  .بەهاکوووووانی دێمەکراسوووووی دەناسوووووێندرێ
 بیرێ و بە دەنیییەوە بچ ؟ دێمەکڕا دا ک  هەیە الی کابرای نا دێمەکڕا نا

کە هەنوودێ  کەس باسووی  ەوە دەکەن   ەم بووارەیەدا بیاووتەومانە و  ەێنوودوومانەتەوە
چ  و بەڕێەەنووا دێمووەکڕا دا هەەمواردنووی سەتاسووە   ووازاد و  کە  ە هوویو وەتێوو 

راو دەبووو بە  ەمووکەری سووەر ڕێیووای هەمیشووە هەنوودێ  تەگەرەی  ووەازراو و نە ووەاز
کەوابوەو نواکرێ . ی  و هەتوا ڕادەیەک چەتوی تو  دە ەندێمەکڕاتهەەمواردنێکی 

دا وەدی نوایە  ە کۆمواری  یاو می  هیو سیاتمێکی سیاسی ەو چاوەڕوانییەی  ە 
" یوو  بووەونی ڕێوەیوویدێمەکڕاتنا" ەوانە پێیووان وایە دیووەێکی دیووکەی . داوا بکوورێ

یوو  بووەونە دێمەکڕاتی و هەر بە هووۆ" یوو  بووەونی ڕێوەیوویدێمەکڕات"یە  ە  بریتووی
 . دەب  هەەمواردنەکانی کۆماری  یا می  بە ڕەسمی بناسرێوڕێوەییەکەوە، 
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یوو  بووەونی هەەمووواردن دێمەکڕاتدا باسووی  اسووتی  دا  ێوورە هەر  ە بوونەڕە   ەڕاسووتی
ە و جوواری واشووە نە تێوو  نووڤم دا نیوویە کە جوواری وایە ڕەنوویە بەرز بمێووتەو  ەگووۆڕێ
سیاوتمەکە  وۆی بە شوەێنکەوتەی هەەموواردن  ایوا بەەکەو باسوی  ەوەیە کە . بێتەوە

دا باسوووی  هەر  ە بووونەڕە . نووو دەزانووو  یوووان هەەموووواردن بە شوووەێنکەوتەی  وووۆی دەزا
باسووی  ەوە  ە گووۆڕێ . دایە  ە گووۆڕێ" هەەنەبووواردن"و " هەەمووواردن"جیوواوازیی نێووەان 

دایە ڕێوووویم بە بوووو   ەوەی هووویو کووووام  ە باجەکوووانی هەەمووووواردن بووودا،  ە هەمووووەو 
ادارییەوە گرێ و کەسوانێکی  بە  اگواداری یوان بە نا اگودەدەرفەتەکانی کەە  وەر

 پیووادەنیڤامی هاریکوواری و بوو  بەرا  و  ەە  دەبوونە ا دەبووو بە ەم گووڤی گەورەیەد
 ! سەوڕێودەکەون و بۆی هەەدەو پێشی حاکم  دەزگای

ە و هەنودێ  سەودیشوی باسەکە  ەوەیە کە هەەمواردن بۆ ڕێویم هەندێ  باجی هەی
مووول بوووۆ  یووورادەی  ەەووو   ە  ەوەیە کە دەبووو   بووواجی هەەموووواردن بوووۆ ڕێوووویم. هەیە

دا ڕابکێشوو ، سەودەکەشووی  ەوەیە  اسووتی شووەر یە  و  ەەبردنی وە چووۆنیەتی بەڕێوو
باسووەکە  ەوەدایە کە ڕێویمووی  ێووران . بوواتە سووەردە مەقمووەو ییەتی  ووۆی پوو ڕادەی 

 ووەاز و بە داهێنووانی پڕڤ ەیەکووی  هێنانی ڕەوتووی ڕیفۆرم پ  بەتووایمەتی دوای شکاوو 
دەیەوێ بە " تخابوا مەهەندیاوی  ین"گڤیکارانەی یەکمار  اەۆز و بەربواو بە نواوی 

بو   ەوەی بواجی هەەموواردن بوۆ  ەەو  بموێورێ،  ە هەموەو سوەودەکانی هەەمووواردن 
 . بەهرەمەند ب 

وشەێو  ڕێیە  ە کۆمەەێو   دا گەتەویانە دێمەکراسی بریتی  ە پێناسەی دێمەکراسی
 ە سیاوتمی . "نادیوار" ەنموامی بوۆ گەیشوتو بە هەنودێ   "دیار"و یاسا و ڕێاای 

وەک هەەمواردن هەرچەندەی نادیار  دیاری دا  ەنمامی مێکانیامێکی ی دێمەکڕات
بەەم یاسوا . بینی نەکراوی  ب ، سیاتمەکە قەبەوەی دەکا و  ۆی    النوادا و پێ 

و ڕێااکان دیارن و هیو هێڤێکوی سیاسوی بوۆی نیویە بەقوازانمی  وۆی،  وۆی  ەم 
تازەتریو نمەونە  ە مل ڕاکێشان . هەەمەەتێن یان  ۆی ت   بدزێتەوەیاسا و ڕێاایانە 
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وشووەێو و  کە  ە اکووامی بەڕێووەەبردنی هەنوودێ  ڕێ  ەنمووامێکی نادیوواری  ەوتووۆبووۆ 
ڕاپرسی بریتانیوا بوۆ موانەوە یوان دەرکەوتوو  ە  ،دا  مێکانیامی دیار و شەفاف ڕووی

 کاتێ   ەەکی بریتانیوا بەپوێچەوانەی ویاوتی سیاوتمی زاڵ،. یەکێتی  ەرووپا بەو
دا، حکەومە  مای بوۆ دا وەازی زڤریونەی  انبڕیاری چەونەدەر  ە یەکێتی  ەرووپای
دانەکە بوۆ گوۆڕیو یوان نەگوۆڕینی حکوەومە    ەە  ڕاکێشوا و  ەگەرچوی دەنو 
دانەدا حکەومەتی  الچەو و حکەومەتێکی نەێ  نەبەو، بەەم  ە  ەنمامی  ەم دەن 

 .هاتە سەرکار

ڕێ  پێچەوانەی  ەوەیە؛ واتە  ەجیواتی  دا یهەەمواردن  ە ڕێویمی کۆماری  یا م
کراو بوووۆ ێکانیاووومێکی دیوووار و تەوافوووە   ەسوووەرردن بریتوووی بووو   ە ما ەوەی هەەموووو

گەیشووووتو بە هەنوووودێ   ەنمووووامی  ەپێشوووودا نادیووووار کە  یوووورادەی  ەەوووو  دواجووووار 
یە  ە بەکوووار هێنوووانی هەر  دا بریتوووی دەیخوووەازێ، هەەموووواردن  ە کۆمووواری  یاووو می

 ەم مێکانیاوومە  .یووار بووۆ گەیشووتو بە هەنوودێ   ەنمووامی دیووارمێکانیاوومێکی ناد
، ڕەنیە تە یود ب  دا دان ی کاندیداکان  ە پێ  دەن ەدی سەالحیەتنادیارانە ڕەنیە ڕ

تێەەردانی سوندووقەکان  ە کواتی  دەسو ڕەنویە  !نەکردنیان دوای دەن  هێنوانەوە بو 
دا دەستیان  هیو کام  ەم دەرەتانانە  ە هەەمواردنی کۆماری  یا می!!  دان ب  دەن 

دا هەن کە  و شوەێو و دەرەتوانی نادیواری دیوکەش  ەگوۆڕێ    نەپوارێڤراوە و زڤر ڕێ
ی دا دەکورێ بەرە بەرە بناسورێو و  ە جە ومەی جوادوو هەر  ە درێوەی تەمەنوی ڕێوویم

وشوەێنە نادیوار و سوەیر  هەموەو  ەو ڕێ. کۆماری  یا مییەوە بێنە دەر "هەەمواردنی"
بوووۆ ەی وو سوووەمەرانە  ەبەر  ەوە  ەکوووار دەکووورێو کە  ەنموووامی هەەموووواردن بیووواتە  ە

 . نواد  ە سندوو  بێتە دەر مەحمەودی  ەحمەدیکەسێکی وەک نمەونە ناوی 

کە باسی هەەموورادن وەکوەو دەروازەیەک  دە ەازم وە بیر  ەێنەری  ەم دێڕانە بێنمەوە
باسوی  ەوە بوەو کە چوۆن  ە  .بۆ چەونە ناو باسوی شوەڕی چەکوداری هواتە گوۆڕێ

دا جێیووووای  اکاوووویۆنەکان و  ەکتەرەکووووان  سیاووووتمە تۆتووووا یتێر و  ایوووودڤ ۆ یکەکان
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دەگووۆڕدرێتەوە و بووۆ نمووەونە  ەوالیەنەی هەتووا سووەر  ێاووەان بە د ی هەەمووواردنە بە 
دا   ەمورادن دەناسرێ و  ەو الیەنەی  ە هەموەو تەمەنوی سیاسویی  وۆیبەڕیەەبەری هە

 "د ی هەەمووواردن"بە  ،بووۆ هوواتنە کووایەی هەەمواردنێکووی ڕاسووتەقینە  ەبوواتی کووردووە
 .دەناسرێ

چۆنە کەسانێ  و با بە هە موار کەموی  بوو و دەگەن پرسیارێکی گرین   ەمەیە 
بەو قەنا ەتەی بڕوا بەم درڤ گەورەیە بکەن؟ بەر  ەوەی بچمە سوەر باسوی سوەرەکی 

کوووردنەوەیەک دەربوووارەی چوووۆنیەتی  ن واتە باسوووی شوووەری چەکوووداری دە وووەازم ڕوو
سوا تەکارییە  ەم قەنا ەتی بەڕاستی یان بەدرڤی جەما ەتێ   ە پێەەنودی  ەگەڵ 

 :بدەم دادڤ ۆ یکانە ای

دا   ەو توواقمەی وا دێووتە بەرچوواو بووڕوا بەم نمووای  و سووا تەکارییانە دەکەن  ە ڕاسووتی
 کوی : دەستەیەکی بچەوکی  ەەکو و  ەو دەستەیەش  ۆیان دوو  کیان    دەبێتەوە

دا زڤر چوواک  ە قەەووو بووەونی قاووەکان و گڤیکووارانە بووەونی  یەکەم هەر  ە بوونەڕە 
سەرچاوەکانی چەارالیەنەی دارن، بەەم بەهرەمەند بەونیان  ە کردەوەکانی ڕێویم  اگا

بە هوۆی  (قودر ، رورو ، منڤ و ، اا  وا ) ێیە و زانیواریپوسوامان و دەسەە  و 
 ەبوووارەی  کوووی . سیاوووتمی حووواکمەوە نووواهێ   ڕاسوووتییەکان وەک هەیە  ەقووواو بووودەن

و بەڕاسوتی  دووهەم کە  ەوانی  ڕەنیە  ەناو  ەم دەستە کەمینەیەدا هەر کەمینە بو
بڕوایان بە قاە قەەمەکوانی ڕێوویم هێنواب  و  ەڕووی قەنوا ەتێکی دەروونویەوە وەبواڵ 

 .کردنی دوو  اڵ بەکەە  ب  ڕەنیە باسبۆ قاەکانی دەسەەتداران بکێشو، 

یەوە دەکرێ ب ێویو ڕەوتوی بویچم گرتنوی "ناسی کۆمەەیەتی دەروون" ەباری   .یەکەم
دووپوووا  "دا  ەسوووەر فۆرموووەو ی   ە سیاوووتمە  ایووودڤ ۆ یکەکان" سوووەو ە"زەینیەتوووی 

وەکوووەو ڕاسوووتییەکی  بوووڕوا پووو  هێنوووان کوووردنەوەی بەردەواموووی درڤ هەتوووا  اسوووتی
 ە ک سووی دەرس و  ەم کۆمەەیایووانەدا  ەوەنوودە " سووەو ە. "دامەزراوە" حاشوواهەەنەگر

نەوسووراوە  وورنا یاووتییەکان و تەنووانە   میوودیا حکەومییەکووان و بووۆنە ڕەسوومییەکان و
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کراو  ەالیەن حوواکمییەتەوە دووپووا  دا حووەکمی پەسووند ە نیەەڕەسوومییەکانکووۆ بووەونەو
کە بەرە بەرە و بەدرێوایی زەموان و  ە ێور بۆمماردوموانێکی یان دەیمیاێتەوە دەکاتەوە 

ون و هەەمەسووتراو بووەونی  ەو حووەکمە  ەبیوور دا  ۆیشووی درڤ بووە   ەسووتی  ایوودڤ ۆ ی
   .هەتا ڕادەیەک بڕوای پ  دەهێن  و دەکا

جووار زڤر ، ە دڤ ووی نا اسووایی  ە  ەنمووامی درێووو بووەونەوەی دڤ ەکەڕاهوواتو  .دووەم
 ێورەدا  .دڤ ەکە بە  اسایی نیشان دەدا و نا اسایی بوەونەکەی  ەبەر چواو دەشوارێتەوە

نە،  ەالی هەنوووودێ  کەس قاووووەی  ەو کەسووووەی گەرەکیەتووووی ڕەنوووویە بەپووووێچەوا
نا اسووایی بووەونی دڤ ەکە  اشووکرا بکووا،  ووۆی نا اسووایی بنووەێن  و بۆچووەونی  ەو 

تر بکەوێووتە  تر و  اسووایی کەسووەی دڤ ە نا اسوواییەکە بە  اسووایی دەبینوو ، سروشووتی
 .بەرچاو

 

 شەڕی چەکداری، تاقە بواردەی رێویم  ەبەرانمەر پرسی کەرددا . ٣-١

دا بە گووەێرەی ڕیووەایەتی ڕەسوومی و  ایوودڤ ۆ یکی  وەک چووۆن  ە پرسووی هەەمووواردن
ەوە،  ە  وەاز جێیایوان دەگوۆڕدرێت هەەمواردن و هێوڤی هەەمواردنهێڤی د ە ،یە یحاکم

واتە  ەو  .دارەکان هەر بەم چەشونەیە ەایەتی دەسوتەە دا ڕیو باسی شەری چەکداری 
یووووو  دێمەکڕات و  ەوڕڤیوووووی و الیەنەی دەیەوێ پرسوووووەکە بەشوووووێەەیەکی موووووۆدێڕن

دا جووویە  ە  دەناسووورێ و  ەو الیەنەی هەر  ەبووونەڕە   ەازچارەسوووەر بکووورێ، بە شوووەڕ
بووۆ چارەسووەر کردنووی پرسووی  شوینەوەی چەکووداری توواقە بواردەیەکووی تریبوەوبەرەوڕوو

   .  ەاز دەناسێن  کەرد نییە،  ۆی بە  اشتی

نووواکۆکییەکە بە هووویو شوووێەەیەک  ەسوووەر  ەوە نیووویە کە الیەنوووی کوووەردی دەیەوێ 
 ەازی  گەرەکیەتوی  ەسوەە دپرسەکە بە شەڕی چەکداری چارەسەر بکا و الیەنوی 

هەنیوووواو بە هەنیوووواو چارەسووووەر بکوووورێ؛ بەشووووێەەی  ەم پرسووووە بە پشووووەودرێوی و 
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اوی پرسوی کوەرد دا پرسوێ  بە نو ایە الیەنێ  پێوی وایە  ە  ێوراندناکۆکییەکە  ەوە
و  ەبەرانمەردا الیەنێ  دەب  ڕێیاچارەیەکی  ەوڕڤیی بۆ بدڤزرێتەوە  و بەونی هەیە

ە یدا دیوواردەیەک بەنوواوی پرسووی کووەرد بووەونی نیوو دا پێووی وایە  ە  ێووران هەر  ەبوونەڕە 
 . هەتا پێەیا  ب ، ڕێیاچارەیەکی گەنماوی بۆ بدڤزرێتەوە

وەک هەر تی ناوەنوودی کوەرد و حوواکمییەهەەچەونی نێووەان هێوڤە سیاسووییەکانی   تێو 
 هۆو هەەودان. هەیە (explanation،تمییو) پێەیاتی بە هۆو هەەداندیاردەیەکی دیکە 

 :دەس  پ  دەکا" بۆ"واتە وەم دانەوە بە پرسیارێ  کە بە 

دا  ە نێووەان هێووڤی پێشوومەرگە و هێووڤە سووەربازییەکانی ڕێووویم  بووۆ  ەم موواوەی دوایووی
 هەەچەون ڕووی دا؟ تێ 

 .گەنماو بۆ  ەم پرسیارە بدڤزینەوە هەەدانی دەدەیو چەند هۆو هەوڵ 

 

٤-١ . 

 .یەکەم هۆو هەەدانی.  ە  

پێشوومەرگە دوای موواوەیەک دوور بووەون  ە نوواو ۆی کەردسووتان، هوواتەوەتەوە  هێووڤیووو 
 .ناو ۆ

ووووو هووواتنەوەی هێڤێکوووی چەکوووداری بەرهەەاوووتکار درەنووو  یوووان زوو دەبێوووتە هوووۆی 
 .هەەچەونی چەکداری تێ 

 .دا   ە شنۆ و مەریەان ڕوویان ،دواییهەەچەونانەی  پێیە  ەم تێ  مبە

 



 02 اسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانیڕ

 
 

هەنودێ  کەسوی کوەردی  دووپاتیوان  .دا هی حاکمییەتە  هۆو هەەدانە  ە بنەڕە  ەم 
تریو شویکارییە کە دەکورێ  ەم دا سواویاکانە و هەەودانە  ە ڕاسوتی ەم هۆ .کردووەتەوە
 ەنێووەان حوواکمییە  و هێووڤە  دا ەم دوایوویەشووەڕانەی   ەم  .بوودرێبەدەسووتەوە بووارەیەدا 

دابڕاو  ە واقیعی تاەی  مێووو ودا ڕوویان دا چەند ڕووداوێکی دابڕاو  ە  کەردییەکان
ڕووداوە هاوچەشونەکانی دیووکە  ە دابووڕاو  ە  حواکم بەسوەر کۆمەەیووای کەردسوتان و

. پارچەکووان دیووکەی کەردسووتان و  ە بڕگەکووانی دیووکەی مێوووووی کووەرد نەبووەون
 ەوەبۆ  ە زەمانی دامەزرانی دەوەەتوی شوێەە موۆدێرنتر  ەوەیە بکرسیو  پرسیاری دروس 

؟  ە نێوووەان کوووەرد و حووواکمییەتی ناوەنووودی شوووەڕ ڕووی داوەهەتوووا  ێاوووتا دا   ە  ێوووران
یەکێوو   ە هۆووو هەەوودانە گەنماوەکووان بووۆ وەم دانەوە بەم پرسوویارە  ە  ووەارەوە بوواس 

 .دەکەیو

 

 .هۆو هەەدانی دووەم. ب

 ە موافە  بەش بوەونی گە وی کوەرد بو )دا پرسێ  بە نواوی پرسوی کوەرد   ە  ێرانوو 
 .بەونی هەیە (نەتەوایەتییەکانی

دا تەنوووودوتیوی و  ووووو هەر پرسووووێ  بە چارەسووووەرنەکراوی بمێنێووووتەوە،  ە درێو ووووایەن
 .هەەچەونی    دەکەوێتەوە تێ 

پڕڤ ەیەکوی بوۆ حاکمییەتی  ێران جیە  ە پش  بەستو بە هێوڤی سوەربازی، هویو وو 
 .چارەسەر کردنی پرسی کەرد نییە

هەەچەون  دا تێو  کەوابەو جارێکی دیکەش  ە نێەان حواکمییە  و هێوڤە کەردییەکوان
 .ڕووی دا
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تر و  دوایوووووی،  ەوی یەکەمیوووووان زاناوووووتی  وووووێمە پێموووووان وایە  ەم هۆوووووو هەەووووودانەی
شووانی شووەڕ گوورتو بە درێوووە کێ پێ هەرکووام  ەم هۆووو هەەوودانانە بووۆ  .بینووانەترە واقیع
ڕێیوایەکی بەراورد کوردن و  .دا هەەیرتوەوە نیارێکی ناڕاستەو ۆی  ەنا ی  ۆیپێش

پووێکەوە هەەاووەنیاندنی  ەم دوو هۆووو هەەوودانانە  ەوەیە پێشوونیارەکانیان بووۆ ڕاگرتنووی 
 یەکێو   ە  ەنمامەکوانی هۆوو هەەودانی یەکەم  ەوەیە. شەڕ پوێکەوە بەراورد بکەیوو

شومەرگە پێ  بە درێوە کێشوانی  ەم شوەڕە بیوریو پێەیاوتە دەمانەوێ پێ ەگەر  ب ێیو
دڕووەکوانی دەوری  وۆی  و پارێڤگواری  ە تێل بمێنێتەوە دا  ە تاراوگە زڤرەماییەکەی

ڕاکێشوانی هێوڤە  مل .یە  ەم حەکمە بە اشکرا حەکمێکی زڤردارانە و نوامەنتیەی! بکا
 .یە نوووامەنتیەی سیاسوووییەکانی کوووەردی  بوووۆ  ەم حوووەکمە زڤردارانەیە، کردەوەیەکوووی

بەەم یەکێووو   ە  ەنمامەکوووانی هۆوووو هەەووودانی دووەم  ەوەیە  ەگەر قەرارە پوووێ  بە 
دان بە بەونی پرسی کەرد دابنو   درێوە کێشانی  ەم شەڕە بییرێ، دەب  حاکمییە 

. و بووۆ چارەسووەر کردنووی  ەم پرسووە پووڕڤ ەی هەبوو  و پڕڤ ەکەشووی دادپەروەرانە بوو 
میایتوواریڤە کووردن و  ەمنییەتووی کردنووی کەشووی بەسووتو بە هێووڤی سووەربازی و  پش 

 . چەندقا  بەونەوەی کێشەکە دەبێتە هۆیکەردستان، هەر بە تەنیا 

هەەچەونانە دیواری بکەیوو دەبو    ەگەر بمانەوێ بە ساکارتریو زمان هۆی  ەو تێ 
نەک هەر دەیەوێ هێوڤە سیاسوییەکانی کوەرد  یاو می ب ێیو حواکمیەتی کۆمواری 

دڕوو دەورەیوووان بووودرێ، بەەکوووەو دەیەوێ  ەندیشوووەی  ەوە و بە تێووول ە تووواراوگەدا بمێنووون
 ەازی و بیووری کووەردایەتی   ە زەینووی مرڤەووی کووەرد بنێوورێتە توواراوگەیەکی  موواف

باسووەکە بە هوویو  .دا بکێشوو   ەویوو  ریەوبەد فیکووریدڕوویەکی  زڤرەماووی و تێوول
 کاۆجێوو   ەوە نیوویە کووەرد بووواردەی شووەڕی چەکووداری هەەمووواردووە و حوواکمییە 
نوووایەوێ  ەم بوووواردەیە بێوووتە گوووۆڕێ؛ باسوووەکە  ەوەیە حووواکمییە  پێوووی وایە بیوووری 
مافخەازی و هێڤی مافخەازی کەرد بە هیو شێەەیەک نواب  حوەزووری سیاسوی و 

پێیوووان وایە  ەوان نووواب   ەم  ی  ەنووواو ۆدا هەبووو ، هیوووڤە کەردییەکوووان یانتەشوووکی تی
یاسووییەکانە بتووەانو  ەنوواو بەش بکوورێو و  ەوە مووافی سووەرەتایی هێووڤە س حووەزوورە بوو 
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. دا حەزووریووان هەبوو  و  ەندیشووە و  ەجنوودای سیاسووی  ۆیووان ڕابنووێو  ەەکووی  ۆیووان
حاکمییە  دەە   ەگەر حەزوور  هەب  و تاراوگەنشوینی زڤرەماوی قەبوەوڵ نەکەی 

دا دێوومەوە و هێڤەکانوو  بە کەشووتو حەزفووی فیڤیکووی   بە شووێەەی چەکووداری بەگووو 
نشووووووینی زڤرەماووووووی  هەر جۆرێوووووو  حەزفووووووی گەوهەر وەک چووووووۆن تارا)دەکەم 
دا دەەووێو وەک چووۆن حووەزووری  ووێمە  هێووڤە سیاسووییەکانی کووەرد  ە وەم( یە فیڤیکووی

بەرگوری کوردن  ە  ۆشومان  ،الو ەوالی  وێمەیە  ەم دا موافی بو   ەناو  ەەکوی  ۆموان
 .، مافی  ۆمانەدەبینەوە و کاتەی بەرەوڕووی هێرشی چەکداری ە

ن  ە باسووی شووەڕی چەکوودارییەوە هەەەیەکووی گەورەی کارییەکاکردنی شووی پ  دەسوو 
باسوەکە نە بوۆ . ەتوهیوەرگرتەو  ە هێوموۆنی حاکمی هەندێ   ە شورڤەەکارانی شوەێو

و نە بۆ حاکمییەتی دیکتاتۆری   ە شوەڕی چەکودارییەوە  هێڤە سیاسییەکانی کەرد
کە دەس  پ  ناکا و  ەگەرچی سەرەتا و بەر  ە هێڤە کەردییەکوان،  ەوە حواکمییەتە 

ی شوەڕی چەکوداری دەبوا و باسوەکە  ە موافی سوەرەتایی حوەزوور و ەدەس  بۆ بوارد
حواکمییە  پێوی وایە هێوڤی سیاسوی کوەرد بە . دا دەس  پ  دەکا  یان  ەناو  ەە 

حەکمی  ەوەی هەەیوری بیور و  ەندێشوەیەکی توایمەتە موافی حوەزوور و  یوان  ەنواو 
موافەش بکوا یوان بە کوردەوە بویەوێ ی  ەو ااوو د دا نیویە و  ەگەر بێو   ەەکی  ۆی

دیووارە  .ێووتەوەمەکەی  ە  ووەو ەی تفەنوویەوە پوو  دەدروە ،بێووتەوە نوواو  ەەکووی  ووۆی
ی   ە ووۆی  ە  ەگەری بەرەوڕوو بووەونەوەی هێووڤی کووەرد بەرگووری کردنوویمووافی 

دا، مووافێکە هوویو یاسووایەکی   یووان  ەنوواو  ەەکووی  ووۆیمووافی وەکووەو   چەکووداری
 .ێی زەو  بکا یناانی و  ەوڕڤیی ناتەان   

 وە استی  ەتواجاری وایە  ە دا  چەوانە دیتنی واقیع  ە کۆمەەیا  ایدڤ ۆ یکەکانپێ
النووی کەم یەکێوو   ە پێناسووەکانی  ایوودڤ ۆ ی . بەرز دەبێووتەوە  اسووتی پەتووابەرەو 
یە  ە شووێەە بۆچەونێوو  کە دیاردەکووان بەراوە وو نیشووان دەدا و  اگووادارییەکی  بریتووی

هەوەموان  دا وێمە  ە دێڕەکوانی پێشوەو . درڤییو دەدا بەو  ەەکەی بڕوای پی دەهێونو
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 ە جیوواتی دڤزیوونەوەی  دێمەکڕا دا  ەوە دەربخەیووو کە چووۆن هێووڤی ناوەنوود ەازی نووا
ڕێیاچووارەیەکی  ەسووەو ی بووۆ پرسووێکی مێووویووی، دەسوو  بووۆ چەک دەبووا و هێوورش 

 ەمە  ە   مێوووووی کووەرد بووا. کووەرد و شووەهیدیان دەکووا ەباتکووارانی  دەکوواتە سووەر
 ە جەنووویەی دوایووویو حووووەزووری کە  وووێمە  دا تۆموووار بکووووا الپەڕەیەکوووی گەمیووویو

ۆسوووووەر پێشووووومەرگە، بەدا ەوە پێشووووومەرگە  ەنووووواو ۆ و هێرشوووووی سوووووکای پاسوووووداران ب
 ایووووودڤ ۆ یی وەرگرتو  ە   ە  ەنموووووامی شوووووەێو شووووورڤەەکاری  اواموووووان هەبوووووەو کە

 ە جیوووواتی  ەوەی توووواوانی  ،کەرەوەی حوووواکمییەتی کۆموووواری  یاوووو میبەراوە وو
، کارەساتەکە وەک بمین  پارێڤەرانی دیکتاتۆریکەشتنی ڕڤەەی کەرد بە دەستی 

 . 1وەس  دەکا ەوەهێڤی سیاسی کەردی کەرد  ەالیەن دانی ڕڤەە بەکەش 

 ەگەر  ەو قاوووەیە ڕاسووو  بووو  نەک هەر  ە مێووووووی کوووەرددا بیووورە  ە مێووووووی 
 ەازەکوان بوەون کە  دا  ەوە هێوڤە  ازادی باتی  ازادیخەازانەی هەمەو گەالنی جییان ە

 !اوتمە تۆتا یتێرەکوان بە کەشو  دەدابە هۆی  ەباتیانەوە، ڕڤەەکانیوان بە دەسوتی سی
ڕاوەسوووووتان  ە شوووووەێنێ  و ڕوانوووووویو  ە " دان بەکەشوووووو "وەک " کەشوووووتو"دیتنوووووی 

ەسووتان و ڕوانینووی  ووێمە نیوویە بەەکووەو هووی نەیوواران و وشووەێنێکەوەیە کە شووەێنی ڕا
تەشخیاوی  ەوەی  وێمە  ە کوەێ ڕاوەسوتاویو یوان  .زەوتکەرانی مافی گە ی  وێمەیە

  .دەب   ە کەێ ڕاوەستیو یەکمار گرینیە

یە  ە  تیووۆری بریتووی.  ێوورەوە سووەرچاوە دەگوورێ" گەتووار"و " تیووۆری"جیوواوازی نێووەان 
، کاریشو  بەمە  ەبەریوان بوکەی و بیوان ێیەوە کە دەکورێ کۆمەەێ  زانیاری ڕوو 

چ پێەەنووودییەکیان  ەگەڵ شوووەێو و کوووا  و بێووووەر و  نەبووو   ەو کوووۆمەەە زانیارییوووانە
 ەم  یە  ە تێیەیشوتو  ە تیووۆڕی گەتووار بریتوی .هەیە و کەشوی گەتنیوانەوە بەردەنو 

کە  ەوتوۆ و کواتێکی مێووویوی و فەرهەنیوی   شوەێو. شوەێو و کواتەی توۆی تێودای

                                                           
 .یەوە کراوە مە تار زار ی  ەم قاەیە  ەالیەن 1
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دانووی بووایەە بە  گرینیووی پ . ناسووینی سووەنی  پوو  دەدا و نەناسووینی سووەوک  دەکووا
بە . و توڕڤ  دەکوا  ۆ    نەبان کردنی  ەسارێکی قەرەبەو نەکراوەیەقاە  دەدا و 

ن، بەەم  وێمە وا هەیە تێی بوکەودا ەوە یەکێ   ەو بۆسانەی  ەوانی دی زڤر کەم 
هەر  ەمەیە؛ واتە دووپووا  کووردنەوەی  ەو گەتووانەی سووەر بە  زیوواتر تێووی دەکەویووو،

گەتاری  ەوانو و ڕەنیە  ە دەمی  ەوانەوە تەنانە  ناشیرنی  نەبو ، بەەم  ەگەر  ە 
 . دەمی  ێمەوە بێتە دەر بمێتە مایەی ڕیاەاییمان

دا نوواب   ەبیووری بووکەن  ەوەیە کە  ییەکانیان وواەێکی توور کە شوورڤەەکاران  ە شوویکار
هەەچەونی   ەو الیەنە زیاتر دەس  بۆ چەک دەبا و پش  بە بوواردەی تێو   ادەتەن 

چەکووداری دەبەسووت  کە  ەبوواری تێکنۆ ووۆ یی سووەربازی و دەرەتووانی چەکوودارییەوە 
مەرگە  ە بەرانوومەر هێرشووی هێووڤی پێشوو ەگەرچووی . توور بوو  تەیووارتر و پۆشووتە و پەرداە

دا دەستەوەسوووتان نیووویە و تەانوووایەکی باشوووی بوووۆ هەەاوووەوڕانی  اری  یاووو میکۆمووو
دا دەتوەان  هەزینەیەکوی زڤر  ی ڕێوویمارپارتیڤانی هەیە و  ە ەگەری هێرشوی چەکود

بەەم دواجووار  ەوە حوواکمییەتە کە  ەبوواری هەڕ داباووەپێن ،  بەسووەر حوواکمییەتی موول
دووە و پێوی وایە بە دابویو وچۆەی نیڤامییەوە هەتا سەر  ێاەان  ۆی تەیار کور چەک

  .کردنی دەرەتانی زڤروزەندی نیڤامی دەتەان  مانەوەی  ۆی ماۆگەر بکا

 ەگەڵ ڕێویمووووی ڕوو وووواوی  دیووووارە کۆموووواری  یاوووو می  ەم مەحاسووووەبە هەەەیەدا
وچووۆەی نیووڤامییەوە   ەبوواری چەک  ڕێویمووی پەهاەویوو. هەیە هاوبەشووییان  پەهوواەوی

 امانی  ەە ،  وۆی نەگور   هێڤی یەکەمی ناوچە بەو، بەەم  ەبەرانمەر هێڤی ب 
 ەوەشمان  ەبیر نەچ  کە کەرد بەتەنیا ڕێویمی پەهاەوی نەڕوو اند بەەم . و ڕوو ا

هێوڤی پێشومەرگەی . یەکێ   ە فاکتەرە گرینیەکوانی ڕوو وانی ڕێویموی شوا بوەو
دا بە بەرگری کردنی چەکودارانەی  وۆی  ەبەرانومەر هێرشوی   ٤٤ەیکەردستان  ە سا

شوا، سوامی  ەەکوی  ە هیوڤی ڕێوویم شوکاند و دە سواڵ دواتوور  ە تەیواری  ەرتەشوی 
  .هەرەسی هێناڕێویم بەیەکماری دا ٧٤ساەی 
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مێووو پێمان دەەو  بەەو   ەوە کوەرد نەبوەو کە حکوەومەتی پاشوایەتی ڕوو انود بەەم 
 ەرکوانی حواکمییەتی ڕێویموی وەشواند هەر نەبو  یەکێو   ەو   ەو زەبرەی کەرد  ە
 ێاوتا . کە چارەنەوسی ڕێویمی شوایان بەرەو  اقوارێکی دیوکە بورد سەدان زەبرانە بەو

دا نواکرێ وەکوەو کوادری  کە دەبینیو هەندێ  بەناو سەرکردەی کەرد کە  ەڕاستی
سیاسیی   ەجندایسیاسی  حیاابیان  ەسەر بکرێ،  ە هەوەی  ەوە دان  ییناوەند مام

دا   ۆیان  ە موانەوەی کۆمواری  یاو می گورێ بودەن،  ەڕاسوتی سەقە  و  یفایمی
ی بەالش دا بڤگوەڕێک تیوۆری  ە شیکاری و بەدا ەوە نە مێووویان  ەێندووەتەوە و نە 

دا   ینشعابی تەشکی تییان ەوانە نەک هەر  ە . پ  بڕاوە قیمەتیان یان بنویاێکی ب 
کەرد وەشواند گە ی یکی دێمەکڕاتو بڤووتنەوەی  دێمەکڕا زەبری  ۆیان  ە حیڤبی 

 ۆیشیان  فازی دووەمی  ینشعابیماوەیەکە و  ۆیان شەرمەزاری مێووو کرد،  ەوە 
و دیاوان  ەوە مێووووە  دەسو  پو  کوردووە  ینشوعابی فیکورییە  ە فوازی  کە بریتی

ابییەکان کە  ینشوعابی تەشوکی تییان  ە کوام  ە جەریوانە  ینشوع کە پێمان دەە  هیو
 ینشوعابی کرد، نەیانتەانی  ۆیان  ە  ینشوعابی فیکوری البودەن و  دێمەکڕا حیڤبی 

فیکووری وێووڕای  ینشووعابی تەشووکی تی بەرڤکووی گوورتو و جووا چ  ەو  ینشووعابە 
ابی دوای کی تییەکە ڕووی دابوووو ، وەک  ینشووووعفیکوووورییە بەر  ە  ینشووووعابە تەشوووو

کوووۆنیرەی چوووەار و چ  ینشوووعابە فیکووورییەکە دوای  ینشوووعابی تەشوووکی تی ڕووی 
 دواجووار کووۆی  ەو دوو  ینشووعابانەدابوو ، وەک  ینشووعابی دوای کووۆنیرەی سووێڤدە، 

 2. بردن هەەدێر، جەریانە  ینشعابییەکانی بەرەو کە تەواوکەری یەکترن

                                                           
2

زادە  حەسەن  ەبدووەا . ە پەراوێڤی  ەم باسەدا ناکرێ  ۆمان  ە بابەتێکی گرین  بمەێریو 
هەەمە  بەدا ەوە  ەم کەسایەتییە . دا سیمایەکی دیارە  ە مێوووی هاوچەر ی کەردستانی  ێران

و بەهەر دە یاێ  و  ە هەەەی گەورەی  ینشعابەوە گ  و  ەتێکی هەەموارد کە شەهید دکتۆر 
ادە  ە ز  ەو  ینشعابەی حەسەن. قاسماەو هەتا زیندوو بەو ڕەتی کردەوە؛ واتە  ەتی  ینشعاب

دیارە  ەمەش هەر بە هەەە حیاێو . حیڤبی دێمەکراتی کرد،  ینشعابێکی تەشکی تی بەو
دەکرێ و ناکرێ هێو پاساوی بۆ بیێنرێتەوە، بەەم  ەبیرمان نەچ  تێەەگ ن یان بێدەن  بەون 
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ەکان  ەنوواو  ەەکووی هێووڤە سیاسووییباسووێکی دیووکە کە دەربووارەی مووافی حووەزووری 
دا هووواتەوەتە گوووۆڕ  ەوەیە کە بوووۆچی نووواکرێ هێوووڤە سیاسوووییەکان بەشوووێەەی   ۆیوووان

دا حەزووریان هەب  هەتا  ە بەراورد کردنوی هەزیونە  فیکری و گەتاری  ەناو  ەە 
 ە  (ڕە ونەی یەکەم)بدەن و زیاتریو سەود وەدەس  بخەن دا، کەمتریو هەزینە  و فایدە

ڕە وونەیە، باسووی  ەوە کووراوە جووەوەەیەکی  ەوتووۆ دەبوو   ڕە نەیەکووی تووری نڤیوو   ەم
 ەسوووتەور بە گەتوووارێکی تێروتەسوووەل بووو  و  ە حوووا ەتی نەبوووەونی  ەم گەتوووارەدا،  پش 

ڕە وونەی ) .و بەرێکووی بەرچوواوی  وو  شوویو نوواب  جووەوەەکەش  ەسووتێەر دەمێنێووتەوە
 (.دووەم

الیەنەی وا دەیەوێ دەب   اما ە بەو ڕاسوتیە بکەیوو  ەو دا  ڕە نەی یەکەم ی ە وەم
هێڤی سیاسی کەرد حەزفی فیڤیکی بکا و بۆ تواراوگە دووری بخواتەوە و پێەەنودی 

تریو  استی  وۆی،  نێتە نڤمڤە  ەگەڵ  ەە  بکچرێن  یان بییەیەتەشکی تی  ەم هێ
حەزفووووی و ڕێیا ۆشووووکەری پێشووووەکی  حەزفووووی فیڤیکوووویزڤر چوووواک دەزانوووو  

فیکووووری قۆنوووواگی دوای دوور  ەالی حوووواکمییە ، دوور  اووووتنەوەی  .یە فیکووووری
ەی بەجوو  کردنووی  ەم قۆنوواگ ج  بووۆ اووتنەوەی بەجەسووتەیە و دەسووتەەتی سووەرەڕڤ 

 . اناک ودوو دوایی  س 

حوووەزووری  پەیوووامی  ەو الیەنەی وا پێشووومەرگە دەنێووورێتەوە نووواو ۆ  ەوە نیووویە ەوالوە 
ی گەتوار بمێتە  ا ترناتیڤی بەرهەم هێنانی فیکر و گەتار، بەرهەم هێنانبا پێشمەرگە 

شوووان بە شوووانی حوووەزوور و  ەبووواتی پێشووومەرگە و هەر  ە جەنووویەی  ەم  ەبوووا  و 

                                                                                                                                                     

 ە فازی دووەمی  ینشعاب واتە  ینشعابی فکری هەەەیەکی ( هەردووکیان وەک یەک)
زادە  ەم هەەەیەش  ە کارنامەی  ەندقاتە و بە هیو قیمەتێ  ناب  حەسەندووقا  و بیرە چ

درێوی  دا یە و  ێمە جیە  ە تەمەن زادە  ێاتا  ە  یان بە ۆشییەوە حەسەن. دا تۆمار بکا  ۆی
هیەای  ەوەی بۆ دە ەازیو نەک هەر  ە هەەەی دووهەمەوە نەگا  بەەکەو  ەوەندەی دەستی 

 .  ی یەکەمی  قەرەبەو بکاتەوەدەڕوا و بۆی هەەدەسەڕێ هەەە
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 ەباتی جیوددی  و  بەرهەم دێ و  ،فیکر و گەتاری دەوەەمەند. حەزوورەدا ڕوو دەدا
 .کەوە زیاد دەکابە سا  بە سامانی گەتار و فیکرە ەباتی جیددی  سا  

یوووان دێمەکڕات ە حیڤبوووی الیەنوووی تەنوووڤی باسوووەکە  ەوەیە هەنووودێ   ەو کەسوووانەی 
پێ  گرتو  بۆ هێڤی سەربازیی ڕێویمەدی دیەاری درڤییو و  بەربەستی بۆشی ڕانەد
زموانی  ڕانەدیتنە و بە بشکێن  و هەر بە هۆی  ەم تو  تێ هاتنەوەی پێشمەرگە بە 

دێنوا  ێاوتا هاواریوان نشویو  وەک حیڤبێکی کەمپیان دێمەکڕاتتەوس، ناوی حیڤبی 
 ووووی بەرز بووووەوەتەوە کە بووووۆچی حیووووڤب  ە کەمووووکەکەی  ووووۆی دانانیشوووو  هەتووووا 

 ەو  !نەیە ان ەێنیوان  ە  ەوتیوپێشمەرگەی  ۆیشوی سو مە  بوو و برادەرانوی سوکاش 
موایەی گواەتە و پێکەنویو بوەو  شورڤەەکارە هەەەوێووانەنشینی،  ەالی  ەم  دەم کەمپ

مەحاسوومەی هەزیوونە فایوودە و و  یوور بووەون کەچووی  ێاووتا نیشووانەی پشووەودرێوی و 
نە  ەو دەم  دێمووەکڕا حیڤبووی  .و حە ەم قە ەمووی  ەم چەشوونەیە مەقوواومەتی مەنفووی

 ەنووواو ۆی  ، حوووەزووری پێشووومەرگەیەوەکە بەهوووۆی هەنووودێ  بەر ەوەنووودی توووایمەت
سنەوردار کردبۆوە، هێڤی  وۆی  ەوەی کە هەبوەو کەمتور دەدی دا  کەردستانی  ێران

دا حیاوواب  و  ووۆی بەهێڤێکووی چکووۆەە و الوەکووی  ە گۆڕەپووانی سیاسووی کەردسووتان
هەیە،  وۆی  ەوەی کە هەیە بە دەکرد و نە  ێاتاش کە هێوڤی  اموادەی  ەنواو ۆدا 

 . تر دەبین قەبە

وەەیەکی  ەگووووەێو  ەو ڕە وووونەیەی دەەوووو  جووووە) ەپێەەنوووودی  ەگەڵ ڕە وووونەی دووەم 
دەبو  ب ێویو  ەو قاوەیە هەەە (  ەستەور بە گەتار بو  حەزووری پێشمەرگە دەب  پش 

و  ەبوواتی پێشوومەرگانە دابووڕاو  ە  ەنوواو  ەەوو  بەەم حووەزووری پێشوومەرگە . نیوویە
پێشوومەرگە  ەنوواو ۆ و بەرەوڕوو بووەونەوەی   ەم دواییووانەی  امووادە بووەونی .گەتوار نیوویە

 ە، ڕووداوێو  نیویە بوۆ یەکەم جوار  ە مێووووی کوەردداحاکمییە   ەگەڵ پێشمەرگ
دا  ڕووی داب ، النی کەم مێوووی هواوچەر ی کوەرد  ەم سەدوبیاو  سواەەی دوایوی

و  ەنواو  ەەکوی  وۆی بەشێکی زڤری  ەسەر  ەم شێەە  امادە بەونەی هێوڤی کوەرد 
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ڤە گەمووان  ەوەدا نیوویە  ەبوواتی هێوو. بەرەوڕوو بووەونەوەی هێووڤی نەیووار، سوواو بووەوەتەوە
تر  تر و موووۆدێرنتوووازە  ە گەتوووارێکیسیاسوووییەکانی کوووەرد دەبووو  ڕڤ   ەگەڵ ڕڤ  

بەەم  ەوە  .و سامانی بەوەجی نەێی پێەە زیواد بکوا هەەمێنم  و  ۆی پ  پاراو بکا
 یمتوودا بە )جووەوەەیەکی کووەێرانە و  ایە نیوویە هوواتنەوەی دووبووارەی پێشوومەرگەبەو مانوو
تریو   ەم جوەوەەیە نوەێ .بوەوەو بڤاەێکوی دابوڕاو  ە گەتوار بۆنەکراو  و حیاواب( ساکو

جوەوەەیەکی .  اەەە  ە  واەەە زڤروزەوەنودەکانی زنمیرەیەکوی دوور و درێووی مێووووییە
سەدوبیاو   ەدی گەتواری  ەبواتیێڕانەی  ۆ چۆن جەوەەیەکی دابڕاو  ەگەتارە؟ ەوت

 ایوا  ەم  وە هەیە؟ساەەی کەرد پێەەندی بەکام شێەە  ەبوا  و کوام شوێەە هەەاوەوڕانە
گەتارە بۆ هەمەو پارچەکوان ڕەوایە و بوۆ کەردسوتانی ڕڤ هەە  حەڕامە؟  ایوا  ەم 

 دێمووەکڕا  ە حیڤبووی  و هەر بەتەنیووا گەتووارە بووۆ حیووڤبە کەردییەکووانی دیووکە ڕەوایە
 بەوەجی   ەم گەتارە هەر  ۆی بەرهەمی هێناوە؟  حەرامە کە بەشێکی

 

   ۆالدان  ە چارەسەر کردنی پرسی کەردوێر ێنە جۆراوجۆرەکانی . ٢

ی هەەچەون و تەنووودوتیوی  ە کەردسوووتان،  وووۆالدان هوووۆی سوووەرەکیی تێووو گەتموووان 
حوواکمییەتی ناوەنوود ەاز  ە چارەسووەر کردنووی  حوواکمییەتی ناوەنوودی یووان باشووترە ب ێوویو

 ەوەنووودەی  . بەڕێوووەە نووواچ  یەک شوووێەەبەەم  ەم  وووۆالدانەش بە  .پرسوووی کوووەردە
تور بوەوە،  د ەاز  ە زەمانی ڕەزاشوای پەهاەویویەوە هەتوا  ێاوتا زەبەال حاکمییەتی ناوەن

 ە  .شێەەکانیشووی بووۆ  ووۆالدان  ە چارەسووەر کردنووی پرسووی کووەرد جۆراوجووۆرتر بووەوە
ڕڤیشوتەویی سیاوتمی حواکم  هەر چەنودەی دەسوەە  و دەس دا  کەوتەوەکوانوەتە دوا

ڕڤیشتەوییە و جوا چ ڕواەەتوی بو   دەس زیاتر دەب ،  ەجیاتی  ەوەی  ەو دەسەە  و 
بووۆ گوورفتە  ترو چ ڕاسووتەقینە و  ەرجووی دڤزیوونەوەی ڕێیاچووارەی پێشووکەوتەووانە

یەکانی وە  بکوورێ،  ەرجووی شووێەەی تووازەتری  ووۆدزینەوە  ە گرفتەکووان و یسووەرەک
 .کپ کردنی دەنیی ناڕازییەکان دەکرێ
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نەوەیەکووی فیکووری  ە دا  ە سووەرەتاکانی سووەدەی بیاووتەم بڤووت  ە مێوووووی  ەندیشووە
. پرسی فە اەفی بەونی نییەدا   ەرووپادا سەری هەەدا کە پێی وابەو هەر  ە بنەڕە 

،  ەوەی بە پرسووی فە اووەفی دەناسوورێ بیرمەنوودانی سووەر بەم بووڤووتنەوەیە پێیووان وابووەو
هەر بوووۆیە . دێوووتە کوووایەوە یەوەگەمەی زموووانیدا  ە  ەنموووامی هەنووودێ    ەڕاسوووتی

 "حەل"دروشوومی  ەم بیرمەنوودانە  ەوە بووەو کە  ووێمە نامووانەوێ پرسووە فە اووەفییەکان 
چەنکە هەر بڕواموان بەم پرسوانە نیویە، بەەکوەو بکەیو یان چارەسەریان بۆ بدڤزینەوە، 

 .وەشێنینەوە بکەیو واتە هەەیان "لەنحەم" ێمە دەمانەوێ  ەم پرسانە 

دا  ە ناوەنوود ەازەکان و چ  ە دەسووەە دا هێووڤە سیاسوویی ێووران ە مێوووووی هوواوچەر ی  
، نەیانەیاووتەوە پرسوی کووەرد حەل بووکەندا بوەوبو و  بوەوبو و چ  ە دەرەوەی دەسووەە 

 .هەمیشە  یرادەی سیاسییان  ەرجی  ەوە کردووە پرسی کەرد مەنحەل بکەنبەەکەو 
ێووڕاوەتەوە،  ە یان  ە هوویو کووارێکی تەنوودوتیو نەگجووا بووۆ  ەو مووەنحەل کووردنە دەسووت

هەتوا کەشوتو و بوڕیو و بیرە ڕاگەیاندنی حیڤبە  ەەکییەکانی کەردستانەوە  مەنحەل
  .ڕاونان و تۆقاندن

شوێەە هەوڵ دراوە  بە چوەار دا و  و  ە  اسوتی تیوۆری  مێووووی هواوچەر ی  ێوران ە 
ی گە ووی کووەرد کووپ بکوورێ و  ەاز کێشووەی کووەرد ڕە  بکوورێتەوە و دەنیووی موواف

 :نە  ەمانەنشێەا چەار ەم  . ەجیاتی  ەوەی حەل بکرێ، مەنحەل بکرێپرسی کەرد 

 حاشا کردن  ە بەونی پرسەکە یان پاک کردنەوەی ڕووی پرسەکە.  ە  

 گۆڕینی ڕووی پرسەکە یان شێەاندنی پرسی کەرد . ب

 " کەردگە ی "پێکیاتەشکێنی چەمکی . ج

 پێشنیار کردنی ڕێیاچارەی نادادپەروەرانە. د
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بردنووی پرسووی دا   ر کووام  ەم شووێەازانە بووۆ بەالڕێهە  وواوڕێکی کووەر   ە ەوەی بەر 
شوووێەازە بەڕواەە  جیووواوازانە  چوووەار ەم پێەیاوووتە باسوووی  ەوە بکەیوووو  ەوەکوووەرد بووودەین
دیوواردەیەکی واحیوودن و بەشووێەەیەکی جەوهەری جیاوازییووان دیووەی  چووەاردا   ەڕاسووتی
هوۆی دا بوەونەتە  ،  ە درێو وایەنەم شێەازانە  ەکار کرابوهەرکام  بەەم . پێکەوە نییە
دا هەتوا  ەم شوێەازانە  ە جیواتی  دا و  ە داهاتەوش هەەچەون  ە کەردستان شەڕ و تێ 

 ەکار بکرێو، شەڕ شێەەی بەرەوڕوو بەونەوەیەکی مۆدێڕن  ەگەڵ پرسی نەتەوەیەک 
دا هووواواری کوووەرد  ە   ەڕاسوووتی. هەەچەون و تەنووودوتیوی هەر دەقەومێوووتەوە و تێووو 
تەنوودوتیوی  بووڤووتنەوەی مووۆدێڕنی نەتەوایەتیوویەوە  ەوە بووەوە کە بووا شووەڕ وسووەرەتای 

 ەم الوە الیەنوووووی . جێیوووووای ڕێیاچوووووارەی موووووۆدێڕن و دیکاۆماسوووووییانە نەگووووورێتەوە
گەڕڕە  از بە دەسەەتەکەی و بە  یمکاناتی مواددی و چەکوداریی  وۆی ە دەسەە 

 ێاووتا دەزگووای . دسووتانبووەوە و  ە بەرانوومەر  ەم داوایەدا هێرشووی کووردووەتە سووەر کەر
 و ڕەنوویە  ەاز دەناسووێن  کووەرد بە شووەڕ ەاز و  ووۆی بە  اشووتی ،تەبایغوواتی ڕێووویم

 .کێشوویاکەش وەباەی بۆ ب ەەکی سا

بە دوای  ەم هەمیشوووە  ەازەکان بۆسوووەر کەردسوووتان   ەبەر  ەوەی هێرشوووی دەسوووەە 
ڕەنویە  واوڕدانەوەیەکی  ێورا  ەم بۆچەونوانە  هاتەوە بۆچەونە شێەێنەر و شۆەینییانەوە

  .کەە  نەب  ب 

 

 یان پاک کردنەوەی ڕووی پرسەکە حاشا کردن  ە بەونی پرسی کەرد. ١-٢

دا   ەازان دەسوووووتیان بوووووۆ بردبووووو  و  ەڕاسوووووتی کەرەسوووووتە کە دەسوووووەە  سووووواکارتریو
 ەگەڵ دواکەوتووووەوانەتریو و ناشارسووووتانیانەتریو کەرەسووووتەش بووووۆ بەرەوڕوو بووووەونەوە 

 ەم شووێەە بەرەوڕوو . پرسووەکەیە ، حاشووا کووردن  ە سووەر ەبەریپرسووێکی  ەم چەشوونەیە
 .بەونەوەیە زیاتر  ەوەی ساکار بو  سواویاکانەیە و زیواتر  ەوەی هەەە بو  گەمووانەیە
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دوای سەدوبیاووو  سووواڵ مێووووووی  ەبوووا  و بەر وووۆدانی گە ێووو ، کاربەدەسوووتێکی 
نیەێی دابکچوووڕێ و  موووی هەتوووا بنوووادە ،نە ەێنووودەوار بووو  و بەرەوڕووی  ەم  ەەوووکە
دا  ەبەر  ەوەی هەموەو  ەەو   ۆیوان بە  شەکرانەبوێر ب  کە بە  ۆشوییەوە  ە  ێوران

 ێرانوووی دەزانوووو یوووان  ۆیوووان بە ماوووەەمان دەزانوووو، پرسوووێکی وەک پرسوووی کوووەرد  ە 
زیاتر  ەوەی بۆ  ەمە بش  وەسفی ناڕاس  بەونی وەپاڵ بدرێ،  ەمە دا نییە،  گۆڕێ

 .وەسفی گەموانە بەونی وەپاڵ بدرێشیاوی  ەوەیە 

  ە هەر چووووەار پووووارچەی  ەم قاووووەیان  ەازانی سووووەرکەتکەر  ەوەیە دەسووووەە  سووووەیر
قاوەی دەسەەتمەدەسوتەکان دا  هەموەو پارچەکوان ە . دووپا  کوردووەتەوە دا کەردستان

، جیاوازی  ەگەڵ  ەو وەتانەی دی کە کەردیان تێدا دە ی   ەوەیە کە وەتی  ێمە
دەرحە  بە کووووەرد بکوووورێ،  ێوووورە  ی نوووواحەقییەک  ەگەر  ەو وەتووووی دیووووکەهەیە و 
دا  ە گرفتووی وا  ەگووۆڕێنوود پووتەوە ککە  ە نێووەان کووەرد و گەیوورە کووەرد هێبوورایەتییە

دا  اوڕ دانەوە  ە مێووویەکی دوورودرێوی  ەبوا    ە هەمەو پارچەکان هەەمە . نییە
 وووۆڕاگری  ەالیەن  ەەکوووی و بەر وووۆدان و هێووورش  ەالیەن دەسوووەەتی ناوەنووودییەوە و 

 .ەوەانە هەەدەوەشێننکەردستانەوە،  ێرا  ەم بۆچەون

دا دووپوا  کوراوەتەوە بەەم  ە   ەم قاەیە  ەگەرچی  ە هەمەو پارچەکانی کەردستان
گەتەویانە  ەبەر  ەوەی کەرد  ەگەڵ تەرک  .زڤر زیاتر جە تی  ەسەر کراوە دا  ێران

ەتەوەیەکووی  ێوورانییە و زمووانەکەی  ە پووۆ ێو و  ەرەب هوواوڕەگەز نیوویە و بە نیووواد، ن
زموانە  ێرانییەکوان  دێوتە  ە موار و کوەرد  ە  دا وەک یەکێو   ە کردنی زمانناسان

کەوابوەو دڤزی کوەرد  یان بکا،  ۆی بە  ێرانی دەزان ، هەر شەێنێکی  ەم جییانە 
 . جیاوازی هەیە دادا  ەگەڵ دڤزی کەرد  ە وەتانی دیکە  ە  ێران

 ەوەیە  ەگەر  ەم قاوووووانە ڕاسووووو  بوووووو، نەک هەر ە بەرپرسوووووایەتی  ڕاسوووووتییەکەی
حاکمییەتی  ێران بە نیامەتی کەردانی جییان کەم ناکاتەوە بیرە  ێران دەب  وەکوەو 

.  ەەکووی هوواوڕەگەزی  ووۆی بناسوورێ تریو دەوەەتووی جییووان بە نیاوومەتی نووابەرپرس
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 ەەکوووووی بە پوووووارێڤەری مووووواف و بەر ەوەنووووودییەکانی  ان ۆیووووو هەموووووەو دەوەەتەکوووووان
تەرکیووا سوونەوری هاوبەشووی  ەگەڵ . دەزانووو  ان  ە هەمووەو جییووانهوواوڕەگەزی  ۆیوو

 رە  بە کەمینەیەکوی توەرکی  وەزبەک کە  ەوێ دە ی ەفغاناتان نییە بەەم سەبا
بە مووووافی  ووووۆی دەزانوووو  هێووووڤی  ە  ەفغاناووووتان هەبوووو  و بەرگووووری  ە موووواف و 

پاراسوتنی موافی  ەو  ڕووسویا بوۆ .بەر ەوەندی  ەم کەمینە هاوڕەگەزەی  وۆی بکوا
ی  ەەوووکە بەڕەگەز ڕووسوووەی  ە بوووێ ڕووس و کوووریمە دە یوووو،  ەو یەک دوو سووواەە

 . ە هیو هەوەێ  درێخی نەکردووە دا دوایی

وا هەسووو  بکوووا  دا  ەوالوە هەمەوموووان  اگووواداریو حووواکمییەتی  ێوووران  ە هەر وەتێووو 
کوووەردی  ەو وەتە و واتە بە گوووەتەی  وووۆی هاوڕەگەزەکوووانی  وووۆی و بە هەر 

کوراوی سوەرەتایی  ،  ەریکوو موافێکی زەو بو  دانێ  رەوەری و ڕەنج و قەربانیکەێ
الو ەوالی سەرشووانی  ووۆی   ەم بە  ەرکووی بوو   ەم حوواکمییەتە  ۆیووان وەردەگوورن،  ەوا

 ەم  یەنی بووووۆ پووووەوچەڵ کووووردنەوەی ووووا درێو ووووایەن یووووان کەر  هەوەێکووووی دەزانوووو 
پرسوویارێکی سووەرەکی کە ڕوونوواکمیران و . هەبوو  ە بەرنووامەدا کووەردان  دەسووکەوتەی

سیاسەتمەدارانی  ێرانی دەب  وەموی بودەنەوە  ەوەیە  ەوە چ جوۆرە هواوڕەگەزێکە کە 
 ەوە چ دا بەر ەوەندییەکانی بەد ی بەر ەوەندی  ۆتوان دەزانوو؟   ێەە  ە هەمەو جییان

گەزێکە ڕێویمی پاشایەتی ویاتی بە سەددامی بفرڤشی و ڕێویموی کۆمواری هاوڕە
دا  کووووامە دەوەە   ە جییووووان ەیەوێ بە حەشوووودی شووووە می بفرڤشوووو ؟ یاوووو می د

هاوڕەگەزەکووووانی  ووووۆی  ەنوووواو ۆی وە  قەەچووووۆ دەکووووا و  ەدەرەوەش  ە هوووویو 
هەر   ەوە چ نیێنیویەکە کوەرد  ە گێڕییەک بوۆ شوکاندنیان دەسو  نواگێڕێتەوە؟ پی ن

دەزانو ، بەەم  ێوەە  ە هەر  ب ، وەک  ێوەە دەەوێو،  وۆی بە  ێرانوی  شەێنێکی جییان
ش  ب  بە بێیانەی دەزانوو و وەک هەڕەشوەیەک  شەێنێکی جییان کەردێکتان پ 

 بۆسەر بەر ەوەندی و تەناهیی نەتەوەییی  ۆتان حیاابی  ەسەر دەکەن؟
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. دسوتانی باشوەور گەرمەر ە کە تا  ەوا ماوەیەکە پرسی سەربە ۆیی و ڕێفراندڤم ێا
هیو وەتێ   ەوەندەی  ێران کواری جیوددیی دیکاۆماسوی و سوەربازی، بە اشوکرا و 

 .دا نییە شکاندنی  ەم هەوەە  ە بەرنامەی کاری  بە نیێنی ، بۆ تێ 

  تەانی  ێرانوی ویاوتەویانه هێنودێ  سیاسوه  وه مه ی بیاوته ده تاکانی سوه ره سوه  ر  وه هه 
نێکی کە بوووەونی کەردسوووتا ڕابکێشوووو  و  اەوووه تی  ێوووران بوووۆ  وووه هرنمی حکەومووو سوووه

و  ە نێەان دوو دەوەەتی ڕکەبەری  ێوران واتە تەرکیوا و  دا سەربە ۆ  ە جیرانەتی  ێران
و  5291کانی  سوواەه   ووه.  ێوورا  زیوواتر  ە هەر دەوەەتێکووی دیووکە بە سووەودی  ێوورانە

بیوور  وه  کانی تەرکیووا انییووهتەور پان  شووەی فشووار بانیه ەودی  هحم دا دکتووۆر مووه5291
ڵ  گووه کووان  ه ی کەرده وه ر  ووه بووه ەوو   ه و پێیووان ده  وه هێنێتووه سووتانی  ێڕانووی ده ده کاربه

نێوووەان  ێوووران و    ۆ  وووه ربه ن، بوووەونی کەردسوووتانێکی سوووه کوووه ەه چه کان هاوڕه  ێرانییوووه
دا  نده روبه هو سوو ر  ووه هووه. و ی بووۆ بوودا بوو  حووه و  ێووران ده  سووەودی  ێرانووه  دا بووه  ەسوومانی

یان  وه وسووای  ێووران باسووی  ووه سووتانی  هەد زایانی سیاسووی و کاربه شوواره  هێنوودێ   ووه
کورێ  ەکەو ده بوه  ر بوۆ  ێوران  واەێکی الواز نییوه ک هوه ی کەرد نه کێشه  که  کردووه

  فشوووار  وووه حمەودی  ه دکتوووۆر موووه. هێڤی  چووواوی  ووو  بکووورێ ک  ووواەێکی بوووه وه
باسووی   وه تووه دا بوواوی کردووه گۆەوواری  اینووده   ووه 5291سوواەی    ووه  دا کووه وتارێوو 

تر بووەونی  نیاو بووۆ بوواش ناو ۆ هێنوودێ  هووه کان  ووه  ێرانییووه  پێەیاووته  ی کووردووه وه  ووه
تی  سیاسوووه  نیری  وووه ش الیوووه وه ره ده  وه و  وووه ەمێننوووه کوووانی نووواو ۆ هه دڤ وووی کەرده
 3.ن  ۆ بکه ربه کەردستانی سه

ێو دەنیووی دکتووۆر مەحمووەودی ا دەنیووی  ە گووەد  ە مێوووووی دیکاۆماسوویی  ێرانووی
تر کردنوی دڤ وی کوەردانی نواو ۆ و  بواش"وە و  ە جیواتی  ەفشار هەرگیڤ نەبیاوترا

قەەچووووۆ کردنووووی کووووەردانی نوووواو ۆ و "، "الیەنیووووری کووووردن  ە کووووەردانی دەرەوە

                                                           
 : م کتێمه کی  ه پێشه  بڕوانه  3

 99و92ی ابراهیم یەنای، تیران، انتشارا  پانیذ، صص  م  داول، دیەید، تاریخ معاصر کرد، ترجمه
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بووووەو بە سیاسووووەتی ڕەسوووومی و نەگووووۆڕی " گێووووڕی بەد ی کووووەردانی دەرەوە پی ن
 .دا  ەازەکان  ە  ێراندەستە ناوەندمەدەسەەت

 ەم هەمووووووەو هەوەەی دەسووووووەەتی ناوەنوووووودیی  ێووووووران  ەنوووووواو ۆ و  ە دەرەوە بە د ی 
دا پرسووێ    ە  ێووران نیشوواندەری  ەوە نیوویە کەبوڤووتنەوەی کووەرد بە هوویو شووێەەیەک 

ەوەیە پرسێکی بەناوی پرسی کەرد بەونی نییە، بەەکەو تەواو بە پێچەوانە نیشانەی  
دا بەناوی پرسی کەرد بوەونی هەیە کە  ی  ە  ێرانیمێووو کێشەیەکیزڤر جیددی و 

.  کوواب ونی  ەم پرسووەبە بووە  یعتووراف حوواکمییەتی  ێووران نووایەوێ بە ڕەسوومی بناسوو  و
، شوووووەڕ و نەتەوەیەکە کوووووردن بە پرسوووووێکی  ەم چەشووووونە کە کێشوووووەی یعتوووووراف نە

مووووارە کە هەر دا  ەو الیەنە تاوان تەنوووودوتیوی  وووو  دەکەوێووووتەوە و  ەم تەنوووودوتیوییەش
 ەبوونەڕەتەوە قەبووەوەی نیوویە کە پرسووێکی  ەم چەشوونە بووەونی هەیە هەتووا پێەیاوو  بوو  

  .بیەڕێ بۆ کێشەکەبەدوای دڤزینەوەی ڕێیاچارەیەک 

 

 گۆڕینی ڕووی پرسەکە یان شێەاندنی پرسی کەرد. ٢-٢
  ەوە بوەوە دا بوەوە هەوەێکی دیکە کە بە جیددی  ە بەرنامەی کواری ناوەنود ەازەکان

ەونی بو دا ەیەک  ە کەردسوتاندا کێشو ە  ە هەندێ  بوڕگەی مێووویویکە ب ێو ڕاست
ەی  ەەکووی کووەرد نەبووەوە بەەکووەو کێشووەی چەنوود هەبووەوە بەەم  ەم کێشووەیە کێشوو

گیووووراوی بێیووووانە بووووەوە کە بە دنەدانووووی نەیووووارانی  ەڕانیێڤ و بەکرێحیڤبێکووووی شوووو
 ووۆی  ، ەم بۆچووەونە .حوواکمییەتی  ێوورانەوە هەنوودێ  جەوەەیووان  ەنوواوچەدا کووردووە

 : ێرەدا  اما ە بە دوانیان دەکەیو .چەندیو وێر ێنی جۆراوجۆری    کەوتەوەتەوە

 ەکرێییراو بەونی حیڤبە کەردییەکانو ب١-٢-٢   

 ەم قەوانە بەدرێوایوووووی مێووووووووی  ەبووووواتی کوووووەرد پەیتوووووا پەیتوووووا  ەالیەن  . ە ووووو 
ناوەند ەازەکان دەەێو هیو کام  ە بڤووتنەوەکوانی کوەرد . دراوەتە ناوەند ەازەکانەوە   
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 ەم دا  واوەنی ڕەسوەنایەتی نەبوەوە و   ە بڕگە جۆراوجۆرەکوانی مێووووی  ەبواتەکەی
نی  ەەکوووی ەەیاووو  و دا وووەازی کوووۆمەوە بە ونزیووواتر  ەوەی بەسوووترابێتبوووڤووتنەوانە 

تەوە بە تاکتیووو  و سوووتراتێویی هێوووڤە بێیانەکوووان و نەیوووارانی کەردسوووتان، بەسوووتراونە
وانوویەی  ەوانەوە بووڤووتنەوەی کووەرد  ە کوواتی  ە ڕ. ر ەوەنوودییەکانی وەتووی  ێوورانبە

 وووایەنی سوووەر بە یەکێتوووی  ی کەر کجوووەوەەیە دا دامەزرانووودنی کۆمووواری کەردسوووتان
یوو  بەسووترابۆوە بە دەوەەتووی  ێوورا  و ٧٤ووتنەوەی دوای شۆڕشووی بووڤ. سووۆەیە  بووەو

کانی  ەرەباوووتان و ڕاسوووانی توووازەی ڕڤ هەەتوووی   ە جەماوووەرەحیڤبوووی بە ووو  و 
دیووارە  ەبەر  ەوەی هوویو وەتێوو  و و یەک  ەوان  ێووران و . قەتەرەوە گوورێ دراوە

ەانو هەرگیووڤ بوو  ڕکەبەر و  ەنیمووی نوواوچەیی نوواب ، کەوابووەو ناوەنوود ەازەکان دەتوو
هەمیشە  ە هەنمانەی بیانەو و وهمی  ۆیانەوە نواوی وەتێو  یوان الیەنێو  بیێنونە 

م هەر وەک گەتمووان بەە .بەم الیەنە تراوەتەوەبەسوو دەر و پێیووان وابوو  شۆرشووی کووەرد
چارەسووەر مووانەوەی کێشووەیەکی گەورەی  کووارکردی هەەەێاووتێکی  ەم چەشوونە، ب 

  .هەەچەونە سەرهەەدانی شەڕ و تێ  چارەسەر مانەوەیەش وە  و کارکردی  ەم ب 

 ەگەر بەڕاسووتی . شوویان بڕوایووان بەم قاووەی  ۆیووان نیوویەان تەنووانە   ۆیناوەنوود ەاز
ی کەردسوتانی دێمەکڕاتقاەی حیڤبە کەردییەکان و  ەسەرووی هەمەویانەوە حیڤبی 

 ەجیاتی  ەوەی پێەەندی بە ویاتی مێووویی گە وی کوەردەوە هەبو ، پێەەنودی  ێران، 
بەسوتراوتریو  پ    و پش ، کەوابەو باشتریو هەەەێاوتی نەیارانی  ێرانەوە هەیەبە  ەاس

سوە ماندنی  بوۆ تورڤ کردنوی حیوڤبە کەردییەکوان و پ  ،سیاتمی ناوەنودی هەنیاو بۆ
کوووۆمەەنی  یبەری بەونیوووان  ە پشوووتیەانی بەسووتراوە بەونیوووان بە هێوووڤی بێیوووانە و بووو 
ڕێفرانوودڤمێکی  ووازاد  ە  ێوور  بووۆ هەمیشووە  ەەکووی کەردسووتان  ەوەیە کە جارێوو 

پوێیەی ڕادەی ، هەتا دا بەڕێەە بچ  دستانناوەندە نێەدەوەەتییەکان  ە کەر یچاوەدێری
ەکەی اسوتییڕ .دەربوکەوێ دا بە کەردییەکوان  ە کەردسوتانو پێیەی حێوڤ حاکمییە 

 ەم ڕێفرانووودڤم و هەەموووواردنە  وووۆی  یدەسوووەەتی ناوەنووود ، ەوەیە بەدرێوایوووی مێوووووو
هەموووەو الیەک دەزانووو  . و هێوووڤی کوووەردی  بە تەحەداوە داوای کوووردووە دزیوووەەتەوە
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پێیەی  ەو الیەنەی پێداگری  ەسەر ڕێفراندڤم و هەەمواردنی  وازاد دەکوا  ەچواو  ەو 
 ،بوووۆ نوووادا هووویو شوووێەەیەک ماوووی ەالیەنەی  ە ڕەوتێکوووی  ەم چەشووونە تۆقیوووەە و ب

کە بەبو  تورس  وۆی  کە  ەوەندە متمانەیەی بە ۆی هەبو هێڤێ  دیارە . چەندەیە
نواب  بەسوترابێتەوە  بە  ەنمامی هەەمواردنی  ازاد و دەنیوی  ەەکوی  وۆی باوکێرێ،

ترسوی حواکمییە   .بە  ەەکی  ۆیبەستراوەتەوە  ش  بەەکەو ب  ،بە هێڤی بێیانە
 ەبەر  ەوە نییە کە بەستراوەتەوە بە بێیانە، چوەنکە حیڤبوی  ەم  دێمەکڕا  ە حیڤبی 

 ەو ڕیشوە بەربواوەیە ترسوی حواکمییە  . ا جێیای ترس نیویەد چەشنە هەر  ەبنەڕە 
دا   ەەکی  ۆی و  ە مێووو و  ە کۆمەەیای  ۆی کە بڤووتنەوەی کەردستان  ەناو

  .دایکەتاوە

پرسی بوۆ دیواری کردنوی ڕادەی  دا، نەک هەر  ە گش  حاکمییەتی زاڵ بەسەر  ێران
ی دەترسو ، بەەکوەو جێیە و پوێیەی حیوڤبە کەردییەکوان  ە کەردسوتانی دیوەی  وۆ

واتە گرفتوی . پرسی  ە کەردستانی دەرەوەی سونەوری  ۆیشوی هەیە ترسی  ە گش 
دا  ەگەڵ موووافی دیووواری کردنووووی   ەم شوووێەە سیاوووتمە سیاسوووییانە هەر  ە بوووونەڕە 

: دوو وەمە کە حوواکمییە  بووۆ  ەم ویاووتە دەیووداتەوە "پووی ن"و  "شووەڕ". چارەنەوسووە
زیواتر بوۆ  پوی نبۆ کەردەکانی دیەی  وۆی و  ، زیاتر  ەناو ۆی سنەورەکانی وشەڕ

 ەم دوو سیاسوووەتە  ە سروشوووتی کۆمووواری .  وووۆی کەردەکوووانی دەرەوەی سووونەوری
کۆماڕی  یا می  ە  ،کەوابەو با شرڤەەکارانی  ۆماەی.  یا مییەوە گرێ دراون

 .نەکەن" تەتییر"سیاسەتی شەڕ و شێەاندن، 

 هەەدان -تریو هۆ هەەێنمان  ەسەر بنەمای  راب .ب

. دا چەنووودیو جوووۆری بەەیەهێنوووانەوە هەیە  ە بوووەارە جۆراوجۆرەکوووانی بیووور و زاناووو 
نمووووەونە  واتە ڕیووووڤ کردنووووی 4" یاووووتەرا"یە  ە  ەیەهێنووووانەوە بریتوووویەجۆرێوووو   ە ب

هێنووانەوە  جووۆرێکی توور  ە بەەوویە. هەنوودەکییەکان بووۆ گەیشووتو بە بووابەتێکی گشووتی
                                                           

4
 induction 
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تە قیوووواس پووووێچەوانەی  یاووووتەرایە؛ واتە گەیشووووتو  ە بووووابە. 5"قیوووواس"یە  ە  بریتووووی
هێنووانەوە کە هەم  ە  جووۆرێکی تووری بەەوویە. هەنوودەکییەکان بووابەتە گشووتییەکانەوە بە

یە  ە  بریتوویو کەم قاووەی  وو  کووراوە  دا زڤر بوواوە دا و هەم  ە  یووانی ڕڤ انە زاناوو 
 ەم شوێەە بەەوویە هێنووانەوەیەدا بووۆ  .6"انهەەێنموان  ەسووەر بنەمووای باشوتریو هۆووو هەەوود"

 ەوەی  دا ەنواو گشو   ەم مەزەنودانە. شیکاریی دیاردەیەک چەندیو مەزەندە دەکورێ
 بەسووتراو بووۆ پ  دانەوەیەکووی پش  تر بوو ، وەک  ێوو  وێچووەوتر و موواقەوڵ  ە هەمەویووان

 .دیاردەکە حیاابی  ەسەر دەکرێ

کاتومێرێوووو   ە  ەو  بووووۆ نمووووەونە وای دابنووووێو کەسووووێ  دە ەوێ و دوای چەنوووود
بەەم . کاتێووو   ەم کەسوووە ویاوووتەویە بوووخەوێ وە  ویشووو  بوووەوە .تەوەهەەدەسوووتێ

ەوەی تەڕ بوەونی دان  ەم کەسە بۆ  ێ . کاتێ  بە اگا هاتەوەتەوە دیەیە وە  تەڕە
مەزەنووودەیەک  ەوەیە کاتێووو   ەم  .بکوووا وە  دەتوووەانی زڤر مەزەنووودەی جۆراوجوووۆر

مەزەنودەیەکی . کەسە  ە  ەودا بەوە، فڕڤکەیەک هاتەوە و وەتی  اوپڕ ێو کوردووە
سوووەربانی  تووور  ەوەیە  ەەکوووی دەروجیوووران هەمەویوووان پوووێکەوە حەسوووار و بەردەرکە و

مەزەنودەیەکی تور  ەوەیە کەسوەکە گەموان  ەو شوتە بکوا کە . وەکانیان شەتەوەتەماەە
  و پێووی وابوو   ەبەر  ەوەی تووازە  ە  ەو هەسووتاوە، چوواوی ڕەشووکە و بەچوواو دەیمینوو

مەزەنووودەیەکی   ەوەیە  ەو کووواتەدا کە  ەم  . ەگینوووا وە  تەڕ نیووویە ،کە دەکووواپێشووو
 .یکردووە و وەتی تەڕ کردووەاکەسە  ە ەودا بەوە، ڕێونە بارانێ  د

کاۆجێو   کام  ەو مەزەندانەی باسویان  و  کورا، مەزەنودەی  ەوتوۆ نویو بەهویو هیو
تریو  و شیمانەیان  ە  استی سیفردا بو ، بەەم دیوارە وێچوەوتریو و مواقەوڵ نەگەنمێو

واتە کاتێوووو   ەو کەسووووە  ە ەو دا بووووەوە، بارانێوووو  . مەزەنوووودەیە  ەوەی دواییووووانە
 .دایکردووە و وەتی تەڕ کردووە

                                                           
5
 deduction 

6
 Inference to the best explanation  
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ەسوەر هەەێنمان  " ەمە نمەونەیەکی ساکار بەو  ەم شێەە بەەیە هێنانەوەی پێی دەەێو 
 ەم نموەونەیەدا و  ە زڤر نموەونەی دیوکەدا، گەیشوتو . "بنەمای باشتریو هۆوو هەەودان

. باری  و  نەکەوێوتەوە ی زڤر کارەسوا مبە مەزەندەی ناڕاس  و هەەە، ڕەنویە  ەنموا
 ەەکوێکە، گەیشوتو بە بەەم کاتێ  باسەکە باسوی سیاسوە  و ویاو  و دا وەازی 

 ەسوووەر بنووواگەی  ەم مەزەنووودە هەەەیە مەزەنووودەی هەەە و ڕێکخاوووتنی بەرنامەکوووان 
 یباری  ووو  بکەوێوووتەوە و بمێوووتە هوووۆی  ەوەی  ووواوەدانی ڕەنووویە  ەنموووامی کارەسوووا 

 ە زڤر بوووووەاری سیاسوووووی و . دەەەرێووووو  و  یوووووانی  ە کێکوووووی زڤر تێووووودا بچووووو 
بەسووتنی دەمووارگر انە بە مەزەنوودەی هەەە شووەڕ و نوواکۆکی  وو   دا پش  کووۆمەەیەتی
واتە گریموووانەی  وووێمە . ی  ۆشووومینانەی باسوووەکەیەهەەووومە   ەمە دیوووە. دەکەوێوووتەوە

 ەوەیە  ەم ناوەدا الیەنی دەسەە  بەدەسو  دە وەازێ راسوتییەکان بمینو  بەەم بەهەر 
 ەو کوواتەی الیەنووی . دا تەوشووی هەەە دەبوو  هووۆیەک بوو ،  ە دیتنووی ڕاسووتییەکان

دەسووەە  بەدەسوو   ووۆی باشووتر  ە هەر کەسووێکی دیووکە ڕاسووتییەکە دەزانوو  بەەم 
دا نیووویە کە دانوووی پێووودا بنووو  و بەپوووێچەوانە بە هەموووەو  ەوێ یوووان  ە بەر ەوەنووودینوووای

هەەچەون   ەوە شوویمانەی ڕوودانووی شووەڕ و تێوو  شووێەەیەک بوویەوێ حاشووای  وو  بکووا
 .یەکمار بەرز دەبێتەوە

" دا کێشوووەی کوووەرد  ە  ێوووران"ی دانەوەی دیووواردە ێووو ن بوووۆ  وانا توووەێوەران و سیاسوووە 
دەکرێ بیوەترێ کێشوەی کوەرد  ە ەواوی . زەندە بنەوەدەستەوداوێنی زڤر مە دەتەانو

گیوووراوی  و حیوووڤبە کەردییەکوووان بەکرێ دەسوووتی ز یێڤەکوووان و زایوووۆنیڤمی جییوووانییە
 ەم  ڕەنوویە بیووەترێ ڕکەبەرە ناوچەییەکووانی  ێووران و هاوسوو  ناکۆکەکووانی.  ەوانووو
 و   دا کەەکوی  ۆیوانی  ەم کێشەیان  ەەەاندووە هەتا بتەانو  ە کاتی پێەیاو  وەتە

دا هەن کە  ڕەنیە ب وێو کەمینەیەکوی  وا اوەچی و مافیوایی  ەنواو کوەردان. وەربیرن
کووام  ە چوویو و تەێوەکووانی  ەەکووی کەردسووتان نوواکەن بەەم بووۆ  نووەێنەرایەتی هیو

 . ەندی  ۆیان  ەم کێشەیان  ە ەاندووەوبەر ە
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ەوەی ڕاسووتییەکەی  ەوەیە کە دەسووتەوداوێو بووەونی  ەم جووۆرە مەزەنوودانە  ە جیوواتی  
هەەێنمووان  ەسووەر بنەمووای "بوو ، " هەەێنمووان  ەسووەر بنەمووای باشووتریو هۆووو هەەوودان"

 بەەیەمان بۆ  ەم قاەیە چییە؟ .ە"تریو هۆو هەەدان  راپ

کردنەوەی ڕەوتەکووووان بە هووووۆی بەردەوامووووی مێووویووووی و بەربوووواوی  توووواقی. پ
     .جەگرافییەوە

 ایودڤ ۆ ییەکان، مێوووو و و زەرفی تاقی کوردنەوەی سیاسوەتەکان و سوتراتێوییەکان 
پێەیاتە هەم کوا  و هەم شوەێو هەتوا ڕادەیەکوی گەنمواو  ۆیوان  ەبەر  .کۆمەەیایە

یەک بکێشنەوە هەتا ڕادەی کارامەیی و ناکوارامەیی ڕەوتێو  یوان ڕوانینێو   ەم 
کووا   ە مێووووودا گەڕیووانی دەبوو  و  .دا  ووۆی نیشووان بووداکووراوەیە کووا  و شووەێنە

 ە واقیعوی مێوووو و  بیو بوا چواوەدێرێکی واقیوع .داافیاو جەگر شەێنی   ە کۆمەەیا
 :کۆمەەیای کەردی ورد بێتەوە

چ بڕگەیێوووو   ە مێوووووووی هوووواوچەرە هەبووووەوە، کووووەرد ووووو  ە رووی مێوووووووییەوە 
دا بوووەوب  و  ەم  بڤاەوووی ڕزگووواریخەازانە  ەبەردەسووو  یدەرفەتێکوووی بوووۆ وەگەڕ  اوووتن
کووەرد بە  ووازادی یووان بە دا   ە چ بڕگەیەکووی مێووویوویدەرفەتەی  ەکووی  دابوو ؟ 

دا النوی  کوەرد  ە دیوەی  ێوران نیێنی باجی بۆ  ەباتی نەتەوە ەازانە نەداوە؟  ەبواتی
 کەش و ینموووا  ەگەر . کەمەکەی  ە کووواتی سووومکۆوە هەتوووا  ێاوووتا بەردەوام بوووەوە

 وە  دا راو و پڕ  ە زەبر زەن  بەوە،  ەباتەکەی بە نیێنی بەڕێەە یهەوای سیاسی
کەشووەکەش بووڕووکەیەک کووراوەتەوە  ەبوواتی کووەردی   اشووکراتر و بووردووە و  ەگەر 
 .ڕاشکارانەتر بەوە

 ەبووواتی کوووەرد هەر هووواتەوە و  ە  وووو  ە رووی جوووەگرافی و پانتوووایی کۆمەەیووواوە
 ەگەر حەفتووا سوواڵ  .وەگرافیووایێکەوە تەشووەنەی کووردووە بووۆ جەگرافیووایێکی دیووکەجە

 ەمەوبەر شووارێکی کەردسووتان دەوری ناوەنوودی بووڤووتنەوەی  ووازادیخەازنەی کووەردی 
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نوی بی پێ  و ی چەندیو ناوەندی گەورە و گرینیەاوە،  ێاتا  ەم بڤووتنەوەیە  اوەنگێڕ
بەرباوتور  ش ەوە دەکرێ هەتوا چەنود سواەی داهواتەو  ەم فرەناوەنودییە هێنودەی دیوکە

 .بێتەوە

دەبوو   ەم پرسوویار گوورینیە  ەووی  ووازادیخەازی کووەرد وەپوواڵ بێیووانە بوودرێ، ەگەر بڤا
بە درێوایوووی  چ وەتێوو  و چ جووۆرە حوواکمییەتێکە  ەوە کە وەمووی پوو  بوودرێتەوە

 بەوە بە شەێنی نفەوزی بێیانە؟   هەرێمێکی تایمەتی ناوچە بە ناوچەی سەدەیەک،

رەوڕووی  ایودڤ ۆ یی ڕەنیە الیەنی کەردی هەتا  ێاتا بە جیددی  ەم پرسویارەی بە
نەکردبێتەوە کە بۆچی تەمەنی بڤاەی ڕزگاریخەازنەی گە ی کوەرد  ە  انەناوەند ەاز

ڕەزاشووا کاتێوو  تەمەنووی هەمووەو دوەەتەکووانی هوواوچەر ی ناوەنوودگەرا زیوواتر بووەوە؟ 
دەسوەەتی . دا بوەوە  ەازانەی کوەرد  ەگوۆڕێ دەوەەتوی دامەزرانودووە، بڤاەوی ڕزگواری

رد  ە زەمووووانی گە ووووی کووووە .وگووووەڕتر بووووەوە بڤاەووووی کووووەرد گەرم ،ڕەزاشووووا ڕوو وووواوە
. ی بەڕێووەە بوورد٤٤-٤٤دامەزرانوود و شۆڕشووی  حەمەڕەزاشووادا کۆمووارێکی نەتەوەیووی

دوای . وبە تی حەمەرەزاشوواش تێوو  چووەو،  ەبوواتی کووەرد هەر تێوو  نەچووەو تە وو 
دا یەکێووو   ە  هووواتنە سوووەرکاری کۆمووواری  یاووو می  ە دەیەی شێاوووتی هەتووواوی

دا، بڤاەوی ڕزگواریخەازانەی گە وی  بڤاەەکوان  ە  اسوتی ڕڤ هەالتوی نواویوگەورەتریو 
ک  هەیە نەزان   ەگەر ڕڤ ێ  کۆماری . بەو  دا کەرد  ە کەردستانی ڕڤ هەە 

 پەرەسەندووتر و گەشەکردووتر دەب ؟دیاان  یا می  بڕوو    ەباتی کەرد 

انێوو   ەسووەر مەرجێکووی  ەوتووۆدا  ەگەر کەسووێ  بوویەوێ بەڕاسووتی هەەێنم  ە هەل
دەب  دان بەوەدا بیێن   بنەمای باشتریو هۆو هەەدان بۆ کێشەی کەرد بەدەستەوە بدا،

هێنوووانی موووافە  بوووۆ وەدی مێووویووویبەگوووەڕی کە  ەنووواو گە وووی کوووەرددا ویاوووتێکی 
نەتەوەییە زەوتكراوەکانی هەبەوە و نەێنەرە سیاسییەکانی گە ی کوەرد  اموادەن بواجی 

    . دەن ەبا   ە پێناو  ەم  امانمە ب
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الیەنووی ناوەنوود ەاز و جووا چ ناوەنوود ەازی دەسووەە  بەدەسوو  بوو  و چ ناوەنوود ەازی 
 دەرەکراو  ە دەسوەە  بو  و نەک هەر هەەێنموانەکەی  ەسوەر بنەموای باشوتریو هۆوو

 ە . تریو و نەشیاوتریو شیکارییەکانی  دەبو  هەەدان نییە، بیرە دەستەوداوێنی  راپ
ەوروو بووووەونەوە دواکەتووووەوانەیە  ەگەڵ کێشووووەی ڕوانوووویەی  ووووێمەوە  ەم چەشوووونە بەر

 .و نا ارامی و ناسەقامییرییە هەەچەون شەڕ و تێ نەتەوەیەک، بەرچاوتریو هۆی 

 

 بەونی حیڤبە کەردییەکان شەڕفرڤش. ٢-٢-٢   

دا بووواوی   ەکووومەری گەنموووی،  ەم وتوووارانەی کە  ەسوووەر کێشوووەی کوووەرد  ە  ێوووران
ڕاکێشووی  ەبووارەی مێوووووی هوواوچەر ی کووەرد  کووردوونەتەوە، بانیەشووەیەکی سەرنج

دا  ١٣٧٤ی ڕێمەنودانی ٢٢بانیەشوەکە  ەوەیە کە شۆڕشوی  ێوران  ە . هێناوەتە گۆڕ
نودان واتە ڕڤ ێو  ەی ڕێم٢٣ی کەردسوتانی  ێوران  ە دێمەکڕاتسەرکەو  و حیڤبی 

ی بە د ی دوای سەرکەوتنی شۆرش و هاتنە سەرکاری سیاتمی تازە، شوەڕی  وۆ
درێووەی کورد و هەر  انی مەهابواد دەسو  پ گوسەر پاد ەم سیاتمە و بە هێرش بردنە 

 . ەم شەڕە بەو کە دواتر زڤربەی ناوچەکانی کەردستانی گرتەوە

نوووووی  ەم سیاسوووووییەکانی  ێرادوای  ەکووووومەری گەنموووووی، هەنووووودێ   ە چووووواالکە 
 . وەدا گەتیانە ووێوەکانیان نەوسیو و و ەتەوە و  ە بانیەشەیەیان دووپا  کردوو

 اموا ە کوردن بەر  ەوەی  ە ڕادەی ڕاستی یوان ناڕاسوتی  ەم بانیەشوەیە بکوۆەینەوە، 
 :بە چەند  اەێ  پێەیاتە

دا  "پەروەندە سازی"و " نەوسی بەو تەن " ەبوەاری  ادەتەن هەوەی  ەم چەشنە،  .یەکەم
ی  ەە  و ی اتنی بیروڕای گشت دانان و ڕێ   ەم هەوەنە بۆ شەێو. بەڕێەە دەچو
وەی ەو تەنووانە  هێڤەکووانی دەرپێوودانی  ایوودڤ ۆ یکی هێڤەکووانی حوواکمییە    ۆراک

دا، بانیەشووەیەک، هەواەێوو ،  نەوسووی   ە بووەو تەن. بەجوو  دەکوورێو حوواکمییەتی  ج 
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بەرهەم ەکووردەوە  ەالیەن کەسووێکەوە یووان الیەنووێکەوە ی بشوویکارییەک یووان پێشوونیارێک
 ە الیەن کەسووانی دیوووکەوە ( انموووەه)و دواتوور هەر  ەم گوووەتەیە بە شووێەەی هەراو  دێ

دانان  ەسوەر بیوروڕای گشوتی بە باشوتریو شوێەە  دەگەترێتەوە هەتوا مێکانیاومی شوەێو
 . بەڕێەە بچ 

بەج   ەالیەن کەسووانێکی  دەسوو دوای  ەوەی گەنمووی  ەم بانیەشووەی بەرهەم هێنووا، 
 نی و هەندێ  کەسوی دیوکەوەوەک محەممەدی سەهیمی و  ەتا ەە هی مەهاجرا

ری ە ەکم. ی گە ی کەرد دووپا  کراوەانەقۆستراوە و بە د ی  ەباتی ڕزگاریخەاز
. بووەو تەن نەوسووی دەسوو  پوو  کوورد ەدا ب کوواری  ووۆی  ە سووەپای پاسووداران گەنمووی

یەکموار زڤر کەەکوی  ،باەی تەنود ا ڤی حواکمییە  دواتری  کە بەو بە ڕە نەگری
  . ە شارەزایی  ۆی  ەم بەارەدا وەرگر 

دا بوۆ ڕەوایوی بە شویو بە هێرشوی  ەە ڕیەایە  و سێناریۆیانە  ە بونەڕە  ەم شێ .دووەم
بەرەوڕوو بەونەوەی ڕێویمی تواران  یحاکمییە  بۆ سەر کەردستان و پاساودانی شێەە

 ەتوووا ەە هی مەهووواجرانی  ە بەرنوووامەیەکی تە ەویڤیوووۆنی .  ەگەڵ پرسوووی کوووەردە
سووی دا وەک پاسوواو هێنووانەوە بووۆ هێرشووی چەکووداریی کۆموواری  یاوو می بووۆ  بی بی

سووووەر کەردسووووتان  و شووووەپۆ ی  یعوووودامەکانی سیاووووتم  ە کەردسووووتان بە دەسووووتی 
یووووڤبە کەردییەکووووان  ە سوووومەینێی ڕڤ ی کەسووووانیکی وەک  ەەخوووواەی، گووووەتی ح

سەرکەوتنی شۆرشەوە، چەکیان بە د ی دەو ەتوی توازە هەەیور  و هەر دەوەەتێکوی  
 ە جیووواتی دەوەەتوووی  ێوووران بوووایە، هەر بەم شوووێەەیە  ەگەڵ گرووپێکوووی شوووەڕ ەازی 

ش  زادە ماووووتەفا توووواجحەمیوووودڕەزا جەالیووووی پووووەور و  .چەکووووداردا بەرەوڕوو دەبووووەوەوە
 .دووپا  کردووەتەوە اننەیهاوشێەەی  ەم قاا

ڕابوووردوو  ە  دانی شوووەڕ و  یعووودامەکانیشوووێەە بۆچەونوووانە نەک هەر بوووۆ پاسووواو ەم 
گەمووووان زەینییەتووووی بوووواەی  ، بەەکووووەو ب سوووواەنی سووووەرەتای شووووۆڕش دەردەبووووڕدرێو
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 وووەازی حووواکمییە  و تەنوووانە  بەشوووێکی زڤر  ە  ۆپۆزیاوووۆنی  ێووورانی  بوووۆ  ڕێفۆرم
 .ەگەڵ کێشەی کەرد نیشان دەدەنویان  بەرەوڕوو بەونەوەی داهاتە

تەنووڤی مێووووو  ەوەیە کەسووانێ  کە پاسوواو بووۆ شووەپۆ ی  یعوودامەکانی  ەەخوواەی  ە 
کەردسووتان دەهێنوونەوە،  ۆیووان بە د ی شووەڕ و تەنوودوتیوی دەزانووو،  ەو حیووڤبەش کە 

ووێوو بوۆ دڤزیونەوەی چارەسوەرییەکی  اشوتیخەازانەی  سکرتێرەکەی  ەسەر مێڤی و 
 .دەناسێنوبە شەڕ ەاز  وەکە را!! ووێوکار  ە دەستی الیەنی و کێشەی کەرد، هەر ب

بوا بیەڕێیونەوە بووۆ ریوەایەتی  ەکوومەری گەنموی  ە شووەڕی ڕێوویم  ە کەردسووتان کە 
بەدەسووتەکانەوە بیوورە   ە دەسەە  ،ی ناوەنوود ەازەکانی ێاووتا بووەوە بە ریووەایەتی ڕەسووم

 .  ەتی و هەتا  ۆپۆزیایۆنی دەرەوەی و  ەازەکان هەتا ڕیفۆرم

توواقە ڕڤ ێکووی   دێمووەکڕا دا حیڤبووی  گەتمووان  ە ریووەایەتی گەنمووی و هاوبیرەکووانی
دا ڕڤ ێو   ی ڕێمەنودان٢٣نەیتەانی  ەگەڵ سیاتمی توازەدامەزارودا هەڵ بکوا و  ە 

دوای سەرکەوتنی شۆڕش بە شێەەی چەکداری هەەیکەتایە سوەر پادگوانی مەهابواد 
 ە هەموەو  .دەسوتی پو  کورد دێموەکڕا  حیڤبویو بەم شێەەیە شەڕی نێوەان ڕێوویم و 

دا دیارە چۆن موامەەە  ەگەڵ گرووپێکوی چەکوداری  سیاتمە سیاسییەکانی جیانی 
و  ڕێووویم بووۆ سووەر کەردسووتانی یکەوابووەو هێرشووی چەکوودار. بەرهەەاووتکاردا دەکوورێ

 یعووودامەکانی سوووەرەتای سوووەرکەوتنی شوووۆرش و  وووی دوای  ەویووو  کردەوەیەکوووی 
 .پاساوهەەیڕە

سوووووێناریۆکەی گەنموووووی درڤیە و بوووووۆیە هەەمەسوووووتراوە هەتوووووا پاسووووواودەری دیوووووارە 
دا شووووۆڕش  ەمووووڕڤ  ە توووواران   ە سوووویناریۆی گەنمووووی .جینایەتەکووووانی ڕێووووویم بوووو 

ریو شوەێنەکانی سەرکەوتەوە و دەزگاکوانی سیاوتمی توازە بوۆ ڕڤ ی دوایە  ە دوورتو
 ەو هێرشوەی  ینموا . دامەزراون و سوەقامییر بوەون دا ە مەهاباد  ێران و یەک  ەوان

رڤ ێوو  دواتوور کوورایە سووەر پادگووانی مەهابوواد نەک هێوورش بووۆ سووەر پاشووماوەکانی 
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دیووارە  !سیاووتمی پاشووایەتی بەەکووەو هێوورش بووۆ سووەر حوواکمییەتی سیاووتمی تووازە بووەو
و پیووواو حە  ب ووو ،   ێع نوووی شوووەڕ بە د ی سیاوووتمی توووازە بوووەوە ەوەش بەمانوووای 

دا سوەپاوە، چ  ودەس  بەسوەری سیاتمی تازە، بەستەزمان جیە  ە شەڕێ  کە وا دەم
و  ە  ەگەڵ کێشووەی کووەرد بووۆ نەموواوەتەوەبواردەیەکووی دیووکەی بووۆ بەرەوڕوو بووەونەو

زە و جویە  ە پیواوێکی شوەریفی وەک  ەەخواەی و وەکوەو سوەممۆ ی حواکمیەتی توا
  .کەسی دیکەی نەبەوە هەتا وەک قازیی شەرع بینێرێ بۆ کەردستان

دا  حا ەتوانەی و  ە شوەێنەکانی دیوکەی  ێوراندا  ە هەموەو  ەو   ە سیناریۆی گەنموی
سوەر ناوەنودە نیڤامییەکوانی بەجێمواو  ە   ە کەردسوتان و  ەەو  هەەیانکەتواوەتە جیە

پاشوووماوەی "بوووەون و ناوەنووودەکانی   " ەەووو "سیاوووتمی پاشوووایەتی،  ەوا  ەەوووکەکە 
ومەرجە   ەم هەل"  ەەووووووو "بوووووووەون، بەەم  ە مەهابووووووواددا  "ڕێویموووووووی پاشوووووووایەتی

یووان  ەسوووەر کووواری ەدا زڤر  وووارام و مەنوود و قوووەوڵ  ە موواەی  ۆیوووان شۆڕشوویێڕانەی
سوەر  یبەون و  ەوە جەما ەتێکی شوەڕانیێڤی  وا اوەچی دا ووتینی ڕڤ انەی  ۆیانڕ

ێرشیان کردە سوەر پادگوانی مەهابواد و هێڤەکوانی نواو پادگوانی بە بێیانە بەون کە ه
 !مەهابادی  هێڤی وەفادار بە سیاتمی تازە بەون

دا چ "نەوسوووی  بووەو تەن"و  ووەێنەرەی بە وردی  اگوواداری  ەمە نەبوو   ە ڕەنوویە  ە 
 .دەکرێ،  ێاتا تا ڕادەیەک بەم نیێنیەی زانیم 

 ەمە یەکێ   ە دەیان ڕیەایەتی ناراستی حاکمییە  بۆ ڕەوایی بە شیو بە هێرشی 
 ووێمە . پێشووی سیاسووەتی کەشووتو و بووڕینە چەکووداری بووۆ سووەر کەرسووتان و گوورتنە

و  ەم نەوسوراوەیەدا دانە دانە ناڕاسو  بوەون و هەەمەسوتراو بوەونی  ەم  نامانەوێ  ێاتا
 امانمی  ێمە  ێاتا زیاتر  ەوەیە نیشوان بودەیو چوۆن بەرهەم  7.ریەایەتانە نیشان بدەیو

                                                           
دیکەدا بکەر ێینە سەر  ەم بابەتە گرینیە و ە ا   ە نەوسینی ڕهەەمە  هیەاداریو بۆمان ب 7

یەایە  بە ڕیشان دانی هێرش بۆسەر کەردستان، سێناریۆ هەەمەستراوەکانی ناوەند ەازان بۆ ڕەوا ن
 .وکەو بکەیو یەایە  شەنڕ
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یۆیانە دەبوو بە پێشومار و هێنانی  امانمدار و باوکوردنەوەی سیاوتماتیکی  ەم سوێنار
  ەم الیەنە ەوەی گورینیە  ەمەیە کە  .شکەری هێرش بوۆ سوەر کەردسوتانزەمینە ۆ

پێەیاوتی بەم جوۆرە سوێناریۆیانە هەیە کە شوەڕی دەسوو  پو  کوردووە و درێووەی پوو  
دا   وووۆی یکوووەو بواردەیەکوووی حوووازر و بوووڤر  ە هەنموووانەی مایوووەڕیەداوە و  ێاوووتاش و

اسووتەویە و هەر کوواتێکی کەیفووی  وو  بوو  دەسووتی بووۆ دەبووا و دەیەوێ  ەەکووی پار
 8.ێو بکامافخەازی پ  چاوترس

گەنمووی بە انەەسوو  یووان بەبوو  قەسوو  بووۆ هەەمەسووتنی بانیەشووەکەی سوو  هەەەی 
 :پێکەوە تێکەڵ کردووە

 حەکمی دەورانی سەقامییری داوە بە دەورانی شۆڕش. یەکەم
                                                           

8
دانی دەس  پ  کردنی شەڕ  ە کەردستان بەرهەم  جیە  ەم سێناریۆیانەی بە نیازی ڕەوا نیشان 

سێناریۆش بەنیازی بەرهەم هێنانەوی  ایدیای زل بەونی ناوەند و چکۆەە هاتەون، هەندێ  
 ە سێناریۆیەکی سەیروسەمەرەدا کاتێ  تاەەقانی وێڕای . بەونی کەردستان بەرهەم هاتەون

قانی هەر دەگاتە شاندی دەوەەتی تازە دەگاتە سنە و مەال شێخ  یڤزەددیو دەچێتە پێشەازی، تاەە
تێی دە ەڕێ کە " میتی کۆمان"بە شێەەی گەێی دە ەوێن  و  ندی  ە بنانەشێخ، ز اەیەکی ت

مەال شێخ  یڤزەددینی  سەری دادە ا و بە وێنەی  دا زاەە؟  ەم دڤ ە بۆ بەسەر کەردستان
و  ە " اندیشەی پەیا" مو یەکەم جار  ەم سێناریۆیەم  ە گۆەاری. تاوانمارێ  بێدەن  دەب 

یارە کەسانێکی وەک  ەکمەری گەنمی و جەال ی د. دا دی" ل تەکایانج"وتارێکی 
کەرد پش  بە فیامی وەک  ەکی وەک کێشەی یان  ەوەندەی بۆ تێیەیشتو  ە کێشەیەکەوەت

مێوووی پش  بە   ەوەندە هێرکەول پەارڤ یان کارتۆنی وەک میتی کۆمان دەبەستو، 
ی پرسی  ەم ڕڤ  بۆ چارەسەر کردن یو تیۆری ڕاستەقینەی  ەباتی ڕزگاریخەازانەی کەرد

دا نەبەون  ەوە فیامی شێەە وێاتێرنی  یمراهیمی   ەگەر  ەوانەش  ەبەر دەس . چەشنە نابەستو
 ەگەری  هەر پێەیا  بەو باسی . دا هەن و  ەبەردەس " چ "کیا و فیامی وەک  حاتەمی

مێوووی کەرد  ە زمان  ۆیەوە بکرێ،  ەوە شەکر کتێمەکەی مامەگەنی بە وەرگێڕدراوە 
دا هەیە و  ێاتا کەم شرڤەەکاری ناوند ەاز هەیە وا بە  ەرکی  ەیەوە  ە هەوێڵفارسییەک

 . سەرشانی  ۆی نەزان  حەدیاەکانی مەسنەدی مامەگەنی نەقڵ بکا
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حەکمی ناوچەیەکی و کە  وۆی پێوی ناوەنودە و داوە بەنواوچەیەکی دی و کە . دووەم
  ۆی پێی پەراوێڤەو 

 سەربازی سیاسی داوە بە نەهادێکی نەهادێکیحەکمی . سێیەم

 

دایە کە حەکمێووو   ە ناوەنووودێکی   ە دەورانوووی سوووەقامییری و  وووارامیی وە  ەوە 
بڕیاردەری باەدا پەسند دەکرێ و  ەم حەکمە بۆ ڕڤ ی دواتور  ە هەموەو ناوچەکوان 

 ایا دوای ڕڤ ی بیا  و دووی ڕێمەندان هەمەو  ەو هێوڤانەی پێشوتر . بەڕێەە دەچ 
سیاووتمی پێشووەو بووەون، بەشووێەەیەکی  ەتەوماتیوو  بووەون بە وەفووواداری بە وەفووادار 

بەەم بووووا وای دابنێوووویو . یە"نووووا"گەمووووان  وەمووووی  ەم پرسوووویارە ب  سیاووووتمی تووووازە؟
دەال ەتووی بووۆ چ " سیاووتمی تووازە"ومەرجێکووی  ەوتووۆدا   ە هەل .یە"  ەرێ"وەمەکەی 

توازە  ەو هێوڤانە بوەون دا سیاوتمی  سیاتمێ  هەیە؟  ایا  ە هەمەو ناوچەکانی  ێران
کە  ە هەنووووواوی  ەەووووو  و  ە هەنووووواوی شۆڕشوووووەوە سوووووەریان هەەووووودابەو، بەەم  ە 

دا  ەو هێڤانەی وا  ە هەناوی  ەە  و شۆڕشەوە سەریان هەەدا نەدەبوەو بە  کەردستان
وگۆڕەکە حیاێو کرابان؟  ایوا هێڤەکوانی کوەرد  ە کەردسوتان دەبوەو  بەشێ   ە  اڵ

ەنوو  و ویاووتیان کووپ بکوورێ؟  ە ڕوانوویەی کەسووانی زوو مەیوودان چووۆل بووکەن و د
واتە کە شوووووۆڕش کووووورا  ەوە . یە" ەرێ"وەک گەنمیووووویەوە وەموووووی  ەم پرسووووویارە 

شۆڕشووویێڕەکانی توووارانی و شووویرازی و  یاوووفەهانی و تەورێوووڤی بوووەون کە دەبوووەوایە 
وەرگرتموایە، بەەم نەهادە حکەومییەکانیان  ە پاشماوەکانی سیاتمی پێشوەو تەحەیول 

دەبووەو چوواوەڕێی گەیشووتنی نەێنەرەکووای شووۆڕش  ە توواران و " ی کووەردشۆڕشوویێر"
تەورێوووڤ و شووویراز و  یاوووفەهانەوە بوووەوایە هەتوووا دامەزراوە سیاسوووی و سوووەربازییەکانی 

واتە  ە هەمووووەو شووووەێنەکانی دیووووکە  ەوە  ەەوووو  و . ی  ەوان بکووووردایە"ڕادەسوووو "
شۆڕشوەکە ڕڤ ەکانی شۆڕش واتە هێڤەکوانی هەەەوەەو  ە شوۆرش بوەون کە  واوەنی 

چاویووان " زڕ"دا ڕڤەەکووانی شووۆڕش بە چوواوی  بووەون بەەم  ەشووەێنی وەک کەردسووتان
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هێڤەکانی ناوەند و ڕڤەە دا     دەکرا و دەبەو چاوەڕوان مابانەوە هەتا  ە ڕڤ ی  ۆی
! بوویەنە کەردسووتان و  ەمانەتەکەیووان تەحەیوول وەردەگوورنەوە ڕاسووتەقینەکانی شووۆڕش

 :ەوەیمان بۆ ڕوون دەبێت ێاتا ڕاستییەکی یەکمار زڤر گرین

بەپێچەوانەی قاەی گەنمی  ەوە هێڤە کەردەکان نەبوەون کە تواقە ڕڤ ێو  دوای 
 ەوە   بەەکوەو. دەسو  پو  کورد ی  ۆیوان بە د ی ناوەنودڕسەرکەوتنی شوۆڕش شوە

هێڤە ناوەند ەازەکان بەون کە تواقە ڕڤ ێو  دوای سوەرکەوتنی شوۆڕش سیاسوەتی 
کرد و  ێورادەی  ۆیوان بوۆ بەڕێوەەبردنی  ەم  دەس  پ  یانهەەواردن و جەدا کردنەوە
وردبووەونەوە،  ایوودڤ ۆ یی  دا بە هەنوودێ  سووەرنج و     ێوورەش .سیاسووەتە  اشووکرا کوورد

بوووۆ  وووێمەی کوووەرد زڤر  .بەراوە ووکەرەوەی ناوەنووود ەازەکان بەرە بەرە  اشوووکرا دەبووو 
ی انە کووووردنەوەوە بووووڤانیو دەزگووووای  ایوووودڤ ۆ ی  و گەتارسوووواز بووووۆ پووووێچەیگوووورین

دا نوامێنێتەوە و تەنوانە    اکایۆنەکان و  ەکتەرەکان هەر  ەناو دەزگا حکەومییەکوان
  . دا کاری  ۆی دەکا  ەناو بەشێ   ە  ۆپۆزیایۆنی 

بووووۆ  ەوەی هەەمەسووووتراو بووووەونی بانیەشووووەکەی گەنمووووی و پاسوووواودەر بووووەونی  ەو 
ێو  بە بانیەشەیە بۆ هێرشی چەکداری بۆ سەر کەردستان زیاتر دەربخەیوو، بوا چاو

ی ٢٢دا بخشووووێنیو و بووووڤانیو دوای  هەواەووووی ڕڤ نامەکووووانی  ەو سووووەردەمی  ێووووران
ڕێمەندان، چەنود کوردەوەی هاوشوێەەی هێرشوی شۆڕشویێرانی کوەرد بۆسوەر پادگوانی 

و چوۆن  ەم شوەێنانەی دیوکە هەر  دا بەڕێەەچوەون  ە باقی شوەێنەکانی  ێورانمەهاباد 
 !کراونشیێرانە حیاێو  ەم کردەوانە بە کردەوەی شۆر

 :١٣٧٤ی ڕێمەندانی ٢٣بەشێ   ە هەواەەکانی ڕڤ ی 

 ابوواد،  ەسوور،  ەباس اباد، حیشوومەتییە، زینوودانی ق شووا،  یشوورە  ووو پادگانەکووانی باگی
 .دەستیان بەسەر داگیرا[  ەالیەن شۆڕشیێڕانەوە]جی، مێیر اباد و پادگانی شاهکەور 
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 شەڕی چریکویسە ا    اباد دوای نۆ ی ساواک  ە سەەتەنە یو سا تەمانی ناوەند
 .دەستی بەسەرداگیرا  ەالیەن  ەەکەوە

 ە نێوووووەان  ەەووووو  و کە  شوووووەڕێکی تەنوووووددا  ە  وووووو  ە  ەڕڕەمیابوووووادی  ەڕسوووووتان
 .دا، هەندێ  کەس کە ران ا ڕووید  اندارمەکان

 . ەالیەن  ەەکەوە کە راو جێیری  ەشکری زرێیی قەزویو  ەتاران 

 .کە راو جێیری فەرماندەری گاردی جاویدانی شا 

 .هەوەیان دا بەسەرداگرتنی زیندانی  ێەیو دەس بۆ   ەە و 

 . ە هێرشی  ەە  بۆ سەر شەێنی کاری کە راو فەرماندەری هێڤی زەمینی شا 

 :دا بۆ ڕاکێشانی هاوکاری  ەرتەش ڕاییەیاند  ەمەینی  ە پەیامێ و 

و نەهوووێ و  ەرتەش  موووو بە فەرمانووودەرانی  ەرتەشوووی ڕادەگەیەنوووم  ەگەر بێووو "
ی یتوێکەڵ بە مویااە  و دەوەەتوی یاسوایەستدرێوی بۆسوەر  ەەو  بکوا و د

 ەوان بە بەشێ   ە گەل و گە ی  بە بەشێ   ەوان  ی  یا می بو،یمیاا
 9."دا دەکەم مامەەەیان  ەگەڵ و وەک برا دەزانم

 ە پەیووووامەکەی  ووووەمەینیەوە زڤر چوووواک  ەوە هەەوووودەهێنمرێ کە هێشووووتا هەمووووەو 
هەمەو ناوەنودە نیڤامییەکوان  ۆیوان بە دەسوتەوە نەدابوەو و  ە فەرماندەرانی  ەرتەش و 

. دا  ۆڕاگرییوان دەکورد ڕشویێرەکاندا هێشتا هەر  ە بەرانومەر هێوڤە شۆ هەندێ  شەێو
 .دا هەر درێوەیان هەبەو هەر بۆیە هەواەی  ەم چەشنە  ە ڕڤ ەکانی دواتری 

                                                           
 :هەمەو  ەم هەواەنە  ەم سەرچاوەیە وەرگیراون 9

 ٧-٤، صص ١٣٤٢سمیعی، احمد،  ااەع و گروب دو   مەق ، تیران، نشر شماویڤ، چاپ دوم، 
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سیاوتمی پاشوایەتی هەواەی  ەم چەشنە کە نیشوان دەدا هەنودێ  هێوڤی وەفوادار بە 
هێشووتا  ۆیووان بەدەسووتەوە نەداوە و هێووڤە شۆڕشوویێرەکان هێشووتا هەر هێڕشوویان بۆسووەر 

 :وەک نمەونە. دا دەبیاترێ دەکەن  ە ڕڤ انی دواتری 

 :١٣٧٤ی ڕێمەندانی ٢٤

 .و سەر ە بەیانی  ەمڕڤ  ە چەند شەێنی تاران  ەناو ماشێنەوە تەقە  ە پاسداران کرا

 ی ڕیمەندان٢٧

 ە  [ی شاهەنشووواهی]رانی سووواواک و هەنووودێ   ە هێڤەکوووانی  ەرتەش وووو مە موووەو
، داهەەچەونوووانە  ەم شوووەڕ و تێ . هەەچەونی تەنوودوتیو تەورێووڤ بوووەون بە هووۆی تێووو 

هەندێ  کەس کە ران و هەندێکی  بریندار بەون و چەند بەشێ   ە شاری تەورێڤ 
 10.بەردرا  اوریان ت 

 ی ڕێمەندان٢٤

 ەەوکەوە چەنود فەرمانودەرێکی  ەرتەش گیوران و نواردان و  ە قەزویو بەهۆی هێرشی 
 11.بۆ تاران

 12.و  ە تەورێڤ هەندێ   ە فەرماندەرانی  ەرتەش گیران و ناردارن بۆ تاران

دا  کارێکی د وار نییە هەواەی هێرش بۆسەر پادگوانی مەهابوادی   ە ڕسوتەیەک   
 ەوە کوامە زەینیویەتە بەدوای هەواەەکانی پێشەودا بنەوسیو و بیور  ەوە بکەیونەوە کە 

ەو و سروشوتی کوردەوەکە  ەوانەی پێشوە وەکە ەم هەواەە هاوشێەەیە و بکەرەکانی کرد
 ؟ ەپێ  دادەن  و نیشانەی پرسیاری هەەداوێرێ

                                                           
 ٢٢سەرچاوەی پێشەو، ل  10

 ٢٣سەرچاەی پێشەو، ل  11

 ٢٣سەرچاوەی پێشەو، ل  12
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ی یسیاسووپێەیاوو  بەوە ناکووا حەتوومەن شوویکاریی گەتووار بووڤانیو یووان شوورڤەەکارێکی 
هەواەەکووانی پێشووەو بووەوە و  ەزەبوور بوویو هەتووا بووڤانیو،  ەم هەواەەش هەر  ە ڕەگەزی 

تەنووووووانە  بە شوووووویمانەیەکی زڤر  یایووووووامی  ەوانووووووی  وەرگرتووووووەوە و  ەگەڵ  ەوان 
م پرسوویاری گرینوو   ەوەیە  ەنوواو  ە هەمووەو بەە  .هاو اراسووتە و هاوسروشوو  بووەوە

 ەوە  ەەکوی  بوۆچی  ەەکە و  ەناو  ەو هەمەو شەێنە و  ەناو  ەو هەموەو کوردەوانە،
ستان و کردەوەی هێڤە کەردییەکانە کە جوەدا دەکورێتەوە و کەرد و جەگرافیای کەرد

 بۆ دەکرێ؟دیکەی حیاابێکی دیکەی جیە  ە حیاابی نمەونە هاوشێەەکانی 

  .والم بەم پرسیارە سەرەکییە بدرێتەوە ڕەنیە بکرێ س 

و وەمی یەکەم  ەوەیە کە جیاوازیی کەردستان  ەگەڵ شەێنەکانی دیکە  ەوەیە کە 
ەێنی دا هەیە کە  ە هەنوودێ  شوو ێشووەیەکی  ەتنیکووی  ەگووۆڕێدا ک  ە کەردسووتان

بوەو  اکاویۆنێکی  ەوتوۆ  ەوێ بەڕێوەە ەدا نەب ، کەوابوەو نەد دیکە ڕەنیە  ە گۆڕێ
 .چەوبا

گرفتێ  .  ەم وەمە چەند گرفتێکی زڤر سەرەکی بۆ ناوەند ەازەکان دروس  دەکا
حاشوووا  ە بووەونی کێشوووەی  ەوەیە کە زڤریەک  ە ناوەنوود ەازەکان هەر  ە بوونەڕەتەوە 

 ێرەدا  اموا ە کوردن بە بوەونی کێشوەیەکی مێووویوی بەنواوی کێشوەی . کەرد دەکەن
کەرد بەنیازی تاوانمار کردنی کردەوەیەکی وەک هێرش بۆ سەر پادگوانی مەهابواد، 

دا  ەگەڵ  نیشوووانەی  ەوەیە حاشوووا کردنوووی  ەوان  ە کێشوووەی کوووەرد هەر  ەبووونەڕە 
 ەوان دەزانوو کێشوەیەک . دا ناتەبوایە نیێنیی  ۆیشیان بڕوای ڕاستەقینە و قەنا ەتی

 ایووا  ەوە دەروازەی . بەنوواوی کێشووەی کووەرد بووەونی هەیە بەەم حاشووای  وو  دەکەن
 هەەییاانی شەڕ  ە کەردستان نییە؟

دا شوۆڕش بە د ی سیاوتمی  هەر  ەبونەڕە  ی دیکەی  ەم وەمە  ەوەیە کەگرفتێک
ەم چەشووونەوە ڕووی داوە و کوووۆمەەنی بە هوووۆی کەەەکە بوووەونی گرفتوووی   ،پێشوووەو
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.  ەەو  بەم هیوەایە شۆڕشویان کوردووە کە  ە سیاوتمی توازەدا  ەم گرفتوانە نەمێوونو
د ی " ێووەە بووەون و یەکەموویو  اکاوویۆنی " د ی شووۆڕش"کەوابووەو یەکەموویو هێووڤی 

و بەگشوووتی "  ارمانمەکوووانی شوووۆڕش"و یەکەمووویو پاشووویەز بوووەونەوە  ە " شوووۆڕش
شوەڕ  ە کەردسوتان  ەالیەن  ێوەە و بە گەڕانەوەتوان بوۆ  یەکەمیو هۆ بوۆ هەەییاوانی

 .دڤ ێ   ە دڤ ەکانی پێ  شۆڕشەوە ڕووی دا

سیاسی چاالک " ڕێکخراوەی"و " حیڤب"دا  کەردستانمی دووەم  ەوەیە ب ێیو  ە و وە
 .دا نەبەو دا دیاردەی  ەم چەشنە  ە گۆڕێ بەون و  ە باقی شەێنەکانی  ێران

حیڤبووی سیاسووی  ەوەیە ڕاسووتییەکەی .  ەم وەمە  ە چەنوودیو الوە جێیووای سووەرنمە
نیشوووانەی  اسوووتی  ی سیاسووویبوووەونی حیوووڤب و ڕێکخوووراودیووواردەیەکی موووۆدێرنە و 

پوووووووێچەوانەی  ەوەش ڕاسوووووووتە واتە کۆنەپوووووووارێڤتریو و . کەوتەوتری  ەبووووووواتەپێشووووووو
نمانیووان  ەگەڵ ڤرتووریو نەگەو ز یان  ە حیووڤبدواکەوتووەوتریو هێڤەکووان، زیوواتریو ترسوو

حیووڤبە  ێرانییەکوان و چ حیڤبوی نوواو دەسوەە  و چ حیڤبووی  .یە ی سیاسویەڕێکخوراو
دەرکراو  ە دەسەە  و ناتەانو  ۆیان  ەم ڕاستییە نەبوان بوکەن کە  واوەن پێشوینەتریو 

 ەوەش  .ی کەردسوووتانی  ێووورانەدێموووەکڕاتو ڕیشوووەدارتریو حیڤبوووی  ێرانوووی، حیڤبوووی 
نوامە بوەونی  ەبوا   ە ر اوەن بەینە بەون و  اوەن پێشنیشانەی سیاتماتی  بەون و 

  .کەردستانە

 ەویو   ەمەیە کە  .ناوەند ەازەکان بەم وەمەیانەوە راستیەکی نیێنی  اشوکرا دەکەن
دا نەبەوبووایە و  تانهوویو حیووڤب و ڕێکخووراوەیەک  ە کەردسوو ەوان هیەایووان دە ەاسوو  

 . اوەن بەرنامە نەبەوبا ەباتی گە ی کەرد  ەباتێکی ڕێکخراو و مۆدێڕن و 

تر  ە  جەمواوەری تور و  ەوالوە دەزانیو کە  ەگەرچوی حیوڤبە کەردییەکوان زڤر قەدیمی
دا چوواالک   ە بوواقی شووەێنەکانی  رانییەکووانحیووڤبە  ێبووەون، بەەم  حیڤبەکووانی دیووکە

یە  ەوەیە هەمووەو   ەوەی گەورەتووریو پارادڤکاووی  ەبوواتی  ۆپۆزیاووۆنی  ێرانووی .بووەون
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ە ڕاگەیەنووودرانی حیڤبوووی ڕێکخوووراوانەی  ەوسوووا و  ێاوووتا بە هەەەەشووواو ەو حیوووڤب و 
 ەالیەن حوواکمییەتەوە کەیفخووۆش بووەون، دواتوور  ۆیووان بە نووۆرە هەەەەشوواوە  دێمووەکڕا 
 ەو حیڤبە سیاسیە سەراناەرییانە،  ەودەم  ەوەندە بەرچاوڕوونیەیان نەبەو  .ڕاگەیەندران

پێشوماری موامەەەکەیە کە دواتور  کرا، دێمەکڕا بڤانو  ەو مامەەەی  ەگەڵ حیڤبی 
 ێاووووتاش کە مووووامەەەی حوووواکمییە   ەگەڵ  ۆیووووان بە .  ەگەڵ  ۆیووووان دەکوووورێ

نایاسووایی دەزانووو، هەمووان  ەم بۆچەونەیووان بەنیاوومەتی مووامەەەی حوواکمییە   ەگەڵ 
 .نییە دێمەکڕا حیڤبی 

وە ەم  ەوەیە ب ێوویو هوویو جیوواوازییەک  ەنێووەان  ەم کووردەوەیە و کووردووو والمووی سووێیە
کەوابوەو  ەم وەمەوە بەم  ەنموامە دەگەیوو کە . وشێەەکانی دیوکە  ەگۆڕێودا نیویەها

زەینییەتێکووووی نە ووووۆش  ەوە  ەریکووووی هەەمەسووووتنی مێووووووو و بووووەو تەن نەوسووووی و 
شوووەڕێ  کە  ێوووەە . پەروەندەسوووازییە و  ەوانە هەمەویوووان زەمینە ۆشوووکەری شوووەڕن

 .هێننەوەدەدەن و پاساوی بۆدە کرد و  ێاتاش درێوەی پ  دەستتان پ 

 

 " کەرد نەتەوەی"پێکیاتەشکێنی چەمکی . ٣-٢ 

ڕێیووایەکی دیووکەی حاشووا کووردن  ە پرسووی کووەرد  ەوەیە زەوتکەارنووی مووافی کووەرد 
بیرن و ب ێو دیاری کردنی موافی چوارەنەوس، موافی گەالنە،  دێمەکڕا  ێاتێکی 

یووان  ەگەر وای دابنێوویو کووەرد . هەیە دابەەم گەمووان  ە نەتەوە بووەونی گە ووی کووەرد
گە ێکە و زمانی  ۆی هەیە، نواکرێ ب ێویو بوڤووتنەوەی کوەرد نوەێنەرایەتی هەموەو 

 .  ەەکی کەردستان دەکا

 :بەگشتی س  وردە پڕڤ ەی تر  ە ۆی دەگرێ" پێکیاتەشکێنی"پرڤ ەی 

 "گە ی کەرد"و پێکیاتەشکێنیی چەمکی 
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 " زمانی کەردی"و پێکیاتەشکێنیی چەمکی 

 "بڤووتنەوەی نەتەوە ەازانەی کەرد"و پێکیاتەشکێنیی چەمکی 

کوواری  .دا کەسووانێ   ەریکووو  ەسووەر  ەم پوورڤ ەیە کووار دەکەن سواەنەی دوایووی م ە
 ەو کەسووانە تێکەالوێکووی زڤر شووکرزە  ە کوواری مێووویووی و کوواری  وورنا یاووتی، 

ێوووووی تا ی مەیوواەو سیاسووی، مێوووووی ڕاسوو  و مکوواری شووێەە  ێکووۆەینەوە و شووان
ی  ەەکوی  اسوایی و رەکناسوەکان و قاوەی سوەرزا هەەمەستراو، نەوسوینی ڕڤ هەە 

تۆ  ە وتاری کەسوێکی وەک  یحاوانی هەوشومەنددا  ە نەق وی . شتی  ەم چەشنەیە
قاەکانی مینۆرسکی و مەکێنڤییەوە دەربارەی زمانی کەردی بەسەر گێرانەوەیەکی 

دا دەکەوی کە گەایە کەسێکی کرموانج  رووکی بیرەوەرییەکی شە ایسەوک و چ
هاتەوە و  ە زاناتیای سونە قاوەی کوردووە و  ەێنودکارە سونەییەکان  ە زاراوەکەی 

یان  ە زنمیرە بەەویەیەک کە دەیوانیەوێ نیشوان بودەن زموانی کوەردی ! نەگەیشتەون
رێ و بووۆ نمووەونە تواقە زمووانێکی واحیود نیوویە و چەنوودیو زموانی جیوواواز  ە ووۆی دەگو

کرمانمی سەروو  ۆی زمانێکە و کرمانمی ناوەراستی  زمانێکی دیکەیە،  ەناکاو 
کووەردی هەر بە زمووان  دەیووانەوێ نیشووان بوودەن بەسووەر بەەوویەی  وواوا دا دەکەوی کە

 . حیااب ناکرێ و زاراوەیەکە  ە زاراوەکانی زمانی فارسی

 یاوووووووووووتنادانەی بە زڤربەی هەرە زڤری  ەو  ە نەوسوووووووووووراوەکانی هەوشووووووووووومەنددا 
 کوووانەوەەپووواە سووو  و پووواە چەار ەناوباگەکوووان دەکووورێ  ە سوووەرچاوەڕڤ هەەتناسوووە ب

وەرگیووراون و  ەگەرچووی قاووەکان وەک  ۆیووان ڕاگووەێڤراون، بەەم چاو شوواندنێ  
ی یوووووی نەوسوووووراوەکانی  ەم کەسوووووە ڕادەی هە ارکانبەسوووووەر تەرکیموووووی سوووووەرچاوە

پێکیوواتەی . نەوسووراوەکانی دەردە وواسووەرچاوەکانی و ڕادەی نا اکادێمیوو  بووەونی 
  .وپێکە چڕ او و ناڕێ  و تێ  نەوسراوەکانی هەوشمەند یەکمار  اەۆز
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 ەریکووی پێکیاتەشووکێنی  ەو چەمکووانەیە  داهەوشوومەند  ە هەر سوو  بووەاری سووەرەوە
کەسووانێ  هەن کە . ی گە ووی کووەرد گوورینیوانەکە بووۆ بووڤووتنەوەی ڕزگوواریخەاز

بوووۆ نموووەونە کەسوووێکی وەک  یرفوووانی . کوووارەن دا  ەریکوووی  ەم زیووواتر  ە بەارێووو 
فەرد زیاتر  ە بەاری پێکیاتەشکێنی  ە چەم  و مێوووی بڤووتنەوەی کەرد  قانعی

 . ەریکی کارە

ڕەنوویە هێنووانەوەی هەنوودێ  نمووەونە  ە نەوسووینەکانی هەوشوومەند کە هەر کامەیووان 
 .پێەەندییان بە دیەێکی  ەم پڕڤ ە د ە کەردەوە هەیە بەکەە  ب 

 

 "گە ی کەرد"چەمکی  پێکیاتەشکێنیی.  ە  . ٤-٢

 ەەکێکی  اوەن "یان ناوی " گە ێکی تایمە "وشەی کەرد زیاتر  ەوەی ناوی و 
 ەەکانێ  بەوە  ی"تایمە   ە بەڕێچەون شێەەیەکی"ب  ناوی " زمانێکی تایمە 

  13.دا نیشتەج  نەبەونە کە یەکەم  ەرەب نەبەونە و دووەم  ە شەێنێ 

دا  ەگەر زیاتر  ە  فەرهەنیی و کۆمەەیەتیی کەردان  ەناو  ۆیانو جیاوازیی 
 14.جیاوازیی نێەان کەردەکان  ەگەڵ باقی  ێرانییەکان نەب ، کەمتر نییە

 "زمانی کەردی"چەمکی  پێکیاتەشکێنیی. ب

و  ەکاتی  ێکۆەینەوە  ەسەر زمانی  ەو  ەەکەی وا  ە کەردستان دە یو،  ێمە 
 15.دا بەرەوڕوو دەبینەوە زمانە جیاوازەکان ەگەڵ زنمیرەیەک  ە 

                                                           

هەشمند، احاان، کرد یا کردها، مد ای جامعەشنا تی بر کردشناسی، فصانامەی  13
 ٩، ص ١٣٣٣، شیریەر ٤٢گفتیە، شمارەی 

 ١٢سەرچاوەی پێشەو، ل  14
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و تەمەنی نەوسیو بە زمانی کەردی  ەوپەڕەکەی  ەم سەدە و نیەەی دوایی تێکەڕ 
ناکا و تەنانە  یەکەمیو کتێمی مێووویی  ەبارەی کەردستان کە  ە الیەن 

دا نەوسراوە و دراوە بە سەەتانی  ەسمانی و واتە  کەردێکەوە  ە زەمانی سەفەوییە
   16.ی شەرەفنامەو بە فارسی نەوسراوەکتێم

زمانی کەردی  ە  کی زمانەکانی هیند و  ێرانی و  ە :[  ە زمان نەوسەرێکەوە]و 
یە و  ە ڕووی ڕێڤمانییەوە، جیە  ە هەندێ  زاراوەی وەک  پە ی زمانی فارسی

 17.دا نییە زاراوەی  ەەکی پاوە، جیاوازییەکی  ەوتۆی  ەگەڵ زمانی فارسی

 

 "بڤووتنەوەی نەتەوە ەازانەی کەردی"چەمکی  کێنییپێکیاتەش. پ

و ( کرمانشا و  ی م)دا هەرگیڤ کەردەکانی باشەور  و  ە مێوووی هاوچەر ی  ێران
هەروەها هەندێ   ە کەردەکانی ناوچەکانی ناوەندیی کەردستان یان  ەردەالن 

نی کە شیعەن، ڕوویان  ە بڤووتنەوەکا( دانیشتەوانی ناوچەی گەڕووس و قەروە)
ان ونەکرد و نەک هەر ڕەگەڵ  ە(  ازەربایمانی ڕڤ  اوا)د ەناوەند  ە باکەور 

 18.دا ڕاوەستان نەکەوتو، بیرە بە تەندی  ەبەرانمەریشیان

 ەجیاتی قاە کردن " کەردەکان"پە تەی قاەی هەوشمەند  ەوەیە کە قاە کردن  ە 
وێچەوتر و  یرانەترە و دەکرێ  ە جیاتی واحیدێکی نەتەوەیی بەناوی " کەرد" ە 

                                                                                                                                                     

 ١٢سەرچاوەی پێشەو، ل  15
 ١٢سەرچاوەی پێشەو، ل  16
 ١٤پێشەو، ل سەرچاوەی  17

 ١١سەرچاوەی پێشەو، ل  18
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و " کرماشانی"و " کەردی شیعە"و " کەردی سەننی"بۆ نمەونە باسی " کەرد"
 19.بکەیو... و "  گەڕڕووسی"و " سەقڤی"و " مەهابادی"

کارمان بەوەدا نییە کە قاەی  ەم چەشنە  ە ناوەندە  ەمنی و نیڤامییەکانی جارێ 
حاکمییە  و تەنانە   ە دەرەوەی حاکمییەتی  کڕیاری تایمەتی  ۆی هەیە و 

هەروەها کارمان  .یەهە دا  ەگۆڕێانە نسفارشی تایمەتی  بۆ  ەم چەشنە نەوسی
 ،دەواری و  اگادراییەی  ۆیەوەبەوەش دا نییە کە هەوشمەند بەو  استە  ە  ەێن
 ەوەی . بۆ ۆی دڤزیەەتەوە دا شەێنکەوتە و قەتابیشی  ەناو ۆی کەردستان

 ەنمامی پێچەوانەی  ەم شێەەیە  اما ە کردن بە دەمانەوێ پێداگری  ەسەر بکەیو، 
 .  پڕڤ انەیە

دا ڕووی داوە کە  ڕاکێ   ە مێوووی هاوچەر ی  ێران دیاردەیەکی زڤر سەرنج
دیاردەکە  .ی بەرە وورتری  بە باشی  ێی ورد نەبەونەتەوەوشمەند و کەسانی  ەوهە

ن بە سەودی  ەمەیە کە پێکیاتەشکێنی  ە چەمکی گەالنی ناو ۆی  ێرا
و بە سەودی زمانی فارسی،  ەوالوە د کردەوەیەکی وەک ناوەند ەازی 

و  پێکیاتەشکێنی  ە چەمکی  ێران و پێشینەی سنەورە سیاسییەکانی  ێران
دیاردەی  ەم مێوووی  ەدەبی فارسی و پێکیاتەشکێنی  ە زمانی فارسی و 

. د کردوەیە، چەکێکە  ە ڕەگەزی  ەدی کردەوەکە ەم  .چەشنەی    کەوتەوەتەوە
ی  ەوە  هەب   ەەکی یتۆ ناتەانی دەس   ە  ەەکی دیکە بەەشێنی و چاوەڕوان

تۆکاتێ  دەستەوداوێنی بۆچەونە . دی پشەودرێو بو و دەست     نەوەشێنو
د بەیەکەکانی دەیان نەوسەری ناسراو و نەناسراو و دەستەوداوێنی چەندیو 

                                                           

 ٣٢سەرچاوەی پێشەو، ل  19
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گریمانەی بەهێڤ یان الواز دەبی هەتا بۆچەونێ  بە کەسێ  یان الیەنێ  
باە مێنی، دەنیا بە جییانی بۆچەونەکان و  ێکۆەینەوەکان  ەوەندەی دە هەنمانەدا 

  بەتۆش بیەڕێو و بە ێشاو بۆچەونی د  بە تۆ و هەیە کە الیەنەکانی د
کاتێ  پێەانەکان  .پرڤ ەکەی تۆ  ەم هەنمانەیە دەربیێنو و  ە پێ  تۆی ڕیڤ بکەن

ر دەگاتە اک ەجیاتی دڤزینەوەی ڕاستییەکان  ە پێەانەی زاناتی دوور دەبنەوە و 
ی تۆ هەەمەستنی مێووو و داتاشینی شەناسی سا تە، وا نییە هەر بەتەنیا دەست

نەوەی نڤم کردشێەەی بەم . تۆ بمەسترێ  اوەە ب  و دەستی الیەنەکەی بەرانمەر بە
باسەکان و کە تۆ دەست  پ  کردووە و الیەنەکەی  و دابەزاندنی  استی پێەانەکان

 .دیکەش دەستی بۆ  ەم شێەە بەرەوڕوو بەونەوەیە  اوەە دەب 

دا،  ردنەوەی شەناسی  ەوی دیە  کدا و  ە ڕ وییە  ە گەتە و  ا اوتو ەم تەندوتی
بە کردەوەیە کە کەسانی وەک  ەکی ێڤن  و  اوردووی  اوری تەندوتیویی

درەن  یان زوو دووکەەەکەی و هەوشمەند پەوش بە پەوش  ەریکو کۆوەی دەکەن 
 .وەتێکی پێەە دەسەوت سەرەنمام ەوە و ەەکی دیکەشدەچێتە چاوی  ۆیان و  

و کە  ەریکی کۆ  بڤانو استییەڕڤ ێ  بەم ڕی وەک هەوشمەند ڕەنیە کەسانێک
 .کردنەوەی دەستەچیاە بۆ  اوری تەندوتیویو و کە  یتر زڤر درەن  بەوە

 

 پێشنیار کردنی ڕێیاچارەی نادادپەروەرانە. ٧-٢

ووووو ١دا، نەک هەر پێەیاوووتە  بوووۆ سوووەقامییر بوووەونی  اشوووتەواییەکی بەردەوام  ە وە 
بوواس و  ڵووو مەسووە ەکە  ەگە٢و  وەک پرسووی کووەرد بەڕەسوومی بناسوورێپرسووێکی 

یوان ... بابەتی سا تەی وەک بەستراوە بەون بە  امریکا و  یارا یل و  ەرەباوتان و 
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وو  ە حەو وی وەک ٣شەڕ ەاز بەونی هێڤە کەردییەکان جێیای پو  نەگوۆڕدرێتەوە و 
پێکیاتەشکێنی چەمکی گە ی کەرد یان هەر گە ێکی تری ناو سنەوەکانی  ێوران، 

 ەکوووەو دوای سوووە ماندنی  ەم  ووواەنەش  ەگەر ڕڤ ێووو   ە ڕڤ انپوووارێڤ بکووورێ، بە
 یوورادەی الیەنەکووان هوواتە سووەر  ەوەی ڕێیاچووارەیەک بووۆ  ەم پرسووە بمینوونەوە، زڤر 

 هەر پێەیاووتە بووڤانیو داکووۆکی کووردن  ەسووەر ڕێیاچووارەی نەقەسووتان و نووادادپەروەرانە
 .نەکراوی بمێنێتەوە وەک  ەوەیە پرسەکە بە چارەسەرنەکراوی و برینەکە بە دەرمان

داگریمووووان  ەسووووەر  ەم بووووابەتە کووووردووە کە   ووووێمە  ە سووووەرەتای  ەم نەوسووووینەوە پ 
دامەزرانوودنی )ڕێیاچووارەی پێشوونیارکراوی  ووێمە بووۆ چارەسووەر کردنووی پرسووی کووەرد 

، پش  بە مێتۆدێکی مۆدێرن بۆ بەڕێوەە بردنوی وە  (دا سیاتمێکی فێدراڵ  ە  ێران
بە هێڤەکوانی حواکمییە  و )انینوی هێڤەکوانی ناوەنود ەاز دەبەست  و  ە بەرانمەردا ڕو
بەەوویەی  .ڕوانینێکووی دواکەتووەوانە و ناشارسووتانییانەیە( هێڤەکووانی  ۆپۆزیایۆنیشووەوە
     ێمە بۆ  ەم قاەیە چییە؟

 بنەموووای  ەسووو ی گرینیوووی پوووێ  گووورتو بە فێووودرا یڤم  ە ڕوانووویەی  وووێمەوە  ەسوووەر
اوە و وێوووووڕای  ەسوووووەو ێکی وەک ی دەسوووووەە  دامەزر(تمرکوووووڤ)داپەسوووووتران واتە 

و پابەنوود بووەون بە بەهاکووانی مووافی موورڤ  دەبوو  بووۆ دێمەکراسووی و سووێکۆالریڤم 
دروسوو  کردنووی سیاووتمێکی حکووەومەتیی شارسووتانی  ە  ێرانووی داهوواتەودا ڕەچوواو 

 .بکرێ

هەر کام  ەم  ەسەو ەی باسومان کوردن، هەتوا  ە الیەن شوارڤمەندانی وەتێکوی وەک 
 ەبەرپووووو  چوووووەوە و  وووووۆڕاگریی  ەڕادزڤری سوووووە مێندراون، مووووواوەیەکی  ەوە ێوووووران

 .دا کراوە یان ەبەرانمەر

ی دامەزرانووووی یداکووووۆکی  ە پێەیاووووتوا دا  ەو بۆچووووەونەی   ە زەمووووانی پاشووووایەتی 
و بیوووورڤکەی ماوەبەسووووەرچەونی سیاووووتمی  دێمووووەکڕا ی و سیاووووتمێکی کۆمووووار
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سەمەرە و ناپێەیاو  سەیرو پاشایەتی کردووە، هەتا ماوەیەکی زڤر وەک بۆچەونێکی
چاوی    کراوە و نەک هەر هێڤە سیاسوییە کۆنەپارێڤەکوان، بیورە بەشوێکی زڤر  ە 
 ەەکی مەدەنوی و  اسوایی ، سیاوتمی کۆمواری و بیورڤکەی دێمەکراسوییان وەک 

 ەچەو ماوەیەکی زڤری پ  .شتێکی تایمە  بە وەتە ڕڤ  اواییەکان چاو    کردووە
کە دێمەکراسوووی و حکوووەومەتی  ەەڕاسوووتییەیان زانیوووهەتوووا بەشوووێ   ە  ەەووو  بەم 

کۆموووواری و جیوووواکردنەوەی دەسووووەەتەکان، دیوووواردەی  ەوتووووۆ نوووویو پێەەنوووودییان بە 
جەگرافیوووایەکی توووایمەتەوە هەبووو ، بەەکوووەو  ەوانە هەنووودێ  مێتوووۆدی موووۆدێرن بوووۆ 

 . کراوە بۆ کۆنترڤ ی دەسەەتو بەڕێەەبردنی وە  و هەندێ  مێکانیامی تاقی

مێوووی هاوچەر ی  ێران نیشوان دەدا کە سیاوتمی کۆمواری سوی سواڵ بەر  ەوەی 
. بەجوو  کووراوە  ە توواران پیووادە بکوورێ  ە شووەێنێکی وەک کەردسووتان بە کووردەوە ج 

کەرد و کەوتنە سی ساەەیە  ەوەیە کە نەتەوەکانی وەک  تریو دەال ەتی  ەم پێ  ڕوون
ڤکە توازانە باوەشویان  وواوەەتر بەجو  کردنووی  ەم شوێەە بیور بوۆ وەرگورتو و ج  توەرک

 ەم شووێەە بیرڤکووانە  ،  ووۆڕاگرییەکی زڤر  ە هەموومەربووەوە و  ە بەرانوومەردا  ە ناوەنوود
دا مەشوورووتیە  هەم وەکووەو فکوور و   ە مێوووووی هوواوچەر ی  ێووران. کووراوە و دەکوورێ

سیاوتمی کۆمواری، . هەم وەکەو بڤووتنەوە  ە ناوچە سنەورییەکانەوە چەو بوۆ ناوەنود
تاران،  ە کەردستان و  ازەربایمان و گی ن بەتاقی کوراوە و  ینموا چەنود دەیە بەر  ە 
 .تاران وەرگیرادواتر  ە 

دا داوای  وەک چوووووۆن  ە ڕڤ ی  وووووۆی. چیرڤکوووووی فێووووودرا یڤمی  هەر  ەوتۆیوووووه
سیاووتمی کۆموواری بووۆ یەکەموویو جووار  ە شووەێنی وەک کەردسووتان هوواتە گووۆڕێ و 

وایە او توواران بەر ەوەی موول بووۆ  ەم د بەجوو  کردنووی درا هەوەووی بە کووردەوە بووۆ ج 
ا یڤم  ێاوتاش بوانیی فێودرچاوی  ە هێڤە  ازادیخەازەکان سەور دەکوردەوە، ڕابکێش ، 

 ە شوووووووەێنی وەک کەردسوووووووتان و  ازەربایموووووووان و بە ەوچاوووووووتان و  ەوزسوووووووتان و 
سیاووتمی ناوەنوود ەاز هێشووتا نەگەیشووتەوە بەم گەنمووانەی  .دا ب ینوودە تەرکەمەناووتان
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قەبووەول بکووا، یووان ( گیرمتمرکووڤ)دامەزرانووی سیاووتمێکی ناداپەسووتراو  بتووەان  داوای
 .تەنانە  بە دروستی فامیشی بکا

ی یحاکمییە   ەبەاری د ایەتوی کوردن  ەگەڵ سیاوتمی فێودرال نەک هەر پشوتیەان
 ەازی دەرکوراو  ە دەسوەەتی  ەگەەە، بیورە پشوتیەانی بەشوێکی زڤر  ە  باەی ڕێفۆرم

حاکمیەتیشووی  ەگەەە و تەنووانە  بە پشووتیەانی بەشووێ   ە  ۆپۆزیاوویۆنی دەرەوەی 
بوووۆچی  ەم هەموووەو هێوووڤانە، بەد ی فێووودرا یڤم  . ەسوووتەورە  ەەکوووی مەدەنوووی  پش 

 ڕاوەستاون؟  ایا  ەمە نیشانەی نەگەنماو بەون یان  ناکارامە بەونی فێدرا یڤمە؟

سووی  ەوە دا بوو  با ڕەنوویە  ە جێیووای  ووۆیبەر  ەوەی وەموی  ەم پرسوویارە بوودەینەوە، 
بکەیووووو سوووو  بیوووورڤکەی سیاووووتمی کۆموووواری، سووووێکۆالریڤم و فێوووودرا یڤم، بە چ 

 دا کراوە؟ ڕیڤبەندییەک زیاتریو  ۆڕاگری و بەربەرەکانیان  ەگەڵ

زڤربەی مێووونەوسان  ەسەر  ەم بڕوایە کۆکو کە مێوووی  ێرانوی نوەێ  ە زەموانی 
هووای مووۆدێرن  ە و یەکەموویو دەوەەتووی ڕە دەکووا  رشووی مەشوورووتییەتەوە دەسوو  پوو شۆ

 ەم سیاووتمەش وا ڕەزاشووا دایمەزرانوود بەهووۆی سیاووتمی . زەمووانی ڕەزاشووادا دامەزرا
 .وی یەتی فەقییەوە ڕوو ا و نەزمێکی نەێ جێیای گرتەوە/کۆماری  یا می

 ە ەم نەریتوان. مەشرووتە بەد ی س  نەریتی کۆنی ماوەبەسەرچەو ڕاپەڕیشۆڕشی 
 :بریتی بەون  ە

 ڕەهای یو سیاتمی پاشایەت

ووووو سیاووووتمی دەسووووەەتی  ووووایینی و  ۆهەەەەتانوووودنی کەسووووایەتییە  ایینییەکووووان  ە 
 دا کاروباری دەوەە 

  و داپەستراو بەونی دەسەە   ە تاران وەک ناوەندی  ێران
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بڤووتنەوەی مەشرووتە بۆ وەالنانی هەر کام  ەم نەریتە کۆنانە، پێشونیاری نوەێی پو  
کان بووووۆ کوووواتی  ووووۆی پێشوووونیاری ی مەشوووورووتە ەازە ەگەرچووووی پێشوووونیار. بووووەو

پێشوووکەوتەوانە بوووەون، بەەم  ەوانە هەر نەسوووخەی سوووەرەتاییی پێشووونیارەکان بوووەون کە 
 پێشوکەوتنی بۆچەونەکوان و شوێەەی تێفکرینەکوان تێکەڕینی زەمان و دەبەوایە  ەگەڵ

 ەگەر بۆچوەونی مەشورووتە ەازەکان بە بنەموایەکی سواکار بیوریو،  .تر بەوبان کامل
تەوتری وەالنانی سیاوتمی پاشوایەتیی ڕەهوا،  ە دامەزرانوی سیاوتمی شێەەی پێیەیش

گرتو بە  ۆهەەەەتانودنی  واییو  تری پێ  شێەەی  ەوڕڤیی. دا  ۆی دەدیتەوە  کۆماری
تر و  شووووێەەی مووووۆدێرندا  ووووۆی دەدیووووتەوە و   ە سووووێکۆالریڤم ، ە کاروبوووواری دەوەە 

و کە مەشورووتە ەازەکان  ی دەسوەە   ە ناوەنودیکراوەتری نەهێشوتنی داپەسوتراو تاقی
بەشووێەەی دامەزرانوودنی  ەنمووەمەنە  ەیووا ەتی و وی یەتییەکووان پێشوونیاریان کردبەوووو  ە 

دیارە دەسەەتی  ەو سەردەم و کوۆی هێوڤە کۆنەپارێڤەکوان   .دا وەدی دەها  فێدرا یڤم
دا کوورد و تەنووانە  بەم  ووۆڕاگرییەکی  ەڕادەبەدەریووان  ە بەرانوومەر هەر سوو  پێشوونیار

 ساکارترەش کە مەشرووتە ەازەکان پێشنیاریان دەکرد وشێەە 

 کووووام  ە هیو ەگەرچووووی هەتووووا  ێاووووتاش  ە ڕوانوووویەی نەوسووووەری  ەم دێووووڕانەوە، 
 ، بەەم دا وەدی نەهووواتەون پێیەیشوووتەوتریان ە شوووێەەی    ارمانمەکوووانی مەشووورووتیە

نی بەربەرەکوواو درێوموواوەتریو  زیوواتریو دامەزرانووی سیاووتمێکی فێوودرال، هەتووا  ێاووتا
رانووومەردا کوووراوە و دوای  ەم سوووێکۆالریڤم زیووواتریو  وووۆڕاگری  ە بە. دا کوووراوە  ەگەڵ

  .دا کراوە بەربەرەکانی  ەگەڵنی سیاتمی کۆماری  ینما دامەزرا

پێەیاتی دامەزرانی سیاتمی کۆمواری، هەرنەبو   ەسوەر کواگەز و  ە چەارچێوەەی 
ڤمی  سووووێکۆالری. دا دانووووی پێوووودا هێنووووراوە یاسووووای بنەڕەتیووووی کۆموووواری  یاوووو می
ڕە  دەکوووورێتەوە بەەم هەر نەبوووو   ەنوووواو   ەگەرچووووی  ەالیەن حوووواکمییەتی  ێاووووتاوە

دا کووووۆدەنییەکی  شوووەبەنیە جۆراوجۆرەکوووانی  ۆپۆزیاوووویۆنی کۆمووواری  یاووو می
 .تەواوی  ەسەرە
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 ەم ناوەدا فێودرا یڤم زیواتریو بەربەرەکوانی و هەم  ەالیەن حواکمییەتەوە و هەم  ە الیەن 
ڕێیوووای د وار و دا دەکووورێ و  ەمە بەمانوووای   ەگەڵ وووو یاووویۆنەوە ۆپۆزهێڤەکوووانی 
 .سەرشانیانە  ەازەکان و  ەرکی قەرسی بەرپێی هێڤە فێدرال دوورودرێوی

  پرسیار  ەمە بەو بۆچی گش   ەم هێڤانە بەد ی فێدرا یڤم هەەەێاتیان گرتەوە؟

سوووووواالریی  باوک"دا، مووووووۆدێای  مووووووۆدێای  ووووووەوپێکراوی حوووووواکمییە   ە  ێووووووران
 ەم مووۆدێاە دوای مەشوورووتییە  و هەتووا  ێاووتا، نەک هەر  اشووەبڕ . یە"سووەرەڕڤیانە

بیورڤکەی وەک دێمەکراسوی و فێودرا یڤم بە . نەبەوە بیرە زیاتری  ڕیشەی داکەتاوە
هەم زەینییەتوووی . سووواالریی سوووەرەڕڤیانەدا نووواگەنمێو هووویو شوووێەەەی   ەگەڵ باوک

ەەی مێووویی بەالی  ەم مۆدێاەدا تاکی  ێرانی و هەم پێکیاتەکانی دەسەە ، بەشێ
دا تە میوری سەیروسوەمەرە و کوەوچە   ە  ێورانوەک چوۆن دێمۆکراسوی  .شکاونەتەوە
تە میوری زڤر نوڤم و نواحەزی  و   شوێەەیە فێودرا یڤمی  م و  کوراوە، هەر بە بازاڕی
 .کراوە

بەشووێکی زڤر کەم  ە ڕوونوواکمیرانی  ێرانووی بەرە بەرە سووۆزەی  ەمەیووان کووردووە کە 
ستراویی دەسەە   ە ناوەنوددا دەتوەان  داهواتەوی  ەم وەتە بخواتە مەترسوییەکی داپە

 ەم کەسانە بەم قەنا ەتە سەرەتاییە گەیشتەون کە ناوەنود ەازی  ە پێنواو  .جیددییەوە
هەر بووۆیە کەتووەونەتە بیووری  .سوواالریی سووەرەڕڤیانەدایە بەهێڤکردنووی مووۆدێای باوک

کە بە بوووڕوای   ێشووونیار کردنوووی مۆدێاێوووڕە نەکووواریی موووۆدێای ناوەنووود ەازانە و پ
. هەتووا ڕادەیەک هەمووەار بکوواتەوە دا ۆیووان بتووەان  داپەسووتراویی دەسووەە   ە ناوەنوود

تێیەیشووتنی مێووویووی  ە چەمکووی فێوودرا یڤم بەرڤکووی   بەەم بەهووۆی  ەوەی  ووراپ
   ەجیووووواتی  ەوەی بتوووووەانو ڕێیاچوووووارەیەکی ،  ەموووووانی ەم کەسانەشوووووی بەرنەداوە

، بە ڕێیاچووارەی سووەقە  و نووادادپەروەرانە دانەوسوواون و فۆرمووەو ە بووکەندادپەروەرانە 
دا دێووونەوە و   ەازەکان هەر بە  ەدەبیووواتی هێوووڤە ناوەنووود ەازەکان بە گوووو هێوووڤە فێووودراڵ

ەک  ەدەبیواتی  ەوان نوڤم دەبێوتەوە و دوای  ەدەبیاتەکەیان  ە شوەێنێ  بەدواوە هەر و
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ڕێونەوە سوەر هەەەێاوتی پێشوەویان و هەەمەز دابەزێکی زڤری تیۆری، هەمیاوان دەگە
 .دێنەوە سەر حە اەمەرەس 

 ەال  پوووە تەی قاوووەی نوووەوری.  ەالیە  یاوووما یل نوووەورینموووەونەیەک  ەم کەسوووانە 
بووووۆ بەربەرەکووووانی کووووردن  ەگەڵ کە بووووۆ داهوووواتەوی  ێووووران زڤر پێەیاووووتە  ه ەوەیوووو

بکورێتەوە دەسەە   ە ناوەنددا، بیر  ە دامەزرانودنی سیاوتمێکی فێودرال  یداپەستروای
بەەکوەو . بەەم  ەم فێدرا یڤمە بە هیو شێەەیەک ناب  فێدرا یڤمێکی  ەتنیکوی بو 

 ەال  ە هەنووودێ   ە  نوووەوری. بوووۆ نموووەونە دەبووو  فێووودرا یڤمێکی پارێڤگوووایی بووو 
دا دوای  ەوەی بە تێروتەسووە ی باسووی  ێروبێرەکووانی فێوودرا یڤم دەکووا و  نەوسووراوەکانی

هێنێووتەوە و بە  ێڤانیووی دامەزرێنەرانووی سیاووتمی فێوودرا یڤمی  ەمریکووایی بەنمووەونە دە
سیاسوویی  ەمریکووا هەەوودەە ، کاتێوو  دەگوواتە باسووی  ێووران،  ووافەریو  ە سووەرکردە 
تەرکەکووووانی بووووڤووتنەوەی مەشوووورووتییە  دەکووووا، کە  ەکوووواتی نەوسووووینی یاسووووای 

 !دا بەهووویو شوووێەەیەک باسوووی زموووانی گەیوووری فارسوووییان نەکوووردووە مەشووورووتییە 
دا بەم  ەنمووامە دەگووا کە  ەو کەسووانەی باسووی فێوودرا یڤمی  یی ەال  ەکۆتووا نووەوری

دیووارە . نووایە  دا ن کە قاووەیان  ەگەڵ"بووەونەوەر"دا دەکەن هەنوودێ    ەتنیکووی  ە  ێووران
نواوبردنی  ەو کەسوانەش هویو نیویە جویە  ەوەی " مەوجوەود"یوان " بەونەوەر"هۆی بە 

کەی  ەوەیە ڕاسووووتییە! بووووەونی  ەم کەسووووانە دەکوووورێ" موووورڤ "گووووەایە گەمووووان  ە 
و ناوەند ەاز، تەنوانە   ەوکواتەش وا  ەریکویو  دێمەکڕا ساالر و نا زەینییەتی باوک

باسی چاکەکانی دێمۆکراسی و پێەیاوتیی دابەشوینەوەی دەسوەەتی  دەکەیوو، زڤر 
 .  زوو  ۆی دەردە ا

 : ەال بەم شێەەیە کەر  بکەینەوە نەوریبۆچەونەکانی دەکرێ 

وو سیاتمی فێدرال بۆ  ێران نەک هەر مۆدێاێکی نەگەنماو نیویە بەەکوەو داهێونەری 
فێووودرا یڤمێکی . شوووێەەی سوووەرەتایی فێووودرا یڤمی  هەر  ێووورانییە کەوناراکوووان بوووەونە

 ە   هەر  ە زەموووانی هە امەنشوووییەکان و  ەشوووکانییەکان و ساسوووانییەکان" سووواتراپی"



 56 اسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانیڕ

 
 

تراوە بە هێرشوی  ەرەبەکوان بوۆ سوەر  ێوران و دا بەرپا بەوە و  ەم سیاوتمە ناداپەسو  ێران
 .وەک هەمەو شانازییە داناتە و دەگمەنەکانی دیکەی  ێران و  ەناو چەو

و بە پەسند کرانوی یاسوای  ەنموەمەنە  ەیوا ەتی و دا  وو  ە بڤووتنەوەی مەشرووتیەتی 
 . بناگەی چەشنێ  فێدرا یڤمی  ێرانی داندراوی یەتیییەکان و 

، وەک ویوو یە ەوەش دەبوو  بەهووۆی دامەزرانووی سیاووتمێکی فێوودرا  ێرانووی داهوواتەو ووو
 "وی یە یەکیرتەوەکانی  ێران"یەکیرتەوەکانی  ەمریکا، بم  بە 

ووو بەەم دابەشووکاریی سیاووتمی فێوودرا ی داهوواتەوی  ێووران بەهوویو شووێەەیەک نوواب  
چووەنکە  ەم دابەشووکارییانە دەبوونە  . ەسووەر بنەمووای زمووان و  ێتنیاوویتە و  وواییو بوو 

 !ی  ێران"تەجڤیە"ەوە واتە دهەەەەشان هۆی  ەبەریەک

هەر  ی جوووووی نە ۆشووووویی  کدا، نە وووووو دامەزرانوووووی سیاوووووتمی فێووووودرال  ە  ێوووووران
بە گووەتەیەکی توور، . یە، بەەکووەو  ی جووی دەردی هەەەەشاندنەوە ەازیشووە سووەرەڕڤیی

وەی ناوەنوووووددا، دەرکەوتەی ەدەر سوووووەرەڕڤیی  ە ناوەنوووووددا و هەەەەشووووواندنەوە ەازی  ە
نە ۆشووووییەکی یەکاووووانو کە هەردووکیووووان بە دامەزرانوووودنی سیاووووتمێکی فێوووودرال 

 . ی جیان دێ

توووەرکەکە دەەوووی  ەگەر : وووو هانووودەری هەەەەشووواندنەوە ەازەکان شوووتی  ەم چەشووونەن
وەزیرانی، کووەردەکە دەەوو   ەگەر   ازەربایمووان سووەربە ۆ بوو ، مووو دەبووم بە سووەرڤک

، بە وەوچەکەش 20ە ۆ ب  مو دەبم بە باوکی شێعری نەێی کوەردیکەردستان سەرب
 !!کۆماری دەە   ەگەر بە ەوچاتان بم  بە وە ، مو دەبم بە سەرڤک

                                                           
ش کەە  وەرناگرێ "باوکی شێعری نەێی کەردی" ەال تەنانە   ە تە میری  نەوری 20

دەسەەتی تێفکرینی . کەە  وەردەگرێ !"نیما یەوشیمی کەردستان"بەەکەو  ە تە میری 
دا  ی  ەازو بە گو ناوەندوا  ەریک کەسانەی  ەو ناوەند ەازانە تەنانە   ە قاە و بۆچەونی

 . ۆی نیشان دەداتەوە تەنڤاوی ەکیەیەەیەکی  ایرڤنێ  و تەنانە  بەشێەێبە ش زڤر زوو دێنەوە،
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بەرزیوی  یودەیەکی پێشوکەوتەو و موۆدێرنی وەک هەر  ۆی  ەێنەری  ەم دێڕانە با 
پوووێکەوە  ،ی  ەم قاوووانەی دوایوووییووو ەگەڵ نڤم" گرتەوەکوووانی  ێوووران ویووو یەتە یەک"

 .بەراورد بکا

 : ەال  ەمانەن کردنەوەی بۆچەونی کەسێکی وەک نەوری ە بەەیەکانی  ێمە بۆ ڕ

د ایەتووی کووردن  ەگەڵ ناوەنوود ەازی نوواکرێ بە هووۆی . یەکەمبەەوویەی . ١-٧-٢
 .بڕیارێکی ناوەندییەوە بەڕێەە بچ 

فێووودرا یڤم مێکانیاووومێکە بوووۆ د ایەتوووی کوووردن  ەگەڵ ناوەنووود ەازی و داپەسوووترانی 
قەرارە دابوومەزرێ نوواب  بە جووۆری  ەو فێوودرا یڤمەی کەوابووەو . دەسووەە   ە ناوەنووددا
 .دراو  ە ناوەنددا دیاری بکرێ بڕیارێکی  ەپێشدا

نە اد ەاز ەال دەیانەوێ  ە ناوەندەوە چۆنیەتی سیاتمی د ەناوەن کەسانی وەک نەوری
دا دێونەوە،   ساالری و ناوەند ەازی   ەوانە کاتێ  تەنانە  بەگو باوک. دیاری بکەن

ساالرانە دەیوانەوێ  وانیوای  ساالر و ناوەند ەازن؛ واتە باوک دیاان بە  ەستی باوک
سوووووواالری بموووووونەوە و ناوەنوووووود ەازانە گەرەکیووووووانە دابیوووووووێنە سەروسووووووەکەتی  باوک

یە و مرڤەووی  ێرانووی  ە زەمووانی  فێوودرا یڤمی  ێرانووی ەمەش نوواوی ! ناوەنوود ەازییەوە
 !کەروشی مەزنەوە بەتاقی کردووەتەوە

 ەم مەنتوووویەە  ووووۆی د ایەتووووی  ەگەڵ  ووووۆی دەکووووا و بەم  ەقایوووویەتەوە نوووواکرێ 
 .بەربەرەکانی  ەگەڵ داپەسترانی دەسەە  بکەیو

  سانترا یڤمفێدرا یڤم دەکەن بە وا   ەم دەرهاویشتنانەی. بەەیەی دووەم. ٢-٧-٢

هەمووەو  ەو کەسووانەی د ایەتووی  ەگەڵ چەمکووی وەک دێمەکراسووی یووان فێوودرا یڤم 
 ڵد ایەتووی کووردن  ەگە. دەکەن، بە اشووکرا یووان  ە سووەرەتادا  ەم د ایەتوویە دەرنووابڕن

 :چەمکی  ەوتۆ  ادەتەن ڕەوتێکی بەم شێەەیە دەبڕێ
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" بوۆ  وێمە"ی بوۆ  ەوە" بەەم"كی زڤر بەکەە  و پێەیاوتە، چەمكێ"  ە  "چەمکی 
دەرهاویشووتەی : تر بوو ، دەبوو   ەم  وواەنەی  وو  دەرهوواوێویو گەنموواوتر و بەکەەوو 

 .، دەرهاویشتەی چەندەم...یەکەم، دەرهاویشتەی دووەم، 

دەبینو  کوۆی  ەموانە، هەر  یشوتانە ورد دەبێوتەوە، ەم دەرهاودواجوار کاتێ  مورڤ  
انە نوواوێکی  ۆیووان جەوهەری چەمووکەکە پێوو  دەهێوونو و چەمووکەکە بە بوو   ەموو

شووەڕەکە هەر ە سووەرەتاوە  ەبەر  ەمە بوووەو  .کووواک ە  نوواوەرڤک و تووەێک ێکی بوو  ب 
بەم  تووۆ تەنووانە  دەتووەانی د .  ەوانەی بە دەرهاویشووتە حیاوواب کووراون بوومو بە بنەمووا

نوواکرێ تووۆ بەنوواوی  اوەنوودارێتی کووردن  ەم  بنەمایووانەش بووی، بەەم گرینوو   ەمەیە
 . چەمکە د  بەم بنەمایانە بی

یە بەەم هەر  کەسێ  کە دەە  دێمەکراسی و هەەمواردن باشتریو سیاوتمی سیاسوی
کوورد، پێەیاووتە توواقمێکی  انهەەمواردنێکووی هەەەیوو ەم سیاووتمەدا کاتێوو   ەەوو  
ە،  ەوە هەر  ە سەرەتاوە نەدەبوەو زەحومە  ەنەوبۆ ڕاس  ک انهەەەکەیدەستەبوێر بێو و 

 .بکێش  و ب   دێمەکراسی سیاتمێکی  ەبارە

دا دابووومەزرێ بەەم  ەگەر  ێ  کە دەەووو  پێەیاوووتە سیاوووتمی فێووودرال  ە وە کەسووو
دا بە  دا بڕیاریوان ڕڤ ێ   ە ڕڤ ان  ەەکی  ەیا ەتێ   ە پار مانی  ەیوا ەتی  ۆیوان

 ەم گە وۆ وە هەەمەەشوێتەوە، "ناوەند"زمانی ناوچەی  ۆیان بخەێنو، دەب  بڕیارەکە  ە 
دن  ە سیاوووتمی فێووودرا ی دەدایە کەسوووە بوووۆ  ە سوووەرەتاوە زەحمەتوووی بەرگوووری کووور

 .  ەمە فێدرا یڤمی سانترا یاتیە بەر ۆی؟

فێوودرا یڤمی سانترا یاووتی شووتێکە وەکووەو دێمەکراسووی سووەرەڕڤیانە یووان فێمینیڤمووی 
 ەوەی بەرگوری  ە سوەرەڕڤیی دەکوا ! ساالرانە یان سوێکۆالریڤمی بنوا ڤ ەازنە باوک

 قەیووودی ناکوووا کەسوووێ ؟ بوووا ب ێووویو قاوووە  ە دێمەکراسوووی دەکوووا چوووۆن و بوووۆچی
زەریووووفە، بەەم زڤر سووووەیرە  ەم کەسوووە  ووووۆی پوووو   سووواالری پوووو  نەزمێکوووی اوکب
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 ەگەر کەسوووێ  بنوووا ڤ ەازە،  ەم یوووان . فێمینوووڤمی  بووو برەوپێووودەری بەهاکوووانی 
 ەموانە  چەندە جێیەی بەقوایە؟ ، بەڕاستیسیاتمە سێکۆالرەی دەیەوێ دایممەزرێن 

نەی کەسوانێ  قاوەی  ەسوەر دەکەن، زڤر جوار  ەم چەمکواکە هەمەو بەم مانایەن 
 .بە باشی  ەالیەن  ەم کەسانەوە فام نەکراوە

ڕووبار  ەگەر پێشی کراوە  ۆی بەسوتێنی  وۆی دیواری . بەەیەی سێیەم. ٣-٧-٢
 دەکا

بڕیاری سیاسیی گشتی دێتە سەر  ەوەی دەسەە   ە ناوەند دانەپەسترێ و  کاتێ 
ناوچەکان دەسەەتی ناوچەیی  ۆیان هەب ،  ەوکا  بەشێەەیەکی سروشتی  ەەکوی 
 ەم ناوچووانە بووۆالی پەسووند کردنووی  ەم یاسووا و ڕێاووایانە دەچووو کە  ەگەڵ زمووان و 

 ە وەتێکووووی   یڤمواتە کاتێوووو  فێوووودرا. گەنموووواوە وووواییو و  ەتنیاوووویتەی  ۆیووووان 
 بەشووێەەیەکی سروشووتی و  ۆڕسوو  ، دوای موواەیەکپراکتیووڤە بکوورێ فوورەنەتەوەدا

 ەمە بەهووووۆی پووووی ن و گە ەکووووۆمەکێی . بووووۆالی فێوووودرا یڤمی  ەتنیکووووی دەچوووو 
پی نیێڕانەی هیو الیەنێکی دەرەکی نییە بەەکوەو  ەسوۆنیەی هەموان دیواردەوە ڕوو 

اوە؛ واتە دەسووەەتی گەالن بووۆ بڕیووار دەدا کە فە اووەفەی فێوودرا یڤمی  ەسووەر دامەرز
 .دان

وای دابنوێو . کردنەوەی  ەم بابەتە کەە   ە تەماویاێ  وەربیوریو دەکرێ بۆ ڕوون
بەم دیووارە . ێکەوە پێشووی  وواوی ڕووبارێوو  گیووراوەاو ە کەێاووتانێ  بەهووۆی بەنوود

 ەگەر ڕڤ ێ  بڕیار هاتە سوەر . گیرانە  اوی بەندەکە هر  ەوێ  ڕ دەبێتەوە پ  پێ 
 ەودەم  ەوە تایمەتمەنوووودیی زەوییەکووووانی  وەی  وووواوی بەنووووداوەکە پێشووووی بەردرێ، ە

 وووەارەوەی بەنوووداوەکە و چوووۆنیەتی بەرزی و نڤموووی  ەرزەکە و جوووۆری  ووواکەکە و 
بەربەسووتەکانی سووەر رێیایووان و  ەم جووۆرە شووتانەیە کە ڕەوگەی ڕووبووارەکە دیوواری 

بەەم کە تووۆ پێشوو  بە .  ەم بڕیووارەی  ێوورە دەدرێ پووێ  بەردان بە  وواوەکەیە. دەکەن
دەگووا بە دەریووا ،  ۆیشووم باوو  بە  تەانی ب ێووی هەتووا  ەم چووۆمە وواوەکە بەردا  یتوور نووا
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ڕەوگەکە بەشووووێەەی سروشووووتی  ەالیەن . ڕەوگەکەشووووی بووووۆ دیوووواری دەکەم یباووووت
 .تایمەتمەندیی شەێو بە شەێنی بەستێنەکەوە دیاری دەکرێ

 فێدرا یڤم وەهمی بەونی مەترسییەکانی. بەەیەی چەارەم. ٤-٧-٢

د بەرانی فێودرا یڤمی نەتەوەیوی،  اما ەیوان بە چەنودیو مەترسوی کوردووە کە  ەگەر 
 ێران بم  بە وەتێکی فێدرال، گەایە هەڕەشەی  ەم مەترسییانە دەبێوتە هوۆی  ەوەی 

 : ەم مەترسییانە  ەمانەن .ی زڤر زیاتر ب ە ەساری فێدرا یڤم  ە سەودەک

 ەبەریەک هەەەەشوانەوەی پوارچە پوارچە بوەون و و فێدرا یڤمی نەتەوەیی دەبێتە هۆی 
  ێران اکی 

 دا و فێدرا یڤمی نەتەوەیی دەبێتە هۆی شەڕ و پێ  هەەکر انی نەتەوەکان  ە  ێران

دا دروسوو   ووو فێوودرا یڤمی نەتەوەیووی دیووەارێکی پووۆەییو  ە نێووەان  ەیووا ەتە فێوودرا ەکان
وچۆ و نیشوتەج  بوەونی  ەەکوی ناوچەکوانی  نی  ازادی هوا دەکا و پێ  بە جەریا

 .دیکە  ە ناوچەیەکی دیاریکراودا دەگرێ

د بەرانی فێودرا یڤم بوۆ چەسوکاندنی بۆچەونەکوانی  ۆیوان چەنود پرسویارێ  دە ەنە 
 :رەکان  ەمانەناپرسی. بەردەم الیەنیرانی فێدرا یڤمی نەتەوەیی

 ایا هویو زەمانتێو  هەیە  زاڵ ب   ێرانو  ەگەر سیاتمی فێدرا یڤمی نەتەوەیی  ە  
  ێران پارچە پارچە نەب ؟

 ێووووران بێووووتە سووووەرکار،  ایووووا هوووویو  ەووووو  ەگەر سیاووووتمی فێوووودرا یڤمی نەتەوەیووووی  
 دا دا هەیە شووەڕ و تێوو  هەەچووەون  ە نێووەان نەتەوەکووانی  ێووران زەمانەتێوو   ەگووۆڕێ

 ڕوو نەدا؟
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ەی  ەگەر نوواکرێ  ەم ا؟ دبکووبە دەنیوواییەوە  ەم زەمانەتووانە  بەڕاسووتی کوو  دەتووەان 
بەجو  بوەونی  رێو کەوابوەو بوۆ دەبو  دەسوەەتی ناوەنودی زەموانەتی ج زەمانەتانە بکو
ەانو زەمووانەتی  ەوە یوویە الیەنیرانووی فێوودرا یڤم نەتوو ایووا  ەمە گەدر ن فێوودرا یڤم بکووا؟

  پووارچە پووارچە دا وە مێکی فێوودرال  ە  ێوورانبووکەن  ە  ەنمووامی دامەزرانووی سیاووت
ی یانەڕو، بەەم  ەوالوە چواودا نەقەومو  نەتەوەکوان   ە نێوەان هویو شوەڕێنەب  یوان 

 ێکی فێدرال بکا؟م ەوەیان  ە دەسەە  هەب  زەمانەتی دامەزراندنی سیات

 ییەکەسووەرەتا بووا دوو پرسوویارە. دا وەمووی  ەم پرسوویارانە یەکمووار سوواکارن  ەڕاسووتی
 :پێچەوانە بکەینەوە و  ەوجار  ێمە پرسیارەکان بەرەوڕووی ناوەند ەازەکان بکەینەوە

سیاتمی ناوەند ەاز  ە  ێران حواکم بو  و موافی گەالنوی وەکەو پێشەو و  ەگەر هەر 
دا هەیە  ێوووران  ە  نووواو سووونەوری  ێوووران نەدرێ،  ایوووا هووویو زەمانەتێووو   ە گوووۆڕێ

 داهاتەودا پارچە پارچە نەب ؟

دا زاڵ بوو  و سیاسووەتی هەەواردن و فەر  و  سیاووتمی ناوەنوود ەاز  ە  ێوورانووو  ەگەر 
،  ایووا هوویو وەکووانی نوواو سوونەری  ێووران درێوووەی هەبوو جیوواوازی دانووان  ەنێووەان نەتە

 رشتو نەبو؟ زەمانەتێ  هەیە نەتەوەکان تەوشی شەڕ و  ەێو

دەتوەانو  ەم نە سیاسوەتەانان .  ەبارەی داهاتەودا هویو زەموانەتێکی سەتاسوە  نوادرێ
فیااوووووەوفێکی . نە ڕوونووووواکمیران و نە پاوووووکۆرانی کۆمەەناسوووووی ،زەموووووانەتە بووووودەن

بەناوبانیی ڕڤ  اوایی دەە  هەر بە تەنیا دوو دەستە  ە  ەە  دەتەانو زەموانەتێکی 
دەسووتەی یەکەم پێغەموومەرانو و : بودەن بە کەسووانی دی داسەتاسوە   ەبووارەی داهوواتەو

بەەم .  ەازەکان نە پێغەموومەرن و نە فێ موواز دراڵفێوو.  ەوانووی دی فێ مووازانی درڤزنووو
 :بۆچەونێ  بکەنچەند بەرگری  ە  ەازەکان بە دەنیاییەوە دەتەانو  فێدراڵ

ووو شوویمانەی پووارچە پووارچە بووەونی  ێووران بە درێوووە کێشووانی سیاووتمی ناوەنوود ەاز زڤر 
 .زیاترە  ە هەمان شیمانە بە دامەزرانی سیاتمێکی فێدرال
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دن ارهەەچەونی نێەان نەتەوەکان، بە درێووە کێشوانی سیاسوەتی هەەو تێ و شیمانەی 
و فەر  و جیووواوازیی دانوووان  ە نێوووەان نەتەوەکوووان زڤر زیووواترە  ە هەموووان شووویمانە بە 

دا هەس  بە  ێردەسو  بوەون و  انە کە نەتەوەکان تێیردامەزرانی سیاتمێکی دادپەروە
 .مافخەراو بەون نەکەن

دەبووو  ب ێووویو کە دامەزرانوووی سیاوووتمی فێووودرال، هووویو دەربوووارەی مەترسووویی سوووێیەم 
وچۆ و نە بووۆ  دا سوواز ناکووا و نە بووۆ هووا  دیووەارێکی پووۆەییو  ە نێووەان هەرێمەکووان

 ەوەی . دا، بەربەس  دروس  ناکوا هیو تاکێ   ە هیو هەرێمێ نیشتەج  بەونی 
 ی  ە بەرنومەردا بەرز دەبێوتەوە بوەونی یاسواگە ربەستی بۆ ساز دەکرێ و دیەارێکیبە

 .ەرانە و نەشیاوی هەرێمەکەنونادادپەر

 ەوەی سووونەورەکانی هەرێموووی فێووودرال دیووواری دەکەن دەنیوووی  ەەکوووی هەرکوووام  ە 
دیارە هەندێ  هەرێموی  ۆەەمێشوی هەن کە شوەێنی نیشوتەج  بوەونی . ناوچەکانو

دەبوو  و  ەم زیووان ێ  ەگەڵ یاسوواکانی هەرێمووی توور جیاوادوو نەتەوەن، یاسوواکانی  ەو
 ەوانە هەمەویووان پورڤەە کردنوی پووێکەوە . ێەەی هوواوبەش  یودارە دەکورێوانە بە شوناوچو

فێوودرا یڤم هەر  ە بنەڕەتوودا .  یووان و پووێکەوە مووانەوەن نەک  ێوو  دابووڕان و جووەدایی
 .دابڕان  ێ فۆرمۆ ێکە بۆ پێکەوە  یان نەک بۆ 

 ٭٭٭

شەڕ و  باسی زەمینەکانیتر،  قەوڵ ەم نامیاکەیەدا هەتا  ێرە هەوڵ درا بەشێەەیەکی 
دا بکرێ و پێشان بودرێ شوەڕی چەکوداری بوواردەی چ  هەەچەون  ە کەردستان تێ 

الیەنووێکە و  ەم الیەنە بووۆ  ووۆ بووەاردن  ە بەڕێووەە بردنووی چ بەرنووامە و  ەجنوودایەکی 
 ە باسووی  ەوە کوورا الیەنووی ناوەنوود ەاز . دەسوو  بووۆ چەک دەبووا مووۆدێڕن و  ەمڕڤیووی

ەرانووومەر حووەزووری بیرێکوووی توووایمەتی و  ە ب یبەرانوومەر حوووەزووری هێڤێکووی سیاسوووی
. دەسوو  بووۆ چەک دەبوا و دەسووتەوداوێنی حەزفووی فیڤیکوی جووەدابیران دەبوو سیاسوی 
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باسی  ەوە کرا حاکمییە  بەهۆی چ تەمییدگە ێیی تیۆری و مێووووییەوە زەمیونە 
دەکووا و چووۆن بیووروڕای گشووتی  ووۆش بووۆ هێرشووی چەکووداری بۆسووەر کەردسووتان 

کە  باسوووەکە  ەمە بوووەو .هێرشوووە  اموووادە دەکوووام  ەەکوووی دەرەوەی کەردسوووتان بوووۆ  ە
سیاسوەتی حەزف و بەرەوڕوو بوەونەوە  ەگەڵ یە  ە  ۆ امادە کوردن بوۆ  بریتی" اسانڕ"

 .هێرشی هەمەالیەنەی حاکمییەتێکی دڕندە

و  دەربارەی گرینیایەتی ڕاسان و پێەیاتیی بەر ۆدان  ەبەرانومەر هێوڤی سوەرکەتکەر
تێورڤر و تۆقانودن و بەگوداچوەونەوەی قەەی سیاسوەتی شکاندنی سامی  ەەو   ە 

ی سیاسووووی و مەدەنووووی بەهووووۆی شووووەو و چوووواالک کردنووووی پتاناوووویە ە شوووواراوەکان
ێکی هەمەالیەنە، زڤر باسی پیەیاوتی دیوکە مواون کە  ە بەشوەکانی توری بەر ۆدان

 . ەم نامیاکەیەدا باسیان    دەکرێ

ی هێرشوی تەتواران با  ەم بەشوە بە سوروودی ڕاسوان و سوروودی سوام نەکوردن  ە شوەو
   .کۆتایی پ  بێنیو

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 اسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانیڕ

 
 

 "دەنیی ڕاسان"                                  

 

 کە دەرگا چ سەارە  ەو پشەویەم، وەرە  اوەە

 وەرە دەرکی  ەو قەەیەی، کە  ە جادووە و  ە حەزیا

 

 بشکێنە تۆ دەی بەرد، وەکەو سەورە گەڵ  ە پاشان

 ز بە تەنیاەەوڕبشەکێنە پەرچەمی  ەێو، بکە  ۆڵ 

 

 عر، بە وردە قامێ ێشتۆ کە  اشنای سکێدەی، بە 

 بکە تەڕ هەناوی دیدە، مەبە گێوی  ۆزگە، بریا

 

 م هەتاوێ دەرب  کەبە تەما نییە کە  ەوشەو،  ە 

  ەتۆ  ۆ   ە کەل وەدەر  ە و، بمە  ۆری زی  و وریا

 

 اسانڕدەن  هەەێنە، کە هەبەونە دەنیی  ەیزوەبە 

 گڕی دە، هەمەو ترس و  ۆفی  ێاتا دە بە ویرەیەک
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 شەوی هێرشی تەتاران، چڕە سێمەری  ە هەر ال

 وەرە تۆ بە هەورە گرمە، بڕمێنە سێمەری سا

 

  ە دەرێەە نایە کەس تا، کە بمێتە یاری زام 

 21 ەتۆ  ۆ  تەتار شکێو بە، وەرە  ۆ  بیە بە فریا

 

                                                           
 ەم شێعرە وەرگێڕدراوی شێعرێکی دکتۆر محەممەد ڕەزا شەفیعی کەدکەنییە بەناوی  21
 ":گڤ ی در مایە شەر و شکاتو"

 در ایو حصار جادویی روزگار بشکو/ شکونفام گرف  از ایو شو، در ایو حصار ب
 بە جنەن ص ب  صخرە کەهاار بشکو/ چە شەایق، از دل سن ، برآر رای   ەن
  و ز م دیدە بیشا، ص  انتظار بشکو/ تە کە ترجمان صمحی، بە ترنم و ترانە
 کار بشکو متە  ەد آفتاب  ەد باش و ااا/ سر آن ندارد امشو کە برآید آفتابی

 بە ترنمی د  وحش  ایو دیار بشکو/ هاتی، کە سرودن اس  بەدنبارای تا کە 
 تە بە آذر شی ایو سایە دیەسار بشکو/ شو گار  تتاران، همە سە فکندە سایە
  تە ز  ەیشتو برون آ، سکە تتار بشکو/ ز برون کای نیاید چە بە یاری تە اینما


