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پێشەكی
ئەوەی لەم كتێبەدا دەیخوێننەوە بریتییە لە بيست چاوپێكەوتنی من لە 

نێوان سااڵنی 2006- 2017. راستییەكەی من یەكێك لەو نووسەرانەم زۆر 

لە خەمی كۆكردنەوەی ئەرشیفی نووسین و چاوپێكەوتنەكانی خۆمدا نەبووم 

النیكەم تا ئێستا. ئەمانەش هەموو ئەو چاوپێكەوتنانەن لەالی هاوڕێیان و 

هەندێك لە ماڵپەڕەكانی ئینتەرنێتدا مابوون و چەند هاوڕێیەكی ئازیز تەرحی 

ئ����ەوەی����ان ك����رد ل���ە ت��وێ��ی ك��ت��ێ��ب��ێ��ك��دا ب���ە چ��اپ��ی��ان ب��گ��ەی��ەن��م، ئ���ەگ���ەرچ���ی ژم����ارەی 

چاوپێكەوتنەكانم لە سەد چاوپێكەوتن زیاترە، چ بۆ تیڤی و رادیۆكان، چ بۆ 

ماڵپەڕ و رۆژن��ام��ە و گ��ۆڤ��ارەك��ان، ب��ەاڵم ئ��ەوەی لەبەردەستە و شایانی ئەوەیە 

بخرێتە ب��ەردەم��ی خ��وێ��ن��ەر تەنها ئ��ەم ژم���ارە دی��م��ان��ەی��ە ل��ێ��رەدا ك��ۆك��راون��ەت��ەوە، 

ئەمەش تەقەالیەكی خۆپەرستانەی نووسەر نییە، بەقەد ئ��ەوەی هەوڵێكە 

بۆ نیشاندانی رەخنە و دنیابینی نووسەران لە هەمبەر پرسەكانی سیاسەت و 

ژیان لە كۆمەڵگەی كوردەواریدا.

ب���ەه���ای ئ����ەم چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ان��ە ل�������ەوەدا چ���ڕ دەب���ێ���ت���ەوە، روان���ی���ن���ی س��ێ��ه��ەم��ە 

ل��ە دەرەوەی ئ���ەو ت����ەرزە ه��زری��ن��ەی داب���ەش���ب���ووە ب��ەس��ەر دوو ب����ەرەی دژب����ەر و 

ناكۆكدا، كە خۆی لە بەرەی دەسەاڵت و بەرەی ئۆپۆزیسیۆندا دەبینێتەوە. 

لەم چاوپێكەوتنانە جگە لە رەخنەگرتن لە كولتووری كۆمەاڵیەتی، هەردوو 

ج���ۆرە روان��ی��ن��ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ەی دەس����ەاڵت و ب��ەره��ەڵ��س��ت��ك��اران خ��راون��ەت��ە ژێ��ر 
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نەشتەری رەخ��ن��ەوە. بە كورتییەكەی لەنێو ه��ات��وه��اواری ه���ەردوو سەنگەرە 

دژەك����������ەدا ئ�����ەم ت������ەرح و ب���ۆچ���وون���ان���ە چ���ەن���د رای�����ەك�����ی ه��ێ��م��ن و ج������ی������اوازن، ن��ە 

الی��ەن��گ��ری��ی��ك��ردن��ن ب��ۆ دەس����ەاڵت ن��ە ب��ۆ ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی س��ی��اس��ی��ی. ج��ی��ا ل���ەوەش 

رەخنەی توند و ریشەییان تێدایە لەسەر ئیشكالیەتە سیاسییەكانی هەردوو 

بەرەكە و شرۆڤەی جیهانبینی هەردوو سەنگەرەكەی تێدا كراوە بە زمانێكی 

رۆژنامەوانی.

ه����ەرچ����ی ب����ەش����ەك����ەی ت���ری���ش���ە، ب��ری��ت��ی��ی��ە ل����ە رەخ���ن���ەگ���رت���ن ل�����ەو ك���ول���ت���وورە 

ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ئاینییە ب��ااڵدەس��ت��ەی ب��اڵ��ی ب��ەس��ەر ف���ەزای ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی جڤاتی 

ك���وردی���دا ك��ێ��ش��اوە، ل���ەم ب���وارەش���دا دی��س��ان��ەوە ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ی ئێمە ج���ی���اوازە ل��ەو 

س���ەدا مێگەلییەی تووتیئاسا چ��ەم��ك��ەك��ان دەڵ��ێ��ن��ەوە. ویستوومانە قسەی 

خۆمان بكەین بێ گرێ و گۆڵ، هەروەك چۆن نەمانویستووە سازش لەسەر 

هیچكام لەو پرنسیپانە بكەین باوەڕمان پێیەتی. بەدیوێكی تردا هەوڵمانداوە 

ل��ە دەرەوەی چ��ەم��ك��س��ازی��ی خ���اڵ ب��خ��ەی��ن��ە س���ەر پ��ی��ت��ەك��ان، ه��ەم��وو ئ���ەو پرسە 

گ���رن���گ و ب���ای���ەخ���داران���ەی ت��ێ��م��ای س��ی��اس��ی��ی و ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و ف��ەره��ەن��گ��ی��ن بە 

زمانێكی رۆژن��ام��ەوان��ی رووت راڤ��ە بكەین. جیا لەمەش لەتوێی ئ��ەم كتێبەدا 

با�سی زۆرێك لە بڤە و حەرامە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكان كراوە بەتایبەت 

لەو سیاقە مێژووییەی خۆیدا.

ن��ام��ەوێ ل���ەوە زی��ات��ر روون��ك��ردن��ەوە ل��ەب��ارەی ن��اوەڕۆك��ی كتێبەكەوە ب��دەم، 

خوێنەر دەتوانێت لە میانەی خوێندنەوەیدا داوەری لەسەر تێڕوانینەكان 

ب���ك���ات، ب����ەاڵم ن��اب��ێ زەم�����ەن و س��ی��اق��ی م��ێ��ژووی��ی چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ەك��ان ك���ە ل��ەگ��ەڵ 

هەر چاوپێكەوتنێكدا لە پ��ەڕاوێ��زدا ئاماژەی بۆ ك��راوە لە یاد بكات، هەندێك 

گوزارە و سنوور شكاندنی تێدایە رەنگە بۆ ئەمڕۆ زۆر نۆرماڵ بێت، بەاڵم بۆ 

ئ��ەوێ رۆژێ نەك ئاسان نەبووە بەڵكو دەربڕینیان جۆرێك لە جەرائەتی�سی 
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ویستووە. لە كۆتاییدا دەخ���وازم بڵێم ئ��ەوەی ل��ەو چاوپێكەوتنانەدا وتوومە 

ق��س��ەی مێشكی م��ن��ە، ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا دەم�����ەوێ دان ب�����ەوەدا ب��ن��ێ��م ئ��ەگ��ەر 

ه��ەن��ووك��ە ه���ەم���ان ئ���ەو پ��رس��ی��اران��ەی ل���ەو چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ان��ە ئ���اڕاس���ت���ەم ك���راون 

دووب����ارە لێم ب��ك��رێ��ن��ەوە، رەن��گ��ە ب��ت��وان��م ورد و زانسیتر ب��ەرس��ڤ��ی��ان ب��دەم��ەوە، 

هەرچی پەیوەندیی بە ناوەڕۆكیشەوە هەبێت تا ئێستاش لەگەڵ قسەكانی 

ئەودەمم هاوڕام.

ستیڤان شەمزینی

ئەڵمانیا - كۆڵن

 2017-7-15
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دیمانە: هیشام ئاكرەیی

ئۆپۆزیسیۆنی سیاسیی و رۆڵی ئۆپۆزیسیۆن لە هاوكێشە سیاسییەكاندا، 

ه����اوك����ات س���ەره���ەڵ���دان���ی ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن ل����ە ب�����اش�����ووری ك����وردس����ت����ان و رۆڵ و 

ك��اری��گ��ەری��ی��ەك��ان��ی، دەك���ەی���ن���ە ب��اب��ەت��ی گ��ف��ت��وگ��ۆ ل���ەگ���ەڵ ن���ووس���ەر و روون��اك��ب��ی��ر 

»ستیڤان شەمزینی«.

دەنگی سەربەخۆ: ئایا پێتوایە ئوپۆزیسیۆن لە باشووری كوردستاندا 

لە بارودۆخێكی تەندروستدا لەدایكبووە؟.

س���ت���ی���ڤ���ان ش���ەم���زی���ن���ی: پ���ێ���ش ئ��������ەوەی ب���ێ���م���ە س�����ەر وەاڵم��������ی ئ�����ەم پ���رس���ی���ارە، 

پێویستە لە دەسپێكدا ئ��ەوەش بڵێین، زەمینەی سیاسیی و حكومداریی لە 

كوردستان، ئێستا لە هەموو كات زۆرتر پێویستی بە ئۆپۆزیسیۆنێكی بەهێز 

ه��ەی��ە ت���اك���وو ل���ە ن��زی��ك��ەوە چ���اودێ���ری���ی ك���ارەك���ان���ی ح��ك��ووم��ەت ب��ك��ات و ی��ارم��ەت��ی 

دەربارەی ئەزموونی ئۆپۆزیسیۆنی سیاسیی 
لە باشووری كوردستان

وردبوونەوە لە ئیشكالییەتی 
ئۆپۆزیسیۆن و دەسەاڵت 
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بەهێزكردنی بنەماكانی ژیانی دەوڵ��ەت��داری��ی ب��دات. بوونی ئۆپۆزیسیۆن جگە 

لەوەی دیاردەیەكی زۆر نۆرماڵ و تەندروستە، لە هەمان كاتدا ئۆپۆزیسیۆنی 

س��ی��اس��ی��ی ج���ی���اك���ەرەوەی���ەك���ی ه������ەرە دی�������اری دەوڵ�����ەت�����ە دی���م���وك���راس���ی���ی���ەك���ان���ە ل��ە 

حكوومەتە دیكتاتۆرییەكان. لە كوردستان بەهۆی كۆمەڵێك هۆكاری جیا 

جیاوە تاكوو ئەم چركەساتەش هاتنە مەیدانی هێزی ئۆپۆزیسیۆن بە كارێكی 

پێشنۆرە ن��ەزان��راوە، ب��ەاڵم بۆ لەمەوپاش واقیعی سیاسیی كوردستان چیتر 

غیابی هێزە بەرهەڵستكارەكان هەڵناگرێت و سەرهەڵدانی ئۆپۆزیسیۆن هەر 

ه��ی��چ ن��ەب��ێ��ت ل���ەم ب�����ارودۆخ و ك��ەش��ەدا بایەخێكی م��ێ��ژووی��ی و سیاسیی زۆری 

هەیە و پێویستییەكی پلە یەكیشە.

ئ����ەگ����ەر ب��ێ��ی��ن��ە س�����ەر وەاڵم�������ی پ����رس����ی����ارەك����ە، پ��ێ��م��وان��ی��ی��ە ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن ل��ە 

ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان ل��ە ب��ارودۆخ��ێ��ك��ی ناپێویست و ن��ات��ەن��دروس��ت��دا چ��اوی 

بەژین هەڵهێنابێت، هەروەك لەپێشەوە وتم، واقیعەكە لە دایكبوونی هێزی 

بەرهەڵستكاری ك��ردب��ووە دیفاكتۆ، ئ��ەگ��ەرن��ا ئ��ەو كێشە و ن���ادادپ���ەروەری���ی و 

نایەكسانییەی لەمڕۆی كوردستاندا بوونی هەیە لەرێگە و دەرچ��ەی ترەوە 

دەتەقییەوە كە دوور نییە سەرئەنجام توندوتیژییەكی گەورە�سی لێ دروست 

نەبووبایە.

من پێموایە كێشە لە زەمینە و بارودۆخەكەدا نییە، چوون كوردستان 

ل����ە ب������ارودۆخ������ی ج���ەن���گ���دا ن���ی���ی���ە، ه��������ەژدە س���اڵ���ە ل�����ەم ب�����ەش�����ەدا ح����ك����ووم����ەت و 

دام����ەزراوەك����ان����ی ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ه��ەی��ە، ت������اراددەی دڵ��ن��ی��ای��ی ئ��ەم��ن و 

ئاسایش ب��ەرق��ەرارە، هیچ مەترسییەكی وەه��ا گ���ەورەی لەسەر نییە خەباتی 

س������ەدان س���اڵ���ەی ك�����ورد ب����ە«ب����ا« ب������دات، ئ����ەم ف��اك��ت��ە ئ���اش���ك���رای���ەش ب��ەڵ��گ��ەی 

گ��ون��ج��اوی��ی ب�����ارودۆخ�����ە. ب���ۆی���ە ئ���ەگ���ەر ق��س��ەی��ەك��م��ان ه��ەب��ێ��ت ل���ەس���ەر ف��ۆرم��ی 

ئ��ی��ش��ك��ردن و رووخ���س���اری س��ەرەك��ی��ی ئ���ەو ه��ێ��زەی��ە ل��ە ك��وردس��ت��ان بانگەشەی 
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ئۆپۆزیسیۆنیی دەكات، پرسیاری سەرەكیی و گرنگ، پرسیار نییە لەمەڕ واقیع 

بەڵكو بەپێچەوانەوە پرسیارە لەسەر ناوەڕۆكی سیاسیی ئەو ئۆپۆزیسیۆنەی 

زۆر ه���ەن���گ���اوی گ������ەورەی ل���ە ئ��ەس��ت��ۆی خ����ۆی دان������اوە ت���ا دەگ���ات���ە س����ەر گ��ۆڕی��ن��ی 

سیستمی سیاسیی و هەڵوەشاندنەوەی ئەو نۆرمە حكومدارییەی هەنووكە 

لە كوردستان لە ئارادایە.  

دەنگی سەربەخۆ: ئایا ئەو ئۆپۆزیسیۆنە، دەرهاویشتەیەكی سروشتیی 

ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان ب��وو ی��ان ف��اك��ت��ەرە دەرەك��ی��ی��ەك��ان رۆڵ��ی��ان گ��ێ��ڕاوە لە 

دروس��ت��ب��وون��ی��دا؟، ك���ام ل���ەو �س���ێ ه��ێ��زان��ە ب��ە نیشتیمانیی دادەن���ێ���ی: پ��ارت��ی، 

یەكێتی، گۆڕان؟.

س���ت���ی���ڤ���ان ش���ەم���زی���ن���ی: پ���ێ���م���وای���ە ئ�����ەو دی���ت���ن���ەی ف����اك����ت����ۆری س���ەره���ەڵ���دان���ی 

ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن دەب���ات���ەوە س���ەر ه��ۆك��ارە دەرەك��ی��ی��ەك��ان، ه���ەم ل��ە ئۆپۆزیسیۆن 

تێنەگەیشتووە و هەم خوازیارە هێزی ئۆپۆزیسیۆن دزێو بكات. الیەنگرانی ئەو 

بۆچوونەی پێیانوایە ئۆپۆزیسیۆن لە باشووری كوردستان دەرهاویشتەی 

زەمینە و واقیعیی كوردستان نییە و هێزەكانی دەرەوە رۆڵیان لە دروستبوونیدا 

گێڕاوە، خیانەت لە پێویستییەكی هەرە لەپێ�سی كۆمەڵی كوردەواریی دەكەن، 

لە هەمان كاتدا ئەوەمان بۆ تەفسیر دەكات الیەنگرانی ئەو روانگەیە هێشتا 

بەهەمان روانینی بەعس و دەوڵەتانی دواك��ەوت��ووی ناوچەكە لەرۆڵی هێزی 

بەرهەڵستكار دەڕوانن. 

لە بۆچوونی ئ��ەو دەستە خەڵكەدا هێزی ئۆپۆزیسیۆن بوونێكی سەلبی 

هەیە، بۆیە هێزە دەرەكییەكان بە دی��اری بۆ كوردستانی دەن��ێ��رن، ب��ەاڵم من 

دروست بە پێچەوانەوە بیر دەكەمەوە، دەوڵەتانی ناوچەكە هەرگیز حەز ناكەن 

ئ��ەم نەریتە لە كۆمەڵی كوردستاندا گەشە بكات، چ��وون ه��ەم حكوومەتی 

ك��وردس��ت��ان ب��ەه��ێ��ز دەك�����ات، ه���ەم ب��ۆش��ای��ی ن��ێ��وان خ��ەڵ��ك و ح��ك��ووم��ەت ك��ەم 
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دەك��ات��ەوە، هەم كولتووری دیموكراسیی ق��ووڵ دەك��ات��ەوە. ئایا هیچ كوردێك 

لەو بڕوایەدایە دەوڵەتانی ناوچەكە ئەم شتانە بۆ كورد بخوازن؟، ئایا هیچ 

كەسێك ئ��ەگ��ەر كەمترین هۆشیاریی سیاسی�سی هەبێت ب��ڕوا دەك���ات ئێران 

ی��ان توركیا ئ��ەم ك��ارە گرنگ و چ��ارەن��ووس��س��ازە ب��ۆ ب��ەرژەوەن��دی��ی حكوومەتی 

هەرێمی كوردستان بەئەنجام بگەیەنن؟. بێگومان نەخێر.

ب���ەك���ورت و ك��رم��ان��ج��ی وەك خ���ۆم ك��ەم��ت��ری��ن ب���ڕواش���م ب���ەو ب��ۆچ��وون��ە نییە 

ل��ەگ��ەڵ هاتنە س��ەر ب��ا�س��ی ئۆپۆزیسیۆن م��ەس��ەل��ەی ف��اك��ت��ۆرە دەرەك��ی��ی��ەك��ان 

و هاوكاریی دەوڵەتانی نەیارانی ك��ورد دەهێنێتە پێشەوە، وات��ا ب��ڕوام بەو تێزە 

ن��ی��ی��ە ب���وون���ی ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن پ��اب��ەن��د دەك����ات����ەوە ب��ەب��وون��ی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ف��اك��ت��ۆری 

دەرەك��ی��ی��ەوە، ئ��ەم��ە ه��ەم��ان ب��ی��رۆك��ەی��ە ل��ە دن��ی��ای ع��ەرەب��ی��دا ب��ووەت��ە ه��ۆك��اری 

دەیان درمی كوشندە، چوونكە هەموو جووڵەیەكی ناباو بە پیالنی دوژمنان 

ت���ێ���دەگ���ەن. دەب�����ێ ئ��ێ��م��ە داب���ڕان���ێ���ك���ی س��ی��اس��ی��ی دروس�����ت ب��ك��ەی��ن ل���ە ب��ی��رۆك��ەی 

م��وئ��ام��ەرەی دەوڵ��ەت��ان و سیاسەتی كالسیكی ع��ەرەب��ی، كە هەموو دەنگێكی 

ناڕەزاییان بەو پاساوە كپ كردووە، هەرچەندیش بڕوا ناكەم ئەم بێدەنگییە 

تا سەر بێ. 

ب��ۆ وەاڵم����ی ب��ە�س��ی دووەم����ی پ��رس��ی��ارەك��ەت، پ��ێ��م��وای��ە م��ۆرك��ردن��ی خ��ەڵ��ك و 

داب��ەش��ك��ردن��ی��ان ب���ۆ پ��ۆل��ی ج��ی��ا ج��ی��ا، ن��ەب��ووت��ە ك����ارم و ل�����ەرووی م��ەب��دەئ��ی��ی��ەوە 

دژی كەسێكی وەك����وو م��ن��ە. ب��ۆچ��وون��ی تایبەتیم ل��ەس��ەر ئ���ەو �س���ێ ه��ێ��زە هەیە 

ئێوە ریزبەندتان ك��ردوون، بەاڵم بۆ دەرفەتێكی لەو جۆرە بەپێویستی نازانم 

دیسان هەڵوێستی خ��ۆم دووب���ارە بكەمەوە، چ��وون لەپێشووتردا ئ��ەو ك��ارەم 

ك��ردووە. نامەوێ ئاستی »نیشتمانپەروەریی« گ��ۆڕان یان یەكێتی یاخۆ پارتی 

هەڵبسەنگێنم، تەنێ ئ��ەوە دەزان���م ئ��ەو �س��ێ هێزە ئ��ەوەن��دەی خاڵی لێكچوو و 

هاوبەشیان هەیە، بێگوومان خاڵی ج��ی��اواز و لەیەك جیایان نییە، پێموایە 
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گ���ۆڕان زی���اد ل��ەه��ەم��وو هێزەكانی ت��ر ل��ەپ��ارت��ی و یەكێتی دەچ��ێ��ت، ئ��ەگ��ەرچ��ی بە 

رووك��ەش گ��ۆڕان خوازیارە خۆی بە نموونەیەكی جودا پێناسە بكات، بەاڵم 

بەدیتنی ئێمەومانان بەهەمان رێگەدا دەڕوا، پارتی و یەكێتی پێیدا دەڕۆن، 

بگرە هەندێك كولتووری سەقەتی هێناوەتەوە كایە پارتی و یەكێتی دەمێكە 

م��اڵ��ئ��اوای��ی��ان ل��ێ��ك��ردووە و ت��ەن��ان��ەت ش��ەرم��ی���س��ی ل��ێ��دەك��ەن. ب����ڕۆن دیمەنێكی 

دەم��ان��چ��ە ب��ەالق��ەدەك��ان��ی ئۆفی�سی كۆمپانیای وش��ە ببینن ئ��ەوس��ا تێدەگەن 

ئ��ێ��م��ە ب���ا�س���ی چ���ی دەك���ەی���ن و ب��ۆچ��ی دەڵ��ێ��ی��ن گ�����ۆڕان و دووزل���ح���زب���ەك���ە ل��ەی��ەك��ت��ر 

دەچن!.    

دەنگی سەربەخۆ: ئایا پێتوایە هەڵسوكەوتی ئوپۆزیسیۆنی باشووری 

كوردستان، هاوشێوەی ئوپۆزیسیۆنێكی دیموكراسیی سەردەمانەیە یان 

بەشێوەی دژایەتی و دوژمنایەتی  و زیاتر بەهەست و نەست كار دەكات؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ق��س��ەك��ەت راس���ت���ە، ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن ل���ە ك��وردس��ت��ان 

ل��ەس��ەر وێ��ن��ەی ح��زب��ەك��ان��ی دەس�����ەاڵت رەن��گ��ی خ���ۆی رش���ت���ووە، ن��ە ك��وردس��ت��ان 

ئ��ەوروپ��ای��ە ن��ە ئۆپۆزیسیۆنەكە�سی ب��ەه��ەم��ان ش��ێ��وە. ج���ارێ ب��ا ب��ا�س��ی گ��ۆڕان 

نەكەین و بێینە سەر یەكگرتووی ئیسالمی. ئایا بە دیتنی ئێوە هێزێكی سەلەفی 

و خەالفەتخوازی وەك لقی ئیخوان ئەملوسلمین لە كوردستان دەتوانێت بە 

فۆرمێكی دیموكراسیی و ئەوروپییانە ئ���ەدای سیاسەت ب��ك��ات؟. بێگوومان 

دڵنیام بۆ هەر مرۆڤێكی دیموكراتخواز وەاڵمی ئەو پرسیارەی ئێمە بە نەخێرە. 

ن��اڵ��ێ��م ب���ا ل���ە ك���وردس���ت���ان ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن ن���ەب���ێ���ت، ن��ەخ��ێ��ر ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە 

ل��ە س���ەرەت���اوە ب��اس��م ل��ە پێویستیی ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی س��ی��اس��ی��ی ك����رد، ب����ەاڵم ئ��ەو 

ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ە وەف�������ادار ب��ێ��ت ب���ەرام���ب���ەر ب���ەئ���ەرك و رۆڵ�����ی خ����ۆی ن����ەك ئ����ەوەی 

شینی دەس��ەاڵت بكات و بە ن��اوی بەرهەڵستكاریی و گەمەی دیموكراتییەوە 

خەونی دەوڵەتی خەالفەت بەدیبهێنێت!. ئۆپۆزیسیۆنبوون بۆ هەتا هەتایی 
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نییە و مەشرووعە هێزی بەرهەڵستكار خەون بەدەسەاڵتەوە ببینێت، بەاڵم 

خەونی دەوڵ��ەت��ی خ��ەالف��ەت و پیادەكردنی بنەماكانی شەریعەتی ئیسالمیی، 

نەك رێگەپێدراو نییە بەڵكو ئەركی رەوتی سكۆالریزمە پێشگیریی لەم رامیارییە 

ترسناكە بكات. 

خ����والس����ە، ل����ە ك����وردس����ت����ان����دا ه�����ەم دەس��������ەاڵت ك���ێ���ش���ەی ه���ەی���ە »پ����ارت����ی و 

ی��ەك��ێ��ت��ی«، ه��ەم ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن »گ����ۆڕان« دەی���ان كێشەی فیكریی و سیاسیی 

ه��ەی��ە و پێویستیان ب��ە راس��ت��ك��ردن��ەوەی��ە. وەك خ���ۆم ی��ەك��ێ��ك ل���ەو ك��ەس��ان��ەم 

زۆر ب��اوەڕم بە بیردۆزی رێژەیی ئەنشتاین هەیە، بەو مانایەی هیچ رەهایەك 

لەژیاندا بوونی نییە چوونكە ئ��ەوەی هەیە رێژەییە. بۆ واقیعی دەس���ەاڵت و 

ئۆپۆزیسیۆنی كوردستان هەمان تیۆر راستە، نە بڕوام بەوەیە حكوومەت 

فریشتەیە و ن��ە كەسیش دەت��وان��ێ ب��ەت��ۆپ��زی پێم بسەملێنێت بەرهەڵستكار 

ئەهریمەنە. شتەكان بەمشێوەیە تەوزیف ناكرێن، چ��وون ئێمە با�سی دوو 

هێز دەكەین رەنگدانەوەی زەمینەی سیاسیی و فەرهەنگیی و كۆمەاڵیەتی و 

ئابووری كۆمەڵگەی كوردەوارین، نە مەسعود بارزانی خەڵكی ئەمەریكایە و 

نە نەوشیروان مستەفا، كەواتە جیاوازییەكان زۆر نین وەك هەندێك كەس 

بە دەمارگیرییەوە بیری لێدەكەنەوە.    

دەنگی سەربەخۆ: تا چ راددەی���ەك گەندەڵی و قۆرخكردنی دەس��ەاڵت 

ل��ەالی��ەن پ��ارت��ی و یەكێتییەوە رۆڵ���ی ه��ەب��ووە ل��ە پشتگیریكردنی خ��ەڵ��ك لە 

ل��ی��س��ت��ی گ������ۆڕان؟ ئ���ای���ە پ��ێ��ت��وای��ە ی���ەك���گ���رت���ووی ئ��ی��س��ام��ی و گ������ۆڕان ل��ەپ��ێ��ن��او 

سەروەریی یاسا بوونەتە ئوپۆزیسیۆن؟.

ستیڤان شەمزینی: مافی گۆڕانە لەسەر كەموكوڕییەكانی دەسەاڵت خۆی 

بەهێز بكات، مافی خەڵكیشە بە دوای ئەڵتەرناتیڤێكی دیكەدا بگەڕێت. كەس 

بە خ��ودی دەس��ەاڵت��داران��ەوە الری��ی��ان ل��ەوە نییە دەس��ەاڵت��ی ك��وردی��ی كەلێن و 
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بۆشایی زۆری لەنێوان خ��ۆی و ج��ەم��اوەردا دروس��ت��ك��ردووە، ئ��ێ ئ��ەم كەلێنە 

كەشێكی ش��ێ��دارە ب��ۆ س��ەره��ەڵ��دان��ی هێز و ب��زووت��ن��ەوەی ت��ر، گ���ۆڕان هیچی تر 

نییە جگە ل��ەو هێزەی لە كەلێنی نێوان دەس���ەاڵت و خەڵك كەڵكی وەرگ��رت 

و ب����ارەك����ەی ب���ە س�����وودی خ����ۆی ش���ك���ان���دەوە. ل���ەواڵت���ان���ی دی���م���وك���را�س���ی دن��ی��اش 

هاوكێشەكە هەروایە، وەختێك دەسەاڵت پابەند نییە بەوەعد و بەڵێنەكانی 

خۆیەوە، یان ساتێك حكوومەت یاری بەبەرژەوەندییە گشتییەكان دەكات، 

ی��ان چ��رك��ەی��ەك دەس����ەاڵت ل��ەو رێ����ڕەوە دی��اری��ك��راوەی ب��ۆی دەستنیشانكراوە 

دەردەچ����ێ����ت، رووب��������ەڕووی س����زای ج����ەم����اوەر دەب���ێ���ت���ەوە، چ��وون��ك��ە ج���ەم���اوەر 

لەمیانەی هەڵبژاردنێكی دیكەدا دەنگ بەهێز و لیستی تری ركابەر دەدەن. 

م��ەب��ەس��ت��م ل���ەوەی���ە ب��ڵ��ێ��م: ك��ارێ��ك��ی ئ��اس��ای��ی و م��اف��ێ��ك��ی س��روش��ت��ی��ی گ��ۆڕان��ە 

لەدەروازەی كەلێنەكانی پارتی و یەكێتییەوە بچێتە پرۆسەیەكی سیاسیی وەك 

هەڵبژاردن و دەنگە تۆراوەكانی ئەوان بۆ خۆی كۆبكاتەوە و بەدەستبهێنێت. 

پاشان ئەو گوشار و هەڵمەتە راگەیاندنەی كرایە سەر گۆڕان و كارەكتەرەكانی 

رۆڵی ئاشكرای هەبوو لەراكێشانی سۆزی خەڵك بەالی ئەو بزووتنەوەیەدا، 

وەك عەرەبیش دەڵێت »االنسان حریص علی مامنع«. گووشاری ناشارستانی 

و ناشیانەی یەكێتی لەبری ئ��ەوەی گ��ۆڕان الواز بكات ئێستا�سی لەسەر بێت 

بەهێزی دەك���ات، ئەمە هاوكێشەیەكی فیزیاییە، ك��ە ه��ەر تەنێك بەتووندیی 

پاڵەپەستۆی بخرێتە سەر، بەهەمان تووندیی پەرچەكرداری دەبێت. 

بۆ وەاڵمی بە�سی دووەمی پرسیارەكە، زۆر بە داخەوە رەشبینم بەرامبەر 

ب��ە گ���ۆڕان و یەكگرتوو لەپر�سی س��ەروەری��ی ی��اس��ادا، چوونكە گ���ۆڕان دەی��ان 

بەرپر�سی گەندەڵی لە دەور كۆبووەتەوە، دەیان جاش و ئەنفالچی خۆیان بەو 

بزووتنەوەیەدا هەڵواسیوە، دەیان ژەنەراڵی خوێن و پاڵەوانی جەنگی ناوخۆ 

بوون بەپێغەمبەری گۆڕان، كاتێكیش نۆرە دێتە سەر لێپرسینەوەیان گۆڕان 
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نەك بەكردەوە پیشانی نادات لەگەڵ سەروەریی یاسادایە، بەڵكو بەوپەڕی 

ح��ەم��اس و خ���رۆش���ەوە پ��ش��ت��ی��وان��ی��ان ل��ێ��دەك��ات، ئ��ەم��ەش دووب���ارەك���ردن���ەوەی 

ئ��ەزم��وون��ی ه���ەردوو پ��ارت��ە سەرەكییەكە و تەئیدێكی تریشە ب��ۆ ئ��ەو قسەیەی 

كە وتم گۆڕان زۆرترین خاڵی هاوبە�سی لەگەڵ حزبەكانی دەسەاڵت هەیە.

ب�����ەداخ�����ەوە گ�������ۆڕان و ی���ەك���گ���رت���وو ل���ەم���ەس���ەل���ەی پ����اب����ەن����دب����وون ب����ە ی��اس��ا 

و س�����ەروەری�����ی ی����اس����اوە، ئ���ەگ���ەر ل���ە دوای پ���ارت���ی و ی��ەك��ێ��ت��ی��ی��ەوە ن���ەب���ن بێشك 

ل��ەپ��ێ��ش��ی��ان��ەوە ن��ی��ن، ت��ەن��ان��ەت ی��ەك��گ��رت��وو گ��ەورەت��ری��ن رێ��ك��خ��راوێ��ك��ە زۆرت��ری��ن 

ك�������اری ن����ای����اس����ای����ی دەك�����������ات!، ئ�������ەرێ ك������ەس ل�����ەخ�����ۆی پ����رس����ی����وە ب�����ە چ ه��ەق��ێ��ك 

یەكگرتوو ژێراوژێر ملیۆنەها دۆالر لەعەرەبستانی سعودی و واڵتانی كەنداو 

وەردەگ��رێ��ت؟، ئ��ەرێ كەس پرسیاری ك��ردووە ئەمە گەورەترین سەرپێچییە 

لەیاسا و لە ئاسای�سی نەتەوەیی؟. من پێموایە پر�سی سەروەریی یاسا بۆ ئەو 

دوو هێزە تەنیا ماددەیەكی ئیعالمییە و هیچی تر.  

دەن��گ��ی س��ەرب��ەخ��ۆ: ئ��ای��ا دەت��وان��ی گ���ۆڕان ب��ە ح��زب داب��ن��ێ��ی و پێتوایە لە 

داهاتوویەكی نزیكدا حزبێكی سیاسیی دروست دەكەن یان چاوەڕێی ئەوەن 

دەست بەسەر یەكێتیدا بگرن، یانیش لەگەڵ یەكێتی یەكدەگرنەوە؟.

ستیڤان شەمزینی: هێنری كێسینگەری گ��ەورە سیاسەتكاری ئەمەریكا 

پ���ێ���ی���وای���ە »ك���ات���ێ���ك ت���وێ���ژی���ن���ەوە ل����ەس����ەر ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ی وەك ب���ی���س���م���ارك ك��ە 

كەسایەتییەكی مێژوویی و سیاسیی بووە، یان هەر كەسێكی تر بكەین، دەبینین 

بنەمای سیاسەتەكەی خ��ۆی ل��ەس��ەر راگرتنی پارسەنگەكانی هێز گ��رت��ووە«. 

نەوشیروان مستەفا وەك سیاسییەك لە هەنگاوی یەكەمدا كۆمپانیایەكی 

راگەیاندنی دروستكرد پاشان لیستێك بۆ ه��ەڵ��ب��ژاردن، پێدەچێ بۆ داهاتوو 

حزبێكیش رابگەیەنێت. ئەمە هەموو ئەو گەمانەن سیاسییەك بەپێی بار و 

كەشەكە و لەسەر بنەمای راگرتنی پارسەنگی هێز هەنگاویان بۆ هەڵدەگرێت. 
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هیچ كەس نازانێت ئایا دواجار نەوشیروان مستەفا بڕیاری حزب دەدات یان 

نا؟ چوونكە كۆدەنگیی لەسەر ئەوە نییە گۆڕان ببێتە حزبی سیاسیی، بەپێی 

هەندێك راپر�سی و داتا زۆرینەی هەڵسووڕاوانی گۆڕان دژی هەنگاوی حزبن، 

بەاڵم ئەگەر گۆڕان نەبێتە حزبی سیاسیی چ كەڵكێكی هەیە؟. بە دڵنیاییەوە 

یەكێك لەكەڵكەكان بریتییە لە تێكشكاندنی ئەو نەریتە دزێو و سواوەی ژیانی 

حزبایەتی لەكوردستانی ئەمڕۆدا هەیە.

م�����ن ئ������ەو ب���ی���ر و ب�����ۆچ�����وون�����ەی دژی وەرچ�����ەرخ�����ان�����دن�����ی گ������ۆڕان������ە ب�����ۆ ح�����زب، 

بەحەكیمانەتر و دروس��ت��ت��ر دەزان����م، چوونكە ئ��اس��ان نییە حزبێكی سیاسیی 

نوێ لەچەشنی حزبە سیاسییەكانی رۆژئ��اوا لەكوردستان لەم ساتەوەختە 

دروس����ت����ب����ك����رێ����ت، خ�����ۆ ئ�����ەگ�����ەر ب����ڕی����اری����ش����ە ح���زب���ێ���ك���ی ت���ەق���ل���ی���دی���ی و س��ت��ال��ی��ن��ی��ی 

دروس��ت��ب��ك��رێ��ت ئ�����ەوە ب���ڕی���اری ئ��ی��ن��ت��ی��ح��اری س��ی��اس��ی��ی��ە. ل���ەپ���اش���ان ب�����ڕوا ن��اك��ەم 

گ��ۆڕان وەك بزووتنەوە بگەڕێتەوە بۆ ن��او یەكێتی بەتایبەت هەتا ئ��ەو كاتەی 

م��ام ج��ەالل لەژیاندا مابێت، ل��ەم قۆناغەدا تەنیا لەسەر ئاستی تاكەكەس 

گ��ەڕان��ەوە بۆ نێو یەكێتی روودەدات. بۆ قۆناغی دوای م��ام جەاللیش دەبێت 

ئ��ەو ك��ات��ە ب��ڕی��ار ب��دەی��ن، چ��وون��ك��ە دن��ی��ای س��ی��اس��ەت دن��ی��ای��ەك��ی وەس��ت��او نییە و 

بەردەوام گۆڕان و موفاجەئەی گەورە گەورەی تیادا روودەدەن بە جۆرێك 

لەئێستادا توانای پێشبینیكردنیان ئاسان نییە. 

دەنگی سەربەخۆ: چ جیاوازییەك دەبینی لەنێوان مەسعود بارزانی 

و ج��ەالل تاڵەبانی و نەوشیروان مستەفادا، ئایە كامیان زیاتر ب��اوەڕی بە 

سەربەخۆیی كوردستان هەیە؟. 

ستیڤان شەمزینی: پرسیارەكە جۆرێك لە نەگونجاویی و ناهارمۆنییەتی 

ت����ێ����دای����ە، ب����ۆچ����ی دەب�����ێ�����ت ئ���ێ���م���ە ب������ەگ������ەزی خ������ۆم������ان، س���ەن���گ���ی ه������ەری������ەك ل���ەو 

�س������ێ ك���ەس���ای���ەت���ی���ی���ە س���ی���اس���ی���ی���ە ب���پ���ێ���وی���ن؟. ب����ەك����ام ب�����ارۆم�����ەت�����ر  پ���ل���ە و پ���ێ���گ���ە و 
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جیاوازییەكانیان دەستنیشان بكەین؟. پاشان پرسیار دەكەم بۆچی تەنیا ئەم 

�س��ێ كەسایەتییە؟، ئایا ل��ەك��ام روان��گ��ە و گۆشەنیگاوە هەڵیانبسەنگێنین؟. 

ئەگەر بۆ پر�سی سەربەخۆیی كوردستانە، دەتوانم بێژم هەرسێكیان خاوەنی 

یەك ستراتیژن بەاڵم بە�سێ میكانیزم و تاكتیكی جیاواز. هیچكامیان باوەڕیان 

ب���ەس���ەرب���ەخ���ۆی���ی ك���وردس���ت���ان ن��ی��ی��ە، ه��ەرس��ێ��ك��ی��ان س����ەر ب���ە ب���زووت���ن���ەوەی���ەك���ی 

سیاسین ل��ەوەت��ی ه��ەی��ە هیچكات ب��ەدروش��م��ی��ش س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ك��وردس��ت��ان��ی 

بەرز نەكردۆتەوە.

ب������اوەڕ ن���اك���ەم ن����ەوش����ی����روان م��س��ت��ەف��ا ب���ی���ەوێ���ت دەوڵ�������ەت دروس���ت���ب���ك���ات و 

مەسعود بارزانی لێی تێكبدات، بڕوا ناكەم جیاوازیی و ناكۆكیی نەوشیروان 

مستەفا و جەالل تاڵەبانی لەسەر ئەوە بێت: یەكەمیان سەربەخۆییخوازە و 

دووەم فیدراڵیخواز، یاخۆ بەپێچەوانەوە. نەخێر كێشە و جیاوازیی هەریەك 

ل��ەو �س��ێ كەسایەتییانە پ��اب��ەن��دی ب��ەرژەوەن��دی��ی و دەس��ەاڵت��ی تاكەكەسییە، 

لەوە بترازێت مەسەلەیەكی تر لەگۆڕێ نییە. وەهام بەباش دەزانی پرسیارەكە 

ئ���ەوە ب���ووای���ە، ك���ام ل���ەم �س���ێ ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ە ل��ە تاكتیكەكانیاندا واق��ی��ع��ی��ت��رن و 

بەپێی ب��ەرن��ام��ە و ئەجیندایەكی سیاسیی روون ك��ار دەك����ەن، ئ��ەوك��ات��ە دەك��را 

بڵیین تاكتیكەكانی مەسعود بارزانی لەم رەهەندەوە خراپ و لەو رەهەندەوە 

باشن، بۆ نەوشیروان مستەفا و مام جەاللیش هەر بەهەمان شێوە، بەاڵم 

گەر قسە لەسەر جیاوازیی بێت لەناوەڕۆكی كاردا، هەموو دەیانەوێت بگەنە 

ی��ەك وێستگەی دی��اری��ك��راو، ئ��ەوەی دەگ��ۆڕێ��ت وەك وتمان تەنێ گرتنەبەری 

رێگای جیایە.  

دەن���گ���ی س���ەرب���ەخ���ۆ: ج��ەن��اب��ت چ���ۆن دەڕوان���ی���ی���ە وەرگ���رت���ن���ی ه���ەم���وو ئ��ەو 

ك��ەس��ان��ەی ری��زەك��ان��ی پ��ارت��ی و ی��ەك��ێ��ت��ی ب��ەج��ێ��دێ��ڵ��ن ل���ەالی���ەن گ���ۆڕان���دا، ئایا 

پێتوانییە ئەمە هەمان ئەو شێوەیەی پارتی و یەكێتی بێت كە هەموو ئەمن 
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و سەرۆك جاش و ئەنفالچی لە ریزەكانی خۆیاندا وەرگرتووە؟.

ستیڤان شەمزینی: لەپێشەوە وت��م��ان گ���ۆڕان و پ��ارت��ی و یەكێتی ئ��ەوەن��دە 

لەیەك دەچ��ن، ئەمڕۆش نەبێت سبەی هەر �سێ هێزەكە دەبنە هاوپەیمانی 

یەكتر. كێ دەی���ووت دوای �س��ی و یەكی ئ��اب و ئ��ەو هەموو ش��ەڕە خوێناوییەی 

نێوانیان، پارتی و یەكێتی هاوپەیمانێتی ستراتیژیی پێكەوە گ��رێ��دەدەن تا ئەو 

ئ��اس��ت��ەی ب���ەی���ەك ل��ی��س��ت ب��چ��ن��ە پ���ای پ���رۆس���ەی ه���ەڵ���ب���ژاردن���ەوە؟. ئ��ی��دی ب��ۆچ��ی 

نابێت پێشبینی ئ���ەوە بكەین ل��ە س��ااڵن��ی داه��ات��وو ئ��ەو ه��ێ��زان��ە دەب��ن��ە دۆس��ت 

و ه���اوپ���ەی���م���ان و ب���راب���ە�س���ی ی���ەك���ت���ری���ش؟. ل���ەدن���ی���ای س��ی��اس��ەت��ی ك���وردی���ی���دا زۆر 

م��وف��اج��ەئ��ەی س��ەی��ر س��ەی��ر رووی����داوە و روو دەدات، سیناریۆكانی داه��ات��ووی 

س��ی��اس��ەت ل��ەك��وردس��ت��ان رەن��گ��ە هاوپەیمانێتی ئ���ەو �س���ێ ه��ێ��زە�س��ی ب��ەدەم��ەوە 

بێت. 

گۆڕان ئەمڕۆ پێویستی بەخەڵكە و هیچ پێوەرێكی نییە بۆ وەرگرتنی خەڵك، 

جاش و ئەنفالچی، كەسوكاری شەهید و ئەنفال، پێشمەرگەی دێرین و ئەمنی 

دێ��ری��ن، ك��ۆن��ە ت����ەواری و زی��ن��دان��ی س��ی��اس��ی��ی، ه��ەم��ووی پ��ێ��ك��ەوە ك��ۆك��ردۆت��ەوە. 

نەبوونی پێوەرێك بۆ كۆكردنەوەی خەڵك لەژێر چەتری بزووتنەوەیەكی وەك 

گ��ۆڕان��دا دەرخ���ەری واقیعێكی تاڵە و راددەی گەشبینیمان ب��ە گۆڕانكاریی و 

ریفۆرم لەسەر دەستی ئەو بزووتنەوەیە كەم دەكاتەوە. 

دەنگی سەربەخۆ: كێشەی ك��ەرك��ووك ل��ە80 ساڵی راب���ردوودا یەكێكە 

لەكێشە سەرەكییەكانی خەباتی گەلی كوردستان، چ جیاوازییەك دەبینی 

لەنێوان دیدی پارتی و یەكێتی بۆ كەركووك و دیدی گۆڕان و نەوشیروان 

مستەفا ب��ۆ ك��ەرك��ووك و ش���ارە داب��ڕاوەك��ان��ی ت��ری ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان؟. 

ئایا پێتوایە گ��ۆڕان ئامادەبێت واز بەرژەوەندییەكانی حزبی خۆی بێنێت 

لەپێناو كەركووك و شارەكانی تری كوردستاندا؟.
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ستیڤان شەمزینی: وەك جەنابتان دەڵ��ێ��ن كێشەی ك��ەرك��ووك كێشەی 

ئ��ەم��ڕۆ ن��ی��ی��ە، كێشەیەكە ت��ەن��ی��ا ل��ەن��ێ��وان ك���ورد و ع���ەرەب���دا وەك دوو الی��ەن��ی 

خ����اوەن ك��ێ��ش��ە ن���ەم���اوەت���ەوە، ب��ەڵ��ك��و رەه��ەن��دێ��ك��ی ف���راوان���ی وەرگ����رت����ووە ت��ا ئ��ەو 

ئەندازەیەی زلهێزەكانی دنیا رەواییان بەخۆداوە دەستتێوەردان لەم دۆزەدا 

ب��ك��ەن. ك���ەرك���ووك ن��ە ب���ەگ���ۆڕان رزگ����ار دەك���رێ���ت و ن��ە ئ����ەوە گ��ۆڕان��ی��ش��ە ك��ورد 

بەدۆڕان دەدات لەو شارەدا، كێشەی شارەكە زۆر لەوە فراوانتر كێشمەكێش 

و ملمالنێی لەسەر دەكرێت وەك بەشێكی زۆر لەئێمە بیرمان لێكردووەتەوە. 

ب��ۆی��ە م��ن وای��دەب��ی��ن��م گ����ۆڕان ت��اك��ە ه��ۆك��ار نییە ك���ورد ل��ە ك���ەرك���ووك ب����ەدۆڕان 

ب��دات، بەڵكو ك��ۆی چەند هۆكارێك ه��ەن رۆڵیان ل��ەالوازك��ردن��ی ك��ورد بینیوە 

ل��ەو ش���ارەدا. ئ��ەم دەرب��ڕی��ن��ە ب��ەو مانایە نییە ك��ەرك��ووك بارودۆخێكی تایبەتی 

نییە و پێویستی بەهەماهەنگی زیاتر نییە، بەڵكو من یەكێك ل��ەو كەسانەم 

الی��ەن��گ��ری��ی ل��ەی��ەك لیستیی ك���ورد دەك����ەم ل��ە ك���ەرك���ووك، م��ەب��ەس��ت��م ل��ەوەی��ە 

نابێت وا بزانین ئ���ەوە تەنیا گ��ۆڕان��ە ك��ە گ��رەوەك��ەی ل��ەدەس��ت��دای��ە و دەت��وان��ێ 

بەگۆچانێكی ئەفسووناویی چارەنوو�سی كەركووك بەهەردوو بارەكەدا یەكال 

بكاتەوە.   

دەنگی سەربەخۆ: كێشەی ژنان و یاسای مەدەنی یەكێكە لەكێشەكانی 

ه���ەرە گ����ەورەی ن��اوخ��ۆی ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان، س���ەب���ارەت ئ���ەو كێشەیە 

رای پارتی و یەكێتی ئاشكرایە و نەیانتوانیوە نە یاسایەكی دادوەران���ە و نە 

ئاسایشێكی باش بۆ ئافرەتان دابین بكەن. ئایا پێتوایە گۆڕان دژی یاسای 

فرەژنی دەنگ بدات و دژی داواكارییەكانی یەكگرتووی ئیسامی بوەستێت 

یان بەهەمان شێوەی ئێستا بێدەنگی دەنوێنێت؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: وەاڵم�������ی ئ�����ەم پ���رس���ی���ارە پ��ێ��وی��س��ت��ە پ���ەرل���ەم���ان���ت���اران���ی 

گ����ۆڕان و ه��ەڵ��س��ووڕێ��ن��ەران��ی ب���زووت���ن���ەوەی گ����ۆڕان ب���ی���دەن���ەوە. چ��وون��ك��ە ئ��ەوە 
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ئ����ەوان����ن دی����اری����ی����دەك����ەن دەی����ان����ەوێ����ت چ����ی ب���ك���ەن و ن�����ەك�����ەن!، ب������ەاڵم ی��ەك��ێ��ك 

لەنیگەرانییەكانی من وەك چاالكێكی چەپ لەگۆڕان ل��ەوەدا چڕ دەبێتەوە: 

گ��ۆڕان خاوەنی بەرنامەیەكی مەكیاڤیلییانەی رووت��ە، ئەوەتا سەركردەكانی 

كۆمپانیای وشە بۆ كۆكردنەوەی دەن��گ و سەرنجڕاكێشانی جەماوەر سەرو 

بەرماڵیان بەشاندا داوە و تەلەفزیۆنەكەیان دوو هێندەی كەناڵی كۆمەڵ و 

یەكگرتوو تەرویج بۆ ئیسالم و بیروبۆچوونە مەزهەبییەكان دەكات. 

گۆڕان هێندەی بزووتنەوەیەكی ئاینیی داكۆكیی لەئاین دەكات، تەنانەت 

دی��م��ان��ەی��ەك��ی منیان ل��ەرۆژن��ام��ەی رۆژن��ام��ە راگ���رت ل��ەب��ەرئ��ەوەی رەخ��ن��ەم لەو 

ب���ڕگ���ە و ب���ەن���دان���ەی دەس����ت����ووری ه���ەرێ���م���ی ك���وردس���ت���ان گ���رت���ب���وو، ش��ەری��ع��ەت��ی 

ئ���ی���س���الم���ی���ی���ان ك����������ردووە ب������ەب������ەردی ب����ن����اغ����ەی ی�����اس�����ادان�����ان ل����ە ك����وردس����ت����ان����دا، 

لەبەرئەوەی من لەوێدا بە روونیی ئاماژەم دابوو بەوەی تێكەاڵوكردنی ئاین 

لەگەڵ دەستوور، عەملانیەت و پاشەڕۆژی دیموكراسیی و پێكەوە هەڵكردن 

لەواڵتدا دەخاتە بن مەترسییەوە. من پرسیار دەكەم هێزێك هەموو توانای 

خۆی لەسەر موجامەلەكردنی ئاین و پیاوانی ئاینیی و ختووكەدانی هەستی 

مەزهەبیی خەڵك راگرتبێت و بەدەستهێنابێت، تۆ پێتوایە دەتوانێت چی بۆ 

ژن���ان ب��ك��ات؟ پێتوایە دەت��وان��ێ��ت ئەڵتەرناتیڤێكی گ��ون��ج��اوت��ری هەبێت ب��ۆ ئەو 

دەستوورەی پارتی و یەكێتی بۆ خزمەتی خۆیان نوسیوویانەتەوە؟.

گ���ۆڕان ك��ە ت��ژی��ەت��ی ل��ەپ��ی��اوی دوو ژن��ە و ئ��ەن��دام پ��ەرل��ەم��ان��ی ل��ەو ج���ۆرە كە 

دەن��گ��ی ب��ۆ ی��اس��ای ف���رەژن���ی داوە، چ���ۆن دەت���وان���ێ ی��اس��ای��ەك ب��ە ب���ەرژەوەن���دی���ی 

م��ێ��ی��ن��ە دەرب��ه��ێ��ن��ێ��ت؟. ئ��ەم��ە ل���ەالی���ەك و ل��ەس��ەرێ��ك��ی ت���ری���ش���ەوە، گ�����ۆڕان ن��ەك 

دژی یەكگرتوو ناوەستێت بەڵكو هیچ كێشەیەكی�سی لەگەڵیدا نییە. ئەدی 

ب��ۆچ��ی ی��ەك��گ��رت��وو ل�����ەدژی گ�����ۆڕان ب���ێ���ت؟، خ���ۆ ئ���ەو ل��ی��س��ت��ە ن���ی���وەی ئ��ەرك��ەك��ان��ی 

ئەو جێبەجێ دەك��ات كە خۆی لەبرەوپێدان بەگووتاری ئاینیی و ئیسالمییدا 
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دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە!. ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ب��ۆ ب��ان��گ��ەش��ەی ه��ەڵ��ب��ژاردن ئ��ای��ەت��ی ق��ورئ��ان��ی��ان 

ب��ەك��ارن��ەه��ێ��ن��ا، ك��ەچ��ی گ�����ۆڕان ه����ەزارەه����ا پ���ۆس���ت���ەری ب����او ك������ردەوە ك���ە ئ��ای��ەت��ی 

قورئانی لەسەر نووسرابوو، لێ هەموو ئەوەش دەزانین مەبەستی ئەو ئایەتە 

چییە و گۆڕانیش خەریكی چییە.؟ بەداخەوە.     

دەن��گ��ی س��ەرب��ەخ��ۆ: ئایە پێتوایە یەكدەنگی ك��ورد ل��ەب��ەغ��دا ل��ەم��ەودوا 

مام جەالل وتەنی بووە بە)خەونێكی شاعیرانە( یان دەكرێ پارتی و یەكێتی 

و گۆڕان و یەكگرتوو و الیەنەكانی تر لە بەغدا یەكدەنگ بن؟.

ستیڤان شەمزینی: بۆچی ناكرێت هێزە سیاسییە ناكۆكەكانی كوردستان، 

ل��ەه��ەم��ب��ەر چ���ارەن���وو�س���ی زی��ات��ر ل���ەچ���وار م��ل��ی��ۆن ك����ورد ل��ەع��ێ��راق��دا ه���اودەن���گ و 

ی��ەك��گ��رت��وو ب���ن؟. م��ن نیەتێكی خ���راپ الی هیچكام ل���ەو ه��ێ��زان��ەی ناوتهێناون 

ب��ەدی ناكەم، بەو مانایەی بیانەوێت بۆ بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیان پر�سی 

نەتەوەیی و نیشتمانیی بكەن بەقۆچی قوربانی. من وەك خۆم هەنگاوی فرە 

لیستیی ب��ەه��ەن��گ��اوێ��ك��ی پ��ۆزەت��ی��ڤ و ت��ەن��دروس��ت دەب��ی��ن��م، ب���ەاڵم بەمەرجێك 

كاتێك كورد دەگاتە ناوەند، ناكۆكیی سیاسیی و جیاوازیی ئایدۆلۆژیی و حزبیی 

خۆی لەبیر بباتەوە و هەموو پێكەوە بەشداریی راستەقینە بكەن لەو پرۆسە 

و تەحەدییانەی لەبەردەم كورددان وەك نەتەوەیەك. 

م���ام ج����ەالل ن��ەی��وت��ووە ه��اوپ��ەی��م��ان��ی��ی ه��ێ��زە ك��وردی��ی��ەك��ان ب����ووە ب��ەخ��ەون��ی 

شاعیرانە، بەڵكو ئەو دەربڕینەی بەرامبەر بە دەوڵەتی كوردیی بەكارهێناوە. وا 

بڕوام دەكەم نە دەوڵەتی كوردستان خەونی شاعیرانەیە و نە یەكڕیزیی هێز 

و لیستە كوردییەكان. یەكگرتوو لەچوار ساڵی رابردوو لەپەرلەمانی عێراقیدا 

ب��ەئ��ەزم��وون سەملاندوویەتی پاشكۆی سیاسەتی پ��ارت��ی و یەكێتی ب���ووە، یان 

بەواتایەكی دیكە هاوبەش بووە لەبڕیار و ئەجیندای پارتی و یەكێتی بە هەموو 

كەموكوڕیی و ناتەواوییەكانیشەوە، پێموایە یەكگرتوو لەسەر هەمان نەریت 
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بەردەوام دەبێت و كێشەیەك دروست ناكات.

ئ���ەوەی دەمێنێتەوە »گ����ۆڕان«ە. راس��ت��ە ئ��ەو لیستە كێشمەكێ�سی تووند 

ل����ەگ����ەڵ دوو زل���ح���زب���ەك���ەی ك����وردس����ت����ان دەك���������ات، ب������ەاڵم ه���������ەروەك ل������ەزاری 

خ�������ودی »ن�����ەوش�����ی�����روان م����س����ت����ەف����ا«ەوە ج���ەخ���ت���ی ل����ەس����ەر ك������رای������ەوە، ب����ۆ ه���ەر 

رووبەڕووبوونەوەیەكی نەتەوەیی بێگوومان لەپەنا پارتی و یەكێتی لەسەنگەردا 

دەبن و مەودای ناكۆكییەكان لەو ساتەوەختانەدا كەم دەكەنەوە، ئەمەش 

پەیامێكی دڵخۆشكەرە و پێموایە گ��ۆڕان لەسەر پرسە چارەنووسسازەكان 

ت��ەب��ای��ە ل��ەگ��ەڵ ه��ێ��ز و الی��ەن��ەك��ان��ی ت���ر، ك��ە ئ��ەم��ە گ��رن��گ��ە چ��وون��ك��ە كێشە نییە 

چ��ەن��د ج��ی��اوازی��ی ل��ەن��ێ��وان��م��ان��دا ب��ێ��ت ل��ەس��ەر كێشە الوەك��ی��ی��ەك��ان بەتایبەت 

لەسەر ئاستی ناوخۆی كوردستان. 

ل���ەپ���ووخ���ت���ەت���ری���ن دەرب����ڕی����ن����دا ت����ا ئ��ێ��س��ت��ا پ���اراس���ت���ن���ی ح���ك���ووم���ەت���ی ه����ەرێ����م و 

داك���ۆك���ی���ی ل���ە پ���ێ���ش���ڕەوی���ی و دەس���ت���ك���ەوت���ەك���ان���ی ك������وردی ب����اش����وور و پ���ارێ���زگ���اری���ی 

ل��ەئ��اس��ای���س��ی ن��ەت��ەوەی��ی، ك��ۆدەن��گ��ی��ی ل���ەس���ەرە، ئ��ەم��ە م��ەس��ەل��ە گ��رن��گ��ەك��ەی��ە، 

ئ��ەگ��ەر ببێتە ستراتیژ ن��ەك دروش���م و تاكتیك. ل���ەوە ب���ەوالوە ه��ەرچ��ی كێشە و 

تەنگوچەڵەمەیەكیش دروس���ت ببێت هیچ ك��اری��گ��ەری��ی ن��ەرێ��ن��ی ئ��ەوت��ۆی نییە 

ت��اوەك��وو پ��اش��ەڕۆژی سیاسیی ئ��ەزم��وون��ی هەرێمی ك��وردس��ت��ان بخاتە ب��ەردەم 

مەترسییەوە.  

دەنگی سەربەخۆ: چ پێشبینییەك دەك��ەی بۆ حكوومەتی داهاتووی 

هەرێم؟ ئایە دەتوانێت نیوەی بەڵێنەكانی�سی جێبەجێ بكات؟.

ستیڤان شەمزینی: ج��اڕدان��ی بەهەشت مەترسییەكی ئێجگار گ��ەورەی��ە، 

ل��ی��س��ت��ە ك���وردس���ت���ان���ی���ی���ەك���ان ل���ەه���ەڵ���م���ەت���ەك���ان���ی ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی ئ���ەم���س���اڵ ج����اڕی 

ئ����ام����ادەك����ردن����ی ب���ەه���ەش���ت���ی���ان ب�����ەج�����ەم�����اوەر و دەن����گ����دەران����ی����ان دەدا. ل��ی��س��ت��ی 

ك���وردس���ت���ان���ی ك����ە ئ��ێ��س��ت��ا ل��ی��س��ت��ی ب�������راوە و ل��ی��س��ت��ی ح���ك���ووم���ەت���ە پ��ش��ك��ی ش��ێ��ری 
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ب�����ەردەك�����ەوێ�����ت ل���ەب���ەڵ���ێ���ن���دان���ی گ��������ەورە و خ��س��ت��ن��ە ب�����ەردەم�����ی ت���م���وح���ی گ�����ەورە 

بەهاوواڵتیان. لەو باوەڕەدام بۆ حكوومەتێكی زۆر ئەكتیڤیش زۆر ئەستەمە 

ئەو هەموو بەرنامەیە نەك لەماوەی چوار ساڵدا بەڵكو لەهەشت ساڵیشدا 

دەس��ت��ەب��ەر ب��ك��ات، ئ��ەم��ەش ئ���ەوە ن��اگ��ەی��ەن��ێ��ت پ��اڵ��ی ل��ێ��ب��دەن��ەوە و ه��ی��چ ك��ارێ��ك 

نەگرنە ئەستۆ، نەخێر ئێمە بۆیە ئ��ەو راستییە بەیاد دەهێنینەوە چوونكە 

دەبێت كابینەی شەشەم باش بزانێت ئەركێكی مێژوویی و مۆراڵیی گەورەی 

كەوتۆتە سەرشان و دەبێت شەو و رۆژ لەدەم یەك بدات بۆ ئەوەی بتوانێت 

ه���ی���چ ن���ەب���ێ���ت ل���ەن���ی���وە زۆرت���������ری ب���ەڵ���ێ���ن���ەك���ان���ی ب���ه���ێ���ن���ێ���ت���ەدی و خ����ەڵ����ك ه��ەس��ت 

بەبەدیهاتنیان بكات. 

ب��ۆئ��ەوەی ئ��ای��ا ئ��ەم كابینەیە دەت��وان��ێ��ت ئ��ەو ك��اران��ە ب��ك��ات ی��ان ن��ا؟ ئ���ەوە وا 

باشتربوو ئ��ەو پرسیارە ل��ەس��ەرۆك وەزی���ران ی��ان كاربەدەستێكی ب��ااڵی میریی 

ب��ك��راب��ای��ە. ل��ەپ��اش��ان دەب��ێ��ت وەاڵم����ی ئ���ەو پ��رس��ی��ارە بەجێبهێڵین ب��ۆ چ���وار ساڵی 

داه���ات���وو، چ��وون��ك��ە هێشتا زووە ئ���ەو ب��ڕی��ارە ب��دەی��ن ح��ك��ووم��ەت بەڵێنەكانی 

دەهێنێتە دی یاخۆ نا، ئەوە چوار ساڵی دادێ دەیسەملێنێت چی روودەدات، 

ب���ەاڵم ئ��ەگ��ەر ت��ۆ ب����ەدووی رای م��ن��دا دەگ���ەڕێ���ی، پێشبینی ن��اك��ەم ه��ەم��وو وادە 

و بەڵێنەكان جێبەجێ بكرێن، ب���ەاڵم ب��ۆ ن��ی��وەك��ەی ك��ە ت��ۆ پ��رس��ی��اری ل��ەب��ارەوە 

دەكەیت دووبارە دەیڵێمەوە: پێویستە چاوەڕێی رۆژانی داهاتوو بین.   

دەنگی سەربەخۆ: ئایا پێتوایە چارەنوو�سی گۆڕان هەمان چارەنوو�سی 

پارتی و یەكێتی بێت و گەندەڵی الوازی بكات؟.

ستیڤان شەمزینی: پێویست ناكات بڵێین داهاتوو دەرخەری ئەو فاكتەیە، 

گ��ۆڕان بەهەمان رێچكە و توولەرێی پارتی و یەكێتیدا دەڕوات، چوونكە بۆ 

ه��ەر مرۆڤێكی هۆشمەند ئێستا ئ��ەوە ب��ەروون��ی دەرك��ەوت��ووە، گ��ۆڕان بەهیچ 

شێوە و كلۆجێك نەیتوانیوە پارتی و یەكێتی تێپەڕێنێت، چوون گۆڕان تەنێ 



23

ستیڤان شەمزینی

ل��ەن��ێ��و وش���ە و ق��س��ەدا ن��ی��ی��ە، م��ەی��دان��ی گ����ۆڕان ل��ەن��او ك������ردەوەی رۆژان����ەدای����ە، 

م��ن شتێكی س��ەی��ر و ج��ی��اوازم ل��ەن��ێ��وان پ��ەرل��ەم��ان��ت��اران��ی ك��وردس��ت��ان��ی و گ��ۆڕان 

نەبینیوە، تەنانەت هیچ جیاوازییەك بەدیناكەم لەنێوان بەرپرسانی حزبیی 

و سیاسیی پارتی و یەكێتی و سەركردە و بەڕێوەبەرانی كۆمپانیای وشە.

ح��ك��وم��ێ��ك��ی ق����ورس ن��ی��ی��ە ئ���ەگ���ەر ب��ڵ��ێ��ی��ن گ�����ۆڕان ن��ەی��ت��وان��ی م��ۆدی��ل��ێ��ك��ی ن��وێ 

لەسیاسەت و مامەڵەی سیاسیی و بەڕێوەبردن دابهێنێت، گۆڕان لەهەمان 

زەل����ك����اوی ك���وردس���ت���ان���دا ك���ە پ���ارت���ی و ی��ەك��ێ��ت��ی ت���ی���ای���ان���دا گ���ەش���ەی���ان ك������ردووە، 

بەشێوەیەكی جادوویی گەشەی كردووە، كە زۆربەمان لەوە دڵنیاین بە�سی 

زۆری الیەنگرانی ئەو بزووتنەوەیە نەك نازانن گۆڕان چییە و چۆن دەكرێت 

ت��ەن��ان��ەت ن��اش��زان��ن س��ب��ەی ن��ەوش��ی��روان مستەفا چ��ی دەك����ات و چ��ارەن��وو�س��ی 

ب��زووت��ن��ەوەك��ە ب����ەرەو ك���ام ئ��اق��ار دەب����ات، زۆرێ����ك ب��ەدەب��ەن��گ��ی و ب��ێ ب��ی��رك��ردن��ەوە 

دوای قەرەباڵغیی كەوتن.

نووسەری نێوداری عەرەب »هاشم ساڵح« دەنووسێت »كانت پێیوابوو 

ح���ەم���اس���ەت ب����ۆ رۆش���ن���گ���ەری���ی ل����ە خ������ودی رۆش���ن���گ���ەری���ی گ���رن���گ���ت���رە، چ��وون��ك��ە 

دەیگرێتە خ��ۆی و دەی��پ��ارێ��زێ��ت، ج��ا ب��ۆی��ە حەماسەتیش ب��ۆ بیركردنەوەیەكی 

كوێرانە و تاوانێكی گ���ەورە و گرنگتر و مەترسیدارترە لەتاوانەكە خ���ۆی«. بۆ 

دۆخ����ی گ����ۆڕان ه��ەم��ان پ��ێ��ودان��گ و وت����ەزا ج��ۆرێ��ك ل��ەراس��ت��ی��ی ل��ەخ��ۆ گ��رت��ووە، 

چ��وون وەختێك گ���ۆڕان م��زای��ەدە بكات ی��ان ل��ەرێ��ڕەوە سەرەكییەكەی خۆی 

البدات، تاوانی هەموو ئەوانەی شەلم كوێرم دوای گۆڕان كەوتن زۆر زیاترە 

ل���ەخ���ودی ئ���ەوان���ەی وەك رۆب��س��پ��ێ��ر ب��ان��گ��ەش��ەی ش��ۆڕش��ێ��ك��ی س��ەرت��اس��ەری��ی��ان 

دەكرد. 

ل��ەالی��ەك��ی ت��ری��ش��ەوە ب��ەڵ��ێ گ����ۆڕان ب���ووە ب��ەق��اوەخ��ان��ە و دی��وەخ��ان��ی كۆلكە 

ئیسالمی و سەرۆك عەشیرەت و كۆنە تەواری و ئەنفالچی »ئەمە بەبێ ئەوەی 



24

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

نكۆڵی لەبوونی سەدان تێكۆشەر و كە�سی دڵسۆز بكەین لەریزی بزووتنەوەی 

گ��ۆڕان��دا«. ئ��ەوەت��ا ك��اك فانە ك��ەس ل��ە یەكێتی پۆستێكی ل��ێ��س��ەن��دراوەت��ەوە، 

داوێتی بەقەد باڵی گردەكەدا، یان فیسار كەس لە ئیمتیازاتێك بێبەش كراوە 

وەك هەور تووڕەیە و داوێتی بەپەنای گۆڕاندا، واتە گۆڕان تژیەتی لە خەڵك 

و ك��ەس��ای��ەت��ی ه��ەم��ەج��ۆر، ك��ە م��ن وا ب���ڕوا دەك���ەم كەمترینیان لەچەمكێكی 

ئاڵۆزی وەك گۆڕان تێگەیشتوون و دەشیانەوێ دۆخی سیاسیی و حكومداریی 

لە باشووری كوردستاندا بگۆڕن. 

 *ئ��ەم دیمانەیە لەكۆتایی مانگی ئۆكتۆبەری 2009 لەماڵپەڕی »دەنگی 

سەربەخۆ« باوبۆتەوە.
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دیمانە: ئاسۆ عوسمان

رەش��ن��وو�س��ی دەس���ت���ووری ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان، ب��ۆت��ە جێگەی ج���ەدەل و 

مشتومڕێكی زۆر، بۆ روونكردنەوەی هەڵە و مەترسییەكانی ئەو رەشنووسە، 

ئ����ەم دی���م���ان���ەی���ەم���ان س������ازدا ل���ەگ���ەڵ »س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی« س���ەرن���ووس���ەری 

گۆڤاری نێوەند. 

ئاسۆ: لە ماددەی )64( دەستووردا هاتووە ماوەی ویایەتی سەرۆكی 

هەرێمی كوردستان چوار ساڵە, لە رۆژی سوێندخواردنی دەستوورییەوە 

دەستپێدەكات. دەك��رێ بۆ ویایەتی دووەم��ی��ش هەڵبژێردرێتەوە, ل��ەرۆژی 

كارپێكردنی ئەم دەستوورەوە. بە پێی رەشنوو�سی دەستوور بارزانی ماوەی 

ئەم چوار ساڵەی پێشووی سەرۆكایەتی بۆ حیساب نەكراوە و دەتوانێت 

ماوەی »8« ساڵی تر سەرۆكایەتی هەرێم بكات. ئەم ماددەیە بۆتە جێگای 

رەخ���ن���ە و ن��ی��گ��ەران��ی ل����ەالی ب��ەش��ێ��ك ل��ەس��ی��اس��ەت��م��ەداران و ی��اس��ان��اس��ان، 

رەشنووسی دەستووری هەرێمی 
كوردستان.. هەڵە و مەترسییەكانی 



26

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

پێیانوایە ئەم ماددەیە لە بەرژەوەندیی الیەنێكی سیاسیی داڕێژراوە ئەمە 

سەرباری ئەو رەخنانەی لە بڕگە و ماددەكانی تر هەیانە دەڵێن دەسەاڵتێكی 

رەها بە سەرۆكی هەرێم دراوە. پێتانوایە ئەم ماددەیە مەرامێكی سیاسیی 

لە پشتەوەیە وەك بەشێكیش لە چاودێرانی سیاسیی هێمای بۆ دەك��ەن 

لە بەرژەوەندیی پارتی و سەرۆكەكەیەتی، ئێوە چ بۆچوونێكتان هەیە؟.

ستیڤان شەمزینی: بێگومان س��وورب��وون��ی پ��ارت��ی دیموكراتی كوردستان 

و ف��راك��س��ی��ۆن��ی زەرد، ب��ەدواش��ی��دا یەكێتی و لیستی ك��ەس��ك��ی خ��ول��ی پێشووی 

پ���ەرل���ەم���ان���ی ك����وردس����ت����ان، گ���ووم���ان���ی زۆرب����ەم����ان����ی ك�����ردە ی���ەق���ی���ن، دەس����ت����ووری 

هەرێمی ك��وردس��ت��ان ل��ە ب��ەرژەوەن��دی��ی ه���ەردوو حزبی ب��ااڵدەس��ت��ی كوردستان 

و خ����ودی س���ەرۆك���ی ئ��ێ��س��ت��ای ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان ن���وس���راوەت���ەوە. الی ك��ەس 

شاراوە نەبوو، وەختێك هەردوو زلحزبەكەی كوردستان »پارتی و یەكێتی«، 

دەیانزانی لە هەڵبژاردنی 25-7-2009 توو�سی نسكۆیەكی گەورە و هەرەسێكی 

سیاسیی چاوەڕوانكراو دەبنەوە و دەس��ەاڵت و هێزیان لەناو دامەزراوەیەكی 

وەك پەرلەماندا بەرەو كزیی و الوازی��ی دەڕوات، دەیانویست ئەڵتەرناتیڤێك 

ب��ۆ پ��ێ��دان��ی دەس�����ەاڵت ب��ە ح��زب��ەك��ان��ی��ان ب����دۆزن����ەوە. ب��ۆ ئ���ەم ك����ارە، دەس���ت���ووری 

هەرێمی كوردستانیان هەڵبژارد، تا لەو رێگەیەوە قەرەبووی ئەو دەسەاڵتە 

لە كیسچووانەیان بكەنەوە كە وەك بینیمان لەرۆژی 25 تەمووزی رابردوو 

لەدەستیان دا.

مرۆڤ ئەگەر سەیری ماددەی دواتر »م��اددەی 65« بكات و لەو بیست و 

چوار بەندە بكۆڵێتەوە كە هەر یەكێكیان ژمارەیەك دەسەاڵتی نەبەستراوە 

بە سەرۆكی هەرێم دەدەن، ل��ەوە تێدەگات بۆچی م��اددەی 64 بەو سیاغەیە 

نووسراوەتەوە؟. ئەگەر ئەو دەس��ەاڵت و سەالحیاتانەی سەرۆكی هەرێمیش 

بەراوورد بكەین لەگەڵ واقیعی حاڵدا، پەرلەمان هیچ كارێكی بۆ نامێنێتەوە 
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و توانای بڕیاردانی بۆ ئاستێك دادەب��ەزێ��ت، ئەگەر پەرلەمانێكیش لە ئ��ارادا 

نەبێت هیچ لەبارەكە ناگۆڕێت. چوونكە ئەم دەستوورە لە باشترین حاڵەتدا 

دەستووری ساڵی 1925 عێراقی »پادشایی«مان وەبیر دەهێنێتەوە، لەبەرئەوەی 

چ ئ���ەرك و دەس��ەاڵت��ێ��ك ل��ەپ��ڕۆژەی دەس��ت��ووری ه��ەرێ��م��دا ب��ەس��ەرۆك��ی هەرێم 

بەخشراوە، لەدەستووری ساڵی 1925 هەر ئەو دەسەاڵت و سەالحیاتانەش 

بە پادشای ئەوكاتی عێراق دراوە. بە كورتییەكەی ئەو ماددەیە دانانی سنوور 

و مەودای دەسەاڵتەكانی تاكێك نییە بە ناوی سەرۆكی هەرێمەوە، هێندەی 

كێشانی وێ��ن��ەی تەوتەمێكە ب��ۆ پەرستن و ك��ڕن��ووش ب��ۆ ب���ردن. كوردستانیش 

ل��ەم قۆناغەدا پێویستی بە س��ەرك��ردەی خزمەتكار و پەرلەمانێكی ك��ارا هەیە 

نەك سەرۆكی كاریزمیی خەیاڵئاسا و تەوتەمئاسا، چوون »ئەبیكۆر« وتەنی 

»تەوتەمەكان هەموویان بۆش و بێمانان«. 

ئاسۆ: لەگەڵ ئەوەی خەڵكی كوردستان بە یاساناسان و رۆشنبیران و 

سەرجەم چین و توێژەكانی ترەوە داوای دەستوورێك دەكەن بۆ دیاریكردنی 

ئەرك و مافەكان. وەلێ ئێستا تێبینی دەكرێ دوای پەسندكردنی رەشنوو�سی 

دەس���ت���وور ل��ە رێ��گ��ای پ��ەرل��ەم��ان��ی ك��وردس��ت��ان��ەوە ل��������ە24-6-2009 ل��ەالی��ەن 

زۆرێ���ك ل��ە ی��اس��ان��اس��ان و رۆژن��ام��ەن��ووس��ان ت��ەن��ان��ەت ل��ەالی��ەن بەشێك لە 

سیاسەتمەدارانیشەوە ئەم دەستوورە رەتدەكرێتەوە. پرسیارەكە ئەوەیە 

ن����اوەڕۆك����ی ئ����ەم دەس����ت����وورە ئ����ەوەن����دە دواك����ەوت����وو و ك���ۆن���ەخ���وازان���ەی���ە ئ��ەم 

هەموو هەاڵیەی لەسەر دروستكراوە؟، ئایا یەكەم رەشنوو�سی دەستوور 

لەمێژووی كوردستاندا دەبێتە سەرەتایەك بۆ دروستبوونی قەوارەیەكی 

دیموكراتی لە هەرێمی كوردستاندا یان بە پێچەوانەوە؟.  

س���ت���ی���ڤ���ان ش����ەم����زی����ن����ی: دەس�������ت�������وور دەب�����ێ�����ت رەن�������گ�������دان�������ەوەی پ��ێ��وی��س��ت��ی��ی��ە 

سیاسییەكان، واقیعی كۆمەاڵیەتی و ئاستی گەشەكردنی ئابووری و كولتووریی 



28

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

كۆمەڵگە بێت. ئەگەر ئەمە بە بنەما وەربگرین، بە دڵنیاییەوە دەس��ت��ووری 

هەرێمی ك��وردس��ت��ان زۆر ل��ە دوای ئ��ەو ب��ارودۆخ��ە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەیە 

ئەمڕۆكە لە كوردستاندا بوونی هەیە. بە بۆچوونی من دەس��ت��ووری هەرێم 

ن��ەك دەس��ت��وورێ��ك��ی ك��ۆن��ەخ��وازە و ل��ەگ��ەڵ بەهاكانی م��رۆڤ��ی ك���ورددا یەكانگیر 

نابێت، بەڵكو ب��ەه��ەم��وو پێوانەیەك دەس��ت��وورێ��ك��ی كۆنەپەرستانەیە، لەژێر 

بڕگەكانییەوە بۆنی تۆتالیتاریزم دێ و ل��ە ب��ن تاریكیی هەندێك بەندەكانیدا 

دی��ك��ت��ات��ۆرێ��ك خ���ۆی م���ەاڵس���داوە. ج��ی��اواز ل��ەم��ەش ئ��ەگ��ەر دەس��ت��وورێ��ك وەك 

خۆت لە پرسیاری یەكەمدا گومانی ئەوە دەوروژێنیت بۆ مەرامێكی سیاسیی 

ن���ووس���راب���ێ���ت���ەوە و ك��راب��ێ��ت��ە ك��ەت��ۆل��ێ��ك��ی دەس����ەاڵت����ی پ���ارت���ی و ی��ەك��ێ��ت��ی، پ��اش��ان 

خواستەكانی خەڵكی لێ هێنرابێتە دەرەوە، بەڕەكەی لە ژێر پێی ئۆپۆزیسیۆن 

پێ هێنرابێتە دەرێ، پێم ناڵێی ئ��ەم دەس��ت��وورە كوێی پێشكەوتووە تا دڵ��ی پێ 

خۆشبكەین؟. 

دوات��������ر رۆش���ن���ب���ی���ران و س����ی����اس����ەت����م����ەداران و ت����ەن����ان����ەت خ���ەڵ���ك���ی رەش���ۆك���ی 

كوردستان، وەختێك داوای دەستوور دەكەن، خوازیاری دەستوورێكی لەو 

جۆرە نین لە هۆبەی مەكتەبی سیاسیی پارتە سیاسییەكاندا بۆ بەرژەوەندیی 

یەك دوو الیەنی بااڵدەست نووسرابێتەوە. راستە خەڵك داوای دەستووری 

ك��وردس��ت��ان��ی ك���رد، ب���ەاڵم دەس��ت��وورێ��ك م��اف��ی ه��ەم��وو ه��اوواڵت��ی��ان��ی وەك یەك 

تێدا پ��ارێ��زراو بێت، جۆرێك لە یەكسانی لەماف و ئەركەكاندا بهێنێتە دی. 

چ��رك��ەس��ات��ێ��ك خ��ەڵ��ك��ی ك���وردس���ت���ان دەس��ت��وورێ��ك��ی ل���ەو ش��ێ��وەی��ەی ب���ەس���ەردا 

دەس���ەپ���ێ���ن���رێ���ت ن����ەك ه����ەر رەخ����ن����ەی ل��ێ��ی ه���ەی���ە ب��ەڵ��ك��و دژی دەوەس���ت���ێ���ت���ەوە و 

تەنانەت دەنگی�سی پێنادات، ئەمەش مافێكی زۆر ساكاری خۆیەتی.

بۆ بە�سی كۆتایی پرسیارەكەشت، ئایا ئەم دەستوورە دەتوانێ دیموكراتی 

دروس��ت��ب��ك��ات؟. وەك خ��ۆم نەمبیستووە ل��ە هیچ جێگەیەكی دن��ی��ادا بەهۆی 
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دەس����ت����وورە دی��م��وك��رات��ی چ���ێ ب���ووب���ێ���ت، دەس����ت����وور رەن���گ���ە ب��ت��وان��ێ��ت پ��ەی��ك��ەری 

دی����م����وك����رات����ی ب����پ����ارێ����زێ����ت ن������ەك دروس�����ت�����ی ب�����ك�����ات، چ�������وون دەس������ت������وور ل�����ە ه���ەر 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��دا وێ���ن���ەدان���ەوەی ئ��اس��ت��ی ه��ۆش��ی��اری��ی س��ی��اس��ی��ی و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 

و ف��ەره��ەن��گ��ی��ی��ە، ی���ان ب��ا بڵێین زادەی ع��ەق��ڵ��ی��ی��ەت��ی سیستمی ف��ەرم��ان��ڕەوای��ە. 

لەدەوڵەتێكی دیموكراتیدا دەستوور گوزارشتە لە رۆحی دیموكراتی و لەسەر 

بەها دیموكراتییەكان داڕێژراوە، بە پێچەوانەشەوە هەروا.

ئاسۆ: لەبڕگەی«10« ماددەی«19« رەشنوو�سی دەستووری هەرێمی 

ك���وردس���ت���ان- ع���ێ���راق، ه���ات���ووە ه��ەم��وو ك��ەس��ێ��ك م��اف��ی ئ���ازادی���ی رادەرب��ڕی��ن��ی 

ه���ەی���ە و پ��ێ��وی��س��ت��ە ئ�����ازادی�����ی رۆژن����ام����ەگ����ەری����ی و ه���ۆك���ارەك���ان���ی راگ����ەی����ان����دن و 

رادەرب���ڕی���ن ف��رە الی��ەن��ی��ان مسۆگەر بكرێت. ل��ەه��ەم��ان ب��ڕگ��ەدا ه��ات��ووە ئەو 

مافە توانج و تەشەر و دەستدرێژیی بۆ سەر مافی خەڵكی دیكە و سوكایەتی 

بەپیرۆزییە ئاینییەكان و ه��ان��دان ب��ۆ توندوتیژیی و ب��رەوپ��ێ��دان��ی رق و كینە 

لەنێو پێكهاتەكانی خەڵكی ك��وردس��ت��ان ن��اگ��رێ��ت��ەوە. پ��رس��ی��ارەك��ەم ئ��ەوەی��ە 

ئەم بڕگەیە لە م��اددەی«19« ئازادیی رۆژنامەوانی و رادەربرین بەرتەسك 

ن��اك��ات��ەوە، مەرجدانانێكی ل��ەم��ج��ۆرە ل��ە دەس���ت���ووردا نامانگەیەنێتەوە بە 

خاڵی سفر؟.

س���ت���ی���ڤ���ان ش���ەم���زی���ن���ی: دەس������ت������ووری ه����ەرێ����م����ی ك����وردس����ت����ان ب����ە ف���ۆرم���ێ���ك 

داڕێ����������ژراوە ب���ە دەس���ت���ێ���ك ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك م����اف و ئ���ازادی���ی���ت پ��ێ��دەب��ەخ��ش��ێ��ت و بە 

دەستەكەی تر لێت وەردەگ��رێ��ت��ەوە. ئ��ەم خ��ووە، تا ئێستا رەف��ت��اری زۆرینەی 

رژێ���م���ە ن��ادی��م��وك��رات��ی��ی��ەك��ان��ی ن���اوچ���ەك���ە ب�����ووە ل���ە چ��ەش��ن��ی واڵت����ان����ی ع��ەرەب��ی��ی 

و ئ��ی��س��الم��ی رۆژه�����ەاڵت�����ی ن���ێ���وی���ن. م����ن ه���ی���چ ك�����ات ل����ەگ����ەڵ ئ��������ەوەدا ن���ی���م م��ی��دی��ا 

سووكایەتی بە پیرۆزییەكانی خەڵك و كەسێتی مرۆڤەكان بكات، ب��ەاڵم ئەم 

بەندە بۆ زامنكردنی ئەو مافە نەبووە تا ئەوەی میدیا پێشێلی نەكات. هێندەی 
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ب��ۆ ئ��ەوەی��ە ل��غ��اوی ئ���ەو س���ەدا و ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ە ب���ەرب���اوە ب��ك��رێ��ت ل��ەك��وردس��ت��ان 

بەرەو رووی دەس��ەاڵت دەنگی بڵند كردۆتەوە، هێندەی بۆ سەركوتی ئازادیی 

راگ��ەی��ان��دن و ب��ەرت��ەس��ك��ك��ردن��ەوەی س��ن��وورەك��ان��ی وت���ن و رادەرب���ڕی���ن ف��ۆرم��ۆڵ��ە 

كراوە.

م��ن پ��ێ��م��وای��ە ئ���ەم ب��ڕگ��ەی��ە ی��ەك��ێ��ك��ە ل���ەو ب��ڕگ��ە الس��ت��ی��ك��ی��ی��ان��ەی خ��ەت��ەرێ��ك��ی 

گ�����ەورەی�����ان ل����ە ه����ەن����اوی خ���ۆی���ان���دا ه���ەڵ���گ���رت���ووە، چ���وون���ك���ە روون ن��ی��ی��ە الی 

دەسەاڵت پێناسەی تانە و توانج و ناوزڕاندن چییە؟ لەبەرئەوەی تا هەنووكە 

ل��ەك��ن دەس��ەاڵت��ی ك��وردی��ی ب��ە گ��ەن��دەڵ ن��اوب��ردن ت��ان��ە و ت��وان��ج��ە، دەرخستنی 

رووی راس��ت��ەق��ی��ن��ەی رووداوەك������ان وەك خ��ۆی��ان، دەس��ت��ی بێگانەی لەپشتە و 

سووكایەتییە بە خەباتی ج��ەم��اوەری گ��ەل، هەتا ئێستا رەخنەگرتن لەهەر 

دوو سەرۆكی پارتی و یەكێتی، تاوان و ناوزڕاندن و سووكایەتییە بەكەسێتیان. 

وەك خۆم وای بۆ دەچ��م تێخزاندنی ئەو پەرەگرافەی دوای��ی لەم بڕگەیەدا، 

ك���ە م����ەرج ب���ۆ ئ���ازادی���ی راگ���ەی���ان���دن دادەن���ێ���ت دی���س���ان ب���ۆ م��ەرام��ێ��ك��ی سیاسیی 

تایبەت و بۆ سوودی لوتكەی فەرمانڕەوای كوردستان هۆنراوەتەوە، كە هیچ 

گومانێكی تێدا نییە لەودیو كەوالیسەوە سەرانی دوو حزبەكە بەشداربوون 

لەم فۆرمۆڵەبەندییەدا. 

ئ���اس���ۆ: ل���ە م�����اددەی )2( رەش���ن���وو�س���ی دەس����ت����ووری ه��ەرێ��م��دا ه���ات���ووە: 

ی��ەك��ەم: ك��وردس��ت��ان��ی ع��ێ��راق ق��ەوارەی��ەك��ی ج��وگ��راف��ی��ی م��ێ��ژووی��ی��ە, پێكدێت 

ل���ەپ���ارێ���زگ���ای ده�����ۆك ب���ە س����ن����ووری ك���ارگ���ێ���ڕی ئ��ێ��س��ت��ای��ەوە و ل���ە پ��ارێ��زگ��اك��ان��ی 

كەركووك و سلێمانی و هەولێر و قەزاكانی ئاكرێ و شێخان و سنجار و تلكێف 

و ق��ەرەق��وش و ناحیەكانی زم��ار و بەعشیقە و ئاسكی كەڵەك لە پارێزگای 

نەینەوا و هەردوو قەزای خانەقین و مەندەلی لەپارێزگای دیالە. ئەمانەش 

بە سنووری كارگێڕیی پێش ساڵی 1968ەوە. دووەم: سنوورە سیاسییەكانی 
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هەرێمی كوردستان- عێراق, بەپشت بەستن بە جێبەجێكردنی م��اددەی 

)140(ی دەستووری فیدراڵی, دیاردەكرێن. پرسیارەكەی من ئەوەیە ئێوە چ 

خوێندنەوەیەكتان بۆ ئەم ماددەیە هەیە؟ پێتانوانییە یەكانەكردنەوەی 

كێشەی ناوچە دابڕاوەكان و جێبەجێ نەكردنی ماددەی 140 و ناڕوونی لە 

ئایندەی ئەم ناوچانە كێشەیەك لەم ماددەیە دروستدەكات، لە كاتێكدا 

ل��ە ب��ڕگ��ەی دووەم����ی م���اددەك���ەدا ئ��ام��اژە ب��ەس��ن��ووری سیاسیی ك����راوە ن��ەك 

جوگرافی؟. 

ستیڤان شەمزینی: بڕوام وایە ماددەی 140 هەر لەبناغەوە خیانەتێكی 

گەورەی سەرانی دوو زلحزبەكە بوو لە دۆزی گەلی كوردستان و چارەنوو�سی 

س���ی���اس���ی���ی و ك���ارگ���ێ���ڕی���ی پ����ارێ����زگ����ای ك�����ەرك�����ووك و ئ�����ەو ن����اوچ����ان����ەی ب����ە ن���اوچ���ەی 

كێشە ل��ەس��ەرب��وو دەن��اس��ێ��ن��رێ��ن. ج���ارێ ل��ەس��ەرەت��اوە م����اددەی 140 ل���ەرووی 

دەستوورییەوە كاریگەریی نەماوە و ماوەی یاسایی خۆی تێپەڕاندووە، پاشان 

هیچ ئاسۆیەكی رووناك دیار نییە جێبەجێكردنی ئەو ماددەیە بەدیار بخات. 

ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ئ���ەوان���ەدا م����اددەی 140 ب��ۆ كوردستانێتی ئ��ەو ن��اوچ��ان��ە نییە 

ك��ە ل��ە ف��ەره��ەن��گ��ی پ��ارت��ی و یەكێتی و ع��ەرەب��ی ع��ێ��راق��ی��دا ب��ە ن��اوچ��ەی جێگەی 

ناكۆكی ناسراون. چوون ئەو ماددەیە لە�سێ قۆناغ پێكهاتووە، دوا قۆناغ كە 

قۆناغی راپرسییە بۆ سەملاندنی كوردستانێتی كەركووك و ئەو ناوچانە نییە 

بەڵكو بۆ سەرپشكردنی عێراق یان هەرێمە، ئەمەش ناكاتە كوردستانیبوونی 

ك����ەرك����ووك، چ��وون��ك��ە س���ب���ەی ش��ارێ��ك��ی ع���ەرەب���ی���ش دەت���وان���ێ���ت ب��ێ��ت��ە چ��ێ��وەی 

كەنتۆنی ئیداریی باشووری كوردستانەوە كە بە حكوومەتی هەرێم ناسراوە. 

م��ن ل��ەو ب�����اوەڕەدام ب��ردن��ی دۆزی بەشێك ل��ە ج��وگ��راف��ی��ای ك��وردس��ت��ان ب��ۆ نێو 

مەعمەعەی بڕگەیەكی دەستووری عێراق سەرەتای دۆڕانێكی گەورە بوو بۆ 

كورد ئەگەر نەڵێین خیانەتێكی گەورە بوو بۆ سەرانی سیاسیی كوردستان. 
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پێم سەیرە هێشتا پرسیار لە ب��ارەی ك��ەرك��ووك و م���اددەی 140 و ناوچە 

كێشە لەسەربووەكانەوە دەك��رێ��ت، چوونكە وەك وت��م ئ��ەو دۆزە بە دۆڕان��ی 

ك������ورد و ل����ە ك��ی��س��چ��وون��ی ئ�����ەو ن���اوچ���ان���ە ك���ۆت���ای���ی ه����ات����ووە و ئ����ەم����ەش ك��ۆت��ای��ی 

چیرۆكەكەیە. دەستووری هەرێمی كوردستانیش هەر بەرهەمی ئەو عەقڵە 

سیاسییەیە ك��ەرك��ووك��ی دۆڕان�����دووە و ب��ە ك���ارە ب��ەد و ناشییەكانی موسڵی�سی 

ل���ە دەس���ت���دا. ل���ەب���ەرئ���ەوە ت���ۆ چ چ��اوەڕوان��ی��ی��ەك��ت ل���ەو دەس����ت����وورە ه��ەی��ە و بە 

تەمای ئەوەی كەركووك و زومار و شێخان بخاتەوە سەر كوردستان؟. وەك 

وت��م چ��ی��رۆك��ی ئ��ەو ن��اوچ��ان��ە ل������ە31-12-2007 ك��ۆت��ای��ی ه��ات و گ���ەڕان���ەوەی ئەو 

ناوچانە بۆ س��ەر كوردستان هێندەی گ��ەڕان��ەوەی ژی��ان بۆ مردوویەكی ه��ەزار 

ساڵە سەختە. مەگەر لە حاڵەتێكدا نەبێ نەخشەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

بگۆڕدرێت لە ئایندەدا. 

ئاسۆ: لە بڕگەی یەكەمی ماددەی )6(دا هاتووە نابێت هیچ یاسایەك 

داب���ن���رێ���ت ن���اك���ۆك ب��ێ��ت ل���ەگ���ەاڵ ح��وك��م��ە ن���ەگ���ۆڕەك���ان���ی ئ��ی��س��ام. ه���ەروەه���ا 

ل���ەب���رگ���ەی دووەم��������ی ئ�����ەم م������اددەی������ەدا ه����ات����ووە ن��اش��ب��ێ��ت ه���ی���چ ی���اس���ای���ەك 

دابنرێت ناكۆك بێت لەگەاڵ بنەماكانی دیموكرا�سی. پرسیارەكە ئەوەیە 

ئیشكاالتێكی گەورە بەدیدەكرێت لەم ماددەیەدا و هەمان ئەو كێشەیەش 

لە دەستووری عێراقدا هەیە. لەگەڵ ئەوەی بڕگەی یەكەم بۆ رازیكردنی 

حزبە ئیسامییەكان لە دەس��ت��ووردا دان��ران و لە رەشنوو�سی ئابی 2006 

نەبووە، ب��ەاڵم چ��اودێ��ران پێیانوایە ئەم بڕگەیە پێشێلكردنێكی ئاشكرای 

دیموكراتیەت و ئازادییە فەردییەكان و پێشلكارییەكی ئاشكرای مافەكانی 

ژنانیشە ئێوەش وای دەبین یان بەپێچەوانەوە؟.

ستیڤان شەمزینی: پێش دوو ساڵ و نیو وەاڵمی هەمان پرسیارم داوەتەوە، 

رەنگبێ ئێستاش لەسەر هەمان وەاڵم��ی ئەوسام س��وور ب��م. پێموایە ناكرێت 
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یاسای واڵتێك سەرچاوەكانی لەئاینەوە وەرگرتبێت »جا هەر ئاینێك بێت« و 

با�سی دیموكراتی بكات، چوونكە سەرئەنجامی هەر دەوڵەتێكی ئاینیی یاخۆ 

پشتبەستوو بە بنەما ئاینییەكان تەنێ ستەمكاریی بووە. ئەم پارادۆكسە لە 

دەستووری هەرێمدا لە چەندین جێگەی تریشدا بە روونی دەبینرێت، بەاڵم 

رەنگە لەم ماددەیەدا زۆر زەق بێت و رووب��ەڕووی ئیشكالیەتێكی میتۆدیمان 

بكاتەوە، كە چۆن دەكرێت كۆمەڵگەیەكی فرە پێكهاتە، فرە ئاین و بۆچوون 

ب��ەڕێ��وە ببەیت ب��ە دی��م��وك��رات��ی و ئاشتییانە، ل���ەوالش���ەوە ی��اس��اك��ان��ت ل��ە رۆح��ی 

ی��ەك تاكە ئاینەوە هەڵقواڵبن؟. وەاڵم��ی ئ��ەم پرسیارە تەنێ ئەوەیە ئ��ەم كارە 

ن��اك��رێ��ت! ك���ۆك���ردن���ەوەی دی��م��وك��رات��ی و دەس��ت��وورێ��ك��ی پشتبەستوو ب��ە ئ��ای��ن و 

س��ەرچ��اوەگ��رت��وو لە بنەما شەرعییەكان كارێكی زەحمەتە و كردنی حوشترە 

بە كونی دەرزیدا.

ساڵی 2005 لە سەروەختی نووسینەوەی پ��ڕۆژەی دەستووری گ��ەورەی 

ئەوروپا بە هیچ شێوەیەك باس لە ئاینی كریستیانی نەكرا لەو دەستوورەدا، 

ئ��ەم��ە ب���ووە جێگەی نیگەرانیی پ��اپ��ای ڤاتیكان و زۆری���ش ه��ەوڵ��ی��دا بڕگەیەك 

بۆ ئەو دەستوورە زیادبكات و تێیدا باس لە كەلەپووری ئاینی مەسیحییەت 

بكرێت، ب���ەاڵم ه��ەوڵ��ەك��ەی پ��اپ��ا شكستی خ���وارد. س��ەرۆك��ی لیژنەكە »ڤالێری 

جیكار دی��س��ت��ان« ك��ە پێشتر س��ەرۆك��ی ف��ەڕەن��س��ا ب���وو، رەت��ی��ك��ردەوە ب��ە خاتری 

پ��اپ��ا ب��ڕگ��ەی��ەك ب��ۆ ه��ێ��م��اك��ردن ب��ۆ ك��ەل��ەپ��ووری ئاینی كریستیانی زی���اد بكرێت. 

ل��ە كاتێكدا ئ��ەو دەس��ت��وورە ه��ەم��وو شارستانێتی ئ��ەوروپ��ی و بەهاكانی لەخۆ 

گرتووە. بۆچی ئەوروپییەكان رازی نەبوون بە بڕگەیەكیش با�سی ئاینەكەیان 

بكەن؟. لەبەرئەوەبوو دەستوورەكە ببێتە دەستوورێكی عەملانی و بێالیەن لە 

بەرانبەر ئاینەكان، چ��وون ئەوروپا تەنێ كریستانی تێدا ن��اژی بەڵكو هەموو 

چەشنە ئاینێك و بێئاینیش لەوێ مافی یەكسانیان هەیە.
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ه���ێ���م���ان���ەك���ردن ل����ە دەس������ت������ووردا ب����ۆ ئ����ای����ن، ن����ە ب����ێ ئ��ای��ن��ی��ی دەگ����رێ����ت����ەوە ن��ە 

دژایەتیكردنی هیچ ئاینێكی دیاریكراو. هێندەی پەیوەستە ب��ەوەی دەستوور 

دەبێت كەتەلۆكێكی گ��ەورە بێ كە مافی هەموو تاكێكی بە بێ جیاوازیی تێدا 

پ����ارێ����زراو ب���ێ، ئ��ەم��ە ب���ێ ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی رەن����گ و ئ��ای��ن و ن���ەت���ەوە و م���ەزه���ەب. 

وەختێك دەستوور الیەنی ئاینێك دەگرێت ناكرێت لەسەر حسابی ئاینەكانی 

تر نەبێت، ئەوكاتە نە دەستوور بەهایەكی دەمێنێت و نە دەبێتە دەستووری 

ه���ەم���ووان، ن��ە دیموكراتییەتیش دێ��ت��ەدی، ك��ە ه��ەم��وو دەزان��ی��ن عەملانیەت 

پێشمەرجێكی ه��ەرە گرنگی دیموكراتییە. بۆیە ن��ەك لە دەس��ت��ووری هەرێمی 

كوردستاندا، لەهەر دەستوورێكی ت��ری واڵتانی دیكەی دنیاشدا الیەنگریی 

ه���ەب���وو ب���ۆ ئ��ای��ن و ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی��ەك��ی دی���اری���ك���راو، ئ���ەگ���ەر ه��ات��و رۆژێ ل���ە رۆژان 

ئ���ەم دەس���ت���وورە خ��رای��ە ب����واری پ��راك��ت��ی��ك��ەوە دەب��ێ��ت ب��ە دوای ق��ورب��ان��ی��ی��ەك��ان 

و ئ���ەوان���ەدا بگەڕێین م��اف��ەك��ان��ی��ان دەخ��ورێ��ت و ل��ە زۆر ه��ەق��ی س���ادەی خۆیان 

بێبەش دەكرێن. 

ئ����اس����ۆ: ل�������ەم�������اددەی  118 دەس�������ت�������وورەدا ه�����ات�����ووە دەس������ت������وورە پ���اش 

رەزامەندیی زۆرینەی دەنگدارانی گەلی هەرێمی كوردستان لە راپرسییەكی 

گ���ش���ت���ی���دا ب����ە پ����ەس����ەن����دك����راو دادەن�������رێ�������ت. وات�������ە رێ�������ژە دی��������اری ن������ەك������راوە ب��ۆ 

پەسەندكردن یاخود رەت��ك��ردن��ەوەی دەس��ت��وور، چ��اودێ��ران و یاساناسان 

ئ��ەم��ە ب��ە ك��ێ��ش��ەی��ەك��ی گ����ەورە دەب��ی��ن��ن و پ��ێ��ی��ان��وای��ە دی��اری��ن��ەك��ردن��ی ب��ە بەڵێی 

رێژەی دوو لەسەر سێی خەڵكی كوردستان بە دەستوور فێڵێكی سیاسییە 

بۆ تێپەڕاندنی دەستوور. من دەمەوێت ئەوە بپرسم تا چەند ئەم رەخنانە 

لەجێگای خۆیدایە؟.  

ستیڤان شەمزینی: پ��ارت��ی و یەكێتی، ویستیان ب��ە ه��ەر نرخێك ب���ووە ئەو 

دەس���ت���وورە تێبپەڕێنن پێش ئ���ەوەی ك��ار ل��ە ك��ار ب��ت��رازێ��ت و فراكسیۆنی گ��ۆڕان 



35

ستیڤان شەمزینی

بچێتە پەرلەمانی كوردستانەوە. دە�سێ ئەم بڕگەیە بۆ ئەو مەبەستە خرابێتە 

دەستوورەكە و فێڵێكی دیكەی پارتی و فراكسیۆنی زەرد بێت بە تایبەتی، لە 

خەڵكی كوردستان. ئەم لەالیەك و لەالیەكی ترەوە هەردوو حزبەكە بە با�سی 

دەرسیان وەرگرتبوو، دەیانزانی خەڵكی كوردستان بۆ دەستوورێكی لەمجۆرە 

نایەتە ژێربار. ئاسان نەبوو دەنگی دوو لەسەر سێی هاوواڵتیانی كوردستان 

بۆ پ��ڕۆژە دەستوورێكی ئاوها پەڕپووت كۆ بكەنەوە. بۆیە فۆرمێك لە رێگە و 

میكانیزمیان خزاندە ناو دەستوورە تا قبوڵكردنی لەالیەن خەڵكەوە ئاسان 

ب��ك��ات. ئ��ەم��ەش ه��ەم فێڵ و ت��ەڵ��ەك��ەی ئ���ەوان نیشان دەدات ه��ەم الوازی����ی و 

ب��ێ متمانەییان ب��ە ج���ەم���اوەر. وات���ە ب���ڕوا ن��ەب��وون ب��ە خەڵكی ك��وردس��ت��ان كە 

دەن���گ ل��ەس��ەر دەس��ت��وورێ��ك��ی وا ب���دەن ب��ۆ س���وودی بنەماڵەیەكی ف��ەرم��ان��ڕەوا 

نووسرابێتەوە.  

بە هەرحاڵ ئەم فێڵەش سەرینەگرت بۆیان و دواج��ار پرۆسەی راپر�سی 

ل���ەس���ەر دەس�����ت�����وور، ه����اوك����ات ل���ەگ���ەڵ ه���ەڵ���ب���ژاردن���دا ل���ە رۆژی 25 ت���ەم���ووز، 

شكستی هێنا و خواستی پارتی و یەكێتی پاشەكشەی ك��رد. هەرچەندە دوو 

زلحزبەكە ویستیان دەنگی نەخێری بەشێك لە هاوواڵتیانی كورد تێكەڵ بە 

دەنگی نەخێری عەرەبە ناسیۆنالیستەكان بكەن، بەاڵم دواجار ئەمەشیان بۆ 

نەچووە سەر و هەرەسیان هێنا لەم رووەش��ەوە. ئێستاش جارێكی دیكە كە 

خەریكە واری دەستوور دێتەوە پێشەوە، پارتی و یەكێتی پێویستە وانەیەك 

ف���ێ���رب���ووب���ن، ل�����ەوەی خ��ەڵ��ك��ی ك���وردس���ت���ان ب��ەه��ۆش��ی��اری��ی��ەوە دەن�����گ دەدات و 

پڕۆژەكان هەڵدەبژێریت و چیتر ئەو گووتارە سواوە باوی نەما كوردستان لە 

ب��ن ه��ەڕەش��ەی��ە، ك��ە ئ���ەوە ئ��ەو نەخۆشییە ب��وو ئ��ەوان��ی گ��ەی��ان��دە رۆژی رە�س��ی 

خۆیان.

ه������اش������م س�������اڵ�������ح، ن���������ووس���������ەری ع�������������ەرەب ب�������ا�س�������ی ن�����ەخ�����ۆش�����ی�����ی س���ی���س���ت���م���ە 
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ع���ەرەب���ی���ی���ەك���ان دەك�������ات و دەن����ووس����ێ����ت »ب�����ە ب���ی���ان���ووی رووب������ەڕووب������وون������ەوەی 

دوژمنە دەرەكییەكانەوە كەمتەرخەمیمان لە دەستنیشانكردنی نەخۆشییە 

ناوخۆییەكاندا  كردووە، ئێستاش زۆر بە قورسیی باجەكەی دەدەین«. پارتی 

و یەكێتی تا پرۆسەی ئەم هەڵبژاردنەش بە هەمان دنیابینییەوە مامەڵەیان 

ك�����ردووە، ب��ۆی��ە ب��اج��ەك��ەی��ان ب��ەق��ورس��ی��ی دا، ب��ۆی��ە ئ��ەگ��ەر ب��ۆ پ��ر�س��ی دەس��ت��وور 

هەمان رێگە بگرنەوە بەر ئەوە شكستەكانیان هەرچی زیاتر گەورەتر دەبن. 

*ئەم دیمانەیە لە مانگی ئۆكتۆبەری ساڵی 2009 لە سایتە كوردییەكانی 

وەك »كوردستان نێت و دەنگەكان« باوكراوەتەوە.
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دیمانە: بەشار عەزیز

ب���ۆ ق���س���ەك���ردن ل���ەس���ەر پ���ەی���وەن���دی���ی ح���زب���ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی ك���وردس���ت���ان و 

پ��اش��ەڕۆژی سیاسیی ك��ورد لە چ��وارچ��ێ��وەی عێراقدا و ئەگەر و پێشهاتەكانی 

ئایندە، نووسەر و رۆژنامەوان »ستیڤان شەمزینی« سەرنووسەری گۆڤاری 

»شەپۆل« وەاڵمی پرسیارەكانمان دەداتەوە.  

زاری ك���رم���ان���ج���ی: چ������ۆن ل����ە س���ی���اس���ەت���ەك���ان���ی ه����ەرێ����م����ی ك����وردس����ت����ان و 

سیستمی حوكمڕانیی دەڕوانیت، چ لە مامەڵەكردنی لەگەڵ ناوخۆ و چ لە 

مامەڵەكردنی لەگەڵ دەرەوەدا؟. 

س���ت���ی���ڤ���ان ش���ەم���زی���ن���ی: ئ��ێ��م��ە وەك ك������ورد ئ���ەزم���وون���ێ���ك���ی زۆرم���������ان ن���ەب���ووە 

ل���ە ح���ك���وم���داری���ی���دا، ت���ەج���روب���ەی ح��زب��ەك��ان��ی ئ��ێ��م��ە ت���اك���و ئ��ێ��س��ت��ا ئ��ەزم��وون��ێ��ك��ی 

شۆڕشگێڕانە بووە. لە پەنا ئەمەشدا كولتووری بەڕێوەبردن لە كۆمەڵگەی 

ك��وردس��ت��ان��ی پ��اش س��اڵ��ی 1991، ل��ە ك��ول��ت��ووری ب��ەڕێ��وب��ردن��ی رژێ��م��ی پێشووی 

پاشەڕۆژی سیاسی كورد 
لەچوارچێوەی عێراقدا.. ئەگەر و 

پێشهاتەكان 
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ع����ێ����راق����ەوە م���وت���ورب���ە ك��������راوە. ل����ەب����ەرئ����ەم ه����ۆك����ارە ن���ات���وان���ی���ن ب��ڵ��ێ��ی��ن ئ���ەزم���وون���ی 

ح����ك����وم����داری����ی ل�����ە ك�����وردس�����ت�����ان ل�����ەس�����ەر ش�����اڕێ�����ی س�����ەرك�����ەوت�����ن ب���������ووە، ب��ەڵ��ك��و 

كەموكوڕیی زۆری هەبووە، هەم لە بەشداریی لە هاوكێشە ناوخۆییەكان، 

هەم لە پێشهاتە دەرەكییەكان.

ك����ێ����ش����ەی ئ���ێ���م���ە ت����اك����و ه�����ەن�����ووك�����ە ئ�������ەوەب�������ووە ل�����ەس�����ەر ئ����اس����ت����ی دەرەوە، 

ن��ەم��ان��ت��وان��ی��وە ل��ە ئ��اڕاس��ت��ەی س��ی��اس��ی��ی ج��ی��ه��ان��ی و دەرەك���ی���ی ت��ێ��ب��گ��ەی��ن. ل��ەس��ەر 

ئ��اس��ت��ی ن��اوخ��ۆش ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ح��ك��ووم��ەت ئ��ەزم��وون��ێ��ك��ی ت��اڵ��ی ه��ەی��ە. ل��ەگ��ەڵ 

ئ��ەوەش��دا ناتوانین هەموو شتێك یەكسان بكەین بە سفر، بەپێچەوانەوە 

س���ی���اس���ەت���ی ب����ەڕێ����وەب����ردن و دەوڵ�����ەت�����داری�����ی ك����وردی����ی ق����ۆت����اغ ل����ە دوای ق���ۆن���اغ 

گەشەكردنی بەخۆیەوە بینیوە، خەریكە كوردستان بەشێوەبەكی كاریگەر 

دەبێتە بەشێك لە پ��رۆس��ەی سیاسیی لە ن��اوچ��ەك��ەدا. كێشەكە ئ��ەوەی��ە ئەو 

پێشڕەوییەی لەسەر ئاستی دەرەوە هەیە، هاوشان نییە لەگەڵ پێشكەوتنە 

ناوخۆییەكان، چوونكە هێشتا گەندەڵی و ناعەدالەتی بەرۆكی حكوومەتی 

هەرێمی بەرنەداوە، كە ئەمەش وا دەكات پێشكەوتنە ناوخۆییەكان نەتوانن 

هاوتەریب لەگەڵ پێشڕەوییە دەرەكییەكاندا بڕۆن. 

زاری كرمانجی: ئەگەر گوێ لە بەرپرسانی هەرێم بگریت، سیاسەتكردنی 

هەرێم زۆر بە سەركەوتووانە وێنا دەكەن، بەاڵم لە واقیعدا دەبین رەنگە 

هەندێ گۆڕانكاریی كرابن، كەچی وەك پێویست نەبووە و دەبوو زۆر شتی 

نەتەوەیی و نیشتمانی بكرابوونایە، كەچی نەكراون؟.

ستیڤان شەمزینی: منیش دەڵێم سیاسەتی هەرێم سەركەوتوو نەبووە، 

ب���ەو پ��ێ��ی��ەی ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی گشتیی ه��ێ��زە س��ەرەك��ی��ی و ب��ەه��ێ��زەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان 

كەوتوونەتە ب��ەردا�س��ی جەمسەرگیرییە هەرێمییەكانەوە. بۆ نموونە یەكێتی 

و گ��ۆڕان لە پر�سی متمانەسەندنەوە لە ن��وری مالیكی كەوتنە ژێر كاریكەریی 
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جەمسەرێكی هەرێمییەوە كە ئێرانە. ئەمەش كارتێكردن و رەنگدانەوەیەكی 

نەرێنی ه��ەب��وو ل��ەس��ەر پ��ر�س��ی ك��ورد ل��ە ع��ێ��راق. كێشەی سترۆكتۆری ئەوەیە 

سیاسەتێكی یەكگرتووی هەرێم یان كوردستانیمان نییە، بەڵكو سیاسەت 

و رێككەوتنی حزبەكان لەسەر سیاغەیەكی دیاریكراو، سیاسەتی كوردستانی 

دەس��ت��ن��ی��ش��ان دەك�����ات، ئ��ەم��ەش ب��ە ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی ب���ەرژەوەن���دی���ی ه��ەری��ەك 

ل���ەم ح��زب��ان��ە. ب���ەداخ���ەوە س��ی��اس��ەت��ی ت���ەواف���ق ك��ە وەك پرنسیپێك ب��ۆ ع��ێ��راق 

ك����اری پ���ێ���دەك���را، گ���وس���ت���راوەت���ەوە ب���ۆ ك��وردس��ت��ان��ی��ش، ل��ەب��ەرئ��ەم��ە ت��اك��و ئێستا 

س��ت��رات��ی��ج��ێ��ك��ی ن��ەت��ەوەی��ی��م��ان ن����ەب����ووە. ب����ەو ه���ۆی���ەش���ەوە زۆر ه���ەل���ی گ�����ەورە لە 

دەستدراون و زۆر كاریش كە دەبوو بكرابان نەكراون. 

زاری كرمانجی: زۆر جار گوێبیستی ئەوە دەبین هەرێمی كوردستان لە 

سیاسیەتكردنیدا لەگەڵ دەرووب��ەر، بە تایبەتیش بەغدا شكستی هێنا؟ 

تۆ تا چەند پێتوایە شكستی هێناوە؟ ئەگەر وایە بۆ؟.

ستیڤان شەمزینی: بەدڵنیاییەوە سیاسەتی ك��ورد ل��ە ب��ەغ��داد شكستی 

هێناوە. ئەوە وەهم بوو فیدراڵی لە عێراق ببێتە نموونەی فیدراڵی سویسرا و 

ئەڵمانیا. لە سەرەتاوە تەقەالی كورد بۆ دروستكردنەوەی عێراق هەڵەیەكی 

گ��ەورەی ستراتیجی ب��وو، ئەوسا ئێمەی رۆژنامەنووسان دەم��ان��ووت لە بری 

ئ����ەوەی س��ەرك��ردای��ەت��ی ك���ورد ك���ار ب��ۆ دروس��ت��ك��ردن��ەوەی ع��ێ��راق دەك����ات، لۆبی 

بكات بۆ پێكهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆ، كارێكی ئابڕوومەندانەترە. جێگەی 

داخە هەندێك الیەنی كوردستانی هێشتا پشتیان لە كوردستان و روویان لە 

بەغدادە، پێیانوایە دەكرێت لەگەڵ مالیكی بگەنە رێگەچارەیەك.

شكستی سیاسەتی سەركردایەتی كورد لە بەغداد، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، 

ب��وون��ە ن���ەوات���ی ب��ەه��ێ��زك��ردن��ەوەی ع���ێ���راق، ب��ێ ئ����ەوەی ب��ی��ر ل����ەوە ب��ك��ەن��ەوە ئاخۆ 

ك���وردس���ت���ان ل���ە س���ای���ەی ع��ێ��راق��ی ت�����ازەدا چ���ارەن���وو�س���ی ب���ە ك���وێ دەگ������ات؟. هیچ 
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س��ەف��ق��ەی��ەك��ی��ان ن���ەك���رد ك���ە ح��ك��ووم��ەت��ی ع���ێ���راق ن���اچ���ار ب���ك���ات، ه���ەڕەش���ە لە 

ق������ەوارەی ه��ەرێ��م��ی ك���وردس���ت���ان ن���ەك���ات، ب����ەاڵم الی م���ن ب��اش��ت��ری��ن س��ی��اس��ەت 

ك����ۆك����ردن����ەوەی ت����وان����اك����ان و دروس���ت���ك���ردن���ی ل���ۆب���ی���ی���ەك ب�����وو ب����ۆ دروس���ت���ك���ردن���ی 

دەوڵ���ەت، ه��ەرچ��ەن��دە هەندێك ح��زب و الی��ەن��ی ك��وردی��ی ئێستاش ئاڵۆشیان 

تێدەكەوت بە هێنانە بەر با�سی ئەو پرسە. 

زاری ك��رم��ان��ج��ی: ب����ارودۆخ����ی ك����ەرك����ووك ب���ۆچ���ی ب����ەم ئ��اس��ت��ە گ��ەی��ش��ت؟ 

زۆر ل��ە ه��ێ��م��اك��ان ئ��ام��اژە ب��ۆ ئ���ەوە دەك����ەن ك���ورد ن��ەی��ت��وان��ی ل��ە ك��ەرك��ووك��دا 

مامەڵەیەكی تەندروست بكات، بۆیەش ئێستە لەژێر كۆنترۆڵ دەرچ��ووە 

و تەنیا لە رووی ئیدارییەوە سەر بە ك��وردە ئەگینا ئیرادەكەی لە دەست 

عەرەبدایە؟.

ستیڤان شەمزینی: من ناڵێم كورد بە بڕیارێكی یەكگرتوو، یان تەنانەت 

بە قوربانیدانیش دەیتوانی كەركووك بگەڕێنێتەوە سەر كوردستان. چوونكە 

ك��ێ��ش��ەی ك���ەرك���ووك، ل��ە پ��رس��ێ��ك��ی ن��اوخ��ۆی��ی دەرچ�����ووە و ب���ووەت���ە كێشەیەكی 

هەرێمی، بەاڵم كورد دەیتوانی كاری گرنك بكات، بەپێی دەستوور. حزبەكانی 

ئێمە لە بری ئ��ەوەی حزبایەتی تەسك بكەن و چارەنوو�سی ئەو ش��ارە بكەنە 

قوربانی شەڕەپەڕۆ، دەیانتوانی فشار دروست بكەن و رێگریی لەو هەنگاوانە 

ب���ك���ەن ك���ە ب���ۆ ن���م���وون���ە ح���ك���ووم���ەت���ی ع���ێ���راق ب���ە س���ەرۆك���ای���ەت���ی ن�����وری م��ال��ی��ك��ی 

گرتوویەتییە بەر.

كورد دەیتوانی كارێكتەرێكی زۆر بەهێزتر بووایە لەمەی ئێستا، ئەوسا نە 

دیجلە دەیتوانی ب��ەو ئاسانییە ب��ەرەو ك��ەرك��ووك بێت، نە مالیكی كەركووكی 

وەك ب��ەس��رە س��ەی��ر دەك����رد. دەت���وان���را ل��ە م���اوەی ن��ۆ س��اڵ��ی راب����ردوو ئ��اس��ەواری 

ت��ەع��ری��ب ل���ەو ش����ارە ب��س��ڕدرێ��ت��ەوە، دەت���وان���را گ���ووش���اری ك��اری��گ��ەر ل��ە ن��اوخ��ۆی 

ك��ەرك��ووك بۆ جێبەجێكردنی م���اددەی 140 دروس��ت بكرێت و هیچ نەبوایە 
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چ��ەن��د ق��ۆن��اغ��ێ��ك ل���ەو م���اددەی���ە ب��ك��ەوت��ب��ای��ەت��ە واری ك���رداری���ی���ەوە. ك��ە ئ��ەم��ان��ە 

ه��ەم��ووی ن���ەك���راوە، دی���ارە تەنیا بەشێكیان پ��ەی��وەن��دی��ی ب��ە ئ����اوەزی شۆڤێنی 

عەرەبە دەسەاڵتدارەكانەوە هەیە، بەشەكەی تری لە ئەستۆی خۆمانە و بۆ 

مامەڵەی نادروستانەی دەسەاڵتی كوردیی دەگەڕێتەوە. 

زاری كرمانجی: زۆر جار مامەڵەی نەرمی كورد بووەتە هۆكار كە ناوەند 

بەو شێوەیە كورد ئیستغال بكات؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ك����ورد ل���ە پ���ێ���ش���وودا زۆرج������ار ن���ەرم���ی ن����وان����دووە، ئ��ەو 

مرونەتەی كورد هەیبووە سەرلەبەر دژی سیاسەتە. سیاسەت لەسەر بنەمای 

م��رون��ەت و دڵ��ڕازی��ك��ردن��ی ب��ەران��ب��ەر ن��اك��رێ��ت. س��ی��اس��ەت بریتییە ل��ە پ��رۆس��ەی 

شەڕكردن لە پێناوی زۆرترین دەستكەوتدا. سیاسەت هونەرێكی ریالیستە، 

دژی هەر جۆرە عاتیفەیەكە، بەاڵم لە سیاسەتی كوردییدا هەمیشە سۆز و 

مرونەت زاڵبووە، بۆیەكا كەمترین دەستكەوتی بەدەستهێناوە.

ئێستاش خەڵكانێك هەن الیەنگری ئەوەن هەمان نەرمی پێشوو نیشان 

ب���درێ���ت، ت��ەن��ان��ەت ل���ێ���رەو ل����ەوێ ب��ای��ك��ۆت و ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەك��ان��ی س���ەرۆك���ی ه��ەرێ��م 

وەك كێشە دروستكردن بۆ ئاسای�سی كوردستان پێناسە دەك��رێ��ت، كە بە 

ب��ڕوای من دەب��وو زووت��ر ئەم هەڵوێستە لە سیاسەتی كوردییدا بگیرابایەتە 

ب��ەر. ئ��ەوەی س��ەرۆك��ی هەرێم ئێستا پێداگریی لەسەر دەك��ات لە بەرانبەر بە 

بەغداد، جۆرێكە لە راچڵەكین لە سیاسەتی كوردییدا، ئەمە سەرەتایەكی 

گرنگە تاكو بتوانێت كۆتایی بە دەورانی نەرمی نواندن لە سیاسەتی كوردیدا 

بهێنێت، چ��وون��ك��ە هیچ لۆجیكێكی سیاسیی پشتگریی ل���ەوە  ن��اك��ات لەسەر 

دۆزە گ��رن��گ و ب���ەه���ادارەك���ان���ی خ����ۆت، ل���ەس���ەر م��اف��ی خ����ۆت، ل���ەس���ەر س���ن���وور و 

جوگرافیای خۆت، نەرمی بنووێنیت. 

زاری كرمانجی: تر�سی نەتەوەی كورد لەو رێككەوتنانەی عێراق لەگەڵ 
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واڵت�����ان دەی���ك���ات ب���ۆ خ���ۆ پ���ڕ چ���ەك���ك���ردن ت���ا چ��ەن��د ل��ەش��وێ��ن��ی خ���ۆی���دای���ە؟ لە 

كاتێكدا بە پێی دەس��ت��وور مافی ن��اوەن��دە چ��ەك بكڕێت؟ راڤ��ەی تۆ چییە بۆ 

ئەمە؟.

ستیڤان شەمزینی: چ��ەك كڕین، رێسا و پرنسیپی یاسایی و دەستووریی 

خ���ۆی ه��ەی��ە. ج��گ��ە ل����ەوەش ب��ەپ��ێ��ی پ��ی��الن��ی دەزگ����ا س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان و ئ���ەن���دازەی 

پێویستە. بێگوومان حكوومەتی عێراقی مافی خۆیەتی چەك بكڕێت، ئەمەش 

لە دەس��ت��ووردا ئ��ام��اژەی بۆ ك���راوە. ك��ەوات��ە مەترسییەكەی ك��ورد لە كوێیە؟. 

من پرسیار لە تۆ دەكەم، گرەنتی چییە، مالیكی كە دەیان بەندی دەستووریی 

پێشێل ك��ردووە، رێز لە دەستوور بگرێت و دژی ك��ورد بەكارینەهێنێت؟. ئایا 

دروستكردنی هێزی دیجلە خۆی لە خۆیدا ئاماژەیەك نییە بۆ كورد؟. مالیكی 

ك��ە ه��ەر ئێستا س��ەرق��اڵ��ی دروس��ت��ك��ردن��ی دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی پۆلی�سی و تۆتالیتارییە، 

دەستی بەسەر هەموو پنت و جومگەكانی دەسەاڵتدا گرتووە، كێ دەتوانێت 

گ���رەن���ت���ی ئ������ەوە ب����ك����ات، ب����ۆ ه���ێ���ن���ان���ەدی خ���ەون���ەك���ان���ی و الب����ردن����ی ل���ەم���پ���ەرەك���ان���ی 

ب��ەردەس��ت��ی چ��ەك��ی س���ووك و ق���ورس بەكارناهێنێت؟. جیا ل��ە ه��ەم��وو ئەمانە 

مالیكی لە دەوڵەتێك چەكی قورس دەكڕێت كە هیچ پێوەر و مەرجێكی نییە 

لە چەك فرۆشتندا تەنانەت ئەگەر دژی هاوواڵتیانی خۆی�سی بەكاریبهێنێت. 

لەم سۆنگەوە تر�سی كورد لە خۆ پڕ چەككردنی حكوومەتی ئێستای عێراق 

بە واقیعی دەزانم و لە وەهمەوە سەرچاوەی نەگرتووە.

زاری كرمانجی: قسەیەك هەیە كە عێراق بەرەو دیكتاتۆریەت هەنگاو 

دەنێت، ئایا ئەم قسەیە مەنتیقە؟ چەقینە لە دیموكراسیەت یان هەر بە 

راستی ب��ەرەو دیكتاتۆرییەت دەڕوات لە كاتێكدا بە هەڵبژاردن ب��ووە و بە 

هەوڵی زۆرینەی الیەنەكان بووە؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ت���ا ئ��ێ��س��ت��ا ل���ە ع���ێ���راق���دا ش��ت��ێ��ك ل���ە ئ������ارادا ن���ەب���ووە بە 
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ناوی دیموكراسیی. با روونتر قسە بكەین. دیموكراسیی تەنیا بریتیی نییە لە 

هەڵبژاردن، چوونكە لە زۆرب��ەی دەوڵەتە ئیستبدادییەكانیشدا هەڵبژاردن 

دەكرێت. تەنانەت دیموكرا�سی بە تەنێ دەستاودەستكردنی دەسەاڵت نییە، 

ك��ە خەریكە ئێستا ل��ە س��ای��ەی مالیكی دەس��ت��اودەس��ت��ی دەس��ەاڵت��ی��ش دەبێتە 

م��ەح��اڵ. دیموكراسیی ك��ول��ت��وورە، فینۆمینێكە ك��ە ه��ەم��وو كایە ج��ۆراوج��ۆر 

و گرنگەكانی ژیانی سیاسیی و ئ��اب��ووری و كۆمەاڵیەتی دەگ��رێ��ت��ەوە. لە عێراق 

دی��م��وك��راس��ی��ی��ەت ل��ە ئ�����ارادا ن���ەب���ووە، ت��ا بڵێین پ��اش��ەك��ش��ەی ك�����ردووە، بەڵكو 

چەند دیاردەیەكی دیموكرا�سی لە عێراق دوای رووخانی بەعس، لە نەشونما 

و گەورەبووندا بوون، بەاڵم وا پێدەچێت مالیكی بیەوێت پاشەكشە بەمەش 

بكات، چوونكە ئاشكرایە ئەجیندای مالیكی، دروستكردنی ئێرانێكی ترە لە 

عێراق، ئەمەش بە خۆسەپاندن و ئاگر و ئاسن نەبێت، ناكرێت. 

زاری كرمانجی: دووركەوتنەوەی سەركردایەتی سیاسیی كورد و عێراقی 

لە یەكتری، چ كاریگەرییەكی دەبێت لە سەر پەیوەندییەكان و بەرژەوەندیی 

گەالنی عێراق؟.

ستیڤان شەمزینی: الی م��ن گ��ەالن��ی ع��ێ��راق هیچ مانایەكی نییە. الی من 

گەلی كوردستان بەهای هەیە كە خۆی لە كورد و توركمان و كلدۆ ئاشوریدا 

دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە. پ��ێ��وی��س��ت��ە و داوای����ەك����ی س����ادە و س��روش��ت��ی��ی��ە ك���ە س��ەرك��ردای��ەت��ی 

سیاسیی كوردستان و تێكڕای حزبەكان یەكگرتوو بن، لە پێناوی پاراستنی 

ك��وردس��ت��ان و گ��ەل��ەك��ەی��ان، ل��ە پ��ێ��ن��اوی گ��ەی��ان��دن��ی ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان بە 

دەوڵەتی سەربەخۆ. هەموومان دەزانین كوشتەی ئەو دووركەوتنەوەیەین لە 

یەكڕیزیی حزب و الیەنە كوردییەكاندا هەیە. ئێمە الیەنگری جیاوازیی فكریی 

و سیاسیی و ئیدۆلۆجین، بەاڵم پاراستنی كوردستان ستراتیجێكە كە دەبێت 

هەموو الیەنەكان كۆبكاتەوە. 



44

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

زاری ك���رم���ان���ج���ی: س���ااڵن���ێ���ك���ە گ��ف��ت��وگ��ۆ ل����ەس����ەر م���ەس���ەل���ەی دەس����ت����وور 

دەك��رێ��ت و ه��ێ��زە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان ت��ا ئێستە ل��ەس��ەری رێ���ك ن���ەك���ەوت���وون، تۆ 

چی بە چارەسەر دەزان��ی؟ ئایا درێ��ژەی ئەو بەربەرەكانییە لەسەر دەستوور 

ئەگەر زوو لەسەری رێك نەكەون هەرێم نابێتە قوربانی؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: ب���ە ب������ڕوای م���ن پ���ر�س���ی دەس����ت����وور ب���ۆت���ە ك��ێ��ش��ەی��ەك��ی 

س���ی���اس���ی���ی ن������ەك ی����اس����ای����ی، الی����ەن����ەك����ان����ی ئ���ۆپ���ۆزی���س���ی���ۆن دەی�����ان�����ەوێ�����ت ش����ەڕی 

دەسەاڵتی پێ بكەن، بەم دواییانەش یەكێتی وەك هەنگاوێك بۆ نزیكبوونەوە 

لە بزووتنەوەی گۆڕان، هەمان داوای گەڕاندنەوەی دەستووری بۆ پەرلەمان 

كرد. ئەوەی لە گۆڕەپانەكەدا تەنیایە، پارتییە. وەك خۆم پێموایە بۆچوونی 

پارتی واقیعبینانەترە، چوونكە سااڵنێكی زۆرە كوردستانە بێ دەس��ت��وورە، 

كاری یەكەم ئەوەیە ئەو دەستوورە بخرێتە راپرسییەوە، بەمەش كوردستان 

دەبێتە خاوەنی دەس��ت��ووری خ��ۆی. سەبارەت بە گۆڕین و هەمواركردنەوەی 

بەشێك لە بەندەكانی، كاتی زۆر لە بەردەمە و پەرلەمانی كوردستان بۆ 4-3 

ساڵ دان��ەم��ەزراوە، دەتوانرێت بەپێی پێویست دەستوور بخرێتەوە ب��ەردەم 

ئ��ەن��دام��ان��ی پ��ەرل��ەم��ان ب��ۆ دای��ەل��ۆگ ل��ەس��ەری. م��ن دژی زۆرێ���ك ل��ە بەندەكانی 

رەشنووسەكەم، ب��ەاڵم پێویستە پەرلەمان ك��اری خ��ۆی بۆ ه��ەم��واری بڕگە و 

ب��ەن��دە ب��ێ كەڵكەكانی ئ��ەو دەس��ت��وورە چ��ڕ ب��ك��ات��ەوە ن��ەك ك��ات ب��ەف��ی��ڕۆ ب��دا بە 

ناكۆكیی حزبییەوە. 

س���ەب���ارەت ب���ە ب���ە�س���ی دووەم�����ی پ���رس���ی���ارەك���ەش، م���ن پ��ێ��م��وای��ە الی��ەن��ەك��ان��ی 

ت�����ری ك����وردس����ت����ان ل�����ەم ك�����ات�����ەدا زی����ان����ی زۆری���������ان ل����ە دۆزێ�����ك�����ی گ�������ەورەت�������ردا، ب��ە 

هێنانەپێشەوەی پ��ر�س��ی دەس���ت���وور!، چ��وون��ك��ە ت��ەرك��ی��زی ك��وردس��ت��ان لەسەر 

كێشە گەوهەرییەكە كە لەگەڵ بەغدادە، كەم دەك��ات��ەوە. ئەمە لەالیەك، 

ل����ەالك����ەی ت���ری���ش ه���ێ���زەك���ان���ی ت�����ری ك����وردس����ت����ان وەك وەرەق�����ەی�����ەك�����ی گ���ووش���ار 
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دژی پ��ارت��ی ب��ەك��اری��دەه��ێ��ن��ن، ل��ە ك��ات��ێ��ك��دا دەس���ت���وور ه��ی پ��ارت��ی ن��ی��ی��ە، ت��ەن��ان��ەت 

پەرلەمانتارانی یەكێتی رۆڵی زۆریان تێیدا هەبووە و بە بەڵێ دەنگیان بۆ داوە. 

بەاڵم كە ئێستا دژی دەوەستنەوە لە چێوەی گەمەیەكی سیاسیدایە و هیچ 

پەیوەندیی بە راددەی خەمخۆری ئەو الیەنانەوە نییە. 

زاری ك���رم���ان���ج���ی: پ����ارت����ی و ی��ەك��ێ��ت��ی چ���ەن���د س��اڵ��ێ��ك��ە رێ��ك��ك��ەوت��ن��ن��ام��ەی 

س��ت��رات��ی��ج��ی��ان ل��ەن��ێ��وان��دای��ە، ئ��ەگ��ەرچ��ی ه���ەن���دێ ه��ەڵ��وێ��س��ت��ی دژی ی��ەك��ی��ان 

ه����ەب����ووە، ب�����ەاڵم پ��ێ��ی��ان��وای��ە ئ����ەو رێ��ك��ك��ەوت��ن��ن��ام��ەی��ە س�����ەرچ�����اوەی ئ��اش��ت��ی و 

سەقامگیریی ب��ووە، لە كاتێكدا هەندێ ك��ەس پێی وای��ە رێككەوتننامەكە 

زیانی هەبووە؟ رای تۆ چییە؟.

س����ت����ی����ڤ����ان ش�����ەم�����زی�����ن�����ی: م������ن دژی رێ����ك����ك����ەوت����ن����ی س����ت����رات����ی����ج����ی����م. پ���ێ���م���وای���ە 

ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوەی ق��ازان��ج��ی زی��ات��رە ب��ۆ پ��رۆس��ەی سیاسیی و ق��ووڵ��ك��ردن��ەوەی 

فەرهەنگی دیموكرا�سی لە هەرێمی كوردستان. ئەگەر رێككەوتنی ستراتیجی 

ت��وان��ای ئ���ەوەی ن��ەب��ێ��ت، پ��ارت��ی و یەكێتی ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ق��ەی��ران��ی ع��ێ��راق و ن��وری 

مالیكی یەكبخات، هەر بۆ ئەوە باشە بخرێتە زبڵدانەوە. رێككەوتنی ستراتیجی 

الی م���ن ه��ی��چ م���ان���ای���ەك���ی ن��ی��ی��ە� چ���وون���ك���ە ل���ەس���ەر ئ������ەرزی واق���ی���ع ك��اری��گ��ەری��ی��ە 

ن��ەرێ��ن��ی��ی��ەك��ان��ی دەب��ی��ن��م. ج��گ��ە ل�����ەوەش رێ��ك��ك��ەوت��ن��ی س��ت��رات��ی��ج��ی پ��ەی��وەن��دی��ی بە 

ئاشتی ناوماڵی ك���وردەوە نییە، چوونكە ئ��ەو ل��ە قۆناغی ئاشتیدا واژۆ ك��راوە 

و هەنووكەش بارودۆخی كوردستان گەیشتۆتە ئاستێك تەنیا ئاشتی قبوڵ 

دەكات و شەڕی لە هیچ الیەن و هێزێكی سیاسیی ناوێت. 

زاری ك���رم���ان���ج���ی: پ����ارت����ە س���ی���اس���ی���ی���ەك���ان���ی ه�����ەرێ�����م، ت����ا ئ���ێ���س���ت���ەش ی���ەك 

ه��ەڵ��وێ��س��ت ن��ی��ن و زۆرب�������ەی ج���اری���ش ئ����ەو ن���ا ی��ەك��دەن��گ��ی��ی��ە زی���ان���ی زۆری بە 

هەرێم گەیاندووە، پێتوایە بۆچی پارتەكانمان نەگەیشتوونە ئەو ئاستەی 

بەرژەوەندیی بااڵی نیشتمان لە سەرووی بەرژەوەندیی حزبییەوە دابنێن 
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و لە ن��اوخ��ۆدا رای جیاوازیان هەبێت، ب��ەاڵم بۆ مەسەلە نیشتمانییەكان 

یەك هەڵوێست بن؟.

س���ت���ی���ڤ���ان ش����ەم����زی����ن����ی: ح����زب����ەك����ان����ی ئ����ێ����م����ە، م����ۆدی����ل����ی ح�����زب�����ی س���ت���ال���ی���ن���ی���ن، 

هەریەكەیان لەسەر بنەمای نەفیكردنی ئەویتر درێ��ژە بە چاالكیی سیاسیی 

خۆی دەدات. بۆ نموونە گۆڕان ئەو هێزی نەفیكردنەی پارتی پاشان یەكێتی 

لێبسەنەرەوە، هیچ پاساوێكی نییە بۆ درێ���ژەدان بە چاالكی خ��ۆی، تەنانەت 

هیچ پاساوێكی نییە بۆ رازیكردنی ئەندامانی خۆی، چوونكە هیچ پڕۆژەیەكی 

پێ نییە بۆ كۆمەڵگە و ژیانی سیاسیی و ئیدارەی دەوڵەت. ئەم حزبە ستالینیانە 

هەمیشە ه��ەم��وو شتێك ب��ۆ ب���ەرژەوەن���دی���ی خ��ۆی��ان ب��ەك��اردەه��ێ��ن��ن، ت��ەن��ان��ەت 

بوونی نیشتمان و نەتەوە، لە بوونی خۆیاندا كورت دەكەنەوە، بەم هۆیەوە 

ن��ات��وان��ن ل��ە خ��ۆی��ان زی��ات��ر ك��ە�س��ی دی��ك��ە ب��ب��ی��ن��ن. ل���ەم روان���گ���ەوە ب���ەرژەوەن���دی���ی 

ئ��ەوان لەسەروو هەموو بەرژەوەندییەكی دیكەوەیە. حزبەكانی كوردستان 

بەم ئ��اوەزەوە كار دەكەن، بۆیە هەرگیز ناتوانن واز لە جیاوازییەكانیان بهێنن 

و پ��ێ��ك��ەوە ك��ار ب��ۆ م��ەس��ەل��ەی��ەك��ی گ��ەورەت��ر ب��ك��ەن، ك��ە م��ەس��ەل��ەی ن��ەت��ەوەی��ی و 

رزگاركردنی واڵتە. 

تێبینی: ئەم چاوپێكەوتنە لە ژمارە »367« رۆژنامەی »زاری كرمانجی« لە 

26-11-2012 باوكراوەتەوە. 
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رەهەندە نەبینراوەكانی 
پشت لە سێدارەدانی سەدام حسێن

بەبۆنەی لە سێدارەدانی سەدام حسێن لە رۆژی 2006-12-30

دیمانە: رێژین ئیبراهیم

س��ەب��ارەت ب��ە پ��رۆس��ەی ل��ە س��ێ��دارەدان��ی س���ەدام و دی���وە ش��اراوەك��ان��ی ئەو 

پرۆسەیە، ئەو چاوپێكەوتنەمان سازدا لەگەڵ نووسەر و رووناكبیری ناسراو 

»ستیڤان شەمزینی« سەرنووسەری رۆژنامەی نێوەند. 

كوردستان نێت: ئایا تا چەند لە س��ێ��دارەدان��ی س��ەدام بەشێوەیەكی 

یاسایی بوو؟. 

ستیڤان شەمزینی: پرۆسەی لە سێدارەدانی سەدام حسێن یاسایی بوو، 

ب��ە دەل��ی��ل��ی ئ���ەوەی دوای چ��ەن��دی��ن ك��ۆب��وون��ەوەی دادگ���ا و وەرگ��رت��ن��ی گەواهیی 

ش��ك��ات��ك��ەران و پ��رۆس��ەی��ەك��ی چ��ەن��د ج��ەل��س��ەی��ی ل���ەو دادگ���ای���ی���ە، دادگ����ا ل��ە دوا 

بڕیاریدا فەرمانی لە سێدارەدانی سەدام و دەستەیەك لە هاوكارانی دەركرد 

لەسەر دۆسێی قەتڵوعامكردنی خەڵكی شارۆچكەی دوجەیلی شیعەنشین، 

دادگ��اك��ە دادگ��ای��ەك��ی واقیعی و سەربەخۆ ب��وو، دوور ب��وو لە دەس��ت��ێ��وەردان و 

الیەنگریكردن، لەگەڵ ئەوەشدا هەموو الیەكیش لەوە دڵنیاین كە سەدام 
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شایستە بوو بەو حوكمە، لەبەر ئەوە پێموایە لە رووی یاساییەوە حوكمەكە 

هیچ گیروگرفتێكی ن��ەب��ووە و نییە، رەنگبێ ئ��ەوەش زی��اد بكەم ل��ەو رۆژەوەی 

ب��ەع��س دەس����ەاڵت����ی ع��ێ��راق��ی ب���ەدەس���ت���ەوە گ���رت���ووە ت���ا ن��ه��ۆ ئ����ەوە ی��اس��ای��ی��ت��ری��ن و 

واقیعترین شێوازی دادگایكردن بوو لەواڵتی عێراقدا، چونكێ ئەگەر كەمێك 

ئ����اوڕ ب���دەی���ن���ەوە ب���ۆ دواوە و س���ەی���ری دادگ���اك���ان���ی س����ەردەم����ی ب��ەع��س ب��ك��ەی��ن، 

دادگاگەلێكی كارتۆنی ب��وون كە كەمترین سزایان ئیعدام یان زیندانی هەتا 

هەتایی بوو.

بە كورتییەكەی و بەدیتنی من پرۆسەی دادگایی و جێبەجێكردنی سزای 

لە سێدارەدان لەسەر سەدام حسێن سەد دەر سەد یاسایی بوو. 

كوردستان نێت: ئایا بۆ پەلەكرا لە لە سێدارەدانی سەدام و بەرزان 

تكریتی و عەواد بەندەر، ئایا دواكەوتنی لە سێدارەدانەكە هیچ كۆسپێكی 

دروس����ت دەك����رد ل��ەس��ەر وەزع����ی ئێستای ع��ێ��راق؟ ئ��ەگ��ەر س��ەی��ر ب��ك��ەی��ن لە 

چ��ەن��د لێدوانێكی س���ەرۆك ك��ۆم��اری ع��ێ��راق )ج���ەالل ت��اڵ��ەب��ان��ی( دەرك���ەوت 

ك��ە ل��ەگ��ەڵ ل��ە س���ێ���دارەدان���دا ن���ەب���وو، ت��ۆ پێتوانییە ب��ە ل��ە س��ێ��دارەدان��ی��ان 

چەندین نهێنییان ب��ردە ژێ��ر گ��ڵ؟ ن��ەدەك��را زیاتر ئیشیان لەسەر بكرێت بۆ 

زیاتر دەرخستنی تاوانەكانیان تاوەكو كۆتایی پرۆسەكە ئینجا لەسێدارە 

بدرانایە؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: پ��رس��ی��ارەك��ەت دوو ج��ەم��س��ەری ه��ەی��ە، ی��ەك��ەم هیچ 

كۆسپ و بەهانەیەك نەمابوو لە دوای بڕیاری كۆتایی دادگ��ا سزاكە لەسەر 

سەدام و هاوكارانی جێبەجێ نەكرێت. بە پێچەوانەوە لەسێدارەدانی سەدام 

ه���ی���وای ب��ەع��س��ی��ی��ەك��ان��ی ب����ڕی و ب���ێ ئ��وم��ێ��دی��ك��ردن ل���ە ج��ارێ��ك��ی ت���ر گ����ەڕان����ەوەی 

س���ەدام ب��ۆ س��ەر سەحنی دەس����ەاڵت، الن��ی ك��ەم ل��ە رووی دەروون��ی��ی��ەوە كۆی 

عێراقییەكانی ئاسوودە كرد كە تارمایی س��ەدام جارێكی دیكە ئیمكانی نییە 
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بگەڕێتەوە. 

ئ���ەگ���ەر زەی�����ن ب���دەی���ن ل���ە پ���ەل���ەك���ردن ل���ە ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��ردن��ی ح��وك��م��ەك��ە ب��ەو 

كتوپڕیی و خێراییە جێگەی گومان و سەرنجدانە، كە ئەوە ئێران و شیعەكان 

بوون بە تایبەتی رەوتی سەدر كە ویستیان لە زووترین ماوەدا سەدام كۆتایی 

پێبێت، لێ بە روونی دیاربوو سوپای مەهدی بە لە سێدارەدانەكە هەڵستان. 

الیەنی دووەمی پرسیارەكەش ئەوەیە: ئەگەری ئەوە هەیە بۆ پەردەپۆشكردنی 

زۆر نهێنی كە تەنیا لەمێشكی سەدامدا ب��وون حوكمەكە پەلەی لێكرابێت، 

هەرچەندە ئەم نهێنییانە زۆر گرنگ بوو سەدام بیاندركێنێت، بەاڵم لەگەڵ 

ئ���ەوەش���دا ك���ەم نهێنی م����اوە ل��ە ئ��ەرش��ی��ف��ی دەوڵ���ەم���ەن���دی دەزگ����ا ه��ەواڵ��گ��ری��ی و 

سەربازییەكانی عێراقدا تۆمار نەكرابن و نەپارێزرابن »ئەو ئەرشیفەش بە�سی 

زۆری كەوتۆتە بەردەستی كورد و حكوومەتی نوێی عێراق«، بەاڵم دانپیانانی 

لەالیەن خودی سەدامەوە قورسایی و كاریگەریی زیاتری دەبوو.

رەنگبێ سەركردایەتی سیاسیی كورد لەوانە بووبن بۆ پاراستنی هەندێك 

ن��ه��ێ��ن��ی ن���ێ���وان���ی���ان ل����ە ت�����ەك س�������ەدام و رژێ����م����ەك����ەی پ���ێ���ش���وازی���ی���ان ل�����ەو ك���ردەی���ە 

ك��ردب��ێ، ل��ە كاتێكدا ل��ە رووی ن��ەت��ەوەی��ی��ەوە ب��ۆ ك���ورد زۆر گ��رن��گ ب��وو حوكمی 

ل��ە س��ێ��دارەدان��ی س���ەدام هەڵبگیرابایە ب��ۆ دوای ت��ەواوب��وون��ی دادگ��ای��ی لەسەر 

مەلەفی ئەنفال و كیمیاباران و ژینۆسایدی كورد، كە ئەو دەمە زۆر نهێنی بە 

بەها ل��ەژێ��ر ب��ەڕەك��ەوە دەه��ات��ە س��ەر ب���ەڕە، بێجگە ل��ەوان��ە ئ��ەو بەشە ت��اری��ك و 

نادیارانەی ئەنفال و قڕكردنی كورد كە هێشتا رووناكییان نەچۆتە سەر بە 

ئاشكرا و بێ پەردە دەبینران. 

منیش ه��ەم��ان ب��ۆ چ��وون��ی ت��ۆم ه��ەی��ە، بێگومان رێككەوتنی پێشوەخت و 

ژێربەژێر هەبووە لەنێوان الیەن و پێكهاتەكانی عێراق بۆ پەلەكردنی زیاتر لە 

پرۆسەی لە سێدارەدانی سەدام، تاوەكو ئەو سیاسییە بازرگانانەی هەنووكە 
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ب��ەرپ��ر�س��ی ب��ەڕ و ب��ەح��رن ل��ە عێراقدا دەستەكانیان ئاشكرا نەبێت. دی���ارە ئێمە 

تەنیا ئ��ەو بەشە ل��ە شانۆكە دەبینین ل��ەوان��ەی��ە زۆر شتی سەیر و نامۆتر هەبێ 

ئەسڵەن بە بیریشماندا نایێ، كێ ناڵێ ئەمەریكا نەیویستبێت بە لە سێدارەدانی 

سەدام گورزێك لە سوننەكان بدات و گڵۆپی سەوزی بۆ شیعەكان هەڵكردبێ 

تا ئەوان كارەكە ئەنجام بدەن؟. جیا لەوەش رۆڵی ئێران نابێ نادیدە بگیرێ لەم 

پ��رس��ەدا. ب���ەدەر ل��ە ه��ەم��وو ئ��ەم ئ��ەگ��ەر و لێكدانەوانە جێبەجێكردنی حوكمی 

ل���ەس���ێ���دارەدان ل��ەس��ەر س����ەدام ح��وك��م��ێ��ك��ی ش��ەرع��ی و دادپ�����ەروەران�����ە ب����وو، جا 

لەهەر بەروارێكدا ئەنجام بدرایە مەسەلەكە تەنیا مەسەلەی كات دەبوو.

ك��وردس��ت��ان ن��ێ��ت: ب��ۆچ��ی ل��ەس��ێ��دارەدان��ی س����ەدام و ت��اق��م��ەك��ەی ل��ەس��ەر 

ت�����اوان�����ی دوج�����ەی�����ل ب�����وو ب����ۆ ل����ەس����ەر ت�����اوان�����ی ئ���ەن���ف���ال و ج���ی���ن���ۆس���ای���د ن���ەب���وو؟ 

پرسیارەكەم لێرەوە دەس��ت پێدەكات نەدەكرا لە پێش مەلەفی دوجەیلەوە 

لەسەر مەلەفی ئەنفال و هەڵەبجە دادگایی بكرانایە؟ تۆ پێتوانییە جۆرێك 

لە سیاسەت بەدیدەكرا، تۆ پێتوایە ئەوە ئەنفالێكی تر بوو بۆ كورد و بەسەر 

گەلی كورددا هات؟. 

ستیڤان شەمزینی: ئ���ەوە دەرخ����ەری واقیعیەتێكی ت��اڵ��ە، ئێمە وەك ك��ورد 

ه��ەم��ی��ش��ە ك���ارەس���ات���ەك���ان���ی خ���ۆم���ان ب���چ���ووك ك�����ردۆت�����ەوە، ل���ە راس���ت���ی���دا م��ای��ەی 

س����ەرس����وڕم����ان����ە دۆس����ێ����ی دوج�����ەی�����ل پ���ێ���ش ئ���ەن���ف���ال ب����ك����ەوێ����ت، ب����گ����رە ئ����ەوپ����ەڕی 

خ���ەم���س���اردی���ی ك�����ورد ن��ی��ش��ان دەدات. ئ���ەگ���ەر چ���اوێ���ك ل���ە م���ێ���ژوو ب��ك��ەی��ن ك��ۆی 

ئ��ەو وەزی���ر و ژەن��ەراڵ��ە ن��ازی��ی��ان��ەی دوای ه��ەرە�س��ی ن��ازی��زم دەس��ت��گ��ی��رك��ران و برانە 

ب���ەردەم دادگ���ا، یەكەم دۆز كە رووب��ەڕووی��ان دەك��رای��ەوە و دەهێنرایە بەرباس 

و لەسەری دادگایی دەكران هۆلۆكۆست بوو، خۆ نازییەكان تەنیا بەرامبەر بە 

یەهودییەكان تاوانیان نەكردبوو، بەاڵم هۆلۆكۆست لوتكەی تاوان و دڕندەیی 

هیتلەر و نازییەكان بوو. لەنێو هەموو ئەو قەاڵ و كامپانەی نازییەكان دروستیان 
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كردبوون )داخۆ( كە نوێترین چەكەكانی تیا تاقیدەكرایەوە )هەڵبەتە لەسەر 

ج���ول���ەك���ەك���ان( ب��ەن��اوب��ان��گ��ت��ری��ن��ە، ب����ۆ؟ ل���ەب���ەر ئ�����ەوەی ج��ول��ەك��ە زۆر ب����ەوردی����ی و 

واق��ی��ع��ی��ان��ە ل��ەگ��ەڵ دۆزی ه��ۆل��ۆك��ۆس��ت م��ام��ەڵ��ەی ك�����ردووە، ت��ەن��ان��ەت ل��ەگ��ەڵ 

ناوهێنانی خ��ودی هیتلەردا راس��ت��ەوخ��ۆ زەینمان دەچێتە س��ەر هۆلۆكۆست و 

لەناوبردنی جوو.

ت��ۆ س��ەی��ر ب��ك��ە دوای ت��ێ��پ��ەڕب��وون��ی ب��ی��س��ت س���اڵ ب��ەس��ەر ه���ەرە�س���ی ن��ازی��زم��دا 

یەهودییەكان لەسەر بەشداریكردن لە تاوانی هۆڵۆكۆست )ئادۆڵف ئایشمان(

یان دەستگیركرد و بردیانە ئیسرائیل لەوێ دوای دادگاییكردن لە سێدارەیان 

دا. ت��ەواوێ سەرم لەوە سوڕمابوو دادگایی سەدام و ستافەكەی بە دوجەیل 

دەس����ت����ی پ���ێ���ك���رد، ت���ەن���ان���ەت گ��ەی��ش��ت��وم��ەت��ە ب�����ڕوای�����ەك ب��ڵ��ێ��م پ����ارت����ی و ی��ەك��ێ��ت��ی و 

سیاسەتمەدارانی ك��ورد لە تاوانەكانی ئەنفال و هەڵەبجە خۆشبوون، چۆن 

ئ��ەگ��ەر بەپێی ق��ەب��ارەی تاوانەكانیش ب��ێ��ت، دەب���وو ئەنفال ل��ە س��ەرەت��ادا بوایە 

ن��ەك دوج��ەی��ل. بێجگە ل���ەوەش ك��ە ئەنفال ل��ە پ��رۆس��ەی دادگ��ای��ك��ردن��دا دۆزی 

ژم��ارە دوو ب��وو، ب��ەاڵم تاوانبارانێكی ه��ەرە سەرەكی بەشدار لەو پرۆسانە نەك 

ه���ەر ئ�����ازادن ب��ەڵ��ك��و ل��ە پ��ۆس��ت و پ��ل��ە و پ���ای���ەدان چ ل��ە ح��ك��ووم��ەت��ی ن��وێ��ی ع��ێ��راق 

چ ل��ە ح��ك��ووم��ەت��ی ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان، ن��م��وون��ەی��ەك��ی��ان )وەف���ی���ق س��ام��ەرای��ی(

ی��ە، ن��زار عەبدولكەریم خ��ەزرەج��ی مێش میوانی نییە، مستەشارە ك��وردەك��ان 

دەستەڕاستی سەركردە كوردەكانن و تاد....

خۆ سەدام بە تەنیا نەبوو لە ئەنفالكردنی كورددا، بەڵكو تیمێكی فراوان 

ل���ە س��ی��اس��ی��ی و ت���ی���ۆری���س���ۆن و س�����ەرك�����ردەی س���ەرب���ازی���ی راس���ت���ەوخ���ۆ ل��ەگ��ەڵ��ی��دا 

ل���ەم پ��رۆس��ەی��ە ب���ەش���دارب���وون. م��ن دەگ��ەڕێ��م��ەوە ب��ۆ ن��م��وون��ەی ن���ازی���زم، ب��ۆ وێنە 

دەس��ت��پ��ێ��ش��خ��ەری س��ۆس��ی��ال��ی��س��ت��ەك��ان ل���ە ف���رای���ب���ۆرگ )ISW( ل��ەوت��ارێ��ك��ی��ان��دا 

ب���ەن���اوی )ئ���ی���دۆل���ۆژی���ای دی���س���ك���ۆرس( دەن����ووس����ن »ه���ای���دی���گ���ەر ف��ەی��ل��ەس��وف��ی بە 
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كۆمەڵكوشتنە، وەك چۆن كارڵ شمت یاسانا�سی بووە و ئەدۆڵف هیتلەریش 

رێ��ك��خ��ەری«. پ��رۆف��ی��س��ۆر )م��ارت��ن پ��ۆی��ەر( خ��ەاڵت��وەرگ��ری كتێبخانەی ئەڵمانیا 

لەساڵی 1953، دەڵێت )هایدیگەر هیتلەری هزرە(، تۆ بڕوانە فەیلەسوفێكی 

وك )مارتین هایدیگەر( چوونكە ه���ەواداری پارتی ن��ازی ب��وو ه���ەروەك هیتلەر 

حیسابی بۆ دەكرا، خۆ هیتلەر بە تەنیا سوپەرمان نەبوو تا بتوانێت ئەو هەموو 

كار و تاوانە لەیەك كاتدا ئەنجام بدات.

س����ەدام رێ��ك��خ��ەر و سیمبوڵە س��ەرب��ازی��ی و س��ی��اس��ی��ی��ەك��ەی ن��ەت��ەوەپ��ەرس��ت��ی 

ع����ەرەب ب���وو، ب���ەاڵم لەپشتی ك���ار و ك����ردەوە ن��ەژادپ��ەرس��ت��ی��ی��ەك��ان��ی س���ەدام���ەوە، 

ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك م��ام��ۆس��ت��ا و ت��ی��ۆری��س��ی��ۆن راوەس���ت���اب���وون، دەس��ت��ەی��ەك س��ەرك��ردەی 

س���ەرب���ازی���ی و پ����الن����داڕێ����ژەری س��ت��رات��ی��ژی��ی ئ����ام����ادەب����وون، ب��ۆی��ەك��ا گ��ون��اه��ە ئ���ەوان���ە 

بەسەالمەتی و وەك بەرزەكی بانان بۆی دەربچن. خوالسە پێشخستنی دۆزی 

دوجەیل فاوڵێك بوو شیعە لەكوردی گرت و گۆڵێكی مێژوویی پێ تۆمار كرد، 

لێ شیعەكان لەكاتی لە سێدارەدانەكەدا دی��وە یاساییەكەیان لەكەداركرد و 

گۆڕییان ب��ۆ تۆڵەسەندنەوەیەكی عەشوائی و ك��وێ��ران��ەی مەزهەبیی و تائیفی، 

ب����ەاڵم ش��ی��ع��ەك��ان ل��ەب��ڕی��ار وەرگ���رت���ن و ل���ە س���ێ���دارەدان���ی س�����ەدام ه���ەم ل���ە ك���ورد 

ئازاتربوون، هەم زیرەك و زرنگتر.

ك��وردس��ت��ان ن��ێ��ت: ل��ە س��ێ��دارەدان��ەك��ە شێوازێكی تایفەگەریی پ��ێ��وە دی��ار 

بوو، من دەپرسم تۆ پێتوانییە هاوپەیمانان لە عێراقدا سەدامیان تەسلیم 

بە گروپەكەی موقتەدا س��ەدر كرد كە ئەمەریكا بەمە سیاسەتێكی وەهای 

نواندبێت كە لە ژێرەوە لەگەڵ یەكدا رێكەوتبن تا تۆڵەی خۆیان بكەنەوە، 

بە گشتیی تۆ پێتوانییە لەسێدارەدانەكە لە سێدارەدانێكی تائیفی بوو؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: گ���ووم���ان���ی ت���ێ���دا ن��ی��ی��ە، ئ���ەن���دام���ان���ی س���وپ���ای م��ەه��دی 

س���ەرپ���ەرش���ت���ی پ����رۆس����ەی ل����ەس����ێ����دارەدان����ەك����ەی����ان دەك��������رد، ب����ە دەل���ی���ل���ی ئ�����ەوەی 
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دروش��م��ی ب��ژی م��وق��ت��ەدا و ب��ژی س���ەدر زی���اد ل��ە ج��ارێ��ك لەنێو ه��ۆڵ��ەك��ەدا بیسترا 

و دووپ��ات��ك��رای��ەوە. ل��ە ح��ەق��ی��ق��ەت��دا ئ��ەگ��ەر ئ��ەم��ەری��ك��ا ن��ەب��وای��ە س����ەدام دادگ��ای��ی 

ن��ەدەك��را و ب��ە فۆرمێكی یاسایی ل��ەس��ێ��دارە ن����ەدەدرا، بەڵكو ه��ەر ب��ە زیندوویی 

سەری لەالشەی جیادەكرایەوە، ه��ەروەك دكتۆر شاكر ئەلنابلو�سی، دەڵێت 

»ئ����ەگ����ەر ئ���ەم���ەری���ك���ا ن���ەب���وای���ە ئ�����ەوە س������ەدام وەك ت��ۆپ��ی��ن��ی س���ەگ���ەك���ان دەم�����رد، 

لەگۆڕەپانی ف��ی��ردەوس��دا بە پ��ەت��ەوە دەك��را و رادەك��ێ��ش��را«، زامنكاری پرۆسەی 

دادگایكردن ئەمەریكا بوو نەك عێراقییەكان، لەوانەیە و بەدووری�سی نابینم 

ئەمەریكا سەدامی بە دی��اری دابێت بەالیەنی شیعی تا زیاتر كۆمەكی بكەن لە 

سەقامگیركردن و راگرتنی دۆخی عێراق بە تایبەت لەڕووی ئەمنییەوە. 

لەگەڵ بۆچوونەكەی تۆدام، هەڵواسینی سەدام بە پێی یاسا بوو، بەاڵم 

لەسەر وەختی جێبەجێكردنیدا خ��روق��ات ك��را و نەزعە تائیفییەكەی لەگەڵ 

ئاوێتەكرا، ب��ەاڵم بەتێگەیشتنی من ئەمە هیچ لە مەسەلەكە ناگۆڕێ و كەم 

ناكاتەوە، س��ەدام كۆتایی ه��ات هەرچەندە حكوومەتی عێراق دەب��وا زۆر لەوە 

توندوتۆڵتر و دامەزراوتر بوایە كە میلشیایەكی وەك مەهدی دزە بكاتە ناوییەوە 

و زاڵبێت بەسەر گرنگترین بڕیارەكانیدا بەتایبەت بڕیاری هەڵواسینی سەدام 

حسێن. ئ��ەو وێ��ن��ەی��ەی بینیمان ل��ە س��ێ��دارەدان��ی ی��اس��ای��ی ت��ی��ادا گ���ۆڕا ب��ۆ تائیفی 

ل��ێ ئ��ەم��ە ك����اردان����ەوەی ل��ە ش��ەق��ام��ی س��وون��ی��ی ع��ەرەب��ی��دا دروس���ت���ك���رد، ب����ەاڵم بە 

تێپەڕینی كات وردە وردە هەڵچوونەكان دەنیشننەوە و نامێنن یانی لە كورت 

ماوەدا هەندێ پەرچەكردار هەیە، بەاڵم لە مەدای دووردا وردە وردە الیەنە 

پۆزەتیڤ و باشەكانی ئ��ەو ك��ردەی��ە دەبینرێت. ئاخر كۆتایی هێنان ب��ە س��ەدام 

شتێكی كەم نەبوو، كەوتنی ئەو بتە گەورە و پاڵەوانە جادوویی و خەیاڵییە هەر 

هیچ نەبێ ئ��ەو شەعبەزەیە بەتاڵ دەك��ات��ەوە كە بەعسییەكان و عێراقییەكان 

لە زەینی خۆیاندا سكێجیان كردبوو، لەگەڵ ئەوەشدا دەسپێكێكی روون��اك 
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و پرشنگدار بوو. 

حزبی ن��ازی ئەڵمانی دروش��م��ەك��ەی��ان بریتی ب��وو ل��ە »ئ��ەدۆڵ��ف هیتلەر وات��ە 

ئەڵمانیا، ئەڵمانیا واتە ئەدۆڵف هیتلەر«. بەعسییەكانیش دەیانووت سەدام 

عێراقە و هەروەها بە پێچەوانەشەوە، بەاڵم بەرەبەیانی 30 كانوونی یەكەمی 

2006 ئەو دیمەنەی لە رێی شاشەی تەلەفزیۆنەكانەوە بینیمان لەباربردنی ئەو 

خەونە بوو، بەتاڵكردنەوەی ئەو سیحرە بوو، سەدام نەك ئەوەی لە پاڵەوانی 

و قارەمانێتی رووتكرایەوە، بەڵكو بە زنجیركراویی و زەبوونی برایە بەردەم پەتی 

سێدارە و لەسێدارەش درا.

ك��وردس��ت��ان ن��ێ��ت: دەرك��ەوت��ن��ی ئ��ەو دی��م��ەن��ان��ەی ل��ە س��ێ��دارەدان��ی س��ەدام 

ب��ە تایبەتی ل��ە ش��اش��ەی تەلەفزیۆنەكانەوە، ك���اردان���ەوەی سلبی ه��ەب��وو، بۆ 

نموونە لە هیندستان دووم��ن��داڵ كە وێنەكانی لەسێدارەدانی سەدامیان 

بینیبوو ئ��ەوان��ی��ش الس��ای��ی ئ���ەو دی��م��ەن��ان��ەی��ان ك���ردب���ووە و یەكێكیان خنكا، 

ب��ەگ��ش��ت��ی ت���ۆ پ��ێ��ت��وای��ە ب����اوك����ردن����ەوەی وێ���ن���ەی ڤ��ی��دی��ۆی��ی ل���ە س���ێ���دارەدان���ەك���ە 

ئاسایی بوو؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: بێگومان ك���اردان���ەوەی ن��ەرێ��ن��ی ه��ەب��وو ل��ەس��ەر هەستی 

هەموو مرۆڤەكان بەتایبەتی م��ن��دااڵن، چوونكە مندااڵن زووت��ر دەك��ەون��ە ژێر 

كاریگەریی تەلەفزیۆنەوە بگرە هەوڵی دووب��ارەك��ردن��ەوەی دیمەنەكان دەدەن. 

ل��ەم رووەوە پ��س��پ��ۆڕی ن��اس��راو )ك��ارالك��اری��ن( دەڵ��ێ��ت )ب��ەرن��ام��ەك��ان��ی تەلەفزیۆن 

هۆی سەرەكی بارهێنان و فێركردنی دژواریی و خوی پەالمارئامێزانەی مندااڵنە(.

بێجگە ل��ەوەی نەدەبوو س��ەدام بەو فۆرمە هەڵبواسرایە، هیچ پێویست 

نەبوو دیمەنەكە لەڕێی شاشەی تەلەفزیۆنەكانەوە بۆ هەموو خەڵك پەخش 

ب��ك��رێ��ت. ئ���ەو پ��ارادای��م��ە ل��ە ل���ەس���ێ���دارەدان و ف��ەوت��ان��دن��ی م���رۆڤ ب��ە ت��ای��ب��ەت��ی لە 

پێش چاوی ملیارەها مرۆڤ كارێكی گونجاو نەبوو، لەگەڵ ئەوەشدا نەدەبوو 

ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��ای )ال��ع��ی��ن  ب��ال��ع��ی��ن..( و ب���ەو پ��ەت��ەی خ���ۆی ف��ەالق��ە ب��ك��رێ��ت، ئەمە 
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ب��ەم��ان��ای ب���ەزەی���ی ه��ات��ن��ەوە ن��ی��ی��ە ب��ە س���ەدام���دا ب��ە ق����ەدەر ئ����ەوەی ئ���ەو م��ەغ��زای��ە 

ل��ە پشتییەوەیەتی دیمەنەكانی توندوتیژیی و زەب���روزەن���گ نەبنە دی��م��ەن��ە ب��او و 

ئ��اس��ای��ی��ەك��ان��ی ش��اش��ەی ت��ەل��ەف��زی��ۆن و خ��ەڵ��ك��ان ب��ارن��ەه��ێ��ن��رێ��ن ل��ەگ��ەڵ��ی��دا، ئاخر 

ئەو مامەڵەیەی لەكاتی لە سێدارەدان لەگەڵ سەدامدا وازی كرا لە رەفتاری 

ب���ەع���س خ����ۆی����ەوە ق�����ەرز و خ���واس���ت���را ب�����وو، ك���ات���ێ ئ���ەوان���ی���ش ب����ەم ج�����ۆرە ت��ەرم��ی 

)ع��ەب��دول��ك��ەری��م ق��اس��م(ی��ان ب��ەك��وژراوی��ی و الش���ەی خ��وێ��ن��اوی��ی��ەوە هێنایە پێش 

چ����اوی ج���ەم���اوەر، ح��ەق��واب��وو س����ەدام ل��ەڕێ��ی دەرم�����ان ی���ان دەرزی ت��ای��ب��ەت��ەوە 

بكوژرایە نەك بەشێوەی پەالماردانی ئاژەاڵنە كە دوورە لە هەموو رەفتارێكی 

شارستانی و مرۆڤدۆستانە.

ل���ە راس���ت���ی���دا دی��م��ەن��ەك��ە ن����ەك ل���ەس���ەر م���ن���دااڵن ك��اری��گ��ەری��ی ه���ەی���ە، ب��ەڵ��ك��و 

ل��ەس��ەر گ��ەورەك��ان��ی��ش وێ���ن���ەدان���ەوەی دەب���ێ���ت. چ��وون��ك��ە م��ی��دی��اك��ان ب��ە تایبەتی 

ب���ی���ن���راوەك���ان راس���ت���ەوخ���ۆ م���رۆڤ���ەك���ان ب���ە ج���ی���اوازی���ی رەگ������ەز و ت���ەم���ەن و ئ��اس��ت��ی 

رۆشنبیرییانەوە دەخ��ەن��ە ژێ��ر كارتێكردنی خ��ۆی��ان��ەوە. ئێمە ل��ە ع��ێ��راق چ��اوم��ان 

لە پاشەڕۆژێكی دیموكراسییە، ب��ەاڵم ئ��ەم نەریتە، ئ��ەو هەڵواسینە، راستە و 
راست بە پێچەوانەوە كاری كرد بۆ كڵپەسەندنی زیاتری ناكۆكییە تایفییەكانی 

نێو عێراق بەتایبەتی لەنێوان هەردوو مەزهەبی شیعە و سوننە. ئارەزوو دەكەم 

لەكۆتاییدا ئەو وتەزایەی )فرۆید( بەبیر بهێنمەوە كە دەڵێت )ژی��ان بەهایەكی 

ب��ەرز نییە، ب��ەاڵم تاكە شتێك هەمانبێت تەنیا خ��ودی ژیانە( لە كاتێكدا ژیان 

ت��اك��ە س��ەرم��ای��ەی دەس��ت��م��ان ب��ێ��ت و هیچیش ن��ەب��ێ، ل����ەوە پ��ووچ��ت��ر و ب��ێ��ه��ودەت��ر 

ئەوەیە ئ��ەوەن��دەی تر ژی��ان نابووت بكرێت و لەززەتەكانی بۆ ئ��ازار بگۆڕدرێت، 

سەدام نوێنەری مردن بوو دەبا ئێمە ببینە باڵوێزی ژیان. 

تێبينی: ئ��ەم دیمانەیە ل��ە مانگی ك��ان��وون��ی دووەم���ی ساڵی 2007  ب��ۆ سایتی 

كوردستان نێت سازدراوە و باوكراوەتەوە. 



56

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

رۆڵی راگەیاندنی كوردیی 
لە پرسە نەتەوەییەكاندا

دۆزی كەركووك وەك نموونە

دیمانە: ساقی بارزانی

ب�����ۆ ق����س����ە و ب����اس����ك����ردن����ی زی�����ات�����ر ل�����ەس�����ەر رۆڵ��������ی راگ�����ەی�����ان�����دن�����ی ك������وردی������ی ل��ە 

دروستكردنی رای گشتیی لەسەر پرسە نەتەوەیی و نیشتمانییەكان بۆ نموونە 

دۆزی چارەنوو�سی شاری كەركووك. ئەم چاوپێكەوتنەمان ئەنجامدا لەگەڵ 

نووسەر و رۆژنامەوان »ستیڤان شەمزینی« سەرنووسەری گۆڤاری سیاسیی 

»نێوەند«. 

ك��اورۆژن��ە: تاچەند راگەیاندنی ك��وردی��ی توانیویەتی ك��ەرك��ووك وەك 

خ��ۆی بگەنێتە خەڵك، ه��ەروەه��ا تا چ راددەی���ەك راگەیاندنی ك��وردی��ی بە 

زم��ان��ی ع��ەرەب��ی ت��وان��ی��وی��ەت��ی ه��اوك��اری��ی و ه��اوس��ۆزی��ی ب��ۆ دۆزی ك��ەرك��ووك و 

چارەسەری عادیانەی ئەم كێشە چارەنووسسازەی كوردستان دروست 

بكات؟.

ستیڤان شەمزینی: وەاڵم���ی ئ��ەم پ��رس��ی��ارە ل��ەوێ��وە دەس���ت پێناكات بێینە 
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سەر با�سی رۆڵ��ی میدیا لەهەمبەر پر�سی ك��ەرك��ووك، پێویستە لە دەسپێكدا 

لەسەر سیاسەتی ك��وردی��ی دەره���ەق ب��ەو ش��ارە بوەستین، پاشان بێینە سەر 

ب��ا�س��ی م��ی��دی��ا ل���ەم ب������وارەدا. س��ی��اس��ەت��ی ك���وردی���ش ب���ازی داوە ب��ەس��ەر ب��ەڵ��گ��ە و 

فاكتە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان��ی ك��ەرك��ووك��دا مینا ش��ارێ��ك��ی رەس��ەن��ی ك��وردس��ت��ان��ی و زۆر 

بەسەخاوەتەوە راپێچی لگاوخانەی سیاسەتی عەرەبی عێراقییان ك��ردووە، 

سیاسەتی ئەو عەرەبانەی هێشتا لە ئۆپۆزیسیۆندا بوون بە خودموختاریی 

بۆ ك��ورد قایل ن��ەدەب��وون ئێستاكێ كە لە دەس��ەاڵت��دان كەمتر ل��ەوە لە نیاز و 

نیەتیاندایە. 

كورد بەبێ ئاوڕدانەوە لە مێژووی دانوستانەكانی لەگەڵ دەوڵەتی عێراق 

و فێڵە دەستوورییەكانی عەرەب دیسان كەركووكیان بردۆتە نێو هەردوو تای 

دەستاڕی دانوستانی بێ سەرئەنجام و دۆڕاوەوە، رازیبوونی كورد بە ماددەی 

140 دەس��ت��ووری هەمیشەیی عێراق ئەزعەفولئیمان ب��وو، ئەگەر نا لەباری 

واقیعییەوە كورد زیاتری لە دەست دەهات سەبارەت بە هەوڵی سەندنەوەی 

شاری كەركووك، بەبێ نكۆڵیكردن لەوەی نیەتێكی خراپ گەمارۆی كوردی 

دابوو چ لەسەر ئاستی ناوخۆیی چ لەسەر ئاستی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی بۆ 

دابڕینی كەركووك لە باشووری كوردستان و گۆڕینی بۆ برۆكسلی عێراق )نەك 

كوردستان( تا وەك ویالیەتێكی سەربەخۆ لە چێوەی عێراقدا وەمێنێتەوە، 

ب��ەاڵم كەمتەرخەمیی و داتەپینی سیاسەتی ك��ورد ل��ە ك��ەرك��ووك و دەرب���ارەی 

كەركووك و شكستی هەوڵە سستەكان بە مەبەستی گێڕانەوەی كەركووك 

بۆ سەر باشووری كوردستان نایابترین و زێڕینترین هەل و یارمەتیدەر بوون 

بۆ ئەوەی ئەو سیاسەتە نەیارانەیە بەرامبەر بە كەركووك بە ئامانج بگات.

تەنیا دە رۆژی تر وادەی دیاریكراوی ماددەی 140 دەستووری هەمیشەیی 

عێراق تەواو دەبێت، چارەنوو�سی كەركووكیش بە هەڵواسراویی ماوەتەوە، 
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ه��ەروەك لە سەرەتاوە دەركەوتبوو ماددەكە شكستی هێنا و چارەگێكی�سی 

لێ جێبەجێنەكرا تا ئومێد بۆ زیاتر و بە درێژكردنەوە هەبێت. بە تێپەڕینی ئەم 

10رۆژە )240 كاتژمێر( شەرعیەتی یاسایی و دەس��ت��ووری��ی م��اددەك��ە كۆتایی 

پێدێت، هەر درێژكردنەوە و شێر و رێویی كردنێك لەو م��اددە دەستوورییەدا 

ج��گ��ە ل���ە پ��ێ��ش��ێ��ل��ك��ردن��ی ن����اوەڕۆك����ی دەس���ت���وور و ل���ەك���ەدارك���ردن���ی ق���ان���وون هیچ 

مانایەكی تر نابەخشێت. 

دی��اری��ك��ردن��ی م���اوەی جێبەجێكردنی قۆناغەكانی م����اددەی 140 ت��ا رۆژی 

)31-12-2007( ه��ەڵ��ەی��ەك��ی سیاسیی گ����ەورە ب���وو ك��ە س��ەرك��ردای��ەت��ی ك��ورد 

تێیكەوت و خلیسكا لەسەری، گرانییەكەش ئەوەبوو دیارینەكردنی ماوە بۆ 

م��اددەك��ە دی��س��ان دەب���وو ب��ە هەڵە و ت��اوان��ێ��ك ب��ۆ س��ەرك��ردەك��ان��ی ك��ورد چ��وون 

وەرەقەیەكی یاسایی و دەستووریی دەدایە دەستی عەرەبەكان بۆ زۆر درەنگ 

و دوورت��ر ماددەكە دوابخەن بە هەنجەتی پشێویی ئەمنیی و بوونی دی��اردەی 

تیرۆر و ناسەقامگیریی رەو�سی سیاسیی و ئابووری )هەروەك ئێستاش هەمان 

ه��ەن��ج��ەت��ی��ان گ���رت���ووە و ه��ەم��ان پ��اس��اوی��ان دات���اش���ی���وە(. ل���ەم ن��ێ��وان��ەدا دۆزی 

ك���ەرك���ووك و ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��ردن��ی م�����اددەی 140 ل��ە ئ��ەول��ەوی��ەت��ی ك���ار دەردەچ�����وو 

بەڵكو لە گێژاوی پێشهاتەكانی ئایندەدا ون دەبوو یان لە كاتی هەمواركردنی 

دەستووردا دەستكاریی ناوەڕۆكەكەی بە زیانی كورد دەكرا.

سەركردایەتی ك��ورد دوو رێگای چوونیەكی لە بەردەمدابوو كە ه��ەردوو 

رێ��گ��اك��ە ی���ەك چ��ارەن��ووس��ی��ان ب��ۆ ك���ەرك���ووك ل��ە ه��ەگ��ب��ەدا ب����وو، ب����ەاڵم رێ��گ��ای 

جێبەجێكردنی م��اددەی 140 تا كۆتایی ساڵی 2007 هەر لەسەرەتاوە روون 

و ئاشكرابوو رێگایەكی سەختە و هیچ هیوایەك ل��ەس��ەری شكۆفە ن��اك��ات و 

ناڕسكێت. سانتیانا وتی )ئەوانەی رابردوویان لە بیر نایەت دەبێت جارێكی دی 

تاقیبكەنەوە(. سیاسەتی كوردیی بەردەوام لەم بازنە بۆشەدا دەخولێتەوە و 
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مەحكومە بە دووب��ارەك��ردن��ەوەی ئەزموونە ه��ەرە تاڵەكانی دوێنێ و راب��ردوو، 

چ������وون ه��ەم��ی��ش��ە ئ�������ەدای ه����ەم����ان ئ�����ەو س���ی���اس���ەت���ە دەك�������ات دوێ����ن����ێ زۆرت����ری����ن 

ن��ەه��ام��ەت��ی ل��ێ چ��ن��ی��وەت��ەوە، ئ��ەم��ڕۆ ی��اری��ی��ەك دەك����ات دوێ��ن��ێ زۆر ت��ێ��ی��دا ش��پ��رزە 

بووە، ئەمڕۆ بە رێگایەكدا دەڕوات دوێنێ بە تاقیكردنەوە بۆی دەركەوتووە 

رێگایەكی پڕ هەوراز و نشێو و سەختی و دژوارییە. 

ه��ەم��وو ئ��ەم م��اوەی��ەی راب����ردوو ع���ەرەب ب��ە روون���ی ی���اری ب��ە ك��ات دەك���رد و 

كۆسپی دەخستە رێی ماددەی 140، سەركردایەتی كورد هەڵوێستێكی ئەوتۆی 

نیشان ن��ەدا بۆنی ناڕازیبوون و بەرپەچدانەوەی پاشگەزبوونەوەی عەرەبی 

بااڵدەستی لێبێت سەبارەت بە ماددەی 140 و رۆشتنی ئاسایی قۆناغەكانی 

ئەو ماددەیە بە تایبەت لە شاری كەركووكدا، دروست بەپێچەوانەوە )نوری 

مالیكی( و ستافەكەی لە ع��ەرەب��ە راسیستەكانی كابینەكەی ه���ەروەك بێنێ 

لۆپ )بە دەربڕینی میالن كۆندێرا( خەریكبوون ر�سی سەركردایەتی كوردیان 

دەك����ردەوە ب��ە خ���وری »ئ����ەوەی ك���ورد ب��ە خ��وێ��ن و ئ���ازار و چەرمەسەرییەكەی 

چەند دەیەیی خەبات و تێكۆشان لە دژی داگیركەرانی كوردستان لە عێراق 

هێنابوویە بەرهەم و مسۆگەری كردبوو«.

عەرەبەكان یارییان بە كات دەكرد، كورد هەر چاوەڕێی سبەینێ و داهاتوو 

بوو بەبێ ئ��ەوەی ئاسۆیەكی گەش و گرەنتییەك بۆ جێبەجێبوونی ماددەكە 

ش���ك ب���ەرێ���ت. ج���ۆن ش��ت��ای��ن��ب��ك دەڵ���ێ���ت )ب��اش��ت��ری��ن ك���ات ب��ەدەس��ت��م��ان��ەوە بێت 

ئێستایە چوونكە ل��ەوە زی��ات��ر ش��ك ن��اب��ەی��ن(. رێ��ك��وڕەوان ك��ورد باشترین كاتی 

بە داهاتوو لە قەڵەمدابوو، هەموو ئێستاكانی�سی بەو فەنتازیا و وەدیهاتنی 

ئ��ەو خەیااڵتانەوە بەستبووەوە كە لەسەر بنچینەی وادە و بەڵێنی نەیارانی  

هەڵیچنیبوو. ك���ورد نەیتوانی س���وود ل��ە ك��ات وەرب��گ��رێ��ت لەكاتێكدا ع��ەرەب 

دەیزانی چۆن یاری لەگەڵ كات دەكات و چۆنیش وەك تیمێكی فوتبۆڵ دوای 
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ت��ۆم��ارك��ردن��ی چ��ەن��د گ��ۆڵ��ێ��ك ه��ێ��ڵ��ی ب��ەرگ��ری��ی ق��ای��م دەك����ات و ه��ەم��وو ه��ەوڵ��ێ��ك 

دەخاتە گەڕ بۆ كوشتنی كات تاكو یارییەكە بە سوود و قازانجی خۆی كۆتایی 

پێبێنێت!!. 

گرنگترین كار بۆ كەركووك كارێكە دەبوو سیاسییەكان ئەنجامی بدەن، 

چون رۆڵی راگەیاندن بە بەراوورد بە گەورەیی و ئاڵۆزیی قەزیەی كەركووك 

ك���ارێ���ك���ی وا گ�������ەورەی ل���ە دەس�����ت ن����ای����ەت، ك���ارات���ری���ن ه���ەن���گ���اوی س���ەرك���ەوت���وو 

ب���ۆ گ���ێ���ڕان���ەوەی ش����اری ك���ەرك���ووك ل��ێ��ه��ات��ووی��ی و دان��ای��ی��ە ل���ە ب����ردن����ەوەی ی��اری��ی��ە 

سیاسییەكان كە ئەمە كاری سەرەكی سیاسەتمەدارانە، ئەوجا راگەیاندن بە 

نۆرەی خۆی پێگەی هەیە لەو ب��وارەدا و دەتوانێت رۆڵ بگێڕێت شانبەشانی 

ك����اری س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان. ه���ەم���وو ه����ەوڵ و ك��ارێ��ك��ی م��ی��دی��ا ب���ە ب���ێ چ��وون��ەپ��ێ��ش��ەوە 

سیاسییەكان و ئیرادە سیاسییەكان و هەنگاوە كردارییەكان كە سیاسییەكانی 

پێی هەڵدەستن جگە ل��ە زۆرب��ێ��ژی��ی و هەراسانكردنی چ��او و گوێی كەسانی تر 

مانایەكی ت��ری نییە و ن��اب��ێ. م��ن ناڵێم راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان كەمتەرخەم ن��ەب��وون، 

ب���ەاڵم ب����اوەڕم وای���ە راگ��ەی��ان��دن پ��اش��ك��ۆی سیاسەتە ن��ەك خ��ۆی سیاسەتێكی 

س��ەرب��ەخ��ۆ ب��ێ��ت، س��ەرك��ردای��ەت��ی سیاسیی ك���ورد نەیتوانیوە ك��ارێ��ك ل��ە دۆخ��ی 

ك��ەرك��ووك��دا ب��ك��ات ت��ا رێ��گ��ا ل���ەب���ەردەم م��ی��دی��ادا خۆشبكات ب��ە رۆڵ���ی ف����راوان و 

ب��ەرب��اوی هەستێت وەك زم��ان و رایەڵێكی كاریگەر، تەنانەت سیاسییەكان 

نەیانتوانی س��وود ل��ە راگ��ەی��ان��دن وەرب��گ��رن ب��ۆ ج��واڵن��دن و پێشخستنی دۆزی 

كەركووك بە قازانجی كورد.

م����ارش����اڵ م��ی��ك��ل��وه��ان وت����ی )م���ای���ك���رۆف���ۆن ه��ی��ت��ل��ەری دروس����ت����ك����رد(. ك��ەچ��ی 

ن����ە م����ای����ك����رۆف����ۆن ن����ە س����ن����دووق����ە س���ی���ح���ری���ی���ەك���ە )ت����ەل����ەف����زی����ۆن( ن���ەی���ان���ت���وان���ی 

س��ەرك��ردەی��ەك��ی سیاسیی ك��ورد دروس���ت بكەن )ن��ەك ببێتە هیتلەر( تاوەكو 

هیچ نەبێت لە رێی راگەیاندنەوە كار لەو دۆزەدا بكات. هەرچەندە من بڕوام 
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وانییە راگەیاندن بە تەنیا بتوانێت ئەو كارە بگەیەنێتە دوا مەنزڵ چوونكە 

ئ��ەوەی گرەنتی سەركەوتن دەك��ات كارایی دیپلۆماسیی و ئ��ی��رادەی سیاسیی و 

ورووژاندنی جەماوەر و بەكارهێنانی كارتەكانی فشارە لە ئان و ساتی خۆیاندا، 

راگ��ەی��ان��دن بۆ ئ��ەو ك��ارە دەتوانێت ه��اوك��ار و پاڵپشت بێت. ئ��ەوەی پەیوەندیی 

بە ناوەڕۆكی پرسیارەكەتانەوە هەبێت ئەوەیە: نەخێر راگەیاندنی كوردیی چ 

ب��ە زم��ان��ی دای��ك چ ب��ە زم��ان��ی ع��ەرەب��ی ك��ارا ن��ەب��ووە و وەك پێویست ب��ە دەوری 

راستەقینەی هەڵنەستاوە، زیاتر زمانێكی سازشكارانەی ب��ەك��ارب��ردووە وەك 

دەرب���ڕی هەڵوێست و گ��ووت��اری سیاسیی ك��وردی��ی ل��ە هەمبەر ك��ەرك��ووك، تۆ 

یەك دوو ماڵپەڕی ئەلكترۆنی و چەند دانە رۆژنامەی سەربەخۆی لێ دەربهێنە 

هەرچی كەناڵەكانی تری راگەیاندن و میدیا هەیە پێ بەپێ لەگەڵ سیاسەتی 

گشتیی س��ەرك��ردای��ەت��ی رام��ی��اری��ی ك��وردس��ت��ان��دا ت��ەری��ب رۆش���ت���وون، بێگومان 

ئ��ەو سیاسەتەش كەمتەرخەم ب��ووە س��ەب��ارەت بە چ��ارەن��وو�س��ی ك��ەرك��ووك و 

گێڕانەوەی ئەو شارە بۆ سەر باشووری واڵت. 

كاورۆژنە: بەرای ئێوە لە قۆناغەكانی داهاتوودا راگەیاندنی كوردیی 

پێویستە چی بكات؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ع������ەرەب دەڵ���ێ���ت )ف����ی ك���ل م���ق���ام م���ق���ال( ه����ەر شتێك 

ئ��ان و ساتی تایبەتی و وادەی خ��ۆی هەیە، ك��ارەس��ات و سامناكیی سیاسەتی 

كوردیی لەوەدایە لە دوای رووداوەكان و لە دەستچوونی دەرفەتەكان بە ئاگا 

دێتەوە. وەك لەوەاڵمی پرسیاری پێشوودا وتم راگەیاندن بە جیا لە پرۆسەی 

سیاسیی ناتوانێت كارێكی شایانی باس و ئەوتۆ ئەنجام بدات دۆخی سیاسیی 

ب��ە تایبەتی ب���ارودۆخ���ی ش��ارێ��ك��ی وەك ك��ەرك��ووك ب��ە ب��ارێ��ك��ی دی��ك��ەدا بگۆڕێت. 

پێش ئەوەی بچینە سەر ئەوەی دەبێت میدیا لە قۆناغەكانی داهاتوودا چی 

بكات الزم��ە بپرسین دەبێت ك��اری سیاسییەكان چی بێت ب��ەو ئ��اق��ارەدا؟ كاتی 
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ئ���ەوە ه��ات��ووە ب��گ��رە زۆر درەن��گ��ی��ش��ە ك���ورد ب��ە راس���ت و رەوان����ی و ب��ێ پێچوپەنا 

هەڕەشە بكات لە حكوومەتی عێراقی بە كشانەوە، چوونكە ئەو كشانەوەیە 

ك���اب���ی���ن���ەك���ەی ن������وری م���ال���ی���ك���ی ل����ەب����ەری����ەك ه���ەڵ���دەوش���ێ���ن���ێ���ت���ەوە و ش���ەرع���ی���ەت���ی 

ناهێڵێت، پێویستە )زۆریش پێویستە( كورد دیپلۆماسییەكی كارا بخاتە گەڕ 

بۆ قەناعەتپێكردنی الیەنەكانی دەرەكی كە دوور و نێزیك قورساییان لەسەر 

هاوكێشە سیاسییەكانی ناو عێراق هەیە. 

لە راستیشدا وای��ە گ��ەڕان��دن��ەوە و س��ەن��دن��ەوەی ك��ەرك��ووك رەبایەگرتن و 

جەنگی پارتیزانی و ملمالنێ نێوخۆییەكان نییە كە پارتە كوردییەكان تێیدا 

ش������ارەزان و ل���ەس���ەری راه����ات����وون، ئ���ەو ك�����ردارە )گ���ەڕان���دن���ەوە و س��ەن��دن��ەوەی 

ك���ەرك���ووك( زەح��م��ەت و قورسییەكی زۆری ت��ێ��دای��ە، ب���ەاڵم وا بیر دەك��ەم��ەوە 

ن��ام��وم��ك��ی��ن ن��ی��ی��ە، س��ی��اس��ەت��ی��ش ب���ە دەرب���ڕی���ن���ی )ل��ی��ن��ی��ن( ب��ری��ت��ی��ی��ە )ل����ە ه���ون���ەری 

مومكینات( ك��ەوات��ە ك��ورد چ��ۆن ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم مومكینە دژوار و ن��اڕەح��ەت��ەدا 

رەفتار دەكات؟؟!. پاشان رۆڵی راگەیاندن بە دوای هەڵوێستی سەركردایەتی 

ك��وردس��ت��ان��دا دێ���ت، ب��ەب��ێ ل��ەئ��اراداب��وون��ی هەڵوێستێكی ت��ون��د و شێلگیرانەی 

س��ەرك��ردای��ەت��ی ك���ورد ه��ەم��وو ه���ەوڵ و رۆڵ��ەك��ان��ی راگ��ەی��ان��دن )ئ��ەگ��ەر زی���اد لە 

پ��ێ��وی��س��ت��ی��ش ب���ێ���ت( ب���ە ن��اك��ام��ی��ی دەم��ێ��ن��ێ��ت��ەوە و س���وودێ���ك���ی س��ی��اس��ی��ی ن��ی��ی��ە بە 

مەبەستی گێڕانەوەی كەركووك بۆ سەر كوردستان.

وەرە ك��ەم��پ��ی��ن��ێ��ك��ی م��ی��دی��ای��ی ب�����ەرف�����راوان ب���ۆ پ���ر�س���ی ك����ەرك����ووك ب��ەڕێ��ب��خ��ە، 

ب��ەاڵم بەبێ ئ��ەوەی هەنگاوی سیاسیی بە دوادا بێت لە درێ��ژدادڕی��ی و گ��وێ و 

مێشك ب��ێ��زارك��ردن نێزیك دەب��ێ��ت��ەوە. م��ن ل��ەو رووەوە پێشنیاری ئ��ەوە دەك��ەم 

راگەیاندنەكان بە چڕوپڕی ڤۆكەس بكەنە سەر بەئاگاهێنانەوەی زێدەتری 

سەركردەكانی كورد لەمەترسییەكانی سەر كەركووك و تر�سی لەدەستدانی 

سەرمەدییانەی كەركووك، هەروا هەوڵی زۆرتر بدەن بۆ وروژاندنی جەماوەر 
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تاكو گووشار بخەنە سەر دەسەاڵتی خۆماڵی و عێراقی و هەر هێزێكی تر كە دژی 

گەڕانەوەی كەركووكە بۆ سەر باشووری كوردستان.

ئەلبێر ك��ام��ۆ پەنجا ساڵێك ب��ەر ل��ە نهۆ وت��ووی��ەت��ی )راگ��ەی��ان��دن��ێ��ك��م ب��دەرێ 

ج��ەم��اوەرێ��ك��ی ت���رت دەدەم�����ێ(. راگ��ەی��ان��دن��ی ك��وردی��ی ئ���ەو ئ��ەرك��ەی ل��ەئ��ەس��ت��ۆ و 

لەسەرشانە ئیش لەسەر خەڵكان بكات بۆ وێنەكێشانی جەماوەرێ جیا لەو 

ج��ەم��اوەرە ب��ە مێگەلكراوەی ه��ەر خەریكی لەقاندنی س���ەری ئەشەدوبیالیە 

ب��ۆ سیاسەتە چ��ەوت و چەوێڵەكانی س��ەرك��ردای��ەت��ی ك���ورد. ك��ارێ��ك ك��ە لەسەر 

راگەیاندنەكانە بەجێهێنانی پەیامی راستەقینەی خۆیانە وەك بنیاتنەری رای 

گشتیی و وروژێ��ن��ەری پرسە هەستیارەكانی گ��رێ��دراو ب��ە چ��ارەن��وو�س��ی نەتەوە 

و چ���ارەن���وو�س���ی ژم��ارەگ��ەل��ێ��ك��ی م���رۆڤ���ی س��ت��ەم ل���ێ���چ���ۆڕاو. ه���ەر ئ����ەوە م����اوە بڵێم 

ئەگەر راگەیاندنەكان كەركووك فەرامۆش بكەن دیسان دەكەونە هەمان 

خانەی سیاسییەكانمانەوە كە بە الوازیی و كەمتەرخەمییان الپەڕەیەكی تری 

خیانەتیان رەش كردەوە. 

كاورۆژنە: بۆچی راگەیاندنەكانمان وەك زمانحاڵی نەتەوەیەك نابینرێن 

و قسە ناكەن، بە پێچەوانەوە سەرقاڵن بە شتە الوەكییەكانەوە؟.

ستیڤان شەمزینی: ئەگەر ئێمە پرۆفیشنااڵنە سەیری ئی�سی میدیاكان 

ب��ك��ەی��ن، دەب���ێ پ��ێ��ش ه���ەر ش��ت پیشەیی ب���ن، دوات����ر ب��ێ��الی��ەن��ی خ��ۆی��ان ب��پ��ارێ��زن 

لە سیاغەی ه��ەواڵ و بەرنامەكانیاندا، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە ناتوانن 

خ��زم��ەت��ی دۆزی ن��ەت��ەوەی��ی ب��ك��ەن ب��ەو پێیەی ل��ەس��ەر حسابی پیشەییبوون و 

چەوانەوە ئێستا میدیاكانمان قاچیان خزاوەتە ناو گێژاوی 
َ
بێالیەنییە. بە پێ

ش��ەڕی سیاسیی حزبەكانی ب���اش���وورەوە، ت��ەن��ان��ەت ج��اری وا هەیە میدیاكان 

سەنگەری باڵێكن لە ناو حزبێكی دیاریكراودا و لە دژی باڵێكی تری ناو هەمان 

حزب ئاڕاستە دەكرێن، ئەی ئەمە چی؟.
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م���ن پ��ێ��م��وای��ە ف���اك���ت���ۆرەك���ە روون������ە، چ�����وون ئ��ێ��م��ە راگ���ەی���ان���دن���ی ح���زب���ی ی��ان 

س���ێ���ب���ەری ح���زب���ی���م���ان ه����ەی����ە. ت���ەن���ان���ەت م����ن ب����ە گ����ووم����ان����ەوە ل����ەس����ەر چ��ەم��ك��ی 

»رۆژن���ام���ەوان���ی ئ����ازاد و ب��ێ��الی��ەن و ئ��ەه��ل��ی« رادەوەس����ت����م. ئێمە ل��ە ك��وردس��ت��ان 

راگەیاندنێكی نیشتمانیمان نییە، یان راگەیاندنێكی پیشەیی و ئازادمان نییە، 

ئەوەی هەیە تەنیا كەرەستەیەكن بۆ پیاهەڵدانی سەركردە و حزبەكان، یان 

بۆ شەڕی ساردی نێوان پارتە رامیارییەكانی كورد، بازنەكە لەوەش تەسكتر 

دەبێتەوە، میدیامان هەیە وەك وتم بۆ شەڕی باڵ و فراكسیۆنە ناكۆكەكان 

و سەركردە دژبەرەكانی ناو پارتێكی دیاریكراو.

م��ن داوا ل��ە راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان دەك�����ەم، وەك ن��ات��وان��ن ب��ە ك����اری پ��ی��ش��ەی��ی و 

ئاستێكی ب��ەرز ل��ە ك��اری میدیایی، ببنە باڵوێزی نەتەوەیەكی ستەملێكراوی 

ناو دیرۆكی مرۆڤایەتی، لوتف بكەن نەبنە هۆی زیاتر دابەشكردن و قڵشت 

و ناكۆكیی خستنە ن��او چین و ت��وێ��ژەك��ان��ی گ��ەل��ی ك��وردس��ت��ان��ەوە. چوونكە ئەم 

ك��ارە ئەگەر وری��ا نەبین خ��ۆی لە خیاتێكی نەتەوەییدا دەبینێتەوە، چوونكە 

بردنە پێشەوەی ئەجینداكانی دەوڵەتانی داگیركەری كوردستانە، ناكرێ ئەو 

ئارمانجانەی ئ���ەوان ب��ە سیاسەتی ئاگر و ئاسن ب��ۆی��ان ن��ەچ��ووە س��ەر، ئێمە 

خۆمان لەبەرئەنجامی ملمالنێ ناوخۆییەكانەوە بۆیان بگەیەنینە ئەنجام.

قسەكانی خ��ۆم ل����ەوەدا ك���ورت دەك���ەم���ەوە، م��ی��دی��ای ك��وردی��ی ل��ە دەس��ت 

ن���وخ���ب���ەی���ەك رۆش��ن��ب��ی��ر و راگ���ەی���ان���دن���ك���اری پ��ی��ش��ەی��ی ن��ی��ی��ە، ب��ەڵ��ك��و دای���ن���ەم���ۆی 

ئ���ەو پ���ێ���دراوەی ل��ە ك��وردس��ت��ان ن���اوی م��اس��م��ێ��دی��ای��ە چ��ەن��د دەم قەرەباڵغێكی 

ب��اك��گ��راوەن��د ب��ۆش��ە ل��ە ه��ەم��وو ج����ۆرە رۆش��ن��ب��ی��ری��ی��ەك. ئ���ەو راگ��ەی��ان��دن��ە ب��ووە 

ب��ە كۆمیدیا ل��ەس��ەر دەس��ت��ی ك��ۆم��ەڵ��ێ ب��ێ س����ەوادی ح��زب��ی ك��ە پێیانوایە ئی�سی 

راگ���ەی���ان���دن ت��ێ��ك��ش��ك��ان��دن��ی ه��ێ��ز و ح��زب��ەك��ان��ی ب���ەران���ب���ەرە ل���ە رێ���گ���ەی ن��ووس��ی��ن��ی 

هەندێك ئینشای سیاسیی و جنێونامە و م��وه��ات��ەرات��ەوە. هێشتا ئێمە دەب��ێ 
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سەرقاڵی ئ��ەوە بین ئەلفوبای ك��اری میدیایی فێری ئ��ەو پاڵەوانە گاڵتەجاڕانە 

ب��ك��ەی��ن ب��وون��ەت��ە دەم��ڕاس��ت��ی راگ��ەی��ان��دن ل��ە ك��وردس��ت��ان، پ��اش��ان ه��ۆش��ی��اری��ی 

ب��دەی��ن ب��ە خ��وێ��ن��ەران ك��ە ئ���ەوان رۆژان����ە ژەه���ری ه��ەواڵ��ی م��خ��اب��ەرات��ی و ش��ەڕی 

ساردیی حزبەكانیان بە ناوی ئەرتیكڵی رۆژنامەوانییەوە دەرخوارد دەدرێ.

* ئ��ەم دیمانەیە لە ماڵپەڕی ك�����اورۆژن�����ەwww.klawrojna.com   رۆژی 

20-12-2007 باوبووەتەوە 
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رۆژەڤی چەپ لە باشووری كوردستان
دەربارەی هەڵبژاردن و لیستی چەپەكان

دیمانە: گۆران هەڵەبجەیی

دی��م��ان��ە ل��ەگ��ەڵ ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی، ن���ووس���ەری چ���ەپ ل��ە ب����ارەی رۆژەڤ���ی 

بزووتنەوەی چەپ لە باشووری كوردستان. 

گۆران: گرنگی ئەم هەڵبژاردنە لەچیدا دەبینیت؟، بەڕای بەڕێزت تا چ 

راددەیەك گۆڕانكاریی بەدووی خۆیدا دەهێنیت و لەكوێدا؟.

ستیڤان شەمزینی: ئەگەر لەدیدێكی رووتی چەپانەوە سەیری هەڵبژاردن 

بكەین لەسیستمی دیموكراتی هاوچەرخدا، ئەو پرۆسەیە هیچی تر نییە جگە 

لەگۆڕینەوەی دەس��ەاڵت لەنێوان هێز و گرایشە جۆربەجۆرەكانی كۆمەڵگە 

كە هەر هەموویان هێزە بۆرژوا و الیەنگرەكانی رژێمی سەرمایەداریین، بەاڵم 

ب��ەو مانایەش نییە هەڵبژاردن هیچ كاریگەرییەكی لەسەر رەو�س���ی سیاسیی و 

ئابووری كۆمەڵگە نییە. لەناو خودی هێزە بۆرژواكاندا مەیلی جۆراوجۆر هەیە 

كە هەریەكەیان بەفۆرم و ستایلێكی جوداوە دەوڵەت بەڕێوە دەبەن. ئەگەر 

نموونەی ئەسكەندەناڤیا وەرب��گ��ری��ن، ل��ەك��وێ هێزە راس��ت��ڕەوە راسیستەكان 
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ل��ەس��ەر ك���ور�س���ی دەس�����ەاڵت ب��ن و ل��ەك��وێ��ش ح��ك��ووم��ەت ب��ەدەس��ت��ی سۆسیال 

دیموكراتەوە بێت؟، من مەبەستمە ئەوە بڵێم ئەو گۆڕانانەی هەڵبژاردنەكان 

ل���ەن���او خ�����ودی ه���ەم���ان س��ی��س��ت��م��ی س���ەرم���ای���ەداری���ی���دا دروس���ت���ی���دەك���ەن، ت��ەن��ی��ا 

گۆڕانی الوەكیی و پەڕاوێزیین، ئەگەر ب��ەدوای گۆڕانی رادیكاڵیدا دەگەڕێیت 

پێویستە چ���او وردب��ك��ەی��ت��ەوە ك��ە هێزێكی چ��ەپ��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕ و سۆسیالیست 

ئەنجامی بدات.

ئ����ەگ����ەر ل�����ەم دەالق���������ەوە ب��چ��ی��ن��ە ن�����او پ���رس���ی���ارە دی����اری����ك����راوەك����ەی ئ����ێ����وەوە، 

پ��ێ��ش��ك��ات دەب���ێ���ت ب��ڵ��ێ��ی��ن گ��رن��گ��ی��ی ئ���ەم ه���ەڵ���ب���ژاردن���ەی ك���وردس���ت���ان ل��ەوێ��دای��ە، 

ئ���ەوە ب��ۆ ی��ەك��ەم��ج��ارە ل��ەم��ەی��دان��ی ك��وردس��ت��ان��دا ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك��ی ئ��اوه��ا ج��ی��اواز 

بەڕێوە بچێت، ئەویش بەهۆی ئ��ەوەی كۆمەڵێك لیستی جۆراوجۆری بەهێز 

ل���ەدەرەوەی پارتی و یەكێتی ملمالنێ و كێبڕكێ دەك��ەن لەپرۆسەكەدا، ئەمە 

ل��ەالی��ەك، لەسەرێكی ت��ری��ش��ەوە رەو�س����ی سیاسیی و ف���ەزای ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ئەم 

هەڵبژاردنە كۆمەڵێك جیاوازیی هەیە لەژینگەی پێشوو، بەهۆی ئەوەی هەم 

چ��اوی كۆمەڵگەی جیهانیی و ئەمەریكییەكان لەسەر چۆنێتی بەڕێوەچوونی 

ه���ەڵ���ب���ژاردن���ە و ه����ەم ل��ەئ��اس��ت��ی ن���اوخ���ۆی���ش ئ���ام���ادەك���اری���ی ه���ەی���ە ب���ۆ رێ��گ��ەگ��رت��ن 

لەزاڵبوونی ویستی پارتی و یەكێتی بەسەر هەڵبژاردندا كە هەمیشە ویستێك 

بووە هەموو بارودۆخە جیاوازەكانی بەسوودی خۆی شكاندووەتەوە. 

ب���ۆ وەاڵم������ی ب���ە�س���ی دووەم�������ی پ���رس���ی���ارەك���ەت���ان وەك خ����ۆم گ��ەش��ب��ی��ن��م ئ��ەم 

هەڵبژاردنە جۆرێك لەگۆڕان لەسەر چەند ئاستی لەیەك جودا دروستبكات، 

راس���ت���ە گ���ۆڕان���ەك���ان ن���ات���وان���ن م���ەرزێ���ك���ی زۆر ب��ب��ڕن و س���ەرل���ەب���ەری واق��ی��ع��ی ب��او 

ب��گ��ۆڕن، ب���ەاڵم ئ���ەوە س��ەرەت��ای��ەك��ی ن��وێ��ی��ە ب��ۆ گ��ۆڕی��ن��ی ش��ێ��وەی ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی، 

ئەویش بەهۆی ئ��ەوەی ئیدی هەموو دەسەاڵتەكان الی یەك حزب و الیەن 

ی��ان دووان كۆنابنەوە، بەپێچەوانەوە ئ��ەم هەڵبژاردنە وا دەك��ات دەس��ەاڵت 
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لەكوردستاندا دابەش ببێت بەسەر هێز و الیەنە جۆراوجۆرەكاندا، ئەمەش 

دەرهێنانی بڕیاری یەكەم و كۆتاییە لەژێر چنگی دوو پارتە سەرەكییەكە.

وەك خ�����ۆم پ���ێ���م���وای���ە گ�������ۆڕان ل��ەس��ی��س��ت��م��ی ح���ك���وم و ك������اری پ���ەرل���ەم���ان���ی���دا 

دروستدەبێت و نابێت لەبیری�سی بكەین بە�سی زۆری ئەو واقیعە بەهۆی لیستی 

گۆڕانەوە دەگۆڕێت، بەپێچەوانەشەوە ئەگەر لیستی گۆڕان لەبەڵێنەكانیان 

پەشیمان ببنەوە من ئاسۆیەكی رووناك بۆ گۆڕان و وەرچەرخاندنی سیستمی 

ف���ەرم���ان���ڕەوای���ی ك��وردس��ت��ان ب����ەدی ن���اك���ەم. ئ��ەگ��ەر ب��ەرس��ڤ��ەك��ەم ل��ەی��ەك دوو 

دێ��ڕدا چڕبكەمەوە: بەڵێ لەناو منداڵدانی ئەم هەڵبژاردنەدا كۆرپەی گۆڕان 

لەدایك دەبێت والنیكەم ئەگەر بەهۆی فشاری ب��ەرەی ئۆپۆزیسیۆنیشەوە 

بێت دەسەاڵت ناچارە خۆی بگۆڕێت.

گۆران: رات چییە بەرامبەر بەلیستی ئازادی و عەدالەتی كۆمەاڵیەتی؟ 

خاڵە گەش و الوازەكانی ئەو بەرنامەیە لە چیدا دەبینیت؟.

ستیڤان شەمزینی: ب��ەداخ��ەوە لیستی ئ��ازادی��ی و ع��ەدال��ەت��ی كۆمەاڵیەتی 

زۆر دواك��ەوت، پێویستبوو لەمیانەی هەڵبژاردنەكانی پێشوودا وەك هێزێكی 

چەپ رۆڵی هەبووایە. من وەك خۆم بەرنامەی ئەو لیستەم نەخوێندۆتەوە، 

ل��ەب��ەرئ��ەوەی ئ��ەو ه��ێ��زان��ەی پێكهێنەری ئ��ەو لیستەن بەشێكیان ن��ەك چەپ 

ن��ی��ن ب��ەڵ��ك��و ب��ەش��ێ��ك��ن ل���ە ه���ێ���زی ل��ۆم��پ��ن و ب����ازرگ����ان ك���ە ه��ی��چ��ك��ات ئ��ام��ادەن��ی��ن 

ب���ەرژەوەن���دی���ی���ەك���ان���ی خ����ۆی����ان واز ل��ێ��ب��ه��ێ��ن��ن ب����ۆ خ���ەب���ات���ی س��ی��اس��ی��ی و داك���ۆك���ی���ی 

لەچینەكانی خ�����وارەوەی ك��ۆم��ەڵ��گ��ە. م��ن ت��اك��ە الی���ەن و هێزێك ل��ەو لیستەدا، 

ت������اراددەی������ەك م��ت��م��ان��ەم پ��ێ��ی ه��ەب��ێ��ت ح���زب���ی ش��ی��وع��ی��ی��ە، ب�����ەاڵم ن���ای���ش���ارم���ەوە 

سااڵنێكە ئێمەی چ��ەپ ل��ەئ��ەدای سیاسیی ئ��ەو حزبە رازی نین و لە زۆرب��ەی 

ق���ۆن���اغ���ەك���ان���دا ل���ەپ���ەن���ا ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم��ی ك��������وردەوە ل���ەی���ەك س���ەن���گ���ەردا ب�����ووە و 

نەیتوانیوە نوێنەرایەتی خواستی كرێكاران و خەڵكی زەحمەتكێش و چینەكانی 
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خوارەوەی كۆمەڵ بكات، هەر ئەوەش وایكردووە متمانەی نەمێنێت و خەڵك 

بەدوای ئەڵتەرناتیڤی تردا بگەڕێت.

ه�����ەم�����ووم�����ان ئ�������ەو راس����ت����ی����ی����ە ك���ۆن���ك���رێ���ت���ی���ی���ە دەزان��������ی��������ن، ه�����ێ�����زە چ����ەپ����ەك����ان 

ل��ەس��ەروەخ��ت��ی ق��ەی��ران��ەك��ان��دا گ��ەش��ە دەك������ەن. ه�����ەژدە س��اڵ��ە ل��ەك��وردس��ت��ان 

قەیران هەیە، رۆژ نییە قەیرانێكی تر نەڕسكێت، كەچی هێزە چەپەكان نەك 

نەیانتوانیوە وەاڵم��ی ئەم دۆخە بدەنەوە و وەك ئەڵتەرناتیڤێكی سیاسیی بە 

ئەجیندایەكی رۆشنەوە دەرك��ەون، بەڵكو سات لە دوای سات پاشەكشەی 

زۆرت�������ر دەك�������ەن و دێ���ن���ە پ�����ەڕاوێ�����زی ك���ۆم���ەڵ���گ���ە و ئ�����ەو رووداوە س��ی��اس��ی��ی��ان��ەی 

پەیوەستن بە چارەنووسیی سیاسیی واڵتەوە. بەداخەوە چەپ، ئێستا دەبێت 

ئ���ەو پ��رس��ی��ارە ل���ەخ���ۆی ب���ك���ات، ك��ات��ی خ���ۆی »ش��ك��س��پ��ی��ر« ل��ەش��ان��ۆن��ام��ەی��ەك��ی��دا 

لەخۆی كردووە و دەڵێ »من هەم یان نیم؟ ئەمەیە جەمسەری مەسەلەكە«. 

چ��ەپ��ی ك��وردس��ت��ان��ی دەب��ێ��ت ل��ەخ��ۆی ب��پ��رس��ێ��ت ئ��اخ��ۆ ه��ەی��ە ی���ان ن��ی��ی��ە؟ ئ��ەگ��ەر 

هەیە كوانێ دەور و كاریگەرییەكانی؟ ئەگەر نییە، ئیدی الفلێدان كەی تەواو 

دەبێت؟. من بەداخەوە و بەهەنسكەوە دەڵێم چەپ لەكوردستان الوازترین 

هێزی سیاسییە چوونكە لەكوردستاندا ناسیۆنالیزم و حزبە مەزهەبییەكان 

گۆڕەپانەكەیان كۆنترۆڵكردووە و ملمالنێكە لەنێوان باڵە جۆربەجۆرەكانی 

ئەو هێزانەدا روودەدات. 

لەغیابی هێزە چەپەكانە باڵێكی پێشكەوتووتری ناسیۆنالیزم قەیرانەكەی 

قۆستۆتەوە بۆ خۆی، تەنانەت دروشم و ئەجیندای لیستی گۆڕان كە ئێستا 

ئەڵتەرناتیڤی دەسەاڵتە زۆر لە دروشمی چەپەكان بوێرانەتر و پێشكەوتووترە، 

چەپەكان ه��ەژدە ساڵە نەیانتواینوە ئ��ەو ت��ەح��ەدای��ەی ن��ەوش��ی��روان مستەفا 

و گ�����ۆڕان ك���ردووی���ان���ە و دەی���ك���ەن، ب��ی��ك��ەن و ه���ەم ن��ەی��ان��ت��وان��ی��وە وەك ئ���ەوان 

واقیعبینانە نوێنەرایەتی ن��اڕەزای��ی و غەمەكانی م��رۆڤ��ی ك��ورد ب��ك��ەن. میشێل 
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ڤیڤیۆركا دەڵێت »مەگەر مێژوو زانستی ئەو رووداوانە نییە كە تەنیا یەكجار 

روودەدەن و دووبارە نابنەوە«.

خۆ دەب��وو حزبی شیوعی عیبرەتی لە شۆڕ�سی چ��واردەی تەمموزی 1958 

وەربگرتایە كە لەو ساتەوەختەدا زۆرینەی عێراقییەكان شیوعی بوون و هەلی 

دەس�����ەاڵت گ��رت��ن��ە دەس��ت��ی��ان ل��ەك��ی��س دا، ب��ۆی��ە م��ن ل���ەو ق��ەن��اع��ەت��ەدا ن��ی��م ئ��ەو 

لیستە بتوانێت زۆر شت بكات، لەبەرئەوەنا خ��ودی ئەجینداكە كەموكوڕیی 

و ب��ۆش��ای��ی ت��ێ��دای��ە ب��ەڵ��ك��و ل���ەب���ەرئ���ەوەی چ���ەپ ن��ات��وان��ێ��ت ت���ەح���ەدا ب��ك��ات و ئ��ەم 

دەرف��ەت��ەی لەدەستی خ��ۆی دا و جارێكی تر دای��ەوە بەباڵێكی ت��ری ناسیۆنالیزم 

ك���ە ئ���ەوی���ش ل��ی��س��ت��ی گ����ۆڕان����ە. ب��ۆی��ە م���ن ئ����ەو ل��ی��س��ت��ە ب���ەخ���راپ ی����ان چ����اك ببینم 

ه��ی��چ ل���ەو م��ەس��ەل��ەی��ە ن��اگ��ۆڕێ��ت چ���ەپ ل��ەب��ری ئ����ەوەی ق��ەی��ران��ەك��ان ب��ق��ۆزێ��ت��ەوە 

ب��ۆ بەهێزكردنی خ��ۆی، بەڵكو خ��ودی خ��ۆی لەقەیرانێكی زۆر ك��وش��ن��دەدا ژی��ان 

دەگوزەرێنێت.

گۆران: لیستی ئازادی و عەدالەتی كۆمەاڵیەتی لیستی هێزە چەپەكانە، 

دەكرێت ئەم لیستە بكرێتە بنەمایەك و سەرەتایەك بۆ پێكهێنانی بەرەیەكی 

چ���ەپ ل��ەك��وردس��ت��ان��دا، ی���اخ���ود ت���ا ئ��ێ��س��ت��ا ئ���ەو زەم��ی��ن��ەی��ە ل���ەب���ار ن��ی��ی��ە ب���ۆ ئ��ەو 

مەبەستە؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: وەك وت�����م چ�����ەپ ب����ۆ خ�����ۆی ل���ەق���ەی���ران���دای���ە. ب���ەه���ۆی 

قەیرانی بزووتنەوەی سۆسیالیستییەوەیە، چینی كرێكار لەكوردستان دوای 

س��ی��اس��ەت��ە دی��م��اگ��ۆگ��ی��ی��ەك��ان��ی ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم و رەوت����ە م��ەزه��ەب��ی��ی��ەك��ان ك��ەوت��ووە. 

لینین لەساڵی 1902 وت��ی »ك��ات��ێ كرێكارێك م��ان دەگ��رێ��ت ب��ۆ زی��ادك��ردن��ی ك��رێ، 

ئ���ەوە سەندیكالیستە، ب���ەاڵم كاتێك م��ان دەگ��رێ��ت دژ ب��ەل��ێ��دان��ی جولەكەكان 

ئ��ەوك��ات سۆسیالیستێكی شۆڕشگێڕی راستەقینەیە«. كرێكار لەكوردستان 

ل���ە دۆخ��ێ��ك��دای��ە ن����ەك س��ەن��دی��ك��ال��ی��س��ت و س��ۆس��ی��ال��ی��س��ت��ێ��ك��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕ ن��ی��ی��ە، 
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بەڵكو ب���ووە بەئەسپی راك��ێ��ش��ان��ی ع��ەرەب��ان��ەی ب�����ۆرژوازی. ئ��ەم��ەش ت��اوان��ەك��ەی 

لەئەستۆی چەپەكانە. كەوابوو چەپ لەبەردەم قۆناغێكی زۆر هەستیاردایە 

و ئەگەر چاوێك بەخۆیدا نەخشێنێتەوە ل��ەو ب��ڕوای��ەدام كۆمەڵگە بەتەواویی 

فڕێیدەداتە دەرەوەی خۆی و دەبێتە بەشێك لە دیرۆك.

من رەشبینم لەوەی ئەم لیستە لەپاشەڕۆژدا ببێتە چەترێك بۆ كۆكردنەوە 

و لێك نزیككردنەوەی هێزە چەپەكان لە دەوری پالتفۆرمێكی سیاسیی رۆشن 

و واقیعی، تەنانەت من گومانم ل��ەوە هەیە بەشێك لەالیەنە پێكهێنەرەكانی 

لیستەكە ه��ەر لەبناغەوە چ��ەپ ب��ن، نەخێر ن��ەك چ��ەپ نین بەڵكو كاریشیان 

لەئێمەومانان تێكداوە كە دەمانەوێ بزووتنەوەی چەپ لەكوردستان بەرەو 

پ��ێ��ش��ەوە ب��ەری��ن و دووری��خ��ەی��ن��ەوە ل��ەن��ەری��ت��ی پۆپۆلیستیی و چ��ەپ��ی كالسیكیی و 

لۆمپن.

دەبێت لەم دەرفەتەدا بەبیری بهێنینەوە هیچ هێزێك نییە لەكوردستاندا 

هێندەی چەپ پەرش وباو بێت، هیچ هێزێك نییە هێندەی چەپ دابەشبوون 

و ج��ی��اب��وون��ەوەی ب��ەخ��ۆوە بینیبێت، وەك خ��ۆم وەه���ای ب��ەب��اش دەزان����م چەند 

كۆنگرە و كۆنفرانسێكی ف��راوان ئامادە و سازبكرێن، هەم بۆ نزیكخستنەوەی 

چەپەكان لەیەكتری و هەم بۆ گەاڵڵەكردنی پڕۆژەیەكی ك��اری هاوبەش بەپێی 

ئەجیندایەكی سیاسیی روون ك��ە ل��ەئ��اس��ت واق��ی��ع��ەك��ەدا ب��ێ��ت. م��ن خ��وازی��ارم 

ح���زب���ی ش���ی���وع���ی »ن������ەك ل��ی��س��ت��ی پ���ەن���ج���ا و پ���ێ���ن���ج« ب���ەش���ێ���ك ب���ێ���ت ل�����ەو ه����ێ����زەی ب��ۆ 

ب���ووژان���دن���ەوەی چ���ەپ و بەستنی ك��ۆن��گ��رەی��ەك��ی ل���ەو ش��ێ��وەی��ە دەس��ت��ی ه��اوك��اری��ی 

درێژبكات، چوونكە چەپ لەبەردەم دووڕیانی مەرگ و ژیاندایە و تاوانی هەموو 

شكستێك لەگەردنی خۆماندایە و نابێت كە�سی تری پێ تاوانبار بكەین.  
 *ئەم دیمانەیە لەمانگی تەمووزی 2009 لەسایتە كوردییەكان لەسەر تۆڕی 

ئینتەرنێت باوبۆتەوە.  
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لە هەمبەر پرسی دیموكراسیی و 
ئەزموونی حزبە كوردستانییەكان

ئا: بەرزان عەلی مەجید

ل���ە درێ�������ژەی ت�������ەوەری پ���ر�س���ی دی���م���وك���را�س���ی و ح���زب���ی ك����وردی����ی، ل���ە ژم�����ارەی 

ئ����ەم����ج����ارەدا رووی پ���رس���ی���ارم���ان ك������ردە ن�����ووس�����ەر و رۆژن�������ام�������ەوان »س��ت��ی��ڤ��ان 

شەمزینی« سەرنووسەری رۆژنامەی نێوەند. 

رەن������د: ح���زب���ی ك����وردی����ی زۆرت����ری����ن ب��ان��گ��ەش��ە ب���ۆ دی���م���وك���را�س���ی دەك������ات و 

ل���ەه���ەم���ان ك���ات���دا ل���ە ب��ان��گ��ەش��ەی ه����ەر ك��ام��ی��ان��دا ه���ەب���وون���ی ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن 

بەكارێكی پۆزەتیڤ لەقەڵەمدراوە، بەاڵم لە زەمینەی سیاسیی و واقیعدا 

دەب��ی��ن��ی��ن ت��ەن��ی��ا دوو ش���ت ل���ەس���ەر زەم���ی���ن���ەی ك��ی��ان��ی س��ی��اس��ی��ی دەس���ەاڵت���ی 

ك��وردی��ی غائیبە ئ��ەوان��ی��ش ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن و دی��م��وك��راس��ی��ن، ئ���ەم لێكدژییە 

ب��ۆچ��ی؟. مەبەستمە بڵێم بۆچی دی��م��وك��را�س��ی و ئۆپۆزیسیۆن هەمیشە لە 

واڵتی ئێمەدا دوو وجودی خەیاڵی بوون؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ن��ات��وان��ی��ن ب��ەرس��ڤ��ێ��ك��ی زان��س��ت��ی��ی و دەق������اودەق ب��ۆ ئ��ەم 
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پ���رس���ی���ارە ب����دۆزی����ن����ەوە ئ����ەگ����ەر ن���ەگ���ەڕێ���ی���ن���ەوە س�����ەر دی����رۆك����ی س����ەره����ەڵ����دان و 

لەدایكبوونی پارتەكانی كوردستان یان بەدەربڕینێكی تر تا ئەو كەش و ژینگە 

و سیاقە م��ێ��ژووی��ی و رام��ی��اری��ی و ئ��اب��ووری و كۆمەاڵیەتییە نەناسین پارتەكان 

تێیدا گەشەیان كردووە و جەماوەریان پەیدا ك��ردووە. ئەگەر بەخێرایی ئاوڕ 

لە دوێنێ بدەینەوە و لێی وردبینەوە دەبینین ساتەوەختی سەرهەڵدانی پارتە 

كوردستانییەكان هاوكاتە لەگەڵ بارودۆخی ژێردەستەیی كوردستان و ئەو 

ه��ەل��وم��ەرج��ە دواك���ەوت���وو و راوەس���ت���اوە كۆمەاڵیەتییەی ب��اڵ��ی ب��ەس��ەر كۆمەڵی 

ك��وردەواری��ی ئ��ەوێ رۆژێ��دا كێشابوو، پارتەكان وێنەدانەوەیەكی كتومتی ئەو 

ب��ار و ه��ەل��وم��ەرج��ەن و ل��ە پێویستییەكانی ئ���ەوێ رۆژێ���وە ل��ەدای��ك��ب��وون، ب��ەاڵم 

هەتا ئەم ساتەش هەر بەهەمان جۆر و رێگەی پێشان درێژە بە سیاسەت و 

مانەوەیان دەدەن و هیچ گۆڕانێكی سترۆكتۆریان بەسەردا نەهاتووە. 

حوجەتوڵای ئەیوبی لەكتێبەكەیدا )س��ەره��ەڵ��دان و ب��ەردەوام��ی��ی پارتە 

سیاسییەكانی رۆژئ���اوا( دەنووسێت: ئەگەر ئەمڕۆ با�سی پ��ارت دێتە ئ���اراوە و 

باس لە قازانجەكانی دەكرێت مەبەست لە چەمكە تازەكەیەتی. رێكخراوێك 

بە وت��ەی ماكس ڤێبەر )رۆڵ���ەی دیموكراسییە ل��ەرۆژئ��اوا( و گەلێك كارنا�سی 

رامیاریی هاوڕان لەسەر ئەوەی حزب سەرچاوەیەكی رۆژئاوایی هەیە. ئەگەر 

ئەم پەرەگرافە وەك بنەمایەكی ستاندار وەربگرین و گریمانەی ئەوە دابنێین 

پ���ارت ه��ەڵ��ق��واڵوی دی��م��وك��راس��ی��ی��ە، ئ���ەوە دەرئ��ەن��ج��ام��ێ��ك��م��ان چ��ن��گ دەك����ەوێ: 

پ��ارت��ەك��ان��ی ك���ورد ب��ۆی��ە دی��م��وك��را�س��ی ن��ی��ن و ن��ات��وان��ن دی��م��وك��را�س��ی ب��ن چوونكە 

زادەی ژینگەیەكی دیموكرا�سی نین، پێشتریش وتمان پ��ارت بە مانا )ڤێبەر(

یەكەی لە هێلكەدانی دیموكراسییەوە هاتووەتە دەرێ. كەوابێت بەرسڤی 

پرسیارەكەت هەر لەهەناوی پرسینەكەی خۆتدا دراوەت��ەوە بەوەی دەڵێیت 

)دیموكرا�سی و ئۆپۆزیسیۆن لە واڵتی ئێمەدا دوو وجودی خەیاڵی بوون(. ئەم 
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دەرب��ڕی��ن��ە كۆمەكمان دەك���ات ب��ۆ تێگەیشتن ل���ەوەی پ��ارت��ێ��ك چ��ۆن دەت��وان��ێ��ت 

دی���م���وك���را�س���ی ب��ێ��ت ل��ەك��ات��ێ��ك��دا ل���ە رەوش���ێ���ك���ی دی��ك��ت��ات��ۆری��ی و ل��ەپ��ەن��ا دی��دێ��ك��ی 

تۆتالیتێرەوە لەدایك بووبێت؟.

نووسەری هاوچەرخ )رۆبێرت میشێل( دەنووسێت )بوونی دیموكرا�سی 

ب���ەب���ێ ب���وون���ی رێ���ك���خ���راو ت���ەن���ان���ەت ل���ە خ��ەی��اڵ��ی��ش��دا ن��اگ��ون��ج��ێ��ت(. دی���س���ان ئ��ەم 

��رەدا رێ��ك��خ��راو لەبری 
َ
وت��ەزای��ە دڵنیامان دەك��ات��ەوە ل���ەوەی ب��وون��ی رێ��ك��خ��راو )ل��ێ

پارت بەكارهێنراوە( پێشمەرجێكی سیستمی دیموكراسییە، كەوابوو دووانەی 

پارتی سیاسیی و سیستمی دیموكرا�سی تەواوكاری یەكترن و هیچ كامیان بەبێ 

ئەویتریان ناشێت لەئارادا بێت. پارتی كوردیی بەرهەمی ستەمی نەتەوەیی و 

هەاڵواردنی مرۆڤی كورد بووە لەسەر دەستی داگیركەرانی كوردستان، پارتی 

كوردیی بە پێودانگە هاوچەرخەكان و بنەما ستاندارەكانی پارتە نوێیەكانی 

رۆژئ�������اوا پ��ارت��ێ��ك��ی ك��الس��ی��ك��ی ب�����ووە و زێ���دەت���ر م��ی��ك��ان��ی��زم��ێ��ك ب�����ووە ب���ۆ ش�����ۆڕش و 

یاخیبوونی چەكداریی و رووب��ەڕووب��وون��ەوەی داگیركەرانی كوردستان نەك 

پ��ارت��ێ��ك ب��ووب��ێ��ت ل��ەو چ��ەش��ن��ەی )گ��اك���س��ی( پێناسەی دەك���ات و دەڵ��ێ��ت )پ��ارت 

بریتییە ل��ە گروپێكی رێ��ك��خ��راو و پیشەیی ك��ە ئەندامەكانی ب��ۆ بەدەستهێنانی 

دەسەاڵت و نوێنەرایەتییە رامیارییەكان لە خەباتدان(.

ئ��ەرك و ئەجیندای پارتە كوردییەكان ه��ەوڵ��دان و ملمالنێكردن نەبووە 

ب��ۆ بەدەستهێنانی دەس����ەاڵت ب��ە رێ��گ��ە و م��ۆدی��ل��ە دی��م��وك��راس��ی��ی��ەك��ان هێندەی 

ن��ی��ش��ان��دان��ی رۆح��ێ��ك��ی ب���ەرەن���گ���ارخ���وازان���ە ب����ووە ب���ەرام���ب���ەر ب���ە ن���ەی���اران و رژێ��م��ە 

س��ەرك��وت��گ��ەرەك��ان��ی ع���ێ���راق و ئ���ێ���ران و ت��ورك��ی��ا و س���وری���ا. پ��ارت��ەك��ان��ی ك����ورد زی���اد 

لەهەرشتێك ج��واڵن��ەوەی��ەك��ی چ��ەك��داری��ی و پارتیزانانە ب���وون ل��ەژێ��ر رێ��ب��ەری��ی و 

س��ەرك��ردەی��ی تاكێك ی��ان چەند تاكێكی ف��ی��وداڵ و ئاریستۆكرا�سی تەقلیدیی 

كورددا وەك لەوەی دامودەزگای مودێرن و رێكخراوبن بۆ هێنانەدی خواست 
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و داواكانی چین یان توێژێكی كۆمەاڵیەتی لەرێی بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت 

ب���ەه���ەڵ���ب���ژاردن. ژب����ەرئ����ەوە پ���ارت���ی ك���وردی���ی دی����دی ب���ۆ م��ەس��ەل��ەك��ە ج���ودای���ە، لە 

قۆناغی شاخدا هەر بەرهەڵستكارێك نەیاریی كردبێت بە ئۆتۆماتیكی خۆی 

لەبەرەی نەیارانی گەلی كوردستاندا بینیوەتەوە بۆیە هەمیشە ئۆپۆزیسیۆن 

و ب���ەره���ەڵ���س���ت���ك���اران���ی ل���ەخ���ان���ەی ن����ەی����اران ری���زب���ەن���د ك�������ردووە و ه��ێ��ڵ��ی س����ووری 

ب���ەدەوردا كێشاوە، ب��ەاڵم هەمان ئ��ەم ئەقڵیەت و روان��گ��ەی��ەی ش��اخ هێشتا 

تا ئەم ساتەوەختەش وەك دڵێكی زیندوو لە سینەی پارتەكانی كورددا ترپە 

ترپیەتی.

لەوەش بترازێت پارتی كوردیی وەك پارتێكی شموولی و ستالینگەرا پارتێكە 

ت��اپ��ۆی دەس��ەاڵت��ی ك���ردووە و ل��ە دیتنی ئ���ەودا ه��ەم��وو هەوڵێكی ئۆپۆزیسیۆن 

ه��ەوڵ��ێ��ك��ە دژ ب��ەت��ێ��ك��ڕای ن���ەت���ەوە و ه��ەوڵ��ێ��ك��ە ب��ۆ س��ڕی��ن��ەوەی ت��ێ��ك��ڕای م��ێ��ژووی 

واڵت، ئەم تەرزە لە پارتی سیاسیی بەپێچەوانەوەی پارتە نوێیەكان لە ژیاری 

خۆرئاوا شكۆمەندییەكەی هەمیشە لەسەر سیخناخ و نابووتكردنی ئەویتری 

بەرامبەر راوەس��ت��اوە، بوونی ئ��ەو بەستراوەتەوە بە نەبوونی ئەوانیترەوە یان 

هیچ ن��ەب��ێ ب��ە سست و الوازب���وون���ی ئ��ەوان��ی��ت��رەوە، ب��ۆی��ەك��ا ئ��ەم ج���ۆرە ل��ە پارتی 

رامیاریی نەك ناتوانێ ئۆپۆزیسیۆن قبوڵ بكات بەڵكو وەك وتم ئۆپۆزیسیۆن 

ب���ە س��ێ��ب��ەر و م��ەت��رس��ی��ی��ەك دەب��ی��ن��ێ��ت ك���ە س���ەرل���ەب���ەری م���ێ���ژوو و خ��ەب��ات��ەك��ەی 

دەهاڕێت.

لەچەندین جێگەی تریشدا ئەوەم باسكردووە لە كوردستان زەمینەی 

س��ەره��ەڵ��دان��ی ئۆپۆزیسیۆن وش��ك ك���راوەت���ەوە، ئۆپۆزیسیۆنێك ب��ە تفاقێكی 

م��ەدەن��ی و بەرێگە دیموكراسییەكان كاربكات و گ��ۆڕان بەسەر واقیعەكاندا 

ب��ه��ێ��ن��ێ��ت، زۆر ب����ەداخ����ەوە و ب���ەپ���ێ���چ���ەوان���ەوە ئ��ێ��م��ە ل���ەئ���ان و س��ات��ێ��ك��دا دەژی����ن 

تۆتالیتاریزم و دەسەاڵتێكی )ن��ەك دەوڵ���ەت( پۆلی�سی و ئۆتۆكرا�سی مەیدانی 
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رامیاریی كۆمەڵگەی مۆنۆپۆل كردووە، هەر مەیل و هێزێكی تر ویستی هەبێ بۆ 

كاركردن نەك رێگەی لێدەگیرێت بەڵكو بە پۆلیس و زیندان و سەركوتكاریی 

بەچەترسێن دەكرێ، هەر ئەوەیە لەكوردستان لەبری یەك پارتی سەركردە 

دوو پ��ارت��ی س��ەرك��ردەم��ان هەیە و ئیدی م��ەی��دان��ی ملمالنێ ی��اس��اغ و قەدەغە 

ك�����راوە. ل��ی��ن��ی��ن وت���ەن���ی )گ���ەش���ەك���ردن ت��ەن��ی��ا ه���ەر زۆران�����ی ن��اك��ۆك��ەك��ان��ە( ل��ێ��رە لە 

كوردستان هیچ ملمالنێ و زۆرانێك لە ئارادانییە هەر بۆیە هەموو شتێك لە 

واقیعی كوردیدا بە راوەستاویی ماوەتەوە و مرۆڤی كوردیش بەدۆش داماویی 

سەیری ئەو شانۆگەرییە تاڵە دەكات. 

رەن�������د: ل���ەن���ێ���و پ��ێ��ك��ه��ات��ەی ك���ۆم���ەڵ���گ���ای ك�����وردی�����دا ئ��ێ��م��ە م���ێ���ژووی���ەك���ی پ��ڕ 

ل���ەش���ەڕم���ان ه���ەی���ە ل���ەن���ێ���وان ح���زب���ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��دا ك���ە ئ����ەم ش���ەڕك���ردن���ە 

دەگەڕایەوە بۆ جیاوازیی بیروڕا و شێوازی كاركردنی سیاسیانەی حزبەكان، 

ب��ەاڵم لە ئێستادا لەشكرێك لە ح��زب لەنێو ساحەی سیاسیدا بوونیان 

هەیە كە بەشێكی زۆریان پێیانوایە ئۆپۆزیسیۆنن، بەبڕوای تۆ حزبەكانی 

دەرەوەی دەس���ەاڵت بۆچی ن��ات��وان��ن فشاربن ی��اخ��ود هێزێكی ئۆپۆزیسیۆن 

بن؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: ج���ەن���گ ب��ەش��ێ��ك��ە ل����ە ع���ەم���ەل���ی���ەی س���ی���اس���ی���ی، ل���ەو 

جێگەیەی زم��ان��ی گفتوگۆ و لێك تێگەیشتن ك��ول و ك��ۆڵ��ەوار دەب��ێ��ت جەنگ 

ئ���ام���ادەی���ە، ب����ەاڵم ج��ەن��گ��ی پ��ارت��ەك��ان��ی ك����ورد دی����وە ن��ام��اق��ووڵ��ەك��ەی س��ی��اس��ەت 

بوو، ئەسڵەن پارتە كوردییەكان لە رەوشێكدا لە دایكبوون زمانی دایەلۆگ 

زمانێكی نامۆ بووە و ئێستا�سی لەسەربێت ناتوانن دایەلۆگ بكەن چوونكە 

ك���ۆم���ەڵ���ە ك��ارێ��ك��ت��ەرێ��ك��ن ل���ە ك����ەش و ف������ەزای ش����ەڕ و س���ڕی���ن���ەوەی ب���ەرام���ب���ەردا 

دەژی���ن و س���ووڕی ژی��ان��ی��ان س���ووڕی چەند ج��ەول��ەی ش��ەڕی گ��ەرم و كوشتار و 

رووداوی خوێناویی ب���ووە. لەگەڵتام ك��ە م��ێ��ژووی پ��ارت��ەك��ان م��ێ��ژووی جەنگە 
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ن��ام��اق��ووڵ و ك��اول��ك��اری��ی��ە ب��ێ وێ��ن��ەك��ان��ە، ب���ەاڵم ل��ەوێ��دا ل��ێ��ت ج��ی��ا دەب���م���ەوە ئ��ەو 

شەڕانە جەنگێكی فیكریی بووبن و پابەندبووبن بە جیاوازیی خەتی سیاسیی 

و روانینی سیاسییەوە )هەرچەندە لەژێر ئ��ەم پاساوەشدا رەوای��ی بە جەنگ 

نادەین(. 

زۆرب������ەی ج����ار دەگ���وت���رێ���ت ج���ی���اب���وون���ەوەی ب��اڵ��ی م��ەك��ت��ەب��ی س��ی��اس��ی��ی پ��ارت��ی 

دیموكراتی كوردستان )ج��ەالل��ی( لە باڵی م��ەال مستەفا ب��ارزان��ی )م��ەالی��ی( لە 

ساڵی 1964 ناكۆكییەكی فیكریی و ئیدۆلۆژیی لەپشتەوە بووە یان بەمانایەكی 

ت��ر ج��ی��اب��وون��ەوەی باڵی چ��ەپ ب��وو لەباڵی كۆنسەرڤاتیڤی پ��ارت��ی، ب��ەاڵم م��ن بە 

سەرنجدانێكی ورد و چ��ڕوپ��ڕ ل��ەك��ۆی وردەك���اری���ی و دی���وە ش��اراوەك��ان��ی م��ێ��ژوو و 

فاكتۆرەكانی ئەو جیابوونەوەیە بۆم دەركەوتووە ئەو لێكترازانە بەرژەوەندیی 

ش��ەخ��س��ی��ی و رۆح����ی دەس���ەاڵت���خ���وازان���ەی ه���ەری���ەك ل���ە )ئ��ی��ب��راه��ی��م ئ��ەح��م��ەد، 

ج����ەالل ت��اڵ��ەب��ان��ی( ل��ەپ��ش��ت��ەوە ب����ووە ك��ە ه�����ەردەم خ��ەون��ی��ان ب��ە س��ەرۆك��ای��ەت��ی 

پارتییەوە دەبینی، پارتییەك بێ هەبوونی كاریزمای بارزانی و رۆڵ و پشكداریی 

ب��ارزان��ی��ی��ەك��ان ت��ی��ای��دا، ج��ەن��گ��ەك��ان��ی دوات�����ری پ��ارت��ەك��ان )ب��ەت��ای��ب��ەت ل��ە ن��ی��وەی 

دووەم���������ی ح���ەف���ت���اك���ان���ی س�������ەدەی راب��������������ردووەوە( ه���ی���چ ج���ی���اوازی���ی���ەك���ی ف��ی��ك��ری��ی 

و ئ���ی���دۆل���ۆژی���ی ل���ە پ���ش���ت���ەوە ن����ەب����ووە ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەوە م��ۆت��ی��ڤ��ەك��ان��ی ه���ەری���ەك 

ل���ەم پ��ێ��ك��دادان��ان��ە ش���ەڕك���ردن ب����وون ل���ەس���ەر دەس������ەاڵت، ش���ەڕك���ردن ب���وو بە 

ئامانجی قۆرخكردنی گ��ۆڕەپ��ان��ی سیاسیی ن��ەك ش��ەڕ و ملمالنێكردن لەسەر 

پێشكەشكردنی دی��دگ��ا و مۆدیلی ج��ی��اوازی حكومداریی. راس��ت��ە دیوێكی ئەم 

جەنگانە بریتی ب��ووە لەقۆرخكردنی ج��ەم��اوەر ب��ەاڵم ه��ۆك��اری ه��ەرە سەرەكی 

بەرژەوەندیی تایبەتی بووە كە هەمیشە سەركردایەتییەكان هەڵگیرسێنەری 

بوون نەك كەسانێكی تر.

سەدام حسێن لەساڵی 1976 لەیەكێك لە وتارەكانیدا وتی )ئومێدەوارین 
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ه��ەم��وو عێراقییەك ل��ەم واڵت���ەدا بكەین ب��ە ئ��ەن��دام��ی ب��ەع��س و بەعسییەكی 

ئ��ی��م��ان��دار.. ه��ەم��وو میللەتەكەشمان ل��ەن��او نیشتمانی ع��ەرەب��ی��دا ب��ك��ەی��ن بە 

بەع�سی(. ئ��ەم خولیا بەدینەهاتووەی س��ەدام حسێن و ك��ۆی بەعسییەكانی 

عێراق، ئەنفال و جینۆساید و گۆڕی بەكۆمەڵ و عێراقێكی لێ بەرهەم هات قاتی 

سەرەوەی زیندان و نهۆمی ژێرەوەی گۆڕی بەكۆمەڵ بێت. خولیای پارتەكانی 

ك��ورد بۆ بەحزبیكردن ی��ان دروستتر بڵێم بۆ بەپارتی و یەكێتیكردنی هەموو 

ئ��ەن��دام��ان��ی گ��ەل��ی ك��وردس��ت��ان جەنگێكی خ��وێ��ن��اوی��ی چ��ل س��اڵ��ەی ل��ێ��ك��ەوت��ەوە 

كە تانهۆ شوێنەوار و كاریگەرییەكانی وەك برینێك لەسەر جەستەی شەقار 

ش���ەق���ارب���ووی ك��ۆم��ەڵ��ی ك�����وردەواری�����ی ك��ێ��م و ج���ەراع���ەت دەردەدات. پێشنیار 

دەك���ەم بچیت ه��ەر دوو كتێبی )ئ��اغ��ا و شێخ و دەوڵ�����ەت(ی ڤ��ان ب��رون��ەس��ن و 

)ك����ورد ل���ەس���ەدەی ن����ۆزدە و ب��ی��س��ت��ەم(ی ك��ری��س ك��ۆچ��ێ��را ب��خ��وێ��ن��ی��ت��ەوە ئ��ەوس��ا 

دەزانیت پارتی كوردیی زیاتر لەهەر شتێكی دیكە سەرقاڵی شەڕە نەبڕاوەكانی 

ب��ووە، شەڕێك بەزیان بەسەر هەموو تێكڕای ك��ورد و قازانج بۆ دەستەیەكی 

بچووكی قاچاخچیانی شەڕ شكایەوە و دەشكێتەوە.

ب���ۆ ب���ە�س���ی دووەم�����ی پ��رس��ی��ارەك��ەت ب��ۆچ��ی پ��ارت��ەك��ان��ی دەرەوەی دەس����ەاڵت 

ن���ات���وان���ن ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن ب����ن؟ ئ���اخ���ر ك���ێ ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن ب���ێ���ت؟ پ���ارت���ی و ی��ەك��ێ��ت��ی 

ه��ەم��وو پ��ارت��ەك��ان��ی دی��ك��ەی��ان ئ��ەگ��ەر ب��ە وەزارەت��ێ��ك��ی الوەك����ی و ه��ەرێ��م��ی��ش بێت 

بەشدار ك��ردووە لە دەس��ەاڵت��دا تاكوو هەناسەی ئۆپۆزیسیۆن س��وار بێت و 

هەر بەساوایی بخنكێت! بۆچی هیچ پارتێك ماوەتەوە لەدەرەوەی حكوومەت 

ت��ا رۆڵ��ی بەرهەڵستكار وازی ب��ك��ات؟ ئ��ەم تاكتیكەی پ��ارت��ی و یەكێتی بەشێكە 

ل���ە س��ت��رات��ی��ژی��ی��ەت��ێ��ك ك���ە س��ەرب��ڕی��ن��ی ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ە ئ��ەگ��ەرچ��ی ب����ەرووك����ەش وا 

دەردەك����ەوێ����ت ح��ك��ووم��ەت��ێ��ك��ی بنكە ف��راوان��ی��ان دام����ەزران����دووە ل��ە ب��اش��ووری 

كوردستاندا. الیەنێكی تری وەاڵمەكەم لەنێو پرسیارەكەی تۆدا دەدۆزمەوە: 
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دەڵ���ێ���ی���ت م����ێ����ژووی پ���ارت���ەك���ان م����ێ����ژووی ش������ەڕە، ك���ەواب���ێ���ت ش����ەڕ ت���اك���ە م��ۆدی��ل��ی 

بەرەنگاریی و مامەڵەی رامیارییە، ئیدی چۆن گرەنتی ئەوە دەكەیت شیوعی 

ی����ان زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن ب��ێ��ت و ب��ەی��ان��ی زێ���رەڤ���ان���ی ی����ان دژە ت��ی��رۆر 

ن���ای���دات ب��ەس��ەری��ان��دا ب���ە ت��ۆم��ەت��ی ت��ێ��ك��دان��ی ئ��ەم��ن��ی ن���ەت���ەوەی���ی؟ ج��ی��ا ل��ەم��ەش 

بە�سی زۆری ئەو پارتانەی تۆ باسیان دەكەیت دوكانی سیاسین و چی لەبازاڕی 

سیاسەتدا هەڕمێنی هەبێت ئەمان دەبنە فرۆشیاری ئەوە، لەالیەكی ترەوە 

لە كوردستان حكوومەت بەمانای باو و هاوچەرخی حكوومەت لە ئارادا نییە 

زیاتر دەسەاڵتێكی پارتۆكرا�سی و ئۆلیگاری�سی و نیپۆتیستی كاروباری كۆمەڵگە 

و ژی�����ان ب���ەڕێ���وە دەب������ات، ك���ەوات���ە ه����ەر ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ێ��ك ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی پ��ارت��ە 

دەسەاڵتدارەكانە كە ئەمەیان قەدەغە و رێگە پێنەدراوە. 

ژۆزی�����ف .ئ����ا، ش���ل س��ی��ن��گ��ر ب���ە ئ��ی��ل��ه��ام وەرگ���رت���ن ل���ە )م���اك���س ڤ��ێ��ب��ەر( پ��ارت��ی 

س��ی��اس��ی��ی ب���ە )م��اش��ێ��ن��ی ه����ەڵ����ب����ژاردن( ن�����اودەب�����ەن و ب���ە ئ���ام���ڕازێ���ك���ی دەزان�������ن بۆ 

سەركەوتن لەهەڵبژاردن و بەدەستهێنانی دەس���ەاڵت. پارتەكانی كوردستان 

)جگە لە پارتی و یەكێتی( وازی���ان ل��ەوە هێناوە دەس���ەاڵت ب��ەدەس��ت��ەوە بگرن 

چ����وون وەك وت���م دوك���ان���ی س��ی��اس��ی��ن، ل���ەب���اری واق��ی��ع��ی��ش��ەوە ئ���ەوەی���ە یەكێتی 

چ��ی ب��ەس��ەر كۆمۆنیستەكان هێنا و پ��ارت��ی چ��ۆن ل��ە یەكگرتووی ئیسالمیی دا 

لە دەڤ���ەری بادینان ه��ەر ب��ەو ج��ۆرە مامەڵە لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن دەكرێت، 

كەوابوو ئۆپۆزیسیۆن چۆن و بەچ شێوەیەك كار بكات لەكاتێكدا میلی تفەنگ 

جێی هەر زمانێكی تری گرتووەتەوە؟ رێم پێبدە بڵێم پارتگەلێك بە�سی شێر و 

س��ەرل��ەب��ەری دی��رۆك��ی��ان جەنگ بێت ئۆپۆزیسیۆن ناتوانێت رایبوەستێنێت 

بەڵكو هەر دەبێت بە میكانیزمی شەڕ هەڵسوكەوتی لەگەڵ بكرێت.  

*ئ��ەم دیمانەیە لە ژم��ارە )10 ( رۆژن��ام��ەی )رەن��د( لە هاوینی ساڵی 2007 

باوكراوەتەوە. 
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بۆردومانی ناوچە سنوورییەكان و
 ئەگەری لەشكركێشی سوپای تورك

ئامادەكردنی: شەماڵ - دڵنیا

كورتكراوەی چاوپێكەوتنی رادی��ۆی دیالۆگ لە ش��اری یۆتۆبۆری - سوێد 

لەگەڵ »ستیڤان شەمزینی«. 

دی���ال���ۆگ: ه��ێ��رش و پ��ەالم��ارەك��ان��ی ئ���ەم دوای���ی���ەی ل��ەش��ك��ری داگ��ی��رك��ەری 

تورك بۆ سەر باشووری كوردستان چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ئ���ەگ���ەر ئ��ێ��م��ە ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب���ۆ ب��اك��گ��راون��د و م��ێ��ژووی 

دەوڵ���ەت���ی ت��ورك��ی��ا، دەب��ی��ن��ی��ن ت����ورك ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ك��ۆن��ك��رێ��ت��ی دوژم���ن���ی رەه���ای 

ئەزموون و هەموو ئەو دەستكەوتانە بووە كورد بەدرێژایی مێژوو بەدەستی 

هێناون. ئەمڕۆ لەباشووری كوردستان دەسەاڵتێكی خۆجێی كوردیی هەیە، 

هەرچەندە ئێمە ددان بە كەموكوڕییەكانی ئەم دەس��ەاڵت��ەدا دەنێین بەاڵم 

بۆ یەكەمین ج��ارە لەپارچەیەكی داگیركراوی كوردستاندا بۆ ماوەیەكی درێژ 

كە بۆ حەڤدە ساڵ دەچێت دەسەاڵتێكی خۆجێی هەبێت ئەوەندە تەمەنی 
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هەبێت و درێ���ژە ب��ەف��ەرم��ان��ڕەوای��ی و ح��ك��وم��داری��ی ب���دا، هەڵبەتە رژێ��م��ی ت��ورك 

بەشێوەیەكی ئاشكرا دوژمنایەتی خۆی لەگەڵ ئەم دەسەاڵتە ناشارێتەوە 

و بەفۆرمی جیاجیا و لەسەر ئاستی جیاجیا هەوڵیداوە ئەم ئەزموونە بەهەر 

نرخێك بووە لەناوببات. 

ئەم لەشكركێشییەی لەم دواییانەدا كرایە سەر باشووری كوردستان 

و بەردەوامیی هەیە بەبیانووی هەبوونی بنكەی گەریالكانی پارتی كرێكارانی 

ك��وردس��ت��ان، جیا ل��ەوەی یەكێك لەئامانجەكانی بریتییە لەسنوورداركردن 

و الوازك�����ردن�����ی چ���االك���ی و ب���وون���ی گ���ەری���الی رزگ����اری����خ����وازی گ���ەل���ی ك���وردس���ت���ان، 

ل���ەه���ەم���ان ك����ات����دا ه��ێ��رش��ێ��ك��ە ب����ۆ س�����ەر ق���������ەوارەی ب�����اش�����ووری ك����وردس����ت����ان ك��ە 

ق���ەوارەی���ەك���ە ت���ورك���ەك���ان ت��رس��ی��ان ل��ێ��ی��ن��ی��ش��ت��ووە و وای��دەب��ی��ن��ن ئ���ەم ق���ەوارەی���ە 

دام��ەزران��دن��ی دەوڵ��ەت��ی ك��وردی��ی ب��ەدەم��ەوەی��ە. ئ��ەم��ە جیا ل��ەوە�س��ی خواستی 

ع��ەس��ك��ەر ل��ە ت��ورك��ی��ا دەهێنێتە دی، چ��وون��ك��ە ج��ەن��راڵ��ەك��ان تەنیا لەرێگەی 

ب���ژاردە و میكانیزمی س��ەرب��ازی��ی و پ��ی��ادەك��ردن��ی ئ��ۆپ��ەراس��ی��ۆن��ەوە درێ���ژە ب��ەب��وون 

و چ���االك���ی خ���ۆی���ان دەدەن وەك ی��ەك��ێ��ك ل���ە پ���ای���ە گ���رن���گ و س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی 

دەس��ەاڵت��ی ب��ڕی��اردان ل��ەواڵت��ی ت��ورك��ی��ا. ئ��ەم هێرشەی ب��ەم دوای��ی��ە ك��رای��ە سەر 

كوردستان ئەڵقەیەكە لە ئەڵقەكان و سیناریۆیەكە لە سیناریۆكانی رژێمی 

ت����ورك ب���ۆ دژای���ەت���ی���ك���ردن���ی ك����ورد ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی گ��ش��ت��ی��ی و ه��ەرێ��م��ی ب���اش���ووری 

كوردستان بەتایبەت، ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە دەبینین چ لەسەر ئاستی شەقامی 

ك��وردی��ی چ ل��ەس��ەر ئاستی دەس��ەاڵت��ی سیا�سی ك���ورد ت���اراددەی���ەك ئ��ەم پرسە 

وەك خۆی و وەك ئەوەی هەیە بایەخی پێنەدراوە و وەرنەگیراوە.

ب��ەك��ورت��ی دەك���رێ���ت بڵێین ئ��ام��ان��ج��ی س��ەرەك��ی��ی ئ���ەم ه��ێ��رش��ە ل����ەدوو خ��اڵ��دا 

چ����ڕ دەب�����ێ�����ت�����ەوە: خ����اڵ����ی ی���ەك���ەم���ی���ان ب���ری���ت���ی���ی���ە ل����ە ه���ێ���رش���ك���ردن ب����ۆ س������ەر پ���ارت���ی 

ك��رێ��ك��اران��ی ك��وردس��ت��ان ك��ە پ��ارت��ێ��ك��ی رزگ���اری���خ���وازی ك����وردە و ت��ێ��دەك��ۆش��ێ��ت بۆ 
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دەستەبەركردنی مافەكانی خەڵكی كورد لەباكووری كوردستان. دووەمیان 

هەوڵدانە بۆ شكستپێهێنان ب��ەم ئ��ەزم��وون��ەی كوردستان بە تایبەت ئەمڕۆ 

ك��وردس��ت��ان ل��ەس��ەروب��ەن��دی كێشمەكێشێكی گ���ەورەدای���ە ل��ەگ��ەڵ دەوڵ��ەت��ی 

ناوەند لەعێراق، بۆ سەندنەوەی كەركووك و جێبەجێكردنی بڕگە و بەندەكانی 

م���اددەی س��ەد و چلی دەس��ت��ووری هەمیشەیی ع��ێ��راق. وەك دەیبینین رژێمی 

ع��ێ��راق ی���ان بابڵێین دەوڵ���ەت���ی ن��اوەن��دی��ی ع��ێ��راق ل��ە رێ��گ��ەی ك��ۆس��پ و ت��ەگ��ەرە 

دروس��ت��ك��ردن��ەوە ب��ارێ��ك��ی وەه����ای ه��ێ��ن��اوەت��ە پ��ێ��ش��ەوە ت��ا ئ���ەو م����اددەی هیچی لێ 

نەچێتە پێشەوە بەپێی دڵخوازی كورد و ناوەڕۆكی راستەقینەی دەستووری 

هەمیشەیی عێراق.

دی�����ارە دەوڵ���ەت���ی ت��ورك��ی��ا رۆڵ����ی ه���ەب���ووە ل���ەت���ەگ���ەرە خ��س��ت��ن��ە ب���ەردەم���ی ئ��ەو 

م��اددەی��ە و دەی���ەوێ ك���ارا و ك��اری��گ��ەرت��ر ل��ە پێشوو رۆڵ ببینێت لەنێو ق��وواڵی��ی 

پرسە گەرمەكانی عێراقدا، بەتایبەت لەو وەختەی الیەنی كوردیی دەی��ەوێ 

كارتێكی گووشار بێت بۆ سەر دەوڵەتی ناوەندیی لەرێگەی ئەو پڕۆژە و پالنەی 

هەیەتی بۆ ریفۆرمكردنی كابینەكەی ن��وری مالیكی، كە ئ��ەم پالنە خزمەت 

دەك��ات بەكوردستان بەشێوەیەكی گشتیی )ل���ەرووی سیاسییەوە( خزمەت 

دەك��ات بە چوونە پێشەوەی بڕگەكانی م��اددەی سەدوچل، خزمەت دەكات 

ب��ەی��ەك��الك��ردن��ەوەی ئ���ەو پ��رس��ە ئ���اڵ���ۆزان���ەی ل���ەم دوای���ی���ان���ەدا س��ەری��ان��ه��ەڵ��داوە 

ل��ەن��ێ��وان ك���ورد و ع��ێ��راق��دا، خ��زم��ەت دەك���ات ب��ە م��ەس��ەل��ەی دەرم���اڵ���ەی هێزی 

پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی ك���وردس���ت���ان، خ���زم���ەت دەك�����ات ب������ەدۆزی ب���ودج���ە ك���ە ل����ەم دوا 

دواییانەدا چ��ارەس��ەر ك��را، ب��ەاڵم هێشتاش بێنە و بەردەیەكی زۆری لەسەرە 

لەسەر ئاستی سیاسیی كوردستان و عێراق. 

دی���ال���ۆگ: پ���اش رووخ���ان���ی رژێ���م���ی دی��ك��ت��ات��ۆر و ن��ەم��ان��ی س�����ەدام حسێن 

ل���ەس���ەر دەس�����ەاڵت ب��ەئ��اش��ك��را واڵت����ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ەرگ��ری��ی 
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لەهاتنی ه��ێ��زی ت���ورك دەك���رد ب��ۆ ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان، ب���ەاڵم م��اوەی��ەك��ە 

واڵت�������ە ی���ەك���گ���رت���ووەك���ان���ی ئ���ەم���ەری���ك���ا چ�������رای س��������ەوزی داگ�����ی�����رس�����ان�����دووە ب��ۆ 

لەشكركێ�سی ت��ورك��ی��ا، ب���ەرای ئ��ێ��وە ئ��ەم گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ە چییە لەسیاسەتی 

ئەمەریكا بەرامبەر بە دەوڵەتی توركیا و لەشكركێشییەكانی توركیا بۆسەر 

باشووری كوردستان؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: م��وم��ك��ی��ن��ە ب��ەش��ێ��ك��ی زۆری ب���ۆ چ���اك���ب���وون���ەوە ی��اخ��ۆ 

ب��اش��ت��رب��وون��ی پ��ەی��وەن��دی��ی دیپلۆماسیی و هاوپەیمانێتی ن��ێ��وان رژێ��م��ی ت���ورك و 

ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە. كاتێك س��اڵ��ی 2003 و ل��ەك��ات��ی خ��ۆ ئ��ام��ادەك��ردن��ی واڵت��ە 

ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ب���ۆ ئ���ۆپ���ەراس���ی���ۆن���ی ئ����ازادی����ی ع���ێ���راق، پ���ەرل���ەم���ان و 

ح��ك��ووم��ەت��ی ت��ورك��ی��ا رێ��گ��ری��ی ك���رد ل��ەه��ێ��ز و س��وپ��ای ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ۆ بەكارهێنانی 

ئ��اس��م��ان��ی واڵت���ەك���ەی���ان ب��ەم��ەب��ەس��ت��ی ب����ۆردوم����ان و ه��ێ��رش��ك��ردن��ە س����ەر رژێ��م��ی 

پێشووی عێراق. ئەمە تەنگژە و بارگرژییەكی دیپلۆماسیی زۆری لەنێوان رژێمی 

توركیا و واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا پێكهێنا، هەرچەندە پەیوەندییەكی 

توندوتۆڵ و مێژوویی لەنێوان ه��ەردوو واڵت��دا هەبوو، ب��ەاڵم ئەمە وایكرد تا 

راددەیەك ساردیی بكەوێتە پەیوەندیی نێوانیانەوە. 

ب�����ەم دوای����ی����ان����ە و ل���ەرێ���گ���ەی ه����ەوڵ����ە دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ی��ەك��ان��ی رەج�������ەب ت��ەی��ب 

ئ����اردۆگ����ان و ب��ەت��ای��ب��ەت ل����ەو گ��ەش��ت��ەی ل����ەم����اوەی راب���������ردوودا ك�����ردی ب���ۆ واڵت���ە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و بینینی لەنزیكەوەی س��ەرۆك��ی ئەمەریكا )ج��ۆرج 

ب����وش(، ت��ون��را ت���اراددەی���ەك ت��ورك��ی��ا م��ت��م��ان��ەی خ���ۆی الی ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ەدەس��ت 

بهێنێتەوە. ه���ەروەه���ا ه��ەڵ��ك��ردن��ی ئ���ەم چ���را س����ەوزە ب��ۆ ل��ەش��ك��ری داگ��ی��رك��ەری 

ت�����ورك پ���ەی���وەن���دی���ی���دارە ب������ەوەی ئ��ەم��ەری��ك��ای��ی��ەك��ان م��ت��م��ان��ەی��ان ك���اڵ���ب���ووەت���ەوە 

ب��ەس��ەرك��ردای��ەت��ی س��ی��اس��ی��ی ك���وردس���ت���ان ك���ە ل���ە ب���اش���ووری ك���وردس���ت���ان وەك 

دەس�����ەاڵت�����ی س���ی���اس���ی���ی و ح����ك����ووم����ەت ف����ەرم����ان����ڕەوای����ی �س�����ێ پ����ارێ����زگ����ا دەك�������ەن. 



84

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

ك��اڵ��ب��وون��ەوەی متمانەی ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ەك��ورد و ه��ەڵ��دان��ەوەی الپ��ەڕەی��ەك��ی نوێ 

لەپەیوەندیی و هاوپەیمانێتی ئەمەریكا لەگەڵ توركیا بوونە هۆی هەڵكردنی 

ئەم چرا سەوزە بۆ لەشكری توركیا تا هێرش بكاتە سەر باشووری كوردستان.

ه��ۆك��ارێ��ك��ی ت���ری ئ���ەم پ��رس��ە ل����ەوەدای����ە ئ��ەم��ەری��ك��ا ی���ان ب��اب��ڵ��ێ��ی��ن س��ی��اس��ەت��ی 

دەرەوەی ئەمەریكا بەشێوەیەكی گشتیی تا ئەم خولەكە ناوی پارتی كرێكارانی 

ك��وردس��ت��ان ك��ە پ��ارت��ێ��ك��ی رزگ���اری���خ���وازی ب���اك���ووری ك��وردس��ت��ان��ە ل��ەن��ێ��و لیستی 

رە�س���ی رێ��ك��خ��راوە تیرۆریستییەكان ت��ۆم��ار ك���ردووە و دەرینەهێناوە، ئەمەریكا 

دژی ه��ەم��وو ئ���ەو رێ��ك��خ��راوان��ەی��ە ن���اوی���ان ل��ە ل��ی��س��ت��ەك��ە ه���ات���ووە و پشتیوانیی 

ل��ەج��ەن��گ��ی )دژە ت���ی���رۆر( دەك������ات، پ��ش��ت��ی��وان��ی��ی ل��ەه��اوپ��ەی��م��ان��ەك��ان��ی دەك�����ات بۆ 

ب���ەرەن���گ���ارب���وون���ەوەی ت���ی���رۆر و ل���ە ج��ەن��گ��ی) دژە ت����ی����رۆر(دا. ل���ەم رووەوە ه��ەوڵ��ە 

دیپلۆماسییەكانی توركیا بەدیاریكراویی سەردانەكەی ئاردۆگان بۆ ئەمەریكا 

ك��اری��گ��ەری��ی ب��ا�س��ی ه��ەب��وو ل��ەس��ەر پ��ت��ەوك��ردن و ت���ازەك���ردن���ەوەی هاوپەیمانێتی 

ت���ورك���ی���ا دەگ�������ەڵ ئ���ەم���ەری���ك���ا و ه���ەڵ���خ���ڕان���دن���ی پ��ش��ت��ی��وان��ی��ی ئ���ەم���ەری���ك���ا ل��ەك��ات��ی 

هێرشكردنە سەر باشووری كوردستان لەالیەن سوپای توركەوە. 

الیەنەكی تری ئەم مەسەلەیە لەوەدا دەبینمەوە تا ئێستا سەركردایەتی 

سیاسیی ك��وردس��ت��ان بێدەنگە ل��ەب��ەرام��ب��ەر ئ��ەو لەشكركێشیی و هێرشانەی 

دەكرێتە سەر باشووری كوردستان، هەرچەندە سەرۆكی هەرێم )مەسعود 

بارزانی( لە ماوەی پێشوودا رایگەیاند شتێكی هەرزان نییە بۆ توركیا دەست 

ل��ەك��اروب��اری ن��اوخ��ۆی ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان وەرب���دا، چوونكە ل��ەب��ەرام��ب��ەردا 

ك�����وردی�����ش دەس������ت ل�����ەك�����اروب�����اری ن�����اوخ�����ۆی ت���ورك���ی���ا ی�����ان دی����ارب����ەك����ر )ئ����ام����ەد( 

وەردەدات، بەاڵم لەراستیدا ئەم لێدوانانە لەباری واقیعییەوە نەهاتوونەتە 

دی و ه��ی��چ��ی��ان ل���ێ س����ەوز ن����ەب����ووە، ب��ۆی��ەك��ا ئ��ەم��ەری��ك��ا ت��رس��ێ��ك��ی ل����ەوە ن��ەم��اوە 

باشووری كوردستان بەهۆی لەشكركێشییەوە ببێتە هەرێمێكی ناسەقامگیر 
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و ئەمنییەتی تێكبچێت. ئەمەریكا هەست ن��اك��ات لەشكركێشیی كاریگەریی 

ه��ەب��ێ��ت ل���ەس���ەر رەو�س������ی س��ەق��ام��گ��ی��ری��ی ك���وردس���ت���ان چ��وون��ك��ە دەزان����ێ����ت دوو 

حزبەكە بەرگریی چەكدارانە لەهەرێمەكەیان ناكەن، بۆیە ئەمەریكا رێگەی 

لەشكركێشیی توركی وا ئاسان داوە. 

ئەمانە هەموو تێكڕا وایانكردووە زەرفییەت بۆ توركیا بێتەدی تا بتوانێت 

ئ��ام��ان��ج��ەك��ان��ی ل���ە ق���وواڵی���ی خ���اك���ی ب����اش����ووری ك���وردس���ت���ان���دا ب��ه��ێ��ن��ێ��ت��ەدی، كە 

بێگومان ئەگەر 20% ئامانجی ئۆپەراسیۆنی تورك بریتی بێت لە تێكوپێكدانی 

ب����ارەگ����ا و ب��ن��ك��ەك��ان��ی گ����ەری����ال ئ������ەوە 80% پ���ەی���وەن���دی���ی ه���ەی���ە ب��ەت��ێ��ك��وپ��ێ��ك��دان��ی 

ئ���ەزم���وون���ی ب���اش���ووری ك���وردس���ت���ان و ت��ێ��ك��وپ��ێ��ك��دان��ی رەو�س������ی ئ��ەم��ن��ی��ی ه��ەرێ��م��ی 

كوردستان. توركیا لەپێشتریشدا لەم رووەوە بەشێوەی ناراستەوخۆ درێغی 

ن��ەك��ردووە ل��ەم ك��ارە و لەرێگەی ورووژان���دن���ی ئیحساساتی توركمان بەهۆی 

ب������ەرەی ت��ورك��م��ان��ی��ی��ەوە ب���ەدی���اری���ك���راوی���ی ل��ەن��ێ��و ج���ەرگ���ەی ش�����اری ك���ەرك���ووك. 

لەماوەی راب��ردووش��دا بۆمان دەرك��ەوت دوو بەهێزترین تەقینەوەكانی ساڵی 

راب���ردوو لەشاری ك��ەرك��ووك و شێخان بەشێوەی ناڕاستەوخۆ توركیا تێیدا 

پشكداربووە كە ئەو دوو شارە لەسەر لێواری گەڕانەوەن بۆ نێو جوگرافیای 

كوردستان. پێموایە گۆڕانێك هەیە لە پەیوەندییەكانی ئەمەریكا و توركیادا، 

ئەم گۆڕانە بەداخەوە گۆڕانێكی سلبی بوو سەبارەت بەخەڵكی كوردستان، 

هەم سەبارەت بە باشووری كوردستان، هەم سەبارەت بە پارتی كرێكارانی 

كوردستان.   

دیالۆگ: ئەم هێرشانە تاچەند درێژەیان دەبێت و پێتوایە مەوداكەی 

كورت دەبێت یان مەودایەكی درێژیان هەیە؟. 

ستیڤان شەمزینی: هێشتا ئەجیندای راستەقینەی سوپای توركیا تاریكیی 

زۆری ل��ەس��ەرە و ب��ۆم��ان ئاشكرا ن��ەب��ووە م���اوەی چەند ئ��ەم لەشكركێشیییە 
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درێ��ژە دەكێ�سێ، ب��ەاڵم كورتی و درێژیی م��ەوداك��ەی پەیوەندیی ب��ەوەوە هەیە 

تاچەند خەڵكی كوردستان ب��ەرەن��گ��اری سیاسەت و سوپای ت��ورك دەبنەوە 

لە خاكەكەیاندا، ئەمە بە�سی هەرە سەرەكیی مەسەلەكەیە. ئەگەر خەڵكی 

ك��وردس��ت��ان ب��ت��وان��ن داك���ۆك���ی ل��ە دەس��ت��ك��ەوت��ەك��ان��ی خ��ۆی��ان و ب��ت��وان��ن داك��ۆك��ی 

ل����ە خ���اك���ی خ����ۆی����ان ب���ك���ەن ئ������ەوە رەن���گ���ب���ێ ه���ێ���رش���ەك���ان���ی س����وپ����ای ت���ورك���ی���ا درێ�����ژە 

نەكێشن، بەاڵم ئەگەر بەمشێوەیەی ئێستا هەیە بەردەوام بین لە بێدەنگی 

لەوانەیە توركیا هەتا هێنانەدی هەموو ئامانجەكانی ب��ەردەوام بێت لەسەر 

ئۆپەراسیۆنەكەی، وەك وتیشم دی��ار نییە ئامانجەكان چین؟ ب��ەاڵم ئ��ەوەی 

روون و ئاشكرایە هەوڵێكە بۆ لەباربردنی ئەو نیمچە حكوومەتەی باشووری 

ك��وردس��ت��ان. ب��ەب��ڕوای م��ن پ��ووچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی ئ��ەم پیالنە پەیوەستە ب��ەوەی 

ت���ا چ���ەن���د ئ���ی���رادەم���ان ه���ەی���ە ب���ۆ ب���ەرام���ب���ەرك���ێ و رووب�����ەڕووب�����وون�����ەوەی س��وپ��ای 

داگیركەی تورك.

الیەنێكی تری ئەم پرسە ئەوەیە لە توركیا جەنراڵەكان ئێستا توانیویانە 

كۆڕایی و رای گشتییەكی توركیی بەدەست بهێنن لەدژی باشووری كوردستان 

بۆئەوەی هێرش و لەشكركێشیی بكەنە سەر ئەم بەشەی كوردستان، بۆیەكا 

وەزع����ی ن��اوخ��ۆی ت��ورك��ی��اش پ��ەی��وەن��دی��ی ب��ەم��اوە و ك��ات��ی ه��ێ��رش��ەك��ان��ەوە ه��ەی��ە، 

ئ��ەگ��ەر رای گشتیی ت��ورك��ی��ا ب��ڕی��اری��دا ی��اخ��ۆ ه��ەڵ��وەس��ت��ەی ك��رد ل��ەس��ەر ئ��ەوەی 

پێویستە لەشكركێشیی بۆ سەر كوردستان بوەستێت ئەوە بێگومان ئەم رای 

گشتییە ویستی جەنراڵەكان پاشەكشە پێدەكات، ب��ەاڵم تا ئ��ەم دەقیقەیە 

ه��ێ��ش��ت��ا س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان و ج���ەن���راڵ���ەك���ان ه���اوك���وف و ت���ەب���ا ب�����ەردەوام�����ن ل��ەس��ەر 

هەڕەشەكانیان لە دژی باشووری كوردستان. 

ه��ەرچ��ەن��د س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان و پ��ی��اوان��ی ح��ك��ووم��ەت وەك ئ����اردۆگ����ان و گ��وی��ل 

رایدەگەیەنن ئامانجی ئەوان، ئامانجێك نییە بۆ سەر قەوارەی خۆبەڕێوەبەری 
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باشووری كوردستان و تەنێ چاالكییەكی سەربازیی سنووردارە بۆ سەر بنكە 

و ب��ارەگ��اك��ان��ی پ��ارت��ی ك��ارگ��ەران��ی ك��وردس��ت��ان، ب���ەاڵم ل��ەراس��ت��ی��دا ئ��ەم لێدوانانە 

دوورن لەواقیعەوە، چوونكە مەبەستی سەرەكییان زیاتر تێكدانی رەو�س��ی 

ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان��ە، ب����ەاڵم ه���ەر ك��ات��ێ��ك ئ���ەو ه��اوت��ەب��ای��ی��ە ل��ەت��ورك��ی��ا گ���ۆڕا 

ب��ەوەی هەڵوێستی سیاسییەكان ی��ان جەنراڵەكان گ��ۆڕا و پاشەكشەی كرد 

ل��ەب��ی��رك��ردن��ەوە و هەڵوێستی لەشكركێشیی ب��ۆ س���ەر ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان، 

دیسان دەبێتە هۆی كورتهێنانی ئەم ئامانجە و رەنگبێ بەجۆرێكی جادوویی 

س����وپ����ای ت������ورك ل����ە ك����وردس����ت����ان پ���اش���ەك���ش���ە ب����ك����ەن، ب������ەاڵم ت����ا ئ��ێ��س��ت��ا و ئ���ەم 

خ��ول��ەك��ەی ق��س��ە ل���ەگ���ەڵ ت���ۆ دەك�����ەم ب����ۆردوم����ان و ه��ێ��رش��ە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان و 

سنووربەزاندنی لەشكری داگیركەری توركیا بۆ سەر باشووری كوردستان 

بەچڕوپڕیی هەر بەردەوامە.

دی��ال��ۆگ: بەرپرسێكی پارتی كرێكارانی كوردستان دەڵ��ێ��ت: ئەگەر بێتو 

ف��ش��ارەك��ان ل��ەس��ەر پ��ارت��ەك��ەی��ان زی��ات��ر بێت و ئ��ەم هێرشانە ب��ەردەوام��ی��ی��ان 

ه���ەب���ێ���ت، ئ���ێ���م���ە چ����االك����ی دەخ����ەی����ن����ە ن������او ش�������ارە ك����وردی����ی����ەك����ان����ی ب����اك����ووری 

ك��وردس��ت��ان و ت��ورك��ی��ا، ب���ەاڵم پێتوانییە دەب��وای��ە ئ��ەم ك���ارە زووت���ر بكرایە و 

هێزەكانی پارتی كرێكارانی كوردستان ئ��ەم چاالكییانەیان بكردایە لەناو 

شارەكانی باكووری كوردستان و زەب��ری كاریگەریان لەسوپای داگیركەی 

تورك بدایە بۆ ئەوەی كێشەی زیاتریان بۆ دەوڵەتی توركیا بخوڵقاندایە؟. 

ستیڤان شەمزینی: ئەم مەسەلەیە دووالیەنی هەیە، الیەنی یەكەمیان 

خ���ۆی ل����ەوەدا دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە ل���ەم���اوەی راب������ردوودا پ��ارت��ی ك��رێ��ك��اران��ی ك��وردس��ت��ان 

تاكالیەنە ئاگربڕی راگەیاند و داوای لەكۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و رای گشتیی 

جیهانیی كرد پێویستە هاوكاریی بكەن بۆ چارەسەركردنی كێشەی ك��ورد كە 

كێشەیەكی سیاسییە لەتوركیادا بە رێ��گ��ەچ��ارەی ئاشتییانە، ئ��ەم دیتنە بۆ 
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م��اوە و كاتێكی دوورودرێ����ژ رای س��ەرك��ردەك��ان��ی پ��ارت��ی كرێكارانی ك��وردس��ت��ان  و 

س��ی��اس��ەت��ی گشتیی ئ���ەو پ��ارت��ە ب����وو، ل���ەب���ەرئ���ەوە پ��ارت��ی ك��رێ��ك��اران��ی ك��وردس��ت��ان 

چاوەڕوانی وەاڵمدانەوەی رژێمی تورك بوو، بۆیە لەخۆ ئامادەكردندا نەبووە 

ت��ا رێوشوێنی س��ەرب��ازی��ی بگرێتە ب��ەر ب��ۆ گ��ورزوەش��ان��دن ل��ە بنكە و پایەگاكانی 

جەندرمە یاخۆ ئامانجەكانی نێوخۆی دەوڵەتی توركیا. الیەنەكەی تری ئەوەیە 

لەراستیدا پارتی كرێكاران خۆشبین و وەهمدار ببوو بەو پڕۆژەیەی بۆ ئاشتی 

پێشكە�سی كردبوو، بەاڵم بەپێچەوانەوە دەوڵەتی تورك لەئامادەكاریدا بوو 

بۆ كۆكردنەوەی سوپا و یەكە تایبەتەكانی جەندرمە و كۆماندۆ بەمەبەستی 

زەمینەسازیی بۆ هێرشكردنە سەر باشووری كوردستان و پەكەكە.

ب���ەڵ���ێ ئ�����ەوە ج��ێ��گ��ەی ت��ێ��ب��ی��ن��ی ئ��ێ��م��ەش��ە ك���ە پ���ارت���ی ك���رێ���ك���اران���ی ك���وردس���ت���ان 

ل��ەس��ەرچ��ی وەس���ت���اوە ت��اوەك��و دژە ه��ێ��رش ی���ان هێرشێك ل��ەن��ێ��وخ��ۆی ت��ورك��ی��ادا 

دەستپێبكات بۆ سەر بنكە و پایەگاكانی جەندرمە و ئامانجە ستراتیژییەكانی 

دەوڵەتی توركیا؟,. هەتا ئەو هێرشەی چڕوپڕەی توركیا ئێستا دەیكاتە سەر 

كوردستان بەو جۆرە كاریگەرانەی هەیەتی رۆڵی نەبووبا. ئێستاش نەچووە 

بچێ و پێویستە ل��ەس��ەر پ��ارت��ی ك��رێ��ك��اران��ی ك��وردس��ت��ان و ه��ێ��زەك��ان��ی گ��ەری��ال دژە 

چاالكیی و دژە هێرش بنووێنن لەنێوخۆی واڵتی توركیادا، بەاڵم دەبێت ئاماژە 

بدەین بۆ ئەوەی پێویستە ئەو دژە هێرش و چاالكیانەی پەكەكە لەباكووری 

كوردستان پێی هەڵدەستێت، دوورب��ێ��ت لەشێوازی تیرۆریستانە ی��ان نزیك 

ل��ەش��ێ��وازی پ��ەرچ��ەك��رداری رێ��ك��خ��راوە تیرۆریستییەكان، چ���وون یەكێك لەو 

تۆمەتانەی ب��ەردەوام دەخرێتە پاڵ پارتی كرێكارانی كوردستانی رزگاریخواز 

ب��ری��ت��ی��ی ب���ووە ل��ەگ��ون��اه��ب��ارك��ردن ب��ە ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ك���ردەوەگ���ەل���ی ت��ی��رۆری��س��ت��ی��ی و 

كوشتنی خەڵكی سڤیل لە واڵتی توركیا. هەرچەندە لەنێوانی دوو كەوانەدا 

وش�����ەی »ت���ی���رۆری���س���ت« دادەن�����ێ�����م، ل����ەب����ەرئ����ەوەی ه���ەم���وو ك����ردەوەك����ان����ی پ��ارت��ی 
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كرێكارانی كوردستان لەبەرامبەر دەوڵەتی توركیا كردار نەبووە پەرچەكردار 

ب�����ووە، ب����ەاڵم ئ�����ەوەی پ��ێ��وی��س��ت��ە ب��ی��ڵ��ێ��ی��ن ئ���ەوەی���ە گ��رن��گ��ە ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ژی��ران��ە 

لەئامانجەكان بدرێن و بەجۆرێك نەبێت لە چاویلكەی رای گشتیی جیهانییدا 

وەك تیرۆر خۆی بنووێنێت.  

دی���ال���ۆگ: س���ەرك���ردای���ەت���ی س��ی��اس��ی��ی ك���وردس���ت���ان دەڵ���ێ���ن ئ��ێ��م��ە ش��ەڕێ��ك 

ن���اك���ەی���ن پ���ەی���وەن���دی���ی ب��ەئ��ێ��م��ەوە ن���ەب���ێ���ت، ب�����ەاڵم ه���ەواڵ���ەك���ان ئ����ام����اژە ب���ەوە 

دەدەن ئ������ەو ل���ەش���ك���رك���ێ���ش���ی���ی���ەی ت�������ورك ك����ردووی����ەت����ی����ی����ە س������ەر ب����اش����ووری 

كوردستان ژێرخانی ئابووری كوردستان زیانی پێكەوتووە، ئایا بەبڕوای 

ئێوە ئ��ەم لەشكركێشییەی ت��ورك زیانی راس��ت��ەوخ��ۆی بە خەڵكی باشوور 

نەگەیاندووە تا سەركردایەتی كورد ئاوها بێدەنگە و لە دوورەوە سەیری 

بارودۆخەكە دەكات؟. 

س���ت���ی���ڤ���ان ش���ەم���زی���ن���ی: ت����راژی����دی����اك����ە ل������ەوەدای������ە س����ەرك����ردای����ەت����ی س��ی��اس��ی��ی 

ك��وردس��ت��ان رای��دەگ��ەی��ەن��ێ ئامانجی لەشكركێشیی ت��ورك��ی��ا ب��ۆ س��ەر ق���ەوارەی 

ب����اش����ووری ك���وردس���ت���ان ن��ی��ی��ە، پ��رس��ی��ار دەك���ەی���ن ئ��ای��ا زی���ان���ب���اری راس��ت��ەق��ی��ن��ە و 

س��ەرەك��ی ل���ەم م����اوەی پ��ێ��ش��وودا و ل��ەئ��ەن��ج��ام��ی ب��ۆردوم��ان��ی ه��ێ��زە ه��ەوای��ی��ەك��ان 

و ل��ەش��ك��رك��ێ��ش��ی��ی ت��ورك��ی��ا ت���اوەك���و ئ��ێ��س��ت��ا ك���ێ ب�����ووە ج��گ��ە ل���ە خ��ەڵ��ك��ی سڤیلی 

باشووری كوردستان؟. لەماوەی رابردوودا شەهید و برینداری زۆری سڤیل 

ل��ەگ��ون��دەك��ان��ی ب��ن��اری ق��ەن��دی��ل دراوە، دەی���ان خ��ان��ووی ه��اوواڵت��ی��ان��ی ب��ێ چەك 

رووخ���اون، دەی��ان گوند لەبناری قەندیل و ناوچە سنوورییەكان چۆڵكراون 

و خەڵكەكەی ئ���اوارە ب���وون، چ��ەن��دان كێڵگەی كشتوكاڵیی وێ���ران و خاپوور 

بووە، هەزاران سەر مەڕ و ئاژەڵ لەناوچوون، هەموو ئەمانە راستەوخۆ زیانن 

بۆ ژێرخانی كوردستان، زیانن بۆ داهاتووی ئابووری باشووری كوردستان. 

دووب����ارەی دەك��ەم��ەوە و دەڵ��ێ��م ت��ا ئ��ەم خ��ول��ەك��ەی قسە ل��ەگ��ەڵ ت��ۆدا دەك��ەم 
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زی��ان��ب��اری راستەقینە ج��ەم��اوەری ك��وردس��ت��ان ی��ان خەڵك و گوندنشینەكانی 

باشووری كوردستان بووە. 

راس��ت��ی��ی��ەك��ەی س��ەرك��ردای��ەت��ی سیاسیی ك��وردس��ت��ان دەی���ەوێ���ت ل��ەرێ��گ��ەی 

ئەم لێدوانانەوە شەڕ لەخۆی دوور بخاتەوە، كەچی لەراستییدا شەڕ لەماڵی 

ئەودایە و شەڕەكەش شەڕێك نییە لەتوانادا بێت بەلێدوانی نەرم و نیان لە 

باشووری كوردستان دوور بخرێتەوە، چوونكە وەك وتم ئامانجی ستراتیژیی 

توركیا بریتییە ل��ە دژایەتیكردنی ئ��ەزم��وون��ی سیاسیی ب��اش��ووری كوردستان 

و دژای���ەت���ی���ك���ردن���ی ه����ەر ق����ەوارەی����ەك����ی ك����وردی����ی ل���ەه���ەر ش��وێ��ن��ێ��ك��ی واڵت���ەك���ەی���دا 

ك��ورد بنیاتی نابێت. تەنانەت وەك خۆیان دەڵێن ئەگەر دەوڵەتێكی كوردیی 

ل��ەن��ێ��وەڕاس��ت��ی ئ��ەف��ری��ك��ادا دروس���ت ببێت ئێمە دژای��ەت��ی دەك��ەی��ن! ئەگەریش 

الپ����ەڕەك����ان����ی م���ێ���ژوو ه���ەڵ���ب���دەی���ن���ەوە ئ���ەوەش���م���ان ب����ەرچ����او دەك����ەوێ����ت م���ێ���ژووی 

ت��ورك��ی��ا م��ێ��ژووی��ەك��ە س���ەرل���ەب���ەری س��ەف��ق��ات��ی س��ی��اس��ی��ی��ە ل���ەگ���ەڵ دەوڵ���ەت���ان���ی 

ناوچەیی و هەرێمیی و جیهانیی ب��ۆ لەباربردنی دەستكەوتەكانی ك��ورد لەهەر 

پارچەیەكدا بووبێت. لەمێژوودا بینیومانە ل��ەزۆر وەختدا رژێمی عێراق یان 

ئێران ئامادەبوون ددان بنێن بە بەشێك لەمافەكانی كورد یان ئامادەبوون 

چ��ەن��د م��اف��ێ��ك��ی خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری��ی و ك��ول��ت��ووری��ی و رۆش��ن��ب��ی��ری��ی ب���ەك���ورد ب���دەن، 

ب����ەاڵم ب��ەك��اری��گ��ەری��ی و ك��ارت��ێ��ك��ردن و ه���ەڕەش���ەی ت��ورك��ی��ا ه��ەم��وو ئ���ەم م��اف��ان��ە 

زەوتكراونەتەوە و لە كورد سەندراونەتەوە.  

ب��ە ب���ڕوای تایبەتی خ��ۆم ئامانجی ئ��ەم هێرشە زی��اد ل��ەه��ەر شتێك ب��ۆ سەر 

ق�������ەوارەی ب����اش����ووری ك��وردس��ت��ان��ە و ئ����ەم ل���ێ���دوان���ە ن��وێ��ی��ان��ەی س��ەرك��ردای��ەت��ی 

س���ی���اس���ی���ی ه���ەرێ���م���ی ب�����اش�����ووری ك����وردس����ت����ان )ب����ەپ����ێ����چ����ەوان����ەی ل���ێ���دوان���ەك���ان���ی 

پ��ێ��ش��ووی��ان��ە چ���ون پ��ێ��ش��ت��ر ل���ە ل��ێ��دوان��ەك��ان��ی��ان��دا ب��اس��ی��ان ل��ەب��ەرگ��ری��ی دەك�����رد و 

رای��ان��دەگ��ەی��ان��د ك��وردس��ت��ان دەب��ێ��ت��ە گ��ۆڕس��ت��ان��ی ل��ەش��ك��ری ت��ورك��ی داگ��ی��رك��ەر( 
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لێدوانگەلێكی ف��ری��ودەران��ەن و لێدوانگەلێكن ناتوانن خ��زم��ەت بەپاراستنی 

قەوارەی باشووری كوردستان بكەن، بەپێچەوانەوە زیاتر رێگە خۆشدەكەن 

بۆ لەشكری تورك تا بەردەوام بێت لەسەر ئامادەسازیی بۆ لەشكركێشییەكانی 

بۆ سەر كوردستان، چوونكە كاربەدەستانی دەوڵەتی تورك هەست دەكەن 

هیچ هێزێك نییە بەرپەچیان بداتەوە، هیچ هێزێك نییە شەڕ بكات جگە لەو 

گ��ەری��الی��ان��ەی پ��اس��اوی خ���ودی ش��ەڕەك��ەن و ب��ەن��اچ��اری��ی دەب��ێ��ت بەشێوەیەك 

لەشێوەكان ئەو شەڕە بكەن و بەرپەچی لەشكری داگیركەری تورك بدەنەوە. 

*ئ���ەم دی��م��ان��ەی��ە ك��ورت��ك��راوەی دی��م��ان��ەی��ەك��ی رادی����ۆی )دی���ال���ۆگ(ە ل��ەش��اری 

ی�����ۆت�����ۆب�����ۆری- س����وێ����د، ك����ە ل���������ەرۆژی 24\2\2008 ل����ەگ����ەڵ رۆژن�����ام�����ەن�����ووس

« ستیڤان شەمزینی«سازیداوە.
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پەكەكە و حكوومەتی هەرێم و
 گووشارەكانی دەوڵەتی تورك

ئا: تارا محەمەد                                                                                                                            

چ����اوپ����ێ����ك����ەوت����ن����ی رۆژن��������ام��������ەی »م�����ی�����دی�����ا« ل������ەگ������ەڵ »س����ت����ی����ڤ����ان ش���ەم���ی���ن���ی« 

سەرنووسەری گۆڤاری شەپۆل.

میدیا: دەگوترێ پیانێكی هاوبەش ل��ەدژی پەكەكە لەالیەن ئەمەریكا 

و عێراق و توركیا هەیە. دەسەاڵتی كوردیی لە باشووری كوردستان لەو 

بوارەدا فشاری خراوەتە سەر. لەو دۆزەدا چ بكرێ باشە؟.

ستیڤان شەمزینی: گومانی تێدا نییە دۆزی نەتەوەیی گەلی كورد بە تایبەت 

لە ب��اك��ووری كوردستان، چەندین وێستگەی گرنگی بڕیوە و پێشكەوتنێكی 

ب���ەرچ���اوی ب��ەخ��ۆوە ب��ی��ن��ی��وە، ئ���ەو خ��ەب��ات��ەش ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ك���رداری���ی پەكەكە 

س��ەرك��ردای��ەت��ی دەك���ات. ئ��ەگ��ەر ئ��ەم رەوت���ە ل��ە ب��اك��ووری ك��وردس��ت��ان ب���ەردەوام 

ب��ێ��ت، ن���ەك ل��ە ت���وان���ای دەوڵ���ەت���ی ت����ورك ن��ی��ی��ە پ��اش��ەك��ش��ەی پ��ێ ب��ك��ات، بەڵكو 

س��ەرئ��ەن��ج��ام دەگ��ات��ە ئاكامێكی ب���اش. ه��اوك��ات ئ��ەزم��وون��ی ئ��ەم��ڕۆی ب��اش��ووری 

ك���وردس���ت���ان، ق���ەوارەی���ەك���ە ه���ەم���وو ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەك��ان��ی دەوڵ���ەت���ی ت��ێ��دای��ە و 
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تەنانەت ممارەسەی ئەركەكانی دەوڵەت دەكات، تەنیا لەسەر ئەوە وەستاوە 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی وەك دەوڵ����ەت دان���ی پ��ێ��دا بنێت. جگە ل���ەوەش ئەو 

رەوتەی ئەمڕۆ لە هەرێمی كوردستان دەبینرێت رەوتێكە بەرەو سەربەخۆیی 

هەنگاو دەنێت.                     

دەوڵەتانی داگیركەری كوردستان بە تایبەت توركیا و ئێران بە پێشكەوتنی 

بەرچاوی دۆزی كورد لە هەر چوار پارچەكەدا و گۆڕانی سیاسەتی دەوڵەتانی 

زل��ه��ێ��ز ل���ەم���ەڕ م��ی��ل��ل��ەت��ان��ی ژێ���ردەس���ت���ە، ت��رس��ێ��ك��ی گ����ەورەی����ان ل��ێ��ن��ی��ش��ت��ووە، ب��ۆی��ە 

بەشێوەیەكی سیستماتیك و هاوكات، هێرش دەكەنە سەر پەكەكە و پەژاك 

ل���ەالی���ەك و ل���ەالك���ەی ت��ری��ش��ەوە گ���ووش���ار دەخ���ەن���ە س���ەر ح��ك��ووم��ەت��ی ه��ەرێ��م. 

ئامانجی ئ��ەو هێرشانە ل��ە دوو مەبەستی س��ەرەك��ی��ی��دا چ��ڕ دەب���ن���ەوە. ئامانجی 

ی���ەك���ەم: پ��اش��ەك��ش��ەپ��ێ��ك��ردن��ی پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن��ی دۆزی ن���ەت���ەوەی���ی گ��ەل��ی ك�����وردە لە 

ب��اك��ووری ك��وردس��ت��ان. ئامانجی دووەم: سەرقاڵكردنی حكوومەتی هەرێمە، 

بەو نیازەی ئەو رەوتە سست و الواز بكەن كە بەرەو دەوڵەتی كوردیی كەوتۆتە 

رێ. ب��ەاڵم بە ب��ڕوای من پێویستە بزووتنەوەی گەلی ك��ورد لە تێكڕای پارچە 

داگ��ی��رك��راوەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان ب��ە ل��ێ��پ��رس��راوێ��ت��ی و دی��ق��ەت��ی سیاسیی زۆرەوە بە 

ئەرك و رۆڵی خۆیان هەستن.                                               

پ���ێ���وی���س���ت���ە پ����ەك����ەك����ە و پ���������ەژاك ب�����ە ف����ۆرم����ێ����ك خ�����ەب�����ات ب����ك����ەن ك���ێ���ش���ە ب��ۆ 

ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان دروس����ت ن��ەك��ەن، ل��ەب��ەرئ��ەوەی كێشە دروس��ت��ك��ردن 

ج��گ��ە ل���ە زی���ان���ە ئ���اب���ووری و س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی ب���ۆ ئ���ەزم���وون���ی ب���اش���وور ل���ە ه��ەم��ان 

كاتدا زی��ان گەیاندنە بە پێگە و خەباتی سیاسیی و چەكداریی خۆیان. ئەمە 

ب��ە م��ان��ای دەس��ت��ب��ەردان ب��وون نییە ل��ە خ��ەب��ات، بەڵكو ب��ە م��ان��ای دۆزی��ن��ەوەی 

میكانیزمی ن��وێ��ی تێكۆشانی سیاسیی و چ��ەك��داری��ی��ە. ب��ە م��ان��ای گواستنەوەی 

ب�����ەرەی ش����ەڕە ل���ەس���ەر س��ن��وورەك��ان��ی ب���اش���ووری ك���وردس���ت���ان���ەوە ب���ۆ ن��ێ��و ش���ار و 
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ن��اوچ��ەك��ان��ی ه��ەری��ەك ل��ە ئ��ێ��ران و ت��ورك��ی��ا. ئ��ەم��ە خزمەتێكی گ���ەورە دەك���ات بە 

هەموو الی��ەك، ه��ەم ب��ەوەی ش��ەڕ لەسەر ب��اش��ووری كوردستان الدەچ��ێ��ت و 

ه��ەم خ��ەب��ات ل��ە ج��ەرگ��ەی رۆژه����ەاڵت و ب��اك��ووری ك��وردس��ت��ان كاریگەرییەكی 

گ��ەورەت��ری دەب��ێ��ت وەك ل���ەوەی ئێستا ل��ەس��ەر سنوورەكانی ه��ەرێ��م هەیەتی. 

ئەوە�سی دەكەوێتە سەرشانی حكوومەتی هەرێم، راگرتنی بااڵنسە لە نێوان 

ه����ەر دوو ه���اوك���ێ���ش���ەك���ەدا. چ���وون���ك���ە ئ��ێ��س��ت��ا ب����اش����ووری ك���وردس���ت���ان ل��ەس��ەر 

رێگەی پرۆسەیەكی ئ��اوەدان��ك��ردن��ەوەی گ��ەورەی��ە و ل��ەم رەه��ەن��دەوە توركیا و 

كۆمپانیا توركییەكان رۆڵ��ی ب��ەرچ��او دەگ��ێ��ڕن، نابێت هەڵوێستی حكوومەتی 

ه��ەرێ��م ل��ەم��ەڕ ئ��ەو دۆزە ببێتە ه��ۆی زی���ان گ��ەی��ان��دن ب��ە پەیوەندییە سیاسیی 

و بازگانییەكانی ن��ێ��وان ه�����ەردووال، چ���وون ئ��ەم��ە زی���ان گ��ەی��ان��دن��ە ب��ە ژێرخانی 

ئابووری كوردستان و لێدانە لەو رەوتی ئاوەدانییەی ئێستا بوونی هەیە.                       

هاوكات نابێت حكوومەتی هەرێم بكەوێتە سەنگەری ئێران و توركیاوە 

دژی پ��ەك��ەك��ە و پ����ەژاك ك��ە ئ��ەم��ە دەب��ێ��ت��ە خ��ی��ان��ەت��ێ��ك��ی نیشتمانی و ت��اوان��ێ��ك��ە 

لێخۆشبوونی نییە. بۆیە وەك وتم ئەركی حكوومەتی هەرێم راگرتنی بااڵنسە 

لەم گەمە سیاسییە زۆر سەخت و ئاڵۆزەدا و نابێت لەسەر حسابی الیەك 

بكەوێتە بەرەی الكەی ترەوە. بەاڵم من وەك خۆم لەم سیاسەتەی تائێستای 

حكوومەتی هەرێم رازیم، وەنەبێ ئەوە تەنیا بڕوای من بێت بەڵكو ئەوە بڕوای 

س���ەرۆك���ی »پ���ەژاك«ی���ش���ە، چ��وون��ك��ە ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەك��ان��ی ت��ا ئ��ێ��س��ت��ای ح��ك��ووم��ەت��ی 

هەرێم، سیاسەتی بااڵنس راگرتن بووە، كە ئەگەر ئەم سیاسەتە بەردەوام 

بێت هەموو هێزە كوردییەكان لە هەر چوار پارچەكەی كوردستان سوودێكی 

گەورەی لێ وەردەگرن.                                                                                                    

ئ��ەرك��ێ��ك��ی ت���ری ح��ك��ووم��ەت��ی ه��ەرێ��م و س��ەرك��ردای��ەت��ی س��ی��اس��ی��ی ب��اش��ووری 

ك��وردس��ت��ان ل���ەوەدا دەب��ی��ن��م��ەوە، ه���ەوڵ و ق��ورس��ای��ی دیپلۆماسیی و سیاسیی 
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خۆیان بخەنە گەڕ، هەم شەڕ و بۆردومان و دەستدرێژیی لەسەر باشووری 

ك��وردس��ت��ان دوورب���خ���ەن���ەوە، ه���ەم رۆڵ ب��گ��ێ��ڕن ل��ە ن��زی��ك��ك��ردن��ەوەی ت��ورك��ی��ا و 

ئێران لەگەڵ پەكەكە و پ���ەژاك، تا بە ئاشتی و گفتوگۆ كێشەكان چارەسەر 

ب��ك��ەن ی��ان هیچ نەبێت س���وود ل��ە دەرف��ەت��ی ئ��اگ��رب��ڕی نێوانیان ب��ۆ هێنانەدی 

ئاشتی وەربگرن. چوونكە هەموو الیەك لە مەیدانی ش��ەڕدا ماندوو بوون و 

كاتی ئەوەیە دەرف��ەت بدرێت بە زمانی گفتوگۆ بۆ ئ��ەوەی ببێتە میكانیزمێكی 

گونجاوی چارەسەریی. ئێمە وەك كورد لە هەر پارچە و بەشێكی كوردستاندا 

دەب��ێ��ت واقیعبین و ب��ە دی��ق��ەت بین و هیچ چارەسەرێكی ئاشتیخوازانە رەت 

نەكەینەوە، بەڵكو ببینە ئامڕازی ئاشتی. ماوەتەوە بڵێم سیاسەت كردەیەكی 

ریالیستانەی رووتە و خەونی تۆ لەگەڵ ئەوەی لە واقیعدا بوونی هەیە دوو 

شتی ل��ە ی��ەك ج��ی��اوازن، بۆیە ئی�سی سیاسەت ئ��ەوەی��ە بتوانیت ل��ەو واقیعە 

نەگونجاوەدا كار بۆ هێنانەدی خەونەكانت بكەیت.                                                                                                                      

میدیا: ئ��ەو ب��ااڵن��س راگ��رت��ن��ە دەت��وان��ێ��ت ت��اك��و سەربێت و ل��ە ئەنجامدا 

نابێتە ساز�سی الیەنێك لەسەر حسابی الیەنێكی تر؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ن��ەخ��ێ��ر، ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەوەی س��ی��اس��ەت��ی ح��ەك��ی��م��ان��ە 

ب��ۆ ح��ك��ووم��ەت��ی ه��ەرێ��م راگ��رت��ن��ی ئ���ەو ب��ااڵن��س��ەی��ە، راس��ت��ە ح��ك��ووم��ەت��ی ه��ەرێ��م 

گرێبەستی بازرگانی لەگەڵ توركیا هەیە، جیا ل��ەوەش كۆمپانیا توركەكان 

رۆڵ��ێ��ك��ی ئ��ەك��ت��ی��ڤ دەگ���ێ���ڕن ل���ە پ���رۆس���ەی ئ����اوەدان����ك����ردن����ەوەی ك��وردس��ت��ان��دا، 

ك��ە م��ن وەك خ��ۆم ل��ە ئاستی ئ��ەو پ��رۆس��ەی��ەش رازی ن��ی��م، ب���ەاڵم ن��اك��رێ��ت ئەو 

كۆنتاكتە ب��ازرگ��ان��ی و ئابوورییە ل��ەس��ەر حیسابی ب��زووت��ن��ەوەی رزگ��اری��خ��وازی 

گەلی ك��ورد لە باكوور كۆتایی پێبێت، ئەمە خیانەتێكی نیشتمانییە و مایەی 

لێخۆشبوون نییە، هەرچی پەكەكەشە نابێت ببتە فاكتەری شەڕ و سەرئێشە 

ب���ۆ ح��ك��ووم��ەت��ی ه���ەرێ���م، دەك�����رێ ل��ێ��ك ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن و رێ��ك��ك��ەوت��ن��ێ��ك��ی ه��اوب��ەش 
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لەنێوان حكوومەتی هەرێم و هێزەكانی گەریال بێتە ئ��ارا، كە هیچیان نەبنە 

م��ای��ەی س��ەرئ��ێ��ش��ە ب��ۆ ی��ەك��ت��ر، ئ��ەم��ە پ��ێ��ش ئ����ەوەی وەرەق���ەی���ەك���ی ن��ووس��را بێت 

لەنێوان هەردووال، ئەركێكی مۆراڵیی و نەتەوەییە. 

*تێبینی: ئەم دیمانەیە لەژمارە »504« رۆژنامەی »میدیا« ل��ەرۆژی 18-

10-2011 باوكراوەتەوە.    
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ئیسالم و عەلمانیەت و 
پرسی تیرۆریزمی ئیسالمیی لە عێراق 

دیمانە : بابان حەمە

ك��ورت��ك��راوەی چاوپێكەوتنی »ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی« ل��ە ب��ەرن��ام��ەی »راڤ���ە و 

روانگە«ی رادیۆی مەدەنیەت.

ب���اب���ان: دوای ی���ان���زەی س��ێ��پ��ت��ام��ب��ەر ئ��ەم��ەری��ك��ا ه�����ەردوو رژێ��م��ی ب��ەع��س و 

تاڵیبانی رووخاند، رایگەیاند دوو دەوڵەتی عەملانی لەجێگەیان دادەنێت، 

ب����ەدەر ل��ەم��ە دەپ���رس���م ع��ەمل��ان��ی��ەت ب��ەن��ی��س��ب��ەت ئ���ەم ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ان��ەوە وەك 

پ��ێ��وی��س��ت��ی��ی��ەك��ی س��ی��اس��ی��ی چ���ۆن دەب��ی��ن��ی��ت؟ ئ��ای��ا ع��ەمل��ان��ی��ەت ئ���ەو زەرورەی�����ە 

ه��ەم��وو رژێ��م��ە سیاسییەكان پێویستییان پێی بێت ی��ان عەملانیەت بەپێ 

ئەزموونەكانی مێژوو و ناوچە جوگرافییەكان پێویستیی و شێوەی هاتنەدی 

دەگۆڕێت؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: دەخ�������وازم ل����ەو س����ەرەت����ای����ەوە ب��چ��م��ە ن����او ب��اس��ەك��ەوە 

ل�������������ەدوای ك������ارەس������ات������ی ی�������ان�������زەی س����ێ����پ����ت����ام����ب����ەرەوە وا ب��������اس دەك�������رێ�������ت واڵت������ە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا پالن و ستراتیژێكی نوێی هەیە بۆ گۆڕینی هەندێك 
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لەرژێمە لەسەر كارەكان لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاست و دووردا، تائێرە ئەو ئیدعا 

و بانگەشانە راستن و ئەمەریكا پالنێكی وای هەیە و ستراتیژێكی دوور ماوەی 

هەیە كە خۆی لەژێر نێوی )پڕۆژەی رۆژهەاڵتی نێوینی گەورە(دا دەبینێتەوە، 

ب���ەاڵم ئ��ەج��ی��ن��دای ئ��ەم��ەری��ك��ا ل���ەرۆژه���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت و ه���ەر شوێنێكی ت��ردا 

تەبەنیكردنی سیستمی عەملانیەت نییە ب��ەق��ەدەر ئ���ەوەی پ��اك��ت��اوك��ردن��ی ئەو 

رژێم و رێكخراوانەیە بەشێوەیەك لەشێوەكان ناحەزیی و ناكۆكییان لەگەڵ 

بەرژەوەندیی و هەژموونی ئەمەریكایی هەیە لەناوچەكەدا. ئەمە راستییەكی 

روون و ح��اش��اه��ەڵ��ن��ەگ��رە و دەب���ێ���ت ل���ەب���ەرچ���اوی ب��گ��ری��ن و ل���ەی���ادی خ��ۆم��ان��ی 

نەبەینەوە. 

راس���ت���ە رووخ���ان���ی رژێ���م���ی ت��ی��ۆك��رات��ی ت��اڵ��ی��ب��ان ل��ەئ��ەف��غ��ان��س��ت��ان و ه���ەروەه���ا 

ك��ەوت��ن��ی رژێ��م��ی ب��ەع��س ل��ەع��ێ��راق، دوو پ��رۆس��ە و ئ��ۆپ��ەراس��ی��ۆن��ی زۆر گرنگن و 

دەروازەی ئومێدبوون ب��ۆئ��ەوەی سەرەتاكانی بنیاتنانی كۆمەڵێكی عەملانی و 

كراوە لەم واڵتانە دەست پێبكرێت، بەاڵم بینیمان لەبری كرانەوەی دەرگاكان 

بەرووی هێزە عەملانییەكاندا لەهەردوو دەوڵەتەكەدا، بەجۆرێ لەجۆرەكان 

دوو جێگرەوە و ئەڵتەرناتیڤی  ئیسالمیی لەشێوە و مۆدیلی جیاوازتردا هاتنە 

س���ەر ش���ان���ۆی س��ی��اس��ی��ی و دەس������ەاڵت. ت���ائ���ەوەی ل��ەع��ێ��راق س��ی��س��ت��م��ی ع��ەمل��ان��ی 

دیكتاتۆریی س��ەردەم��ی ب��ەع��س ه��ەن��ووك��ە گ����ۆڕاوە ب��ۆ سیستمێكی ئیسالمیی 

شیعیی بەبەشدارییەكی كەمی كورد. لێرەوە دەگەینە ئەو قەناعەتەی بڵێین: 

عەملانیەت پێویستە وەك پێویستییەكی ناوخۆیی و لۆكاڵی لەدایك ببێت نەك 

وەك كااڵیەك ل���ەدەرەوە را بهێنرێت، بەبێ ئامادەكردنی زەمینە و داواكردنی 

ل��ەالی��ەن ك��ۆم��ەڵ��گ��ەوە، »دی����ارە مەبەستم ل���ەداواك���ردن ئ��ەوەی��ە ئ��ارەزووی��ەك��ی 

میللی هەبێت بۆ داواك��ردن��ی عەملانیەت« پێموایە عەملانیەت ف��ەرز ناكرێت 

لەالیەن )ن��اوەن��د(ەوە بەسەر )كەنار(دا، بەاڵم نكۆڵی لەوە ناكەین دەتوانین 
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سوود لەئەزموونی دوورودرێژی عەملانیەتی خۆرئاوا وەربگرین، چوونكە لە 

توانادا نییە بەبێ سوود وەرگرتن و سەیر و تەماشاكردنی ئەو باكگراوندە لە 

ممارەسە و پیادەكردنی عەملانیەت لەخۆرئاوا باس لە عەملانیەت بكەین لە 

هیچ كۆمەڵگە و جوگرافیایەكی تری ناخۆرئاواییدا. 

ل���ەب���ەرئ���ەوەی ئ��ەگ��ەر ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب��ۆ رەگ���وری���ش���ەی چ��ەم��ك��ی ع��ەمل��ان��ی��ەت، 

دی�������اردەی�������ەك�������ە س�������ەر ب�������ەژی�������اری خ������ۆرئ������اوای������ە و ل������ەوێ������وە ه�����ەڵ�����ق�����واڵوە و وەك 

پ��ێ��وی��س��ت��ی��ی��ەك��ی س��ی��اس��ی��ی و ئ���اب���ووری و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ل���ەوێ���وە ه��ات��ۆت��ە ك���ای���ەوە، 

ب���ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو م��ۆرك��ە خ��ۆرئ��اوای��ی��ەی��دا ع��ەمل��ان��ی��ەت چەمكێكی گشتگیر و 

سەرتاپاگیرە و سروشتێكی جیهانی وەرگ��رت��ووە، دە�س��ێ لەهەر جێگەیەكی تر 

ئەگەرچی لەرۆژهەاڵتیش بێت پیادە بكرێ و تاقیبكرێتەوە. من مەبەستم لەم 

روونكردنەوەیە لە پێشەكیدا بۆ ئەوەیە بزانین: دەبێت زەمینەی كۆمەاڵیەتی 

و سیاسیی و فەرهەنگیی لەكۆمەڵگاكاندا بخەمڵێن و عەملانیەتیان بەسروشتی 

تێدا لەدایك بێت ئەوسا گونجاوە باس لەدامەزراندنی سیستمێكی سیاسیی 

عەملانی بكرێت. 

ئەگەر بێمە سەر جەوهەری پرسیارەكە: عەملانیبوون بۆ هەر سیستمێكی 

دەس��ەاڵت��دار مەسەلەیەكی زۆر ژیانیی و گرنگە، بەدەلیلی ئ��ەوەی بەدرێژایی 

م��ێ��ژووی كۆمەڵی مرۆڤایەتی لەهەر شوێنێك، لەهەر كونجن و كەلەبەرێكی 

دنیا دەوڵەتێكی ئاینیی و ئایدۆلۆژیی هەبووبێت، لەوێدا دەوڵەتێكی ستەمكار 

و ل���ەوێ���دا دوو ج����ۆر ل��ەخ��ەڵ��ك ه����ەب����وون، ی��ەك��ەم��ی��ان چ��ی��ن��ی دەس����ەاڵت����داری 

چەوسێنەر و ئەویتریان چینێكی خ���وارەوەی چ��ەوس��اوە. لەسەرێكی ت��رەوە بێ 

هەبوونی عەملانیەت هەموو بانگەشەكردنێك بۆ مەسەلەی دروستكردنی 

كۆمەڵگەیەكی كراوە و بینای سیستمی دیموكرا�سی و پیادەكردنی پرنسیپەكانی 

دیموكراسییەت لەكۆمەڵگەدا بانگەشەیەكی پووچ و ناوەڕۆك بەتاڵ دەبێ، 
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ب��ۆی��ەك��ا ع��ەمل��ان��ی��ەت ل�����ەرووی س��ی��اس��ی��ی��ەوە پێویستییەكە و پ��ێ��ش��م��ەرج��ی ه��ەر 

دەوڵەتێكی دیموكراتیشە، مەرجی هەر دەوڵەتێكی مەدەنی و كراوەیە، مەرجی 

هەموو كۆمەڵگەیەكی ئازادیشە.

بابان: با�سی پڕۆژەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورەت كرد كە یەكێكە لەو 

پڕۆژانەی ئەمەریكا كاری بۆ دەكات، پێتوانییە ئەم ئەجیندایە گیروگرفت 

بۆ ئیسامی سیاسیی دروست دەكات و یارمەتی هێزە عەملانییەكان دەدات 

بۆ گۆڕینی شێوەی دەسەاڵت لەم ناوچەیەدا؟. 

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: دەم��ەوێ��ت ل��ەروان��گ��ەی��ەك��ی م��ێ��ژووی��ی��ەوە س��ەی��ری ئەم 

ب��اب��ەت��ە ب��ك��ەم. ل����ەدوای روخ��ان��ی یەكێتی سۆڤێتی ج���اران و تێكشكانی دنیای 

دوو ج���ەم���س���ەری���ی و ه���ات���ن���ەك���ای���ەی دن����ی����ای ت�����اك ج���ەم���س���ەری���ی ب���ەرێ���ب���ەرای���ەت���ی 

واڵت�����ە ی���ەك���گ���رت���ووەك���ان���ی ئ���ەم���ەری���ك���ا، گ����ۆڕان����ی ئ���اڕاس���ت���ەی رووداو و پ��ێ��ش��ه��ات��ە 

سیاسییەكانی دنیا ل��ەرۆژه��ەاڵت��ەوە بۆ رۆژئ���اوا، ئەمەریكا ویستی رۆڵ��ی ك��ارای 

ه��ەب��ێ��ت ل��ەداڕش��ت��ن��ەوە و س��ەرل��ەن��وێ رەن���گ���ك���ردن���ەوەی ن��ەخ��ش��ەی رۆه��ەاڵت��ی 

ن��اوەڕاس��ت، ل��ەب��ەرئ��ەوەی كاتێك ئ��ەم نەخشەیەی ئێستا هەیە دان���راوە وەك 

هەموومان دەزانین ل��ەدوای یەكەمین جەنگی جیهانییەوە ب��ووە كە ه��ەردوو 

دەوڵ��ەت و زلهێزی ئەوكاتی دنیا )فەڕەنسا، بەریتانیا( وەك براوەكانی جەنگ 

نەخشەكەیان بەشێوەیەك چەسپاند بەپێی ویست و بەرژەوەندیی ئەوكات 

و ئایندەی خ��ۆی��ان بێت. ئەمەریكا ل��ەو ق��ۆن��اغ��ەدا ب��ێ دەور و كاریگەریی ب��ووە 

لەداڕشتنی ئەو نەخشەیە لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. 

ئەمڕۆ ئەمەریكای زلهێز پالنێكی هەیە بۆ ئەوەی ئەو نەخشەیە بەو شێوازە 

داب��ڕێ��ژێ��ت��ەوە ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە ئەمنیی و ئ��اب��ووری و سیاسییەكانی بهێنێتە دی 

ل���ەرۆژه���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت���دا. ل��ەه��ەم��ان ك��ات��دا ب��ت��وان��ێ��ت ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی گشتیی 

ئارامیی ئەو ناوچەیە بخاتە ژێر ركێفەوە چوونكە ئارامیی ناوخۆی واڵتەكەی 
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پ����ێ����وە ب�����ەس�����ت�����راوەت�����ەوە. ئ����ەم����ە ج���گ���ە ل��������ەوەی ه���ێ���ن���ان���ی ج����ەن����گ ب����ۆ ن���ێ���و خ����ودی 

ناوچەكە دوورخستنەوەی جەنگ و تیرۆرە لە ناوجەرگەی ئەمەریكا خۆیدا. 

چوونكە ئەمەریكا سەد دەرس��ەد دڵنیایە ئەم ناوچەیە زەمینە و منداڵدان 

و ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەری ت��ی��رۆری��س��ت��ە خ���ۆك���وژەك���ان���ە، ئ���ەو ت��ی��رۆری��س��ت��ە خ��ۆك��وژان��ەی 

مەترسییەكی گ���ەورە و جیددین ل��ەس��ەر ئاسای�سی ن��ەت��ەوەی��ی ئەمەریكا. ئەم 

ه���ۆك���اران���ە زی����اد ل���ەه���ەر ش��ت��ێ��ك پ����اڵ ب���ە ئ��ەم��ەری��ك��ا و دەس����ەاڵت����داران����ی ك��ۆش��ك��ی 

سپییەوە دەنێت بەمەبەستی ئەنجامدانی ئەو كێومااڵنە لەناوچەكەدا.

ئ���ەگ���ەر ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب���ۆ س����ەر ب��اب��ەت��ی س���ەرەك���ی پ���رس���ی���ارەك���ە: م���ن پ��ێ��م��وای��ە 

ئ��ەم��ەری��ك��ا پ��الن��ێ��ك��ی زۆر ك��وش��ن��دە و ك��اری��گ��ەری ه��ەی��ە ب��ۆ ب��ێ��ه��ێ��زك��ردن��ی ئیسالمی 

سیاسیی ل��ە دن��ی��ادا، بەدەلیلی ئ���ەوەی ئیسالمی سیاسیی ب��ەدرێ��ژای��ی سااڵنی 

دوای بڕانەوەی جەنگی سارد مایەی سەرئێشە و ناڕەحەتیی بووە بۆ ئەمەریكا 

و بەشێوەیەكی گشتیش بۆ ژیاری خۆرئاوا. ل��ەرووداوی یانزەی سێپتامبەردا 

تیرۆریزمی ئیسالمی گەیشتە دوا لوتكە و چڵەپۆپەی دڕندایەتی و كوشندەیی 

ل��ەب��ەرام��ب��ەر ژی���ار و شارستانێتی خ��ۆرئ��اوای��ی ب��ەت��ای��ب��ەت ب��ەرام��ب��ەر بەئەمەریكا 

ك���ە ئ���ەم���ڕۆ ئ���ەو واڵت����ە وەك س����ەرك����ردەی م��ۆدی��ل��ی ه���اوچ���ەرخ���ی ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی و 

دیموكراسیی خۆرئاوایی دەناسرێتەوە. ئێمە جگە لەوەی ددان بەوەدا دەنێین 

ئەمەریكا رۆڵی ئیسالمی سیاسیی لەناوچەكەدا بێهێز و الواز دەكات بەتایبەتی 

لەرێگەی گ��ورز وەش��ان��دن لە بنكەی رێكخراوی ئەلقاعیدە كە رێكخراوێكی 

ت��ی��رۆری��س��ت��ی��ی ج��ی��ه��ان��ی��ی��ە، ب�����ەاڵم ل���ەه���ەم���ان ك���ات���دا ل���ەگ���ەڵ ق���ەالچ���ۆك���ردن���ی ئ��ەو 

رەوتانەدا شتێك تەبەنی نەبووە بەناوی دەوڵەتی دیموكراسیی یان دەوڵەتی 

عەملانی.

ئ���ەم���ەری���ك���ا س���ەرك���ەوت���وو ن����ەب����ووە ل�����ەه�����ەردوو م���ی���ح���وەری ئ��ەف��غ��ان��س��ت��ان و 

ع��ێ��راق لەتەبەنیكردنی ئ��ەو سیستمە دی��م��وك��را�س��ی و عەملانیەی ئ��ی��دارەك��ەی 
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بانگەشەی بۆ دەك��ات، تاكوو بتوانێت دەس��ت بۆ گۆڕینی رژێ��م ودەوڵ��ەت��ی تر 

ببات. جیا لەمەش ناوەڕۆكی پڕۆژەی رۆهەاڵتی ناوەڕاست هێندە ناوەڕۆكێكی 

ئاسان نییە تا لەماوەیەكی نزیكدا بهێنرێتە دی، چوون ئەو پڕۆژەیە لەسەر �سێ 

ئاست كاردەكا. یەكەم: ل��ەرووی سیاسییەوە بریتییە لەهێنان و پیادەكردنی 

دیموكرا�سی ل��ەرۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت. دووەم��ی��ان: ل���ەرووی كۆمەاڵیەتییەوە 

بریتییە لەهێنانی كۆمەڵی م��ەدەن��ی. سێیەمیان: ل��ەرووی ئابوورییەوە ب��ازاڕی 

ئ�����ازادە. ه��ەری��ەك ل���ەو �س���ێ سیستمە س���ەب���ارەت ب���ەم ك��ۆم��ەڵ��گ��ە رۆژه��ەاڵت��ی��ی��ە 

بەجێماوانە زەحمەت و گرانە و وەك دەبینین ئەمەریكا توو�سی شۆك بووە 

لەراستای هێنانەدیان لەرۆژهەاڵتی نێویندا.  

بابان: هۆكاری سەختیی چەسپاندنی دیموكراسیی بەتایبەت لەعێراق 

بۆ كەمیی و الوازیی ئەزموونی دیموكرا�سی دەگەڕێتەوە یان هۆكارێكی تری 

هەیە؟. 

ستیڤان شەمزینی: لەبەرئەوەی ئەڵتەرناتیڤی دیموكرا�سی، ئەڵتەرناتیڤی 

ع���ەمل���ان���ی، ئ��ەڵ��ت��ەرن��ات��ی��ڤ��ێ��ك��ی ب��ەه��ێ��ز ن���ەب���ووە ل����ەو ك���ۆم���ەڵ���گ���ای���ان���ەدا، ل��ەگ��ەڵ��ی��دا 

زەمینەی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەكان بەو شێوەیە پێنەگەیشتوون 

و لەبار نین تا دیموكرا�سی بەو چەشنەی لەخۆرئاوا پیادەكراوە جارێكی دیكە 

ل��ێ��رەش پ��ی��ادە و تاقیبكرێتەوە. ب��ا ب��ا�س��ی ع��ێ��راق بكەین، ت��ۆ لەكۆمەڵگەیەكدا 

دەژی����ت ب��ەدرێ��ژای��ی �س���ی و پێنج س��اڵ��ی رەب����ەق ل��ەژێ��ر دەس���ەاڵت���ی پ��ارت��ی بەع�سی 

دی���ك���ت���ات���ۆری���ی���دا ج����ڵ����ەوك����راوە و پ����������ەروەردە ك�������راوە و دەگ�������ەڵ دی���ك���ت���ات���ۆری���زم���دا 

ب���اره���ێ���ن���راوە. چ��وون��ك��ە ئ���ەگ���ەر ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب���ۆ س���ەر م��ۆدی��ل��ی ب��ەع��س دەب��ی��ن��ی��ن 

بەدرێژایی ماوەی دەسەاڵت و فەرمانڕەوایی ئەو پارتە سەختترین شێوازەكانی 

ك���ۆن���ت���رۆڵ���ك���ردن پ����ەی����ڕەو ك������راوە و ك��ەش��ێ��ك��ی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی دی��ك��ت��ات��ۆرخ��وڵ��ق��ێ��ن 

پ�����ەی�����ك�����ەری دەس�������ەاڵت�������ی دەپ�������اراس�������ت و ب�����ەرگ�����ری�����ی ل�����ێ�����دەك�����رد، خ����ەڵ����ك ل����ەژێ����ر 
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چەوساندنەوەیەكی زۆردابوون و هەموو سەرەتاكانی دیموكرا�سی لەعێراقدا 

كوژرابوون، هەرگیز عێراقێكمان نەبووە دیموكرا�سی بێت بەاڵم پارتی بەعس 

زی�����اد ل�����ەوە ه����ەر م��ەی��ل��ێ��ك��ی دی���م���وك���راس���ی���خ���وازان���ەی س���ەرك���وت دەك�����رد و ل��ەن��ێ��و 

دەب��رد تا ئەم عێراقەی ئەمڕۆی هێناوەتە بەرهەم و بوون كە ت��ەواو ناكۆكیی 

هەیە لەگەڵ دیموكراسیەت و عەملانیەت لەتاكێكەوە بیگرە تا دەسەاڵتی 

سیاسیی.

تەبەنیكردن و سەرپێكەوتن و خستنە گ��ەڕی دی��م��وك��را�س��ی ل��ەم واڵت��ەدا 

كارێكی ئاسان نییە، ئەمەریكا جگە لەوەی ناكام بووە لەم رەهەندەوە بەڵكو 

شكستخواردوو ب��ووە ل��ەب��واری زاڵ��ب��وون بەسەر ب��اری ناجێگری ئاسایش لە 

ع���ێ���راق���دا، ب���ەه���ۆی ئ�����ەوەی ت���وو�س���ی رووب���ەڕووب���وون���ەوەی���ەك���ی س��ەخ��ت��ی گ��روپ��ە 

چەكدار و تیرۆریستییەكان بووەتەوە كە لەژێر چەتری چەند بزووتنەوەیەكی 

ت��ی��رۆری��س��ت��ی��ی��دا خ���ۆی���ان م�����ەاڵس داوە و دەت���وان���ی���ن ب��ڵ��ێ��ی��ن ق��اع��ی��دە ب��ەگ��ش��ت��ی��ی 

سەركردایەتییان دەك���ات. ئ��ەم ب��ارە ئەمنییە ناجێگیرە وای��ك��ردووە ع��ێ��راق بۆ 

ئ��ەم��ەری��ك��ا ببێتە ڤێتنامی دووەم، ی��اخ��ۆ ڤێتنامێك ئ��ەم��ەری��ك��ا ت��ێ��ی��دا ت��وو�س��ی 

ق���ەی���ران و ت��ەن��گ��ژەی��ەك��ی گ�����ەورە ب���ۆت���ەوە، ن���اچ���ار چ����اوی س��ی��اس��ەت��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا 

لەسەر ئەوەیە چ��ۆن سەرەتا زاڵبن بەسەر رەو�س��ی ئەمنیی لەعێراقدا، ئەمە 

وایكردووە پر�سی دیموكرا�سی لە لیستەكەدا و بەپێی ریزبەندیی ئامانجی ژمارە 

دوو یان �سێ و چوار وەربگرێت. 

ل��ەب��ەرئ��ەوە فایلی ئەمنیی ئ��ەو فایلە ب��ووە ئەگەر ئەمەریكا پڕۆژەیەكی�سی 

ه��ەب��ووب��ێ��ت ب���ۆ دروس���ت���ك���ردن���ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��ی دی���م���وك���را�س���ی ك���ە ل��ەراس��ت��ی��دا 

بەبڕوای من بەپرۆسێسێكی مێژوویی دەبێت نەك بەبڕیاری خێرای سیاسیی، 

ئ��ەو پ��ڕۆژەی��ەی دواخستووە و بووەتە رێگرێكی گ��ەورە و بووەتە بەربەستێك 

تاوەكو ئێستا لەمپەری داناوە لەبەرامبەر ئەو ئەجیندایەی ئەمەریكا. ئێستا 
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پ��الن��ی ت���ازە و ت��ۆك��م��ەی ئ��ەم��ەری��ك��ا و چ���اوی سیاسییەكان و ك��ۆن��گ��رێ��س ل��ەس��ەر 

ئ��ەوەی��ە میكانیزمێك ب��دۆزرێ��ت��ەوە ب��ۆ چ��ارەك��ردن��ی ق��ەی��ران��ی ع��ێ��راق ك��ە بریتییە 

لەتەنگژەیەكی ئەمنیی بەتایبەتی لە سێگۆشەی سووننەنشیندا، چوونكە 

رێكخراوی ئەلقاعیدە بەشێوەیەكی بەرباو و بەرفرە چاالكی و جموجۆڵیان 

ل�������ەوێ ه����ەی����ە و ه�����ەرل�����ەوێ ئ���ەم���ارەت���ێ���ك���ی ئ��ی��س��الم��ی��ی ن��ه��ێ��ن��ی راگ������ەی������ەن������دراوە و 

بەشێوەیەكی ناراستەوخۆ دەس��ەاڵت��ی یەكەمی ناوچەكانی سووننەنشینە، 

ج��گ��ە ل��ەم��ەش پاڵپشتیی دەك���رێ���ن ب��ەت��ای��ب��ەت ل��ەرێ��گ��ەی دەزگ�����ای ه��ەواڵ��گ��ری��ی 

سوریا و هەندێ دەوڵەتی عەرەبیی دیكەوە.

ل��ەب��ەرئ��ەم��ە ڤ��ۆك��ە�س��ی سیاسەتی ئ��ەم��ەری��ك��ی ل��ەس��ەرئ��ەوەی��ە وەك لەسەر 

دروستكردنی كۆمەڵگەی مەدەنی و عەملانی و دیموكرا�سی بێت. بینیمان ئەو 

ت��ەح��ەم��ووس��ەی ئەمەریكییەكان ل��ەس��ەرەت��ادا هەیانبوو ل��ەس��ەر مەسەلەی 

دروس��ت��ك��ردن��ی رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��ی م���ەدەن���ی و دەس��ت��گ��ی��رۆی��ی و ه��اوك��اری��ی 

گروپەكانی فشار و داڕنینی چەك لە میلیشیاكان وەك جاران نەماوە و رووی 

لەكزیی كردووە، بەڵكو ئێستا پالن و پڕۆژەكانی هاوكاریی و تەنسیقە لەگەڵ 

یەكەكانی س��ەرب��ازی��ی و ئەمنیی و دەزگ��اك��ان��ی هەواڵگریی تاكو بتوانن بەپلەی 

یەكەم و بەر لەهەر شتێك ئەمنییەتی عێراق بپارێزن ئەوسا ل��ەدوای ئەوەوە 

هەنگاوەكانی تر دەستپێبكرێت. 

ب��اب��ان: م��ەس��ەل��ەی ت��ی��رۆری��زم��ی ئیسامی و خ��ۆك��وژەك��ان ل��ەع��ێ��راق هاتە 

پێشەوە، پرسیارەكەم ئەوەیە ئایا ئ��ەو ك��ردەوە خۆكوژییانە دوا سەنگەر 

نییە كە ئیسامییەكان دەیانەوێت دژایەتی ئەمەریكای پێبكەن؟. 

ستیڤان شەمزینی: لەساڵی 2004 وتارێكم ن��وو�س��ی ل��ەژێ��ر ن��اوی )كۆتایی 

تیرۆریستەكان ل��ەع��ێ��راق��ە(. ل��ەوێ��دا هێمام ك��ردب��وو ب��ۆ ئ���ەوەی جەنگی عێراق 

ی��ان جەنگی رووب��ەڕووب��وون��ەوەی تیرۆریستەكان و رێكخراوی ئەلقاعیدە لە 
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عێراقدا مەرجی مان و نەمانی قاعیدە و ئیسالمیزمی جیهادیی لەسەر بەندە و 

پێوە بەستراوە، چوونكە رێكخراوی ئەلقاعیدە و شانە جیهادییەكان هەموو 

ق��ورس��ای��ی و ه��ێ��زی خ��ۆی��ان خ��س��ت��ووت��ە ن��ێ��و ع��ێ��راق��ەوە ب��ۆ ئ����ەوەی رووب������ەڕووی 

ئ��ەم��ەری��ك��ا ب��ب��ن��ەوە و ش��ك��س��ت ب���ە ئ��ەج��ی��ن��داك��ان��ی ب��ێ��ن��ن، ك���ە ب��ێ��گ��وم��ان ع��ێ��راق 

لەسەرەتای لیستەكەدا بووە نەك كۆتایی. هەر لەسەرەتای پرۆسەی ئازادیی 

عێراقەوە بینیمان )ئەیمەن زەواهیری( كە�سی دووەمی ئەلقاعیدە لەرێگەی 

ل��ێ��دوان��ەك��ان��ی��ی��ەوە ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ئ���ەوان���ەی ل��ەش��اش��ەی ك��ەن��اڵ��ی )ئ��ەل��ج��ەزی��رە(ەوە 

ب���اودەك���ران���ەوە، ب��ەئ��اش��ك��را رای��دەگ��ەی��ان��د: ب��ە رووب���ەڕووب���وون���ەوەی ئەمەریكا 

لەرێگەی تەقاندنەوە و لەرێگەی ئەو فۆرمەی خۆی بەخەباتی پارتیزانی ناوی 

دەب��رد، ئ��ەوەی پێشتریش لەڤێتنام تاقیكراوەتەوە، دە�س��ێ ئەمەریكا توو�سی 

شكست بكرێت لە عێراقدا.

ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ش��ەوە ت��اك��و ئ���ەم���ڕۆ ئ��ەم��ەری��ك��ا ن��ەی��ت��وان��ی��وە ب���ەس���ەر ئ���ەو دۆخ����ەدا 

زاڵ���ب���ێ���ت رێ����ك����خ����راوی ئ���ەل���ق���اع���ی���دە خ���وڵ���ق���ان���دووی���ەت���ی و ق���س���ەك���ان���ی زەواه����ی����ری 

راستییەكیان وەرگرت، تیرۆر ئەمەریكای توو�سی قەیرانێكی سەختتر كردووە 

وەك لەوەی لە ڤێتنام تێیكەوتبوو، بەاڵم لێرەدا و بۆ باسكردنی دۆخی عێراق 

دەمەوێت كەوانێك بكەمەوە بۆ قسەكردن لەسەر مەسەلەیەكی تر، ئەوەی 

لەعێراقدا دەگ��وزەرێ��ت زیاترە ل��ەوەی جەنگێك بێت بۆ ئینتیمایەكی ئاینیی، 

بەڵكو ئەوەی ئێستا لەعێراقدا هەیە ئینتمایە بۆ ئاینزایەك، ئەوەی لەعێراقی 

ئەمڕۆدا دەگوزەرێت جەنگێكی خوێناویی و ناڕەوای نێوان هەردوو مەزهەبی 

شیعە و سووننەیە، بێگومان ئ��ەم جەنگەش خاڵی نییە لەدەستتێوەردانی 

دەرەكیی بەتایبەتی ه��ەردوو دەوڵەتی سعودیە و ئێران بەرێگەی جۆراوجۆر 

بەشدارن لەجۆشدان و خۆشكردنی زیاتری ئاگری ئەو شەڕەی لەشارەكانی 

ن���اوەڕاس���ت و ب��اش��ووری ع��ێ��راق ك��ە ل��ەن��ێ��وان الی��ەن��گ��ران و پ��ەی��ڕەوان��ی ه���ەردوو 
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ئاینزاكەدا هەڵگیرساوە.   

ل��ێ��رەوە دەگ��ەی��ن��ە ئ���ەو دەرەن��ج��ام��ەی م��ەی��دان��ی ع��ێ��راق ب��ووەت��ە مەیدانێكی 

ترسناكتر و ب���ەدەر ل���ەرووب���ەڕووب���وون���ەوەی ئ��ەم��ەری��ك��ا و ئ��ەل��ق��اع��ی��دە، واڵت��ەك��ە 

لەنێو خ��ۆی��دا دووچ����اری جەنگێكی تایفی ب���ووە، پێشتر ن��م��وون��ەی ئ��ەم ج��ۆرە 

جەنگەمان بینیوە لەشوێن و جێگەی ت��ردا، بۆ وێنە ل��ەراب��ردوودا لەواڵتێكی 

وەك لوبناندا جەنگی نێوخۆیی ماوەیەكی درێ��ژی خایاند و كاركردەكانی ئەو 

جەنگە واڵتەكەیان گەیاندە حاڵی وێرانبوون، ئەو جەنگە سیمای كولتووری 

پێشكەوتوو و شارستانی و ئەزموونی واڵتێكی عەرەبیی پێشەنگی وەك لوبنانی 

وێ������ران ك����رد ت���ا دەگ����ات����ە ئ������ەوەی ئ����ەم ج��ەن��گ��ە رۆڵ�����ی دای�����ە رەوت���ێ���ك���ی م��ەزه��ەب��ی��ی 

توندڕەوی وەك )حزب ەللا( وەك دەمسپی و دەمڕاستی ناسیۆنالیزمی عەرەب 

ل��ە لوبنان و ل���ەدژی ئیسرائیل خ��ۆی قووتبكاتەوە ك��ە دەزان��ی��ن ئ��ەو ق��ەی��ران و 

ب��ارە ن��اه��ەم��وارەی ب��ەه��ۆی جەنگەوە ب��ەس��ەر لوبناندا ه��ات ئ��ەم��ڕۆ سەخت و 

كاریگەرتر لەعێراقدا دەگوزەرێت و بوونی هەیە.  

ب��ۆ وێ��ن��ە ل��ەع��ێ��راق ك��ۆچ��ی ه��اوواڵت��ی��ان ری��ك��ۆدی ش��ك��ان��دووە و ه��ی��چ واڵت��ێ��ك 

ن��ی��ی��ە ه���ێ���ن���دەی ع���ێ���راق ه���اوواڵت���ی���ی���ەك���ان���ی واڵت ب��ەج��ێ��ب��ه��ێ��ڵ��ن. ل���ەالی���ەك���ی ت����رەوە 

ش���وێ���ن���ەوار و ك���ەل���ەپ���وور و زان��س��ت��گ��ا و ت��اق��ی��گ��ەك��ان و ب��ن��ك��ەك��ان��ی ت��ەن��دروس��ت��ی و 

ش��وێ��ن��ە پ��ی��ش��ەس��ازی��ی��ەك��ان و ك��ێ��ڵ��گ��ە ك��ش��ت��وك��اڵ��ی��ی��ەك��ان ه���ەم���وو ل��ەن��ێ��وب��راون و 

وێ�����ران ك������راون، ئ���ەم���ەش ب���ووەت���ە ه����ۆی دات��ەپ��ی��ن��ی زی���ات���ری ژێ���رخ���ان���ی ئ���اب���ووری 

عێراق، چوونكە پێشتر بەهۆی جەنگ و گەمارۆی ئابووری نێودەوڵەتییەوە 

ژێرخانی ئابووری عێراق رووی لە داتەپین كردبوو. ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی 

بنیاتنانەوەی عێراق كارێكی ناڕەحەت و گران بێت، ناڵێم موستەحیلە بەاڵم 

كارێكی هەرزان نییە و پێویستیی بە ماوەیەكی زۆر و دوور و درێژ هەیە، پاشان 

پێویستیی بەئابوورییەكی پتەو و بەهێز هەیە، پێویستیی بەسەركردایەتییەكی 
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سیاسیی تەكنۆكرات هەیە كە جارێكی تر بنیاتی كۆمەڵگەی عێراق بنێتەوە، 

ت��ا ه��ی��چ ن��ەب��ێ��ت ل���ەم���اوەی چ��ەن��د س��اڵ��ێ��ك��دا ل����ەرووی ب��ی��ن��اس��ازی��ی و ب���وژان���ەوەی 

ژێ���رخ���ان���ی ئ����اب����ووری و خ��س��ت��ن��ەوەگ��ەڕی ك���ارگ���ەك���ان و ك����ران����ەوەی زان��س��ت��گ��اك��ان 

بگاتەوە ئاستی پێشووی واتە ئاستی عێراقی پێش 2003. 

ئ������ەگ������ەر دروس�������ت�������ك�������ردن�������ەوەی ع������ێ������راق وەك ب����ی����ن����اس����ازی����ی و ی����ەك����ەك����ان����ی 

خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی ه��ێ��ن��دە س��ەخ��ت ب���ن، ئ���ەوە دروس��ت��ك��ردن و خستنە سەرپێی 

سیستمێكی دی��م��وك��را�س��ی و عەملانی ك��ە ریشەیەكی مێژوویی نییە لەعێراقدا 

هەر لەباسكردن نایەت. بەبڕوای من دروستكردنی هۆشیاریی دیموكراسیی 

و دروستكردنی هۆشیاریی مەدەنی الی تاكەكانی عێراق، پرۆسەیەكە زۆر زۆر 

ق��ورس��ت��رە ل��ەپ��رۆس��ەی ئ��اوەدان��ك��ردن��ەوەی ع��ێ��راق، رەنگبێ ئ��اوەدان��ك��ردن��ەوەی 

عێراق پێویستیی بەچەند تەكنۆكراتێك و هێزی ئ��اب��ووری هەبێت، ب��ەاڵم تۆ 

لەپێناوی دروس��ت��ك��ردن��ی عێراقێكی دیموكراسیدا پێویستیت ب���ەزۆر شتی تر 

هەیە و زۆر لەوە زیاتر كاتت پێویستە، زۆر لەوە زیاتر ماندووبوونت پێویستە، 

ب���ە ق��ەن��اع��ەت��ی م���ن ع��ێ��راق��ێ��ك��ی دی���م���وك���را�س���ی و ع��ەمل��ان��ی ه��ێ��ن��دەی گ���ێ���ڕان���ەوەی 

زیندەگی بۆ مردوو دژوارە.

ب��اب��ان: ئ��ای��ا سەختیی س��ەرك��ەوت��ن��ی پ����ڕۆژەی دی��م��وك��را�س��ی و عەملانیەت 

ل���ەع���ێ���راق ن��اگ��ەڕێ��ن��ی��ت��ەوە ب���ۆ ئ�����ەوەی ه��ەم��ی��ش��ە س��وون��ن��ە و ش��ی��ع��ەك��ان ئ��ەو 

چەمكانە رەت دەكەنەوە كە رەگێكی ئەوروپییان هەیە؟. 

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ب��ا ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی گشتیی و س��ەرت��اپ��اگ��ی��ر قسە لەسەر 

ئیشكاالتی دن��ی��ای ع��ەرەب��ی��ی ب��ك��ەی��ن، ع��ێ��راق هێشتا بەشێكە ل��ەو دن��ی��ای��ە و تا 

ه��ەن��ووك��ە ن��ەی��ت��وان��ی��وە لەهیچ رووی���ەك���ەوە خ��ۆی ل��ەو دن��ی��ای��ە ج���ودا ب��ك��ات��ەوە، 

ه��ی��چ ن��ەب��ێ��ت ل�����ەرووی پ��ێ��ك��ه��ات��ە و سیستمی ح��ك��ووم��ەوە خ���ۆی ج��ی��ا ب��ك��ات��ەوە. 

لەدنیای عەرەبیدا فۆبیایەك هەیە بەناوی فۆبیای خۆرئاوا و رەتكردنەوەی 
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ك��وێ��ران��ە ل��ەب��ەرام��ب��ەر ژی����اری خ���ۆرئ���اوا و ئ���ەو چ��ەم��ك��ان��ەی زادە و ه��ەڵ��ق��وواڵوی 

ژی��������اری خ�������ۆرئ�������اوان. ئ����ەگ����ەر ب����ەدی����ق����ەت س����ەی����ر ب���ك���ەی���ن ئ������ەم ن���ەخ���ۆش���ی���ی���ە ن��ە 

ت��ەن��ی��ا الی س��ی��اس��ی��ی و رەش����ۆك����ەك����ان ل�����ەالی دەس���ت���ەب���ژێ���ر و ئ��ەن��ت��ج��ل��ن��ی��س��ی��ای 

ع��ەرەب��ی رەن��گ��ی��داوەت��ەوە. ب��ۆ وێنە دوو رۆشنبیری پێشەنگ و ن��اس��راوی وەك 

)د.حەسەن ئەلحەنەفی، د.محەمەد عابد ئەلجابری( لەهەندێك لەنووسین 

و لێكۆڵینەوەكانیاندا تووشبوونی خۆیان بەم فۆبیایە مانیفێست دەك��ەن، 

چ��وون��ك��ە ل���ەو ن��ووس��ی��ن��ان��ەدا ئ��ام��اژە دەك����ەن ب��ۆ ئ����ەوەی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ع��ەرەب��ی��ی 

ئیسالمیی هیچ پێویستیی بە چەمكی سكۆالریزم نییە، لەبەرئەوەی هەڵقوواڵو 

و زادەی ژی�����ار و ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی خ���ۆرئ���اوای���ە و ل���ەگ���ەڵ م���ۆرك���ی رۆژه���ەاڵت���ی���ان���ە و 

ئیسالمیانەی كۆمەڵە رۆژهەاڵتییەكاندا ناگونجێت، لەهەمان وەختدا با�سی 

ئەوە دەكەن سكۆالریزم جیاكردنەوەی كڵێسایە لەدەسەاڵت و فەرمانڕەوایی 

ن�����ەك م�����زگ�����ەوت، دەڵ����ێ����ن م����زگ����ەوت ج����ی����اوازی����ی ه���ەی���ە ل����ە ك��ڵ��ێ��س��ا ل����ە ش���ێ���وازی 

بەشدارییكردن لەدەسەاڵتی سیاسییدا. بەو پێیەی پیاوانی ئاینی كاتۆلیكی 

راس��ت��ەوخ��ۆ س��ەرك��ردای��ەت��ی و ج��ڵ��ەوی دەس��ەاڵت��ی رام��ی��اری��ی و شانشینەكانیان 

دەك���رد ل��ەئ��ەوروپ��ای س��ەدەك��ان��ی ن��اوەڕاس��ت��دا، ب��ەاڵم ئ��ەم��ج��ۆرە دەس��ەاڵت��ە لە 

ئیسالمدا نەدراوە بە پیاوانی ئاینی لە ئیسالمدا یان لە ئیسالمدا پیاوی ئاینیی 

بوونی نییە. 

ئەو دوو رۆشنبیرە عەرەبە لەبەرامبەر و لەبری سكۆالریزم، چەمكەكانی 

دیموكرا�سی و كۆمەڵگەی مەدەنی بەرز دەكەنەوە، بەاڵم لەوالوە رۆشنبیری 

ناوداری عەرەب )جۆرج تەرابی�سی( ئەم تەرزە هزرینە ناودەنێت )مانگرتن لە 

بیركردنەوە( و لەوێوە وەاڵمیان دەداتەوە كە دیموكرا�سی و كۆمەڵی مەدەنیش 

بەچەشنی س��ك��ۆالری��زم زادەی شارستانێتی خ��ۆرئ��اوان. بۆچی س��ك��ۆالری��زم هی 

رەتكردنەوەیە و دیموكراسییەت قبوڵ و پێشنیار دەك��ەن؟!. دیارە تەرابی�سی 
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دەی���ەوێ���ت ئ���ەو پ��ارادۆك��س��ە ئ��اش��ك��را ب��ك��ات ت��ەن��ان��ەت رۆش��ن��ب��ی��ران��ی��ش دەرگ��ی��ری 

ب���وون ل��ەب��ەرام��ب��ەر خ���ۆرئ���اوا، ت��ەن��ان��ەت ت��ەراب��ی���س��ی دەی���ەوێ���ت پێمانبڵێت ئ��ەو 

فۆبیایە ن��ووس��ەران و نوخبەی رۆشنبیرانی�سی گ��رت��ووت��ەوە، ئ��ەوەت��ا دەبینین 

لەبری پێشنیاری سوود وەرگرتن لەئەزموونی خۆرئاوا و بەرز نرخاندنی ئەو 

شارستانێتییە، یەكێكی وەك )د.جابری( دەڵێت ژیار و شارستانێتی خۆرئاوا 

ق�������ەرزاری ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی و ف��ەره��ەن��گ��ی خ���ۆره���ەاڵت���ی و ئ��ی��س��الم��ی��ی ع��ەرەب��ی��ی��ە. 

بەمەزندەكردنی )د.جابری( شارستانێتی خۆرهەاڵت رووبەر و نوزەی تێدایە و 

دە�سێ گەشەی پێبدرێ و هیچ پێویستییەكی بەدیاردەكانی وەك )سكۆالریزم( 

و ئەو تێزانە نییە سەر بە ژیاری خۆرئاوان و لەوێوە هەڵقوواڵون. 

ئ��ەو دوو رۆشنبیرەی ع��ەرەب��ە )حەنەفی، ج��اب��ری( پێیانوایە ئ��ەو چەمكانە 

تایبەتن بە ئ��ەو شارستانێتییە و شارستانێتی رۆژه��ەاڵت��ی ئیسالمیی م��ۆرك و 

خەسڵەت و تایبەتمەندیی جیای هەیە و پێویستە لەبەرچاو بگیرێت و لەژێر 

روون���اك���ی ئ���ەو ف��ەره��ەن��گ��ە و س����وود وەرگ���رت���ن ل���ەئ���ەزم���وون���ی زێ��ڕی��ن��ی راب������ردووی 

ئ���ەو ژی����ارە ه��ەن��گ��او ب��ن��رێ��ت ب����ەرەو ه��ەس��ت��ان��ەوەی��ەك��ی ژی��اری��ی ن��وێ��ی رۆژه���ەاڵت���ی تا 

ل��ەب��ەرام��ب��ەر ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی ه��اوچ��ەرخ��ی خ��ۆرئ��اوای��ی ل��ەس��ەرپ��ێ ب��وەس��ت��ێ. ب��ەاڵم 

ل���ەراس���ت���ی���دا ئ���ەگ���ەر ئ��ێ��م��ە س���ەی���ری خ���ەس���ڵ���ەت و ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی س���ك���ۆالری���زم 

بكەین، راستە لەرووی مێژووییەوە لە سەرزەمینی خۆرئاوا سەریدەرهێناوە، 

ب���ەاڵم هیچ ك��ات س��ك��ۆالری��زم چەمكێكی ت��ای��ب��ەت و ل��ۆك��اڵ��ی ن��ەب��ووە ب��ەخ��ۆرئ��اوا 

ب��ەڵ��ك��و چەمكێكی ی��ۆن��ی��ڤ��رس��اڵ و گشتگیرە و دەك��رێ��ت ل��ەه��ەر شوێنێكی ت��ری 

ئ���ەم دن��ی��ای��ە پ���ی���ادە ب��ك��رێ��ت. ه������ەرواش ب���ە ت��اق��ی��ك��ردن��ەوە ل���ەم���ێ���ژوودا س��ەمل��اوە 

سكۆالریزم سەركەوتوو بووە لەرەنگڕێژكردن و بینای دەوڵەتی هاوچەرخدا، 

بە تایبەتی دەبینین ئ��ەو دەوڵەتانەی لەخۆرئاوا لەسەر بنچینەی عەملانیی\ 

دی��م��وك��را�س��ی دروس��ت��ك��راون دەوڵ��ەت��ان��ێ��ك ب���وون ل����ەرووی پاراستنی مافەكانی 



110

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

مرۆڤ و هاوواڵتیبوونەوە تا ئەندازەیەكی باش سەركەوتنیان بەدەستهێناوە، 

ت���وان���ی���وی���ان���ە دەس����ت����ەب����ەری ئ���ازادی���ی���ەك���ان���ی خ���ەڵ���ك ب����ك����ەن، ل���ەگ���ەڵ���ی���دا ب��ەپ��ێ��ی 

ی��اس��ای��ەك��ی م���ودێ���رن ك��ە ئ��ی��ل��ه��ام��ی ل��ەع��ەمل��ان��ی��ەت��ەوە وەرگ����رت����ووە ژی����ان و م���اف و 

بەرژەوەندییەكانی هاوواڵتییەكانیان بپارێزن. 

ب������اب������ان: پ����ێ����م����وای����ە ئ�������ەو ب����ی����رم����ەن����دان����ەی ت�����ۆ ن��������اوت ه����ێ����ن����ان ل�����ە دی���دێ���ك���ی 

ناسیۆنالیستییەوە دەڕواننە چەمكی عەملانیەت، بەاڵم ئایا بەدیلی ئەوان 

چییە لەبەرامبەر چەمك و سیستمی سكۆالریزمی رۆژئاواییدا؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ئ�����ەوان ه��ەڵ��ه��ێ��ن��ج��ان و دۆزی����ن����ەوەی م��ۆدی��ل��ێ��ك��ی ن��وێ 

لەسەر بنەمای كەلەپووری ئیسالمیی\ عەرەبیی بە ئەڵتەرناتیڤ و جێگرەوە 

دەبینن. ب��ەاڵم پێویستە ئێمە وردت��ر تەماشای ئ��ەم كێشەیە بكەین، چوون 

دنیای عەرەبیی توو�سی قەیرانێك ب��ووە، ئ��ەو قەیرانەش ن��اوی ئیشكالییەتی 

ن��اس��ن��ام��ەی ه���اوچ���ەرخ���ی ئ��ی��س��الم��ی��ی ع���ەرەب���ی���ی���ە. ل��ەك��ات��ێ��ك��دا دن���ی���ای گ��ل��ۆب��ال و 

شۆڕ�سی پەیوەندییەكان و وەك دەوترێت بچووكبوونەوەی دنیا بۆ قەبارەی 

گوندێكی بچووك، توانیویانە تاراددەیەك كولتوورەكان تێكبشكێنن و زەمینە 

بۆ هاتنەدی كولتوورێكی جیهانیی سائید و هاوبەش بڕەخسێنن، تەنانەت وا 

دەبینرێت بەرئەنجام بەهۆی ئەم نزیكبوونەوە و بچووكبوونەوەیە زمانێكی 

جیهانیی ی��ەك��گ��رت��وو و ه��اوب��ەش ب��ەره��ەم ب��ێ��ت، ع����ەرەب دەی���ەوێ���ت پ��ارێ��زگ��اری��ی 

لەناسنامەی ئیسالمێتی و عەرەبێتی خۆی بكات، دەیەوێت بەچەكی ئیسالم 

رووب����ەڕووی دن��ی��ای خ��ۆرئ��اوا ببێتەوە. بۆیەكا ئ��ەو جەنگەی ل��ە دوای كۆتایی 

ج��ەن��گ��ی س�����اردەوە ه��ەڵ��گ��ی��رس��اوە، جەنگێكە ك���ەوت���ووەت���ە ن��ێ��وان ب��زوت��ن��ەوەی 

ئیسالمییە ع��ەرەب��ی��ی��ەك��ان ل���ەالی���ەك و ئ��ەم��ەری��ك��ا ل���ەالك���ەی ت��ر وەك ن��وێ��ن��ەر و 

دەمڕاستی شارستانێتی خۆرئاوایی مەسیحیی. 

ه��ەن��دێ��ك ل��ە رۆش��ن��ب��ی��ران و سیاسیی و كەسایەتییە ئاینییەكانی ع��ەرەب 
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پێیانوایە لەو جەنگە پێشبینیكراوەی داهاتوودا كە )سامۆئێل هەنتینگتۆن( 

ن����اوی����ن����اوە )ج���ەن���گ���ی ش���ارس���ت���ان���ی���ی���ەك���ان ی������ان پ����ێ����ك����دادان����ی ژی�������ارەك�������ان( دەب���ێ���ت 

ع������ەرەب ب���ە ن��اس��ن��ام��ە و چ���ەك���ی ئ��ی��س��الم ب���ەرام���ب���ەر ش��ارس��ت��ان��ێ��ت��ی خ���ۆرئ���اوای���ی 

مەسیحیی بوەستێتەوە. چوونكە ع��ەرەب��ەك��ان ل��ەو ب��ڕوای��ەدان ئاینی بودایی 

و كۆنفۆشیۆس وەك دوو ئاینی دێرینی رۆژه��ەاڵت��ی��ی و ج��ەخ��ت��ك��ەرەوە لەسەر 

ل���ێ���ب���وردن و پ���اك���ژك���ردن���ەوەی ن��اخ��ی م�����رۆڤ، رۆح����ی ب��ەرەن��گ��اری��ی��ان ت��ێ��دان��ی��ی��ە و 

ل��ەه��ەم��وو ح��اڵ��ەت��ەك��ان��دا ك��ارل��ێ��ك دەك����ەن ل��ەگ��ەڵ ن�����اوەڕۆك و فینۆمینەكانی 

ژی����اری خ���ۆرئ���اوای���ی ك��ە ل��ەرێ��ی گ��ل��ۆب��ال��ی��زم و ش���ۆڕ�س���ی ك��ۆم��ی��ن��ێ��ك��ش��ن��ەوە دەگ��ات��ە 

)كەنار( یان رۆژهەاڵت.

لەبەرئەمە ئیسالم بەتاكە هێز و وزە دەزان��ن بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 

خ���ۆرئ���اوای���ی���ەك���ان، ه����ەر ل����ەب����ەرئ����ەوە ه���ەن���ووك���ە ل���ە دن���ی���ای ع���ەرەب���ی���دا رۆژان�����ە 

ت��ێ��زە ئاینیی و ئیسالمییەكان زی��ن��دوو دەك��رێ��ن��ەوە، دەوڵ��ەت��ان��ی ع����ەرەب بەپێی 

پ��الن و بەرنامەڕێژیی رۆڵ دەگ��ێ��ڕن لەخرۆشاندنی هاوواڵتیانیان بەبیرۆكە 

ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان، دەرگ�������ای م����زگ����ەوت و ح���وج���رەك���ان ج���ارێ���ك���ی دی���ك���ە ب�����ەرووی 

مامۆستا ئسوڵییەكان و الیەنگرانی پارتە ئیسالمییەكاندا ئاوەاڵ دەكرێنەوە. 

ئ���ەوەت���ا ئێستا ه��ۆڵ��ی م��زگ��ەوت��ەك��ان ق��ەرەب��اڵ��غ��ت��ری��ن ئ���ەو ش��وێ��ن��ان��ەن ل��ەواڵت��ان��ی 

ع��ەرەب��دا خەڵك رووی��ان تێبكا و تیایاندا كۆبێتەوە كە ئیسالمییەكان تیایدا 

چاالكانە تەحریزی خەڵك دەك��ەن و گەنجانی خوێنگەرمی تێدا هاندەدەن 

بۆ بەرەنگاربوونەوەی خۆرئاوا لەرێگەی پیادەكردنی كردەوەگەلی تیرۆریستیی 

و ت��ون��دوت��ی��ژان��ەوە. ب���ەو پ��ێ��ی��ەی ئ���ەو خ���ۆرئ���اوای���ەی ج��ەن��گ��ی دەگ����ەڵ دەك����ەن ئ��ەو 

شەیتانە گ��ەورەی��ەی��ە دەس��ت��ی ه��ەی��ە ل��ەك��ۆی نەهامەتییەكانی رۆژه���ەاڵت���دا و 

ه��ەم��وو ئ���ەو ن��ەه��ام��ەت��ی��ی��ان��ەی دێ��ن��ە س���ەر رێ���ی ه���ەر م��رۆڤ��ێ��ك��ی س���ەر گ���ۆی زەوی 

پەیوەندیی راستەوخۆی بەسیاسەتی ئەوانەوە هەیە، جگە لەمەش خۆرئاوا 
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لەرێگەی گلۆبالیزم و ماسمێدیا و ه��ەر رێگەیەكی ت��رەوە لەبەردەستیدا بێت 

دەیەوێ سەروەریی واڵتانی عەرەبیی تێكبشكێنێت و ئیسالم نەهێڵێت.  

ئەمە ئەو چەمكە كالسیكیی و سواوانەیە بەردەوام لەحوجرە و مزگەوت 

و زان����ك����ۆ و خ���وێ���ن���دن���گ���ە ئ���ای���ن���ی���ی���ەك���ان و ت���ەن���ان���ەت م���اس���م���ێ���دی���ای ع���ەرەب���ی���ی���ەوە 

ب���ان���گ���ەش���ەی ب����ۆ دەك����رێ����ت و خ���ەڵ���ك���ی ب����ۆ ب�����ار دەه���ێ���ن���رێ���ت ت����ا ب��ب��ن��ە ئ��ەك��ت��ەرێ��ك��ی 

توندوتیژ و بەرهەڵستكار ل��ەب��ەرام��ب��ەر س��ەرل��ەب��ەری دی���اردە خ��ۆرئ��اوای��ی��ەك��ان و 

خ��ودی ژی��اری خ��ۆرئ��اوای��ی پ��ەرەس��ەن��دوو لەسەر سترۆكتۆری مەسیحییەت. 

ب��ەڵ��گ��ەش��م ب��ۆ ئ���ەم ق��س��ان��ە ح��اڵ��ەت��ی ع��ێ��راق��ە، ئ��ەوەت��ان��ێ ل��ەع��ێ��راق��دا ل��ەژێ��ر ئ��ەو 

بیانوانەی سەرەوەدا رۆژانە سەدان خۆكوژ لەدنیای عەرەبیی لەكەنداوەوە 

تا ئۆقیانووس دزە دەك��ەن��ە نێو خاكی عێراقەوە بە مەبەستی )جیهادكردن( 

ل���ەدژی ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی. ئ��ەم ئیشكالییەتانەی دن��ی��ای ع��ەرەب��ی، 

ب��وون��ەت��ە ف��اك��ت��ۆری بنچینەیی وش��ك��ب��وون��ەوەی زەم��ی��ن��ەك��ان��ی ب��ە عەملانیبوون 

و دی�����م�����وك�����راس�����ی�����ب�����وون، ب������ووەت������ە ه�������ۆی س�����ی�����س�����ب�����وون�����ەوەی چ���������رۆی ئ������ازادی������ی 

لەدەوڵەتە عەرەبییەكاندا، بەپێچەوانەوە ئەو گۆمە لیخنانەی ئسوڵییەت 

یەكیانگرتووە و بوونەتە روبارێكی لێڵ و گەورەی وەك رێكخراوی تیرۆریستیی 

ئەلقاعیدە. بێگومانیش ئەلقاعیدە هیچی تر نییە جگە لە پەرچەكرداری ئەو 

حاڵەتەی لەنێو مزگەوتەكانەوە بااڵ دەبێت و لەئاستی شەقامیشدا بووەتە 

عەقڵێكی سیاسیی بااڵدەست. بەم هۆیەوە دنیای عەرەبیی جگە لەحەزەری 

م��ام��ەڵ��ەك��ردن ل��ەگ��ەڵ دن��ی��ای خ���ۆرئ���اوا، ب�����ەردەوام ب��ەچ��اوێ��ك��ی دوژم��ن��ك��اران��ە و 

س��ووك��ەوە سەرنجی ئ��ەو شارستانییە و تەنانەت خ��ودی مرۆڤەكانی نێو ئەو 

ژیارە دەدا و دەخوازێ لەهەر كاتێكدا دەستبدات بۆی بیانكاتە خۆڵەمێش. 

بابان: هەندێك لەرۆشنبیران و چاودێران پێیانوایە پڕۆژەی گلۆبالیزم 

چیتر نییە جگە لە پڕۆژەیەكی ئەمەریكایی، هەر لەبەرئەمەشە عەرەبەكان 
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دژایەتی دەك��ەن بەچەكی ئیسام، كەواتە با پرسیار بكەین ئایا ئەمەریكا 

ل��ەرێ��ی هاتنە ن��اوچ��ەك��ەوە دەی��ەوێ��ت ئ��ەو چەكە ئایدۆلۆژییە لەدەوڵەتانی 

ئ��ی��س��ام��ی��ی ب��س��ەن��ێ��ت��ەوە؟ ی���ان پ�����ڕۆژەی ئ����ەوەی ه��ەی��ە دەوڵ���ەت���ە ئاینییەكان 

لەناوچەكەدا بڕوخێنێت؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ه��اوك��ێ��ش��ەك��ە ب��ەوش��ێ��وەی��ە ن��ی��ی��ە وەك ت���ۆ پ��رس��ی��اری 

ل��ەب��ارەوە دەك��ەی��ت، ی��ان لەئاستی گەلێریدا تێی دەڕوان��رێ��ت، دی��ارە ئەمەریكا 

پڕۆژەیەكی هەیە سەبارەت بە ئایندەی ناوچەكە، ئەو پڕۆژەیە بۆ ئەوەیە رۆڵی 

ئەمەریكا وەك پۆلی�سی جیهانیی بهێڵێتەوە و درێ��ژەی پێبدات، ه��ەر لەژێر ئەو 

راستییەدا مافمان دراوەتێ بێژین: لەهەر شوێنێك بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا 

ل��ەب��ن ه��ەڕەش��ە و م��ەت��رس��ی��دا ب��ێ��ت ئ���ەوە ئ��ام��ادەی��ە ب��ەش��ێ��وازی ج���ۆراوج���ۆر تا 

دەگاتە ئۆپەراسیۆنی سەربازیی رووبەڕووی ئەو مەترسییە بێتەوە جا بچووك 

ب��ن ی��ان گ���ەورە هیچ لەمەسەلەكە ن��اگ��ۆڕێ��ت. بەراشكاویی دەڵ��ێ��م پێموانییە 

ئەمەریكا رووبەڕووی هیچ ئاینێك ببێتەوە وەك ئاینێكی ئاسمانی یان زەمینی، 

بەقەدەر ئەوەی رووبەڕووی كۆمەڵێك دەوڵەت و رێكخراوی ئاینیی و نائاینیی 

دەب��ێ��ت��ەوە ب��ەش��ێ��وەی��ەك ل��ە ش��ێ��وەك��ان مەترسین ب��ۆ س��ەر ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی 

ئ��ەو واڵت��ە لەجیهاندا. ئەمەریكا لەوكاتەی پالنی هەیە بۆ روخاندنی كۆماری 

ئ��ی��س��الم��ی��ی ئ��ێ��ران وەك دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی ئ��ای��ن��ی��ی، ل��ەه��ەم��ان ك��ات��دا ه��ەوڵ��ی ه��ەی��ە بۆ 

روخ��ان��دن و الوازك��ردن��ی دەوڵ��ەت��ی ك��ۆری��ای ب��اك��وور ك��ە رژێمێكی كۆمۆنیستیی 

ف���ەرم���ان���ڕەوای���ی دەك�����ات، ل��ەك��ات��ێ��ك��دا گ����ورز دەدات ل��ەت��اڵ��ی��ب��ان و دەی��ڕوخ��ێ��ن��ێ، 

بەهەمان شێوە پ��ڕۆژەی هەیە بۆ تێكشكاندنی رژێمە كۆمۆنیستییە تەمەن 

چل و نۆ ساڵەكەی كوبا.  

كەواتە بەپشت بەستن و سەیركردنی ئەم نموونانە تێدەگەین، ئەمەریكا 

ج��ەن��گ��ێ��ك��ی ن��ی��ی��ە ل���ەگ���ەڵ دەوڵ����ەت����ە ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ل���ەب���ەر ئ��ی��س��الم��ب��وون��ی��ان، 
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ن��اك��ۆك��ی��ی��ەك��ی ن��ی��ی��ە ل���ەگ���ەڵ ه��ی��چ ك����ام ل����ەو دەوڵ����ەت����ان����ەی ك����ەم ت���ا زۆر ئ���ای���ن و 

دەسەاڵتیان تێكەاڵو ك��ردووە تەنێ لەو كاتەدا نەبێت ئەو دەوڵەتە هەڕەشە 

ل��ەب��ەرژەوەن��دی��ی ئ��اب��ووری و سیاسیی و ئەمنیی ئەمەریكا ب��ك��ات. ئەمەریكا بۆ 

ئ����ەوە ه���ات���ووەت���ە ن���اوچ���ەك���ەوە چ��وون��ك��ە ج��ەن��گ��ێ��ك��ی ه��ەی��ە ل���ەگ���ەڵ ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك 

بزووتنەوەی ئیسالمی جیهادیی و سەلەفی كە مایەی مەترسین و دەبن بۆ سەر 

پێگە سیاسیی و ئابوورییەكانی لە ناوچەكە و جیهاندا. لەنێزیكەوە دەبینین 

ل��ەدەوڵ��ەت��ێ��ك��ی وەك ع��ەرەب��س��ت��ان��ی س��ع��ودی��دا ئ��ای��ن ت���ێ���ك���ەواڵوی س��ی��اس��ەت و 

حكوم كراوە و هەموو یاساكانی ئەو دەوڵەتە رەوایی و ئیلهامیان لەشەریعەت 

و فیقهی ئیسالمییەوە وەرگرتووە، كەچی ئەمەریكا بەردەوام كۆنتاك و پالنی 

هاوبەش و هاوپەیمانێتییەكی درێژخایەنی هەیە لەگەڵیدا و هەمیشە پەرەی 

پ��ێ��دەدات، ل���ەزۆر شوێنی ت��ری��ش ئەمەریكا ب��ەه��ەم��ان ش��ێ��وە ل��ەگ��ەڵ دەوڵ��ەت��ە 

ئاینیی و ئایدۆلۆژییەكاندا هاوپەیمانە، رەنگبێ دەوڵ��ەت��ی ئیسرائیل یەكێك 

ل��ەو ن��م��وون��ان��ە بێت ئێمە ل��ێ��رەدا پ��ەن��ج��ەی ب��ۆ رابكێشین و ب��ەب��ی��ری بهێنینەوە. 

لەبەرئەوە پێموایە دەبێت ئ��ەو وەهمە لەكەەللی خۆمان دەربكەین، گوایە 

ئەمەریكا ئ��ەو رزگ��ارك��ەرەی��ە دەی���ەوێ رۆژه��ەاڵت��ی نێوین لەمەترسیی دەوڵ��ەت 

و رێكخراوە ئاینیی و ئیسالمییەكان رزگ��ار بكات. چ��وون ئەمەریكا هاتووەتە 

ناوچەكەوە تا ئاسایش و ئەمنییەت و بەرژەوەندییەكانی لەئاستی جیهانییدا 

پارێزگاریی لێبكا.

زۆرج�������ار ب��ی��ر دەك�����ەم�����ەوە ل���ە ك���ەس���ای���ەت���ی )خ���وم���ەی���ن���ی( چ�����وون ئ����ەو راب�����ەرە 

رۆحییەی كۆماری ئیسالمیی ئێران، زیاد لە هەر موسڵمانێكی تر لەئەجیندا 

و م��ەرام��ەك��ان��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا تێگەیشتبوو، خ��وم��ەی��ن��ی ل��ەی��ەك��ێ��ك ل��ەوت��ارەك��ان��ی��دا 

ل��ەب��ەردەم ه����ەزاران لەخوێندكاری زانكۆكانی ت���اران وت��ی: چەند نوێژ دەك��ەن 

ب��ی��ك��ەن، چ��ەن��د دوع����ا دەك�����ەن ب��ی��ك��ەن، چ��وون��ك��ە ئ��ەم��ەری��ك��ا ن��ای��ەوێ��ت ن��وێ��ژ و 
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دوع��اك��ان��ت��ان ق��ەدەغ��ە ب��ك��ات، ب��ەڵ��ك��و دەی���ەوێ���ت س��ام��ان��ی واڵت��ەك��ەت��ان ب��ب��ات و 

واڵتەكەتان بكاتە پانتایی و زەمینەیەكی بە پیت بۆ ساغكردنەوەی كااڵكانی. 

خ��وم��ەی��ن��ی ب���اش ل���ە ن��ی��ەت و ئ��ام��ان��ج��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ب��وو، ئ���ەو دەی���زان���ی 

ئەمەریكا بۆ ئ��ەوە دژای��ەت��ی كۆمارەكەیان ناكات، كۆمارێكی ئیسالمیی شیعە 

م��ەزه��ەب��ە، ب��ەڵ��ك��و ئ��ەم��ەری��ك��ا ج��ەن��گ��ەك��ەی ل��ەس��ەر ئ���ەوەب���وو ئ��ێ��ران دەوڵ��ەت��ێ��ك 

ب��ووە دژایەتی بەرژەوەندییەكانی دەك��ات لەئاستێكی زۆر ب��ەرب��اودا. خوالسە 

ئەمەریكا پاسەوان و سەربازی بەرژەوەندییەكانێتی نەك شتێكی تر، وابزانم 

تێڕوانینەكەم زۆر ئاشكرایە و پێویستی بەدرێژكردنەوەی زیاتر نییە.   

ب��اب��ان: س��ەب��ارەت ب��ەئ��ەزم��وون��ی ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان چ سەرنجێكتان 

هەیە؟. ئایا ئەو ئەزموونەی كوردستان عەملانییە یان نا؟ ئەگەر عەملانییە 

كام جۆر لەعەملانیەت پەیڕەو دەكات؟.

ستیڤان شەمزینی: پرسیارێكی ج��وان��ە، ب��ەاڵم پێش ئ��ەوەی بەسەرماندا 

ب��ڕوا خ��وازی��ارم روونیبكەمەوە عەملانیەت چەند ج��ۆر و مۆدیلی نییە، تەنێ 

ئەوەیە دوو ئاڕاستەدا لە سكۆالریزم پەیڕەو دەكرێت. سكۆالریزمی رادیكاڵ 

ئ��ەم��ج��ۆرە ل��ە واڵت��ەك��ان��ی سۆسیالیستی و ت��ورك��ی��ا و ف��ەڕەن��س��ا پ��ەی��ڕەو ك���راوە و 

دەك���رێ���ت. ئ��ەوەت��ان��ێ س��ك��ۆالری��زم��ی ف��ەڕەن���س��ی ج��ێ��گ��ەی ئ����ەوەی ت��ێ��دا ن��اب��ێ��ت��ەوە 

ئ��اف��رەت��ێ��ك ب���ااڵپ���ۆش ب���ێ���ت، ی���ان���ژی ل���ە ت��ورك��ی��ا ع��ەمل��ان��ی��ەت��ی ئ���ەت���ات���ورك���ی ت��ەن��ی��ا 

س��ت��ەم��ك��اری��ی ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ا ك���ە ه���ەن���ووك���ە ل���ەژێ���ر ه����ەڕەش����ەی ئ��اك��پ��ارت��ی��دای��ە. 

ی���ان پێشتر ئ��ەزم��وون��ی س��ك��ۆالری��س��ت��ی س��ۆڤ��ێ��ت��ی ئ��ەزم��وون��ێ��ك��ی ت���اڵ ب����ووە، ب��ەاڵم 

ل���ەب���ەرام���ب���ەر ئ����ەم ئ��اڕاس��ت��ەی��ە رەوت�����ی س��ك��ۆالری��زم��ی ل��ی��ب��راڵ ه��ەی��ە ك���ە ل��ەواڵت��ە 

دی��م��وك��راس��ی��ی��ە خ��ۆرئ��اوای��ی��ەك��ان��دا پ��ی��ادە دەك���رێ���ت، ل���ەم ن��م��وون��ەی��ەدا م���اف و 

ئازادیی هەر كەسێك، بێ ئاین و ئایندار، چەپ و راست، پارێزراوە. 

س�����ەب�����ارەت ب����ەئ����ەزم����وون����ی ك���وردس���ت���ان���ی���ش پ�����ەی�����ڕەوی ه���ی���چ ك�����ام ل�����ەو دوو 
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ئ����اڕاس����ت����ەی����ەی س���ك���ۆالری���زم���ی ت���ێ���دا ن���اك���رێ���ت. راس����ت����ە پ���ارت���ەك���ان���ی ف����ەرم����ان����ڕەوا 

ل���ە ك���وردس���ت���ان ئ���ی���دع���ای ع��ەمل��ان��ی��ەت دەك�������ەن، ب�����ەاڵم ع��ەمل��ان��ی��ەت ب��ەئ��ی��دع��ا 

ن��اچ��ەس��پ��ێ��ت و ناهێتە دی، ع��ەمل��ان��ی��ەت شیعر نییە ل��ە س��ن��ووری زم��ان��دا گیر 

بخوات، سەرزەمینی واقیعیی ئەم چەمكە پراكتیسە، وەرە سەیری پارتەكانی 

ك����ورد ب��ك��ە و ل��ەب��ەرن��ام��ەك��ان��ی��ان ورد ب�����ەرەوە ه��ی��چ��ی ك��ەم��ت��ر ن��ی��ی��ە ل��ەب��ەرن��ام��ەی 

پارتێكی ئەوروپایی یان ئەمەریكایی، یەكێك سۆسیال دیموكراتە و بەدروشم 

هیچی نەهێشتووەتە كەچی مانگانە سەدان هەزار دۆالر بۆ تەكیە و مزگەوت 

و پ���ی���اوان���ی ئ��ای��ن��ی��ی ت����ەرخ����ان دەك������ات ت���ا زەم���ی���ن���ەی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ە بە 

دواكەتوویی بهێڵنەوە و لەمینبەری مزگەوتەكانەوە فەتوا بدەن و رەوشتداریی 

ب��ب��ەش��ن��ەوە و م���ۆر ب���دەن ل��ەن��ێ��وچ��ەوان��ی خ��ەڵ��ك��ی، ك��ێ ك��ۆم��ەڵ��ی دۆزەخ����ە و كێی 

تریش لە ئەهلی جەننەت!!!.

وەك خ���ۆم ب���ێ���زارم ل�����ەوەی ب��ێ��م��ە س���ەر ب���ەراوردك���اری���ی رەو�س�����ی ك��وردس��ت��ان 

بەهیچ شوێنێكی تر، كولتوور و سیستمی سیاسیی لە باشووری كوردستان 

ب��ەئ��ەن��دازەی��ەك ش��ێ��واو و ت��ێ��ك��ەاڵو وب��ێ��س��ەروب��ەرە ب����ووە، ه��ی��چ دەروون��اس��ێ��ك، 

هیچ كۆمەڵناسێك، هیچ فەیلەسووفێك، هیچ سیاسییەك، هیچ زانایەك، 

هیچ جادووگەرێك، ناتوانێت بیخوێنێتەوە و لێی تێبگات. فرۆید بهێنە بەدیار 

خ��وێ��ن��دن��ەوەی س��ای��ك��ۆل��ۆژی��ای دەس���ەاڵت���ی ك���وردی���ی���ەوە ت���وو�س���ی ش��ی��زۆف��ری��ن��ی��ا 

دەبێت، یۆنگ بێنە بۆ ئەو كارە لە نەخۆشخانەیەكی دەروونی دەیدۆزینەوە، 

پاڤلۆڤ بێنە لەهەموو هەڵهێنجان و تێزەكانی ژیوان دەبێتەوە، ئەدلەر بێنە 

رۆژی �سێ دەستە حەبی سەرئێشەی پێویستە تا ژانەسەر نەیكوژێت. 

پێم سەیرە تۆ دێیت لە من دەپرسیت: لەكوردستان پەیڕەوی كام جۆرە 

لەعەملانیەت دەك��رێ��ت؟ وەاڵم��ەك��ەم روون و ئاشكرا ب��وو بەتایبەت بەهۆی 

دی��م��ان��ەك��ان��ی ت������رەوە زان���ی���ووت���ە چ����ۆن ب���ی���ری ل���ێ���دەك���ەم���ەوە و س���ەی���ری دەك�����ەم، 
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ه���ەر ئ���ەوەن���دە م����اوە ب��ڵ��ێ��م ل��ەك��وردس��ت��ان سیستمی ح��ك��وم ن���ە ع��ەمل��ان��ی��ی��ە، نە 

ن��ە مۆبۆكراسییە، تەنانەت  ن��ە ئۆلیگاریشییە،  ن��ە ئاینییە،  دیموكراسییە، 

پەشیمان بوومەتەوە لەوەی لەپێشتردا وتوومە دیكتاتۆرییە، چوونكە هیچ 

نەبێت دیكتاتۆرییەت دامەزراوە و دیسپلینی تایبەتی خۆی هەیە، بەاڵم لەم 

هەمەجیخانەیە هیچ شتێك لەجێگەی خۆی نییە و رەنگبێ لەزووترین كاتدا 

خۆری ئێمە لەخۆرئاواوە هەڵبێت و لەخۆرهەاڵتەوە ئاوا بێت، هەرچەندە 

دەڵ��ێ��ن ئ��ەم��ە نیشانەی ك��ۆت��ای��ی دن��ی��ای��ە ك��ەچ��ی م��ن ل��ە ك��وردس��ت��ان��دا ب���ەدووری 

ن��اب��ی��ن��م و پێشموانییە دن��ی��ای پ��ێ ك��ۆت��ای��ی ب��ێ��ت. ه���ی���وادارم ت��وان��ی��ب��م وەاڵم��ەك��ە 

بگەیەنم.   

*ئ��ەم دیمانەیە ك��ورت��ك��راوەی دیمانەی شەشەمە لە زنجیرە دیمانەكانی 

ب���ەرن���ام���ەی »راڤ������ە و روان�����گ�����ە«ی رادی�������ۆی »م����ەدەن����ی����ەت« ل���ەگ���ەڵ »س��ت��ی��ڤ��ان 

شەمزینی« لە رۆژی 2007-6-29.



118

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

دەربارەی خۆپیشاندان و 
شەپۆلی ناڕەزایەتییە جەماوەرییەكان

دیمانە: ئاسۆ ئەحمەد

چاوپێكەوتنی رۆژن��ام��ەی ئ��ااڵ لەگەڵ ستیڤان شەمزینی لە كۆتایی ساڵی 

.2006

ئ��ااڵ: ل��ە م���اوەی دوو مانگی راب����ردوودا ل��ە چەندین ش��ار و شارۆچكەی 

ك��وردس��ت��ان چ��ەن��دی��ن خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان س��ەری��ه��ەڵ��دا، دەم���ەوێ���ت ب��پ��رس��م ئ��ەو 

دەره���اوی���ش���ت���ە س��ی��اس��ی��ان��ە چ���ی ب����وون ك���ە ب���وون���ە ه����ۆی س���ەره���ەڵ���دان���ی ئ��ەم 

بارگرژییە لەنێوان دەسەاڵت و هاوواڵتیاندا؟. 

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ل��ە راس��ت��ی��دا ئ��ەگ��ەر ب����ەدووی ه��ۆك��ارەك��ان��ی��دا بگەڕێین 

دەكرێت بڵێین بێ مافی و بەشخوراویی هاوواڵتیانە، راستە لە توێكڵدا یان لە 

رووكەشدا وا دەردەكەوێت فاكتۆرەكە تەنیا بریتییە لە نەبوونی ئاو و كارەبا و 

خزمەتگوزارییەكان، بەاڵم كاكڵەی مەسەلەكە ئەوە نییە بەڵكو لە قوواڵییدا 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ناعەدالەتییەی ئەمڕۆ كۆمەڵگەی كوردستانی تەنیوە، 

پەیوەندیی هەیە ب��ەو جیاوازییە قووڵە چینایەتییەی ئەمڕۆ لە كۆمەڵگەی 



119

ستیڤان شەمزینی

نی 
ً
ئێمەدا بەرجەستە ب���ووە، جیاوازییەك كۆمەڵێكی گەیاندۆتە كەشكەال

فەلەك و كۆمەڵێكی�سی بێبەشكردووە لە ساكارترین ماف. خەڵك بە چاوی 

خۆی ئەو هەموو نابەرابەریی و بەشخوراوییەی خۆی دەبینێت و لە نزیكەوە 

لەم�سی دەكات بۆیە ناتوانێت لەوە زیاتر بەرگە بگرێت و پەرچەكرداری هەیە 

چوونكە هەموو ج��ۆرە هەوڵێكی میانڕەوانەتر لە رێگەی دی��ال��ۆگ و خستنە 

ب���ەرچ���اوی فینۆمینە ن��ێ��گ��ەت��ی��ڤ��ەك��ان س��وودێ��ك��ی ن���ەب���وو، ب��ەڵ��ك��و خ��ەڵ��ك خ��ۆی 

لەبەردەم دەسەاڵتێكی بێ چاو و گوێ و زماندا دیتۆتەوە بۆیە ناچارە یەخەی 

راوەشێنێت و تێیبگەیەنێت ئەم دۆخە نا هەموارە تاسەر مایەی قبوڵ نییە. 

تۆڵستۆی دەڵێت )ئەو شتانەی لە خودی خۆیاندا بچووكن سەرەتایەكن 

بۆ روودانی كارەسات( بچوككردنەوە و نزمكردنەوەی مرۆڤ و سەركوتكردنی 

ئ�����ارەزووەك�����ان�����ی ت����اك ل����ەم واڵت�������ەدا وەك دی����اردەی����ەك����ی ئ���اس���ای���ی ل���ێ���ه���ات���ووە و بە 

بچووكیش سەیری دەك��رێ��ت، ب��ەاڵم دوات��ر ه��ەر ئەمانە دەبنە ه��ۆی روودان��ی 

كارەساتە مەزنەكان. نەبوونی كارەبا و ئاو و خزمەتگوزاریی ئەگەر كێشەیەكی 

ب��چ��ووك��ی��ش ب����ن، ب�����ەاڵم ب�����ەردەوام�����ب�����وون و ه��ەم��ی��ش��ەی��ی��ب��وون��ی ئ����ەم ك��ێ��ش��ان��ە 

سەرەتایەكن بۆ سەرهەڵدانی ئەم بارگرژیانە كە لە زۆر شوێندا گەیشتۆتە 

راددەی توندوتیژیی و پێكهەڵپرژان. بە بۆچوونی من فاكتۆری سترۆكتۆریی 

ئ��ەم شەپۆلە ناڕەزایەتییە كەڵەكەبوونی كێشەكانی خەڵكە ك��ە دەس��ەاڵت 

هیچ هەنگاوێكی بۆ چارەسەركردنی نەناوە، لەبەرئەوە خەڵك هەستی بەوە 

گا و میكانیزمی تر بگرێتە 
َ
ك��ردووە دەس��ەاڵت بە بەرد بووە بۆیە ناچار بووە رێ

ب��ەر بۆ داواك��ردن��ی خواستەكانی ل��ەم نێوەندەشدا خۆپیشاندان یەكێكە لە 

میكانیزمەكان. روون��ت��ر بڵێم ئ���ەوەی رووی����داوە ل��ە ش��ار و ش��ارۆچ��ك��ەك��ان تەنیا 

پ���ەرچ���ەك���رداری ئ��ەم��ڕۆ نییە ب��ەڵ��ك��و ك���اردان���ەوەی پ��ان��زە س���اڵ ف��ەرام��ۆش��ك��ردن��ی 

مرۆڤی كوردە بەهەموو شێوەیەك لەالیەن دەسەاڵتی كورد خۆیەوە.
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 دی���ارە خۆپیشاندانیش وەك ج��ۆرێ��ك ل��ە ب��ەگ��ژاچ��وون��ەوە و رەخنەگرتن 

ح��اڵ��ەت��ێ��ك��ی ن���ۆرم���اڵ و ئ��اس��ای��ی دەب���ێ���ت ل���ەم دۆخ����ە پ���ڕ ق���ەی���ران���ان���ەدا. چ��وون��ك��ە 

)ف�����ۆك�����ۆی�����ام�����ا( وت�����ەن�����ی )ح����ك����ووم����ەت����ی دی����م����وك����رات����ی����ك ئ�������ەو ح����ك����ووم����ەت����ەی����ە ك��ە 

بەرپرسەكانی دەكەونە بەر رەخنەی خەڵك( ب��ەاڵم لەوێدا ئاسایی نییە گەر 

ئ��ەم خۆپیشاندانانە رووب�����ەڕووی س��ەرك��وت ب��ك��رێ��ن��ەوە و ه��ێ��زەك��ان��ی ئاسایش 

خ��ەڵ��ك��ی ل��ەس��ەر ف��ەالق��ە ب��ك��ەن و ل���ەوالش���ەوە دەس�����ەاڵت ه��ی��چ ه��ەن��گ��اوێ��ك بۆ 

ریفۆرم نەنێت بێگومان ئەگەر كار وا ب��ڕوات ئەم خۆپیشاندانانە حاڵەتێكی 

توندوتیژ وەردەگرن و بەدڵنیاییەوە دەبنە راپەڕین. 

ئااڵ: ئایا دەسەاڵتی كوردیی لە توانایدا هەیە ریفۆرم بكات وەك خۆیان 

ل��ە راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان��ی��ان��دا ب��ا�س��ی دەك�����ەن؟ ئ��ای��ا ئ���ەو س��ی��س��ت��م��ەی دەس��ەاڵت��ی 

كوردیی بەڕێوە دەبات دەتوانرێت ریفۆرمی تێدا بكرێت؟.  

ستیڤان شەمزینی:  دەسەاڵتی كوردیی ناتوانێت ریفۆرم بكات چوونكە 

ئیرادەی نییە بۆ ریفۆرم، پرسیار ئەوەیە ئەو كەسە كێیە دەست بۆ ریفۆرم 

دەبات؟ ئەگەر قەرارە ریفۆرم بكرێت ئەوە كێیە سەركردایەتی ئەو ریفۆرمە 

دەكات؟. لە راستیدا ریفۆرم دەستەواژە و زاراوەیەكە بەدەست سەركردایەتی 

حزبەكانی كوردستانەوە بەكاردەهێنرێ بۆ گۆڕینی هەندێ بەرپرس كە خۆیان 

ویستیان لەسەریەتی و نایانەوێ لە پۆستەكانیاندا بمێننەوە یان بەشێك لە 

لەكارخستنی بەرپرسان لەئەنجامی شەڕی دەستەگەریدا نێونراوە ریفۆرم! 

ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا ری���ف���ۆرم ت��ەن��ی��ا ب��ری��ت��ی ن��ی��ی��ە ل���ە الب���ردن���ی ه��ەن��دێ��ك ك���ارب���ەدەس���ت و 

تەكنۆكرات و بەڕێوەبەر بەڵكو ئ��ەوە بەشێكی بچووكە لەپرۆسەی ریفۆرم، 

بەبڕوای من ریفۆرم لەپێشدا لە سیستم و دنیابینی و ستراتیژی دەسەاڵتی 

سیاسییەوە دەست پێدەكات. 

دەسەاڵتی كوردستان كە بەدەستی دوو حزبی تەقلیدیی و میلیتارەوەیە 
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نەك هەر بڕوایان بە ریفۆرمی سیستمی سیاسیی نییە بەڵكو ریفۆرمیزەكردنی 

سیستم هاوتەریبە لەگەڵ مەرگی خۆیاندا، چوونكە حزبەكانیان بەرهەمی 

ئ��ەو سیستمە تەقلیدیی و تۆتالیتارییەیە هەنووكە لە ف��ەزای سیاسییدا لە 

ئ���ارادای���ە. ل��ەب��ەرئ��ەوە م��ن بانگەشەی ری��ف��ۆرم ب��ە بانگەشەیەكی دیماگۆگی و 

درۆزنانە لێكدەدەمەوە، چوونكە دەسەاڵتێكی هاوشێوەی بەعس ناتوانێت 

ریفۆرم بكات. من كاتێك دەڵێم هاوشێوەی بەعس مەبەست لە نزیكییە لە 

فۆرمی مامەڵەی دەسەاڵتی بەعس. )هیتلەر( لەوتووێژێكدا بە )ئۆتۆڤاگنەر(

ی وتووە )جیاوازیمان لەگەڵ كۆمۆنیستەكان زێدەتر تاكتیكییە وەك لەوەی 

ستراتیژیی ب��ێ��ت(. ج��ی��اوازی��ی دەس��ەاڵت��ی ك��وردی��ش ل��ە دەس��ەاڵت��ی بەعس زیاتر 

تاكتیكییە وەك ل���ەوەی ستراتیژیی و ریشەیی بێت، ئ��ەگ��ەرن��ا بەعسیزم وەك 

عەقڵییەت و مامەڵە زیندوو و ئامادەیە و مۆتیڤی ك��اری سیاسیی و ئیدارییە 

لە كوردستان.   

ل���ەب���ەرئ���ەوە م���ن ل���ەخ���ۆت دەپ���رس���م دەس���ەاڵت���ێ���ك ب���ارگ���اوی���ی ب��ێ��ت ب���ە رۆح���ی 

بەعسیزم ئ��ای��ا قابیلی ری��ف��ۆرم��ە؟ ئ��ەم��ە وەاڵم���ەك���ەی الی ت��ۆی��ە ن��ەك الی من. 

وەل����ێ ئ���ەم چ���ووان���دن���ەی دەس���ەاڵت���ی ك���وردی���ی ب��ە دەس���ەاڵت���ی ب��ەع��س جێگەی 

ن��ی��گ��ەران��ی��ی��ە الی زۆر ك����ەس ب�����ەاڵم دەب�����ێ ب���زان���ی���ن ب���ەع���س ب����ەر ل���ەه���ەر شتێك 

عەقڵیەت و دیدگایەكی سیاسییە. )ماكس ئێستمان( وتی )ستالین نەك هەر 

لەفاشیست باشتر نییە بەڵكو س��وپ��ەر فاشیستە( ج��ا ل��ەب��ەرئ��ەوەی ستالین 

دژی فاشیزم بوو نەبۆیە دیموكرات، هەرواش دەسەاڵتی كوردیی مادام دژی 

دیكتاتۆریەتی بەعس بووە نەبۆتە دیموكراتیك بەڵكو وێنەیەكی داتاشراوە 

لە شێوەی بەعس.  

ئ�����ااڵ: ل���ە خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ەك��ان��ی ئ����ەم دوای���ی���ان���ەدا ل���ەن���ێ���وان ه���ەم���وو چین 

و ت��وێ��ژەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەدا ن���اڕەزای���ەت���ی ه���ەب���وو، ب����ەاڵم ت��وێ��ژی الوان هاتنە 
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س����ەر ش���ەق���ام���ەك���ان، ئ������ەوەی دەب���ی���ن���را ژن�����ان ه��ی��چ ح���زورێ���ك���ی���ان ن���ەب���وو ل��ەم 

رێپێوانانەدا، پرسیارەكە ئەوەیە چ هۆكارێك هەبووە بۆ نەبوونی ئامادەیی 

چینو توێژەكانی تر لە رێپێوانەكاندا؟. 

ستیڤان شەمزینی: هەڵبەت گەنج بەشێكی فراوان بوون لەو جەماوەرە 

ن��اڕازی��ی��ەی خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ی��ان ك���رد، رەن��گ��ە ف��اك��ت��ەرەك��ەی ئ���ەوە ب��ێ��ت ل��ە رووی 

سایكۆلۆژییەوە گەنج كەمتر دەتوانێت دەستەمۆ بێت و هەموو بێ مافییەك 

قبوڵ بكات بەڵكو بەپێچەوانەوە سەركێ�سی و یاخیبوون بەشێكە لە ژیان 

و ب��وون��ی، بۆیە زۆر ئاساییە گ��ەر گەنج پێشڕەوی ئ��ەم ج��ۆرە خۆپیشاندان و 

راپ��ەڕی��ن��ان��ە ب��ێ��ت. ه��ەرچ��ەن��دە ل��ەچ��او ئ���ەو ه��ەم��وو گ��ەن��ج��ەی ل���ەواڵت���ی ئ��ێ��م��ەدا 

دەژین ئەوانەی رژانە سەر شەقامەكان ژمارەیەكی كەم بوون. لە رەهەندێكی 

ت����رەوە ئ��ەگ��ەر ئ��اف��رەت��ان ی���ان ج��ێ��ن��دەرەك��ەی ت��ر ت���ەواج���ودی���ان ن���ەب���ووە رەن��گ��ب��ێ 

ئ����ەم����ەی����ان پ���ەی���وەن���دی���ی ب����ە ژی���ن���گ���ەی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و ك����ول����ت����ووری ك���ۆم���ەڵ���گ���ای 

باوكساالریی كوردییەوە هەبێت، كە بەربەست و ك��ۆت و بەندی بۆ ئافرەت 

داناوە بەتایبەتی بۆ كچی گەنج، بەڵكو لە ئاوێنەی ئەم كولتوورەدا پێناسەی 

گەنج هاوتەریبە لەگەڵ كوڕی گەنج نەك كچ.   

ب��ا ل��ە ب��ی��رم��ان نەچێت ب��ۆی��ە گ��ەن��ج��ان زۆرت��ری��ن رێ���ژەی خۆپیشاندەرانیان 

پ��ێ��ك��ه��ێ��ن��اب��وو چ���وون���ك���ە گ���ەن���ج م���ەح���روم���ت���ری���ن ك��ائ��ی��ن��ی ئ�����ەم واڵت������ە وێ���ران���ەی���ە، 

مافخوراوترین بوونەوەری ئەم جەنگەڵە بەناو واڵتەیە، هەرچەندە كێشەی 

ئەم واڵتە تەنیا كێشەی گەنج نییە بەڵكو كێشەی خودی مرۆڤە، بەاڵم رەنگە 

گەنج زووتر وەدەنگ بێت، كە چین و توێژەكانی تر نەهاتوون مانای ئەوە نییە 

كێشەیان نییە و ت��ووڕە نین لەم وەزعیەتە، بەاڵم رێگر و بەربەست زۆر بووە 

ل��ەب��ەردەم��ی��ان. رەن��گ��ە گرنگترینیان ف����ەزای ت���رس و ت��ۆق��ان��دن ب��ێ��ت، چوونكە 

پ��ۆل��ی��س و ئ��اس��ای��ش ب��ۆ پ��اراس��ت��ن��ی ئ��اس��ای���س��ی ه��اوواڵت��ی��ان نییە ب��ەڵ��ك��و كۆمەڵە 
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دەزگایەكی قەمعین بۆ پاراستنی دەسەاڵت و قەاڵی ستەمكاریی حكوومەت! 

خۆ ئەگەر ئەم دەزگایانە نەبن خەڵك بە یەك رۆژ دەسەاڵت دەگ��ۆڕن، بۆیە 

خەڵك لەم هێزانە دەترسن! لە ترسیان ناوێرن بچنە ئاوها خۆپیشاندانێك، 

ئ��ەم��ە ج��گ��ە ل����ەوەی چ��ەن��دی��ن ف��اك��ت��ۆری وەك ن���ان ب��ڕی��ن و س���زای ئ���اب���ووری لە 

ئارادایە كە كوشندەترین جۆری توندوتیژییە لە دنیای ئەمڕۆماندا. بە بڕوای 

من ئەوە گرنگ نییە ئەوە كێیە خۆپیشاندان دەك��ات؟. بەڵكو گرنگ ئەوەیە 

كۆمەڵە هاوواڵتییەكی ئەم واڵتە ناڕازین لەم دەسەاڵتە و داوای مافەكانیان 

دەك���ەن، دەبێت ئەمە بەهەند وەربگرین ن��ەك ئ��ەوەی ئەمە گەنجە ی��ان پیر 

یان ژن یان هەر توێژێكی تر.  

پ���ێ���ش���م خ����ۆش����ە ئ������ەم دەرف������ەت������ە ب�����ق�����ۆزم�����ەوە و ب���ڵ���ێ���م ئ���ی���ت���ر خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان 

ب������ۆت������ە ك������ول������ت������وورێ������ك ن������اك������رێ������ت و دەس������������ت ن��������������ادات ب�����ەه�����ێ�����ز و زەب���������روزەن���������گ 

دابمركێنرێتەوە و ك��ۆن��ت��رۆڵ بكرێت بەڵكو ئ���ەوەی كۆتایی پێدەهێنێت تەنیا 

و تەنیا دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگە و دەستەبەركردنی خۆشگوزەرانییە بۆ 

هاوواڵتیان. پێموایە ئەگەر دەس��ەاڵت بەدەنگ خەڵكەوە نەچێت و گوێ لە 

ویستەكانی نەگرێ یەك ملیۆن پۆلیسی�سی هەبێت هەر دەڕوخێت و قابیلی 

ئەوەیە لە جەنگێكدا بشكێ و ئیتر زیندوو نەبێتەوە. مۆنتسكیۆ ب��اوەڕی وایە 

)ئەگەر ئیمپراتۆریەتێك لە جەنگێكدا دەشكێ و ئیتر دەڕوخ��ێ��ت ئەمە ئەوە 

دەگەیەنێت كە فاكتۆری تری قووڵتر ل��ەوەو بەر هەبووە تاكوو رێبدات ئەم 

ئیمپراتۆریەتە لەیەك جەنگدا ئاوا بشكێت و ئیتر هەڵنەسێتەوە(. بۆیە تەنیا 

و تەنیا یەك رێگە لەبەردەم دەسەاڵتی كوردییدا هەیە ئەویش حیسابكردنە 

بۆ مرۆڤی كورد و دابینكردنی ژیانێكی هاوچەرخە بۆی. 

*ئەم چاوپێكەوتنە لە ژمارە »10«ی رۆژنامەی »ئااڵ« لە زستانی 2006 

باوكراوەتەوە.
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كورد و دەستوور 
دوو پرسیاری ئااڵی ئازادی  و

 دوو وەاڵمی رۆشنبیران
 

ئا: رۆژنامەی ئااڵی ئازادی

دەس�����ت�����ووری ك����وردس����ت����ان ت����ا ئ��ێ��س��ت��ا گ���ف���ت���وگ���ۆی ل����ەس����ەر دەك�����رێ�����ت، ئ���ەم 

گ���ف���ت���وگ���ۆی���ان���ەش ل����ەه����ەم����وو ش���ت���ێ���ك زی����ات����ر پ��ێ��وی��س��ت��ن ب����ۆ خ����اڵ����دان����ان ل���ەس���ەر 

ك���ەم���وك���وڕی���ی���ەك���ان���ی دەس�����ت�����وور و ئ�����ەو خ����ەوش����ان����ەی ت���ێ���ی���ك���ەوت���ن، ئ�������ەوەی ل���ەم 

گۆشەیەدا دەیخوێننەوە هەر جارەی رای رۆژنامەنووسێكە. 

ئ����ااڵی ئ������ازادی: ل����ەم����اددەی )23( دەس����ت����ووری ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان��دا 

هاتووە لەهەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی كوردستان - عێراق و ئەنجوومەنی 

خۆجێی و شارەوانییەكاندا رێژەیەك بۆ بەشداریی ژن��ان تەرخان دەكرێت 

بەمەرجێك لە 25% كورسییەكان كەمتر نەبێت، ئایا ئەم خاڵە پێچەوانەی 

خاڵی ژمارە )21( نییە لەهەمان دەستووردا كە مافی یەكسان دەبەخشێت 

بەهەردوو رەگەز؟. 

ستیڤان شەمزینی: ب��ەر لەهەر شت من دەم��ەوێ��ت بڵێم پر�سی یەكسانی 

ه��������ەردوو رەگ�������ەز و داك���ۆك���ی���ك���ردن ل���ەم���اف���ەك���ان���ی ژن������ان ه����ەڵ����ق����واڵوی ب���اوەڕێ���ك���ی 
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راس��ت��گ��ۆی��ان��ە و چ��ەس��پ��ی��و ن��ی��ی��ە، ب���ەق���ەدەر ئ�����ەوەی م��ۆدی��ل��ێ��ك��ە پ���ارت���ی و یەكێتی 

دەی����ان����ەوێ����ت ب�����ەو ن��������اوەوە خ���ۆی���ان���ی پ���ێ���وە ب�����اب�����دەن. ت����اوەك����و ئ����ەم����ڕۆ پ���ارت���ەك���ان���ی 

كوردستان بزوێنەر و پێكهێنەری حكوومەتن و بەرنامەكانی ئەوان ئەجیندای 

حكوومەتە، ل��ەرووی ستراتیژییەوە كێشەیەكیان نییە بەناوی كێشەی ژن و 

داكۆكیكردنیش لێی تەنێ تاكتیكێكی رێگایە و هیچی تر.

ل���ەب���ەرئ���ەوە ئ��ەق��ڵ��ی��ی��ەت��ێ��ك و رێ��ك��خ��راوگ��ەل��ێ��ك��ی س��ی��اس��ی��ی ئ���اوه���ا دەس���ت���وور 

و یاساكان بنووسێتەوە و بیەوێت دەس��ت��وور بكاتە خاڵی دڵ راگرتنی ئاین و 

ع��ەمل��ان��ی��ەت، ع��ەش��ی��رەت و ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی م���ەدەن���ی، ژن���ك���وژان و رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی 

ژن���ان، ب��ێ دوودڵ����ی ت��وو�س��ی ئ��ەم��ج��ۆرە لێكدژییانە دەب��ێ��ت��ەوە. ئ���ەوەی ت��ۆ با�سی 

دەك��ەی��ت ت��اك��ە پ���ارادۆك���س )ل��ێ��ك��دژی��ی(ی نێو ب��ڕگ��ەك��ان��ی ئ��ەو دەس���ت���وورە نییە، 

بەڵكو لەچەندان الوە ئەم دەستوورە توو�سی هاودژیی بووەتەوە، لەشوێنێك 

ت���ەالری دی��م��وك��راس��ی��ی��ەت هەڵدەچنێت لەشوێنێكی ت��ر ب��ەب��ێ ه��ۆ ه��ەم��ان ئەو 

تەالرە دادەڕوخێنێت!! بەڵێ ئەو دوو بڕگەیە لە دەستووردا تەواو پێچەوانەی 

یەكترن و بەڵگەیەكیشن بۆ هەمەجییەت و كاڵ و كرچی دەستوورەكە.

جێگەی خۆیەتی ئ��ام��اژەش ب���ەوە ب���دەم س��ەد خ��ۆزگ��ە ئ��ەو رێ��ژەی��ە )%25( 

وەك خۆی پراكتیزە بكرابایە، بەاڵم لە راستیدا ئەمە پێچەوانە نەكراوەتەوە 

ب���ۆ ن��ێ��و واق���ی���ع. ل���ەب���ەر ئ���ەم ه��ۆی��ە ئ��ێ��م��ە وەك خ��ەڵ��ك��ێ��ك��ی ب��ەئ��اگ��ا ن��ات��وان��ی��ن ب��ەم 

دەستوورە دڵخۆش بین. )حسێن دەروێش( وتەنی )ناكرێت رۆشنبیر ستای�سی 

شتێك بكات كەموكوڕیی تێدا بێت(. بێجگە لەمەش ئەگەر ئەم دەستوورە 

90% پۆستەكانی حكوومەت بەژنان رەوا ببینێت، بەاڵم ئەقڵییەتی دەسەاڵت 

و ب����او، ئ��ەق��ڵ��ی��ی��ەت��ی خ��ێ��ڵ و دی���وەخ���ان و پ��ی��اوس��االری��ی ب��ێ��ت ه��ی��چ ل����ەب����ارودۆخ و 

میحنەتەكانی ژنان ناگۆڕێت و ناتوانێت كەمترین رۆڵی پۆزەتیڤی لەواقیعدا 

ه���ەب���ێ���ت. ب����ە دی���ت���ن���ی م����ن ئ�����ەم ل��ێ��ك��دژی��ی��ە ب���ەره���ەم���ی ل���ێ���ك���دژی���ی ب���ی���رك���ردن���ەوەی 
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دەسەاڵتی سیاسییە و تاكوو ئەم بیركردنەوەیەش نەگۆڕین نابێت چاوەڕێی 

هیچ باشەیەك لە دەسەاڵتی سیاسیی بكەین.

ئ�����ااڵی ئ�������ازادی: ل���ەرەش���ن���وو�س���ی دەس�����ت�����ووردا چ��ەن��دی��ن ن����او و ئ��اوەڵ��ن��او 

ب��ەك��اره��ێ��ن��راون، ن���اوی ه���ەرە س��ەرەك��ی )ك��وردس��ت��ان- ع���ێ���راق(ە، تەنیا ن��اوی 

كوردستان ب��ەرووت��ی بەكار نەهێنراوە، ئایا ن��ەدەك��را كوردستانی باشوور 

ی���ان ك��وردس��ت��ان ب��ە ت��ەن��ی��ا ب��ۆ ك��وردس��ت��ان ب��ەك��ارب��ه��ێ��ن��رای��ە ت��ا ئ����ەوەی ع��ێ��راق 

ب��ەردەوام نەبێتە پاشگری ناوی كوردستان؟ چوونكە لەهیچ ناوچەیەكی 

جیهاندا ئەم ناوە لێكدراوانە بەكارنەهێنراوە، بۆ نموونە لەئێران ئوستانی 

ك���وردس���ت���ان ب���ەك���اره���ات���ووە ن����ەك ك���وردس���ت���ان���ی ئ����ێ����ران، ئ���ای���ا ب���ۆچ���ی دەب��ێ��ت 

ب����ەردەوام پاشگری ع��ێ��راق ب���ەدووی ن���اوی ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان��ەوە بێت، 

ئای هۆیەكەی رەچاوكردنی دۆخە یان خۆ بەعێراقی زانینە؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: ل��ەپ��ێ��ش��دا دەم����ەوێ����ت ئ������ەوەت ب���ۆ راس�����ت ب��ك��ەم��ەوە 

دەس���ت���ەواژەی ك��وردس��ت��ان��ی ب��اش��وور و ب��اك��وور و دان��ان��ی ل��ەس��ەر وەزن���ی ك��ۆری��ای 

ب��اش��وور و ب��اك��وور ه��ەڵ��ەی��ەك��ی گ���ەورەی���ە، چ��وون��ك��ە ك��وردس��ت��ان ت��اك��ە واڵتێكە 

ن���ەك چ��ەن��د واڵت��ێ��ك ت��ا ی��ەك��ێ��ك��ی��ان ك��وردس��ت��ان��ی ب���اش���وور و ئ��ەوی��ت��ری��ان ب��اك��وور 

ب��ێ��ت. ئ���ەگ���ەر ب��ێ��م��ەوە س���ەر وەاڵم�����ی پ���رس���ی���ارەك���ەت، ب��ێ��گ��وم��ان ه��ەت��ا ئ���ەوڕۆك���ە 

س��ەرك��ردای��ەت��ی س��ی��اس��ی��ی ك����ورد و ش��اگ��ردەك��ان��ی��ان دڵ���داری���ی ل��ەگ��ەڵ ع��ێ��راق��دا 

دەك��ەن و زۆر جاریش لەعەرەبەكان دڵسۆزتر خۆیان بۆ عێراق دەردەخ��ەن، 

لەوانیش پتر خزمەتی كۆكردنەوەی پەرش و باوییەكانی دەك��ەن. ئاخر كورد 

ت��ەن��ی��ا س����وودی ل��ەم��ێ��ژووی خ���ۆی وەرن���ەگ���رت���ووە، چ��وون��ك��ە ئ��ەگ��ەر ئ���اوڕێ���ك بۆ 

م���ێ���ژووی خ���ۆی ب���دات���ەوە ل���ەم پ��ارچ��ە داگ���ی���رك���راوەدا ت��ێ��دەگ��ات ئ���ەو ك��ۆڵ��ەك��ەی 

بیناكردنەوەی دەوڵەتە یەك لەدوای یەكەكانی عێراق بووە، نموونەی هەرە 

گرنگییان حكوومەتی كۆماریی ب��وو بەرێبەریی )عەبدولكەریم قاسم( بەاڵم 
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كاتێك ئەو دەوڵەتە جێی خۆی قایمكرد لە یەكەم كاردانەوەدا دەستی لەكورد 

وەشاند، بە ئاگر و ئاسن و الپاڵم وەاڵم��ی ئەو دەستوورەی دای��ەوە كە تیایدا 

نوسرابوو، كورد و عەرەب لەعێراقدا شەریكن. سەركردایەتی سیاسیی كورد 

دیسان پێی لەسەر هەمان سابوونی عێراق دەخلیسكێت، بەدەلیلی ئەوەی وا 

خەریكن عێراقی وێران و كاولبوو سەرلەنوێ دروست دەكەنەوە، عێراقێك كە 

هیچ نوزەیەكی خێری بۆ ئێمە تێدا نەبووە و نابێت.    

ل��ێ��ی ع����ەرەب ن��ات��وان��ێ��ت وەك ج���اری ج����اران س��ەرك��وت��ی ك���ورد ب��ك��ات، ب��ەاڵم 

ب���ا ب������ەدووری ن��ەگ��ری��ن ك���ە دەب���ن���ە ب��ەرب��ەس��ت��م��ان ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی ل���ە ل��ەم��پ��ەردان��ان 

ل��ەب��ەردەم دروستكردنی دەوڵ��ەت��ی سەربەخۆ، ئەمە گریمانەیەكە پێویستە 

ل��ەب��ەرچ��اوی ب��گ��ری��ن، )ئ��ۆرت��ی��گ��ا( وت��ەن��ی )ج��ی��ه��ان بریتییە ل��ە كۆمەڵێكی زۆر لە 

گریمانەكان(. بەڵێ نوساندنی پاشگری عێراق یان ئێران یاخۆ توركیا بەپاش 

ن���اوی ك��وردس��ت��ان��ەوە چیتر نییە جگە ل��ەرەوای��ی��دان و ش��ەرع��ی��ی��ەت بەخشین 

بەداگیركاریی نەتەوە سەردەستەكانی وەك تورك و فارس و عەرەب. دەخوازم 

ب��ڵ��ێ��م الی س��ی��اس��ەت��م��ەدار و ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی ع�����ەرەب، ئ��ەل��ف و ب���ای رام��ی��اری��ی 

ب��ری��ت��ی��ی��ە ل���ە ن��ك��ۆڵ��ی��ك��ردن ل���ە ك����ورد و خ��ەب��ات��ە رەواك��������ەی، رەن��گ��ب��ێ ئ����ەوە ب��ەس 

ب��ێ��ت ل��ەك��ۆن��گ��رەی )ت���ەراب���ل���وس(دا )ع��ەب��دول��س��ەالم ج��ەل��ل��ود( ج��ێ��گ��ری ق��ەزاف��ی 

دۆستمان و وەزیری دەرەوەی لیبیا وتی )میللەتێك بەناوی كورد نییە، ئەوانە 

لە بنچینەدا عەرەبن، حكوومەتەكانی عێراق زەعالنی كردوون، بۆیە خۆیان 

بەشتێكی دی، بە كورد لەقەڵەم دەدەن(. 

*ئەم دیمانەیە لە ژمارە )699( رۆژنامەی )ئااڵی ئازادی ( لە رۆژی 2-26-

2007 باوبووەتەوە.  
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ئەنفال و جینۆسایدی گەلی كورد.. 
مۆنۆمێنت و هەنگاوەكان

دیمانە: ساسان دەروێش

ل��ە ب����ارەی مۆنۆمێنتی جینۆساید و پ��ر�س��ی ج��ی��ن��ۆس��ای��دك��ردن��ی گ��ەل��ی ك��ورد 

ئ���ەم چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ەم��ان س����ازدا ل��ەگ��ەڵ ن��ووس��ەر و رۆژن���ام���ەن���ووس »ستیڤان 

شەمزینی«.

ساسان: بۆ ل��ەدوای ئاكامی دادگ��ای��ی فرانس ڤ��ان ئەنرات و سزادانی، 

كورد داوای مۆنۆمێنتێكی بۆ هەڵەبجە نەكرد لە هۆڵەندا؟.  

ستیڤان شەمزینی: س��ەرەت��ا پێموایە من ب��اش نیم بۆ وەاڵم��دان��ەوەی ئەو 

پرسیارە، هەرچەندە ئێوە ل��ەو ب��ڕوای��ەدان دەت��وان��م وەاڵمێكی ب��اش بدەمەوە 

ك��ەچ��ی م��ن خ��ۆم وا نابینم، ب��ەه��ەرح��اڵ ه��ەر ئ��ەوەن��دەم ل��ەدەس��ت دێ ل��ێ��رەدا 

نوسیوومن. منیش هەر وەك بەڕێزتان نازانم كورد بۆچی داوای دروستكردنی 

ئ����ەو م��ۆن��ۆم��ێ��ن��ت��ەی ن���ەك���رد ل���ە واڵت�����ی ه���ۆڵ���ەن���دا؟ م��ن��ی��ش وەك ئ���ێ���وە س����ەر ل��ەم 

كەمتەرخەمییە دەرناكەم و دەپرسم بۆچی ئەم كارە نەكرا؟ ئەمەش یەكێكە 

لەو هەزار پرسیارەی رۆژانە رووبەڕووی فەرمانڕەواكانی باشووری كوردستان 
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دەك��رێ��ت��ەوە و ب��ێ وەاڵم دەم��ێ��ن��ن��ەوە. ه��ەر ئ��ەوەن��دە دەزان���م ك���ورد نەتەوەیەكە 

چینەكانی یادەوەریی فەوتاوە و هەرگیز دوێنێی لەبیر نییە، ئەگەر لەبیری بووبا 

ئێستا ب��ارودۆخ��ی نێوخۆی كوردستان سەد و هەشتا پلە دەگ��ۆڕا، گۆڕانێك 

خەیاڵمان لەتوانایدا نەبێت وێنەی بكێشێت.

ك������ورد ن����ەت����ەوەی����ەك����ە س������ووك و ب����ێ ب���ای���ەخ���ان���ە س���ەرن���ج���ی خ������ودی خ�����ۆی و 

مێژووە پڕ ئازارەكەی دەدات، گەر هۆكاری ئەم حاڵەتە یەكێكیان بۆ بەتاڵیی 

و ن��اش��ی��ری��ن��ی و ن���اڕەح���ەت���ی ئ����ەو دی���رۆك���ە ب���گ���ەڕێ���ت���ەوە، ب��ەدی��وێ��ك��ی ت�����ردا گ�����وزارە 

لەكاڵفامیی و نەخوێندەواریی و هەژاریی نەتەوەكە دەك��ات. بەبڕوای من ئەو 

نەتەوەیەی راب��ردووی لەبیر بچێتەوە، مەحكومە بەهەزار بارەكردنەوەی ئەو 

راب�����ردووە، ئ��ەگ��ەرچ��ی تفت و تاڵیش ب��ێ��ت، ئ��ەگ��ەر ن��ەت��ەوەی��ەك��ی گ����ەورەی چل 

ملیۆنی مینا ك��ورد وەك ی��ەك تاكە م��رۆڤ سەیر بكەین و پێناسەی بكەین، 

ئەو مرۆڤە توو�سی نەخۆشیی لەبیرچوونەوە بووە، هەرگیز بیری ناكەوێتەوە 

چ���ی ب���ەس���ەره���ات���ووە و چ����ۆن ب���ەس���ەری ه���ات���ووە و ك���ێ ب���ەس���ەری���دا ه��ێ��ن��اوێ��ت��ی؟. 

ت���ەن���ان���ەت زۆر ج������اران رووداوەك������ان������ی پ��ێ��ش��ان ك��ت��وم��ت ب���ەس���ەری���دا ه����ەزارب����ارە 

دەبنەوە، هەرگیز فام ناكاتەوە و لەبیری نایەت ئەو رووداوانە پێشتر بەسەریدا 

هاتوون و گورجكبڕانە زام��دار و ناڕەحەتی ك��ردوون! نەتەوەی كورد یەكێكە 

لە تووشبووانی نەخۆ�سی لەبیرچوونەوە، چوونكە ناتوانێت لە ئازارەكانی 

ت��ێ��ب��گ��ات و ب��ەب��ی��ری��ان ب��ه��ێ��ن��ێ��ت��ەوە، ئ��ی��ت��ر چ���ۆن چ��ۆن��ای��ی دەت��وان��ێ��ت ئ���ەو رووداو و 

ك��ارەس��ات��ان��ە ب��ك��ات��ە ئ��ەج��ێ��ن��دای ك����اری س��ی��اس��ی��ی و دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ی و خ��ەون��ەك��ان��ی 

داهاتووی خۆی پێوە ببەستێتەوە؟. 

خەباتگێڕی ماركسیستیی ئەڵمانی )رۆزا لۆكسمبۆرك( لە ساڵی 1919 

وت���ی )ئ��ێ��م��ە ن��ات��وان��ی��ن دەس���ت���ب���ەرداری ه��ی��چ ی��ەك��ێ��ك ل��ە ك��ارەس��ات��ەك��ان��م��ان بین، 

ل���ەب���ەرئ���ەوەی ئ��اس��ۆی ئ��ام��ان��ج��ە دی��ارەك��ان��م��ان��ی ت��ی��ادا دەب��ی��ن��ی��ن��ەوە و روان��گ��ەی 
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خ��ۆم��ان��ی ل��ێ��وە ه��ەڵ��دەه��ێ��ن��ج��ی��ن(. خ��ان��م رۆزا ب��ا�س��ی گ��ەل��ێ��ك��ی وش��ی��ار و زان���ی���ار و 

رۆشنبیر دەك����ات. ن��ەك گەلێك ل��ەن��ی��وە زی��ات��ری ئ��ەو ش��ەه��ی��دان��ەی خ��ۆی پێوە 

ب��ادەدات لەشەڕی نەگری�سی ناوخۆییدا ف��ەوت بووبن! با�سی كۆمەڵگەیەك 

دەك�����ات ن���ە ل���ە ف��ای��ل��دار خ���ۆش دەب���ێ���ت، ن���ە ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��دا دەن����گ دەدات بۆ 

ئ�����ەوان�����ەی ت����اك����وو دوێ����ن����ێ چ���اوس���اغ���ی س����وپ����ای داگ����ی����رك����ەر و ج��ی��ن��ۆس��ای��دك��ەری 

گەلەكەی بووبن، ئاخر ئەم تراژیدیایە بەسەر هیچ نەتەوەیەكدا نەهاتووە 

جگە لە كورد، منیش دەپرسم ئێمە بۆ دەبێت وابین؟!!.

هۆلۆكۆستی جولەكە لەالیەن دەوڵەتی ئەڵمانیای نازییەوە وێڕای ئەوەی 

ك��ارەس��ات��ێ��ك��ی ت���اڵ و ج��ەرگ��ب��ڕ ب���وو ب��ۆ ه��ەم��وو ی��ەه��ودی��ی��ەك��ان، ب���ەاڵم ل��ەه��ەم��ان 

كاتدا جولەكە توانی ئ��ەم كارەساتە تابڵێی ت��اڵ و ئازاربەخشە بكاتە هەوێنی 

دەوڵ���ەت���ی ی��ەه��وود )ئ��ی��س��رائ��ی��ل( وەك ت��اك��ە دەوڵ���ەت���ی ج���وو ل��ەه��ەم��وو دن��ی��ادا، 

ل��ەالی��ەك��ی ت����رەوە ه��ۆل��ۆك��ۆس��ت ن��اوێ��ك��ی ن��ام��ۆ ن��ی��ی��ە ل����ەالی س���ەرج���ەم ت��اك��ەك��ان��ی 

كۆمەڵگەی جیهان، چوونكە هۆلۆكۆست حكایەت و شین و زاری��ی نییە الی 

ی��ەه��وودی��ی��ەك��ان ب���ەق���ەدەر ئ�����ەوەی ئ���ەم پ���رۆس���ە ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی��ی��ە پ���ڕۆژەی���ەك���ە و 

لەهەموو شتێكدا رەنگیداوەتەوە، هەر لە سیاسەت و ب��واری یاساییەوە تا 

دەگات بە هونەری سینەما و شێوەكاریی و نووسین و بوارە جۆربەجۆرەكانی 

ت���ر. ه��ەن��ووك��ە ب���ڕۆ ل��ەئ��ەڵ��م��ان��ی��ای ئ��ەن��ج��ام��دەری ه��ۆل��ۆك��ۆس��ت��دا ه��اش��ا و نكۆڵی 

لەئەنجامدانی ئەو كردەیە بكە لەالیەن نازییەكانەوە توو�سی لێپرسینەوە و 

سزای یاسایی دەبیتەوە. ئەمەیە كاركردن بۆ دۆزی گەلكوژیی نەك ئەو شین 

و واوەیالیەی لە كوردستان بۆ ئەنفال و هەڵەبجە ئەنجام دەدرێت. 

ئ��ێ��م��ە ن��ە ت��وان��ی��وم��ان��ە ل��ە ئ��ەن��ف��ال و م��ەغ��زاك��ان��ی ئ��ی��ب��ادەك��ردن��ی گ��ەل��ی ك��ورد 

تێبگەین، نە توانیومانە جینۆساید بكەینە چەكێكی كاریگەر بۆ كۆتایی هێنان 

بەداگیركاریی سەر باشووری كوردستان و دامەزراندنی دەوڵەتی كوردستان. 
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یان هیچ نەبێت نەتوانراوە كارێك بكرێت بۆ قەرەبووكردنەوەی كەسوكاری 

ج��ی��ن��ۆس��ای��دك��راوان ب��ۆ گ��ێ��ڕان��ەوەی ژی���ان ب��ۆی��ان. م��ن ب��ۆ ك���اری رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی 

چ��ووم��ەت��ە ه��ەن��دێ��ك ل��ە ن��اوچ��ەك��ان��ی پ��اش��م��اوەی ئ��ەن��ف��ال��ك��راوان و بیابانەكانی 

خۆرئاوای عێراق و نوگرە سەملانیشم دیوە، هیچ جیاوازییەكی ئەوتۆ لەنێوان 

ئ���ۆردوگ���ای س��م��ود و بیابانەكانی خ����وارووی ع��ێ��راق نابینم، ئ��اخ��ر ك��ەس��وك��اری 

جینۆسایدكراوان، هەڵەبجەییەكان چییان بۆ كراوە تا دڵ بە هەنگاو و كاری 

تر خۆش بكەین؟. هاوڕێی ئازیز شوورەییە بۆ حكوومەتێك تەمەنی نزیكەی 

16 س���اڵ ب��ێ��ت و ب��ی��س��ت س���اڵ ب���ەس���ەر ك���ارەس���ات���ی ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی��ی گ��ەل��ەك��ەی��دا 

ت��ێ��پ��ەڕب��ووب��ێ، ت���ازە ب��ەت��ازە ب��ری��ن��دارەك��ان��ی ئ��ەو ك��ارەس��ات��ان��ە دوای ت��الن��ەوەی ئەو 

هەموو ساڵە بەدەم ئازارەوە كۆچی دوایی بكەن!. 

ه��ەڵ��ەب��ج��ە وێ�����ران و ك���اول���ە، ه����ەر دەڵ���ێ���ی دوێ���ن���ێ ب����ووە ك��ی��م��ی��اب��اران ك����راوە، 

ك����ەس����وك����اری ئ����ەن����ف����ال����ك����راوان ب�����ەت�����ەواوەت�����ی داڕوخ������������اون و رەن���گ���ب���ێ زی���ات���ری���ش 

دابڕوخێن!! حكوومەتیش لەوالوە جگە لەكوالندنەوەی زیاتری برینەكانیان 

و لێدانی دوو س���روود لەتەلەفزیۆنەكانەوە ل��ە ساڵیادەكاندا كارێكی زیاتری 

ل��ەدەس��ت ن���ای���ەت!! ئیتر ئ��وم��ێ��دی چ��ی ب��ك��ەی��ن؟. ح��ك��ووم��ەت هیچی ل��ەدەس��ت 

نایەت بۆ مرۆڤە زیندووەكان ئیدی بۆ هێما و سیمبۆل چۆن دەتوانێت كارێك 

بكات؟. بەاڵم بە بڕوای من هەزار مۆنۆمێنت ناكاتە دەستگیرۆیی و هاوكاریی 

ل��ێ��ق��ەوم��اوان��ی ج��ی��ن��ۆس��ای��دی ك�����ورد، ه�����ەزار الف��ی��ت��ەی رە�س�����ی ق����ەد دی����وارەك����ان 

ك��ە خ��ۆر كاڵیان دەك��ات��ەوە ی��ان ب��اران��او دەی��ان��ش��ۆرێ��ت��ەوە ناكاتە دروستكردنی 

ق���وت���اب���خ���ان���ەی���ەك ل���ەه���ەڵ���ەب���ج���ە، ه�������ەزار ش����ی����وەن و رۆڕۆی ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ەك���ان 

ن��اك��ات��ە ق��ی��رت��اوی شەقامێكی هەڵەبجە ی��ان س��م��ود ی��ان ه��ەر جێگەیەكی تری 

پاشماوەی ئۆپەراسیۆنی ئەنفال و كیمیایی، هەزار قسەی باق و بریق ناكاتە 

چارەسەركردنی بریندارانی كارەساتەكانی ئەنفال و هەڵەبجە.   
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زی�����اد ل���ەه���ەم���وو ئ���ەم���ان���ە ن����ەت����وان����راوە س�����وود ل����ەدەرف����ەت����ی دادگ���ای���ی���ك���ردن���ی 

تاوانبارانی ك��ردەی جینۆساید وەربگیرێت، ه��ەم بۆ بەجینۆساید ناساندنی 

ئەنفال و هەڵەبجە لەسەر ئاستی جیهان، ه��ەم بۆ ناچاركردنی حكوومەتی 

ع���ێ���راق و ك��ۆم��پ��ان��ی��ا ه���اوك���ارەك���ان���ی ئ����ەو ح���ك���ووم���ەت���ە ك���ە ی���ارم���ەت���ی���ی���ان داوە بۆ 

دەستڕاگەیشتنی بەگازی خنكێنەر و كیمیایی، بەمەبەستی قەرەبووكردنەوەی 

كەسوكاری قوربانیان. وا بڕوا دەكەم لەباربردنی ئەم دەرفەتە لەوە دەرچووە 

هەڵە و كەمتەرخەمیی بێت، بەڵكو خیانەتە لەچەشنی خیانەتی 1966 باڵی 

جەاللی و �سی و یەكی ئابی 1996 پارتی. ئاخر ژیان چییە جگە لەقۆستنەوەی 

هەلەكان و پێكانی ئامانج لەسەروەختی راستەقینەی خۆیدا، یان )سالۆئیل( 

وت���ەن���ی )گ���ەورەت���ری���ن ه���ون���ەری ژی����ان ب��ری��ت��ی��ی��ە ل���ەس���وود وەرگ���رت���ن ل��ەدەرف��ەت��ە 

باشەكان كە بەسەرماندا تێدەپەڕن(. 

ئێمە لەهەموو دەرفەتەكانی سەركەوتندا دۆڕاوین، ئیتر چۆن لەتەنگژە 

و ب����ارە دژوارەك�����ان�����دا دەی���ب���ەی���ن���ەوە؟ ئ���ەگ���ەر پ��ی��اوێ��ك ب�����ەرۆژی روون�����اك و چ���اوی 

كراوەوە نەتوانێت بەسەر پەیژەیەكدا سەربكەوێت بۆ لێكردنەوەی بەرهەمی 

دارێ�����ك، ئ��ی��ت��ر چ���ۆن دەت���وان���ێ���ت ب���ە ش����ەوەزەن����گ و چ����اوی ب���ەس���ت���راوەوە ب��ەس��ەر 

هەمان پەیژەدا سەربكەوێت بێ ئ��ەوەی بەرببێتەوە؟ بێگومان ناتوانێت. ئێ 

كورد وەك ئەم پیاوەی لێ بەسەر هاتووە، بگرە خراپتریش.

بەهەمەحاڵ جارێكی تر منیش وەك بەڕێزتان دەڵێم بۆچی كورد بەو كارە 

هەڵنەستاوە؟ نازانم، وەك وتم ئەگەر شتێك دەرك بكەم و بزانم، بەهەند 

وەرنەگرتن و بەالوەكی سەیركردنی دۆزی جینۆسایدە لەالیەن حكوومەتی 

ب���اش���ووری ك���وردس���ت���ان���ەوە، ه�����ەروەك چ���ۆن دوورەپ���ەرێ���زی���ی���ان ل���ە دۆزی ڤ��ان 

ئەنرات گرتبوو لەسەرەتادا ئاوهاش خۆیان لەم پڕۆژەیە دوور گرتووە، ئەگەر 

خەڵكانێكی خ��ەم��خ��ۆری وەك ئ��ەوان��ەی ن��اوەن��دی چ��اك ب��ەم ك���ارە هەستان و 
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مۆنۆمێنتێكیان لەهۆڵەندا یان هەر جێگەیەكی تر دروستكرد، ئەوە پیاوانی 

دەسەاڵت دیسان چۆن دادگایی )ئەنرات(یان كرد بە سەروەریی بۆ خۆیان، 

سبەینێ ئەمیشیان دەكەن بەناوی خۆیانەوە، هەرچەندە لەمەدا هیوادارم 

هەڵە بم.  

ساسان: پێت چۆنە مۆنۆمێنتی ئەنفال لەهۆڵەندا دروست بكرێت؟.

ستیڤان شەمزینی: نەك لەهۆڵەندا، پێم باشە لەهەر واڵت و جێگەیەكی تر 

دەست دەدات بۆ كورد مۆنۆمێنتی ئەنفالی كورد دروست بكرێت بۆ ناساندنی 

جینۆسایدی س��ەر گەلی ك��وردس��ت��ان ل��ە م���اوەی �س��ی و پێنج ساڵی دەس��ەاڵت��ی 

بەعس لەرێگەی ئەو سیمبۆالنەوە كە دەتوانن بەزمانێكی زۆر سادە و ساكار 

هەموو گەالنی تر لەو كارەساتە ئاگادار بكەنەوە. نە تەنیا ئەم كارە، چەندان 

جار لە فێستیڤاڵ و بۆنەكانی یادكردنەوەی ئەنفال و هەڵەبجەدا دەرفەتم 

بۆ هاتبێتە پێشەوە وتارێك بخوێنمەوە، وتوومە با ئەنفال لەزمانی شیوەن و 

واوەیال بسەنینەوە، بیكەینە كەرەستە و ماتریاڵی سینەما و رۆمان و ئەدەب 

و خ��وێ��ن��دن��ی خ��وێ��ن��دن��گ��اك��ان و س��ی��اس��ەت و دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ی، ت��ا ئ���ەو ك��ات��ەی ن��اوی 

ئەنفال دەكەینە ناوێكی جیهانیی و ناسراو لەسەرتاسەری گێتیدا. ئەم وتانەم 

هێندە دووب���ارە ك��ردووەت��ەوە، وەك چەند رستەیەكی س��واو و ئێكسپایەریان 

لێهاتووە كە ناخوازم چیتر دووبارەیان بكەمەوە. 

بێ پێچ و پەنا من رەشبینم لەبەرامبەر هاتنە دی ئەو خەونانەی هەمانە 

چی بۆ گێڕانەوەی ژیان بۆ كەسوكاری ئەنفالكراوان، چی لەناساندنی ئەنفال 

ب��ەج��ی��ه��ان. ی��ەك��ەم��ی��ان: ل���ەب���ەرئ���ەوەی ئ��ێ��م��ە ن��ات��وان��ی��ن ئ���ەو ك����ارە ب��ك��ەی��ن، ت���ۆ لە 

واڵتەكەی خۆتدا هێمایەكت بۆ ئەنفال نەبێت جگە لەو هێما تەباشیرییەی 

ئۆردوگای سمود، چۆن دەتوانیت الفی دروستكردنی مۆنۆمێنت لەجەرگەی 

ئەوروپادا لێبدەیت؟!. دەسەاڵت هاوكار نییە، سەرمایەدارانی كورد هێشتا لە 
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بازنەی دیدگاكانی قۆناغی كشتوكاڵی گیریان خ��واردووە و مافی خۆشیانە ئەو 

ئەركە نەگرنە ئەستۆی خ��ۆی��ان!!.  دووەم��ی��ان: تۆچی لە مۆنۆمێنت دەكەیت 

كە هەڵەبجەییەكان و كەسوكاری ئەنفالكراوان خۆزگە بەمەرگ بخوازن؟ 

م��ۆن��ۆم��ێ��ن��ت ن��ە ن��ان��ە، ن��ە دەرم���ان���ە، ن��ە پ����ارە و س���ەرچ���اوەی ژی���ان���ە، ن��ە جێگەی 

ح����ەوان����ەوە و ژی�����ان ب���ردن���ە س�����ەر، ئ��ی��ت��ر چ���ی س���وودێ���ك���ی دەب���ێ���ت ب���ۆ ق��ورب��ان��ی��ان��ی 

جینۆساید؟. جگە ل��ەوەی دەبێتە دەغیلەیەك بۆ پارتەكانی دەس��ەاڵت��دار لە 

ك��وردس��ت��ان، قوربانیانی جینۆساید ك��ە ل��ەش��ارەك��ەی خ��ۆی��ان��دا )هەڵەبجە( 

ن�����اڕازی ب��ن ب��ەران��ب��ەر ب��ە م��ۆن��ۆم��ێ��ن��ت، ئ��ی��ت��ر پ��ێ��م ن��اڵ��ێ��ی چ��ی ل��ەم��ۆن��ۆم��ێ��ن��ت بكەم 

لەواڵتی هۆڵەندا؟. 

ح��ەزدەك��ەم چیرۆكێك هەیە ب��ۆت بگێڕمەوە، دووس���اڵ ب��ەر لەهەنووكە 

لەژێر رۆشنایی بیر و بۆچوونی دكتۆرێكی هاوڕێمدا كە مامۆستایە لەزانكۆی 

سلێمانی، بە سەرۆكی یەكێك لە زانكۆكانی كوردستانم وت، پێویستە سەنتەر 

و مەڵبەندێكی توێژینەوە و ئەرشیفی بكەنەوە بەناوی سەنتەری بەعسناسیی 

لە زانكۆكەتاندا، تا بەعسیزم لەهەموو رەهەندە جیا جیاكانەوە ببێتە بابەتی 

خوێندنەوە و شیكاریی ئەكادیمیی. جەنابی سەرۆكی زانكۆ بێ ئەوەی رەچاوی 

رەوش���ت���ی ئ��اخ��اوت��ن ب��ك��ات ق��س��ەك��ان��ی پ���ێ ب��ڕی��م و وت����ی: ك��اك��ە ب��ەع��س رووخ������او و 

ت���ەواو، مانگا م��رد و دۆ ب��ڕا، چی پێویست دەك��ات خۆمان بەمەسەلەیەكەوە 

خ��ەری��ك بكەین س��وودێ��ك��ی ئ��ەوت��ۆی نییە ب��ۆ داه���ات���وو؟؟!!! ماستاوچییەكانی 

دەوروب����ەری�����س����ی وەك ئ�����ەوەی م���ن ب��ێ��م��ێ��ش��ك��ی��م ك��ردب��ێ��ت ب���ەت���ەوس���ەوە س���ەری 

ئەشەدوبیالیان بۆ لەقاند و كەوتنە هێنانەوەی پاساو بۆ ئەو رایەی سەرۆكی 

زانكۆ. ئەگەر ئ��ەوە تێگەیشتنی سەرۆكی زانكۆ و خ��اوەن دەرزەنێك بڕوانامە 

بێت، چاوەڕێی چی لەو بەرپرسە سیاسیی و عەسكەرییە نەخوێندەوارانەی 

كورد دەكەیت رۆژگار بەهەڵە لەو پۆستانەی ئێستا دایناون؟ ئەو بەرپرسانەی 



135

ستیڤان شەمزینی

جیاوازیی لەنێوان قۆناغی شاخ و شاردا ناكەن، ئەو بەرپرسانەی هەر غەمی 

ورگ و گیرفانی خۆیانە. 

پ��ێ��م ب���اش���ە و ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی دروس����ت����ە ه��ەس��ت��ی��ن ب���ە دروس���ت���ك���ردن���ی دەی����ان 

م��ۆن��ۆم��ێ��ن��ت و پ�������ڕۆژەی ن��اس��ان��دن��ی ئ���ەن���ف���ال ب���ەدن���ی���ا، ب�����ەاڵم ل�����ەوە پ��ێ��وی��س��ت��ت��ر، 

هەنگاوی بەپەلەیە بۆ یارمەتیدانی كەسوكاری ئەنفالكراوان و قوربانیانی 

زیندووی كارەساتی شاری هەڵەبجە، تۆ ئەگەر ژیانی مرۆڤی زیندووت بۆ گرنگ 

نەبێت، بەچیدا بزانم هێما و سیمبۆلت بەالوە گرنگە؟. دووپاتی دەكەمەوە 

بۆ ناساندنی كارەساتی ئەنفال بەهەموو مرۆڤایەتی پێویستە كاری جیددی 

بكەین، مۆنۆمێنت شتێكی خراپ نییە، بەاڵم هەموو كارێك نییە، پێویستە 

ئ��ەن��ف��ال ب��ك��ەی��ن��ە م�����اددەی خ���اوی ك��ارك��ردن��ی س��ی��اس��ی��ی و دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ی، ئ��ەگ��ەر 

خۆمان نازانین چۆن ئەم كارە بكەین، شەرمی تێدا نییە با سەیری ئەزموونی 

ی��ەه��وودی��ی��ەك��ان ب��ك��ەی��ن، ه��ەرچ��ەن��دە ب��ڕوان��اك��ەم ن��ی��و ه��ێ��ن��دەی ئ��ەوان��م��ان پێ 

بكرێت، بەاڵم بەحكومی یارمەتیدانی واقیعەكە دەتوانین كاری زۆر بكەین.

ئ��ەرم��ەن��ەك��ان ب��ۆ ن��اس��ان��دن و قانوونیكردنی جینۆسایدی خ��ۆی��ان لەسەر 

دەستی دەوڵەتی خەالفەتی عوسمانلی كاری زۆر و نایابیان كردووە، دەتوانین 

سوود لە ئەزموونەكانیان وەربگرین. رەوەندی كورد لەهەندەران بەتایبەت 

لە ئەمەریكا كە ئەمیش توو�سی پەتای گەندەڵی زۆر و حزبیی بووە دەتوانێت 

ئ��ەو پرسە بباتە نێو هۆڵی پەرلەمانەكانی واڵت��ان��ی ئ��ەوروپ��ا و ئەمەریكا، بەاڵم 

ب���ەداخ���ەوە ق��س��ەك��ردن ب��ۆ وروژان���دن���ی���ان ب��ەم��ەب��ەس��ت��ی ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ئ���ەو ك��ارە 

زی���ات���ر ل���ە زۆرب���ێ���ژی���ی���ەوە ن���زی���ك دەب���ێ���ت���ەوە وەك ل���ە پ��ێ��ش��ن��ی��ار و پ������ڕۆژە. چ��وون��ك��ە 

ئەگەر من ه��ەر لەبنچینەوە ب���اوەڕم بەبوونی خ��ودا نەبێت، چ��ۆن دەتوانیت 

داوای ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ن��وێ��ژ و رۆژووگ���رت���ن���م ل��ێ��ب��ك��ەی��ت؟!. م��ەس��ەل��ەك��ە ئ��ەوەی��ە 

س��ەرك��ردای��ەت��ی ك���ورد ی��ارم��ەت��ی پ��س��پ��ۆران و ت���وێ���ژەران و خ��ەم��خ��ۆران ن���ادات، 



136

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

نەك ئ��ەوەی كارەكە هێندە قورس بێت دەرەقەتی نەیەین، ناڵێم ناساندنی 

ئ��ەن��ف��ال و گ���ێ���ڕان���ەوەی ژی����ان ب���ۆ ك���ەس���وك���اری ئ��ەن��ف��ال��ك��راوان ك��ارێ��ك��ی ئ��اس��ان��ە، 

ب��ەاڵم وەك وتم هێندە گرانیش نییە، با ئێمە بەو ك��ارە هەستین هیچ نەبێت 

كاریگەرییەكی ئیجابی جێدەهێڵین، بەاڵم لەحاڵەتی نەكردن و خەمساردییدا 

چی قسەیەكمان هەیە؟. بێگومان هیچ. 

س�����اس�����ان: ب����ۆچ����ی ك�������ورد خ������ۆی ب����ی����ری ل����ە پ���ێ���ش���ك���ەش���ك���ردن���ی ب���ی���رۆك���ەی 

مۆنۆمێنتی ئەنفال نەكردەوە؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ب��ی��رم��ەن��دی ئ��ەم��ەری��ك��ی ب��ە رەگ����ەز ژاپ���ۆن���ی )ف��ران��س��ی��س 

ف��ۆك��ۆی��ام��ا( ل��ە وەس��پ��ی كەسێتیی س���ەرۆك���ی واڵت���ە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا 

)جۆرج بوش( دەڵێت )وەها دێتە بەر چاوان بوش كەسێكی بیركەرەوە نییە(. 

ئ��ەگ��ەر ه���اوواڵت���ی و بیرمەندێكی ئ��ەم��ەری��ك��ی رێ��گ��ە ب��ەخ��ۆی ب���دات ب���ەو ش��ێ��وازە 

پێناسەی سەرۆكی واڵتەكەی بكات، رەنگبێ بۆ ئێمە سیحرێكی تێدا نەبێت 

س��ەرك��ردە بەناو سیاسییەكانی كوردستان بەكاڵفام و بیرنەكەرەوە و ئەنتی 

ئەقڵ ناوزەد بكەین. كەواتە بۆ كارێكی لەو جۆرەی ئێوە پێشنیارتان كردووە 

پێویستیمان بە سەركردایەتییەكی زرنگ و چاوكراوە هەیە لەپشتی ئەم تەرح 

و هەنگاوانەوە بوەستێت، ئەگەر ئەوان بیر نەكەنەوە ئیدی لەكوێ بیرۆكەی 

مۆنۆمێنت پەیدا بكەن؟ ب��ەب��ڕوای تایبەتی خ��ۆم بۆ ه��ەر كارێكی جیددی كە 

راس��ت��ەوخ��ۆ و ن��اڕاس��ت��ەوخ��ۆ پ��ەی��وەن��دی��ی��ان ب��ە پ��اش��ەڕۆژی ن��ەت��ەوە و كۆمەڵەوە 

ه���ەب���ێ���ت، ب���ەپ���ل���ەی ی����ەك����ەم ب���ەرپ���رس���ی���اری���ی���ەك���ەی دەك����ەوێ����ت����ە س�����ەر ئ��ەس��ت��ۆی 

دەسەاڵتی سیاسیی و فەرمانڕەوایی، ئێ كارەساتی ئێمە لەوێوە سەرچاوەی 

گ��رت��ووە دەس���ەاڵت���ی سیاسیی ل��ە ك��وردس��ت��ان زۆرت����ر ل��ەس��ەر وێ��ن��ەی دەس��ت��ە و 

تاقمی مافیایی رەنگی گرتووە تا دەوڵەت و سیستمێكی سیاسیی دامەزراوەیی.

كاتێكیش ب��ا�س��ی سیستمی سیاسیی دەك��ەی��ن نابێت رۆڵ��ی كارێكتەرەكان 
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بەكەم و بێبایەخ سەیر بكەین، بۆ وێنە ئەگەر كەسایەتییەكی وەك )جۆرج 

واشنتۆن( یان )لینكۆڵن( لەمێژووی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بهێنینە 

دەرێ، ب��ێ��گ��وم��ان ئ��ەم��ەری��ك��ا ئ���ەم ئ��ەم��ەری��ك��ا زل��ه��ێ��ز و خ����اوەن دەس���ەاڵت���ە زۆرەی 

ئێستا لەئارادا نەدەبوو، ئەگەر كەسێكی وەك )بیسمارك( لەمێژووی ئەڵمان 

دەربكەین، رەنگبێ بە سەدەیەكی تریش ئەوجا ئەڵمان بگەیشتبایەتە ئەم 

بارەی ئێستا تێیدایە, ئەگەر ماوت�سی تۆنگ لەمێژووی چین و گاندی لەمێژووی 

واڵت���ی هیند دەرب��ك��ێ��ش��ی��ن، چیتر نابینین ج��گ��ە ل����ەدوو ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی بندەستی 

دواك���ەوت���وو، ب���ەاڵم ف��ەرم��وو ئ��ەم��ڕۆ ك��ام س��ەرك��ردەی گ��رن��گ و كاریزمیی ك��ورد 

دەڵێی لەمێژووی كوردستان دەریبهێنە، بزانە هیچ گۆڕانێكی ئەوتۆ دروست 

دەبێت تاوەكو بڵێین بەبێ بوون و سیاسەتی ئەم بەڕێزانە كوردستان لەزۆر 

دەستكەوتی كەم دەبوو؟!.   

س��ەرك��ردە بەحیساب سیاسییەكانی ئەمڕۆمان خ��ەون و خەیاڵیان الی 

گەندەڵی و رووت��ك��ردن��ەوەی خەڵك و تێركردنی خولیا و ح��ەزە برسییەكانیانە 

ئیدی ناپەرژێنە سەر ئەوەی بیربكەنەوە داخۆ هەڵەبجە و هەڵەبجەییەكان 

چ��ی��ی��ان پ��ێ��وی��س��ت��ە؟ ئ��ەن��ف��ال و ك��ەس��وك��اری ئ��ەن��ف��ال��ك��راوان چ��ی��ی��ان پێویستە؟ 

ی��ان چ��ۆن رێ��گ��ای��ەك ب��دۆزرێ��ت��ەوە ب��ۆ ن��اس��ان��دن��ی جینۆسایدی س��ەر ك����وردان و 

گێڕانەوەی ژی��ان بۆ دەرب��ازب��ووان؟. هاوڕێی ئازیز تۆ دەڵێی چ��ی؟ ئ��ەو لە هاشم 

سوڵتان خۆشبووە، لە نزار خەزرەجی بوراوە، بەڵكو بۆی دەپاڕێتەوە، وەفیق 

سامەڕایی خستووەتە پەنای خۆی، ئیتر چۆن خۆی ماندوو دەكات بۆ دۆزی 

هەڵەبجە و ئەنفال؟. ئەوەندەی لەسەرە ساڵی دوو رۆژ بۆ ئەو بۆنەیە بكاتە 

شین و بەس. ئیدی چۆن چۆنایی دڵی دێت پارە بۆ مۆنۆمێنت سەرف بكات؟ 

ئ��ەگ��ەر خوانەخواستە ب��ەو ك��ارە هەستا دی���ارە چ��اوی ل��ەوەی��ە دوو ئ��ەوەن��دەی 

تێچوونی مۆنۆمێنتەكەی پێ بخوات!!.  
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ئەو پرسیارەی ئێوە ئاڕاستەی منتان ك��ردووە، وەاڵمەكەی ئێجگار روون 

و ه��اس��ان��ە، ه��ەر ك��وردێ��ك بگریت ل��ە ه���ەن���دەران ی��ان ل��ە ك��وچ��ە و ك��ۆاڵن��ی هەر 

گ��ون��د و ش��ارێ��ك��ی واڵت ل��ە ت��وان��ای��دای��ە وەاڵم��ێ��ك��ی دەق���اودەق���ت ب���دات���ەوە. ئاخر 

ئاشكرایە حزبایەتی ت��ەس��ك و دەن���گ ك��ڕی��ن و ش���ەڕی بێمانای دەستەگەریی 

دەیهێڵێت ب��اری سەرنجیان بكەوێتە سەر پێشكەشكردنی بیرۆكەی نوێ بۆ 

ناساندنی جینۆساید بە دنیا؟. بۆچی گەندەڵی و راوڕووت دەیهێڵێت؟ بۆچی 

گیرفان پڕكردنی ك��ارب��ەدەس��ت و س��ەرە زل��ەك��ان رێگە دەدات؟. ئایا تێركردنی 

ورگ و سێكس هێشتی؟. ه��ەم��وو ئ��ەم ه��ۆك��اران��ە هێشتیان م���اددەی 140 لە 

ك��ات��ی دی��اری��ك��راوی��دا جێبەجێی ببێت؟ ت��ا خ��ەون��ەك��ان��م��ان ب��چ��ووك ب��ك��ەی��ن��ەوە و 

بڵێین بۆچی بیر لەپێشكەشكردنی ئەو بیرۆكەیە نەكراوەتەوە.  

ئێمە هەرچی قسەبكەین و بڵێین بێ سوودە و لەخۆماندووكردن بەوالوە 

چ��ی��ت��رم��ان ب��ۆ ن��ام��ێ��ن��ێ��ت��ەوە، رەش��ب��ی��ن��م ت��ەن��ان��ەت ب��ەرام��ب��ەر ن��ووس��ی��ن، چوونكە 

نووسین نە دەتوانێت دنیای ئێمە بگۆڕێت و نە دەتوانێت بچووكترین گۆڕان 

لە كار و كردەوەی دەسەاڵتدارانی سیاسیی دروست بكات، نووسین بەرامبەر 

ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ق���از وەك ئ��اورش��ێ��ن وای����ە، ئ��ی��دی چ���ۆن دەت���وان���ی ب��ی��ر ل��ە ت���ەڕب���وون و 

عارنانیان بكەیتەوە؟!. شاعیر هەر دەڵێی با�سی سەركردە كوردەكان دەكات، 

كاتێك دەڵێت:

پێستی چاوی هێندە قایمە شمشێری میسریی نایبڕێ 

بێتوو بیكەیتە پێاوێ تا قیامەت نادڕێ 

ئیتر ه���ەر ق��س��ەوب��اس و رەخ��ن��ەگ��رت��ن��ێ��ك ت��ەن��ان��ەت ه��ەج��وو و جنێودانیش 

ئاسنی س��ارد كوتینە، ه��اوارك��ردن��ە بەگوێی نەبیستدا، نیشاندانی تابلۆیەكی 

رەنگاورەنگە بەنابینا. قورئان هەروەك ئەوەی با�سی بەرپرسانی كورد بكات، 

دەڵێت )صم بكم عمی فهم الیرجعون(. ئیدی شێر و رێوی پێناوێت، یەكجار 
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دەڵێین زستانە ساردە و هاوین گەرم. نایشارمەوە من رەشبینم، وا بزانم مافی 

خۆمە رەشبین ب��م، چ��وون لەنێو ئ��ەم تاریكستانەدا درۆی���ە ب��ا�س��ی رووناكیی 

ب��ك��ەی��ت، ل��ەن��ێ��و ئ���ەم ن��اع��ەدال��س��ت��ان��ەدا درۆی����ە ب��ا�س��ی داد ب��ك��ەی��ت، ل��ەن��ێ��و ئ��ەم 

لیتەی گەندەڵییەدا درۆیە با�سی چاكسازیی بكەیت، لەنێو ئەم درۆستانەدا 

ستەمە با�سی راستیی بكەیت. رەشبینم هێندەی تاریكیی گەردوون و تاریكیی 

چارەنوو�سی كورد، رەشبینم هێندەی رەشیی ناخی پیاوانی سیاسەت. 

د.ب�����وره�����ان گ���ل���ی���ۆن ل����ە ب���ەرس���ڤ���ی پ���رس���ی���ارێ���ك���دا دەڵ����ێ����ت )ئ����ەگ����ەر رەش��ب��ی��ن 

نەبوومایە وەك تۆ دەیڵێیت ئەوە ساویلكە دەبووم لەگەشبینیدا، دەبوومە 

خاوەنی شیكردنەوەیەكی ئارەزووكاریی نەك واقیعی و بابەتی(. منیش دەنگی 

خۆم دەخەمە پاڵ دەنگی )د.گلیۆن( و هەروەك ئەو دەبێژم: ناتوانم ساویلكە 

بم، ناتوانم گەشبین بم، تۆ ناتوانیت لە كاتی مەوجی گریاندا داوای پێكەنین 

و خ���ەن���دەم ل��ێ��ب��ك��ەی��ت، ه�����ەروەك چ���ۆن ن��ات��وان��ی��ت ل��ەك��ات��ی ش��ای��ی و خ��ۆش��ی��دا 

ناچاری شیوەن و قوڕپێوانم بكەیت.  

*ئ�����ەم دی��م��ان��ەی��ە ل���ە رۆژی 30-3-2008 ل���ە م���اڵ���پ���ەڕی ك���وردس���ت���ان نێت 

باوبووەتەوە.
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بارودۆخی سیاسیی هەرێمی كوردستان 
لە سایەی رێككەوتنی ستراتیجی  و

 دیاردەی گەندەڵیدا

 دیمانە : باوكی راوبار

چاوپێكەوتنی سایتی »ئ��ی��س��الم پ��ەی��ك« ل��ەگ��ەڵ »ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی« لە 

هاوینی ساڵی 2007.

ئ��ی��س��ام پ��ەی��ك: ئ��ای��ا ئ���ەم رێ��ك��ك��ەوت��ن��ە ئیستراتیجییەی ن��ێ��وان یەكێتی 

و پ��ارت��ی ب��ۆ چ��ەن��د خولێكی ت��ری ه��ەڵ��ب��ژاردن ل��ەن��اوب��ردن��ی دی��م��وك��را�س��ی و رای 

جیاواز و نەهێشتنی راكانی تر نییە؟. ئایا لەتر�سی لەدەستچوونی بنكەی 

جەماوەریی بووە یان بۆ دروستكردنی بنكەی جەماوەریی؟. ئەم رێككەوتنە 

بۆ پێشخستنی ئەزموونی میللەتەكەمانە یان بۆ بوار نەهێشتنی رەوتەكانی 

ترە لەكوردستان؟.

ستیڤان شەمزینی: پارتی و یەكێتی هیچ كات لە رێككەوتن و هەماهەنگی 

نێزیك نەبوونەتەوە ئەگەر لە شكست و الوازییدا نەبووبن، یان پەستانێكی 

هەرێمی و نێودەوڵەتی لەسەریان نەبووبێت. بەپێچەوانەوە ئ��ەم دوو حزبە 

هەموو گووشار و بەرژەوەندییەكی ناوخۆییان بەالوە ناوە و شەڕیان لەگەڵ 
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یەكتر ك����ردووە، ه��ەر ل��ەش��ەڕی گ��ەرم��ی ت��ۆپ و ه��اوان��ات��ی چیا و ش��ارەك��ان��ەوە تا 

رك��ەب��ەری��ی و ج��ەن��گ��ی س����اردی ن��اش��ەری��ف��ان��ە. ه��ەڵ��ب��ەت��ە پ��ارت��ی و یەكێتی هەرگیز 

ه��ێ��ن��دەی ئ���ەم���ڕۆ الواز ن����ەب����وون، ب����ەق����ەدەر ب��ەه��ێ��زی��ی��ان ل���ە رووی ئ����اب����ووری و 

سەربازیی و چەك وچۆڵەوە الوازبوون لە رووی پێگەی جەماوەریی و متمانەوە. 

وایدەبینم رێكەوتنی ستراتیجی فۆرمێكی ت��ازەی��ە ل��ە رێككەوتن بەمەبەستی 

داب��ەش��ك��ردن��ی داه����ات و ل��ووش��دان��ی ب��ە�س��ی ك��وردس��ت��ان ل��ە ب��ودج��ەی گشتیی 

عێراق.  

دەس��ەاڵت��داران��ی كوردستان ن��اچ��ارن لەژێر گ��وش��اری ئەمەریكادا جارێكی 

دیكە هەڵبژاردن ساز بدەنەوە، ترس لە دۆڕان و هاتنە كایەی ئەڵتەرناتیڤی 

تر وەك جێگرەوەیان وایلێكردوون زۆر جیاوازیی قووڵ و لەمێژینەیان بەالوە 

بنێن و لەهەندێ دەستكەوتی باری لەیەكتر جیایی و دوور و دۆستیان وازبهێنن 

و ل��ەپ��ێ��ن��اوی س��ەرب��ڕی��ن��ی ه��ێ��زی س��ێ��ی��ەم و م���ان���ەوەی ه��ەم��ی��ش��ەی��ی��ان ل��ە ك��ور�س��ی 

حكومدارییدا مینا خومەینی جامە ژەه���ری رێككەوتن و لێك نێزیكبوونەوە 

هەڵقوڕێنن. پاشان دەپ��رس��م: پارتی و یەكێتی كەنگێ پ��ەرۆ�س��ی گەشەكردنی 

ك��وردس��ت��ان ب����وون ت��ا ئ��ەم��ڕۆ ب��ە ی���ەك لیستی خ��زم��ەت ب���ەو ن���ۆژەن���ك���ردن���ەوە و 

گەشەسەندنە ب��ك��ەن؟ ئایا گەشەكردنی ك��وردس��ت��ان گۆڕینی م��رۆڤ��ی ك��وردە 

بە تاكێكی بەكاربەری دژی بەرهەمهێنان و ك��ار و ج��ووڵ��ە؟، ئایا گەشەكردن 

دروس���ت���ك���ردن���ی ئ�����ەو داڕم�����ان�����ە گ����ەورەی����ەی����ە ل����ە ب�������واری ئ�����اب�����ووری و س��ی��اس��ی��ی و 

فەرهەنگی لە كوردستاندا دروستیان كردووە؟. 

ئ�����ەگ�����ەر ئ����������ەوان دەی��������ان��������ەوێ ك�����وردس�����ت�����ان گ����ەش����ە ب����ك����ات ب�����ا دەس�����ەاڵت�����ی 

بنەماڵەكان ك��ورت بكەنەوە، با كۆتایی بهێنن بە دەستگرتن بەسەر چاوگی 

ئ��اب��ووری��دا، با ح��زب جێگەی یاسا و دادگ��ا نەگرێتەوە، با دەزگ��ان��ی زانیاریی و 

پاراستن هەڵبوەشێننەوە، با گەندەڵی بنەبڕ بكەن، با رۆتین لەناو ببەن، با 
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ئ��ازادی��ی و م��اف ب��پ��ارێ��زن، ب��ا ف��ەره��ەن��گ و رۆشنبیریی ك��وردس��ت��ان��ی ل��ە ف��ەوت��ان 

رزگار بكەن، با شوێنەوارەكانی كوردستان لەدەستی هاكەرەكانی شوێنەوار 

بپارێزن، با جوگرافیای كوردستان بپارێزن، با زمانی كوردیی گەشە پێبدەن، 

با زانكۆكان پڕ بكەن لەمەعریفە، با یاسا سەروەر بێت.  

ئ��ەم��ان��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ە گ��ەش��ە پ���ێ���دەدەن و دەی��ب��وژێ��ن��ن��ەوە ن���ەك ی���ەك لیستی 

و یەكڕەنگی, ئێمە نەمانووت م��ادام لەعێراق ی��ەك لیست و یەكگرتوون لە 

كوردستانیش هەروا، نەمانووت لەعێراق چیتانكرد لە كوردستانیش بیكەن، 

نەمانووت یەكگرتن بەمانای تێكەاڵوبوونە، ئاخر هیچ كات مەبەستمان لە 

چەمكی یەكگرتن توانەوە نەبووە لەناو یەكدیدا، بەقەدەر ئەوەی یەكگرتن 

یەكگرتوویی گ��ووت��ار و هەڵوێستی گ��رت��ووەت��ەوە. ه��ەر زۆر بەكورتی ئ��ەم یەك 

لیستییەی پارتی و یەكێتی خزمەت بە هیچ كوردستانییەك ناكات جگە لە 

بەرژەوەندیی دوو زلحزبەكە، بەرژەوەندیی دوو زلحزبەكەش بۆ دەستەیەكی 

زۆر س������ن������ووردار و ك���ەم���ی خ���ەڵ���ك���ە و خ�����ۆی ل���ەب���ن���ەم���اڵ���ە دەس������ەاڵت������دارەك������ان و 

ئەندامانی بیرۆی سیاسیی و سەركردایەتییەكاندا دەبینێتەوە و هیچی تر. 

ئ��ی��س��ام پ��ەی��ك: ب����ەرای ب��ەڕێ��زت��ان ب��ۆچ��ی دی��م��وك��رات��ی��ەت ل��ە ك��وردس��ت��ان 

ب���ووەت���ە م������ەزاج؟ وات����ە ن���ە ب��ەی��اس��ا ك����ارەك����ان دەك���رێ���ن ن���ە ب���ە پ��رن��س��ی��پ��ەك��ان��ی 

دی��م��وك��را�س��ی. ب��ۆ ن��م��وون��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ش��ارەوان��ی��ی��ەك��ان ل��ەس��اڵ��ی 2000ەوە 

ك����راوە ت��ا ئێستا ك����اری پ��ێ��دەك��رێ��ت و ن����ەگ����ۆڕاون، ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی پ��ارێ��زگ��ا نە 

ئەوەیە هەڵوەشێنرێتەوە نە ئەوەیە دەسەاڵتی پێ بدرێت؟. 

ستیڤان شەمزینی: تا رۆژی ئەمڕۆمان لە كوردستان دیموكرا�سی بوونی 

ن���ەب���ووە و نییە ت��ا ب���ەم���ەزاج ب��ێ��ت، چ��وون��ك��ە ئ��ەگ��ەر ب���ەم���ەزاج ب��ێ��ت دەب��ێ��ت لە 

هەندێك كاتدا دیموكرا�سی بوونی هەبێت، بەپێچەوانەوە مەزاجی دەسەاڵتی 

س��ی��اس��ی��ی ل���ەك���وردس���ت���ان ی����ەك م����ەزاج����ی چ��ەس��پ��ی��وی دی��ك��ت��ات��ۆری��ی��ە و ب��ەم��وو 
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لێی الن����ەداوە. ئاخر دیموكرا�سی چییە؟ ئایا گ��ردەم��ژەی��ە؟ ب���ازاڕی هەمەجی و 

بێسەروبەری بەناو ئ��ازادی ئەمڕۆیە؟ ت��ەالری بەرپرسان یان قەدەغەكردنی 

درام��ای ئاریایە؟ فەالقەكردنی نەبەز گ��ۆران ی��ان فڕاندنی ئەحمەد میرەیە؟ 

س���ەرك���وت���ی خ���ۆپ���ی���ش���ان���دان ی�����ان ت����ی����رۆری ش��اع��ی��رێ��ك��ی وەك )ب����ەك����ر ع���ەل���ی(ی���ە؟ 

زیندانەكانی پاراستن و زانیاریی یان ژوورە تاكە كەسییەكانی ئاسایشە؟ ئایا 

دیموكرا�سی زیندووكردنەوەی هۆز و عەشیرەتە؟ دزی و راوڕووتی هەمیشەیی 

ب���ەرپ���رس���ان���ە؟ پ��ەرل��ەم��ان��ێ��ك��ی الڵ و ك���ەڕەم���س���ۆی���ە؟ وەزارەت��������ە ب���ێ دەس�������ەاڵت و 

ع��ەن��ت��ی��ك��ەك��ان��ە؟ ل���ێ���دوان���ە زب���رەك���ان���ی س���ەرۆك���ەك���ان���ە؟ ق���ەدەغ���ەك���ردن���ی ح��زب��ە 

بەرهەڵستكارەكان و تیرۆركردنی كۆمۆنیستەكانە؟ فرەژنی و كوشتنی دوعا و 

شەوبۆكانە؟. 

ئ��ازی��زم م��ن و ت��ۆ ل��ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��دا دەژی����ن، پ��ارت��ەك��ان دەس��ت��ی��ان گ��رت��ووە 

بەسەر هەر�سێ دەسەاڵتی سیاسیی و ئابووری و مەعریفیدا، لە كوردستان 

ه��اوواڵت��ی��ان ب��ەخ��ێ��ر و مینا م��ری��ش��ك دان��ی��ان ب��ۆ رۆ دەك����رێ، ه���ەر تیكە و ژەم��ە 

خواردنێك لەبری سەر نەویكردنێكە بۆ حزب، پارووە نان پاشكۆی ملكەچییە. 

ل��ە كۆمەڵی كوردستاندا بەهیچ كلۆجێك دیموكرا�سی ب��وون��ی نییە ت��ا م��ەزاج 

بیكاتە ب��اران��ی ب��ەه��ار و ت��اوت��او داب��ك��ات، رەن��گ��ە گرنگترین توخمی دیموكرا�سی 

دەس���ت���او دەس��ت��ك��ردن��ی دەس���ەاڵت���ی س��ی��اس��ی��ی و ف��ەراه��ەم��ك��ردن��ی ئ��ازادی��ی��ەك��ان 

ب��ێ��ت، ب����ەاڵم ل��ەك��وردس��ت��ان ئ��ەم��ە ك����وا؟ پ��رس��ی��ارەك��ە پ��ێ��چ��ەوان��ە دەك���ەم���ەوە و 

لێتان دەپ��رس��م ك��وا دی��م��وك��را�س��ی؟ ك��وا نیشانەكان و رەن��گ��دان��ەوەك��ان��ی ب��ۆ منی 

دەستنیشان ب��ك��ەن؟. هزرمەندی هیندیی ه��اوچ��ەرخ )ئارماتیاسن( وەرگ��ری 

خ���ەاڵت���ی ن��ۆب��ڵ��ی ئ����اب����ووری دەب���ێ���ژێ���ت )دی���م���وك���راس���ی���ی���ەت و گ��ف��ت��وگ��ۆ دووڕووی 

دراوێكن(، بەاڵم لەكوردستان دەسەاڵتی سیاسیی و دەم قفڵدان دوو دیوی 

كن. 
َ
قەڵبی دراوێكن، دووڕووی زۆر ناشرینی واقیعەتێ
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لەكاتێكدا پ��رس��ی��اری دی��م��وك��راس��ی��ب��وون��ی دەس��ەاڵت��ی ك��وردی��م لێدەكرێت 

خەیاڵم الی ئەوەیە ئەم دەسەاڵتە چی جیاوازە لە بەعس؟ تا چەند بەع�سی 

ت��ێ��پ��ەڕان��دووە؟ ب��ەداخ��ەوە ئەنجامی ه��ەم��وو ئ��ەوان��ەی لێرە لەكوردستان روو 

دەدەن پ��ێ��م��ان دەڵ��ێ��ن دەس���ەاڵت���ی ك���وردی���ی بەعسێكی ك���وردێ���ن���راوە، بەعسە 

لەزەمەنێكی ج��ی��اوازدا، بەعسە بەبێ س���ەدام حسێن و ب��ێ چەكی كیمیایی و 

دەوڵەت. زۆرجار بگرە هەزاران جاریش بیرم لەوە كردووەتەوە بەعس لەوەدا 

ل���ە دەس���ەاڵت���ی ك���وردی���ی ب��اش��ت��رب��وو ب��ان��گ��ەش��ەی دی��م��وك��راس��ی��ی��ەت��ی ن���ەدەك���رد، 

بەعس بەڕاشكاویی ددان��ی بە حكومی دیكتاتۆریانەیدا دەن��ا. لێ حكوومەتی 

ه��ەرێ��م ب��ەوێ��ن��ەی ش��اع��ی��رە دەرب����ارەك����ان ب��ەش��ان و ش��ك��ۆی ب��ەت��اڵ و ن����اوی زل و 

دێ���ی وێ��ران��ی دی��م��وك��راس��ی��ی��ەت��ەك��ەی خ��ۆی��دا ه���ەڵ���دەدات ت��ا س��ن��ووری ج���اڕس و 

كاسكردنی دنیا.  

فرێد هالیدی دەنوسێت )ساڵی 1980 لەگەڵ خێزانەكەمدا سەفەری 

عێراقم ك��رد، ل��ەوێ س��ەردان��ی كۆلیژی یاسا و سیاسەتم ك��رد ك��ە ب��ە كۆلیژی 

س�����ەدام ح��س��ێ��ن ن���اون���راب���وو، ل���ەب���ارەگ���ای ح��زب��ی ب��ەع��س چ���اوم���ان ب��ەه��ەن��دێ��ك 

ل��ە ب��ەرپ��رس��ان ك���ەوت، چ��اوم ك��ەوت ب��ە بەرپرسێكی س��ەرك��ردای��ەت��ی هەرێمی.. 

ل�����ەوێ ك��ەوت��ی��ن��ە گ��ف��ت��وگ��ۆ ل����ەب����ارەی دی���م���وك���رات���ی���ی���ەوە، وەك دەزان����ی����ن ئ���ازادی���ی 

دووەم��ی��ن دروش��م��ی حزبی بەعسە، ئ��ەو بەرپرسە بانگەشەی ئ���ەوەی نەكرد 

ئ�����ەوان ل��ەع��ێ��راق��دا دی��م��وك��را�س��ی پ���ەی���ڕەو دەك�����ەن، ه���اوك���ات وەك ب��ەرپ��رس��ان��ی 

رژێمە كۆمۆنیستەكانیش نەیووت: كرێكارەكانمان ئ��ازادن، ژنانمان ئ��ازادن، 

هۆزەكانمان ئازادن، ئەو راشكاوانە وتی: ئێمە دیكتاتۆرییەت پیادە دەكەین، 

وتم بۆچی ئێوە پێویستیتان بە دیكتاتۆرییەتە؟ لەوەاڵمدا وتی: واڵتێكی تازە 

پێگەیشتووین و كێشەی زۆرم���ان هەیە و ناتوانین دیموكراسییەت پەیڕەو 

بكەین(.  
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بەعس دیكتاتۆریی بوو وتی من دیكتاتۆریم و دیموكرا�سی پیادە ناكەم، 

هیتلەر نازی بوو وتی من دوژمنی باوەكوژی دیموكراتیم، مۆسۆلینی فاشیست 

بوو تادوا هەناسە دژی دیموكراسیەت تێكۆشا، ستالین كۆمۆنیست بوو تا 

م��ەرگ خەونی لەناوبردنی دیموكرا�سی بەناو دەمارەكانیدا دەگ��ەڕا، ئوسامە 

م��وس��ڵ��م��ان��ێ��ك��ی ت�����ون�����دڕەوە و خ���ەون���ی ل����ەب����ارب����ردن و ل���ەن���اوب���ردن���ی دی���م���وك���را�س���ی 

خ����ۆرئ����اوای����ی ل����ە ك����ەەللی����دای����ە. ه����ەرچ����ی دەس�����ەاڵت�����ی ك����وردی����ش����ە دی���ك���ت���ات���ۆری���ی 

و س��ت��ەم��ك��اری��ی��ە و الف و گ����ەزاف����ی دی���م���وك���راس���ی���ەت ل����ێ����دەدات. ئ���ەوان���ە�س���ی وا 

ب���ی���ر دەك�����ەن�����ەوە ل���ەب���ەرام���ب���ەر دەس�����ەاڵت�����ی ك����وردی����ی����دا ب����ێ س������ۆزم و م��وب��ال��ەغ��ە 

دەك����ەم ل��ەت��اوان��ب��ارك��ردن��ی��دا، ب��اب��ڕۆن راپ��ۆرت��ەك��ان��ی ی��ۆن��ام��ی ل��ەس��ەر س��ەرك��وت��ی 

ئ��ازادی��ی رادەب��ڕی��ن و راپ��ۆرت��ی )هیومەن رای��ت��س وۆچ( ل��ەم��ەڕ ئەشكەنجەدانی 

زی��ن��دان��ی��ی��ەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان و راپ��ۆرت��ەك��ان��ی واش��ن��ت��ۆن پ��ۆس��ت و ن��ی��ۆرك تایمز 

لەبارەی پێشێلكردنی مافی مرۆڤ و ئازادییەكانی تاك و گشت لە كوردستاندا 

بخوێننەوە، هەر ئەم بەڵگە و راپۆرتانە بەسن بۆ ئەوەی دەسەاڵتی كوردیی 

بە دەسەاڵتێكی نادیموكراتی و سەركوتگەر لەقەڵەم بدەین.  

ئ��ی��س��ام پ���ەی���ك: ب��ۆچ��ی م��ت��م��ان��ەی ن��ی��ش��ت��م��ان��پ��ەروەری��ی و ك����اری ه��اوب��ەش 

ت����ا ئ��ێ��س��ت��ا دروس��������ت ن�����ەب�����ووە ل���ەن���ێ���و ه����������ەردوو ح����زب����ی دەس����������ەاڵت و ح��زب��ە 

ئیسامییەكان؟ هەروەك لەزۆرێك لە واڵتاندا دەبینرێت نەتەوەییەكان و 

ئیسامییەكان هەمیشە لە ئیستراتیجییەتدا یەك ئاڕاستەن وەك یەمەن 

و پاكستان، ئایا ه��ۆك��ەی حیساب ب��ۆ ن��ەك��ردن��ی ه���ەردوو حزبی دەس��ەاڵت��ە 

یان الوازیی دیپلۆماسییەتی ئیسامییەكان؟. 

ستیڤان شەمزینی: ب��ەر لەهەموو شتێك نازانم ئیسالم وەك ئاین پارتی 

سیاسیی بۆچییە؟ ئیسالمێك زێدەتر لەیەك ملیار شوێنكەوتووی هەبێت، 

دەب��ێ��ت ل��ەچ��ی ب��ت��ر�س��ێ و ب��ۆچ��ی ت��ر�س��ی ل��ەن��اوچ��وون��ی ه��ەب��ێ��ت ت��ا ح��زب��ی ئیسالمی 
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وەك پارێزگاری ئ��ەو ئاینە بێتە س��ەر شانۆی ك��ارك��ردن؟ ئیسالمێك ب��ەو مێژوو 

و ه���ەم���وو ش��وێ��ن��ك��ەوت��ووەوە ئ���ەگ���ەر ب���ە ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی م���ەری���وان ه��ەڵ��ەب��ج��ەی��ی و 

دراماكەی هادی مەهدی و قەسیدەكەی شێركۆ بێكەس لەناو دەچ��ێ، دەی 

حەفتا بەردی لەدوو بێت و هەر لێرەوە ئەلفاتیحە. ئەگەر ئیسالم مینا ئاینێك 

هێزی ئەوەی تیا نەماوە لەدنیای هاوچەرخدا بمێنێتەوە و خۆی رابگرێ، یەك 

ملیۆن حزبی ئیسالمیش هەبن ناتوانن بیهێڵنەوە، دنیای هاوچەرخیش دنیای 

ی��ەك تاكە رەن��گ و دەن��گ نییە دنیایەكی ف��رە دەن��گ و رەن��گ��ە. هەنێرز وتەنی 

)مرۆڤ پێی ناوەتە ئەو جیهانەی وەك مۆزایكێكی كولتوورییە و پێكهاتووە لە 

چەندین لەت و كوتی جیا لەیەكتری(.

ئیسالم رەنگێكی ئ��ەم جیهانەیە ن��ەك ه��ەم��وو رەن��گ��ەك��ان��ی، ئیسالم تاكە 

دەنگێكە نەك هەموو س��ەداك��ان، ئەو نیەتەی حزبە ئیسالمییەكان هەیانە 

بۆ دروستكردنی یەك دنیای نموونەیی ئیسالمی شكستخواردوو دەبێت بەو 

پێیەی ژیان و جیهانی نوێ ئەم روانینەی پێ هەرەس ناكرێت و بەهیچ كلۆجێك 

قبوڵی ناكات، هەروەك چۆن نازیزم و هیتلەریزم تیۆری لەقاڵبدانی دنیابوو 

لەسەر شێوە ئایدۆلۆژیایەك، حزبە ئیسالمییەكانیش بەنیازی لەقاڵبدانی 

مرۆڤایەتین ل��ەس��ەری��ەك شێوە توخم و ئ��ای��ن، ئەمە نابێت رووب���دات ئەگەر 

روویدا، دیاری دەستی بۆ مرۆڤایەتی ستەمكاریی دەبێت. 

پ����اش����ان ل����ە ك����وردس����ت����ان ن���ەری���ت���ی ی���ەك���ت���ر ق���ب���وڵ���ك���ردن ن���ام���ۆ و ن����ەن����اس����راو و 

ج���ێ���ن���ەك���ەوت���ووە، ه���ەم���وو خ���ەون���ی ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك ل���ە رووخ����ان����ی ع��ەمل��ان��ی��ەت و 

ب��ن��ی��ادن��ان��ی دەوڵ���ەت���ی خ��ەالف��ەت��دا ك���ۆب���ووەت���ەوە، ه��ەرچ��ی دەس����ەاڵت����دارە ب��ەن��او 

عەملانییەكانیشن كور�سی دەسەاڵتیان تاپۆكردووە و رێگە نادەن هیچ مەیل 

و الیەنێكی تر هەوڵی بۆ بدات، بەڵكو هەموو الیەك قایلكراون پارتی و یەكێتی 

حاكمی هەتاهەتایی و ئەوانی دیكەش شاگرد و هاوكارییان بن. ئیسالمییەكانی 
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ك����وردس����ت����ان ن�����ەك ل����ە س���ی���اس���ەت���دا الوازن و ل����ە ه����ون����ەرەك����ان����ی دی��پ��ل��ۆم��ات��ی��دا 

ك��ۆڵ��ەوارن، هەمیشە ه��ەوڵ��ی��ان��داوە ل��ەڕێ��ی توندوتیژیی و میكانیزمی هاوشێوە 

بگەنە دەسەاڵتی سیاسیی یان مامەڵە لەگەڵ دوو زلحزبەكە بكەن. 

د.ئەمیل شوكرەڵا دەنووسێت )بەداخەوە دەبینین لەعەقڵی عەرەبیدا 

بەرەنگاریی سەربازیی و چەكدارانە تاكە مۆدیلی بەرەنگارییە و چەمكەكانی 

هێزی دانوستان و بەدەستهێنانی پاڵپشتی نێودەوڵەتی لێ ون ب��ووە(. عەقڵی 

كوردیی وەك ئەوەی لەپەراسووی چەپی عەقڵی عەرەبییەوە هاتبێتە دەرێ، 

ه��ەم��ی��ش��ە م��ی��ك��ان��ی��زم��ی ج��ەن��گ��ی ل���ە س����ەرەت����ای پ���ر�س���ی س��ی��اس��ەت��ك��ردن و پ��رس��ە 

یەكالكەرەوەكانی تر داناوە، پارتی و یەكێتی لەكاتی هەبوونی هەر مەترسییەكی 

گ������ەورە ی����ان ب���چ���ووك پ���ەن���ا دەب����ەن����ە ب����ەر س����ەرك����وت، دەس���ت���ی���ان ل���ەس���ەر میلی 

چەكەكانیان داناوە و لە ئامادەباشیدان تا دەستەڕێژ لەئۆپۆزیسیۆن بكەن 

ج��ا ب��ائ��ەو ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ە ب��ەڕێ��گ��ە م��ەدەن��ی و ئ��اش��ت��ی��خ��وازان��ەك��ان��ی��ش ك��ارب��ك��ات و 

هەنگاو هەڵبگرێت. 

حزبە ئیسالمییەكان خراپتر لەپارتی و یەكێتی هەتا پێیان كرا لەهەورامان 

و خ����ورم����اڵ و ه���ەڵ���ەب���ج���ە ش����ەڕی����ان ك�����رد و ح���ك���ووم���ەت���ی ت���اڵ���ی���ب���ان و ئ���ەم���ارەت���ی 

ئیسالمیان دام���ەزران���د، ه��ەر ك��ە كەوتنە الوازی��ی��ەوە هاتن ب��وون بەشەریكی 

پارتی و یەكێتی، هەر بۆیە حزبە ئیسالمییەكان ئێستا هیچیان بەرهەڵستكار 

ن��ی��ن ب��گ��رە ب���ەش���دار و ه��اوب��ەش��ن ل���ەدەس���ەاڵت���دا و ش��ان��ی��ان خ��اڵ��ی ن��ی��ی��ە ل���ەوەی 

لەكوردستاندا لەگەندەڵی و ناعەدالەتی و نادیموكراسیدا روو دەدات. لەو 

قۆناغە�سی ئۆپۆزیسیۆن ب��وون خراپترین ج��ۆری بەرهەڵستكاری سیاسیی 

بوون و یاریكەرێكی ناشارەزا و كوشندە بوون، لەگەڵ ئەوەشدا تا موشەك و 

تۆپی ئەمەریكا بەسەریاندا نەباری دەستبەرداری هەڵكەندنی خەندەقەكانی 

جەنگ و خۆقایم و چەكداركردن و وتاری ئاگرین نەبوون.
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هەر د.ئەمیل شوكرەڵا دەنووسێت )پێویستە هێزی بەرهەڵستكار دان 

ب��ەو راستییەدا بنێت ه��ەڵ��ەی ك���ردووە و ل��ە رەوت���ی راس��ت الی����داوە، س��ەرب��اری 

ئ��ەم��ەش دەب���ێ رەوت����ی ك���ارك���ردن راس���ت ب��ك��ات��ەوە(. ح��زب��ە ئیسالمییەكان ن��ەك 

ن���ەه���ات���ن چ��ەوت��ی��ی��ەك��ان��ی پ��ێ��ش��ان راس�����ت ب���ك���ەن���ەوە، ب��ەڵ��ك��و ئ����ەو ه���ەڕەش���ان���ەی 

لەڕابردوودا لەدەسەاڵتیان دەكرد گواستیانەوە بۆ رۆشنبیران و رۆژنامەكان 

و رۆژنامەنووسان. ئیسالمییەكان نەیانتوانی و نەیانوێرا یەك دان��ە رێپێوان 

ب��ك��ەن دژی ن��ەب��وون��ی ك���ارەب���ا و س��ووت��ەم��ەن��ی و خ��زم��ەت��گ��وزاری��ی��ەك��ان، ك��ەچ��ی 

هەزاران كەسیان كۆكردەوە بۆ دژایەتیكردنی مەریوان هەڵەبجەیی كە كتێبی 

ن��ووس��ی��ب��وو ن���ەك س��ەن��گ��ەری گ��رت��ب��ێ��ت. ئیسالمییەكانی ك��وردس��ت��ان ن��ەه��ات��ن 

داك���ۆك���ی ل��ە ئ���ازادی���ی ب���ی���روڕا و ع��ەق��ی��دە ب��ك��ەن، ب��ەڵ��ك��و ب��وون��ە ك��وت��ەك��ی دەس��ت��ی 

پارتی و یەكێتی بۆ سانسۆری ئ��ازادی��ی، نەهاتن داكۆكیی لە ناموسڵمان، لە 

نائیسالمییەكی ستەملێكراو بكەن چوونكە توو�سی نەخۆ�سی ئایدۆلۆژیی و 

وشك و برینگی بیركردنەوە بوون. 

ب����ۆ وێ����ن����ە ئ�����ەز ك���ەس���ێ���ك���ی ع���ەمل���ان���ی���م، ب�������ەاڵم ی���ەك���ێ���ك ل�����ەو ك���ەس���ان���ە ب����ووم 

ل��ەب��ەرام��ب��ەر ت��ی��رۆرك��ردن��ی )م����ەال ع��ەب��دوڵ��ای ق���ەس���رێ( ل��ەزاڵ��گ��ەی تاسڵوجە 

)ساڵی 2003( دەنگم هەڵبڕی و نووسیم: ئەگەر ناوبراو تاوانبارە دادگا هەیە 

تیایدا دادگ��ای��ی بكرێت ئ��ەگ��ەر ن��ا ئ��ەوە ك��ردەوەی��ەك��ی تیرۆریستی رووت���ە، جگە 

ل��ەم��ەش ساتێك )ئەحمەد م��ی��رە(ی س��ەرن��ووس��ەری لڤین ل��ەالی��ەن ئاسای�سی 

)ی��ەك��ێ��ت��ی(ی��ەوە ف��ڕێ��ن��را ل���ەری���زی پ��ێ��ش��ەوەی ئ���ەو ك��ەس��ان��ە ب����ووم هەڵوێستمان 

نیشاندا! خەڵكانێك هاتن وتیان تۆ موسڵمان نیت ئەم هەڵوێستانەت لەپای 

چی و بۆچی داكۆكی لە ئیسالمی دەكەیت؟!. وتم ئەم هەڵوێستانە پشتگیریی 

نین بۆ یەكگرتوو یان ئیسالمی سیاسیی، نا بۆ داكۆكیكردنن لە ئازادیی، رێگە 

ن��ادەم پێم بوترێت ن��ووس��ەر و لەبەر چ��اوم س��ەرن��ووس��ەری گۆڤارێك بفڕێنن، 
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جا هەقم نییە بەوەی كەسەكە ئیسالمی یان كۆمۆنیستە، تا ئەو جێگەیەی 

پەیوەندیی بە منەوەیە ئەوەیە، دژی سەركوتی ئازادیی و دژی سانسۆرم. 

ل��ە ك��وردس��ت��ان ه��ەر ئیسالمییەك )تەنیا ل��ەس��ەر ت��ی��رۆر نەبێت( گ��ی��را بێت 

نووسەرە عەملانییەكان داكۆكیان لێكردووە، بەاڵم كوا هەڵوێستی پێچەوانە؟ 

بۆچی حزبە ئیسالمییەكان لەبەرامبەر تیرۆركردنی كۆمۆنیستەكانی سلێمانی 

)س����اڵ����ی 2000( ورت�����ەی�����ان ل���ێ���وە ن����ەه����ات؟ ئ�����ەم ب��ێ��دەن��گ��ی��ی��ە ن���ی���ش���ان���ەی رازی 

ب����وون و خ��ۆش��ح��اڵ��ی ب����وو! ئ��اخ��ر ك��وش��ت��ن��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان ئ��ەڵ��ق��ەی ی��ەك��ەم��ی 

زنجیرە رووداوێ����ك ب��وو ی��ان س��ەرەت��ای زنجیرەیەك رووداو ب��وو ك��ە سوتاندنی 

بارەگاكانی یەكگرتووی لەبادینان بەدەمەوە بوو! كورد وتەنی ئەمڕۆ لەمنە 

سبەینێ لەتۆ. ئەدۆنیس دەنووسێت )تەنانەت ئەو ئازادییەی داخوازییەكی 

سەرەكییە بۆ كرداری داهێنان و رۆشنبیریی، رۆشنبیرە عەرەبەكان لەسەری 

رێك ناكەون، بەڵكو گەلێك ماركسیستی عەرەب هەن هەست بە بەختیاریی 

و خ��ۆ�س��ی دەك����ەن ئ��ەگ��ەر رۆش��ن��ب��ی��رەك��ان��ی دی��ك��ە گ���ی���ران(. ح��اڵ��ەت��ی ك��وردس��ت��ان 

هەمان شتە و بوونی هەر یەكێكمان لەسەر نەفیكردنی دیتران راوەستاوە، 

ئ��ێ��م��ە ك��ات��ێ��ك ه��ەی��ن ب��ەرام��ب��ەرەك��ان��م��ان ب��س��ڕی��ن��ەوە، ك���ەواب���وو ئ��ێ��م��ە ب��وون��ێ��ك��ی 

نێگەتیڤ و نەگونجاومان هەیە. دەكرێت پوختەی وەاڵمەكەمم ل��ەوەدا چڕ 

بكەمەوە، پارتی و یەكێتی دوو حزبی فاشیستن و ئیسالمییەكانیش توندڕەو و 

تیرۆریست، تیرۆر تەنیا مانای كوشتن و تەقاندنەوە نابەخ�سێ، دە�س��ێ تیرۆر 

ل��ە وت����اری رۆژن���ام���ەدا خ���ۆی ببینێتەوە ه����ەروەك چ���ۆن دە�س����ێ وت��ارێ��ك��ی رۆژی 

هەینی یان بەرنامەیەكی تەلەفزیۆنیی بێت.   

ئیسام پەیك: دەستوور لە رۆژی 1\4\2007 خرایە بەردەم پەرلەمان 

بۆ گفتوگۆكردن لەسەری بەرای جەنابتان مافی جەماوەر نییە ریفراندۆمی 

ب���ۆ ب���ك���ات ن����ەك ل���ە ن���ێ���وان ح���زب���ەك���ان���دا ب���ە ت����ەواف����ق پ���ەس���ەن���دی ب���ك���ەن كە 
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دەستوور شناسنامەی میللەتە و پەیڕەو پرۆگرامی حزبیی نییە؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: دروس�����ت وای�����ە، پ��ێ��وی��س��ت دەك�����ات ب���ۆ ه����ەر پرسێكی 

چ��ارەن��ووس��س��از ی��ان پ��ەی��وەس��ت ب��ە ژی��ان��ی گ��ش��ت��ەوە ری��ف��ران��دۆم س��از ب��درێ��ت تا 

تێكڕای جەماوەر بە كۆدەنگی بڕیاری ئەرێنی یان نەرێنی لەسەربدەن. پێموایە 

پارتی و یەكێتی راپر�سی بۆ دەنگدان لەسەر ئەم دەستوورە ساز دەدەن، بەاڵم 

ج��ەوه��ەری مەسەلەكە لەوێیە: دەس��ت��ووری كوردستان چی لەخۆ گرتووە؟ 

دەس����ت����ووری ك���وردس���ت���ان ت���اچ���ەن���دێ پ����ارێ����زەری م����اف و ئ���ازادی���ی���ەك���ان���ی ت����اك و 

گشتە؟ پێگەی م���رۆڤ ل��ەم دەس���ت���وورەدا لەكوێیە؟ ك��ارەس��ات��ەك��ە ل��ەوەدای��ە 

ئ����ەو رەش���ن���ووس���ەی دەس����ت����وور ك���ە دەس���ت���ی م���ن ك����ەوت����ووە و خ��وێ��ن��دوم��ەت��ەوە 

سەرلەبەری پارادۆكس و هاودژییە، لەالیەك دڵداریكردنە لەگەڵ دەستوور 

و پێكهاتەكانی ناو عێراق لەالیەكی ترەوە پانتاییەكە بۆ دڵڕاگرتنی ئەمەریكا و 

دەوڵەتانی ناوچەیی.

ئەوە دەستوور نییە كێ هێز و جەماوەری هەبوو بەو ئەندازەیە بیروباوەڕ 

و ئ��ەج��ی��ن��داك��ان��ی ب��خ��ات��ە ن���اوی���ی���ەوە و ب��ی��س��ەپ��ێ��ن��ێ��ت ب���ەس���ەر ئ���ەوی���ت���ری الوازدا، 

دەس��ت��ووری هەرێم نە دەس��ت��وورە دەس��ت��وور بێت نە حكومی قەرەقووشییە 

حكومی ق��ەرەق��وو�س��ی بێت، ب��ەب��ڕوای م��ن هیچی ت��ر نییە جگە ل��ە كەرتەلۆكی 

كار و یاسایەكی تایبەت بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی سیستم و دەسەاڵتی 

س��ی��اس��ی��ی, ئ��ی��دی م���اف و ئ���ازادی���ی خ���ەڵ���ك, چ���ارەن���وو�س���ی ب���ۆ ج��ەح��ی��م و ئ��اگ��ری 

دۆزەخ. دەمەوێت بشڵێم ئەگەر دەنگدانی�سی لەسەر نەكەن چی روودەدات؟ 

ئایا خۆپیشاندان شەقام و كوچە و كۆاڵنی ش��ارەك��ان دادەپ��ۆ�س��ێ؟ بێگومان 

نەخێر، ئازیزم مرۆڤی كورد هێشتا بۆ ورگی و تێركردنی رەمەكی سێكس دەژی 

و ئەلفوبای ماف و ئەركەكانی نازانێ و هەقی نییە دنیا چی تێدلیە و سیاسەت 

چۆن دەیهاڕێت، مرۆڤی كورد مرۆڤێكی بێ هەڵوێست و بێ ئیرادە و كۆیلەیە. 
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ئ��ەدۆن��ی��س وت���ی )پ��ێ��ك��ه��ات��ەی ب��ن��ەڕەت��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ع���ەرەب���ی ك��ۆی��الی��ەت��ی��ی��ە ن��ەك 

ئ��ازادی��ی( بناغە و پێكهێنەرە بنچینەییەكانی ئەم كۆمەڵگەیەش كۆیالیەتی و 

بەندایەتیكردنە نەك شتێكی تر.  

ئیسام پەیك: ئایا ئەلقاعیدە بۆ رووی كردە كوردستان كە ماوەیەك 

پێش ئێستا وەك بنكەیەكی ئ��ارام و ئاسایش واب���وو؟ هۆكەی بۆ نەبوونی 

س��ی��اس��ەت و دوورب��ی��ن��ی��ی س���ەرك���ردە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان ی���ان الوازی�����ی ن��ەخ��ش��ەی 

ئەمنیی یان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە پەیامێكە ئێران بۆ دەسەاڵتی دەنێرێ؟ یان 

شەڕی ساردی هەردوو حزبی دەسەاڵتە؟. 

س����ت����ی����ڤ����ان ش������ەم������زی������ن������ی: ل�������ەم�������ەڕ ب������اب������ەت������ی س��������ەره��������ەڵ��������دان��������ەوەی گ�����روپ�����ە 

ت��ی��رۆری��س��ت��ی��ی��ەك��ان و رێ���ك���خ���راوی ئ��ەل��ق��اع��ی��دە ل���ە ك���وردس���ت���ان، �س����ێ گ��ری��م��ان��ە 

دەخەمە روو كە بەمجۆرە دەستنیشانی دەكەم: 

یەكەم- دروستبوونی بۆشایی لەنێوان خەڵك و دەسەاڵت: تا دێت بۆشایی 

ل��ەن��ێ��وان خەڵك و دەس���ەاڵت دروس���ت دەب��ێ��ت ل��ەب��ەرئ��ەوەی ه��ەری��ەك��ەی��ان لە 

فەلەكێكی تایبەت و دوور لەیەكتر ممارەسەی ژیان دەكەن. كاتژمێر لەدوای 

ك��ات��ژم��ێ��ر، چ��رك��ە ل�����ەدوای چ��رك��ە ئ���ەم ب��ۆش��ای��ی��ە ف��راوان��ت��ر و گ���ەورەت���ر دەب��ێ��ت، 

ت���ا ئ���ەم ك��ەل��ێ��ن��ەش ل����ەئ����ارادا ب��ێ��ت ئ��اس��ای���س��ی ن���ەت���ەوەی���ی زێ���دەت���ر ل��ەم��ەت��رس��ی��دا 

دەب��ێ��ت و باشتر ب��وار دەڕەخسێنێت ب��ۆ تێكدانی رەو�س���ی ئاسایش و ئ��ارام��ی��ی و 

سەردەرهێنانی بزووتنەوە و شانە و گروپی ناجۆر و نەخوازراو. ئەو بۆشاییەی 

ئەمڕۆ لە كوردستان لەنێوان دەسەاڵتداران و بێدەسەاڵتاندا دروست بووە 

یارمەتی هەر بزووتنەوەیەكی یاخیبوو دەدات, ئەگەر رەوشەكەش وەك خۆی 

بمێنێتەوە رەنگە قورسایی ئەو گروهانە بەشێوەیەكی چاوەڕواننەكراو زیاد 

بكات. 

دووەم- كۆماری ئیسالمی ئێران: دەبینین دوای هەڕەشەكردن لەكۆماری 
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ئ��ی��س��الم��ی ل���ەالی���ەن دەوڵ����ەت����ی ئ���ەم���ەری���ك���اوە، ئ���ێ���ران ك���ەوت���ووەت���ە ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی 

ك��ارت��ەك��ان��ی ل����ەدژی ئ��ەم��ەری��ك��ا و دەی���ەوێ���ت پیشانی ب���دات دەت��وان��ێ��ت شكست 

ب��ە پ��الن��ەك��ان��ی ئ��ەم��ەری��ك��ا بهێنێت ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ل��ەع��ێ��راق��دا، دە�س����ێ چ��االك��ك��ردن 

و زی��ن��دوو ك��ردن��ەوەی ئەلقاعیدە لە ب��اش��ووری كوردستان كە تاكە ناوچەی 

ئارامی عێراقە بەشێك بێت لەهەمان ئەجیندا و بچێتە چێوەی پالنی ئێران 

لەدژی ئەمەریكا و هاوپەیمانەكانی كە كوردەكانی باشوور یەكێكیانە.  

س����ێ����ی����ەم- خ���ۆڕێ���ك���خ���س���ت���ن���ەوە: دوای ه���ەڵ���ك���ەن���دن���ی ب���ن���ك���ە و ب����ارەگ����اك����ان����ی 

ئەنسارولئیسالم لە هەورامان و پرۆسەی كێوماڵ و راوە دونانیان، ماوەیەكی 

زۆری ویست تا توانیان سەرلەنوێ خۆیان رێكبخەنەوە بەدیاریكراویی دوای 

ئ���ەوەی ب��ە�س��ی ه��ەرە زۆری س��ەرك��ردە و ئەمیرەكانیان ب��ەج��ۆرێ ل��ە ج��ۆرەك��ان 

ت��ی��اچ��وون. رەن��گ��ب��ێ ئ���ەم �س���ێ ه���ۆك���ارە ل��ەپ��اڵ ه��ەن��دێ��ك ف��اك��ت��ۆری ت���ری الوەك���ی 

ی��ارم��ەت��ی��دەرب��ن ب��ۆ ه��ات��ن��ەوە م��ەی��دان��ی ئەلقاعیدە ل��ەك��وردس��ت��ان، ه��ەرچ��ەن��دە 

ئ��ەو بوونە زۆر الوازە و هەڕەشەیەكی زۆر ترسناك نییە، ب��ەاڵم تر�سی ئ��ەوەی 

لێدەكرێ لەئایندەدا دیسان وەك هەڕەشەیەكی جیددی زیندوو بێتەوە. 

ئیسام پەیك: ئایا ه��ەردوو حزبی دەس��ەاڵت��داری كوردستان )یەكێتی 

ن��ی��ش��ت��م��ان��ی و پ����ارت����ی دی����م����وك����رات����ی( ك����وردس����ت����ان ب����ە ت�����ەواوەت�����ی پ��رن��س��ی��پ و 

بنەماكانی دیموكراسییەتیان جێبەجێ كردووە لە كوردستان و دەتوانین 

بە حكوومەتی هەرێمی یەكگرتوو بڵێین حكوومەتی دیموكرا�سی؟.

ستیڤان شەمزینی: هەرگیزاو هەرگیز ناتوانین ئەم دەسەاڵتە كارتۆنییەی 

ل��ە ك��وردس��ت��ان ه��ەی��ە ب��ەدی��م��وك��را�س��ی ن����اوزەد ب��ك��ەی��ن، دی��م��وك��را�س��ی دنیابینی 

و ب����ەرخ����ودێ����ك����ە ل����ە ئ����ەل����ف����ەوە ت����ا ی����ێ دژی ئ�����ەم دەس�����ەاڵت�����ەی�����ە. دەت����وان����ی����ن ب��ە 

حكوومەتی هەرێم بڵێین حكوومەتی ناعەدالەتی و گەندەڵی، دەتوانین پێی 

بڵێین ح��ك��ووم��ەت��ی ف��ەره��ود و دام���ودەزگ���ای ت��ااڵن��ی، دەت��وان��ی��ن ب��ە حكوومەتی 
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ت��ۆت��ال��ی��ت��اری��ی، م���ۆب���ۆك���را�س���ی، ف���ا�س���ی، دی��ك��ت��ات��ۆری��ی ب��ەح��ی��س��اب��ی ب��ه��ێ��ن��ی��ن ب���ەاڵم 

دی��م��وك��رات��ی ن���ا، دەت��وان��ی��ن ب��ەه��ەم��وو شتێك ل��ەق��ەڵ��ەم��ی ب��دەی��ن ت��ەن��ی��ا و تەنیا 

دی��م��وك��رات��ی ن��ەب��ێ��ت. ل���ەالی ئ���ەز الی��ەق��ت��ری��ن ن���او ب���ۆی ح��ك��ووم��ەت��ی گەندەڵییە، 

چوون گەندەڵی سیما و رووخساری سەرەتا و كۆتاییەتی.  

ماكس ڤێبەر دەڵێت )دەسەاڵت بەدوو رێگا گەندەڵ دەبێت، یەكەمیان 

گ���ۆڕی���ن���ی دەس�������ەاڵت ب���ۆ رۆت���ی���ن و ئ�����ەوی دی���ك���ەش گ��ۆڕی��ن��ێ��ت��ی ب���ۆ دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی 

س��ت��ەم��ك��ار(. ح��ك��ووم��ەت��ی ه��ەرێ��م ب��ێ �س��ێ و دوو ه����ەردوو رێ��گ��ەك��ەی گ��رت��ووەت��ە 

ب�������ەر و ب������ووەت������ە گ����ەن����دەڵ����ێ����ك����ی خ����اڵ����ی����س و ع������ەی������ارە ب���ی���س���ت و چ����������وار. ئ�������ەوەی 

لەكۆتاییدا پێویستە بیڵێم، بیر هێنانەوەیەكی مێژووییە. )ناپلیۆن( بەسواری 

ئەسپەكەیەوە و لەكاتی جەنگەكاندا دەی��وت )ئ��ەوەی بەالمەوە سەرەكییە، 

ف����ەڕەن����س����ا ب�����ەر ل����ە ه����ەم����وو ش�������ت(. ل����ێ ب������ەداخ������ەوە دوای دووس����������ەدە و زی���ات���ر 

س��ەرك��ردەك��ان��ی ك��ورد دەڵ��ێ��ن ئ���ەوەی ب��ەالم��ان��ەوە سەرەكییە پێش ه��ەر شتێك 

گیرفان، گەندەڵی، ڤێال، دۆالر، پۆست و پارە، فرەژنی و سوپەرماركێت ..تاد. 

ن����اوی ك���وردس���ت���ان و ب��ن��ی��ادن��ان��ی دی��م��وك��را�س��ی و دەوڵ���ەت���ی ی��اس��ا ل���ە ك��وەللك��ەی 

تەڕیشدا نەماوە و هەربووە بە عەیبە. 

*ئ������ەم دی���م���ان���ەی���ە ل����ە ه���اوی���ن���ی س���اڵ���ی 2007 ل����ە س���ای���ت���ی »ئ���ی���س���الم پ���ەی���ك« 

باوكراوەتەوە.  
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پێگەی ئاین لە دەستووردا و 
پرسی سكۆالریزم

دیمانە: سەالحەدین بایەزیدی 

ب��ەم��ەب��ەس��ت��ی گ��ۆڕی��ن��ی ب���ەن���دی ح���ەوت���ی دەس����ت����ووری ه��ەرێ��م��ی ك��وردس��ت��ان 

كە ئاینی ئیسالمی ك��ردۆت��ە ئاینی ف��ەرم��ی. كەمپینێك لە ئاستی كوردستان و 

دەرەوەی واڵت دەستیپێكردووە و تا ئێستا بە سەدان نووسەر و هونەرمەند و 

رۆژنامەنووس پشتیوانی خۆیان بۆ كەمپینەكە دەربڕیوە و الیەنگری خۆیان 

ب��ۆ دەس��ت��وورێ��ك��ی ع��ەمل��ان��ی ن��ی��ش��ان داە. رێنیسانس بەپێویستیزانی دی��دارێ��ك 

لەگەڵ ستیڤان شەمزینی وتەبێژی كەمپینەكە سازبدات.

رێنیسانس: س��ەرەت��ا ب��ا�س��ی كەمپینەكە بكە ك��ە دەستتان پێكردووە، 

تائێستا چەند واژۆتان كۆكردۆتەوە و چۆن پێشوازیی لێكراوە؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ه��ەڵ��ب��ەت��ە ئ���ەم كەمپینە ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��ە مەیدانێكی 

گرنگی چاالكی و كاركردنە تاوەكو ناسنامەی ئیسالمێتی بەسەر كۆمەڵگەی 

كوردستاندا نەسەپێنرێت، ئەم كەمپینە بە دیاریكراویی میحوەری كاركردنی 

ب��ۆ گۆڕینی ب��ەن��دی ح��ەوت��ی رەش��ن��وو�س��ی دەس��ت��ووری ك��وردس��ت��ان��ە. ك��ە ل��ەوێ��دا 
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ج���ەخ���ت ك�����راوەت�����ەوە ل���ەس���ەر ئ��ی��س��الم��ێ��ت��ی خ��ەڵ��ك��ی ك���وردس���ت���ان و ش��ەری��ع��ەت��ی 

ئیسالمی وەك كوتاڵێك بەبەری تێكڕای هاوواڵتیانی كوردستاندا دووراوە، 

ل��ە ك��ات��ێ��ك��دا ه��ەم��ووم��ان ئ���ەو راس��ت��ی��ی��ە دەزان���ی���ن ل��ەك��وردس��ت��ان پ��ەی��ڕەوك��اران��ی 

ئاینەكانی ت��ری وەك كریستیانی و ی��ەزی��دی��ی و ك��اك��ەی��ی و ه��ت��د.. دەژی����ن، ئەمە 

جگە لەژمارەیەكی بەرچاو لەخەڵكی بێ ئاین و ئاتەئیست. 

ب���ۆ ئ��ێ��م��ە ج��ێ��گ��ەی ق���ب���وڵ ن���ەب���وو ئ����ەم ن��اس��ن��ام��ەی��ە داس���ەپ���ێ���ن���رێ���ت ب��ەس��ەر 

ه��اوواڵت��ی��ان��دا بۆیە هەڵوێستمان وەرگ���رت و ب��ڕی��ارم��ان��دا ل���ەدژی هەڵسوڕانی 

س��ی��اس��ی��ی و م���ەدەن���ی ئ��ەن��ج��ام ب���دەی���ن. س���ەب���ارەت ب��ەچ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی كەمپین 

زۆر چ��االك��ی ك����راوە ب��ەت��ای��ب��ەت ل������ەدەرەوەی واڵت، ئ��ەوی��ش ل��ەپ��ەی��وەن��دی��ك��ردن 

ب���ەرێ���ك���خ���راوە NGOك�������ان و چ���ەپ���ەك���ان���ی دن���ی���ا و س����ازدان����ی پ��ان��ێ��ل و س��ی��م��ی��ن��ار و 

ك���ۆڕ و ك���ۆب���وون���ەوەی ت��ای��ب��ەت و ه��ەڵ��م��ەت��ی واژۆ ك���ۆك���ردن���ەوە، ل���ەداه���ات���وودا و 

پ��ێ��ش داخ��س��ت��ن��ی دەرگ�����ای تێبینی و س��ەرن��ج��ەك��ان ل���ەس���ەر دەس���ت���وور ل��ەالی��ەن 

پ��ەرل��ەم��ان��ەوە ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ف�����راوان و ك��اری��گ��ەر و ل��ەئ��اس��ت��ی ج��ەم��اوەری��ی��دا ك��ار 

دەكەین.

رێنیسانس: بۆچی گرنگە دین لەدەسەاڵت جیابكرێتەوە؟ ئایا بەلێك 

ج��ی��اك��ردن��ەوەی ئ��ای��ن ل��ە دەوڵ�����ەت دەت��وان��ی��ن ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��ی س��ك��ۆالر ئ��اوا 

بكەین؟. 

ستیڤان شەمزینی: بێگومان هەر دەوڵەتێك لەسەر ناسنامەیەكی ئاینی 

ی��ان ئیتنیكی ی��ان ن��ەت��ەوەی��ی دی��اری��ك��راو ه��ەڵ��چ��ن��راوب��وو، ب��ێ �س��ێ و دوو لێكردن 

دەوڵەتێكی ستەمكارە و سەربەستی و ئازادیی مرۆڤەكانی تیادا كۆنترۆڵ كراوە. 

بە ئەزموون بۆمان دەركەوتووە دەوڵەتە تیۆكراتییەكان لەمێژوودا خراپترین 

و س��ەرك��وت��ك��ەرت��ری��ن ج��ۆرەك��ان��ی دەوڵ����ەت ب���وون و زۆرت���ری���ن س��ەرك��وت��ی ئ��ای��ن��ی و 

ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی��ان ت��ێ��دا ب��ەڕێ��وە چ����ووە. گ��رن��گ��ی ج��ی��اك��ردن��ەوەی ئ��ای��ن ل��ە دەوڵ���ەت 
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لەوەدایە دەوڵەت دەگێڕێتەوە بۆ سەر جەوهەرە راستەقینەكەی. عەملانیەت 

تاكە مەرج و زامنی پێكەوە گونجانی خەڵكانە بە جیاوازییەكانیانەوە، چوون 

عەملانیەت چیتر نییە جگە لە رووەك��ەی تری دیموكرا�سی، دیموكراسیش تا 

رۆژی ئ��ەم��ڕۆم��ان ت��اك��ە سیستم ب���ووە زۆرت��ری��ن ئ��ازادی��ی و م��اف��ی ب��ۆ مرۆڤایەتی 

دەس�����ت�����ەب�����ەرك�����ردووە، ل����ێ دی����م����وك����را�س����ی ن���م���وون���ەی���ت���ری���ن س��ی��س��ت��م ن��ی��ی��ە ب����ەاڵم 

ب���ەت���اق���ی���ك���ردن���ەوە س����ەمل����ان����دی ت����اك����ە س��ی��س��ت��م��ی س�����ەرك�����ەوت�����وو ب�������ووە ل����ە ك��ات��ی 

ممارەسەكردنیدا. 

دیموكراسیەتیش ب��ەب��ێ عەملانیەت ب��وون��ی نییە، ب��ەب��اوەڕی خ��ۆم ئەگەر 

ئێمە بمانەوێ هەنگاوەكانمان ب��ەرەو ت��ەالری دیموكرا�سی دەس��ت پێبكەین، 

ی��ەك��ێ��ك ل��ەوك��اران��ەی دەب��ێ��ت ل���ەو ن��ێ��وەن��دەدا دەس��ت��ی ب��ۆ ب��ەری��ن تەبەنیكردنی 

سیستمێكی عەملانییە بەفۆرمێكی لیبراڵ ن��ەك ت��ون��دڕۆ و رادی��ك��اڵ. چوونكە 

ل���ەه���ەن���دێ ل���ەواڵت���ان���دا ع��ەمل��ان��ی��ەت ه���ەی���ە ب���ێ ئ�����ەوەی دی���م���وك���را�س���ی ه��ەب��ێ��ت، 

ن��م��وون��ەی ئ��ەوان��ە دەوڵ��ەت��ی ت��ورك��ی��ای��ە، یەكێتی سۆڤێتی ج��اران��ی��ش بەهەمان 

شێوە. خوالسەی كەالم ئەوەیە بەبێ عەملانیەت هەموو بانگەشەكانی مافی 

م����رۆڤ و م���ەدەن���ی���ەت و دی��م��وك��را�س��ی و پ��ل��ورال��ی��زم و ئ���ازادی���ی دروش��م��گ��ەل��ێ��ك��ی 

ناوەڕۆك پووچ و گاڵتەجاڕانە دەبن. 

رێ����ن����ی����س����ان����س: س���ی���م���ای���ەك���ی ئ���ی���س���ام���ی ب�����ەس�����ەر دەس�������ت�������ووری ه���ەرێ���م���ی 

ك�����وردس�����ت�����ان�����دا زاڵ�����������ە، ئ��������ەی ئ��������ەو ه������ەم������وو دروش�������م�������ە چ�����ی�����ن  س������ەب������ارەت 

بەعەملانیبوونی هێزە كوردستانییەكان ل��ەس��ەروو ه��ەم��ووی��ان��ەوە پ��ارت��ی و 

یەكێتی باسیان لێوە دەكرێ؟.  

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: پ���ارت���ی و ی��ەك��ێ��ت��ی )س���وپ���ەر م���ارك���ێ���ت(ی���ان ه��ەی��ە و چی 

لەبازاڕدا خواستی زۆری لەسەر بێت و هەڕمێنی هەبێت ئەوان ئەو كااڵیانە لە 

جامخانەكانیاندا دادەنێن. سااڵنێكی دوور درێژە بەوردی بەدووی ناسنامەی 
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پارتی و یەكێتیدا دەگەڕێم، تێنەگەیشتووم ئەمانە چەپن یان راست؟ نازانم 

عەملانین یان ئیسالمی؟ نەتەوەیین یان ئومەمی؟ سۆسیال دیموكراتن یان 

فا�سی؟ ئەو دوو هێزە هیچ ناسنامەیەكی جێگیریان نییە و هیچ ئایدیا و خەتێكی 

روونیان نییە ك��اری لەسەر بكەن، بەڵكو كۆمەڵێك بازرگانی نیمچە مافیان 

و دەستیان بەسەر س���ەروەت و سامانی واڵت��دا گ��رت��ووە و ژیانی خەڵكیان بە 

بارمتە گرتووە.  

ن���اك���رێ���ت چ����اوەڕێ����ی ئ����ەم ه���ێ���زان���ە ل��ەپ��ێ��ش��ی��ی��ان��ەوە پ���ارت���ی و ی��ەك��ێ��ت��ی ب��ك��ەی��ن 

گ��ۆڕان��ك��اری��ی ئیجابی ل���ەوەزع���ی سیاسیی و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��دا ب��ك��ەن، ئ���ەوە ئ��ەرك��ی 

ئێمەیە وەك خەڵكانی رۆشنبیر و چ��ەپ و دی��م��وك��رات��ی��خ��واز و ب��ەئ��اگ��ا چاالكی 

ب��ەردەوام لەخۆمان نیشان بدەین. ماركس- ئەنگلز لەپەڕاوی )ئایدۆلۆژیای 

ئەڵمانی(دا دەنووسن )بیروباوەڕەكانی چینی دەسەاڵتدار لەهەر دەورانێكدا 

بیروباوەڕە زاڵەكانن(، ئەگەر ئەم گریمانەیە بەهەند وەربگرین، مادام پارتی 

و یەكێتی ب��ێ ب��ی��روب��اوەڕ و ناسنامەن خەڵكیش كێشەی ناسنامەیان هەیە، 

ت���ەن���ان���ەت رۆژان������ە م��ی��زاج��ی خ��ەڵ��ك��ی ت���وو�س���ی ه����اودژی����ی دەب���ێ���ت ب�����ەوەی رۆژێ����ك 

شەربەتی عەملانیەتیان دەرخوارد دەدرێت، دوو رۆژی ژاری ئیسالمی، من لەو 

ق��ەن��اع��ەت��ەدام ئوسامە ب��ن الدن عەملانی بێت، پ��ارت��ی و یەكێتی عەملانی نین. 

زاڵ��ك��ردن��ی سیمای ئیسالمی ب��ەس��ەر دەس���ت���ووری ك��وردس��ت��ان��دا ب��ۆ دڵڕاگرتنی 

ع���ەرەب���ە ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان��ی ع��ێ��راق��ە ل���ەالی���ەك و ب���ۆ رازی���ك���ردن���ی پ��ی��اوان��ی ئ��ای��ن��ی��ی و 

ئیسالمییە توندڕۆیەكانی كوردستانە لەالكەی تر.  

رێ��ن��ی��س��ان��س: ئ��ەگ��ەر ش��ەری��ع��ەت��ی ئ��ی��س��ام��ی رۆڵ����ی ك����ارا ل��ەن��ووس��ی��ن��ەوەی 

دەس��������ت��������ووردا ب���گ���ێ���ڕێ ئ����ای����ا ئ����ەم����ە ه������ەڕەش������ە ن���ی���ی���ە ب�����ۆ س������ەر م����اف����ی غ���ەی���رە 

موسڵمانەكان؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ب��ەچ��اوگ��ك��ردن��ی ش��ەری��ع��ەت��ی ئیسالمی ل��ەدەس��ت��ووردا 
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دەس��ت��درێ��ژی��ی��ە ب��ۆ س���ەر م��اف��ی س��ەرج��ەم ه��اوواڵت��ی��ان��ی ك��ۆم��ەڵ. ئ��ەگ��ەر چ��اوێ��ك 

بخشێنین ب��ەدی��رۆك��ی دەس����ەاڵت و خ��ەالف��ەت��ی ئیسالمیدا ه��ەر ل��ە دەس��ەاڵت��ی 

پێغەمبەر محەمەدەوە لەشاری یەسریب تا بەدوا هەناسەكانی ئیمپراتۆریای 

ع���وس���م���ان���ل���ی دەگ��������ات ل����ەس����اڵ����ی 1924، دەب���ی���ن���ی���ن دەوڵ������ەت������ی ئ���ای���ن���ی زۆرت����ری����ن 

دەستدرێژیی كردۆتە سەر مافی هەموو ئەوانیتری ناموسڵمان. بۆ ئەوروپاش 

هەمان شتە، ئەگەر ئاوڕ بدەینەوە لەمێژووی چاخە تاریكەكانی ناوەڕاست 

لەرۆژئاوا ئەو راستییە زەقە بەئاشكرا دەبینرێت، دەسەاڵتی كەنیسە زۆرترین 

ناهەقی كردووە دەرهەق بەهەموو مرۆڤە ناكریستیانەكانی ئەو كیشوەرە. 

نموونەی نزیكیش ك��ۆم��اری ئاخوندەكانی ئ��ێ��ران و دادگ���ا ئیسالمییەكانی 

س������ۆم������اڵ و ت����اڵ����ی����ب����ان����ەك����ان����ی ئ����ەف����غ����ان����س����ت����ان����ە، ل���������ەوێ چ����وون����ك����ە ش���ەری���ع���ەت���ی 

ئیسالمی ك��راوەت��ە چ��اوگ��ی ی��اس��ادان��ان ش��ان��ۆی ژی���ان ل��ەو واڵت���ەدا لەتاریكترین 

ل����ەح����زەك����ان����ی خ�����ۆی�����دای�����ە. دەم�����������ەوێ ئ������ەو ت���ێ���گ���ەی���ش���ت���ن���ەش راس��������ت ب���ك���ەم���ەوە 

بەئیسالمیكردنی دەستوور و دەوڵەت لەكوردستان تەنانەت لەبەرژەوەندیی 

موسڵمانەكانیشدا نییە، ئەمە جگە لەهەبوونی ژم��ارەی��ەك��ی بێشوومار لەو 

م��وس��ڵ��م��ان��ان��ەی ن��ای��ان��ەوێ��ت ئ��ای��ن��ەك��ەی��ان ت���ێ���ك���ەاڵوی س��ی��اس��ەت و دەوڵ������ەت و 

ئیدارە بكرێت.  

س�����ەد دەر س�����ەد ئ�����ەو ب���ی���رۆك���ەی���ە ب�����ەدروس�����ت دەزان��������م ك����ە پ���ێ���ی���وای���ە ب��ەب��ێ 

عەملانیەت هیچ یەكێكمان ناتوانین ئازاد و خۆشبەخت بین، ئەگەرچی دین 

و ب��اوەڕەك��ەش��م��ان دی��ن و ب���اوەڕی ب��ااڵدەس��ت بێت. هیتلەر چەند ل��ە دەوڵ��ەت��ە 

راس���ی���س���ت���ەك���ەی ح���ەس���ای���ەوە ه����ەر ئ�����ەوەن�����دەش م��وس��ڵ��م��ان��ەك��ان ل���ە دەوڵ���ەت���ە 

ئاینییەكانیان دەح��ەس��ێ��ن��ەوە. ئ��ازادی��ی ب��ەب��ی��ری ئ���ازاد دێ��ت��ە دی و ش��ەڕی��ش بە 

هزری شەڕئەنگێزیی، ئەدۆنیس وتەنی )چەكێك نییە بۆ ئازادیی تەنیا خودی 

ئ��ازادی��ی و ئاشتی خ��ۆی ن��ەب��ێ��ت(. پێموایە عەملانیەت ف��ەزای��ەك��ی ئ���ازادە و هەر 
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لەبەرئەوەشە دەتوانێت ئازادیی بۆ هەمووان دەستەبەر بكات جا دیندار بین 

یان بێ دین.  

رێنیسانس: ب��ەس��ەرن��ج��دان ل���ەوەی زۆرب����ەی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ك���وردەواری���ی 

م��وس��ڵ��م��ان��ە و ل����ەوان����ەی����ە ئ�����ەم ی���اس���ای���ەی���ان ب�������ەالوە پ���ەس���ەن���د ب���ێ���ت و ت��ەن��ی��ا 

رۆشنبیران و الیەنێك لەدژی ئەوەبن، ئەوكات چی، واتە ئایا ئەم دەستوورە 

خواستی خودی خەڵك نییە؟.  

ستیڤان شەمزینی: ب��ۆچ��وون��ی م��ن ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوەی��ە، الموانییە زۆرب���ەی 

خەڵكی كوردستان ئ��ەو موسڵمانە سەلەفییە وش��ك ه��ەاڵت��ووە بن بەرگەی 

فینۆمین و بیرۆكە رۆژئاواییەكان نەگرن لەنێوانیشیاندا چەمكی سكۆالریزم. 

هەڵبەتە ئەم دەستەواژەیە )سكۆالریزم( تاكو ئێستا لە سنوورێكی بەرتەسكدا 

ب��ا�س��ی ل��ێ��وەك��راوە و هۆشیارییەكی ج��ەم��اوەری��م��ان ل��ەب��ارەی��ەوە نییە )ئ��ەم��ەش 

سوچی دەستەبژێر و رۆشنبیری كوردە(. رەوتە ئیسالمییەكان چ لە كوردستان 

چ ل���ەدن���ی���ای ئ��ی��س��الم��ی��دا ه���ەوڵ���ی���ان���داوە ئ����ەو ق��ەن��اع��ەت��ە ب���ۆ خ��ەڵ��ك ب���گ���وازن���ەوە 

سكۆالریزم دژی ماهیەتی ئاینە و پەیامەكە�سی بریتییە لە لەناوبردنی ئاین 

و سەركوتكردنی بێڕەحمانەی مرۆڤە دیندارەكان. لەكاتێكدا عەملانیەت لە 

سادەترین مانادا جیاكردنەوەی دین و دەوڵەتە لەیەكتر، بێگومان گێڕانەوەی 

رۆڵ���ی ئاینە ب��ۆ نێو پەرستگاكان. ئ��ەگ��ەر ئێمە بتوانین ئ��ەو دی��دگ��ای��ە بەخەڵك 

بگەیەنین عەملانیەت بەمانای بێ ئاینی و سەركوتكردنی موسڵمانەكان نییە، 

دەت��وان��ی��ن س��ەرك��ەوت��ن ب��ەدەس��ت بهێنین و هاوپشتیوانییەكی ج��ەم��اوەری��ی بۆ 

كەمپینەكەمان بەدەست بهێنین و مسۆگەر بكەین. 

ل���ەراس���ت���ی���ش���دا ئ�������ەوە دەس�����ەاڵت�����ی ك����وردی����ی����ە ب����ە ت����ۆپ����زی ئ�����ەو ن��اس��ن��ام��ەی��ە 

ب���ەس���ەر ه���اوواڵت���ی���ان���ی م���وت���ەم���ەدی���ن���دا دەس���ەپ���ێ���ن���ێ���ت، ئ���ەگ���ەرن���ا خ���ەڵ���ك ب����ەزار 

ن��ەی��وت��ووە ع��ەمل��ان��ی��م ب����ەاڵم رۆژان�����ە م��م��ارەس��ەی دەك�����ات. ئ���ەم ج���ەم���اوەرە ه��ەر 
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لەجلوبەرگەكەیەوە هەتا شێوە هەڵسوكەوتەكەی )ن��ا(ی��ەك��ی زۆر گ��ەورەی 

ب��ۆ دەس��ەاڵت��ی ئاینیی وت���ووە، ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە هەتا ئێستا دەس���ەاڵت���داران و 

رۆش��ن��ب��ی��ران ل��ەم مەسجە تێنەگەیشتوون. ه��ەم��وو ئەمانە ل��ەب��ەرژەوەن��دی��ی 

ئێمەی الی��ەن��گ��ران��ی عەملانیەتە ن��ەك ئیسالمییەكان، م��اوەت��ەوە زیرەكییەكی 

وەه���ام���ان ه��ەب��ێ��ت م��ی��دی��اك��ان ك��ۆن��ت��رۆڵ ب��ك��ەی��ن و ك��ەرەس��ت��ەك��ان��ی ه��ۆش��ی��اری��ی 

كۆمەاڵیەتی ب��ەدەس��ت بهێنین. بەكورتییەكەی ب���اوەڕم وای��ە خەڵك بایكۆتی 

دەس��ت��وورێ��ك دەك����ەن ئ��ی��س��الم ف���ەرز ب��ك��ات ب��ەس��ەری��ان��دا ن���ەك دەس��ت��وورێ��ك��ی 

ع���ەمل���ان���ی، ب���ێ ئ������ەوەی ح���اش���ا ل�����ەوە ب��ك��ەی��ن زۆرب�������ەی ئ����ەم خ��ەڵ��ك��ان��ە ل���ە رووی 

بیروباوەڕەوە موسڵمانن. 

رێنیسانس: بەبڕوای تۆ ئەم كەمپینە دەتوانێت میكانیزمێكی گووشار 

بێت بۆ لێك جیاكردنەوەی ئاین ل��ەدەوڵ��ەت یان چاوخشاندنەوەیەك بە 

دەستووردا؟ ئایا حیساب بۆ ئەم دەنگانە دەكرێت؟. 

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ئامانجمان ئ��ەوەی��ە و دەم��ان��ەوێ��ت گ��وش��ارێ��ك��ی بەهێز 

بەرێگە مەدەنییەكان دروس��ت بكەین لەسەر دەس��ەاڵت��ی كوردستان تاكوو 

ئ���ەو ب���ەن���دەی دەس���ت���وور ب��گ��ۆڕێ��ت. ل���ەگ���ەڵ ئ���ەوەش���دا ه��ی��چ گ��رەن��ت��ی��ی��ەك نییە 

بۆئەوەی سەركەوتن بەدەست بهێنین، ئەمە كەوتۆتەوە سەر ئەوەی تاچەند 

دەتوانین بەهێز بین و هەل و ماوەكان بەفیڕۆ نەدەین. ئەگەر ئەمڕۆش بەندی 

حەوت نەگۆڕێت، هەر نائومێد نابین، بەڵكو كاروانەكە هەر بەردەوام دەبێت 

و خەباتی بێ پشوو دەكەین تاوەكوو كۆمەڵگەی كوردستان بەرەو كۆمەڵێكی 

شارستانی و دەسەاڵتەكە�سی بۆ دەسەاڵتێكی سكۆالری راستەقینە دەگۆڕین. 

ئەم خەباتە نە بەسەر دەچێت و نە دەخرێتە پەڕاوێزەوە، خەباتێكی بەردەوام 

و بێ بچڕانە. لینین لەكاتی خۆیدا وتی )لەماوەی دوو هەزار ساڵی پەرەسەندنی 

فەلسەفەدا خەباتی نێوان ماتریالیزم و ئایدیالیزم، بیروڕا فەلسەفییەكانی 
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دیموكرێت و خەباتی نێوان ئاین و زانست و رەت��ك��ردن��ەوەی راستی و خەباتی 

زانین و نەزانین كۆن نەبوو(. 

بەهەمان شێوە ئ��ەم ملمالنێیە ب���ەردەوام دەبێت تا مێژوویەكی دوورت��ر، 

من و هاوڕێكانم وا بیر دەكەینەوە دوای ئەم كەمپینە )ئەگەر سەركەوتووش 

بووین( كاری ئێمە تەواو نابێت تا بچینەوە ماڵەكانی خۆمان، بەڵكو مەیدانی 

خ��ەب��ات��ەك��ەم��ان ف��راوان��ت��ر دەك���ەی���ن و دەس��ت��ك��ەوت��ی زی��ات��ر ب��ۆ ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ەم��ان 

ب�����ەدەس�����ت دەه���ێ���ن���ێ���ت. ب����ەك����وردی����ی����ەك����ەی خ����ەب����ات دەك�����ەی�����ن ت����ا س���ك���ۆالری���زم 

دەچ���ەس���پ���ێ���ت و ه���ی���چ ه���ەڕەش���ەی���ەك���ی ل����ەس����ەر ن���ام���ێ���ن���ێ، دوای ئ�������ەوەش وەك 

خەڵكانێكی ئاتەئیست )ب��ێ ئ��ای��ن( ك��ارم��ان ئ��ەوەی��ە ب��ی��روب��اوەڕی رۆشنگەرانە 

و زان���س���ت���ی���ان���ە دژ ب����ە خ�����وراف�����ە و ج���اه���ی���ل���ی���ی���ەت ل����ەن����او ج������ەم������اوەری خ���ەڵ���ك���دا 

باوبكەینەوە. دەم��ان��ەوێ��ت ئ��اگ��اداری��ی��ان بكەینەوە ئاین م��رۆڤ كۆیلە دەك��ا و 

ئازادییەكانی مەرجدار و زەوت دەك��ات. فیۆرباخ وتەنی )لەئایندا كۆمارێكت 

لەئاسمان هەیە كەواتە لەسەر زەوی پێویستت پێی نییە، بگرە بە پێچەوانەوە 

دەب��ێ��ت ل��ەس��ەر زەوی كۆیلە بیت ت��ا ئ��ەو دن��ی��ات ب��ێ ه��ودە نەبێت(. خەباتەكە 

قورس و زەحمەتە، بەاڵم ئێمەش ئااڵی كۆڵنەدان و تێكۆشانی بەردەواممان 

هەڵكردووە.  

 *ئ��ەم دیمانە تایبەت ب��ۆ سایتی »رێنیسانس« ئ��ەن��ج��ام��دراوە ل��ە بەهاری 

ساڵی 2007. 
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سێكس و مسیار و هاوسەرگیریی 
لە ئاینی ئیسالمدا

دیمانە : بابان حەمە 

ك��ورت��ك��راوەی چاوپێكەوتنی »ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی« ل��ە ب��ەرن��ام��ەی »راڤ���ە و 

روانگە«ی رادیۆی مەدەنیەت.

ب���اب���ان: پ������ڕۆژەی ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی م��س��ی��ار ئ��ێ��س��ت��ا ل���ە گ���ەاڵڵ���ەك���ردن���دای���ە و 

پێشنیاركارانی دەیانەوێت بیخەنە بواری پراكتیكەوە. ئەگەر سەیر بكەین 

لە ئیسامدا یەك جۆر لە زەواجمان نییە بەڵكو كۆمەڵێك لە زەواجمان 

ه���ەی���ە و ب���������ەردەوام م���ۆدی���ل���ی ن����وێ ل���ە زەواج دەدۆزرێ������ت������ەوە و ل���ە ه���ەن���اوی 

ئیسامیشدا شەرعیەتەكەی دەدۆزن����ەوە، دەك��رێ��ت چ��ۆن ل��ەم زەواج��ان��ە 

بڕوانین؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: دە�س�������ێ ب����ۆ ن���اس���ی���ن���ەوەی ئ�����ەم م���ۆدی���ل���ە زەواج�����ان�����ە و 

ه��اوش��ێ��وەك��ان��ی وەك ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی چ��ێ��ژ )س��ی��غ��ە( ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب��ۆ ئ��ەزم��وون��ی 

ك����ۆم����اری ئ��ی��س��الم��ی ئ����ێ����ران، ك��ات��ێ��ك ئ����ەم ك����ۆم����ارە ئ��ای��ن��ی��ی��ە وەك دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی 

س���ی���اس���ی���ی گ���������ەورە ب�����ەس�����ەر ك���ۆم���ەڵ���گ���ەی���ەك���ی گ�����������ەورەی وەك ئ����ێ����ران����دا خ���ۆی 

دەس���ەپ���ێ���ن���ێ���ت، دەی�����ەوێ�����ت ل���ەب���ەرام���ب���ەر ه����ەم����وو ئ�����ەو چ���ەم���ك و دەرك�����ەوت�����ە و 
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ئ��ەزم��وون��ان��ەی ل��ەخ��ۆرئ��اوا ه���ەن و ب��ەره��ەم��ی گ��ەش��ەك��ردن��ی دوورودرێ������ژی ئ��ەو 

ژیارەن ئەڵتەرناتیڤی ئاینیی خۆی پێشنیار و پێشكەش بكات و زەمینە ئامادە 

بكا بۆ پراكتیككردنی، هەڵبەتە كۆماری ئیسالمی هەڵگری دروشمی )ال شرقیە 

و ال غربیە( بوو چوون سەردەمی دروستبوون و هاتنە مەیدانی ئەم كۆمارە 

هاوكات بوو لەگەڵ گەرمەی جەنگی س��ارد و دنیای دووجەمسەریی، كۆمار 

لەبەرامبەر ئەو فینۆمینانەی لەو دوو جەمسەرە هەبوون كەوتە هەڵكۆڵینی 

م��ێ��ژووی ئیسالمی بەمەبەستی دۆزی���ن���ەوەی ب��ەدی��ل، ل��ەب��واری كۆمەاڵیەتیدا 

ویستی ئەڵتەرناتیڤی ئەو دیاردە و نەریتە كۆمەاڵیەتیانە پێشكەش بكات وەك 

جێگرەوە كە ئازادیی مرۆڤی رۆژئاوایی پێدەناسرێتەوە.

رەنگبێ پر�سی سێكس یەكێك بووبێت لەو بوارانەی بە جیددی سەرانی 

ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی و ت��ی��ۆری��س��ی��ۆن��ەك��ان��ی ئ��ای��ن��زای ش��ی��ع��ەی ب��ەخ��ۆی��ەوە خ��ەری��ك 

كردبێت، چوونكە ئ��ەوان بەقووڵی گ��ەڕان ب��ەدوای ریشەكانی هاوسەرگیریی 

و جۆرەكانی لە ئاینی ئیسالمدا تاكوو ئەڵتەرناتیڤی خۆیانی لەسەر تەبەنی 

ب��ك��ەن، ب���ەاڵم ئەڵتەرناتیڤێك ب��ت��وان��ێ��ت ب��ەرەن��گ��اری ئ���ەو ئ��ازادی��ی��ە سێكسییە 

بێتەوە لەخۆرئاوادا بوونی هەیە. سیغە و شێوەكانی تری هاوسەرگیریی نوێی 

ئیسالمیی لە ئێران كۆمەڵە ئەڵتەرناتیڤێك ب��وون لەو راستایەدا سەرلەنوێ 

زیندووكرانەوە وەك وتیشم لە بەرامبەر بە سێك�سی ئازادی خۆرئاوایی.  

راستە هاوسەرگیریی چێژ و هاوشێوەكانی لەناو ئاینی ئیسالمدا رەگوڕیشە 

و شەرعیەتیان هەیە، لەناو مێژووی هەزارو چوارسەد ساڵەی ئیسالمدا پیادە 

كراون، بەاڵم تیۆریسۆنەكانی ئاینزای شیعە هەوڵیاندا لە دنیای هاوچەرخدا 

و ب���ەپ���ش���ت ب���ەس���ت���ن و گ������ەڕان������ەوە ب����ۆ پ���ێ���ش���ان و ئ���ەس���ڵ���ی ئ���ی���س���الم ك����ە ب��ری��ت��ی��ی��ە 

لەقورئان و سووننەت و رەفتاری هاوەاڵن و شوێنكەوتووان و شوێنكەوتووی 

ش����وێ����ن����ك����ەوت����ووان )ت����اب����ع ت���اب���ع���ی���ن( م���ۆدی���ل���ی ل����ەب����ی����رك����راوی ه���اوس���ەرگ���ی���ری���ی ل��ە 
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چ��ەش��ن��ی سیغە زی���ن���دوو ب��ك��ەن��ەوە، ب��ۆی��ەك��ا ب��ەئ��اس��ان��ی ش��ەرع��ی��ەت��ێ��ك��ی ئاینیان 

وەرگ���رت ت��ا بتوانن چەند جۆرێكی ت��ر ل��ە هاوسەرگیریی زی��ن��دوو ب��ك��ەن��ەوە كە 

ت����ەواوێ ج��ی��اوازن ل��ەو هاوسەرگیرییە نەریتیی و كالسیكییەی زۆرب����ەی تاكە 

موسڵمانەكان پێی هەڵدەستن.

ب�����اب�����ان: ئ�������ەوەن�������دەی م�����ن ل�������ەزەواج�������ی م����س����ی����اردا ب���ی���س���ت���ووم���ە ئ����اف����رەت 

ل���ەه���ەن���دێ���ك م���اف���ی خ�����ۆش دەب����ێ����ت ل����ەوان����ە ل�������ەپ�������ەروەردەی ئ�����ەو م���ن���داڵ���ەی 

بەرهەمی ئ��ەو پەیوەندییەیە ی��ان ل��ەم��ارەی��ی، جگە لەمەش پیاو مەسرەفی 

ئافرەت ناكێشێت، تۆ پێتوایە زەمینەی كۆمەاڵیەتی ك��وردەواری��ی بۆ ئەم 

جۆرە زەواجە ئامادەیە؟. 

ستیڤان شەمزینی: بەبۆچوونی من لەناو كۆمەڵگەی كوردیدا زەمینە بۆ 

ئەم جۆرە لەهاوسەرگیریی لەبار نییە، لەسەر ئاستی تاكەتاكە و شاز نەبێت 

كەسانێك نین ئ��ام��ادەب��ن ب��ۆ گرێدانی هاوسەرگیریی مسیار. پێموایە لەبری 

ت��ەرح��ك��ردن��ی پ����ڕۆژەی ئ��اوەه��ا و ك���ارك���ردن ب��ۆ ئ����ەوەی زەم��ی��ن��ە خ���ۆش ب��ك��رێ��ت بۆ 

ئەنجامدانی هاوسەرگیریی مسیار پێویستە زەمینە بۆ ئازادیی مرۆڤ خۆش 

ب��ك��رێ��ت ت���ا ئ����ازادب����ن ل���ە ئ��ەن��ج��ام��دان��ی ك�����ردەی س��ێ��ك���س��ی، م�����ەرج ن��ی��ی��ە ه��ەم��وو 

پەیوەندییەكی سێكس بخرێتە چ��ێ��وەی زەواج����ەوە بەڵكو دەب��ێ��ت ك��ار بكەین 

ت��اك��وو م��رۆڤ��ەك��ان ئ���ازاد ب��ن ل��ەه��ەم��وو الی��ەن��ێ��ك��ەوە. پێم باشە ئ��ەو كەسانەی 

سەرقاڵی زەمینەسازین و پڕۆژە پێشكەش دەكەن بە پەرلەمان و الیەنەكانی 

پەیوەندیدار و كەسایەتییە ئاینییەكان دەرب���ارەی هاوسەرگیریی مسیار ئەم 

كارەیان بخەنە خزمەتی ئەوەی مەوداكانی ئازادیی لە كۆمەڵگەی كوردستاندا 

بەرینتر و ف��راوان��ت��ر بێت تاكو مرۆڤەكانی ن��اوی بتوانن بەشێوەیەكی ئ��ازادان��ە 

م��م��ارەس��ەی ح��ەز و ئ��ارەزووەك��ان��ی��ان ب��ك��ەن، ئ��ازادی��ی سێكسیش یەكێك بێت 

لەو ئازادییانە. بۆ نا كە ئێمە كار بكەین لەسەرئەوەی خەڵكان بەشێوەیەكی 
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سەربەستانە و دوور لەسانسۆر و دیسپۆتیزمە كۆمەاڵیەتییە دواكەوتووەكان 

پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان پ��ێ��ك��ەوە گ���رێ ب����دەن ج��ا ب��ا ئ���ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ە پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی 

سێكسیش بێت.

ب���اب���ان: ب���ۆچ���وون���ەك���ان ل���ەم���ەڕ م��س��ی��ار ج����ی����اوازن، د.ی���وس���ف ق������ەرەزاوی 

دەڵ����ێ ب��ات��ڵ و ح����ەرام ن��ی��ی��ە، ب����ەاڵم د.ع���ەل���ی ق���ەرەداغ���ی دەڵ��ێ��ت ئ���ەم زەواج����ە 

باتڵە ل��ەب��ەرئ��ەوەی كۆمەڵێك ئ��ەرك و مافی هاوسەرگیریی تیا نییە، راك��ان 

پ��ێ��چ��ەوان��ەی ی��ەك��ت��رن م���ەالی���ەك پ��ێ��ی ب��اش��ە و م��ەالی��ەك��ی ت��ر ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە، 

لەناو ئەم هەموو را پێچەوانەیەدا تۆ رات چۆنە؟. 

ستیڤان شەمزینی: ئ��ەو دایەلۆگە گ��ەرم و گوڕانە لەسەر ئ��ەم بابەتانە و 

گێرمە و كێشەی شێوەكانی هاوسەرگیریی تازە نین، بۆ مەسەلەی پەیوەندیی 

و ج����ۆرەك����ان����ی ه���اوس���ەرگ���ی���ری���ی ك�����ۆی م��وف��ەق��ه��ی��ن و ش������ارەزای������ان ن��ەی��ان��ت��وان��ی��وە 

ب��گ��ەن��ە رای���ەك���ی ك��ۆن��ك��رێ��ت ل����ەو ب������ارەوە ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ل���ەن���ێ���وان ه������ەردوو ئ��ای��ن��زای 

شیعە و سووننەدا ئیختالفاتی زۆر هەیە. بەپێی رای ك��ۆی زانایانی سووننە 

ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی چ��ێ��ژ )س��ی��غ��ە( ل�����ەدوای ئ���ەو چ��ەن��د غ����ەزاوەت����ەی پ��ێ��غ��ەم��ب��ەر پێی 

ه���ەس���ت���اوە و ل���ەس���ەردەم���ی خ���ەالف���ەت���ی ع���وم���ەری ك�����وڕی خ��ەت��ت��اب��دا ق���ەدەغ���ە 

ك���راوە ب��ەح��ەرام دان���راوە و وەك زینا س��ەی��ری دەك��رێ��ت، ب��ەاڵم الی شیعەكان 

بەشێوەیەكی گشتیی شەرعیەتی ئاینیی هەیە و شارەزاكانیان دەڵێن ئەوەی 

پێغەمبەر كردوویەتی و پێی هەستاوە تا رۆژی دوایی شەرعیەتی هەیە و كەس 

ناتوانێت قەدەغەی بكات لەژێر هیچ بیانوویەكدا. 

دەبینین ئ��ەم جیاوازییانە ه��ەن ل��ەم��ەڕ ش��ێ��وازەك��ان��ی گ��رێ��دان��ی پەیوەندیی 

سێك�سی و هاوسەرگیریی، بۆیەكا ئاساییە لەبەرامبەر هاوسەرگیریی مسیار 

ك���ە م��ۆدی��ل��ێ��ك��ی ت���ازەی���ە ج���ی���اوازی���ی زۆر ه��ەب��ێ��ت ل���ە ب���ۆچ���وون و رای موفەقهین 

و پ��ێ��ش��ەوای��ان��ی ئ��ای��ن��ی��ی ئ��ی��س��الم��ی��دا، ئ��ەم��ە ج��گ��ە ل����ەوەی ج��ی��اوازی��ی ئ��اڕاس��ت��ەی 
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سیاسیی و مەزهەبیی رۆڵی زۆری بینیوە لەو بوارەدا، ئەو شارەزا ئیسالمیانەی 

الیەنگری ئیسالمی سیاسین بەشێوەیەكی كۆنكرێتی و رەها سەرلەبەری ئەم 

ج��ۆرە هاوسەرگیریانە رەت دەك��ەن��ەوە، بەپێچەوانەوە ش���ارەزا میانڕەوەكان 

وەك چارەسەرێكی مامناوەندیی و ئەڵتەرناتیڤێكی ئەو ئازادییە سێكسییەی 

ل��ە ئ��ەوروپ��ا و ئ��ەم��ەری��ك��ا ه��ەی��ە ئ��ەم ف��ۆرم��ە ل��ە ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی پێشنیار و ت��ەرح 

دەكەن.

پێموایە هاوسەرگیریی مسیار رەگوڕیشەی هەیە لەنێو مێژووی ئیسالمیدا 

و بەجۆرێك لەجۆرەكان و لەژێر ناوی تردا دەیبینینەوە بەڵكو نموونەی سەیر 

و ئ��ی��ب��اح��ی��ت��ر ل��ەم��ە دەدۆزی�����ن�����ەوە. ئ��ەگ��ەری��ش ب��گ��ەڕێ��ی��ن��ەوە ب���ۆ راب������ردوو دەزان���ی���ن 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی خ���ەالف���ەت ب��ەت��ای��ب��ەت ه�����ەردوو دەوڵ���ەت���ی ئ��ەم��ەوی��ی و ع��ەب��اس��ی��ی 

ئ��ی��ب��اح��ی��ت��ری��ن ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ان��ی س���ەردەم���ی خ���ۆی���ان ب�����وون. دك���ت���ۆر س��ەالح��ەدی��ن 

ئەملنجید لەكتێبەكەیدا )ژی��ان��ی سێك�سی الی ع���ەرەب( ب��اس ل��ەوە دەك��ا هیچ 

كۆمەڵگەیەك و هیچ شارستانییەك نەبووە هێندەی كۆمەڵگەی عەباسیی 

ئیباحی بووبێت و پەیوەندیی سێكسیی تێیدا ئازاد كرابێت. هەروەها هەموو 

ئەم جۆرە سێكس و پەیوەندییانە بەرگێكی ئاینییان بەبەردا كراوە و بەپشت 

ب��ەس��ت��ن ب���ە دەق���ەك���ان���ی ق���ورئ���ان و ت��ەئ��وی��ل و ئ��ی��ج��ت��ی��ه��ادات��ی ج����ۆراج����ۆر ت��ی��ای��دا 

ممارەسە كراون.  

ب��اب��ان: ج��ی��اوازی��ی ك��ات ل��ەن��ێ��وان سیغە و م��س��ی��اردا ه��ەی��ە، ل��ە سیغەدا 

كات دیاریكراوە و لەمسیاردا كات دیار نییە، بەاڵم ئایاهەر دوو زەواجەكە 

تەئكید كردن نییە لەسەر جۆرێكی تر لە فرەژنی و شەرعیەتدان بەفرەژنی؟. 

س���ت���ی���ڤ���ان ش����ەم����زی����ن����ی: دەگ������ەڕێ������م������ەوە س������ەر راك���������ەی پ���س���پ���ۆر و ش���������ارەزای 

ئ���ەن���ت���رۆپ���ۆل���ۆژی���ی ئ���ێ���ران���ی )د.ش�����ەه�����ال ح����ائ����ی����ری( ك����ە ل����ە ك���ت���ێ���ب���ەك���ەی���دا )چ���ێ���ژ، 

ه���اوس���ەرگ���ی���ری���ی ك���ات���ی الی ش��ی��ع��ە( ب����اس ل���ەه���اوس���ەرگ���ی���ری���ی ك���ات���ی دەك������ات الی 
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پ���ەی���ڕەوان���ی ش��ی��ع��ە. ب���ە ب�����اوەڕی ش��ەه��ال ح��ائ��ی��ری  پ���رۆس���ەی ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی لە 

شەریعەتی ئیسالمیدا بریتییە لە مامەڵەی كڕین و فرۆشتن!! هاوسەرگیریی 

ت��ەق��ل��ی��دی��ی )درێ����ژخ����ای����ەن( ب���ە م���ام���ەڵ���ەی ك���ڕی���ن دەچ���وێ���ن���ێ���ت، چ���وون���ك���ە ل��ەم 

ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی��ەدا پ��ی��او چ���ۆن ك���ااڵی���ەك دەك���ڕێ���ت ل��ە ب������ازاڕدا ج��ەس��ت��ەی ژنێك 

دەك���ڕێ���ت ل���ە رێ���ی ئ���ەو ب���ڕە م���ارەی���ی���ەی پ��ێ��ی دەدات، ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی ك��ات��ی��ش بە 

مامەڵەی بەكرێ گرتن لێكدەداتەوە كەتیایدا پیاو بەهۆی ب��ڕە پارەیەكەوە 

زاڵ دەب���ێ���ت ب���ەس���ەر ئ���ەن���دام���ی م��ێ��ی��ن��ەی ئ���اف���رەت���ێ���ك���دا. ل�����ەه�����ەردوو ب����ارەك����ەدا 

ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی ب��ەپ��ێ��ی ش��ەری��ع��ەت��ی ئ��ی��س��الم��ی ج��ۆرێ��ك��ە ل���ە م���ام���ەڵ���ەی ك��ڕی��ن و 

ف��رۆش��ت��ن و ب���ازرگ���ان���ی، ئ����ەم م��ام��ەڵ��ەی��ە ه��ەم��ی��ش��ەی��ی ب�����ووە، ب�����ەاڵم ب������ەردەوام 

مۆدێل و فۆرمەكانی گ���ۆڕاوە، بۆیە س���ەرەڕای هەموو جیاوازییەكان هەموو 

جۆرە هاوسەرگیرییەكان لە ئیسالمدا یەك شتن و پیاو لەرێگەی بڕە مارەیی 

دیاریكراوەوە كە بەچەند میسقاڵ ئاڵتون و پارە قەبڵێنراوە جەستەی ژنی بۆ 

حەاڵل دەكرێت. جیا لەمەش خاڵی هاوبە�سی هەریەك لەم هاوسەرگیرییانە 

ئەوەیە ژن وەك كااڵ و سەرچاوەی لەززەت تەماشا دەكرێت. 

ب��اب��ان: پێتوایە ل��ەم زەواج���ەش���دا دی��س��ان ه��ەر ژن دەچ��ەوس��ێ��ن��رێ��ت��ەوە و 

مافەكانی پێشێل دەكرێ؟ پێتوانییە سروشتی ئاین بواری زۆری تێدایە بۆ 

چەوساندنەوەی ئافرەتان؟. 

ستیڤان شەمزینی: با سەیری ئایەتەكانی قورئان بكەین كە چۆن سەیری 

كەسێتی ژن دەك��ات؟ ئایەتێك هەیە دەڵێ )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 

ان شئتم( واتە ژنەكانتان كێڵگەن چۆنتان دەوێت وەها بیانكێڵن، لەهەندێ 

ئایەتی تری قورئاندا ژن وەك پێویستییەكی پیاو سەیر كراوە و بۆ ئەوە هاتۆتە 

بوون پیاو شاد بكات، ئایەت هەیە رووی دەمی لەپیاوانە و دەڵێت دنیامان بۆ 

رازاندنەوە لە ئافرەت و خۆ�سی و ئاژەڵ و سامان و چێژەكانی تر، لێرەدا ئافرەت 
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نەك مافخوراوە و بەپلەیەكی كەمتر لەپیاو تێی دەڕوانرێت بگرە لەبنەڕەتدا 

ژن ب��ۆ خ��ۆش��ب��ەخ��ت��ی و راب���واردن���ی پ��ی��او خ��وڵ��ق��ێ��ن��راوە. ن���ووس���ەری ك��ۆچ��ك��ردووی 

ع�������ەرەب )ت����رك����ی ع���ەل���ی ئ���ەل���رەب���ی���ع���و( ل��ەك��ت��ێ��ب��ەك��ەی��دا ب����ەن����اوی )ت���ون���دوت���ی���ژی���ی و 

پ��ی��رۆزی��ی و سێكس ل��ە م��ی��ت��ۆل��ۆژی��ای ئیسالمیدا( دەڵ��ێ��ت )خ���وا پ��ەراس��ووی��ەك��ی 

ئ��ادەم بە گۆشت پڕ دەك��ات��ەوە و ح��ەوای لێ دروس��ت دەك��ات تا تەنیایی ئ��ادەم 

بڕەوێنێتەوە( بۆیەكا دەبینین ژن وەك ژێدەرێكی چێژ و خۆشییەكانی پیاو لێی 

دەڕوانرێ ئەگەرنا ئەو كە لەبناغەوە لەپەراسووە گێڕەكەی ئادەم هاتووەتە 

دەرێ كوا هیچ بەهایەكی بۆ دانراوە؟.

لەوە پتریش ئەوەیە بەپێی دەقەكانی قورئان بەهەمان چەشنی تەورات 

ژن تاوانبارە بە ئەنجامدانی تاوانی یەكەم )الخطیئە االولی(، )ئەلسەعلەبی( 

ل��ە كتێبەكەیدا )ع��ەرائ��ی��س ئەملەجالیس( ئ��ام��اژە دەك���ات ب��ە میتۆلۆجیایەك 

ب���ەوەی )ح���ەوا م��ەی دەرخ����واردی ئ���ادەم دەدات ت��ا س��ەرخ��ۆش دەب��ێ��ت ئەوجا 

دەیبات بۆ الی دارەكە و لەبەری ئەو دارەی دەرخوارد دەدات( ئەمە هێما بۆ 

كردنێكی راستەوخۆیە كە ئیسالم ژن وەك ئەنجامدەری یەكەم تاوان سەیر 

دەك��ا ب��ەو پێیەی ئ��ەوە ح���ەوای ژن��ە م��ەی دەرخ����واردی ئ��ادەم��ی پیاو دەدات كە 

دەبێتە هۆی دەرك��ردن��ی م��رۆڤ لەبەهەشتی ئەفسووناویی. بەهەمان شێوە 

)ت��ەب��ەری( دەڵ��ێ )ح��ەوا گ��ازی ل��ەدارەك��ە گ��رت و خوێنی لێهات خ��وا ل��ەم كاتەدا 

ق��س��ەی ل��ەگ��ەڵ��دا دەك�����ات و دەڵ���ێ���ت ت���ۆ ئ���ەی ح����ەوا م�����ادام خ��وێ��ن��ت ل���ەم دارە 

هێنا ل��ەگ��ەڵ ه��ەر س���ەرە مانگێكدا خ��وێ��ن دادەن��ێ��ی��ت(. ك��ەوات��ە ب���وارم پێبدە 

بڵێم ب��ەردەوام ئافرەت لەرێی تێزە ئاینییەكانەوە چەوسێنراوەتەوە، ئافرەت 

بەدرێژایی مێژوو قوربانی ئەو سیستمە باوكساالرییەیە كە ئاین رۆڵی گرنگی 

تێدا دەگیڕێت ی��ان دەت��وان��ی��ن بەزمانێكی ت��ر بڵێین ئاین جۆرێكە ل��ە شۆڕ�سی 

پیاوان بەسەر ژناندا. 
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ب��اب��ان: ب��ان��گ��ەش��ەك��اران��ی مسیار پێیانوایە مسیار مۆدیلێكی گونجاوی 

زەواج�������ە و ل���ەه���ەم���ان ك���ات���دا ش���ەرع���ی���ش���ە، ج��گ��ە ل���ەم���ەش داك���ۆك���ی���ك���اران���ی 

ئیسام دەڵێن ئاینی ئیسام بێگەردە و رێگە نادات بە شێوەی نەگونجاوی 

پەیوەندیی سێكسیی، تۆ لەم بارەوە چ قسەیەكت هەیە؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ل��ەراس��ت��ی��دا ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی م��س��ی��ار ج��ۆرێ��ك��ی ت���رە لە 

ل���ەش���ف���رۆ�س���ی، ل��ەش��ف��رۆش��ی��ی��ەك��ی رووپ���ۆش���ك���راو ب���ە ئ��ای��ن و رەوای������ی پ���ێ���دراو لە 

چوارچێوەیەكی شەرعیدا، بێگومان تەرحكارانی دەیانەوێت لە ن��او مێژووی 

ئیسالم و تێكستەكانی ق��ورئ��ان��دا رەگ��وڕی��ش��ە و شەرعییەتەكەی ب��دۆزن��ەوە، 

هەڵبەتە ئ���ەوان دەت��وان��ن بەپشت بەستن ب��ەچ��ەن��د نموونەیەكی پ��ی��ادەك��راو 

س��ەرك��ەوت��ن ب���ەدەس���ت بهێنن چ��وون��ك��ە فیقهی ئ��ی��س��الم��ی ب��وارێ��ك��ی ئ��اڵ��ۆز و پڕ 

ئیجتیهادات و رای پ��ێ��چ��ەوان��ە و دژی ی��ەك��ت��رە، ب��ۆ وێ��ن��ە شیعەكان ت��وان��ی��ان بۆ 

رەوای��ی��دان بە سیغە لە ق��ورئ��ان و سووننەت و سیرەی پێغەمبەردا بەڵگە و 

پاڵپشت بدۆزنەوە چوون سیغە بەئاشكرا و ئاسایی لە سەروەختی غەزەوات 

و فتوحاتی ئیسالمیدا ممارەسە ك���راوە و پێغەمبەریش رێ��گ��ەی لێنەگرتووە 

بەڵكو هانی هاوەڵەكانی داوە بۆ ئەنجامدانی.

الی����ەن����ی دووەم ب�����اس ل������ەوە دەك����ەی����ت پ����ەی����ڕەوان����ی ئ���ی���س���الم ئ���ای���ن���ەك���ەی���ان 

بەبێگەرد دادەنێن و بەدووری دەگرن لەهەر ناپاكژییەك، ئەمەیان تێمایەكی 

زۆر ئیشكالییە و لەدنیابینی هەر پەیڕەوكارێكی ئیسالمدا رەگی داكوتیوە، بەاڵم 

مێژوو تەنانەت ئەو مێژووەی موسڵمانەكان خۆیان نوسیوویانە پێچەوانەی 

ئەمەمان پێ نیشان دەدات. ئەگەر سەیری مێژووی سەرهەڵدانی ئاینی ئیسالم 

بكەین لە هەلومەرجێكی زۆر ئاڵۆز و ژینگەیەكی كۆمەاڵیەتی دواكەوتووانە و 

نێو تۆز و غوباری بەداوەتدا بووە، وێڕای هەوڵدان بۆ گۆڕینی كولتووری باو 

ئیسالم نەیتوانی كولتووری بەداوەت تێپەڕێنێت بەڵكو هات چوارچێوەیەكی 
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شەرعی و پیرۆزی بەخ�سی بە ترادیسیۆنی بیاباننشینی نیوە دورگەی عەرەبی 

كە لەناو ئەو كولتوورەدا فەسادیی و بەرەڵایی و لیبراڵییەتێكی سێكسیی بێ 

ه��اوت��ا ه��ەب��وو ت��ا س��ن��ووری بێمانا ب���وون، ب��ۆ نموونە ئ��ەگ��ەر غ��ەزەوات��ی پێشان 

ل��ەن��او ه���ۆزە ع��ەرەب��ەك��ان خ��ۆی��ان��دا ب��ووب��ێ��ت ل����ەدوای ه��ات��ن��ی ئ��ی��س��الم بەرگێكی 

پیرۆزی بەبەردا دورا و كرا بەبەشێكی بنچینەیی و دانەبڕاو لە جیسمی ئاینە 

نوێیەكە )ئیسالم(. 

ئ���ەگ���ەر ب���ە ق���ووڵ���ی ب���ڕوان���ی���ن ب���ۆ م���ێ���ژوو ب����ەڕوون����ی دی�����ارە چ���ەن���دان دی������اردە و 

نەریتی كۆمەاڵیەتی و ئاینی ئەو قۆناغەی ناوی لێنراوە قۆناغی جاهیلی دزەی 

ك��ردۆت��ە ن��او ئاینی ئیسالمەوە ب��گ��رە ب���ووە بەجوزئێكی گ��رن��گ و سترۆكتۆریی 

ل��ەئ��ای��ن��ەك��ە ب���ۆ وێ��ن��ە ح����ەج ن��ەری��ت��ێ��ك��ی پ��ێ��ش ئ��ی��س��الم و ب��ت��پ��ەرس��ت��ی ب����ووە ب���ەاڵم 

پەیامبەر لەسەروەختی فەتحی مەككەدا بۆ س��وود و قازانجی ئاریستۆكراتی 

ت���ازە موسڵمانبووی ق��وڕەی��ش ك���ردی بەیەكێك ل��ە پێنج ك��ۆڵ��ەك��ەك��ەی ئاینی 

ئیسالم، بەهەمان شێوە لە ئاستی كۆمەاڵیەتیدا ئیسالم نەیتوانی هەندێك 

ل���ە ت��رادی��س��ی��ۆن��ە ب���اوەك���ان���ی ب��������ەداوەت و ن���ی���وە دورگ�������ەی ع����ەرەب����ی پ��ێ��ش خ��ۆی 

تێپەڕێنێت بەڵكو درێژەی بەزۆریاندا و لەقاڵبێكی ئاینیدا بەرهەمی هێنانەوە. 

تۆ رێگەم بدە باس لەشێوەی هاوسەرگیریی سەردەمی جاهیلی بكەم كە 

تیایدا چەندان جۆر لەهاوسەرگیریی باو ب��ووە. یەكەم شێوە هاوسەرگیریی 

ش��ەرع��ی و ئ��اش��ك��رای��ە ك��ە ل��ەن��ێ��وان ژن و پ��ی��اوێ��ك��دا گ���رێ دەدرێ�����ت، ب����ەدەر ل��ەم 

ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی��ە ف��ەرم��ی��ی��ە چ��ەن��دان ف��ۆرم��ی ت��ر ل��ە ن��ی��ك��اح و ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی ب��او 

ب���وون، ل��ەوان��ە ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی��ەك ه��ەب��ووە ل��ەن��ێ��وان ژن و پ��ی��اوێ��ك��دا بەنهێنی و 

ب��ێ ئ���ەوەی هیچ ك��ە�س��ی ت��ر ئ��اگ��اداری ب��ێ��ت، ب��ەم ج���ۆرە هاوسەرگیرییە دەوت���را 

)ن��ك��اح ال���خ���دن(، ه���ەروەه���ا ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی��ەك��ی ت��ر ئ����ەوە ب����ووە ك��ۆم��ەڵ��ی��ك پیاو 

لەگەڵ یەك دانە ژن پەیوەندییان هەبووە، هەندێك جار پیاوان ژنەكانیان 
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ن��اردووە بۆ الی پیاوانی پیرۆز و نەجیبزادە و ناسراو تا منداڵێكیان هەبێت لە 

خوێنی ئاریستۆكرات و نەجیبزادەیەك و لەناو كۆمەڵدا شانازیی پێوە بكەن، 

شێوازێكی تر بریتی بووە لە ژن گۆڕینەوە لەنێوان دوو پیاو یان زیاتردا بەمەیان 

دەوترا )النكاح البدل(، هاوسەرگیرییەكەی تر هەبووە پیاوان كچانی خۆیان 

گۆڕیوەتەوە بەم جۆرەش دەوترا )النكاح الشغار(.

هەر لەنێو ئەم كۆمەڵگە عەرەبییەدا چەند شێوازێكی تر لە ممارەسەی 

سێكسیی گ��ەش��ەی ك���ردووە و دەرك���ەوت���ووە ل��ەوان��ە پ��ان پانێن )پ��ان��ە ب��ە پانە - 

لیزبێن( ك��ە لەنێوان دوو ئ��اف��رەت��دا ئەنجام دەدرێ���ت بەبێ ئ��ام��ادەی��ی رەگ��ەزی 

نێر، ئەمەیان یەكەم جار لەناوچەی )حیرە( لەنێزیك كۆشكەكانی مەنازیرە 

دەرك�����ەوت�����ووە، ه��ن��دی ك��چ��ی ن��وع��م��ان ی���ەك���ەم ئ���اف���رەت ب����ووە ئ���ەم ك�����ارەی ك��رد 

و ح���ەزی دەك���رد ل��ەگ��ەڵ )زەرق����ا ی��ەم��ام��ە( پ��ان پانێن بكا و ك���ردی. پ��اش��ان ئەم 

كۆمەڵگەیە بە ئاسایی سەیری لەش رووتی ژنانی كردووە و بەهیچ شێوەیەك 

خۆ داپۆشینی ئافرەتی تێدا نەبووە، موتەڵیبی كوڕی باوكی وداعە باس لەوە 

دەك��ات ژن ه��ەب��ووە بە رووت و قووتی ب���ەدەوری ب��ەردە رەش��ەك��ە و كەعبەدا 

سوڕاوەتەوە و ئەویش وەك گەنجێك دوای كەوتووە و خەڵكی تری�سی بینیوە 

شیعریان بە بااڵیدا هەڵداوە. 

ج���گ���ە ل����ەم����ە )د.ش������ەه������ال ح����ائ����ی����ری( ب������اس ل�������ەوە دەك��������ات س���ی���غ���ە ل����ە پ��ێ��ش 

ئیسالمدا ل��ە زۆر جێگەی ت��ر ه��ەب��ووە و دوات���ر ه��ات��ووەت��ە ن��او كۆمەڵی عەرەبی 

و ئیسالمییەوە. حائیری نوسیوویەتی: سیغەكردن دی��اردەی��ەك��ی كۆنی پێش 

س���ەردەم���ی ئ��ی��س��الم ب���ووە و ب�����ەزۆری ل��ەن��ی��وە دورگ�����ەی ع���ەرەب���ی پ���ەی���ڕەو ك���راوە 

پ��اش��ان ل��ەس��ەردەم��ی دەس��ەاڵت��ی ئیسالمدا پێغەمبەر ق��ەدەغ��ەی ن��ەك��ردووە 

ب��گ��رە پ��اش ش��ەڕەك��ان و سەركەوتنیان ه��ان��ی ی��اوەرەك��ان��ی دەدا سیغە لەگەڵ 

ژناندا بكەن لەبەرامبەر كرێ یان پێدانی پارچە كوتاڵێك. هەروەها بەشێك 
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لەئەسحابەكان لەئەنجامی پەیوەندیی سیغەوە لە دایك ببوون لەوانە وەك 

)عودەی كوڕی حاتەم(. 

ترمزی دەگێڕێتەوە: قەی�سی كوڕی عەبدوڵا وتوویەتی لەگەڵ پێغەمبەردا 

غ���ەزام���ان دەك�����رد و ژن���م���ان ل���ەگ���ەڵ ن���ەب���وو ب���ە پ��ەی��ام��ب��ەرم��ان وت ئ��ای��ا خ��ۆم��ان 

خ��اڵ��ی ب��ك��ەی��ن��ەوە؟ س��ەرەت��ا ن��ەه��ی لێكردین دوات���ر م��ۆڵ��ەت��ی پ��ێ��دای��ن لەبەرامبەر 

ه���ەن���دێ���ك ك���وت���اڵ���دا ل��ەگ��ەڵ��ی��ان راب���وێ���ری���ن و ئ����ەم ئ���ای���ەت���ە�س���ی ب���ۆ خ��وێ��ن��دی��ن��ەوە 

)یاایها الذین التحرموا طیبات مااحل ەللا لكم(، بێجگە لەمە ئایەتی 24 لە 

سورەتی )النساء( ئاماژەیەكی روون��ە بۆ سیغەكردن بەتایبەتی ئ��ەو بەشەی 

ئایەتەكە كەدەڵێت )فما استمتعتم بە منهن فاتوهن اجورهن(، ئیبن كوسیر 

لەتەفسیری ئ��ەم ئ��ای��ەت��ەدا دەڵ��ێ��ت: ل��ەچ��ەن��د س��ەن��ەدێ��ك��ەوە ئ��ەب��ی سەعیدی 

خودری وتوویەتی: لەشەڕی ئەوتاسدا چەند ژنێكی بەمێردمان بەدیل گرت 

)سەبایا( لەبارەیانەوە پرسیارمان لە پەیامبەر كرد ئیدی ئەم ئایەتە دابەزی 

و ئەندامی مێینەی ژنەكانمان بۆ خۆمان حەاڵڵ كرد. 

الی ه��ەن��دێ��ك ل��ەش��ی��ع��ەك��ان س��ی��غ��ە س��وون��ەت��ێ��ك��ی گ����ەورەی����ە و زۆرب���ەی���ان 

دەی��ان��ەوێ��ت ل���ەو رێ��گ��ەی��ەوە ش��وێ��ن��ك��ەوت��ووی��ی خ��ۆی��ان ب��ۆ پ��ەی��ام��ب��ەر دەرب�����ڕن، تا 

ئ����ەو ئ���ەن���دازەی���ەی )ج���ەع���ف���ەری س�����ادق( وەك ی��ەك��ێ��ك ل���ەن���ێ���ودارت���ری���ن راب����ەرە 

ئ��ای��ن��زای��ی��ەك��ان��ی ش��ی��ع��ە دەڵ��ێ��ت )ئ����ەو پ���ی���اوەم خ���ۆش ن��اوێ��ت دەم���رێ���ت و یەكێك 

ل��ە راس��پ��اردەك��ان��ی پێغەمبەر جێبەجێ ن��اك��ات ئ��ەوی��ش ئ��ەوەی��ە ژن���ی س��ەف��ەری��ی 

ن��اه��ێ��ن��ێ��ت(. ل���ەپ���اش م���ردن���ی پ��ێ��غ��ەم��ب��ەر و ل���ەس���ەردەم���ی ئ���ەب���وب���ەك���ری س��دی��ق��ی 

یەكەم خەلیفەی راشدیندا دیسان پەیڕەوی سیغەكراوە تەنانەت ئەسمای 

كچی ئەبوبەكر پەیڕەوی ئەم دی��اردەی��ەی ك��ردووە، ب��ەاڵم پاشتر لە سەردەمی 

خ���ەالف���ەت���ی ع����وم����ەری ك�����وڕی خ��ەت��ت��اب��دا ق���ەدەغ���ەك���را چ���وون���ك���ە ع���وم���ەر ل��ەم 

رووەوە پیاوێكی توند بوو.
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دوای هێنانەوە هەریەك لەم بەڵگانە بەدەرەنجامی ئەوە دەگەین زۆرێك 

ل��ە ن��ەری��ت��ەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ج��اه��ی��ل��ی وەك وت���م ئ��ی��ب��اح��ی��ت��ری��ن ك��ۆم��ەڵ��ی زەم��ان��ی 

خۆی بوو هاتنە نێو ئیسالمەوە بەڵكو بوونە بەشێكی گرنگ تێیدا. تەنانەت 

ئ��ای��ەت��ی )ان����ا ان��زل��ن��ا ق��ران��ا ع��رب��ی��ا لعلكم ت��ع��ق��ل��ون( م��ەب��ەس��ت ل��ێ��ی ج��ڵ��ەوك��ردن��ی 

كۆمەڵی عەرەبی جاهیلی ب��ووە، چون وش��ەی عەقڵ لەوێدا بەمانای ئ��اوەزی 

ن��او كاسەسەر ی��ان عەقانیەت نایە بەڵكو ئ��ەم عەقڵە لەچاوگی )ع��ق��ال(ەوە 

وەرگ��ی��راوە ك��ە ب��ەو گوریسە دەوت���را ع��ەرەب��ەك��ان حوشتریان پ��ێ دەب��ەس��ت��ەوە، 

یانی قورئان هاتووە بۆ ئەوەی كۆمەڵگەی پڕ فەساد و سووخۆری عەرەبیی 

یان جاهیلی ببەستێتەوە چوونكە كۆمەڵی عەرەبی ئەوێ رۆژێ بەدەر لەوەی 

كۆمەڵێكی بتپەرستیی ب��ووە و ئاینی یەكتاپەرستیی تێدا نامۆ ب��ووە لەهەمان 

ك���ات���دا وەك وت���م ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��ی زۆر ب���ەرەڵ���ا ب����ووە ل���ە رووی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی و 

پ��ەی��وەن��دی��ی س��ێ��ك��س��ی��ی��ەوە، ب���ەاڵم هێشتا ق���ورئ���ان و ئ��ی��س��الم ن��ەی��ان��ت��وان��ی ل��ەم 

ك��ارەی��ان��دا س��ەرك��ەوت��وو ب��ن ب��ە ت��ای��ب��ەت لەهێنانە ئ����ارای كۆمەڵێكی ئیسالمی 

بەدوور لەكاریگەریی بەداوەت و كولتووری بیاباننشینیی.

س��ەرچ��اوە مێژووییەكان ب��اس ل��ەوە دەك��ەن دڕن��دەی��ی كۆمەڵی جاهیلی لە 

راددەی����ەك����دا ب����ووە ژن و ك��چ��ان��ی خ��ۆی��ان زی��ن��دەب��ەچ��اڵ ك������ردووە، ه��ەرچ��ەن��دە 

كەسێكی وەك )د.كامل ئەلنەجار( گومان دەخاتە سەرهەبوونی ئەم دیاردەیە 

ب���ە دەل��ی��ل��ی ئ�����ەوەی ئ���ەگ���ەر ج��اه��ی��ل��ەك��ان ك��چ��ەك��ان��ی��ان زی��ن��دەب��ەچ��اڵ ب��ك��ردب��ای��ە 

ئ��ەوس��ا رێ���ژەی ژن كەمتر دەب���وو و ل��ەو ئاستەدا ب��ەرب��اوەدا ف��رەژن��ی لەكۆمەڵی 

ج��اه��ی��ل��ی��دا ب������ەرەواج ن����ەدەب����وو. ئ��ی��س��الم ت���وان���ی ب���ەس���ەر ك��ەم��ت��ری��ن ن��ەری��ت��ەك��ان��ی 

جاهیلیدا زاڵ��ب��ێ��ت بەڵكو هەندێكیان وەك خ��ۆی��ان ب��ێ هیچ گ��ۆڕان��ێ��ك هاتنە 

ناو ئاینە نوێیەكەوە، هەربۆیە لەو بڕوایەدام لەناو ئیسالمدا رووبەرێكی زۆر 

بەرفراوان هەیە بۆ سێكس و هاوسەرگیریی.
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ل��ەس��ەردەم��ی خەالفەتی ئەمەویی و عەباسییەكاندا ج��ۆر و شێوازەكانی 

س��ێ��ك��س و ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی پ��ەرەس��ەن��دن��ێ��ك��ی س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەری ب���ەخ���ۆوە بینی 

ت���ا ئ����ەو ئ���ەن���دازەی���ەی دەی�����ان ش���ێ���وازی م���م���ارەس���ەی س��ێ��ك��س ل����ەئ����ارادا ب����وون، 

لەوالشەوە لەشفرۆشیی و كەنیزەك راگرتن و فرەژنی و چەندەها مۆدیلی تری 

هاوسەرگیریی برەویان سەند، ئەم حاڵەتە رەنگدانەوەی لەسەر سەرجەمی 

تاكی موسڵمان دانابوو بەجۆرێك كەسێكی وەك عەبدوڵای كوڕی عەباس 

بەناو بەیت ئەلحەرامدا گ��ەڕاوە و ه��ۆن��راوەی بێ رەوشتیی خوێندۆتەوە، یان 

دەگ���ێ���ڕن���ەوە خ��ەل��ی��ف��ەی��ەك��ی وەك ه���ارون���ە رەش���ی���د م��ەی��م��وون��ێ��ك��ی زۆر ن�����ازداری 

هەبووە و هەر شەوەی لەگەڵ یەكێك لە كەنیزەكەكانی خەلیفە رایبواردووە، 

یان زۆر چیرۆك و سەربردەی تری هاوچەشن كە ئاوێنەیەكی روونن و وێنەی 

راس��ت��ەق��ی��ن��ەی ئ����ەو س���ەردەم���ان���ەم���ان پ���ێ ن��ی��ش��ان دەدا. ه���ەم���وو ئ��ەم��ان��ە ی��ەك 

راس��ت��ی دەس��ەمل��ێ��ن��ن: ئیسالم ئ��ەو وێ��ن��ە پ��اك��ژ و ب��ێ��گ��ەردەی نییە وەك هەندێك 

ب��ا�س��ی دەك����ەن ب��ەڵ��ك��و ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ئیباحیترین 

كۆمەڵگەكان بوون، بەاڵم ئەوەی لێرەدا گرنگە بۆ وتن: لە كۆمەڵی ئیسالمیدا 

ژن تەنێ سەرچاوەی لەززەت و شەهوەت و خۆشیی پیاو بووە نەك چشتێكی 

تر.

ب����اب����ان: ل���ەك���ات���ی ه���ەب���وون���ی ئ����ەم ب�����ارودۆخ�����ە پ���ڕ ئ���اڵ���وگ���ۆڕ و ك��ێ��ش��ەی��ەدا 

تەرحكردنی پ��ڕۆژەی زەواج��ی مسیار چی مانایەكی هەیە؟ ئایا ئ��ەم پڕۆژەیە 

هیچ زەرورەتێكی هەیە بۆ كۆمەڵی كوردیی؟.  

ستیڤان شەمزینی: وابزانم دروستتر ئەوەیە ئەم پرسیارە لەوانە بكرێت 

ئ���ەم پ���ڕۆژەی���ەی���ان پێشكەش ب��ە پ��ەرل��ەم��ان ك����ردووە ب��ۆچ��ی ل��ەس��ەروەخ��ت��ێ��ك��دا 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ب��ەدەس��ت پ��ەت��ای گ��ەن��دەڵ��ی ئ��ی��داری��ی و ب��ەدەس��ت ن��ەب��وون��ی ئ��ازادی��ی 

س���ی���اس���ی���ی���ەوە دەن���اڵ���ێ���ن���ێ���ت و گ����رف����ت����ارە ل�����ە رووی ئ������اب������ووری و س���ی���اس���ی���ی���ەوە 



175

ستیڤان شەمزینی

ئەولەویەتیان داوە بەهاوسەرگیریی مسیار؟. رەنگبێ ورووژاندنی ئەم پڕۆژەیە 

ل��ەم س��ات��ەوەخ��ت��ە زۆر پ��ڕ ئ��اڵ��وگ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەدا جێگەی پرسیار و گ��وم��ان بێت!! 

بە بۆچوونی من ئ��ەم تەرحە زادەی تێنەگەیشتنە لە ب���ارودۆخ و پێویستییە 

هەنووكەییەكانی كۆمەڵگە چوونكە ن��ە كۆمەڵی ك��وردەواری��ی پێویستی بەم 

فۆرمە هاوسەرگیرییە هەیە نە ئەوەندە كراوەیە بتوانێت بەرگەی ئەم جۆرە 

پەیوەندییانە بگرێت بەڵكو كۆمەڵێكی هێندە داخ��راوم��ان هەیە تەنیا لەژێر 

چەتری ئەو هاوسەرگیرییە تەقلیدییەدا نەبێت ب��ەردەوام سێك�سی سانسۆر 

كردووە و شورای ئەستووری بەدەوردا لێداوە. وا باشتر بوو پڕۆژەكە لەوەدا 

چڕ بكرایەتەوە زەمینە و بەستێنی كۆمەڵ بۆ ئازادیی و قبوڵكردنی ممارەسەی 

ئازادییە تاكەكەسییەكان ئامادە بكرابایە، سێكسیش بەشێك بووایە لەو 

ئازادییانە. 

لێرەوە دەم��ەوێ بڵێم زۆرج��ار پرسیاری ئ��ەوەم لێدەكرێت بۆچی هەمیشە 

ڤۆكەس دەكەیتە سەر ئازادیی سێكسیی؟ ب��ەاڵم نەخێر ئێمە داوای ئازادیی 

دەك����ەی����ن وەك پ��ێ��وی��س��ت��ی��ی��ەك��ی ژی���ان���ی و چ��ەم��ك��ێ��ك��ی گ��ش��ت��گ��ی��ر ل���ە ن��ێ��وان��ی��ش��ی��دا 

ئازادیی سێكس بەشێكە لەو ئازادییە بەرفراوانەی خەبات بۆ بەدەستهێنانی 

دەكەین، خەباتێك هەوڵدەدات مرۆڤ ئازاد بێت لە پەیوەندیی گرتن لەگەڵ 

رەگەزەكەی تر جا با ئەو پەیوەندییە پەیوەندییەكی سێكسیش بێت. جارێكی 

تر دەگەڕێمەوە الی تەوەری بەرنامە و دەڵێم پێویستە ئێمە وەك نووسەران 

و رۆشنبیران هەڵوێستمان هەبێت و هەقە بێین لەسەر ئەم مەسەالنە قسە 

بكەین چ��وون وارێ��ك��ی جیددییە. لە كۆتایشدا دەخ���وازم بێژم هاوسەرگیریی 

م��س��ی��ار ب�����ەدەر ل�����ەوەی زەم���ی���ن���ەی ل��ەواق��ی��ع��ی ك����وردی����دا ن��ی��ی��ە ل���ەه���ەم���ان ك��ات��دا 

پ�����ڕۆژە و م��ۆدی��ل��ێ��ك��ی ت���رە ل���ە ل��ەش��ف��رۆش��ی��ی و ئ���ەرك���ی ئ��ێ��م��ەش��ە خ��ەڵ��ك ل���ە دی���وە 

نێگەتیڤەكانی هۆشیار بكەینەوە و ك��ار بكەین بۆ ئامادەكردنی زەمینەیەكی 
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ئ���ازادی كۆمەاڵیەتی تیایدا مرۆڤەكان سەربەست بن لەپەیوەندیی گرتن و 

پێكەوە گونجان و گرێدانی ژیانی هاوسەریی، ئەمە دەكرێت وەاڵم���دەرەوەی 

خواستی مرۆڤی كورد بێ نەك مسیار و هاوشێوەكانی. 

*ئەم دیمانەیە ئەڵقەی نۆیەمە لە زنجیرە دیمانەكانی بەرنامەی »راڤە و 

روانگە«ی رادیۆی مەدەنیەت لەگەڵ رۆژنامەنووس )ستیڤان شەمزینی( لە 

هاوینی 2007. 
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روانینێكی دژە باو لەمەڕ 
سێكس و عەشق و خۆشەویستی

دیمانە: ئەوین عەالدین

 س��ێ��ك��س و ئ���ەش���ق و خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی، �س����ێ ت�������ەوەری س����ەرەك����ی ب���ەرن���ام���ەی 

ئەمجارەمانە و بۆ وەاڵمی پرسیارەكانمان نووسەر و رۆژنامەنووس »ستیڤان 

شەمزینی« سەرنووسەری رۆژنامەی نێوەند میوانی بەرنامەكەمانە.

ئەوین: یەكەم پرسیارمان ئەوەیە پەیوەندیی كوڕ و كچ وەك هەر جۆرە 

پەیوەندییەكی تر چۆن سەیر دەكەیت؟. 

ستیڤان شەمزینی: ئەوە پەیوەندییەكی سروشتی و ئاساییە كە دەبێت لە 

نێوان مرۆڤەكاندا دروست بێت، دیارە پەیوەندیی نێوان مرۆڤەكان بە جیاواز 

ل��ە رەگ���ەز و ت��ەم��ەن و ئاستی تێگەیشتن و رۆشنبیریی كاتێك پەیوەندییەكی 

سروشتی دەب��ێ��ت ل��ەس��ەر بنەمایەك دروس���ت بووبێت ئینسان ب��ە ت��ەواوەت��ی 

ئازاد بێت لە دروستكردنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەویتری بەرامبەر، بەاڵم 

لەكۆمەڵگە داخراوەكاندا، ئەو كۆمەڵگایانەی ئازادییەكان تیایاندا سنووردار 

كراون و پەیوەندییەكانی نێوان رەگەزی نێر و مێ پەیوەندیگەلێكی سنووردار 
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و ت��اب��ۆ ك���راون، ئ��ەم حاڵەتە و ئ��ەو پەیوەندییە ت��ەن��دروس��ت��ەی ت��ی��ادا ل��ە دای��ك 

نابێت. لە كۆمەڵگەی ئێمەدا پەیوەندیی نێوان دوو رەگەزەكە پەیوەندییەكی 

س��روش��ت��ی نییە و ل��ەه��ەم��وو ح��اڵ��ەت��ەك��ان��دا پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ە چ��ەپ��ان��دن و چ���او و 

سانسۆری كۆمەڵگەی لەسەرە. 

ئ���ەوی���ن: ئ���ەو ه���ۆك���اران���ە چ��ی��ن وا ل���ە خ��ەڵ��ك دەك�����ات ب���ە چ��اوێ��ك��ی س���ووك 

سەیری پەیوەندیی نێوان كوڕ و كچ بكەن؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ف���اك���ت���ۆرەك���ان���ی دەگ����ەڕێ����ن����ەوە ب���ۆ زۆر ش����ت، ی��ەك��ێ��ك 

ل����ەوان����ە ب��ری��ت��ی��ی��ە ل���ە خ���وون���ەری���ت و ت���رادی���س���ی���ۆن���ی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی ئ��ێ��م��ەی��ە وەك 

كورد، ئەو دابونەریتەی زاڵە بەسەر كۆی بیركردنەوەی خەڵكی كوردستاندا 

داب��ون��ەری��ت��ێ��ك��ی خێڵەكی و ه��ۆزگ��ەرای��ی��ە، ك��ە ل��ەن��او ئ���ەم ك���ول���ت���وورەدا جێگەی 

پەیوەندیی هاوبەش و سروشتیی مرۆڤەكان نابێتەوە، بە تایبەتی پەیوەندیی 

نێوان رەگ��ەزی نێر و مێ، ئەمە یەكێكە لەو فاكتۆرانەی بە درێژایی مێژووی 

ك����ورد ك��اری��گ��ەر ب����ووە ل���ەس���ەر دوورخ���س���ت���ن���ەوەی ئ���ەو دوو رەگ������ەزە ل���ە ی��ەك��ت��ر و 

ه��ۆك��ارێ��ك��ی بەهێزیش ب���ووە ل��ە ب��وغ��ز و ش���ەرم دروس��ت��ك��ردن ل��ەن��ێ��وان ئ��ەو دوو 

رەگەزەدا. 

یەكێكی تر لەو فاكتۆرانە بریتییە لە ئاین، چوونكە ئاین رۆڵێكی كارای 

بینیووە لە دوورخستنەوەی دوو رەگەزەكە، پەیوەندییەكانی نێوانیانی حەرام 

كردووە و تەنیا رێگەیەكی بۆ دۆزیوەتەوە، ئەویش بریتییە لەو رێگەیەی خۆی 

دی��اری��ك��ردووە )زەواج(، ل��ەب��ەرئ��ەوە دەت��وان��م بڵێم دوو فاكتۆری ه��ەرە گرنگ 

لە دروستكردنی ئەو گۆشەنیگایەدا رۆڵیان گێڕاوە، كولتووری كۆمەاڵیەتی 

زائیدەن ئاین كە دیسان ئەویش بەشێكە لە كولتووری ئێمە. 

ئەوین: پێتوایە لە كۆمەڵگەدا جگە لە زەواج رێگەیەكی تر هەبێت ئەو 

دوو رەگەزە بگەیەنێتەوە بە یەك؟. 
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س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ئ���ەگ���ەر ب���ا�س���ی ئ��ێ��س��ت��ا ب��ك��ەی��ن، دەب��ی��ن��ی��ن پ��ەی��وەن��دی��ی 

لەنێوان دوو رەگ��ەزەك��ەدا هەیە، ب��ەاڵم ب��ەو فۆرمە نییە كە دەبێت هەبێت 

یانی پەیوەندییەكی سروشتی نییە، بۆ نموونە كاتێك من و تۆ لە دەرەوە كوڕ 

و كچێك ب��ەی��ەك��ەوە دەبینین م��ان��ای ئ��ەوە نییە ئ��ەو دوو كەسە ئ���ازادن بەڵكو 

لەوانەیە لەدڵە خورپە و ترس و راڕایدا یەكتریان بینیبێت، واتە پەیوەندییەكە 

لە ژێ��ر گ��وش��اردای��ە. ئ��ەوە بریتییە لە جورئەت نیشاندان و یاخیبوون كاتێك 

دوو ك���ەس م��ەب��ەس��ت��م ك���وڕ و ك��چ��ە ب���ەی���ەك���ەوە دەب��ی��ن��ی��ن، چ��وون��ك��ە ل��ەچ��ەن��د 

حاڵەتێكی ك��ەم و لە ئاستی دەستەبژێردا نەبێت هەموو پەیوەندییەكان بە 

دزی كولتوور و بنەماڵە و چاوی دەوروبەرەوەیە. 

تاكە كەناڵێك كرابێتەوە بۆ ئ��ەوەی ئ��ەو دوو رەگ���ەزە یەكتری تیا بناسن 

تەنانەت لە رووی ناسینی شەخسییەوە بریتییە لە زەواج، جگە لەمەش خۆ 

ئەگەر كوڕ و كچە گەنجەكانی ئێمە یەكتریش بناسن لە نزیكەوە نەیانتوانیوە 

ل��ە ن��اخ و تایبەتمەندییەكانی یەكتر تێبگەن، چوونكە ه���ەردەم تەمسیلیان 

لە ب��ەردەم یەكتردا ك��ردووە، ئەمەش لەبەرئەوەی لە كۆمەڵگەیەكدا ژیاون 

ه��ەم��وو ئ���ازادی���ی و پ��ەی��وەن��دی��ی��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ە س��ەرب��ەس��ت��ەك��ان��ی ت��ی��ا ق��ەدەغ��ە 

كراوە. 

ئ���ەوی���ن: پێتوانییە ئ��ەگ��ەر پ��ەی��وەن��دی��ی ن��ێ��وان ك���وڕ و ك��چ ن��ەگ��ات��ە زەواج 

پەیوەندییەكە ناشەرعی و نادروستە؟. 

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: م���ەرج نییە واب��ێ��ت، ئێمە ل��ەك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��دا دەژی���ن 

ئازادییەكان بە تایبەت ئازادیی ممارەسەی سێكس رێگەی لێگیراوە، هەموو 

ئ���ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ان��ە�س��ی ل��ەن��ێ��وان دوو رەگ����ەزەك����ەدا دروس�����ت دەب���ێ���ت ت��ەری��ب 

ك����راوەت����ەوە ل��ەگ��ەڵ ئ���ەم غ���ەری���زەی���ەدا، ب����ەاڵم ئ��ەگ��ەر ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك ئ��ازادی��ی 

بەتایبەتی ئ��ازادی��ی سێك�سی تیا بێت م��ەرج نییە هەموو ئ��ەو پەیوەندییانە بە 
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زەواج دەس��ت پێبكات ی��ان كۆتایی پێبێت، تەنانەت م��ەرج نییە ه��ەر ك��ردەی 

سێكس تیایدا ئەنجام بدرێت. لەكۆمەڵگەیەكی نەریتی وەك ئ��ەوەی ئێمەدا 

كاتێك ئەو پەیوەندییە بە دروست و واقیعی دەزانرێت بە زەواج بگات، بەاڵم 

م����ەرج ن��ی��ی��ە ه���ەم���وو پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك ب��گ��ات��ە زەواج، ت���ۆ م��ەح��ك��وم ن��ی��ت ب���ەوەی 

لەگەڵ كەسێكدا كە نەتوانی لە داهاتوودا ئیستیعابی بكەیت و بژیت زەواج 

بكەیت. 

ئەوین: ئەی بۆچی خۆشەویستی لەگەڵدا دەكەیت؟. 

ستیڤان شەمزینی: مەرج نییە ئەو كەسەی تۆ خۆشت دەوێت بە ئیتاری 

زەواج گ���ەم���ارۆی ب��دەی��ت و ت��ەن��ی��ا زەواج ب��ێ��ت م��ان��ا ب��دات��ە پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ە كە 

خۆشەویستییەكی راستەقینەیە یان نا؟ بەاڵم من وتم نابێت مرۆڤ مەحكوم 

ب��ەوە بكرێت كە پەیوەندییەكی دروستكرد ئیال و بیال بگاتە ئ��ەو دەرەنجامە 

)زەواج(. دەرەن��ج��ام��ەك��ە خ���ۆی پ��ێ��ی دەگ�����ات، ئ��اك��ام��ەك��ە ب��ە چ��ەش��ن��ی ش��ێ��وەی 

پەیوەندییەكە دەردەچێ، ئەگەر سروشتی بێت دەرەنجامەكەش سروشتییە 

و پێچەوانەكە�سی هەروەها.

ئ��ەوی��ن: ئ��ەوە روون ب��ك��ەرەوە مەبەستت ل��ەوە چییە دەڵ��ێ��ی م��ەرج نییە 

كۆتایی هەموو پەیوەندییەك بگاتە زەواج، ئەمە كەمێك ئاڵۆزە؟.

ستیڤان شەمزینی: لوتكەی خۆشەویستی بریتی نییە لە زەواج، دەكرێت 

ئ���ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ە وەك خ���ۆی بمێنێتەوە ه����ەروەك چ���ۆن دەك��رێ��ت كۆتایشیی 

پێبێت. زەواج پرۆسەیەكی نوێیە ب��ە ب����ەراوورد ب��ە م��ێ��ژووی م���رۆڤ، چوونكە 

ه��ات��ن��ە ئ������ارای ه���اوس���ەرگ���ی���ری���ی ه���اوك���ات���ە ل���ەگ���ەڵ س���ەره���ەڵ���دان���ی خ���اوەن���دارێ���ت���ی 

تایبەت. بە مانایەكی تر زەواج بەرئەنجامی سیستمی چینایەتییە، چوونكە 

ئ���ەوێ رۆژێ پ��ی��او ك��ە ك��ودەت��ای ك��رد ب��ەس��ەر ق��ۆن��اغ��ی ماتریاكیدا ك��ە ل��ە رووی 

ئ����اب����ووی����ی����ەوە دەت����وان����ی����ن ب����ە ك����ۆم����ۆن����ەی س�����ەرەت�����ای ن����������اوزەدی ب���ك���ەی���ن، چ���ۆن 
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خاوەندارێتی كرد لە كااڵكان لەم نێوەندەشدا خاوەندارێتی كرد لە ژنێك یان 

زیاتر. ئەی پێش ئەمە چی؟ ئەمە پێویستی بە خوێندنەوەیەكی ئەتنۆلۆجی ورد 

هەیە كە لەم دەرفەتە كاتمان كەمە بۆ روونكردنەوەی. 

ئەوین: تۆ وەك ئەوروپا قسە دەكەیت، بۆ با�سی كۆمەڵگەی خۆمان 

ناكەیت؟.

ستیڤان شەمزینی: با�سی ئەوەم نەكردووە با وەك ئەوروپا قسە و رەفتار 

بكەین، مەبەستی من ئەوەیە لەبەرئەوەی كۆمەڵگەی كوردیی كۆمەڵگەیەكی 

چەپێنەرە و كۆمەڵگەیەكە كاریگەریی كولتووری كۆن و ئاینیی بە راددەیەكی 

زۆر لەسەرە، پەیوەندییەكان تێیدا بەسروشتی نەماونەتەوە و شێوێندراون، 

ه����ەر ب���ۆی���ە پ���ەی���وەن���دی���ی ن���ێ���وان ك����وڕ و ك��چ��ەك��ان��ی��ش پ���ەی���وەن���دی���ی���ەك���ی راس�����ت و 

دروس���ت نین و ل��ەس��ەر بنەمایەكی ت��ەن��دروس��ت بنیاد ن��ەن��راون، ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

لێرە خۆشەویستی تابۆیە و هەبوونی پەیوەندیی سێك�سی لەنێوان ه��ەردوو 

رەگ�������ەزدا ل����ەو ت���اب���ۆت���ر ب�����ووە و ب���ەك���ارەس���ات ل����ێ����ك����دراوەت����ەوە، چ���وون���ك���ە ب���ە پێی 

كولتووری كوردەواریی و خەیاڵدانی عوسابی ئێمە لە پرۆسێ�سی ممارەسەی 

سێكسدا ژن ب��ەرك��ار و پیاو ب��ك��ەرە، هەمیشە ئ��ەم كولتوورەیە وا لە خەڵكان 

دەك��ات كە دەبێ كۆتایی و لوتكەی پەیوەندییە سۆزدارییەكانیان بریتی بێت 

لە زەواج لەكاتێكدا مەرج نییە وا بێت، هەروەك چۆن ئاساییە بگاتە زەواج 

ئاوهاش هەر ئاساییە نەگاتە زەواج. ئەم روانگەیەی منیش فاكت و دوانە بە 

زمانی ئارگۆمێنت نەك قسەی ئەندێشە و پڕ یۆتۆپیا.

ئەوین: تۆ وتت ئاین هۆكارێكە لە دوورخستنەوەی رەگەزی نێر و مێ لە 

یەكتر بە چ بەڵگەیەك ئەم قسەیە دەسەملێنی لە كاتێكدا كچی پێغەمبەر 

بەخۆشەویستی شووی كردووە؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: م����ن ئ����اگ����ام ل�����ەو چ���ی���رۆك���ان���ە ن��ی��ی��ە چ���وون���ك���ە ل����ە ه��ی��چ 
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سەرچاوەیەكی مێژوویدا باسیان لێوە ن��ەك��راوە، ب��ەاڵم ئاین وەك ئەو تابلۆ و 

شێوە گشتییەی من دەیبینم پەیوەندیی ئ��ازادان��ەی نێوان ه��ەردوو رەگ��ەزی 

ح����ەرام ك�����ردووە، ب��ا ب��ا�س��ی ئ��ای��ن��ی ئ��ی��س��الم ب��ك��ەی��ن، ك��ات��ێ��ك چ���او ب��ە ئ��ای��ەت��ەك��ان��ی 

قورئاندا دەخشێنین نەك پەیوەندیی قەدەغە ك��ردووە بەڵكو سەیركردن و 

نیگاكردنی�سی لە نێوان ه��ەر دوو رەگ��ەزی مرۆڤدا یاساغ و ح��ەرام ك��ردووە، 

ئ��ەم��ەش ك��اری��گ��ەری��ی ه���ەب���ووە ل��ە ش��ێ��وان��دن��ی ئ���ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ە س��روش��ت��ی��ی��ەی 

دەبێت لەنێوان هەردوو جێندەردا هەبێت.

ئ��ای��ن ت��ەن��ی��ا رێ��گ��ەی��ەك��ی ه��ێ��ش��ت��ۆت��ەوە ب��ۆ ب��ە یەكگەیشتنی ن��ێ��ر و م��ێ و یەكتر 

ناسینیان ئەویش رێگەی زەواج��ە بە پێی رێوڕەسمی دیاریكراوی خۆی. پێش 

ئەوە )واتە زەواج( رێگەی نەداوە لە هیچ شوێنێكدا نێر و مێ لەژێر هەر ناوێكدا 

بێت تەنانەت بە یەكەوە دانیشن، حەدیس هەیە دەڵێت ئەگەر كوڕ و كچێك 

بەتەنێ بەیەكەوە دانیشتن سێیەمیان شەیتانە، بۆیە دووب��ارە پێموایە ئەم 

ك��ول��ت��وورە ئاینییە كاریگەریی زۆر نێگەتیڤی ه��ەب��ووە ل��ەس��ەر بەربەستكردنی 

پەیوەندیی نێوان نێر و مێ. 

ئەوین: بەدەر لەو مانا جوانەی خۆشەویستی هەیەتی، بەاڵم زۆربەی 

پەیوەندییەكانی ئێرە بە خیانەت كۆتایی پێدێت، تۆ لەمبارەوە چی دەڵێیت؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: دەم�������ەوێ ئ����ەو چ��ەم��ك��ە زۆر وت������راو و س������واوە راس���ت 

بكەمەوە )خۆشەویستی پاك و پیس(، لە راستیدا خۆشەویستییەك نییە بە 

ناوی خۆشەویستی ناپاكانە، خۆشەویستی یان هەیە یان نییە، خۆشەویستی 

ه��ەم��ووی پ���اك و راس��ت��ە و ج���ۆری پ��ی���س��ی ن��ی��ی��ە، ئ����ەوەی پ��ی��س و ن��اپ��اك��ە ه���ەر لە 

ب���ن���ەم���اوە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن���ەب���ووە و ن��اب��ێ��ت، ئ����ەوە�س����ی ب���ووەت���ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

پەیوەندییەكی راست و دروستە. لە كۆمەڵگەی كوردیدا هەموو شتەكان بە 

شێوەی سروشتیی خۆیان نەماونەتەوە، یەكێكیش لەوانە خۆشەویستییە، 
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لە كۆمەڵگەی ئێمەدا عەشق بە تەواوەتی و بە هەموو جۆرێك شێوێندراوە، 

خەڵكی ئێرە بە دەگمەن دەتوانێت پەیوەندیی هەبێت جچای عاشق بێت، 

ب��ە دەگ���م���ەن دەت��وان��ێ��ت ل��ە دەرەوەی پ��اڵ��ن��ەرە س��ێ��ك���س��ی و غ��ەری��زەی��ی��ەك��ان��ەوە 

كەسێكی تری خۆشبوێت یان ئاشق ببێ.  

ئ����ەو ك�����وڕە گ��ەن��ج��ەی ل���ەگ���ەڵ ك��چ��ێ��ك��دا دەی��ب��ی��ن��ی��ن ی����ان ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەوە، 

ئەوەندەی پاڵنەرە غەریزیی و سێكسییەكە كۆیكردوونەتەوە لەگەڵ یەكتردا، 

بە چارەگی ئەوە پاڵنەرە رۆحییەكان رۆڵیان نەبینیوە لە كۆكردنەوەیاندا »وەلێ 

من ئەوەشم پێ ئاساییە، بەاڵم ناتوانم بڵێم ئەشقە«، لە كاتێكدا پەیوەندیی 

خۆشەویستی بریتییە لە پەیوەندییەكی رۆح��ی ق��ووڵ، بەبێ ئەو رۆحانییەتە 

ناتوانین بڵێین عەشق و خۆشەویستی هەیە. لێرەوە دەمەوێت بچمەوە سەر 

كرۆكی تەوەری پێشوو، ئەو پەیوەندییانەی زوو بە زوو كۆتاییان پێدێت خۆی 

لە بنەماوە نەبوونەتە عەشق تا بڵێین ئەوانە عەشق بوون و خیانەتیان تیا 

كراوە. 

ئەوین: دەكرێت بڵێین خیانەتی خۆشەویستی چییە؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: ب���ا م���ن ل����ەس����ەرەت����اوە ئ�����ەوە ب��ڵ��ێ��م، ئ��ی��ن��س��ان��ەك��ان بە 

دەگمەن دەتوانن عاشق بن، هەموو ئەو پەیوەندییانەی لەسەر شەقامەكان 

دەی��ان��ب��ی��ن��ی��ن، ن��ات��وان��ی��ن ه���ەم���وو ئ��ەم��ان��ە ن��اوب��ن��ێ��ی��ن ع���ەش���ق، دەك���رێ���ت ن���اوی���ان 

پەیوەندیی بێت. عەشق ئاستێك یان پلەیەكی بااڵترە لەو پەیوەندییەی ئێمە 

دەی��ب��ی��ن��ی��ن، چ��وون��ك��ە ع��ەش��ق س��ات��ەوەخ��ت��ی ب��ەدێ��وان��ەی��ی ب��وون��ە، ب��ە دەگ��م��ەن 

عاشقەكان دەت��وان��ن خیانەت بكەن، بەدەگمەن دەت��وان��ن داببڕێن، مەگەر 

نوقتەی دابڕان بریتی بێت لە خاڵی مەرگ. 

ت��ەن��ان��ەت م��ەف��ه��وم��ی داب�����ڕان ل��ەن��ێ��و ع��ەش��ق��دا ه��ەب��وون��ی ن��ی��ی��ە، م���ن خ��ۆم 

ئەگەر مەعشوقەكەم بە هەزاران كیلۆمەتر لێم دوور بێت هەرگیز هەست بە 
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دابڕان ناكەم، چوونكە لە پرۆسەی عەشقدا من بووم بە بەشێك لەو، ئەو 

بووە بە بەشێك لە من، كەواتە بەردەوام لەگەڵ خۆمدام یاخۆ بە مانایەكی 

تر بەیەكەوەین. عەشق راستەوخۆ لە قوواڵیی رۆحدایە، عەشق راستەوخۆ 

ل���ەن���او ئ���ەن���دێ���ش���ەدای���ە، ب�����ەاڵم ب���ەپ���ێ���چ���ەوان���ەوە ئ����ەو پ���ەی���وەن���دی���ی���ەی دەی��ب��ی��ن��ی��ن 

پەیوەندییەكە لەسەر بنەمای جەستە و بەرژەوەندیی هاوبەش. 

ئ��ەوی��ن: ت��ۆ دەڵ��ێ��ی��ت تەنیا م���ەرگ ك��ۆت��ای��ی ب��ە ع��ەش��ق دەه��ێ��ن��ێ��ت، ب��ەاڵم 

لەهەمان كاتدا پێت ئاساییە كەسێك پێش مەرگ واز لە مەعشوقەكەی 

بێنێت و بڕوات كەسێكی تر بهێنێت ئەمە چۆن دەبینیت؟. 

ستیڤان شەمزینی: رەنگە پەیوەندیی عەشق بە درێژایی پەیوەندییەكە 

وەك ع��ەش��ق و پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك بمێنێتەوە و ن��ەگ��ات��ە زەواج ب��ێ ئ���ەوەی گومان 

لە راستی و دروستی پەیوەندییەكە بكەین، من نموونەی سارتەر و سیمۆن 

دوبوڤوار بە بیرت دەهێنمەوە كە تامردن پێكەوە بوون بێ ئەوەی زەواج بكەن. 

ئەگەر سەیری چیرۆك و ئیپۆسەكانی عەشق بكەین كە دەماودەم دەوترێنەوە 

و لەوانەیە لە رووی واقیعییەوە راست نەبن و بەرهەمی ئەندێشەكانی مرۆڤ 

بن، لە هیچ یەكێكیاندا عاشقەكان ناگەنە ئەنجام وەك ئەوەی تۆ دەتەوێت، 

بۆ نموونە مەم و زین نابنە هاوسەری یەكتر، لە كاتێكدا ئێمە ناتوانین هاشا 

لەوە بكەین كە ئەمە پەیوەندییەكی خۆشەویستی نەبووە. 

لەیال و مەجنون ناگەنە یەكتر، ل��ە ساتێكدا ئێمە ناتوانین حاشا ل��ەوە 

ب��ك��ەی��ن ك���ە ئ��ەم��ان��ە ی��ەك��ت��ری��ان خ��ۆش��ن��ەوی��ش��ت��ووە، ش��ی��ری��ن و ف���ەره���اد ن��اگ��ەن��ە 

ی��ەك��ت��ر، خ���ەج و س��ی��ام��ەن��د ه���ەر ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وە. ك��ات��ێ��ك دەڵ��ێ��م م����ەرج نییە 

بگاتە زەواج مەبەستم لەوە نییە خۆشەویستی نابێت بگاتە زەواج، بەڵكو من 

دەڵێم م��ەرج نییە بگاتە زەواج، ی��ان بەدیوێكی ت��ردا زەواج تاكە شتێك نییە 

میسداقیەتی خۆشەویستی بسەملێنێت. لە وەختێكدا دەبینین ئەو پاڵەوانە 
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ئەفسانەییانە گ��ەورەت��ری��ن ع��اش��ق و م��ەع��ش��وق و سیمبۆڵی خۆشەویستین 

لەالی ئێمە، بەاڵم وەك چیرۆكەكە بۆمان دەگێڕێتەوە نەگەیشتوونەتە ئەو 

وێستگەیەی پێی دەوت����رێ زەواج بەڵكو چ��ارەن��ووس��ی��ان داب��ڕان��ێ��ك��ی ج��ەرگ��ب��ڕ و 

تراژیدیی بووە. 

ئەو گرتەیەی لە فیلمی تایتانیكدا بینوومانە خۆشەویستەكان »جاك و 

رۆز« ناگەنە یەك، بەاڵم هەر خۆشەویستییە و بگرە سیمبۆلێكە بۆ عەشق، 

ج��گ��ە ل����ەوەش س��ەرن��ج��ت ب��ۆئ��ەوە رادەك��ێ��ش��م پ��ێ��ش ئ����ەوەی ل��ەم��ێ��ژوودا زەواج 

دەربكەوێت خۆشەویستی هەر هەبووە، عەشق زۆر لەوە بااڵتر و گەورەترە 

لە چوارچێوەیەكی وردی��ل��ەی وەك زەواج���دا بچووك بكرێتەوە. من دەم��ەوێ 

ئەوەش بڵێم عەشق و خۆشەویستی و پەیوەندیی لەیەكتر جودان.

ئەوین: ئەگەر سەیری تایتانیك بكەین تەنیا مەرگ رێگرە لە عەشق، 

بەاڵم لێرە كوڕ شێوازی جل لەبەركردن و شتی لەو جۆرە دەكاتە بەهانە بۆ 

جیابوونەوە، ئەی ئەمەیان چی؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: م���ن پ��ێ��م��وای��ە ئ���ەگ���ەر ی��ەك��ێ��ك چ ك����وڕ ب��ێ��ت ی����ان كچ 

ب����ەرام����ب����ەرەك����ەی خ���ۆش���ب���ووێ���ت، ئ����ەو ك���ەس���ەی ب���ە ه���ەم���وو ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی و 

خوونەریتەكانییەوە دەوێت، كەسێك تۆی خۆشبووێت تۆ سنووردار ناكات 

ل��ەس��ەر رەف��ت��ارێ��ك، ئ��ەوە بریتییە ل��ە داگ��ی��رك��ردن، كاتێك ك��وڕێ��ك ی��ان كچێك 

تۆ ناچار دەك��ات و دەڵێت فانە جل لەبەربكە، ئاوها خۆت بگۆڕە، بە فان 

شێوازە مامەڵە بكە، بە فانە ئیقاع قسە بكە، ئەمە بە هیچ جۆرێك عەشق 

نییە و داگیركردنە، حەزێكی تایبەتی رووتی شەهوانییە نەك خۆشەویستی. 

ك��ات��ێ��ك دەڵ���ێ���ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، م���ن ب���ە ه���ەم���وو ك���ەم���وك���وڕی���ی���ەك���ان���ەوە، بە 

ه���ەم���وو ج���وان���ی و ن��اش��ی��ری��ن��ی��ی��ەك��ان��ەوە ت���ۆم ق��ب��وڵ��ە ه���ەروەه���ا ب���ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە. 

خۆشەویستی بریتییە ل��ە یەكتر قبوڵكردن و یەكتر ویستن، كاتێكیش پلەی 
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خۆشەویستی كامڵ دەبێت و دەگاتە دوا پلە، عاشق و مەعشوق لە ناویەكدا 

توابنەوە، وەك ح��ەالج دەڵ��ێ��ت: ئێمە دەبێت ببین بەیەك دان��ە، ساتێك من 

دەبینیت ئەوت بینیوە، كە ئەویشت بینی منت بینیوە. بۆیە لە عەشقدا دوو 

ك��ەس نامێنێت بەڵكو ه��ەر ی��ەك ك��ەس و ی��ەك وج��ود هەیە. بەدەربڕینێكی تر 

ئەشق پرۆسەیەكە بۆ تواندنەوەی دوو وجوود لە یەكتردا.

ئ��ەوی��ن: ت��ۆ خ���ۆت وەك كەسێكی ب��ە ئ���ەزم���وون چ���ۆن ل��ە خۆشەویستی 

تێگەیشتوویت و پێناسەی دەكەیت؟. 

ستیڤان شەمزینی: ح��ەزم ل��ە پێناسەكردنی هیچ بابەتێك نییە، چ��وون 

پێناسەكردنی خۆشەویستی یاخۆ هەر چەمكێكی تر لە قاڵبدانی ئەو چەمكەیە 

ل���ە چ���وارچ���ێ���وەی ی���ەك ت��اك��ە پ��ێ��ن��اس��ە و ی���ەك ج����ۆرە رەه���ەن���د و ب���ی���رك���ردن���ەوە و 

روانیندا. دەكرێت روانگە و گۆشەنیگاكان لەمەڕ خۆشەویستی جیاواز بن، 

رەنگە ل��ەالی كەسێك كە لە خۆشەویستییەكەیدا گەشبین و سەركەوتوو 

ب����ووە، خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ری��ت��ی ب��ێ��ت ل��ە ل��وت��ك��ە و چ��ڵ��ە پ��ۆپ��ەی ه��ەم��وو ل����ەززەت و 

خۆشییەكانی دنیا. رەنگە ل��ەالی كەسێكی تر كە ئاكامی عەشقەكەی بریتی 

بووە لە حوزنێكی تاڵ و بێ كۆتایی و قەدەرێكی رەش و تاریك، عەشق ناهەموار 

و سەختترین پرۆسە بێت. وەك خۆم پێموایە عەشق وەك )بەختیار عەلی( 

ش��اع��ی��ر دەڵ���ێ���ت: س��ەخ��ت��ت��رە ل��ە ج��ەن��گ��ەك��ان. ل��ە الی م��ن ع��ەش��ق پ��رۆس��ەی��ەك��ی 

قورسە، پرۆسەیەكە هێندە كاریگەرە لەسەر مرۆڤەكان تێكیاندەقوپێنێت 

و تێكیاندەشكێنێت، عەشق لە الی من سوپایەكە بە شێوەیەك هێرشت بۆ 

دەهێنێت نیشتمانی دڵ��ت داگ��ی��ر دەك���ات و هەمیشە ساتە بەختیارەكانت لێ 

تاڵ دەكات.  

پێموایە تەنانەت چێژ و خۆشییەكانی ن��او عەشق، شتێكن لە ئەنجامی 

ئەو ناڕەحەتی و ئەو حوزنە تاڵ و چارەنووسە نادیارەی ناوییەوە هەڵقواڵون، 
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ك���ەوات���ە وەك چ���ۆن دەڵ��ێ��ن دە�س����ێ ل��ەن��او ق��وڵ��پ��ی گ��ری��ان��دا زەردەخ���ەن���ەی���ەك لە 

دای����ك ب��ێ��ت، ل���ەن���او ه���ەم���وو ه�����اوار و گ��ری��ان��ەك��ان��ی ع��ەش��ق��دا زەردەخ���ەن���ەی���ەك���ی 

شەرمنانە ه��ەی��ە. ب��ە كورتییەكی كەسێتی ع��اش��ق ل��ە رووی سایكۆلۆژییەوە 

كەسێتییەكی ماسۆشییە و چێژ لە ئازارەكانی خۆی دەبینێت. بە الی منەوە 

عەشق گریانێكی ق��ووڵ��ە، خۆشەویستی باخچەیەكی رازاوەی���ە كە ه��ەر چوار 

دەوری بە دڕك و داڵ ت��ەن��راوە، ئاسان نییە هەموو كەسێك بچێتە ن��او ئەو 

باخچە و بتوانێت لە تامی ئەو میوە خۆشە بكات كە ناوی عەشقە، مەگەر 

تەنیا یەكێك نەبێت بەیداخی سەرچڵی هەڵكردبێت و حیسابی بۆ ئازاری دڕك 

و دڵسووتان و ژانی رۆح نەكردبێت.  

ئ��ەوی��ن: خۆشەویستییەكانی ئێرە جۆرێكن ل��ە خەڵەتاندن، ك��وڕی وا 

هەیە لەگەڵ چوار كچدایە یان كچی وا هەیە لەگەڵ شەش كوڕدایە، تۆ 

لەسەر ئەمە چ قسەیەكت هەیە؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: ئ����ەوان����ە ب���ەخ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ب���ەح���ی���س���اب ن��اه��ێ��ن��رێ��ن، 

چ��وون��ك��ە ل��ەراس��ت��ی��دا خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی پ��ێ��دراوێ��ك��ی ج��ی��ای��ە ل����ەوەی ب��اس��ت��ان ك��رد 

)ئ��ەوەی یەكێك لە ی��ەك كاتدا لەگەڵ چەند كەسێكی ج��ی��اوازدا پەیوەندیی 

س��ۆزداری��ی هەبێت(. ب��ەاڵم ئ��ەم پەیوەندییە شێوێنراوە ل��ەس��ەر م��ەری��خ نییە، 

پەیوەندییەكە كۆمەڵگەی ئێمە دروستی ك���ردووە. بۆ وێنە كاتێك گەنجێك 

دەب��ی��ن��ی��ت ه��ی��چ دەروازەی�����ەك�����ی ن��ی��ی��ە ل��ێ��ی��ەوە ل���ەگ���ەڵ ئ���اف���رەت���دا م��ام��ەڵ��ە ب��ك��ات 

ناچار دەبێت بە درۆی خۆشەویستی بچێتە بەردەمی و لەگەڵیدا پەیوەندیی 

ب��ب��ەس��ت��ێ��ت. ل���ە ژی���ان���ی خ���ۆم���دا زۆرج�������ار ئ������ەوەم ب��ی��ن��ی��وە، گ��ەن��ج��ێ��ك ب���ۆئ���ەوەی 

ب��ۆش��ای��ی��ە عاتیفییەكەی خ���ۆی پ��ڕب��ك��ات��ەوە ی���ان ب��ۆ ئ����ەوەی پێویستی خ���ۆی لە 

رەگەزی بەرامبەر بەدەست بهێنێت، ناچار بووە بە بەهانەی خۆشەویستی و 

لەژێر ئەو ناوەوە بچێتە پێشەوە و لێی نزیك بێتەوە. ئەگینا هەر لە بنەڕەتەوە 
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ئ��ەو پەیوەندییە خۆشەویستی ن��ەب��ووە تا لە كۆتایدا بڵێین ئەمە بەخیانەت 

كۆتایی پێهاتووە.   

ئ���ەوی���ن: ك���ەوات���ە زۆرب�����ەی ئ���ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ان��ە ب��ۆ ت��ێ��رك��ردن��ی غ��ەری��زەك��ان��ی 

خۆیانە؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ب��ەڵ��ێ ب���ۆ ت��ێ��رك��ردن��ی غ��ەری��زی��ی��ە )ه���ەرچ���ەن���د ت��ێ��رك��ردن��ی 

غ��ەری��زی��ی ع��ەی��ب ن��ی��ی��ە(. ئ��ەگ��ەر ب��گ��ەڕێ��م��ەوە ب��ۆ س���ەر ن��م��وون��ە هیتلەر حەزێكی 

ب�����ێ�����س�����ن�����ووری ب������ۆ دەس��������ەاڵت��������ی س����ی����اس����ی����ی ه������ەب������وو و ك�����ورس�����ی�����ی�����ەك�����ەی خ����ۆی 

خ��ۆش��وی��س��ت��ووە، ب�����ەاڵم ئ����ەم ح�����ەزە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەك��ی م���ەش���روع ن���ەب���ووە، 

بریتی بووە لە چێژ وەرگرتن لە كور�سی دەس��ەاڵت. دیكتاتۆرەكان لە مێژوودا 

»دیكتاتۆر س���ەدام حسێن وەك نموونە« چێژیان ل��ە ك��ور�س��ی فەرمانڕەوایی 

وەرگ����رت����ووە و دەس��ەاڵت��ەك��ان��ی��ان خ��ۆش��وی��س��ت��ووە ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا دەزان���ی���ن ئ��ەم��ە 

بریتی نییە ل��ە خۆشەویستییەكی رۆم��ان���س��ی و ب��ێ��گ��ەرد، مەبەستمە بڵێم كە 

خۆشەویستی و ح��ەز، عەشق و داگ��ی��رك��ردن لێكجودان، ل��ەب��ەرئ��ەوە هەموو 

ئەو پەیوەندییانەی ئاماژەت بۆ كردن جۆرێكن لە داگیركردن یان وەك وتم 

حەزێكی كاتین، هەروەك چۆن لە ئێراندا هاوسەرگیریی چێژ )سیغە( هەیە بۆ 

ماوەیەكی دیاریكراو.  

ئەوین: زۆربەی گەنجەكان پێیانوایە خۆشەویستی بووە بە گاڵتەجاڕیی 

و دەستبڕین و بەردەوام ئەم حاڵەتانە روو دەدەن، تۆ چی دەڵێی؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ت��اك��ە ش��ت��ە زۆرت���ری���ن درۆی ل��ە پ��ەن��اوە 

كراوە، ئەگەرنا ئەو پەیوەندییانەی ئەمڕۆ بە شێوەیەكی گشتیی لەنێوان دوو 

رەگەزەكەدا هەیە و ناوی لێنراوە خۆشەویستی, لە جەوهەردا خۆشەویستی 

ن��ی��ی��ە و ف���ڕی ب���ە ع��ەش��ق��ەوە ن��ی��ی��ە، پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك ن��ی��ی��ە گ��ەی��ش��ت��ب��ێ��ت��ە ق��ۆن��اغ��ی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ك���ام���ڵ، ك���ە ئ����ەم دوو ك���ەس���ە ل���ەس���ەر ب��ن��ەم��ای��ەك��ی س����ۆزداری����ی 
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رووت پێكەوە گ��رێ��دراب��ن، بەڵكو بۆ پ��ڕك��ردن��ەوەی كۆمەڵێك بۆشایی عاتیفی 

و دەروون������ی خ��ۆی��ان��ە ب��ە رێ��گ��ەی��ەك��ی ن��اگ��ون��ج��او. ئ��ەگ��ەر ب��گ��ات��ە س���ەر ئ����ەوەی پێی 

دەوترێت خۆشەویستی بااڵ هیچ كاتێك سەرەنجامەكەی نابێتە گاڵتەجاڕیی و 

خیانەت، یان ئەوەی پێی دەڵێن رابواردن و دەستبڕین و دەست گەرمكردنەوە. 

ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ەش��دا پ��ەی��وەن��دی��ی ئ���ازادان���ەی م��رۆڤ��ەك��ان ب��ە ه��ەر شێوەیەك 

ب���ێ���ت، دواج��������ار ئ��ێ��م��ە ت���ەن���ی���ا رێ���زگ���رت���ن���م���ان ل�����ەس�����ەرە، ك���ات���ێ���ك دەڵ����ێ����م ه���ەن���دێ 

پەیوەندیی هەیە لەسەر تێركردنی رەم��ەك و جەستەیە، بەو مانایە نییە من 

ئەنتی بم بەو ك��ارە، یان وەك دیاریدەیەكی كۆمەاڵیەتی قێزەون بۆی بڕوانم، 

بەڵكو گەرەكمە خاڵ بخەمە سەر پیتەكان و ناولێنانەكان راست بكەمەوە، 

چ���وون ئێمە ل��ێ��رەدا ل��ە ه��ەم��ب��ەر ئ��ەش��ق و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی دەدوێ���ی���ن، دەم���ەوێ 

پێتانبڵێم لە خەیاڵدانی مندا چی عەشقە و چیش پەیوەندیی جەستەیی، بێ 

ئەوەی بڕیاری قێزەونكردنی یەكێكیان بدەین لەسەر حسابی ئەویتر.

ئ��ەوی��ن: وات���ە ت��ۆ ئ��ەت��ەوێ بڵێی ك��ە ل��ە دەرەوەی ب��ازن��ەی هاوسەرگیریش 

ممارەسەی سێكس ئاساییە؟.

ستیڤان شەمزینی: نەخێر م��ن ب��ا�س��ی ئ���ەوەم ن��ەدەك��رد، ب��ەاڵم م���ادام ئەم 

دۆزەش وروژێ���ن���را، رێ��گ��ەم ب��دە رای خ��ۆم بڵێم. ئ��ەز پێموایە ت��اك��ە دەروازەی 

سێكسكردن تەنێ زەواج نییە، ئەوە تەنها كەناڵێكە بۆ سێكس، جیا لەوەش 

چ��ەن��دان دەروازەی ت��ر ه���ەن، م��ن بەگشتیی ه��ەم��ووی��ان��م پ��ێ ئ��اس��ای��ی��ە، تەنیا 

دووانیان نەبێ ئەوانیش سێكس بە پارە و سێكس بە ناچاركردن »لەشفرۆ�سی 

و ئیغتساب« وەل���ێ الی م��ن ل��ەش��ف��رۆش��ەك��ان قوربانین ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە ت��ۆڕە 

م��اف��ی��ای��ی��ەك��ان��ی ئ���ەو دی����اردە گ��ەردوون��ی��ی��ە ت��اوان��ب��ارن. كاتێكیش دەڵ��ێ��م ه��ەم��وو 

رێگەكانی سێكسم پ��ێ ئاساییە جگە ل��ەو دووان����ە، ب��ە م��ان��ای ئ��ەوە نییە بڵێم 

ئیتر ل��ە دەرەوەی ل��ەش��ف��رۆ�س��ی و ئیغتساب ه��ەم��وو پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی سێك�سی 
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خۆشەویستی یان ئەشقە،� بەاڵم لە رووی پرنسیپەوە دژی نیم، چوونكە هەر 

دژایەتییەك دەچێتە خانەی دژایەتی مافە سەرەتاییەكانی ئینسانەوە. 

ئ���ەوی���ن: ت��ۆ ل���ەب���ارەی ئ����ەوەی ه���ۆك���اری م���اددی���ی رێ��گ��رە ل��ە بەیەكگەیشتنی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ەك��ان چ��ی دەڵ��ێ��ی��ت؟ ئ��ای��ا ئ��ەم��ە ب��ە راس���ت دەزان���ی���ت؟ ب��ۆ نموونە 

هەندێجار با�سی كێشەی سەكەن دەكرێت؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ل��ە خۆشەویستیدا ه��ەم��وو ئ��ەو رێگرییانە ب��ێ م��ان��ان و 

چەند گەورە بن بچووك دەبنەوە، هیچ كاتێك عاشق و مەعشوق بیریان لەوە 

نییە لەكام ڤێال و كۆشك و قەسردا دەژین، بیریان لەوەنییە چەند كیلۆ ئاڵتون 

بكەن بە خۆیاندا، یان بە چ شێوەیەك ئاهەنگ دەگێڕن، ئ��ەوان دەیانەوێ بۆ 

یەكتر بژین و لە بۆتەی یەكتریدا بتوێنەوە و بۆ هەمیشە ئاوێزانی یەكدی بن، 

بەاڵم بەدیوەكەی تریشدا ئەوە راستە لەكۆمەڵگەی ئێمە و لە هەموو دنیادا 

م���رۆڤ ناتوانێت ل��ەس��ەر ش��ەق��ام و پ��ەن��ا و پ��اس��اردا ب���ژی، ب��اش��ە ئ��ەگ��ەر ع��اش��ق و 

مەعشوق بڕیاریاندا ژیانی هاوبەش دروست بكەن و پەیوەندییەكیان گەیشتە 

زەواج ئەی لە كوێ بە بەختەوەریی بژین؟. من دەوڵەت بە بەرپرسیار دەزانم لە 

كێشەكانی گەنجان و قەیرانی نیشتەجێبوون. 

پ��رس��ی��ارەك��ەت دوو الی��ەن��ی ه��ەی��ە، الی��ەن��ێ��ك��ی ل��ە ع��ەش��ق��دا ئ���ەو ش��ت��ە الوەك���ی 

و رێ���گ���ری���ی���ە ب���چ���ووك���ان���ە ك���اری���گ���ەر ن���ی���ن، الی����ەن����ی دووەم�����ی�����ش ئ����ەوەی����ە ئ��ی��ن��س��ان ب��ۆ 

ب���ەردەوام���ی���دان ب��ە ژی��ان��ی دەب��ێ��ت ل��ە ج��ێ��گ��ەی��ەك��دا ب��س��رەوێ��ت و ژی����ان ب��ب��ات��ەس��ەر 

ج��ا ع��اش��ق ب��ێ��ت ی���ان ن���ا. الم��وای��ە ب��ەڵ��ێ ئ���ەو م��ەس��ەالن��ە رێ��گ��ری��ی دروس����ت دەك���ەن 

لەبەردەم پرۆسەی هاوسەرگیریی گەنجان. ئەگەرچی ئەو كێشەیەی تۆ با�سی 

دەكەیت تایبەتە بە كۆمەڵگە پەرەئەستێن و دواكەوتووەكان لە كاتێكدا هیچ 

شتێك هێندەی ئەشق و خۆشەویستی دی��اردەی��ەك��ی یونیڤرساڵ نییە، ه��ەر لە 

بەرەبەیانی مێژووەوە تا هەنووكە ئەشق دیاردەیەكی گەردوونی بووە. 
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ئ��ەوی��ن:  ت��ۆ چ��ی دەڵ��ێ��ی ل��ەس��ەر ئ��ەو خۆشەویستییەی ل��ەب��ەرئ��ەوەی باوكی 

كوڕێك بە كوڕەكەی دەڵێت دەزگیرانەكەت بااڵی كورتە و بە دڵم نییە، ئیتر 

كۆتایی پێدێت؟. 

ستیڤان شەمزینی: لە راستیدا خۆشەویستی پلەیەكی ئەوەندە بااڵترە, تانە 

و تەشەر و توانجی خەڵك ناتوانێت بگاتە دامێنی، بااڵ و گەردنی عەشق هێندە 

بڵندە هیچ كاریگەرییەكی دەرەك��ی ناتوانێ بگاتە قولەپێی جا نەخاسمە ئ��ەوەی 

بتوانێت رۆڵی هەبێت لە خاوكردنەوە و كۆتایی پێهێنانی. بەشەكەی تری قسەكانم 

ه��ەڵ��دەگ��رم ب��ۆ ئ���ەوەی هێما ب��ك��ەم ب���ەوەش ك��ە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی 

ئێمە رێ��گ��رن ل��ەب��ەردەم عەشقدا و میكانیزمێكن ب��ۆ س��اردك��ردن��ەوەی گەنجان 

ل���ەو رووەوە، ت��ەن��ان��ەت زۆر ب����اوك ه���ەن دەڵ���ێ���ن م�����ادام ك��چ��ەك��ەم دەی���ەوێ���ت بە 

خۆشەویستی شوو بكات، من نایەڵم ئەو زەواجە دروست بێت.                                                                                                           

دی��ارە هەموو مرۆڤەكانیش وەك ی��ەك نین، كەسانێكی زۆر ه��ەن الوازن و 

نەگەیشتوونەتە ئ��ەو پلەیەی قسە و قسەڵۆك كاریگەرییان تێنەكات، ناچار 

تەسلیم ب��ە واق��ی��ع دەب���ن ه��ەرچ��ەن��دە ئ���ەو واق��ی��ع��ە ت��اڵ��ی��ش ب��ێ��ت. وا ه���زر دەك���ەم 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ئ��ێ��م��ە دوژم��ن��ای��ەت��ی��ی��ەك��ی ب���اوەك���وژی���ی ل���ەگ���ەڵ ژی��ان��دۆس��ت��ی و ئ��ەش��ق 

هەیە، بە پێچەوانەوە كۆمەڵگەی ئێمە یەكێكە لەو كۆمەڵگە پاشكەوتووانەی 

غەریزەی ساناتۆ�سی »مەرگدۆستی« دەیچەڕخێنێت و ئاڕاستەی دەك��ات. ئاخر 

ت���ۆ ب��������ەراووردی ئ��ەم��ە ب��ك��ە ج��ی��ن��ۆس��ای��دێ��ك��ی ش������اراوە ه��ەی��ە ل���ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��ەم��ان 

بەرانبەر بەو مێیانەی خۆشەویستی دەكەن،� كەچی لە بەرانبەردا پاڵەوانەكانی 

ش���ەڕ و خ��وێ��ن��ڕێ��ژی��ی س��وك��ان��ی ك��ەش��ت��ی واڵت و كلیلی گەنجینەكانی كۆمەڵگەیان 

رادەستكراوە.         

ئەوین: خۆشەویستییەكانی ئێرە زیاتر لەسەر بنەمای حەزن نەك لەسەر 

بنەمای عەقڵ و ژیریی؟.
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س���ت���ی���ڤ���ان ش����ەم����زی����ن����ی: ح������ەز دەك���������ەم ل����������ەوەوە دەس�������ت پ���ێ���ب���ك���ەم ك�����ە دەڵ���ێ���ی 

پێویستە خۆشەویستی لەسەر بنەمای عەقڵ بنیاد بنرێت، بەاڵم بە بۆچوونی 

م���ن ل��ەخ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��دا ع��ەق��ڵ رۆڵ ن��اب��ی��ن��ێ��ت، ب��ەڵ��ك��و ب���ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە ع��ەش��ق 

بەهەموو جۆرێك دژی عەقڵە، چوون عەقڵ الیەنە لۆژیكییەكانی هەر شتێك 

لێكدەداتەوە، عەشقیش دژی لۆژیكە، لۆژیك رێگرە لەبەردەم سەرچڵییەكانی 

ع�����ەش�����ق، ب�������ەاڵم س������ۆز وەك ق���وب���ت���ان���ێ���ك���ی ت���������ووڕە وای�������ە ب���������ەرەو رووی ش���ەپ���ۆل���ە 

هەڵچووەكانی ئۆقیانووس دەبێتەوە، عەشق وەك كردەی فڕینە, بەاڵم عەقڵ 

باوەڕ بە فڕینی دیدالیۆسیانەی مرۆڤ ناكات. كاتێك كەسێك دەتوانێت عاشق 

بێت كە جڵەوی خۆی و كار و كردەوەكانی بداتە دەستی سۆزێكی قووڵ، بیداتە 

دەست دڵی، بەاڵم كاتێك عەقڵ بەشداریی كرد عەشق وەك مەلێك دەفڕێت.                                                                      

خوالسە عەشق لەسەر بنەمای سۆزدارییەكی رووت بونیاد دەنرێت نەك 

ل��ەس��ەر سترۆكتۆری ع��ەق��ڵ. م��ن ویستم ئ��ەم روان��گ��ەی��ە الی گەنجەكان روون 

و ئاشكرا بێت، لە هەمان كاتدا بۆیان راس��ت بكەمەوە عەشق زۆرانبازییەكی 

ترسناكە و پرۆسەیەكی ناعەقانی لە سەدا سەدە. ئاخر عەقڵ و دڵ »كە لێرەدا 

دڵ مانایەكی سیمبولیكیی هەیە، نەك فیسیۆلۆجی و بایۆلۆجی«. دوالیزمێكن 

هیچ هێڵێك نایانگەیەنێتە ی��ەك��ت��ر، دوو راستەهێڵی دژ و پ��ارادۆك��س��ن. ئ��ەوەی 

عەقانییەت لە ئەشق بەكاربهێنێت، بە ئەندازەی هەر هەنگاوێكی بۆ ئەشق، 

خودی ئەشق چەندان هەنگاو لەبەری هەڵدێ!.                                                                                                                           

ئەوین: ئەگەر عەقڵ نەبێت كەواتە تۆ لەسەر چ بناغەیەك خۆشەویستی 

بنیاد دەنێیت؟. 

ستیڤان شەمزینی: لەسەر بناغەی سۆز، لەوانەیە ژیرییم فەرمانم پێبكات 

ئ���ەو ك��ەس��ەی ه��ەڵ��م��ب��ژاردووە كەسێكی گ��ون��ج��او و ه��اوش��ان ن��ەب��ێ��ت ل��ەگ��ەڵ من 

ب��ەب��ی��ان��ووی ج��ی��اوازی��ی چ��ی��ن��ای��ەت��ی ی���ان ه���ەر ج��ی��اوازی��ی��ەك��ی ت���ر، ب���ەاڵم س���ۆزی من 
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هەمیشە وەك پاڵنەرێك، وەك رەشەبایەك دەم��ب��ات بۆ الی. ح��ەزم ل��ەوە نییە 

بە زمانی مەجاز و شیعریی قسە بكەم، بەاڵم ئەوە عەقڵە دەڵێت فان كورتە 

ب��ااڵی��ە، ل��ە چینی خ���وارەوەی���ە، ل��ە ب��ەرام��ب��ەری��ش��دا ئەمە س��ۆزە ئ��ەو شتانە ل��ە بیر 

دەب����ات����ەوە. ك���ەواب���ێ ب���زووێ���ن���ەری ئ��ەش��ق دڵ و ه��ەس��ت و س����ۆزی م���رۆڤ���ە، ن��ەك 

پاڵنەرە غەریزیی و ئەقانییەكان.               

ئەوین: تۆ دەڵێی عەشق بە عەقڵ ناكرێت بەڵكو بە سۆز دەكرێ، بەاڵم 

تا چەند ب��ڕوات بە س��ۆزی ك��وڕان��ی ئ��ەم زەم��ان��ە هەیە كە لە رۆژێ��ك��دا داوای 

پەیوەندیی لە دە كچ دەكەن؟.                                                                     

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: م��ن��ی��ش دەڵ���ێ���م ت���ۆ ن��ات��وان��ی��ت ی����ەك دان����ە س����ۆز داب����ەش 

بكەیت ب��ەس��ەر دە ك��ەس��دا، ت��ەن��ان��ەت دوو كەسیشدا، بۆیە ب��ەب��ڕوای م��ن ئەو 

پەیوەندییانە نابنە عەشق، هەركاتێك بوونە عەشق بەو شێوەیە و لەو قاڵبەدا 

نامێننەوە. وەك لە سەرەتاشەوە وتم ئەمانە لە بنچینەوە خۆیان عەشق نین، 

دی ئەوەیان لێناكرێ رۆژێك 
َ
بە شێوەیەك لە شێوەكان كات بەڕێكردنن و ئومێ

بێتە پێشەوە بچنە بازنەی عەشقەوە. ئەوە رەوشتی دەستبازیی و دەرئەنجامێكی 

زۆر خراپی تێگەیشتنمانە لە پەیوەندیی سروشتی نێوان هەردوو رەگەز. ئەمە 

ئ��ەو ئ��اك��ارەی��ە فەیلەسووفە پ��ۆس��ت م��ودێ��رن��ەك��ان ل��ە رەخ��ن��ەگ��رت��ن ل��ە ئ��ەش��ق لە 

زەم���ەن���ی م��ۆدێ��رن��ێ��ت��ە ف��ۆرم��ۆڵ��ە و ئ��اڕاس��ت��ەی دەك�����ەن. ئ��ەم��ە ه���ەر ئ���ەو رەوش��ت��ەی��ە 

»زیگمۆند ب��اوم��ان« ب��ە »ئ��اك��اری دەستبازیی« ل��ە قەڵەمی دەدا. ه���ەروەك چۆن 

»ئالن بەدیۆ«ی فەیلەسووفی فەڕەن�سی جۆرێك لە القرتێ بەو خۆشەویستییانە 

دەكات لەسەر شەقامەكانی شارێكی وەك پاریس دەبینرێن.                     

ئ���ەوی���ن: روان���گ���ەی ت��ۆ ل��ەس��ەر خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، روان��گ��ەی��ەك��ی تەقلیدییە و 

هەستی سۆفیگەریی تیادا زاڵە؟.

ستیڤان شەمزینی: چاوەڕوانم دەكرد زووتر ئەم پرسیارەم ئاڕاستە بكەیت. 



194

رەهەندەكانی ژیان و سیاسەت لە جڤاتی كوردیدا
هەڤپەیڤین تێڕوانینی سێهەم

پێش چەند ساڵ لە سیمینارێكی خۆمدا لە بارەی »چەپاندنی سێك�سی« هەمان 

رەخنەم ئاڕاستە ك��را. وەك خ��ۆم داوای خۆشەویستییەكی ئەفالتۆنی ناكەم، 

ئەم بابەتە سەرێكی لەناو بواری فەلسەفەدایە�، ئەمە ئیشكالییەتێك بووە بە 

درێژایی مێژووی فەلسەفە،� بەاڵم من الیەنگریی ئەوەم »بادیۆ« تەرحی ئەكات 

كە ئەشق بەو هەموو تانوپۆوە لە بۆتەی سێكسدا بچووك ناكاتەوە. ئەشق لە 

سێكس و حەز و ئارەزوو گەورەترە. هەرچەند هەندێ لە پسپۆرە دەروونییەكان 

ئەشق بە نەخۆ�سی دەروونی ناو دەبەن، بەاڵم ئەگەر بڕیارە ئەشق نەخۆشییەكی 

دەروونی بێت، ئەوە جوانترین نەخۆشیی سایكۆلۆجی ئینسانە. زۆر لەو نارسیزم 

و سادیزمە جوانترە لە پرۆسەی بێگیانی سێك�سی بێ ئەشقدا هەیە. چوونكە 

سێكس بێ ئەشق تەنیا پرۆسەیەكی میكانیكی رووت��ە، بگرە ماندووكاری رۆح 

و دڵە.                                                              

ئەوین: جۆرێكی تر لەخۆشەویستی سەریهەڵداوە لە رێگەی مۆبایلەوە 

بێ ئەوەی ئەو دووكەسە یەكتریان بینیبێت خۆشەویستی دەك��ەن، تۆ چۆن 

لەمە دەڕوانیت كە تەنانەت نایانەوێت خۆیان نیشانی یەكتر بدەن؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ئ���ەو ف���ۆرم���ە ه���ەر ن��اوێ��ك��ی ه��ەب��ێ��ت ن����اوی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 

نییە، وەك وتم بەتاڵكردنەوەی ئەو سایكۆلۆژییەتە هەڵچووەیە كە هەمیشە 

شەرمن و ترسنۆك بووە لەوەی راستەوخۆ و بێ سڵەمینەوە بەرەو رووی رەگەزی 

ب��ەرام��ب��ەر ب��ێ��ت��ەوە، ئ���ەوە ب��ەرب��ەس��ت و ل��ەم��پ��ەڕە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی كۆمەڵگەی 

ئێمەن ناهێڵێت ئ��ەو دوو م��رۆڤ��ە بەشێوەیەكی ئ��ازادان��ە ل��ەگ��ەڵ یەكتر مامەڵە 

بكەن و یەكتر بخوێننەوە. گەنجی چەپێنراوی ك��ورد ن��اچ��ارە بۆ ئ��ەوەی گوێی لە 

دەنگی كچێك بێت یان بە پێچەوانەوە، لەو رێگەیەوە ئەو بۆشایە عاتیفییەی 

هەیەتی پڕی بكاتەوە، بەاڵم واقیعەن ئەم گەنجانە گوناهن چوونكە وا دەزانن 

عەشق دەك��ەن، چوون ئەو كردەیە سەد و هەشتا پلە بە پێچەوانەی عەشق
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ەوەیە.                                                                                                                       

لەگەڵ ئەوەشدا ئەم تێزە ئەوانە ناگرێتەوە لە رۆح��ی یەكتر تێگەیشتوون 

ی���ان ئ��ەش��ق��ی ی��ەك��ت��ر ب����وون، زی��ات��ر م��ەب��ەس��ت��ی م��ن ل�����ەوەدا چ��ڕدەب��ێ��ت��ەوە ك��ە وەك 

ماسیگر ت��ۆڕی��ان ه��ەڵ��داوە بۆ چ��ەم، ن��ازان��ن چی ماسییەكی پێوە دەب��ێ. ج��اری وا 

هەیە دەك��رێ لە دووری��ی دوورەوە خۆت لە كەسێكی ت��ردا بدۆزیتەوە و ئاشقی 

بیت، بەاڵم ئەوەی تۆ با�سی دەكەی بە كورتی ئەو رێگەیە رێگەی عەشق نییە، 

دۆزینەوەی درزێكە لەو دیوارە كۆنكرێت و پۆاڵینەی كە كولتووری  كوردەواریی 

لەنێوان دوو رەگەزەكەدا دروستیكردووە و رۆژانە چیمەنتۆی زیاتری تێدەكات.                              

ئەوین: زۆرب��ەی ك��وڕان بە بیانووی سەیر و سەمەرەوە نایانەوێ كچان 

ببینن، تەنیا بە مۆبایل عەشق دەكەن! تۆ چۆن سەیری ئەمە دەكەیت؟.                                                                                                                       

ستیڤان شەمزینی: ئەو گەنجانەی باسیان دەكەیت ژمارەیەكی زۆر كەمن 

ل���ە چ����او ئ����ەو ل��ێ��ش��اوە ب���ێ���ش���ووم���ارەی گ��ەن��ج��ە ب���ەدب���ەخ���ت���ەك���ان، ب���ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە 

بە�سی زۆری كوڕان تامەزرۆن كچێك ببینن، پێموانییە ئەوەی تۆ باستكرد وا 

بێت، ئەگەریش واب��وو وێنەی كۆمەڵگەكەمان نیشان دەدات چەندە تر�سی 

دروست كردووە لەسەر رۆحی عاشقەكان و چەند تووڕە و دڵڕەقە بەرامبەر بە 

خۆشەویستە نازدارەكان. الموانییە كوڕێك هەبێت حەز بكات كچێك كە پێشتر 

گوێی لە دەنگی بووە نەبینێ، بە پێچەوانەشەوە هەر راستە، بە قەناعەتی خۆم 

ئەگەر ه���ەردووال بزانن فرسەتێكی لەبار و بێ ت��رس هەیە بێگومان دەی��ان��ەوێ 

یەكتر ببینن.                                                                                    

ئ���ەوی���ن: ئ���ەی ئ���ەگ���ەر ئ���ەو ف��رس��ەت��ە�س��ی ه���ەب���وو، ب����ەاڵم ه���ەر ن��ەی��ان��وی��س��ت 

یەكتری ببینن؟.

ستیڤان شەمزینی: دیارە دەبێت لە رووی دەروونییەوە شیكاریی بۆ كەسێتی 

ئەو مرۆڤە بكرێت، لەوانەیە ئەو كەسە لە رووی سایكۆلۆژییەوە گرێ و گۆڵی 
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زۆری هەبێت، یان كەسێتییەكی سیكۆپات و ناكۆمەاڵیەتی بێت و هەستی خۆ 

بە كەمزانین تیایدا دروست بووبێت. بەاڵم دیسان پێموایە ژمارەی ئەو كەسانە 

زۆر زۆر كەمە، بۆ ناسینەوەی نەخۆشییەكانی ئەم كەسانەش دەبێت لە رووی 

دەروونییەوە بیانخوێنینەوە، ئەمیش ئی�سی پسپۆرانی بواری دەرووننشیكارییە 

بەم كارە هەڵستن.                                                                                                

ئ����ەوی����ن: ب�����ەاڵم ت���ۆ پ��ێ��ت��وان��ی��ی��ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ئ��ێ��س��ت��ا ه����ەم����ووی ب�����ووە بە 

رابواردن و خیانەت و دەستگەرمكردنەوە؟.

ستیڤان شەمزینی:با ئێمە چەمكەكان جیابكەینەوە، قۆڵبڕین قۆڵبڕینە، 

دەس�����ت�����گ�����ەرم�����ك�����ردن�����ەوە دەس�����ت�����گ�����ەرم�����ك�����ردن�����ەوەی�����ە، راب��������������واردن ن��������اوی خ�������ۆی ب��ە 

خۆیەوەیەتی، خیانەت هەر خیانەتە، خۆشەویستیش هەر خۆشەویستییە و 

تا قیامەت وەك خۆی دەمێنێتەوە.                                                                                                                     

ئ��ەوی��ن: تۆ وت��ت ئ��ەو پەیوەندییەی لە رێ��ی مۆبایلەوە دروس��ت دەبێت بە 

خۆشەویستی ن��ازان��م، ب��ەاڵم ئ��ەم حاڵە ب��ووە ب��ە خۆشەویستی و زەواجی�سی 

لێكەوتۆتەوە ئەی ئەمەیان چی؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: م���ەرج نییە ئ��ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ەی زەواج دروس���ت دەك��ات 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب��ێ��ت، ت��ەن��ان��ەت زۆرب����ەی ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی��ەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی م��ن و 

ت��ۆ ه��ی��چ كێماسییەكیان نییە ج��گ��ە ل��ە ك��ەم��وك��وڕی��ی خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی، ل��ەالی��ەك��ی 

ترەوە لەوانەیە لە زۆر حاڵەتدا ئەو پەیوەندیگرتنە بووبێتە هۆی دروستبوونی 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب���ە م���ان���ا ك���وردی���ی���ەك���ەی، ب���ۆی���ە دەڵ���ێ���م ب���ە م���ان���ا ك���وردی���ی���ەك���ەی، 

چوونكە تەنیا لەكوردستاندا ئ��ەو ج��ۆرە خۆشەویستییەم بیستووە، ئەوجا 

پێشان دەم��ان��ووت ع��ەش��ق ل��ە نیگایەكەوە دەس���ت پ��ێ��دەك��ات ت��ا ئ���ەوەی م��رۆڤ 

وێ�����ران دەك������ات، رەن���گ���ە ل����ەم����ەودوا وا پ��ێ��وی��س��ت ب��ك��ات ب��ڵ��ێ��ی��ن ع��ەش��ق ل���ە زەن��گ��ی 

تەلەفۆنێكەوە دەست پێدەكات.                                                                                
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ب���ەڕێ���زم، ش��ێ��وازەك��ان��ی رۆی��ش��ت��ن ب��ۆ ع��ەش��ق ئ���ەم ش���ێ���وازە ن��ی��ی��ە )وات����ە ل��ە رێ��ی 

م��ۆب��ای��ل��ەوە(، ئ��اخ��ر كاتێك ع��ەش��ق دێ��ت��ە ن��او ن��اخ��ت��ەوە ل��ە رێ��ی م��ۆب��ای��ل��ەوە ن��ای��ەت، 

مۆبایل ئامێرێكی بێگیان و م���ردووە و ن��ات��وان��ێ ئ��ەو ك���ارە راپ��ەڕی��ن��ێ��ت. ت��ۆ مرۆڤێك 

نەبینیت ناتوانی هیچ بڕیارێكی لەسەر بدەیت، لە باشترین حاڵەتدا تۆ وەك ئەو 

نابینایە وا دەبیت كە لە ژیانیدا فیلی نەبینیوە و دەست دەدات لە شفرەكەی 

و دەڵێ فیل شفرەیەكی رەقە. با كەمێك بێ پەردە و پێچ و پەنا قسە بكەین، ئەو 

جۆرە تەنیا و تەنیا پاڵنەرە سێكسییەكان لە پشتییەوەن، گەنجی واڵتەكەی من 

و تۆ هیچ رێگەیەكی نییە بۆ ئەوەی بتوانێت ممارەسەی سێكس ئەنجام بدات 

لە رێی زەواجەوە نەبێت، دەبێت پێش ئەوەی فیلمی بسووتێت ژیانی هاوسەریی 

پێكبێنێت.                                                                                                                

��م پ��ەی��وەن��دی��ی م��ۆب��ای��ل، ن��اوی��دەن��ێ��م زەواج����ە م��ۆب��ای��ل، ی��ان 
َ
م��ن ئ���ەوە ن���او دەن��ێ

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی م��ۆب��ای��ل ك��ە خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی��ی��ەك��ی عەنتیكە و ت��ای��ب��ەت��ی ك��وردی��ی��ە و 

عەشق نییە. چوونكە پێش هەر شت، ه��ەردوو كەسێتی عاشق و مەعشووق 

وێ��ن��ەی��ەك��ی م��ەمل��وو�س��ی خ��ۆی��ان ه��ەی��ە، ك��ە زۆرج����ار سیمای ئ��ەو ه��ەس��ت و س��ۆزە 

لەسەر رووخسارەكان دەردەك��ەون. ئەمەش بابەتێكی وردی دەروونزانییە و بۆ 

پسپۆرەكانی ئەم بوارەی جێدەهێڵین، چوونكە ئەوە كایەی ئەوانە قسەی تیا 

بكەن.                                                                                                                                  

ئ��ەوی��ن: ب��ەاڵم زۆرج���ار ه��ەب��ووە كەسێك لە رێ��ی مۆبایلەوە خۆشەویستی 

ت زۆری�سی خۆشویستووە، ئەمە چۆن لێك
َ
كردووە، بەاڵم بێ ئەوەی بیبینێ

دەدەیتەوە؟.                                                                                       

ستیڤان شەمزینی: ئەوەی تۆ دەیڵێیت سیحرە، سەرم لەوە دەرناچێت.

ئ��ەوی��ن: ت��ۆ چ��ۆن س��ەی��ری ئ��ەو پەیوەندییە دەك��ەی��ت كچەكە ب��ە ك��وڕەك��ە 

دەڵ��ێ��ت وەك ب��رام وای��ت ی��ان ك��وڕەك��ە ب��ە كچەكە دەڵ��ێ وەك خوشكم وای��ت 
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هەمووی�سی سەر زارەكییە؟.                                                                              

ستیڤان شەمزینی: ئەوە موجامەلەیەكی زۆر سەیری كۆمەڵگەی كوردییە، 

مرۆڤی ئێمە بۆ ئ��ەوەی هەمیشە پاكێتی خ��ۆی نیشان ب��دات، ناچارە كۆمەڵێك 

تەمسیل بكات و كۆمەڵێك درۆی شاخدار بهێنێتە پێشەوە، تا بە بەرامبەرەكەی 

بڵێت كچەكە یان كوڕەكە، من هیچ مەرامێكی خراپ و سێك�سی و بێگانانەم بە 

تۆ نییە، وەك برا یان وەك خوشك پەیوەندیی لەگەڵ تۆ دەگرم.                                                                                                        

م��رۆڤ��ی ئێمە دەی����ەوێ هەمیشە وێنەیەكی پ��اك��ی خ��ۆی نیشان ب���دات و وەه��ا 

لە بەرامبەرەكەی بگەیەنێت لە سێك�سی )قێزەون( بە دوورە، باشترین وێنە و 

چەتریش، زاراوەی خوشك و برایەتییە، چوونكە ه��ەم��وو دەزان��ی��ن ل��ە ت��ەواوی 

دنیادا هیچ خوشك و برایەك ممارەسەی سێكس ناكەن، چ��وون پەیوەندیی 

جیناتیان بە یەكەوە هەیە، بۆیە ئەو كە بە تۆ دەڵێ وەك خوشكم وایت و یان بە 

من دەڵێت وەك برام وەهایت، پاكانەیەكی پێشوەختە، تەنیا و تەنیا لە پێناوی 

پێشكەشكردنی وێ��ن��ەی��ەك��ی ب��ێ��گ��ەرد و ن��م��وون��ەی��ی خ��ۆم��ان��دای��ە ه���ەر ل��ەس��ەرەت��ای 

ن��اس��ی��ن��ەوە ی��اخ��ۆ ب��ەدرێ��ژای��ی ئ��ەو پ��ەی��وەن��دی��ی��ەی ك��ە ب��ەی��ەك��ەوە ه��ەم��ان��ە. ئ��اخ��ر بۆ 

ن��اوت��رێ:� تۆ وەك ه��اوڕێ��م��ی؟، چوونكە لە روان��گ��ەی ك��ول��ت��ووری  ئێمەوە هەموو 

پەیوەندییەكی نێوان دوو رەگەزەكە لەدەرەوەی  خوشك و برایەتی »پەیوەندیی 

خوێن« لەسەر سترۆكتۆری سێكسوالێتی رۆنراوە. 

ئ���ەوی���ن: دواج�����ار دەم��ەوێ�����ت ب��ڵ��ێ��م دوا پ��ەی��ام و دوا ئ��ام��ۆژگ��اری��ت چ��ی��ی��ە بۆ 

گ��ەن��ج��ان��ی واڵت���ەك���ەم���ان ك���ە چ����ۆن خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ب���ك���ەن و ب���ە چ ش��ێ��وەی��ەك 

بیگەیەننە ئەنجام؟.                                                                                     

س���ت���ی���ڤ���ان ش����ەم����زی����ن����ی: ل�����ە پ���ێ���ش���دا دەم������ەوێ������ت ب���ڵ���ێ���م زۆر ق���ی���ن���م ل�����ە وش�����ەی 

ئامۆژگارییە، دژی هەر ج��ۆرە ئامۆژگاریكردنێكی خەڵكم، ئاخر من خۆم چیم 

تا ئامۆژگاریی خەڵك بكەم؟ بەاڵم ئەگەر وەك بۆچوون و ئەزموونێكی تایبەتی 
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بێت بە گەنجەكانی هاوتەمەنی خۆمی بڵێم تا بە رۆشنی كارێك ئەنجام بدەن 

ئەوەیان شتێكی ترە، رەنگبێ یەك دووقسەم هەبێت بۆ دركاندن. من پێموایە 

خۆشەویستی پلەیەكی زۆر ب��ااڵ و ك��اری��گ��ەرە، ل��ە ب��وون��دا هیچ وج��ودێ��ك��ی ت��ر نییە 

وەك ئ��ەو. بۆیە ئەوانەی بە مۆبایل ئەنجام دەدرێ��ن و لەسەر گردەكانی قەراغ 

ش���ار روودەدەن ی���ان ل����ەب����ەردەم دەرگ���اك���ان���ی خ��وێ��ن��دن��گ��اك��ان��ی ك��چ��ان دەی��ان��ب��ی��ن��ی��ن 

هیچیان ناتوانن ببنە خۆشەویستی، ئاخر هاوڕێی ئازیزم خۆشەویستی بریتییە 

لە پەیوەندییە رۆحییە قووڵ و بێگەردەكان.                                                                                               

داوا لەگەنجانی واڵت��ەك��ەم دەك���ەم خ��ۆی��ان پ����ەروەردە ب��ك��ەن، ب��ە فۆرمێكی 

راس�������ت و دروس���������ت، ب����ە رۆح ئ����اوێ����ت����ەی خ���ۆش���ەوی���س���ت���ی ب������ن، پ���ەی���م���ان ل���ەگ���ەڵ 

خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی و ئ���ەو ك��ەس��ان��ە ب��ب��ەس��ت��ن ك��ە خ��ۆی��ان دەی���ان���ەوێ���ن، ب��ە ك��ام��ی دڵ و 

ب��ەوپ��ەڕی متمانە و قەناعەتەوە دەیانەوێن بۆ هەمیشە بۆ یەكتربن و بۆ یەكتر 

ب��ژی��ن، وا ب��زان��ن ه��ەر ل��ەب��ن��اغ��ەوە ی��ەك رۆح و جەستە ب���وون، شمشێری ق��ەدەر 

دوولەتی كردوون. وا لە پرۆسەكە بڕوانن بە یەكگەیشتنیان واتە بوونەوە بە 

ی��ەك��ت��رە، ه���ەرواش وەك نیوەیەكی ن��ات��ەواو خ��ۆی��ان ببینن ك��ە ل��ە ك��ات��ی عەشقدا 

دەبنەوە بە یەك جەستە و رۆحێكی تەواو و كامڵ.                  

ت��ێ��ب��ی��ن��ی: ئ����ەم دی��م��ان��ەی��ە، ل���ە ه��اوی��ن��ی س��اڵ��ی 2006 ئ���ەن���ج���ام���دراوە، ل���ە ب���ن���ەڕەت���ەوە 
دی��م��ان��ەی��ەك��ی دوو ئ��ەڵ��ق��ەی��ی ب���ەرن���ام���ەی »دی����ارەدەك����ان����ی ك���ۆم���ەڵ«ی رادی�����ۆی »ه��ەرێ��م��ی 
ك��وردس��ت��ان - سلێمانی« ب��وو ك��ە بەرنامەیەكی هەفتانە ب��وو ل��ەالی��ەن رۆژن��ام��ەن��ووس 
»ئەوین عەالئەدین«ەوە ئامادە و پێشكەش دەكرا. پاشتر بە شەش بەش لە رۆژنامەی 

»ئااڵ« لە هەمان ساڵ باوكراوەتەوە.  
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گەنجان لە نێوان سیاسەت و 
زانكۆ و رەشبینیدا

 

 دیمانە: سۆزە محەمەد

دەرب�����ارەی كێشە ه��ەن��ووك��ەی��ی��ەك��ان��ی گ��ەن��ج و ب��ۆ ق��س��ەوب��اس��ك��ردن ل��ەس��ەر 

رەو�س�����ی ژی��ان��ی گ��ەن��ج��ی ك����ورد ب��ەگ��ش��ت��ی��ی و ه���اوك���ات ت��ی��ش��ك خ��س��ت��ن��ەس��ەر ك��اری 

رێكخراوەكان و شێوازی چارەسەركردنی كێشەكانی الو ئەم چاوپێكەوتنەم 

س����ازدا ل��ەگ��ەڵ رۆژن���ام���ەن���وو�س���ی گ��ەن��ج )س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی( س��ەرن��ووس��ەری 

رۆژنامەی نێوەند. 

گ��ەن��ج: ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی گشتیی ن���ەوەی ن��وێ چ��ۆن دەب��ی��ن��ی و ل��ەڕوان��گ��ەی 

تۆوە تایبەتمەندییەكانی نەوەی نوێ چییە؟. 

ستیڤان شەمزینی: ت��ۆ دەزان���ی م��ن كائینێك ب��ەن��اوی ن���ەوەی ن��وێ ناناسم 

و ن��اب��ی��ن��م، دەزان�����ی م���ن ب�������ەردەوام ئ��ی��ش��ك��ال��ی��ەت��م ب���ەرام���ب���ەر ب���ە زاراوەی ن���ەوەی 

ن��وێ ه��ەب��ووە و ئەمە ب��ۆ ج��اری س��ەدەه��ەم��ە هەوڵمدا ئ��ەو ب��ڕوای��ە دەرب���ڕم كە 

ل��ەخ��ەی��اڵ��دان��ی م��ن��دا شتێك وێ��ن��ا ن��ەك��راوە ب��ەن��اوی ن���ەوەی ن���وێ، ئ��اخ��ر ئێمەی 

ك����ورد خ���اوەن���ی ن���ەوەك���ان ن��ی��ن )ن�����ەوەی ك���ۆن و ن����وێ( ئ����ەوەی ه��ەی��ە ت��ەن��ێ ی��ەك 
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ن����ەوەی ك��ۆن��ە، ئ��ەوی��ش ل��ەی��ەك ب��ۆت��ە و س��ن��ووری داخ�����راودا ب��ی��ری ك���ردۆت���ەوە و 

گەشەی كردووە. دەخوازم بڵێم ئێمە كولتوور و تێگەیشتنی باو و باپیرانمان 

بەبێ دەستكاریی لەڕێی جیناتەوە پێگەیشتووە، لە باشترین حاڵەتدا تەنیا 

ل���ەس���ەر ئ��اس��ت��ی ف����ۆرم ل���ەب���اوان���م���ان ج���ودای���ن ئ���ەگ���ەرن���ا درێ����ژەپ����ێ����دەری ه��ەم��ان 

روانگە و تایبەتمەندییە كەسییەكانی ئەوانین، رەنگە هەبن دژ و پێچەوانەی 

ب���ڕواك���ەی م��ن ب���ن، ب���ەاڵم ن��ات��وان��م ب��ی��رك��ردن��ەوەی خ���ۆم ب��ش��ارم��ەوە، دەب���ێ لێم 

قبوڵ بكەی ب���اوەڕم ب��ەو ن��ەوەی��ە نییە ت��ۆ پرسیاری ل��ەب��ارەوە دەك��ەی��ت، ب��ەاڵم 

ل��ێ��رە ش��ت��ێ��ك ه��ەی��ە دەم�����ەوێ ئ���ام���اژەی ب���ۆ ب���ك���ەم، ل���ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ئ��ێ��م��ە گ��ەن��ج 

دەژی، دی��ارە مەبەستم لەو مرۆڤانەیە تەمەنیان لەنێوان 17-45 ساڵییە، 

بەاڵم بۆئەوەی بەنەوەی نوێ ناودێریان بكەین كارێكی ئەستەمە و غەدرێكی 

گەورەشە، چوونكە نەوەی نوێ دەبێ هەڵگری بیرۆكە و روانین و جیهانبینی 

و خوێندنەوەی نوێ بێت و عەر�سی سیستمی كۆن بە تێزە نوێیەكان بهەژێنێت 

و داگیری بكات.  

لەبەرئەوە وەاڵمەكە ل��ەوەدا كورت دەكەمەوە ئەو توێژەی گەنجەی كە 

خۆیان بەنەوەی نوێ و ئەڵتەرناتیڤی نوێ دەزان��ن نەك هەرگیز نوێ نەبوون 

بەڵكو لەگێژاوی نوستالیژیا و كۆاڵنە تاریكەكانی كولتووری باواندا رێگەیان ون 

ك���ردووە. حسێن دەروێ��ش ج��وان وەسفی ئ��ەم نەوەیە دەك��ات ب��ەوەی )چ��اوی 

لەئارامییە بەاڵم نازانێ بەكام رێگادا بڕوات هیوای رزگاربوونە لەنەهامەتی، 

بەاڵم دەیەوێت بە كەرەستەكانی ئەوانی دی و نەخشەكانیان رزگاری بێ(. 

گ��ەن��ج: ب�����ەردەوام ئ��ەو رای���ە ف���ەرزك���راوە ب��ەس��ەر گ��ەن��ج��ان��دا س��ی��اس��ەت و 

گەنج دووشتی لێك دابڕاون ئەمە چۆن دەبینی؟. 

ستیڤان شەمزینی: ئێمە زۆرم����ان نییە ل��ەس��ەر ك��ەس س��ی��اس��ەت دەك��ات 

ی�����ان ن�����ا، ب�����ەب�����ڕوای م����ن س���ی���اس���ەت ت���ای���ب���ەت ن��ی��ی��ە ب����ە چ��ی��ن��ێ��ك ی�����ان ت���وێ���ژێ���ك، 
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دك���ارێ گەنجانیش بەپێی وی��س��ت و ئ�����ارەزووی خ��ۆی��ان ب��ەش��داری��ی ل��ە ك��ردەی 

س���ی���اس���ی���دا ب�����ك�����ەن، م�����ن ئ������ەو ح����اڵ����ەت����ە ب����ەن����ات����ەن����دروس����ت دەزان����������م گ���ەن���ج���ان 

ب��ەك��ۆم��ەڵ ل��ەس��ی��اس��ەت ه��ەڵ��ب��ێ��ن ه�����ەروەك چ���ۆن ب��ەه��ەڵ��ەی دەزان�����م ه��ەم��وو 

س��ی��اس��ی��ی��ەك��ی ب���ەح���ت ب����ن، دەك������رێ ه��اوس��ەن��گ��ی��ی��ەك راب���گ���ی���رێ. ج���ارێ���ك���ی دی 

جەختدەكەمەوە لەسەر ئەوەی لەالی من هیچ كارێك بەتۆپزی نییە، هەموو 

ك��ارێ��ك ئ��ارەزووم��ەن��دان��ەی��ە. ب��ا ل��ەب��ی��رم ن��ەچ��ێ ئ���ەوەش ئ��ی��زاف��ە ب��ك��ەم سیاسەت 

ل���ەم رۆژه���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت���ەدا وێ��ن��ەی��ەك��ی ئ���ەوەن���دە ق��ێ��زەون و ناشیرینی هەیە 

وایكردووە نەك گەنج هیچ كەس حەزی لێنەكات، چوونكە سیاسەت لەم 

دەڤ����ەرەدا یەكسانە بەخوێن و ك��اس��ەس��ەر و توندوتیژیی و هاوشێوەكانیان، 

ب���ەاڵم گەنجانیش خ��ۆی��ان تێگەیشتنی خ��راپ��ی��ان ب��ۆ م��ەس��ەل��ەك��ە ه��ەب��ووە بە 

تایبەت چەمكی حزبایەتی و سیاسەتیان تێكەاڵو كردووە و وەك یەك دەیبینن. 

دوا قسە ئ��ەوەی��ە ئ��ەگ��ەر گ��ەن��ج ب��ەش��داری��ش ب��ێ ل��ەك��ای��ەی س��ی��اس��ەت��دا، ب��ەاڵم 

ئەگەر بەهەمان رێگای سیاسەت باوی باوكەكاندا هەنگاوی هەڵهێنا پێموایە 

هیچ لە واقعەكە ناگۆڕێ چوونكە دواج��ار سیاسەت، سیاسەتی تەقلیدیی 

و كۆنە جا بەدەستی پیر یان گەنجەوە بێت هیچ جیاوازییەكی ئەوتۆی نییە.

گەنج: رێكخراوەكانی گەنجان چۆن دەبینیت و تاچەند ئەكتیڤ بوون 

لەكارەكانیاندا؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: خ�����راپ دەی���ان���ب���ی���ن���م، ج�����ارێ ه����ەر ل���ەب���ن���ەڕەت���ەوە ئ��ەو 

خ����ڕب����وون����ەوەی����ەی گ���ەن���ج���ان���ی س�����ەر ب����ە ح���زب���ەك���ان ه����ۆزگ����ەرای����ی و ج���ەم���اع���ەت 

ج��ەم��اع��ەت��ێ��ن��ەی��ە ن���ەك ش���ێ���وازی ك����اری رێ���ك���خ���راوەی���ی، م���ن پ��ێ��ك��ەن��ی��ن��م دێ ب��ەو 

رێ���ك���خ���راوان���ە و ه����ەر دەڵ���ێ���ی داه����ۆڵ����ی ن����او دەغ���ڵ���ن چ���ەق���ێ���ن���راون ب���ۆ ت���رس���ان���دن و 

زراوب����ردن����ی چ��ۆل��ەك��ە ی��اخ��ی��ی��ەك��ان. ئ��ەوج��ا ح���ەز دەك����ەم پ��رس��ی��ار ل��ە ت��ۆ ب��ك��ەم، 

ئ��ەن��دام��ان��ی رێ��ك��خ��راوی الوان����ی ح��زب��ی )س( چ��ی ج��ی��اوازی��ی��ەك��ی ئ��ەوت��ۆی��ان هەیە 
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ل���ەگ���ەڵ پ���ی���اوە پ��ی��ر و ك��الس��ی��ك��ی��ی��ەك��ان��ی ه���ەم���ان ح�����زب؟ ئ����ەو ج�����ۆرە رێ���ك���خ���راو و 

گ��روپ��ان��ە ن��ات��وان��ن س��ەرن��ج��م راب��ك��ێ��ش��ن و وا دەزان�����م م��ێ��ش��ن ب���ەالم���دا گ��ی��زەی��ان 

دێ. ئەم رێكخراوانە یەكەیەكی حزبین و بەڵێ لەو ب��وارەدا و لە كۆكردنەوەی 

گەنجان ل���ەدەوری ستراتیجی حزبەكانیان ئەكتیڤ ب��وون، ئ��ەم رێكخراوانە 

لەسەر ترس و بیم گەنجان پەروەردە دەكەن چوونكە رێكخراوەكانیان كوڕی 

مندااڵنی نەوەی كۆن و تەقلیدییە ئەو نەوەیەی هەر وەك )حسێن دەروێش( 

دەڵێ لەوەهمەكانییەوە تر�سی بە میرات بۆ بەجێهێشتووین.  

گ��ەن��ج: گ��ەن��ج��ان��ی ئێمە ك���ەم دەخ��وێ��ن��ن��ەوە و زی��ات��ر خ��ەی��اڵ��ی��ان الی شتی 

الوەكییە ئایا ئەمەش كێشە نییە؟.  

ستیڤان شەمزینی: نەخێر، لە تۆ دەپرسم ئایا گەنجان چی بخوێننەوە؟ 

ئ��ەو ه��ەم��وو درۆ و دەل��ەس��ەی��ەی رۆژن��ام��ە مخابەراتییە ب��ەن��او سەربەخۆكان؟ 

یان ئەو لێشاوە ئینشا و پەخشانانەی بەناوی لێكۆڵینەوەوە دەرخواردمانی 

دەدەن؟ ی��ان ئ��ەو دەری��ای��ە ل��ە دزی ئ��ەدەب��ی و وەرگ��ێ��ڕان��ی س��ەق��ەت و ق��ۆڕ؟ ئایا 

گەنجان ش��ەڕە دەن���دوك و جنێوی نێو ماڵپەڕەكانی ئینتەرنێت بخوێننەوە؟ 

ی��ان وتارەكانی س��ەروەری��ی ح��زب و بە ئەفسانەكردنی س��ەرك��ردە؟ لەڕاستیدا 

زۆر ك��ت��ێ��ب و وت�����اری دەگ���م���ەن دەب��ی��ن��م ش���ی���اوی ئ����ەوە ب��ێ��ت م����رۆڤ ك��ات��ی خ��ۆی 

بەخوێندنەوەیەوە بكوژێت، ئیتر با گەنج جیا نەكەینەوە چوونكە ئ��ەوە بە 

تەنیا گەنج نییە ناخوێنێتەوە، ئەوە هەموو كورد و تەنانەت نووسەرانیشە 

ناخوێننەوە، پێشنیار دەك��ەم بۆ گەنجان هیچ شتێك نەخوێننەوە چوونكە 

ش��ت��ێ��ك ن��ی��ی��ە ل�����ەم واڵت��������ەدا ش����ی����اوی خ���وێ���ن���دن���ەوە ب���ێ���ت. ب����ۆ الی����ەن����ی دووەم������ی 

پ��رس��ی��ارەك��ەت ل���ەوە تێناگەم شتی الوەك���ی چییە؟ ئ��ەگ��ەر ب��ەخ��ۆ رازان���دن���ەوە و 

كەشخەیی گەنجان دەڵێی الوەكی ئەوە تۆی بەهەڵەداچوویت نەك گەنجان! 

ئ��ی��ت��ر گ��ەن��ج چ��ی ب��ك��ات ئ��ای��ا ببێتە پ��اس��ەوان��ی ب��ەرپ��رس��ە دزەك�����ان ی���ان پ��رس��گ��ەی 
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ب��ارەگ��ا حزبییەكان؟ ی��ان چ���ەورەی ح��زب��ە سەقەتەكانمان؟ ئ��ەی ئ��اف��ەری��ن بۆ 

ئەو گەنجانەی بایكۆتی حزبی كوردیتان كرد، ئەوە باشترین سیاسەت بوو، 

باشترین شۆڕش بوو، تكایە بەردەوام بن. 

گ���ەن���ج: ت���ۆ خ����ۆت گ��ەن��ج��ی و س��ااڵن��ێ��ك��ی زۆری������ش ل���ەس���ی���اس���ەت و ح��زب��دا 

ك����ارت����ك����ردووە ت���اچ���ەن���د ت��ێ��ك��ش��ك��ان��ەك��ان��ت ل�����ەو ب���������وارەدا ب���ۆت���ە ه�����ۆی ئ�����ەوەی 

بەتەواوی سیاسەت رەت بكەیتەوە؟.  

ستیڤان شەمزینی: ل��ەب��ە�س��ی ك��ۆت��ای��ی پ��رس��ی��ارەك��ەت��ەوە دەس���ت پێدەكەم 

دەمەوێ ئەوەت بۆ راست بكەمەوە كە هەرگیز سیاسەتم رەت نەكردۆتەوە، 

الم��وان��ی��ی��ە س���ی���اس���ەت داب����ڕاوب����ێ ل���ە ژی���ان���ی ه��ی��چ ك�����ەس، س���ی���اس���ەت ه���ون���ەری 

بەڕێوەبردنی ژیانە، بەاڵم داوام كردووە گەنجانی ئەم واڵتە و هەموو خەڵك 

حزبی كوردیی تەاڵق بدەن. سەبارەت بە ئەزموونی خۆم لەبواری سیاسەت و 

حزبایەتیدا زۆر بەوە شادمانم بۆ رۆژێك چییە ئەندامی یەكێتی و پارتی نەبووم 

بەڵكو ك��ادری حزبێكی چەپ ب��ووم، نایشارمەوە تێكشكاین نەك تێكشكام، 

دواتر زانیم سیاسەت و حزب مەكینەیەك بوون ژیانی الوییان هەڵلووشیم، 

خۆ ئەگەر دەس��اڵ لەمەوبەر بگەیشتمایەتە ئ��ەو قەناعەتەی ئەمڕۆ و لەوە 

حاڵی بووبام ك��ۆی داشەكانی شەترەنجی رۆژه��ەاڵت��ی نێوین، دەرەوەی خۆی 

»رۆژئ����اوا« دەیجوڵێنی ئ��ەوە هەرگیز سیاسەت و حزبایەتیم ن��ەدەك��رد لەبری 

ئ��ەوە ه��ەر دڵ��داری��ی و عەشقم دەك���رد، وەل��ێ ب��ەداخ��ەوە رۆش���ت، گ��ەر جارێكی 

دی ژیانم بگەڕێتەوە مقەڕەكان دەكەمە جێژوان.  

گەنج: ب���ەردەوام رەخنە دەگ��ری��ت و نووسینەكانت ه��ەم��ووی رەخنەن 

هەست بەوە ناكەیت تەنیا دەتوانی رەخنەگر بیت؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: خ��ۆزگ��ە ب��م��ت��وان��ی��ب��ا ب��ب��م��ە رەخ��ن��ەگ��رێ��ك��ی ئ��ەك��ادی��م��ی و 

پسپۆر، ئ��ەوەی تۆ بەنەنگی تێیدەگەی الی من جێگەی ئەوپەڕی شانازییە، 
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ه��ەم��ی��ش��ە ش���ان���ازی���ی ب�������ەوەوە دەك������ەم ب��������ەردەوام رەخ���ن���ەگ���ر ب�����ووم و ه��ەوڵ��ی��ش 

دەدەم ه���ەر ب���ەو ش��ێ��وەی��ە ب��م��ێ��ن��م��ەوە. دەم�����ەوێ ب��ڵ��ێ��م رەخ���ن���ە ت��ەن��ێ ئ���ەو دی���وە 

ناشیرینە نییە بەسەر كولتووری رۆشنبیریی ئێمەدا زاڵ��ب��ووە، چوونكە كۆی 

رەخنەكانی ئێمە رەخنەی ئایدۆلۆژیی و شەخ�سی و حزبین نەك ئەپستیمی و 

لۆژیكی.  ئاخر ئازیزم ئەوەی ئەوروپای گەیاندە ئەم دۆخەی ئێستای رەخنە 

و گومان بوو، چوون رەخنە لەخۆیدا جۆرێكە لە مەعریفە، ئارەزوو دەكەم 

ئ���ەو وت����ەزای����ەی رۆژی�����ە گ�����ارۆدی ب��ەب��ی��رت ب��ه��ێ��ن��م��ەوە ك���ە دەڵ����ێ )گ��رن��گ��ت��ری��ن شت 

ئەوروپا بەخشیویەتی تەكنۆلۆژیا نەبوو بەڵكو رەخنە ب��وو، ئ��ەوەی ئەوروپا 

ب��ەخ��ش��ی��وی��ەت��ی ل��ە س��وق��رات��ەوە ت��اك��وو ك��ان��ت، ل��ە ك��ی��ارك��ی��گ��اردەوە ت��ا م��ارك��س، 

ل��ە ن��ی��چ��ەوە ت��ا ه��ۆس��رل، ب���اوەڕ ن��ەب��وو گ��ووم��ان ب���وو(. ئ��ەگ��ەر ب��گ��ەڕێ��م��ەوە سەر 

پرسیارەكەت لەحاڵەتی كۆمەاڵیەتی خۆشمدا ه��ەروام، ه��ەردەم لەماڵەوە 

پێمدەڵێن شتێ نییە تۆ لێی رازی بیت، من بۆیە دەژیم تا ناڕازی بم، چوونكە 

دەم���ەوێ شتەكان بگەنە حاڵی ك��ەم��اڵ، ل��ەوان��ەی��ە ت��ا راددەی����ەك ل��ەم رووەوە 

میسالی بم، بەاڵم ئەركی هەموو مرۆڤێكی هۆشیارە بەردەوام بەچاوی گومان 

و رەخنەوە لە شتەكان بڕوانێت. 

گ���ەن���ج:  چ����ۆن ل���ەزان���ك���ۆ و ئ��ەك��ادی��م��ی��ا دەڕوان����ی����ت ئ���ای���ا چ رۆڵ��ێ��ك��ی��ان لە 

كۆمەڵگەدا بینیوە؟. 

ستیڤان شەمزینی: س��ەرەت��ا دەگ��ەڕێ��م��ەوە س��ەر رەگ���ی وش���ەی ئەكادیمیا، 

ل����ەب����ن����ەڕەت����دا ئ���ەك���ادی���م���ی���ا ل����ەچ����اوگ����ی ئ����ەك����ادێ����م ی�����ان ئ���ەك���ادی���م���ۆس وەرگ�����ی�����راوە 

و وش����ەی����ەك����ی ی���ۆن���ان���ی���ی���ە، ب���ەپ���ێ���ی م���ی���ت���ۆل���ۆژی���ای گ���ری���ك���ی ئ����ەك����ادێ����م پ���اڵ���ەوان���ێ���ك���ی 

ئەفسانەیی كۆنە، هەر بەپێی گێڕانەوە میتۆلۆژییەكان پاڵەوانی ئەفسانەیی 

)تێستێ( هەستاوە بەڕفاندنی )هێلینا( و شاردوویەتەتییەوە، ئ��ەم هێلینایە 

خوشكی )دێ��وس��ك��وور(ەك��ان ب���ووە، ئ��ەك��ادێ��م ی��ارم��ەت��ی دێ��وس��ك��وورەك��ان��ی داوە 
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ب��ۆ رزگ��ارك��ردن��ی خوشكەكەیان. ت��ۆ سەیر بكە سترۆكتۆری وش��ەك��ە لەناوی 

قارەمانێكی ئەفسانەییەوە خواستراوە كە هێمایە بۆ یاخیبوون و سەركێ�سی 

و جەرائەت، بەبۆچوونی من ئەكادیمیا یان زانكۆی ئێمە زانكۆیەكی دەستەمۆ 

و ه��ەژارە، ئەكادیمیا لەتوانایدا نییە تێزی نوێ و روانینی نوێ بەرهەمهێنێت 

و هیچ چاوەڕوانییەكی لێناكرێت، ه���ەروەك مامۆستا رێ��ب��وار سیوەیلی دەڵ��ێ 

زانكۆی ئێمە هەر چوار ساڵ جارێ بڕوانامە دەبەخشێتەوە و تەواو.  

لەالیەكی تریشەوە دوو زلحزبەكەی كوردستان زانكۆ بە قەاڵی خەیبەر 

دەزان���ن و ه��ەوڵ��ی فەتحكردنی دەدەن و ل��ە ه��ەم��وو رووی��ەك��ی��ش��ەوە ئەكادیمیا 

ت��ەس��ل��ی��م��ی��ان ك����راوە ن���ەك ت��ەس��ل��ی��م ب����ووە. ب��ە راش��ك��اوی��ی پ��ێ��ی ل��ێ��دەن��ێ��م گ��اڵ��ت��ەم 

ب��ە ئەكادیمیا دێ ت��ۆ سەیربكە خ��وێ��ن��دك��اری وام دی���ووە چ���وار س��اڵ ل��ە زانكۆ 

رۆژن��ام��ەن��وو�س��ی خ��وێ��ن��دووە كەچی دوای دەرچ��وون��ی نەیتوانیوە ریپۆرتاژێك 

ئ����ام����ادە ب����ك����ات. ل���ەح���ەق���ی���ق���ەت���دا م����ن ب��������اوەڕم ب����ە م���م���ارەس���ە ه����ەی����ە، چ��وون��ك��ە 

لەوانەیە ئ��ەو وت��ە تەقلیدییە باشترین وەاڵم بێت بۆ ئەكادیمیستەكان ئەوە 

هەر ئەزموونگەرەكان بوون تیۆرەكانی ئەكادیمیایان داڕشتووە، پرسیارەكە 

ئەوەیە ئەی ئەوان لەچی ئەكادیمییەك دەرچوون؟ نمونەی خۆم دەهێنمەوە 

كە هیچ بڕوانامەیەكم نییە لەهیچ ئەكادیمییەك لە بواری رۆژنامەنووسیدا، 

بەاڵم هەستدەكەم لەوانە پێرفێكتترم كە لە ئەكادیمیا كاتی خۆیان بەفیڕۆ 

داوە، دواج�������ار ئ��ەك��ادی��م��ی��ای ئ��ێ��م��ە ج���ی���اوازی���ی���ەك���ی ل���ەگ���ەڵ ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی ت��ری 

خوێندن نییە و كەسیش ه��ەس��ت ب���ەرۆڵ و ك��اری��گ��ەری��ی زان��ك��ۆ ن��اك��ات ل��ە هیچ 

ئاستێكدا.  

گەنج:  گەنجی كورد چی بكات بۆ بەدەستهێنانی مافەكانی و سەركەوتنی 

پڕۆژەكانی؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: گ��ەن��ج��ی ك���ورد دەب��ێ��ت ل��ەب��ی��ر و ك���رداری���دا م��م��ارەس��ەی 
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ژی��ان��ی گ��ەن��ج��ان��ەی خ���ۆی ب��ك��ات ئ��ەوك��ات دەس���ەاڵت���ی ك���ۆن ب��ۆ خ���ۆی دەك��ەوێ��ت��ە 

پەڕاوێزەوە، روونتر بڵێم ئەگەر تۆ گەنج یان نەوەی نوێت هەبوو ئەوە لەخۆیدا 

بە مانای جێ پێلێژكردنی ن��ەوەی كۆنە، ئەگەریش دەت��ەوێ بزانی چۆن گەنج 

یان نەوەی نوێ سەردەكەوێ دەبێ گەنج بەردەبارانی سیستمی كۆن و دنیای 

كۆن و بیری كۆن بكات و لەبەرامبەریشدا بیرۆكە و دنیای نوێ چێ بكات. بەاڵم 

هەتا ئەم ساتەوەختەش نەوەی نوێ لەئارادا نییە و گەنجی كورد وێنەیەكی 

فۆتۆكۆپیكراوی باوانی خۆیەتی و بەم وەزعەوە مەحاڵە ئومێدێك هەبێت بۆ 

گۆڕانی باری ژیانی، خواش دەزانێت ئەو پرۆسەیە چەند دەخایەنێ تا نەوەی 

نوێ لە هێلكەكەی سەر دەجوقێنێت.   

گەنج: دوا پرسیارم ئەوەیە بۆچی ئەوەندە رەشبینیت و بەبێ هیواییەوە 

لە شتەكان دەڕوانیت؟. 

ستیڤان شەمزینی: من ناوی نانێم رەشبینی، بەپێچەوانەوە ئەوەی تۆ بە 

رەشبینی تێیدەگەی واقیعبینییە، ئەز واقیعەكە وەك خۆی و بێ پێچ و پەنا 

دەردەخ���ەم، ئیتر كێشەم نییە تۆ چ ناوێكی لێدەنێی، رەشبینی یان سپیبینی. 

وا هەستدەكەم لەواقیعێكی وەك ئەمڕۆدا تەنیا گەمژەكان خۆشبینن، ئەو 

هەموو ناعەدالەتی و چەوتی و ناهەموارییە دەبینم لەسەر ژیانی مرۆڤ ئیتر 

چ��ۆن رەشبین ن��ەب��م؟ كاتێ ئ��ەو بەهایانەی ه��ەم��وو ژی��ان��ی خ��ۆم��ان لەپێناویدا 

كرد بەسووتەمەنی هەرەسیان هێنا و هەموو خەونەكانمان بوون بە زوخاڵ 

و هیواكانمان وەك بەفری ب��ەر هەتاو ت��وان��ەوە، ئیدی رەشبینی تاكە شتێكە 

ئامادەییەكی جیددی هەیە و هەژموونی خۆی بەسەرتدا دەسەپێنێت. جگە 

لەوەش مرۆڤ لەناخیدا جۆرێك لە رەشبینی هەڵگرتووە و لەگەڵ تەمەنیدا 

نەشونما دەك���ات، منیش وەك مرۆڤێك ب��ەدەر نیم ل��ەم حاڵەتە و ت��ۆش هەر 

بەهەمان شێوەیت.  
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حەز دەكەم منیش وەاڵمەكەی خۆم دەربارەی رەشبینی و گەشبینی بەم 

وت��ەی��ەی گ��ۆن��ت��ەگ��راس ك��ۆت��ای��ی پێبێنم ك��ە دەڵ����ێ: ه��ەت��اوەك��و ئ���ەو ب����ەردە مابێت 

سیزیف رایدەكێشێتە س���ەرەوە ئ��ەوە هیچ كۆتاییەك نییە. ل��ێ��رەدا مەبەست 

ل��ەو كارەساتە دابەزیوانە نییە بەهۆی هێزەكانی ئەودیو سروشتەوە، بەڵكو 

م���ەب���ەس���ت ل����ەوان����ەی����ە م������رۆڤ ئ�����ام�����ادەی دەك��������ات، ب����ە ت���ەن���ی���ا م��ەب��ەس��ت��ی��ش ل��ە 

سیناریۆ گەورەكانی ئەتۆمی نییە، یان ئەو سروشتەی مرۆڤ وێرانی كردووە 

تاكو چینی ئ���ۆزۆن، م��رۆڤ ب��ە هیچ شتێكی ق���ەدەر و دوع��اك��ان، ت��ەن��ان��ەت ئەو 

گەشبینییەش ك��ە ب��ەپ��ش��ك ب��ەس��ەر ه��اوواڵت��ی��ان��دا داب����ەش دەك��رێ��ت رزگ���اری 

نابێت، بەڵكو بە چاالكی مرۆڤانە رزگاری دەبێت. 

*ئ����ەم چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ە ل��ە ژم����ارە »4«ی گ���ۆڤ���اری »گ���ەن���ج« ل��ە ه��اوی��ن��ی ساڵی 

2006 باوكراوەتەوە. 
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رامانێك لە شیعر و عەشق و جوانی

ئینتەرڤیو: هەژار خاتەمی

چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ی گ���ۆڤ���اری »م���ه���اب���اد« ل���ەگ���ەڵ ش��اع��ی��ر و ن���ووس���ەر »س��ت��ی��ڤ��ان 

شەمزینی« لە نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس، لە شاری »بیلەفێڵد«ی ئەڵمانیا 

لە مانگی مارتی 2017.

پرسیار: تكایە لە سەرەتا دا خۆتمان بۆ بناسێنە و كار و چاالكییەكانتمان 

بۆ باس بكە. نازناوی »ئیمپراتۆری عیشق و جوانی«ت لە سەر خۆت داناوە 

و لە زۆرب���ەی شیعر و نووسراوەكانتدا ب��اس لە عیشق و ئ��ەوی��ن، جوانی و 

ماچ دەكەی، چ پێناسەیەك بۆ عیشق و جوانی و ئەوین دەكەی؟.

س���ت���ی���ڤ���ان ش���ەم���زی���ن���ی: ه���ی���چ ح������ەزم ل�����ەو رەف�����ت�����ارە ن��ی��ی��ە رۆژن����ام����ەوان����ەك����ان 

نووسەرێك ناچار دەكەن بكەوێتە با�سی خودی خۆی، یان پەسنی خۆی بكا، 

ئ��ەم��ە ن��ووس��ەر ف��ێ��ری ن��ارس��ی��س��زم دەك����ات. ل��ە راس��ت��ی��دا ل��ەو پ��رس��ی��ارە رادەك���ەم 

ك���ە ك���ێ���م؟ خ��ۆی��ش��م وێ���ڵ���ی وەاڵم������ی ئ����ەو پ���رس���ی���ارە ق����ورس����ەم! ك����ەی گ��ەی��ش��ت��م��ە 

وەاڵم��ێ��ك پێتان رادەگ��ەی��ەن��م م��ن ك��ێ��م!. ع��ەزی��ز نەسین ب��ە پ��ەڕەم��ووچ��ی خۆی 
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هەندێ بیرەوەریی لەسەر ژیانی نوسیوە، لەوێدا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات »وەك 

هەمیشە فریا نەكەوتم ناوێك بۆ پاشناوی خانەوادەیم دیاری بكەم و هەموو 

ناوە باشەكان برابوون. ناچار بووم ناوی )نەسین( دیاری بكەم. نەسین واتە 

)ت��ۆ چ��ی��ت( دەم��وی��س��ت ه��ەر كاتێك بانگم دەك���ەن بیر ل���ەوە ب��ك��ەم��ەوە ك��ە ئایا 

بە راس��ت من چ��ی��م؟«. منیش ه��ەروا زۆرج���ار كە پێمدەڵێن تۆ كێیت؟ نازانم 

چ��ی وەاڵم ب���دەم���ەوە، پێشتر پ��ێ��م��واب��وو »زۆرب������ا«ی ی��ۆن��ان��ی��م، دوات����ر خ���ۆم وەك 

»دۆن��ك��ی��ش��ۆت« دەه��ات��ە ب��ەرچ��او، هاوڕێیەكی كچم وت��ی ن��ا ت��ۆ »ك��ازان��ۆڤ��ا«ی��ت، 

ب����رادەرە نزیكەكەشم دەی��وی��س��ت خ��اڵ��ە ه��اوب��ەش��ەك��ان��ی م��ن و ئاكلی ش��ەق��اوە 

»پ����اڵ����ەوان����ی س������ادق ه����ی����دای����ەت« ب����دۆزێ����ت����ەوە، ك���ەچ���ی ت������ازە زان����ی����ووم����ە زۆر ل��ە 

كاراكتەری »مۆرسۆ«ی رۆمانی »نامۆ«ی »ئەلبێر كامۆ« دەچ��م. حەزدەكەم 

ئ���ەوەش بڵێم م��ن ل��ە رێ��گ��ەی پیاهەڵدانەكانی خ��ۆم��ەوە م��ەن��اس��ن، بەڵكو لەو 

دەقانەدا بمدۆزنەوە دەیاننووسم، ئاخر منی راستەقینە لە نووسینەكانمدا 

بەرجەستە بووم.

ب����ۆ ب����ە�س����ی دووەم��������ی پ���رس���ی���ارەك���ەش���ت، ب���ەدەس���ت���ی خ�����ۆم ه���ی���چ ن���ازن���اوێ���ك���ی 

وەك »ئ��ی��م��پ��رات��ۆر و ژەن����راڵ����ی ع���ەش���ق«م ن���ەك���ردۆت���ە پ���اش���ن���اوم، ئ�����ەوە ه��ەس��ت��ی 

خوێنەرەكانمە كە نازناوی »ژەنراڵی عەشق«یان بەسەردا بڕیم، زۆرجاریش 

بە ئیمپراتۆر ناوم دەهێنن. ئەوەش راستە زۆرینەی نووسینەكانم لە ستای�سی 

عەشق و ئ��ەوی��ن��دای��ە، ب��ەاڵم هیچ ك��ات عەشق ب��ەو بەرینی و ت��ان��وپ��ۆوە ك��ورت 

ن���اك���ەم���ەوە ب���ۆ ب���ازن���ەی داخ�������راوی ی����ەك ت���اك���ە پ��ێ��ن��اس��ە. زۆر دەم��ێ��ك��ە وت���ووم���ە 

»تازەترین پێناسە بۆ عەشق ئەوەیە عەشق پێناسە ناكرێت«. لە ساڵی 2000 

لە نامەیەكدا بۆ یار نووسیبووم »ناتوانم پێناسەی عەشقت بۆ بكەم، بەاڵم 

عەشق پەتی سێدارەی گەردنی رۆح��ە، ئەوەندە ئەزانم عاشق مازۆخییە و 

چێژ ل��ەو س��زای��ە وەردەگ����رێ ب��ە عەشق ن��اودێ��ر ك���راوە. ئ��ەوەن��دە دەزان���م عاشق 



211

ستیڤان شەمزینی

لە ژوورێكی رازاوە و پڕ زەخرەفەی وەك دڵی مەعشووق كۆت كراوە. ئەوەندە 

ئەزانم عاشق دیلی دڵی خۆیەتی. دڵ وەك خەسڵەتە بایۆلۆجییەكە نا، بەڵكو 

وەك ئ���ەو ه��ێ��زەی س���ۆز و ه��ەس��ت دەج��وڵ��ێ��ن��ێ و ل��ە ش��ەڕێ��ك��ی ن��ەپ��س��اوەش��دای��ە 

لەگەڵ ئاوەزی ناو سەرمان«. خوالسە لە دیتنی ئەزدا عەشق هێزێكە كە هیچ 

پێناسەیەك دەرەقەتی نایەت، عەشق پێدراوێكە لە دەرەوەی پێناسەكان.

پ���رس���ی���ار: ل���ە ج��ێ��گ��ای��ەك ع��ی��ش��ق زۆر ن��اش��ی��ری��ن پ��ێ��ن��اس��ە دەك�������ەی: »ل��ە 

كۆتاییدا عەشق* خ��ووی ئەو دیكتاتۆرانەیە* دەیانەوێ نیشتمانی دڵت 

داگیر بكەن* عەشق داگیركردنێكی چاوچنۆكانەیە و بۆ هەمیشەش بەم 

ش��ێ��وەی��ە دەم��ێ��ن��ێ��ت��ەوە« ب��ۆ پ��ێ��ت��وای��ە ك��ە ع��ی��ش��ق خ��ووی��ەك��ی دی��ك��ت��ات��ۆران��ەی 

داگیركەرییە؟.

ستیڤان شەمزینی: پێویستە سەرەتا ئەوە بزانیت ئەو تێكستە بە زمانێكی 

مەجازی لە بارەی عەشقەوە هاتۆتە دواندن. ئەمە پێناسەكردنێكی ناشرین 

نییە بەڵكو هەوڵێكە بۆ پەسنی ئەو پرۆسەیەی ناوی عەشقە. لە هزرینی مندا 

عەشق ئەو دیمەنە بەرچاوەی ژوان و دەستلەمالنی خۆشەویستەكان نییە، 

نا عەشق زۆر لەو دیمەنە بااڵترە، عەشق پرۆسەیەكی رۆحییە، ئاوێتەبوونی 

عاشق و مەعشووقە لە بۆتەی یەكتردا. لێرەوەیە پێموایە عەشق رەفتارێكی 

دی��ك��ت��ات��ۆران��ەی��ە، داگ��ی��رك��ردن��ە ب���ە م���ان���ای ت�����ەواوی وش���ەك���ە، ل���ەب���ەرئ���ەوەی بە 

س���ادەت���ری���ن دەرب���ڕی���ن دەت���وان���م ب��ڵ��ێ��م ع��اش��ق ن���ای���ەوێ چ����اوی م��ەع��ش��وق��ەك��ەی 

جگە ل��ە خ��ودی خ��ۆی هیچ ك��ە�س��ی ت��ر ببینێ، عاشق كۆنترۆڵی هەست و دڵ 

و رۆح��ی مەعشووق دەك��ا و دەیخاتە چێوەی هەست و دڵ و رۆح��ی خۆیەوە. 

ب��ەڵ��ێ ع��ەش��ق رەف��ت��ارێ��ك��ی دی��ك��ت��ات��ۆران��ەی��ە، بریتییە ل��ە پ��رۆس��ەی داگ��ی��رك��ردن��ی 

هۆش و سۆز و دڵ. رەنگە ئەوەش پێناسەكردنێكی ناشرین نەبێت، تەنانەت 

هەندێك لە پسپۆرانی سایكۆلۆژیی عەشق بە نەخۆ�سی دەروونی ناودەبەن، 
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ل����ەب����ەرئ����ەوەی ك��ەس��ێ��ت��ی ع���اش���ق ب���ێ ب���وون���ی م���ەع���ش���ووق ه���ەس���ت ب���ە ل��ەن��گ��ی و 

ناتەواوییەك دەكات لە دەروون و رۆح و هەستەكانی خۆیدا.

ئ���ەم���ە داگ����ی����رك����ردن ن���ەب���ێ چ��ی��ی��ە ت���ۆ ل���ە ن��ێ��و ش����ەش م��ل��ی��ار م����رۆڤ����دا، ت��اك��ە 

مرۆڤێك بە خەون و هەستەكانی خۆت گەمارۆ دەدەیت؟. ئەمە داگیركردن 

ن���ەب���ێ چ����ی ن���اوێ���ك���ی ت�����ری ل���ێ���دەن���رێ ل����ە ن���ێ���و ئ�����ەو ح���ەش���ام���ات���ە دڵ�����ی ك���ەس���ێ���ك ب��ە 

قورسایی هەست و سۆز پڕ دەكەیت لە خودی خۆت؟. عەشق پرۆسەیەكی 

دیكتاتۆرانە و داگیركارییە، بەاڵم با لە بیرمان نەچێت جوانترین داگیركارییە 

و شیرینترین رەفتاری دیكتاتۆرانەیە. رەنگە مرۆڤ كاتێك عاشق دەبێت بەر 

نەفرەتی ئاسمان كەوتبێ، چوونكە بەرچاوی لێڵ و تاریك دەبێت، هەروەك 

خ��ۆم عەشقێكی لەمجۆرە ئ��ەزم��وون دەك���ەم، رەنگە بە وت��ەی »نیمایوشج« 

تاوانێكی گەورەش بێت كاتێ لە نامەیەكدا دەنوو�سێ »ئازیزم. دڵی من بەرەو 

الی تۆ دەفڕێ. لێم ببوورە لەو تاوانە گەورەیەی كە خۆشەویستییە، چاوت 

بپۆشە لەو تاوانانەی بەهۆی ئەم خۆشەویستییەوە روودەدەن«.

پ��رس��ی��ار: دەڵ���ێ���ی »م���ن ئ��ی��م��پ��رات��وری ع��ی��ش��ق��م* چ��وون��ك��ە ب���ۆ ن��ی��گ��ای��ەك��ت 

دەچ���ەم���ێ���م���ەوە* ه���ەر وەك چ��ل��ۆن م���ارك���س ب���ۆ ج��ی��ن��ی ه���اوس���ەری ن���وو�س���ی* 

)ل���ەب���ەردەم���ت���دا دەن���ووش���ت���ێ���م���ەوە و دەگ����ری����م* چ��وون��ك��ە خ���ۆش���م دەوێ�����ی(* 

ئ���اوه���اش، م��ن وەك ج��ەن��ەراڵ��ێ��ك��ی ب���ەزی���و* ل��ە ب�����ەردەم پ��ەی��ك��ەری عەشقدا 

دەنووشتێمەوە«  تكایە ئەگەر دەكرێ زۆرترمان بۆ باس بكە كە چ شتێك 

وەها هەست و سۆزیەكی داوە پێت كە خۆت وەك جەنەراڵێكی بەزیو ببینی 

لەبەردەم عیشق؟.

ستیڤان شەمزینی: ئەوەی پێی دەوترێ غرور لە عەشقدا بوونی نامێنێت. 

م��رۆڤ تا چەند عەشقەكەی گ��ەورە بێت، زیاتر ل��ەب��ەردەم مەعشووقدا بە 

چ��ۆك��دا دێ. ت��ا چ��ەن��د ن��غ��رۆی عەشقێكی ق���ووڵ ب��ێ��ت ه��ێ��ن��دەش ه��ەس��ت بە 
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الوازی����ی خ���ۆی دەك����ات ل���ەب���ەردەم م��ەع��ش��ووق��دا. گ�����وزارەی »ج��ەن��راڵ��ی ب��ەزی��و« 

مانای ئاستی بە چۆكدا هاتن دەگەیەنێت نەك دۆڕان لە نەبەردی عەشقدا, 

بیهێنە بەرچاوی خۆت كاتێك ژەنەراڵێك لە مەیدانی جەنگدا دەبەزێت چەند 

بێ شكۆ و دەروون تێكشكاوە، ئاوهاش كەسێتی عاشق هەموو شكۆی خۆی 

بەستۆتەوە بە دڵی مەعشووقەوە. لە دیدی »ئالن بادیو« بیریاری فەڕەن�سی 

ح���ەز و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ن���ەك دوو ش��ت��ی ج���ی���اوازن ب��ەڵ��ك��و پ��ێ��چ��ەوان��ەی ی��ەك��ت��رن، 

چوونكە »ئ��ارەزوو مەیلی فیت�سی )بەشتبوون( هەیە هەرچی خۆشەویستییە 

مەیلی سووتان و لە ئامێزگرتنی تیایە«. 

ه���ەر ل��ەب��ەرئ��ەم��ەش��ە زۆرێ����ك ل��ە ت���وێ���ژەران ك���ۆك و ه����اوڕان ل��ەس��ەر ئ���ەوەی 

كەسێتی ع��اش��ق ل��ە رووی دەروون��ی��ی��ەوە كەسێتییەكی م��ازۆخ��ی��ی��ە، چوونكە 

خۆ�سی خۆی لە ئازارەكانی عەشقەوە وەردەگرێ، دیمەنی شیعری كالسیكی 

ك���وردی���ی ب���ەره���ەم���ی ع��ەش��ق��ێ��ك��ی ق���ووڵ���ی م���ازۆخ���ی���ان���ەی���ە، ل���ێ دەزان������م ل���ە دی���دی 

ش��اع��ی��رێ��ك��ی وەك »م����ەح����وی«دا ع��ەش��ق ب��ری��ت��ی��ی��ە ل��ە ع��ەش��ق��ێ��ك��ی س��ۆف��ی��ان��ە بۆ 

خ�����ودا، ب����ەاڵم پ��ڕی��ەت��ی ل���ە س���ووت���ان و ف��ی��غ��ان، پ��ێ��م��وای��ە ع��ەش��ق دی���اردەی���ەك���ی 

سۆفیستانەیە ك��ە ل��ەگ��ەڵ بەهاكانی زەم��ەن��ی جیهانگیرییدا یەكناگرێتەوە، 

بەاڵم من كارم بەو بەهایانە نییە سیستمی كاپیتالیزم سەپاندوویەتی بەسەر 

مرۆڤی هاوچەرخدا، بێزاریشم لەو ئاكاری دەستبازییەی ناوی لێنراوە عەشق 

یان خۆشەویستی، عەشق رەفتاری مرۆڤە پاكژەكانە، ئەوانەی رۆحیان بە 

ژەنگاوی فینۆمینەكانی زەمەنی بێویژدانی سەرمایەداریی پیس نەبووە، لەو 

رووەوە ع��ەش��ق ناتوانێت ل��ەگ��ەڵ دن��ی��ای ه��اوچ��ەرخ ت��ەب��ا ب��ێ��ت، ئ��ەو دنیایەی 

ك��ۆم��پ��ان��ی��ا م��ۆن��ۆپ��ۆڵ��ەك��ان و ب��ان��ك��ەك��ان دەی���ب���ەن ب���ەڕێ���وە. ئ���ەو دن��ی��ای��ەی ه��ەم��وو 

جوانی و بەهاكان بوون بە كاغەزێكی وەك دۆالر، بێگومان دوژمنی باوەكوژی 

ع��ەش��ق��ە. ئ���اخ���ر ك���ێ ل���ە ع���ەش���ق ت���ێ���دەگ���ات ل����ەم زەم����ەن����ەی ك���ە ه���ەم���وو ك��ەس 
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سەرقاڵی چێژی سێكسییە؟.

پرسیار: عیشقت بە زیندانی باستیل شوبهاندووە و دەڵێی: »با بڕوخێ 

باستیلی عەشق* كە باڵی فڕینی زنجیر كردووم* با بڕوخێ پەیكەری عەشق* 

كە ئێسكەكانی ورد و خاش ك��ردووم.« باس لە چ عیشقێك دەك��ەی؟ زۆر 

كەس پێیانوایە بە بێ عیشق ژیان مەحاڵە و ناكرێ، بەاڵم بەڕێزتان دەڵێن 

باڵی فڕینی زنجیر كردووی و ئێسكەكانی ورد و خاش كردووی؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: دووب������ارە ئ���ەم ت��ێ��ك��س��ت��ەش دەرب��ڕی��ن��ێ��ك��ی رەم���زی���ی ی��ان 

سیمبولییە، چ��ەن��د رۆژێ����ك پ��ێ��ش ئێستا ل��ە ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەوە ب��ۆ ه��اوڕێ��ی��ەك��م 

نوو�سی »ئەوانەی لە عەشق تێناگەن، ناتوانن لە ژیانیش تێبگەن، ئەوانەی 

ل��ە ژی��ان��ی��ان��دا ع��اش��ق ن���ەب���وون وەك ئ����ەوە وای����ە ل��ە دای����ك ن���ەب���ووب���ن«. وەك لە 

وەاڵمی پرسیارەكانی پێشووشدا وتم عەشق ئازارێكی شیرینە، چێژی عەشق 

ل��ە س��ووت��ان و ك��ۆت و ب��ەن��دەك��ەی��دای��ە، ن��ەك ل��ە سێكس! رەن��گ��ە ب��ی��روڕای من 

ل��ەس��ەر سێكس و خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی ل��ە زۆری���ن���ەی رۆش��ن��ب��ی��ران��ی ك���ورد ج��ی��ا بێت، 

سێكس خوویەكی خۆپەرستانەیە، بەاڵم عەشق مامەڵەیەكی پێچەوانەیە. 

الیەنگری عەشقی ئەفالتۆنی نیم، ب��ەاڵم ناكرێت عەشق ك��ورت بكەینەوە 

تەنیا بۆ چێژی سێك�سی وەك چ��ۆن ناكرێ رێگەی لێ بگرین، لە دیتنی مندا 

سێك�سی بێ خۆشەویستیی تاوانە، خۆشەویستی بێ سێكس قسەی پووچە.

تۆ سەیر بكە و بزانە، عەشق جۆرێك لە ئالوودەبوونە بە كەسێكەوە، 

ع��ەش��ق ك��ورت��ك��ردن��ەوەی ژی��ان��ە ل��ە كەسێكدا، الی ع��اش��ق ه��ەم��وو گ���ەردوون 

چ��ۆڵ��ەوان��ی��ی��ەك��ە و ت��ەن��ی��ا ی���ەك ك��ە�س��ی ت��ێ��دا دەب��ی��ن��رێ، الی ع��اش��ق س��ەرت��اپ��ای 

زەوی ل��ە ت��اری��ك��ی ه��ەڵ��ك��ێ��ش��راوە، ت��اك��ە روون��اك��ی��ی��ەك ئ��ەگ��ەر ه��ەب��ێ��ت شەمعی 

م��ەع��ش��وق��ە. ه�����ەروەك چ���ۆن »ج���ب���ران خ��ەل��ی��ل ج���ب���ران« ل��ە ك��ۆپ��ل��ە شیعرێكدا 

كە بۆ »م��ەی زی���ادە«ی نووسیوە و دەڵێت »خ��ۆر ب��وو بە دوو بەشەوە بۆ ئەو 
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و م��ن.. تیشك بۆ رووم��ەت��ی ئ��ەو و گڕیش بۆ جەرگی م��ن«. جیا لەمەش ئەگەر 

وردبیتەوە لە ئیپۆسەكانی عەشق بەر ئەو راستییە دەكەوین، ئەوەی نەمریی 

بە عەشق بەخشیوە ئازار و سووتان و ئەو پاڵەپەستۆ رۆحییەیە كە لەسەر 

ع��اش��ق و م���ەع���ش���ووق دروس�����ت ب�����ووە، زۆرج������ار م���ەزن���ی ع��ەش��ق ل���ە دووری������ی و 

بەیەك نەگەیشتندا دەردەك��ەوێ و پێش چەند ساڵێكیش ئەم چەند دێڕەم 

ن���وو�س���ی ب��ۆ ه��اوڕێ��ی��ەك��م »ی���ەك ش��ت دەزان�����م ع��اش��ق ت��رس��ن��ۆك��ت��ری��ن م��رۆڤ��ە لە 

رارای����ی و ت��ر�س��ی ل��ە دەس��ت��دان��ی م��ەع��ش��وق��دا دەژی. ع��اش��ق بەهێزترین مرۆڤە 

بەرگەی زریانی عەشق دەگ��رێ«. لە كۆتایشدا نووسیبووم »ح��ەزم لە هیچ 

كۆتاییەك نییە، تەنانەت كۆتایی ئەو فیلمانە�سی عاشقەكان تێیدا بە یەك 

دەگ���ەن، عەشق خەباتكردن نییە ب��ۆ ب��ە ی��ەك گەیشتن، عەشق تەنیا ئ��ازار 

چەشتنە لە پێناوی نەمریدا«.

پ��رس��ی��ار: پێتوایە ك��ە )شیعر ج��ۆرێ��ك ل��ە گ��ەڕان��ەوە ب��ۆ منداڵی و رەنگە 

هێندەی هەموو تەمەنی مرۆڤ بە تەمەن بێت، بەاڵم زمانی شیعر زمانێكە 

كە لەگەڵ ئاوابوونی فیودالیزم، كاریگەریی خۆی لە دەستدا، لە بری ئەو 

رۆم���ان وەك ژان��رێ��ك��ی زەم��ەن��ی مۆدێرنیتە جێگای گ��رت��ەوە، ب��ە م��ان��ای��ەك��ی تر 

شیعر بەرهەمی گوندە و رۆمانیش بەرهەمی ش��ار.( بۆچی پێتوایە رۆمان 

بەرهەمی شارە؟ رۆمانی زۆر باش هەیە تەواو تەوەر و ناوەڕۆك و تەنانەت 

نووسەرەكە�سی هەر ئی گوندە، بە پێچەوانە زۆر شیعر و شاعیرمان هەیە 

باس لە شار دەكا و ئەگەر شار نەبا ئەم جۆرە شیعرانەش بوونی نەدەبوو؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ق��س��ەك��ەی ئێمە ك���ورت ن��اك��رێ��ت��ەوە ب��ۆ ئ��ەو روان��گ��ەی 

بەرتەسكەی جەنابت تەوزیفت كردووە، ئێمە با�سی شیعر و رۆمان دەكەین 

وەك دوو دەركەوتەی ئەدەبی، كە یەكەمیان مێژوویەكی نادیاری هەیە و لە 

قۆناغی كشتوكاڵیدا زیاتر لە درەوشانەوەدا بوو، بەاڵم رۆمان دەركەوتەیەكی 
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ئ��ەدەب��ی ن��وێ��ی��ە ب��ە ب�����ەراوورد ل��ەگ��ەڵ ش��ی��ع��ر. ئ��ەگ��ەر ل��ە رووی ك��ات��ەوە س��ەی��ری 

س����ەرەت����ای س���ەره���ەڵ���دان���ی رۆم�����ان ب��ك��ەی��ن ه���اوزەم���ان���ە ل���ەگ���ەڵ گ��ەش��ەك��ردن��ی 

كۆمەاڵیەتی و ه��زری��ی م��رۆڤ��ی م��ودێ��رن و چ��ەك��ەرەك��ردن��ی چینی ب��ۆرج��وازی��ی لە 

ش��ارەك��ان��دا ل��ە س���ەدەی ح��ەڤ��دە و ه����ەژدەدا، ئەمە پێناساندنێكی مێژووییە، 

ن��ەك ئ���ەوەی رووداوەك���ان���ی نێو رۆم���ان دەب��ێ��ت ه��ەر ل��ە ش��ارە گ��ەورەك��ان��ی وەك 

پاریس و لەندەن رووبدەن، دەكرێ لە شارۆچكەكەیەكی بچووكی رۆژهەاڵتی 

كوردستانیش رووب���دەن وەك ئ��ەوەی لە رۆمانی »گ��رەوی بەختی هەاڵڵە«ی 

»عەتا نەهایی«دا بەرچاو دەكەوێت. 

قسەكەی ئێمە لەسەر ئەوەیە، رۆمان هەروەك سینەما كە بە هونەری 

ح���ەوت���ەم ن����اس����راوە، دەك���رێ���ت گ��ش��ت��گ��ی��ر ب��ێ��ت. ل���ە س��ی��ن��ەم��ادا دەت���وان���ی���ت ك��ۆی 

هونەرەكانی تری وەك شانۆ و موزیك و شێوەكاریی و سەما و تاد... كۆبكەیتەوە، 

بۆ رۆمانیش هەروایە دە�سێ لە رۆمانێكدا جێگە بۆ هەر ژانرێكی تری ئەدەبی 

بكرێتەوە. رۆمان ژانرێكی نوێیە  لە رووی زەمەن و تێمای ئەدەبیشەوە، بەاڵم 

ئەمە بەو مانایە نییە مادام رۆمان بەرهەمی قۆناغی گەشەكردنی شارەكانە 

ی��ان ك��وڕی منداڵدانی ش���ارە، ب��ۆی نییە تێماكانی گوند ی��ان مێژوویەكی دوور 

ب��ك��ات��ە ب���اب���ەت���ی خ�����ۆی، ی����ان ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەوە ش��ی��ع��ر م������ادام ك�����وڕی زەم��ەن��ێ��ك��ی 

نەناسراو و ساتەوەختێكی بەرایی پێشكەوتنی مرۆڤە ئیدی ناتوانێ تێماكانی 

شار لە خۆیدا جێ بكاتەوە. ئەمە هەڵەتێگەیشتنێكی میتۆدلۆجییە و نابێت 

بەسەرماندا تێپەڕێ. 

وەك خۆم دژی ئەو تێكەڵكارییەم و ئەگەریش وا تێگەیشتبن لە مەبەستم 

ئ���ەوە ك��ێ��ش��ەی م��ن ن��ی��ی��ە، چ���وون ب��ە زم��ان��ێ��ك��ی روون و دوور ل��ە گ��رێ��وگ��ۆڵ ئ��ەو 

نووسینەم تەرح كردبوو. پێموایە شیعر كەوتۆتە دوای رۆمانەوە، تەنانەت 

ك��ەوت��ۆت��ە دوای ه���ون���ەری م��وزی��ك و گ��ۆران��ی��ی��ەوە، خ��وێ��ن��ەری ه���اوچ���ەرخ زی��ات��ر 
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بایەخ بە رۆم��ان دەدات تا شیعر، ئەمە راستییەكی حاشاهەڵنەگرە، بەاڵم 

ئەمە مانای ئ��ەوەش نییە شیعر بە كەڵكی ئەمڕۆمان نایەت، دەت��وان��م بڵێم 

شیعر ل��ە ه��ەن��ووك��ەدا ب��ۆ ئیلیتییەكی تایبەتە، وەل��ێ شاعیرێكی لوبنانی وەك 

»پۆڵ شاوڵ« لە یەكێك لە چاوپێكەوتنەكانیدا وتبووی »وەك دەڵێن رۆمان 

لە شیعر ك��ەوت��ۆت��ەوە، ئ��ەوەی رۆم��ان لە 300 الپ���ەڕەدا دەیخاتە روو، شیعر 

لە یەك الپ��ەڕەدا دەیڵێ«. ئەمەی منیش تەنیا رایەكە و بانگەشەی ئەوەشم 

نەكردووە كە رایەكم كۆنكرێتی و رەهایە، هەروەك چۆن ناشمەوێ بكەومە 

گیروگازی باوەڕپێهێنانی خەڵكانی تر بەم رایەم. 

پرسیار: دە شیعرێكتدا باس لە غوربەت دەك��ەی و دەڵێی »غوربەت 

وەك ئەسپ ساڵەكانی تەمەنم بە دوای خۆیدا رادەكێشێت ب��ەرەو هیچ* 

غ���ورب���ەت وەك ئ��اگ��ر خ��ۆزگ��ەك��ان��م دەس��ووت��ێ��ن��ێ* غ���ورب���ەت وەك ك��اب��ووس 

خ���ەون���ە ش��ی��ری��ن��ەك��ان��م ئ���ەزڕێ���ن���ێ* غ����ورب����ەت وەك پ����وازێ����ك م��ن��ی ل���ە ئ��ام��ێ��زی 

ن��ی��ش��ت��م��ان ج���ی���ا ك���������ردەوە* ئ���ی���اه���ی چ���ەن���د ح�����ەز ئ����ەك����ەم ئ�����ەم خ����ەون����ە ت��اڵ��ە 

خەونێك بێ و ئێوارە لە باخی گشتی ژوانێكم هەبێ.« بە بڕوای ئێوە وشەی 

»غ��ورب��ەت« وشەیەكی چاولێكەرانە بۆ شیعر گووتن و دەربڕینی هەست 

و خەمێك نییە؟ دەن��ا لە دنیای ئ��ەم��ڕۆدا كە جیهان ب��ەرەو بە جیهانیبوون 

دەڕوا و ج��ی��ه��ان وەك گ��وون��دێ��ك س��ەی��ر دەك����رێ و زۆر ب��چ��ووك��ت��ر ل����ەوەی كە 

هەیە بۆتەوە، باس لە كام غوربەت دەكەی؟ ئایا هەر ئەم غوربەتەی كە 

ئێستا گلەیی لێ دەكەی نەبۆتە هۆی ئەوەی كە زۆر شت ببینی و ببی�سی كە 

تەنانەت لە سەر روانگە و بیر و روانینت كاریگەری هەبێ؟ كەوایە بۆ دەبێ 

وەه���ا ب��ە گلەیی ب��ە ئەسپێكی بشووبهێنی ك��ە س��اڵ��ەك��ان��ی ت��ەم��ەن��ت ب���ەدوای 

خۆی رابكێ�سێ بەرەو هیچ؟.

ستیڤان شەمزینی: پەیوەستبوونی م��ن ب��ە ش��وێ��ن��ەوە پەیوەستبوونێكی 
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ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت��ی ن��ی��ی��ە، ه��ێ��ن��دەی ه��ەس��ت��ێ��ك��ی ن��وس��ت��ال��ی��ژی��ی��ە، ن���ات���وان���م ل��ەگ��ەڵ 

فینۆمینەكانی زەمەنی بچووكبوونەوەی دنیا بۆ گوندێكی بچووك هەڵبكەم، 

جیهانگیریی دیوێكی تازەی نیو كۆلۆنیالیزمە، ئەوەی پێی دەوترێ كۆمەنیكشن 

ی��ان شۆڕ�سی پەیوەندییەكان میكانیزمێكە بەدەست زلهێزە جیهانییەكانەوە 

ب��ۆ ك��ەوی��ك��ردن��ی م��رۆڤ��ی س���ەدەی بیست و ی��ەك��ەم بەمەستی ملكەچ پێكردنی 

بۆ رێسا سەپێنراوەكانی سەرمایەداریی. چەپێكی كوێر نیم، ب��ەاڵم ئاگاییمان 

ل��ە دن��ی��ا درم��ێ��ك��ی ك��وش��ن��دەت��رە ل��ە س���ەرەت���ان ك��ە ناهێڵێ وەك ئ���ەو حەشاماتە 

خ��ۆش��ب��ەخ��ت ب��ی��ن ك���ە ل���ە دڵ����ی ئ�����ەوروپ�����ادا دەژی������ن. خ����ۆم ب���ە دوورب����ی����ن ن���ازان���م، 

ب��ەاڵم بایی ئ��ەوەن��دەش هۆشیاریمان هەیە بزانین دنیا گرفتاری چ بەاڵیەكی 

كوشندەی بێ چارە بووە.

ئاخر لێرە ئینسان زیاتر هەست بە نامۆبوونی خۆی دەكات، كاتێك دەبێتە 

ئ��ام��ێ��رێ��ك ب��ۆ زی��ات��ر دەوڵ��ەم��ەن��دك��ردن��ی چینێكی دی���اری���ك���راوی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی. ئ��ەو 

گوندە جیهانییەی تۆ با�سی دەكەیت، لە رووی ئاكارییەوە داڕووخ��اوە، هاتنە 

سەركاری ترامپ وەك سەرۆكی نوێی ئەمەریكا بەڵگەیەكە بۆ ئەو داڕووخانە 

گەورەیە كە درێ��ژك��راوەی قەیرانە ئابوورییەكانی سیستمی سەرمایەیە و لە 

رووخ��ان��ی وۆڵ س��ت��ری��ت��ەوە دەس��ت��ی��پ��ێ��ك��ردووە، ئ��ەم��ە ه��ەم��ان دی��م��ەن��ی قەیرانی 

ساڵی 1930ە كە لێكەوتەكانی بریتی بوو لە بەرهەمهێنانی نازیزم و فاشیزم لە 

ئەوروپا، تۆ هەست ناكەیت دنیا بەرەو دواوە دەگەڕێتەوە؟. هیچ دڵخۆش نیم 

بەم گوندە جیهانییە پڕ ئاشووبە، كە تێیدا لەم گوندەشدا ژیان و دنیا بەسەر 

باكوور و باشووردا تەوزیف كراوەتەوە. تۆ تەنیا رووكەشێك دەبینیت، بەاڵی 

من ئەوەیە ناوەڕۆكێكی ترسناك هەست پێدەكەم، تاریكییەكی زۆر دەوری 

ئەو مەستی و گەشبینییەی داوە مرۆڤی هاوچەرخ تیایدا رۆچووە. كارەساتێك 

لە چەشنی جەنگی جیهانی دووەم بەرۆكی ئەم گوندە جیهانییەی گرتووە.
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الی م��ن ش���اری سلێمانی »وەك زێ���دی ل��ە دای��ك��ب��وون« ن���ەك چ��ەق��ی دن��ی��ا، 

ب��ەڵ��ك��و چ��ەق��ی ه��ەم��وو گ���ەردوون���ە. ك��ارێ��زێ��ك��ی وش��ك��ب��ووی سلێمانی ن��اگ��ۆڕم��ەوە 

ب��ە رووب����اری »رای����ن« ك��ە رۆژان����ە دەی��ب��ی��ن��م. ش��ەق��ام��ە ك��ۆن��ەك��ان��ی ن��اگ��ۆڕم��ەوە بە 

ش���ان���زێ ئ��ەل��ی��زێ و ش��ەق��ام��ە رازاوەك�����ان�����ی ب���ەرل���ی���ن. »رەن���گ���ە ب���ۆ ه����ەر ی��ەك��ێ��ك لە 

ئێوە سلێمانی شارێك بێت لە دنیا، ب��ەاڵم بۆ من سلێمانی هەموو دنیایە«. 

لەبەرئەوە ئەو غوربەتەی با�سی دەكەم پەیوەندیی بە شوێنەوە هەیە، ئەمە 

جیا لەو نامۆبوونە رۆحییەی لە وج��ودی خۆمدا هەیە، چوونكە زۆرج��ار لە 

نێو قەرەباڵغی شارەكاندا، هەست بە غوربەتێك دەكەم وەك ئەو رێبوارەی 

ل��ە بیابانی ك��اك��ی ب��ە ك��اك��ی��دا ت��ی��ن��ووی ق��ووم��ێ��ك ئ���اوە. رەن��گ��ە ل��ەم رووك�����ارەوە تا 

ئ���ەن���دازەی���ەك ل���ە »رەس������وڵ ه���ەم���زەت���ۆڤ« ب��چ��م ك���ە ن���ە ت���وان���ی دەس���ت���ب���ەرداری 

ب��ی��رۆك��ە چ��ەپ��ەك��ەی ب��ێ��ت ت��اك��وو م���ەرگ و ن��ە ت��وان��ی »داغ���س���ان«ەك���ەی ل��ە ی��اد 

بكات. چیرۆكی هەموو شیعرەكانم ئیشكردنە لەسەر عەشق و جوانی، بەاڵم 

ئ��ەو ع��ەش��ق و جوانییە ب��ە خەمێكی گ���ەورەی وەك ئ��ەو دوو ج���ۆرە غوربەتە 

دەوری دراوە.

پ��رس��ی��ار: تەنیا خ��ۆت ب��ە شیعر و عیشق و ئ��ەوی��ن س��ەرق��اڵ ن��ەك��ردووە 

و چ��ەن��د ك��ت��ێ��ب و چ��ەن��دی��ن ن����ووس����راوەت ل���ە ب�����واری ج����ۆراوج����ۆردا ه��ەی��ە. 

زۆر وت�����اری رەخ��ن��ەگ��ران��ە و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ئ��ەدەب��ی��ش��ت ه��ەی��ە ك���ە ب���اس لە 

ك��ەم��وك��وڕی��ی��ەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ا و ب��ەرپ��رس��ان و ك��ەس��ای��ەت��ی��ی��ەك��ان دەك����ەی، بۆ 

خۆت پێ ناگیرێ و تەنیا یەك قالیب بۆ دەربڕینی هەست و سۆزی دەروونت 

هەڵنەبژاردووە؟.

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ش��ی��ع��ر خ��ودن��ووس��ی��ن��ەوەی��ە، ب����ەاڵم ق��س��ەم زۆر پێیە 

ب��ۆ كۆمەڵگە، ك��ە ن��ام��ەوێ سروشتی شیعر بشێوێنم بۆیە ل��ە كەناڵێكی تری 

دەربڕینەوە پەخشیان دەك��ەم، لە رایەڵێكی ت��رەوە دەیانگەنمە وەرگ��ر. دەبێ 
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ئەوە بزانیت من زیاتر لە بیست ساڵ كاری رۆژنامەوانیم كردووە و لە كۆی ئەو 

بیست ساڵەش یانزە ساڵ وەك سەرنووسەری رۆژنامە و گۆڤار كارم كردووە، 

ه��اوك��ات ش���ەش س���اڵ ئ��ەن��دام��ی ل��ق��ی سلێمانی س��ەن��دی��ك��ای رۆژن��ام��ەن��ووس��ان 

بووم و ئەندامی ك��ارای سەندیكای رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتیشم. بۆیەكا 

ئاساییە قسەم لەسەر هەندێ بابەتی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی تر هەبووبێ یان 

هەبێت، لەم سۆنگەشەوە لە كۆی هەشت كتێبم تەنیا یەك دیوانە شیعری 

چاپكراوم هەیە كە دوو مانگ پێش ئێستا لە كوردستان چاپ و باوكرایەوە.

الیەنگری تێزی »ئەمیل زۆال« نیم كە دەب��ێ رۆشنبیر هەڵوێستی هەبێت 

و پ��ێ��ش��ەن��گ��ی ن���اڕەزای���ەت���ی���ی���ە ج����ۆراوج����ۆرەك����ان ب��ێ��ت، دە�س�����ێ رۆش��ن��ب��ی��ر ب��ی��ت بێ 

هەڵوێستیش بیت، بەاڵم ناكرێت رۆشنبیر بیت رۆڵت نەبێت لە بەرهەمهێنانی 

مەعریفەدا، وەزی��ف��ەی ن��ووس��ەر نووسینە ن��ەك هەڵوێستی سیاسیی، ئەركی 

نووسەر یان رۆشنبیر وردبوونەوەیە لە دیاردەكانی نێو بوون و ژیان لە رێگەی 

ت��وێ��ژی��ن��ەوەی زان��س��ت��ی و ئ��ەك��ادی��م��ی��ی��ەوە، ن���ەك ئ����ەوەی ببێتە ك���اوس���ووری ب��ەر 

لەشكر. ئەمەش مانای ئەوە نییە كە بانگەشە بۆ رۆشنبیری بێ هەڵوێست 

ب����ك����ەم، ب���ەپ���ێ���چ���ەوان���ەوە ب���اش���ت���ری���ن ه���ەڵ���وێ���س���ت ب����ۆ رۆش���ن���ب���ی���ر ب���ەش���داری���ی���ە ل��ە 

بەرهەمهێنانی مەعریفە و بەرینكردنەوەی م��ەوداك��ان��ی رۆشنبیریی و هێنانە 

ئ����ارای ج����ەدەل ل��ە رێ��گ��ەی ورووژان����دن����ی پ��رس��ی��ار و گ���ووم���ان ل��ە ب����ارەی ه��ەم��وو 

شتێكی ئەو دنیایەی تێیدا دەژین.

رۆش��ن��ب��ی��ر دەت���وان���ێ���ت س��ی��اس��ی��ی ب��ێ��ت وەك چ��ۆن��ی��ش دەت���وان���ێ���ت س��ی��اس��ی��ی 

نەبێت. دەتوانێت ببێتە رابەری چین یان توێژێك وەك چۆن دەتوانێ ئەو كارە 

نەكات، بەاڵم ئەوە هەیە ئەو كاتەی رۆشنبیر لە دەرەوەی كایەی رۆشنبیریی 

چاالكی دەكات، لەو چركەساتە وەك رۆشنبیر حسابی لەسەر ناكرێ، رەنگە 

لەوساتەدا وەكوو سەندیكالیست یان رابەرێكی جەماوەریی بۆی بڕوانرێت. 
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ئەگەر دوور ن��ەك��ەوم��ەوە لە كرۆكی مەبەست، دەم���ەوێ بڵێم نووسینەكانم 

ل��ە دەرەوەی شیعر ب��ە م��ان��ای ب��ەش��داری��ی��ە ل��ە بەرهەمهێنانی روان��گ��ە و دیتنی 

جیاوازدا بۆ خوێندنەوەی دیاردە سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەكان، زۆر شت هەیە 

پێویستە قسەی تیا بكەین، ش��رۆڤ��ەی بكەین، بیكەینە تێمای توێژینەوە، 

لەو ب��وارەدا كەم تا زۆر بە رۆڵی خۆم هەستاوم، جگە ل��ەوەش نەمویستووە 

بێدەنگ بم، وەك چۆن نەمویستووە لەسەر فۆرمی رۆشنبیرە باكۆنینەكانی 

ت��ری ك���ورد ل��ە ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان دەرب���ك���ەوم. ل��ە دیتنی م��ن��دا رووناكبیری 

راستەقینە نە دەم قەرەباڵغە، نە زار بەستراو. نە جنێودەرە، نە سازشگار. 

ن��ە ئ��ەخ��الق��گ��ەرە، ن���ەك ب��ێ م����ۆراڵ. ن��ە ع���ەوام���گ���ەرارە، ن��ە داب�����ڕاو. رۆشنبیری 

راس��ت��ەق��ی��ن��ە ع��ەر�س��ی دەس����ەاڵت »ك���ە دەس��ەاڵت��ی��ش ت��ەن��ێ ك���ورت ن��اك��ات��ەوە بۆ 

دەسەاڵتی سیاسیی« بە فیكر و بەرهەمهێنانی هزری خەالق دەهەژێنێت.

رۆشنبیر دەبێت دنیای كۆن وێران بكات بەمەبەستی چێكردنی جیهانێكی 

ن���وێ. رۆش��ن��ب��ی��ران ئ���ەوان���ەن خ��ەون��ی دەس����ەاڵت����داران ب��ە ت��ێ��ز و روان��ی��ن��ی ن���وێ پڕ 

دەك�����ەن ل���ە دڵ�����ەڕاوك�����ێ. رۆش��ن��ب��ی��ر ئ����اژاوەگ����ێ����ڕە و دژی ه���ەم���وو ب���ەه���ا و پ���ێ���دراوە 

ب��اوەك��ان��ە. رۆش��ن��ب��ی��ر س��ەرق��اڵ��ی رۆن��ان��ی دن��ی��ای��ەك��ە ب��ە ف��ۆرم��ۆڵ��ەب��ەن��دی ن���وێ كە 

هیچی لە دنیای پێشووتر ناچێت. كارڵ ماركس جارێك نوسیوویەتی »گۆڕینی 

ه��ەر فۆرماسیۆنێكی كۆمەاڵیەتی بۆ فۆرماسیۆنێكی ت��ری كۆمەاڵیەتی تەنێ 

ل��ە رێ��گ��ەی ش���ۆڕش���ەوە دەب���ێ���ت«. ل��ێ ك��ورت��ك��ردن��ەوەی ش���ۆڕش ل��ە خ��رۆش��ان و 

كودەتادا غەدرێكە لە چەمكی شۆڕش، بەاڵم دەبێ رۆشنبیر شۆڕشگێڕ بێت، 

سەنگەری شۆڕ�سی ئەو ناو كتێب و جیهانی بیركردنەوەیە، ئەو فیشەكانە�سی 

دەی��ن��ێ ب��ە پ��ەی��ك��ەری سیستمی ك���ۆن���ەوە، فیشەكی ت���ەرح و ت��ێ��زی ت���ازەی���ە. داخ��ی 

گرانم رۆشنبیرانی ك��ورد لە ب��ری سەرقاڵبوون بە بەرهەمهێنانی مەعریفە، 

هەموو مەعریفەیان بووە بە هەجونامەی سیاسیی.
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دەم����ەوێ ل���ەو دۆخ���ە ت��راژی��دی��ی��ەی ن���اوەن���دی روون��اك��ب��ی��ری ك���وردی���دا ه��ەن��دێ 

ب��ۆچ��وون��ی دژەب�����او ت����ەرح ب��ك��ەم، ه��ەن��دێ پ��رس��ی��ار ب��وروژێ��ن��م ك��ە وەك پ��رس��ی��اری 

بچووك سەیر دەكرێن، دەخوازم بە خوێنەر بڵێم »رۆشنبیرانی كورد ئەوەندەی 

ق��س��ە دەك����ەن ن��ی��و ه��ێ��ن��دە ب��ی��ر ن���اك���ەن���ەوە«. دەم�����ەوێ ش��ت��ێ��ك ب��ڵ��ێ��م ل��ە دەرەوەی 

روانینی ئەو نووسەرانەی خەریكی بە بتكردنی خۆیانن، ئاخر قەدەری هەموو 

نووسەرێك مەحكوومە بە تەنهایی، چوون نووسەری راستەقینە برین دەخاتە 

ن��ارس��ی��س��زم��ی م����رۆڤ����ەوە، ه��ی��چ ك���ات وەاڵم�����ی ال ن��ی��ی��ە چ��وون��ك��ە ئ��ی���س��ی ئ���ەو تەنیا 

بەرهەمهێنانی پرسیارە، نووسەری راستەقینە هیچ ئۆقرەیەكی نییە و دڵداریی 

لەگەڵ باوەڕە دۆگمەكان و رای گشتی ناكات ژ بەرئەوەی كاری ئەو گوومانگردن 

و كەشفكردنی دن��ی��ای��ە، بیهێنە ب��ەرچ��اوی خ��ۆت م��ارك��س ب��ەو م��ەزن��ی��ی��ەوە تەنها 

یانزە كەس ئامادەی بە خاكسپاردنی بوون لە گۆڕستانی هایگێت لە لەندەن 

كەچی ئەنگڵس لەسەر گۆڕەكەی و لە ب��ەردەم هەر یانزە ئامادەبووەكەدا وتی 

»ب��ەه��ا و ناوبانگی م��ارك��س س��ەدەك��ان تێپەڕ دەك����ات«!. دەب��ێ��ت ئ��ەم وت��ەزای��ە لەو 

سیاقە مێژووییەدا چەند ئایدیالیستانە و یۆتۆپیانە هاتبێتە پێش چاو؟ پرسیار 

ئ��ەوەی��ە ئ��ەی ئێستا چ��ی؟ بۆ وەاڵم��ی ئ��ەم پرسیارانە ب��ڕۆن كتێبی »تارماییەكانی 

ماركس«ی ژاك دێریدا بخوێننەوە.                                                  

ه��ۆك��اری ئ��ەوەی دەی��ان��ەوێ دەنگم بخنكێنن، ی��ان سانسۆری روانینەكانم 

دەك������ەن ل���ە م��اس��م��ی��دی��ا ك���وردی���ی���ەك���ان���ەوە، ب���ۆ ئ�����ەوە دەگ����ەڕێ����ت����ەوە، ج����ی����اواز لە 

ه����ەم����ووم����ان ب����ی����ردەك����ەم����ەوە، چ��ەپ��ێ��ك��ی ب����ەرچ����او رۆش����ن����م ن�����ەك دۆگ����م����ا، پ��ش��ت��ی 

ك��ەوال��ی���س��ی رووداوەك������ان دەخ��وێ��ن��م��ەوە ن��ەك تەنیا رواڵ����ەت، هیچ دی��اردەی��ەك 

ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ف��ۆرم��ال��ی��س��ت��ان��ە ن��اب��ی��ن��م، ب��ەڵ��ك��و ه���ەوڵ���ی ق���ووڵ���ب���وون���ەوە دەدەم، 

لەبەرئەمە تاكە شتێك بەدەستمەوە بێت نووسینە، بۆ من نووسین هەموو 

ژی��ان��ە، دەن���ووس���م و ب���ۆم گ��رن��گ نییە دڵ���ی ك��ێ دەڕەن���ج���ێ و ك��ێ ل��ەگ��ەڵ��م ه��اوڕای��ە، 
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بۆچوونەكانم هەرچی بن بێ رتووشكاریی دەیاندركێنم. رەنگە منیش لە پەنا 

»سالینجەر«ەوە بڵێم »نووسینم خۆشم دەوێ، عاشقی نووسینم، بەاڵم تەنها 

بۆ خ��ۆم و رەزامەندیی خ��ۆم دەن��ووس��م«. لە كۆتایی وەاڵم��ی ئ��ەم پرسیارەشدا، 

دەخ����وازم بڵێم منێك ك��ە سروشتێكی پ��ڕ ج��ووڵ��ەم ه��ەی��ە، چ��ۆن داوای خ��ۆ لە 

قاڵبدانم لێدەكەیت؟. مێژووی من بریتییە لە مێژووی رەتكردنەوەی هەموو 

قاڵب و چوارچێوەكان.

پرسیار: چەند جارێك دەگەڵ بەڕێز جەالل تاڵەبانی »سەرۆك كۆماری 

پێشووی عێراق« چاوپێكەوتن و دانیشتنت هەبووە. دەكرێ هێندێك با�سی 

ئەم دانیشتنانەمان بۆ بكەی؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ب��ەڵ��ی وای���ە، وەك ل��ە نووسینێكی ك��ورت��ت��دا ئ��ام��اژەم بۆ 

كردووە، لە زۆرینەی پرێس كۆنفرانسەكانی مام جەاللدا وەك رۆژنامەنووسێك 

ئامادەگیم هەبووە چ لە بەغداد و سلێمانی چ لە شوێنانی تر، هەلی ئەوەشم 

ب��ۆ رەخ��س��ا دووج�����ار ب��ە ت��ای��ب��ەت ل��ەگ��ەڵ��ی دان��ی��ش��م، ل���ەو دان��ی��ش��ت��ان��ە زی��ات��ر ب��ا�س��ی 

ئ���وس���ت���اد ب��ەش��ی��ر م��ش��ی��ر و س�����ەرب�����ردەی م����ێ����ژووی ن���زی���ك و ب����ی����رەوەری����ی پ��ێ��ن��ج س��اڵ 

پێكەوەبوونی باوكم بوو لەگەڵ مام ج��ەالل. ئەگەرچی باوكم لە سەرەتاوە تا 

پێنج ساڵ فەرماندەیەكی سەربازیی گەنجی نزیك لە خ��ودی مام ج��ەالل بوو، 

كە رۆژانە یەكتریان دەبینی، بەاڵم لەو ساتەوەختەوەی مام جەاللی بۆ هەمیشە 

جێهێشت هیچ كات یەكتریان نەبینییەوە تا مەرگی باوكم. لەگەڵ ئەوەشدا مام 

بەشێوەیەكی بەرز خەبات و تێكۆشانی باوكمی نرخاند.

ج��ی��ا ل���ەم���ەش م����ام ج�����ەالل وەك راب���ەرێ���ك���ی ب����زووت����ن����ەوەی ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت��ی 

»دیقەت بدە دەڵێم رابەر نەك سەرۆك« مرۆڤێكی هۆشمەند و بیرتیژ و دووربین 

بوو لە رووی سیاسییەوە، ئەگەرچی مێژووەكەیم زۆر بە دڵ نییە، ب��ەاڵم مام 

ج���ەالل یەكەمین راب����ەری سیاسیی ب��زووت��ن��ەوەی ن��ەت��ەوەی��ی ك���وردە ب��ێ ئ��ەوەی 
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ریشەیەكی دەرەبەگانەی هەبێ، بە هێزی خۆی پێگەیەكی ب��ەرز و كاریزمایەكی 

سیاسیی گ���ەورەی ب��ۆ خ��ۆی دروس���ت ك���رد، راس��ت��ە م��ام ج���ەالل ل��ە شێخەكانی 

تاڵەبانە، ب��ەاڵم ئ��ەو وەك س��ەرك��ردەی��ەك��ی گەنج ل��ە س��ەرەت��ای پەنجاكانەوە لە 

ب����زووت����ن����ەوەی ق��وت��اب��ی��ان��ەوە دەرك�������ەوت ت���ا گ��ەی��ش��ت��ە پ��ۆس��ت��ی س�����ەرۆك ك���ۆم���اری 

عێراق، تەنانەت لەو رووەوە زۆر پێش ئاپۆش كەوتووە، چوونكە كاتێ خەڵك 

م��ام ج��ەالل��ی��ان وەك س��ەرك��ردەی��ەك قبوڵ ك��رد، رەن��گ��ە ئ��ۆج��ەالن خوێندكاری 

ق��ۆن��اغ��ی خ��وێ��ن��دن��ی س��ەرەت��ای��ی ب��ووب��ێ��ت. الی م��ن ج����ەالل ت��اڵ��ەب��ان��ی زرن��گ��ت��ری��ن و 

پ��راگ��م��ات��ی��ت��ری��ن س���ەرك���ردەی ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم��ی ك�����وردە، ئ��ەگ��ەرچ��ی ن��م��وون��ە ن��ی��ی��ە بۆ 

كەسانی چەپی وەك ئێمە، ب��ەاڵم ئێمەش دەت��وان��ی��ن س��وود ل��ە ئەزموونەكانی 

وەرب���گ���ری���ن. ه������ەروەك چ����ۆن »ل��ی��ن��ی��ن« ل���ە وەس���ف���ی »ل���وی���د ج������ۆرج«ی س����ەرۆك 

وەزی��ران��ی ئەوسای بەریتانیا دەڵ��ێ »لوید ج��ۆرج پیاوێكی هۆشمەندە دەتوانین 

لێوەی فێر بین«.

پ��رس��ی��ار: خ��ۆت دەڵ��ێ��ی ك��ە »ه��ەم��وو هەوڵێكم ل���ەوە دا چ��ڕ ك��ردۆت��ەوە لە 

گ��ۆش��ەی��ەك��ەوە ل��ە م���رۆڤ و دن��ی��ا ب��ڕوان��م الی��ەن��ی ج��وان��ی ببینم. م��ن شاعیرم 

و پێویستە بە دوای جوانی دا بگەڕێم ..« ك��ەوای��ە بۆ زۆر ج��ار شتی ناشیرن 

دێنییە بەر چاو كە تەنانەت خۆشت بە رەخنەوە باسیان دەكەیت؟.

ستیڤان شەمزینی: ك��اری شاعیر ئەوەیە بە دوای جوانیدا بگەڕێ، شاعیر 

جیهانی ناشرینیی، وێ���ران دەك���ات ل��ە پ��ێ��ن��اوی خوڵقاندنی جیهانێكی ج��وان��ت��ردا. 

لێرەدا قسەمان لەسەر دنیای رەمزیی دەقەكانە نەك وەزیفەی شۆڕشگێڕیی 

ب��ەس��ەر شاعیردا بسەپێنین، ئاخر هایدگەر وت��ەن��ی »دەق بەشدارییكردنە لە 

ژی���ان و ئ��ەزم��وون��ێ��ك��ی وج��ودی��ش��ە، چ��وارچ��ێ��وەی خ���ود و ب��اب��ەت ت��ێ��دەپ��ەڕێ��ن��ێ��ت«. 

رەخنەگرتن لە خودی ناشرینییەكان جۆرێكە لە تەقەال لە پێناوی جوانیدا، 

تۆ بۆچی رەخنە لە قێزەونی دەگ��ری��ت؟ لەبەرئەوەی جوانی دەخ��وازی��ت. كاتێك 
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رەخنە لە دزێویی دەگریت، چ ئەڵتەرناتیڤێك دەخوازیت؟. وەاڵمەكە بێ دوودڵی 

جوانییە. ئەگەر شاعیر بە دووی جوانیدا نەگەڕێ، كاری ئەو چییە؟، چی جیای 

دەكاتەوە لە رەشۆكەكان؟. شیعر سەر بە جیهانی بلیمەتییە، پیشەسازییەكی 

ئاسان نییە وەك هەندێ تێیدەڕوانن، شاعیر كەسێكی بلیمەتی جوانپەرستە، 

»ه���اش���م س���اڵ���ح« ل���ە وت������اری »ل���ەن���ێ���وان ب��ل��ی��م��ەت��ی و ش��ێ��ت��ی��دا« وت���ەی���ەك���ی دێ��رێ��ن 

دەوروژێنێ »تاڵەموویەكی باریك بلیمەتی لە شێتی جیا دەكاتەوە«. شاعیرەكان 

ئەو پۆلە شێتەن هەمیشە خەون بە جوانییەوە دەبینن، فەنتازیاكانیان تەنیا 

جوانی لێوە هەڵدەقوڵێ.

تۆ دیقەت ب��دە ل��ەم دێ��ڕەی »پ��ۆڵ سێالن« كە دەڵێت »لەئاسمان گۆڕێك 

ه��ەڵ��دەك��ەن��ی��ن، ئ����ەوێ ت��ەن��گ��ەرب��ەر ن��ی��ی��ە«. ل���ێ دەك�����رێ ل���ە زۆر رەه����ەن����دەوە ئ��ەم 

دەق��ە بخوێنینەوە، ب��ەاڵم خوێندنەوەی ئ��ەز وای��ە »سێالن« دەی��ەوێ بڵێ زەوی 

زۆر تەنگەبەرە ب��ۆ شاعیرەكان، ب��ا ل��ە ئاسمان بمانێژن. ب��ە مانایەكی ت��ر شاعیر 

ناتوانێت لە جیهانێكی ناشریندا بژی، ژیان تەنیا مانەوەی فیزیكی و هەناسەدان 

نییە، بۆیە شاعیران زۆرب��ەی جار گۆشەگیرن لە خەڵك، یان لە ناو جیهانێكی 

میسالی و یوتۆپی وەهادا دەژین هیچی لەم جیهانە پووچە ناچێت كە پێی دەوترێ 

ژیانی واقیعی. من تەنانەت رقم لە ئەدەبی واقیعیشە »ریالیزم« چوونكە ئەو 

ج��ۆرە ئەدەبە زیاتر بە ریپۆرتاژ و ستۆری رۆژنامەوانی دەچێت تاكو ئەدەبێك 

كە قوواڵییەكەی ئەندێشە و فەنتازیاكانی مرۆڤ خۆی بێت. خوالسە دەتوانم 

بڵێم شاعیران كاریان تەنیا هەڵكۆڵینێكی ئاركۆلۆژیستانەیە لە ب��واری گەڕان 

بە دوای جوانیدا. هیچ نەبێت ئەمە روانینی منە.

پرسیار: ئێوە لە چەند رێكخراوەی ژنان و مافی مرۆڤدا چاالكیتان  بووە، 

كۆمەڵگای كوردەواری لە بواری مافی ژنان چلۆن دەبینی؟ تكایە هێندێك لەم 

چاالكییانەمان ب��ۆ ب��اس بكە و پێتانوایە ك��ە ژن��ان��ی كۆمەڵگای ئێمە دەب���ێ چ 
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بكەن و بۆ گەییشتن بە مافەكانیان چ جۆرە چاالكییەك لەبەرچاو بگرن؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ل��ە دەرەوەی ك��ای��ەی ن��ووس��ی��ن، ه��ەوڵ��م��داوە ل��ە چەند 

ب��وارێ��ك��ی وەك ب���زووت���ن���ەوەی ن���اڕەزای���ی خ��ەڵ��ك، ب���زووت���ن���ەوەی ی��ەك��س��ان��ی��خ��وازی��ی 

ج��ێ��ن��دەری��ی و م��اف��ی م�����رۆڤ، وەك ك��ەس��ێ��ك��ی ئ��ەك��ت��ی��ڤ ب���ە رۆڵ����ی خ���ۆم ه��ەس��ت��م. 

ت��ەن��ان��ەت ل���ە ه���ەن���دێ چ���االك���ی ب���زووت���ن���ەوەی ن���اڕەزای���ی���دا وەك س��ەرپ��ەرش��ت��ی��ار و 

رابەرێك دەركەوتووم وەك خۆپیشاندانەكانی ساڵی 2006 لە شاری سلێمانی 

و دەوروب���ەروی لە نموونەی كەالر و هەڵەبجە و پشدەر و بیتوێن. من پێموایە 

پێش هەر جوڵەیەك، پێویستە مرۆڤ خۆی لە كۆت و بەندەكانی ترادیسیۆن 

و عەقڵییەتی ك��ۆن و كۆنسەرقاتیڤانە رزگ���ار ب��ك��ات، ئ��ەوس��ا ب��ە هۆشیارییەوە 

دەستدەداتە چاالكی و دەزانێت چی دەكات و چۆنیش دەیكات. رزگاریی عەقڵ 

هەمیشە پێش رزگ��اری��ی ج��ەس��ت��ەی��ە. ن��ات��وان��ی��ت ب��ە خەیاڵدانێكی فیوداڵییەوە 

داوای چێكردنی دیموكرا�سی بكەیت، بۆ ئ��ەوەی كۆمەڵگەی كوردیی بە ژن و 

پیاوەوە خۆی رزگ��ار بكات، پێویستە پێش هەر كارێك ئ��اوەزی خۆی لە خڵتەی 

ك��ول��ت��ووری قۆناغی ف��ی��وداڵ��ی و خێڵگەریی و ن��اوچ��ەگ��ەری��ی و مەزهەبگەریی پاك 

بكاتەوە.

ئەگەر بێینە سەر با�سی چاالكییەكانم، ناتوانم بڵێم بە تەنیا بووم، بەاڵم 

رەن��گ��ە ب���ەب���ەراوورد ب��ە زۆری��ن��ە رۆڵ���م ب��ەرچ��اوت��ر ب��ووب��ێ��ت. ل��ە ن��ەوەدەك��ان��ەوە تاكو 

ئێستا لە زۆرینەی ناڕەزایەتی و كەمپین و پرۆتستۆكان رۆڵێكی ئەكتیڤم بینیوە. 

بۆ وێنە ئێمە گروپێك گەنج بووین زۆر سەرسام بووین بە شۆڕ�سی قوتابیانی 

فەڕەنسا »1968« دەمانویست شتێكی لەو چەشنە دروست بكەین، كوێرانە 

ن���ا، دەم���ان���زان���ی ه��ەل��وم��ەرج��ی زات����ی و م���ەوزوع���ی ن��ەخ��ەم��ڵ��ی��وە ب���ۆ ئ���ەو ك�����ارە، ب��ۆی��ە 

هەڵمەتی رۆش��ن��گ��ەری��ی��م��ان دەس��ت��پ��ێ��ك��ردب��وو ب��ۆ زەم��ی��ن��ەس��ازك��ردن ب��ۆ كەشێكی 

وەها كە گەنج بتوانێت نەخشێكی هەبێت لەسەر سیاسەت و دەوڵەتداریی، 
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نەك بەوەی ببێتە كارەكتەرێكی پاسیڤی نێو دەس��ەاڵت، بەڵكو بەوەی روانینی 

نوێ بخاتە نێو كایەی دەسەاڵت و كۆمەڵگە گەنج بكاتەوە.

پ��ێ��م خ��ۆش��ە ب��ا�س��ی ی���ەك ت��اك��ە ن��م��وون��ە ب��ك��ەم، ئ��ەوی��ش خۆپیشاندانەكانی 

مانگی ئابی ساڵی 2006ە، ئێمە دوو مانگ پێش ئەوەیە گروپێكمان دروستكرد 

بە ناوی »گروپی رەخنە« خۆم مانیفێستی گروپەكەم نو�سی، چەند گەنجێكی 

ئەكتیڤ و خ��وێ��ن��ەوار ل��ە دەوری گ��روپ��ەك��ەم��ان ك��ۆب��وون��ەوە، ئ��ەگ��ەرچ��ی ل��ە ژێ��ر 

گ��ووش��اری پۆلیس و دەزگ���ا ئەمنییەكاندا ب��ووی��ن، ب���ەاڵم ب�����ەردەوام ب��ان��گ��ەوازی 

خۆپیشاندانی س��ەرت��اس��ەری��م��ان دەك����رد، ئ��ەوەب��وو دوای دوو م��ان��گ توانیمان 

�سێ هەزار گەنج لە 13ی ئابی 2006 بهێنینە سەرشەقامەكانی سلێمانی، كە 

ئەمە زراوی دەسەاڵتی ب��رد، ئ��ەوە یەكەمجار بوو ئەو هەموو گەنجە ناڕازییە 

ب��ب��ی��ن��ن و دروش���م���ی ب���ڕوخ���ێ، ب���ڕوخ���ێ ب��ب��ێ��ت��ە دی������اردە. ك���ە ج��ی��ا ل����ەوە زۆر دروش��م��ی 

ئاگاهانەمان بەرزكردبووەوە، بەاڵم ئێمە وەك رابەرانی خۆپیشاندان لەالیەن 

پ��ۆل��ی���س��ی پ���ۆش���اك م��ەدەن��ی��ی��ەوە دەس��ت��گ��ی��ر ك���رای���ن و ب��ردی��ان��ی��ن ب���ۆ زی��ن��دان��ەك��ان و 

خۆپیشاندانەكەشیان بە زەبروزەنگ كۆتایی پێهێنا، بەاڵم ئەم ئاگرە هەڵەبجە 

و گ��ەرم��ی��ان و پ���ش���دەری گ���رت���ەوە، ئ���ەوە ی��ەك��ەم��ی��ن م��ەش��خ��ەڵ ب���وو ك��ە دەت��وان��م 

ب��ڵ��ێ��م م���ن ه��ەڵ��م��ك��رد، ئ��ێ��س��ت��ا خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان ب���ووەت���ە دی���اردەی���ەك���ی ه���ەم���ەرۆژە، 

ب����ەاڵم خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ی 2006 ل���ە دوای راپ���ەڕی���ن���ی س��اڵ��ی 1991 ب���ە گ��ەورەت��ری��ن 

خۆپیشاندانی گەنجان دادەن��رێ لە رووی چەندایەتی و چۆنایەتیشەوە، هەر 

ئەم ژیلەمۆیە بوو كە لە 17ی شوباتی 2011دا گەشایەوە.

*ئەم چاوپێكەوتنە لە رۆژی 10-3-2017 بۆ گۆڤاری »مهاباد« سازدراوە.
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ئازادیی رۆژنامەوانی و گەندەڵی و
 رەوشی سیاسیی هەرێمی كوردستان

دیمانە: سەعد 

چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ی م���اڵ���پ���ەڕی وەزارەت��������ی ن���اوخ���ۆ www.nawxo.org ل��ەگ��ەڵ 

ستیڤان شەمزینی لەناوەڕاستی ساڵی 2007.   

پ1: سەرەتا دەمەوێت با�سی ژیانی تایبەتی خۆت و شوێنی لەدایكبوونی 

خۆتم بۆ بكەیت؟. 

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: پ��رس��ی��ارەك��ەت ب���ەڕووك���ەش زۆر س���ادە و س��اك��ار دێتە 

پێش چاو، بەاڵم وەاڵم��دان��ەوەی قورس و ناڕەحەت، بەتایبەتی بۆ كەسێكی 

وەك من كە ژیانم پڕ پڕە لە هەڵبەز و دابەزی سەیر سەیر. زانینی ئەوەی من 

ل��ەك��وێ ل��ە دای��ك��ب��ووم هیچ گرنگییەكی نییە، ئ���ەوەی گرنگە وەك كەسێكی 

بەرجەستە چۆن مامەڵە دەكەم لەدنیای دەوروبەردا بەتایبەتی كە قەڵەمم 

بەدەستەوەیە. دەتوانم بڵێم لە رۆژێكی دیاریكراو و لەسەر ئەم زەوییە هاتمە 

دنیا. 

ش��اع��ی��ری ك��ۆچ��ك��ردوو ل��وی��س ئ���اراگ���ۆن )1897-1982( دەب��ێ��ژێ��ت )زان��ی��ن��ی 

ژی��ان��ن��ام��ەی م��ن ل��ەالی��ەن ه��ەم��وو خ��ەڵ��ك��ەوە ه��ەن��دێ ج��ار پێكەنینی شێتانەم 
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دێنێتێ(. ویستی زانینی بیۆگرافیای من لەالیەن هەندێك كەسەوە بەالمەوە 

شتێكی س���ەی���رەو ه��ەم��ی��ش��ە پێكەنینم ب��ۆ دێ��ن��ێ، س���وڕی ژی��ان��م ه��ێ��ن��دە ئ��اڵ��ۆزە 

ناتوانم لەكاتی باسكردنیدا لەقاقای پێكەنین ن��ەدەم و بەسەر سوڕمانەوە 

ك���ەم���ێ���ك ل�����ەخ�����ۆم ران����ەم����ێ����ن����م. دی�����ق�����ەت ب��������دەن چ������ۆن ل�����ەه�����ەرزەك�����ارێ�����ك�����ی ن��ێ��و 

بنەماڵەیەكی پارێزگاری وردە ب����ۆرژوازەوە، جادوییانە بوومە كۆمۆنیستێكی 

رادی������ك������اڵ، ل�����ەوەش�����دا ئ�����ۆق�����رەم ن����ەگ����رت و ش�����ەش س���ااڵن���ێ���ك ت���ێ���پ���ەڕی ب�����ەرەو 

ماركسییەكی لیبراڵ رووم وەرگێڕا. رەنگبێ كەسانێك هەبن بەرگە نەگرن لەم 

ماوە كەمەدا ئەم هەموو گۆڕانەم بەسەر هاتووە، بەاڵم تیۆری پەرەسەندن 

جەخت لەسەر گۆڕانی دینامیكی هەموو هەبووەكان دەكاتەوە. 

ل��ەڕووی��ەك��ی ت���رەوە ب��ەڕاش��ك��اوان��ە دەی��درك��ێ��ن��م كەسێتییەكی ئ��اڵ��ۆزم هەیە 

و زۆرج���ار ب��ە ئاستەم خ��ۆم دەن��اس��م��ەوە، ت��ۆ گ��وێ ب��دە ئ��ەم وت��ەی��ەی )ڤیگتۆر 

هۆگۆ(: من خودی خۆم ناناسم، ناسینی خۆم بووە بەمەتەڵێك لەالی خۆم، 

لەخوداش زیاتر كەس نییە من بنا�سێ و بزانێ من كێم و ناوم چییە؟. هۆگۆ 

بەم دەربڕینە زەحمەتێكی لەكۆڵ كردوومەتەوە و بە شێوازێكی ئەدەبی بەرز 

گ��وزارش��ت��ی لەمنیش ك����ردووە. ب��ەالم��ەوە گ��رن��گ نییە ئ��ەوان��ەی نووسینەكانم 

دەخ��وێ��ن��ن��ەوە دەزان����ن م��ن ك��ێ��م ی���ان ن���ا؟ ب��ەگ��رن��گ��ی ن��ازان��م زان��ی��اری��ی��ان ل��ەب��ارەی 

لەدایكبوون و شوێنی نیشتەجێ بوون و زێدەكەمەوە هەبێت. 

چ��ون منیش وەك ه��ەر مرۆڤێكی ئاسایی لەنۆ مانگیدا لەبەرەبەیانێكی 

وەرزی هاویندا ل��ەدای��ك ب���ووم، هاتمە دن��ی��اوە زۆر بەئاسایی ب��ێ ئ���ەوەی هیچ 

م��وع��ج��ی��زەی��ەك رووب�����دات، ب���ەاڵم ل��ەس��ەرەت��اوە دای��ك��م هەستیكرد ك���وڕە چاو 

س��ەوزەك��ەی ش��ووم��ە، چونكە ل���ەڕۆژی لەدایكبوونمدا ب��ای��ی ه����ەزاران دینار 

زیانمان لێكەوت بەهۆی ئاگر كەوتنەوەوە، لەدایكبووم وەك هەر منداڵێكی 

تر، بەاڵم وەختێ گەورە بووم ویستم بڵێم بۆئەوە لەدایك نەبووم گوێڕایەڵ 
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ب��م و پ��ێ ب��ەپ��ێ ل��ەگ��ەڵ مێگەلدا رێ ت��ەی ب��ك��ەم، ماكسیم گ��ۆرك��ی وت��ەن��ی )من 

ه��ات��م��ە دن���ی���اوە، ب���ۆئ���ەوەی ن����اڕازی ب���م(. ل��ەپ��ێ��ش��دا ن����اڕازی ب��م ل��ەخ��ان��ەوادەك��ەم 

و گ���ۆش���ەن���ی���گ���ای ئ���������ەوان، چ���وون���ك���ە دەب����ێ����ت ب���زان���ی���ت م����ن ل����ەخ����ان����ەوادەی����ەك����ی 

ناسیۆنالیستی وردە ب��ۆرج��وا پ���ەروەردە ب��ووم، یاخی ب��وون و خۆ ئازادكردنم 

لەتەوق و كۆت وبەندی بنەماڵە شۆڕشێك بوو ب��ەالی خۆمەوە چەند قات 

ل��ەش��ۆڕ�س��ی ئ��ۆك��ت��ۆب��ەر گ���ەورەت���رە، خ��ۆ ئ��ەگ��ەری��ش لێم بپرسیت ك��ێ ه��ان��دەرت 

ب����ووە ب���ۆ ن���ووس���ی���ن؟ ی����ان خ����ان����ەوادەك����ەت چ��ەن��د ه����ان����دەرت ب�����وون؟ ك��ەس��ێ��ك 

ش��ك ن��اب��ەم س��وپ��ا�س��ی ب��ك��ەم دەس��ت��ی گ��رت��ب��م ج��گ��ە ل���ەخ���ودی خ����ۆم, ج��گ��ە ل��ەو 

شەیتانەی لە كەەللمدایە و هانم دەدات بۆ نووسین و خوێندنەوە،� حەزی 

م��ن ب��ۆ خ��وێ��ن��دن��ەوە وای���ك���ردووە ئ��ەم��ڕۆ كتێبخانەكەم زی��ات��ر ل��ە 10000 )دە 

هەزار( دانە كتێبی تێدا بێت.  

لەناو هەموو رووداوەكاندا، حەز دەكەم رووداوێكی منداڵیم باسبكەم، 

لەسەرەتای هەشتاكاندا و پێش ئەوەی بچمە قوتابخانە، باوكم شەش هەزار 

دی��ن��اری ئ��ەوس��ای خستبووە قوتوویەكی چوكلێتی ج��وان��ەوە ك��ە لەكوەیتەوە 

بەدیاری بۆی هاتبوو، ئەویش لەبەر جوانییەكەی پارەی تێدا دانابوو، چەند 

رۆژێ���ك س��ەری ق��وت��ووەك��ەم هەڵبچڕیبوو و میزم تێكردبوو، ت��ا كاتێك باوكم 

پێی زانی پارەكانی تەواو خراپ بووبوون، چونكە ئەو كاتەی پێی زانی قوتووە 

پڕ لەپارە و میزەكەم لەسەر زۆپا دانابوو، ببوە شلەی دە دیناری، ئیدی لەو 

كاتەوە پارە چارەی منی ناوێ، لێ من زۆر هەوڵی مفەوەزات دەدەم لەگەڵی. 

ب��ێ��رن��اردش��ۆ دەڵ��ێ��ت )ك��ات��ێ��ك م��ێ��ژووی ژی��ان��ی ه���ەر ك��ەس��ێ��ك دەخ��وێ��ن��ێ��ت��ەوە، 

ئ���ەوەت ل��ەی��اد نەچێت راس��ت��ی��ی ئ��ەوەی��ە نابێت ب��اس ب��ك��رێ��ت(. ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەوە 

م��ن ن���ام���ەوێ خ���ۆم ب��ك��ەم��ە س��وارچ��اك��ی ن��ووس��ی��ن و رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی، ه��ەوڵ��ی��ش 

ن���ادەم خەڵك ب��ە ڕووداوەك���ان���ی ژی��ان��م��ەوە س��ەرق��اڵ ب��ك��ەم، ئ��ەگ��ەر ل��ەس��ەر ئەم 
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قەناعەتە بمێنمەوە رەنگە لەهەشتا ساڵیشدا بیرەوەرییەكانم نەنووسمەوە. 

ئەوە بەجێدەهێڵم بۆ خەڵكی تر، با هەڵوێستەكانی داهاتوو و نووسینەكانم 

ح��ك��وم ب���دەن چ ك��ەس��ێ��ك��م، هێشتا زۆر زووە گەنجێكی وەك م��ن پێناسەی 

خۆی بكات، چوونكە كاتی زۆرم لەپێشە و گۆڕانیش لە بیركردنەوە و رەفتاردا 

حەتمییە، جارێ با چاوەڕوان بین تا ئەو كاتە. 

پ2: ئێستا خەریكی چی و هیچ پڕۆژەیەكت هەیە بۆ داهاتوو؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ل���ە واڵت��ێ��ك��ی وەك ئ�����ەوەی ئ��ێ��م��ە ئ��ەس��ت��ەم��ە ب��ت��وان��ی��ت 

پالنێك بۆ كارەكانی داهاتووت دابنێیت، چوونكە پڕ و لێوانلێوە لە رووداوی 

نەخواستراو و كارەساتی كتوپڕ، كارەساتگەلێك هەموو رسەكانت لێدەكاتەوە 

ب���ەخ���وری و دەب���ێ���ت ل��ەخ��اڵ��ی س���ف���رەوە دەس����ت پ��ێ��ب��ك��ەی��ت��ەوە، ن��اڵ��ێ��م ژی���ان���م بێ 

بەرنامە دەڕوات بەڕێوە، بەاڵم پرۆگرامێكی چڕوپڕیشم نییە بۆ دیاریكردنی 

كارەكانی ئایندەم. ئەگەر بێمە س��ەر كرۆكی وەاڵم��ەك��ە، پ��ڕۆژەم هەیە، بەاڵم 

ت���ۆ ن��ەت��پ��رس��ی��وە پ����ڕۆژەك����ە ل���ەك���ام ب����وار و ك����ای����ەدا؟ ئ���ەگ���ەر م��ەب��ەس��ت��ت ل���ە ب����وارە 

رۆشنبیریی و رۆژنامەنووسییەكە بێت، ئ��ەوە پالنم هەیە بۆ ئ��ەوەی لەبواری 

نووسیندا ب��ەرەو ئاقارێكی تر هەنگاو بنێم، ئەویش هەوڵدانە بۆ نووسین لە 

پەڕاوێزی رووداوە سیاسییە گەرمەكاندا، بەاڵم نووسینی جیددی و زانستیی 

ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��ای دات����ا و ئ��ارگ��ۆم��ێ��ن��ت ن���ەك ل��ەژێ��ر ك��اری��گ��ەری��ی ه��ەس��ت  و س��ۆز، 

سروشتی خۆم وای��ە هەموو شتێك نانووسم ه��ەروەك چۆن هەموو شتێك 

ناخوێنمەوە.  

نیچە دەڵ��ێ��ت )ه��ی��چ ج���ۆرە نووسینێكم خ��ۆش��ن��اوێ��ت، تەنیا ئ���ەوە نەبێت 

ب���ەخ���وێ���ن دەن����ووس����رێ����ت، ب��ەخ��وێ��ن��ی خ����ۆت ب���ن���ووس���ە، ئ���ەوس���ا دەزان�������ی خ��وێ��ن 

رۆحە(. هەموو نووسینێك شایستەی ئەوە نییە بخوێنرێتەوە، زۆر دەمەدەم 

و پرتە و بۆڵەی پەڕاوێزی رۆژنامە و ماڵپەڕەكان هەن هەرگیز جێگەی سەرنج 
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نین و مرۆڤ حەوسەڵەی نییە كاتی خۆی لە خوێندنەوەیاندا بەفیڕۆ بدات. 

ه���ەوڵ���دەدەم زی��ات��ر خ���ۆم ف��ێ��ر ب��ك��ەم و ل��ەخ��وێ��ن��دن��ەوە و رام����ان ل��ە دن��ی��ا، زێ��دەت��ر 

قووڵ ببمەوە و بەهۆشیاریی و زانیاریی راست و دروستەوە بنووسم، باسكاڵ 

وتەنیش )م��رۆڤ هەمیشە لەژیانیدا لەفێربووندایە(. ل��ەب��اری واقیعیشەوە 

ئ��ەو زان��ی��اری��ی و رۆشنبیرییەی ئ��ەم��ڕۆ هەمە بێگومان دوێ��ن��ی ن��ەم��ب��ووە، ئەگەر 

ئەمڕۆم لەدوێنێ بچێ بەمانای ئەوەیە من كائینێكی زیندوو نیم و ستۆك بووم 

و لەڕێڕەوی گەشەكردنی ئاسایی و سروشتی المداوە.  

ئ����ەگ����ەر ن��اخ��ۆش��ی��ی��ەك��ان��ی ژی������ان دەرف��������ەت ب�������دات، پ����ڕۆژەگ����ەل����ی س��ت��رات��ی��ژی��ی 

لەئەندێشەمدا ه��ەی��ە، چ��وون��ك��ە دەب��ێ��ت ب��زان��ی��ت ئ����ازاری ژی���ان هەمیشە لێم 

نابێتەوە و وەك خۆركە هەموو ژیانمی خ��واردووە، ژانی وجوود بەڕاددەیەك 

تەنگە ت��اوی ك����ردووم، ش��ەوێ��ك، رۆژێ���ك، كاتژمێرێك نییە تێپەڕ ببێت و ئ��ازار 

وازم لێبێنێت، گەیشتوومەتە بڕوایەك وەك )بودا( بڵێم )بودا گەیشتە ئەو 

روانگەیەی ئازار حاشا هەڵنەگرە(. لێ زۆر سەرسەخت و خۆڕاگرم و تەسلیم 

بەئازار و ناخۆ�سی نەبووم، بەاڵم ناخۆ�سی شتێك نییە خۆتی لێ ببووێریت.  

پ3: بیرۆكەی رۆژنامەی نێوەند لە چییەوە دەستیپێكرد؟ ماوەیەك 

رۆژنامەكە لەكارەكانی وەستا، ئەمە بۆچی دەگەڕێنیتەوە؟ 

س��ت��ی��ڤ��ان ش���ەم���زی���ن���ی: ل���ەگ���ەڵ پ����رۆس����ەی ئ����ازادی����ی ع���ێ���راق )س���اڵ���ی 2003( 

ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ه���اوڕێ���ی گ��ەن��ج ك��ۆب��ووی��ن��ەوە ب���ۆئ���ەوەی رۆژن���ام���ەی���ەك دەرب��ك��ەی��ن، 

چوونكە پێمانوابوو بەهاتنی ئەمەریكا سەرلەبەری ژیان لەواڵتدا دەگۆڕێت 

و لەو نێوەندەدا ئازادیی رادەربڕینیش دەرگای زیاتری بۆ دەخرێتە سەرپشت و 

ئەو گیروگرفتانەی رابردوو چیتر دووبارە نابنەوە. ئەوە بوو رۆژی 2003/8/1 

یەكەمین ژم��ارەی نیومانگیی )زادگ��ە( دەرچ��وو، بەاڵم رۆژنامەكە بەمردوویی 

ل���ەدای���ك���ب���وو، چ�����وون س��ت��اف��ی س����ەرەك����ی رۆژن����ام����ە زۆرب�����ەی�����ان رۆژن���ام���ەن���وو�س���ی 
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پرۆفیشناڵ نەبوون بەڵكو هەندێك شاعیر و هەندێكی تر نووسەر و خوێنەری 

ج���ی���ددی ب������وون. م���ن ل����ەو رۆژن����ام����ەی����ەدا ك���ە دوای )18( ژم������ارە ل���ەس���ەرەت���ای 

حوزەیرانی 2004دا وەستا، سەرەتا بەڕێوەبەری نووسین و دواج��ار جێگری 

سەرنووسەر بووم. 

داب��ڕان��ێ��ك��ی ك����ورت و چ��ەن��د رۆژی�����ی دروس���ت���ب���وو، ئ����ەوەب����وو ل���ەگ���ەڵ چ��ەن��د 

ه���اوڕێ���ی���ەك���ی ن��زی��ك��م ب���ی���رم���ان ل�����ەوە ك�������ردەوە رۆژن����ام����ەی����ەك ب����ەن����اوی )ن���ێ���وەن���د( 

وەك ب�����اوك�����راوەی�����ەك�����ی ش���ی���ك���اری���ی ن����ەت����ەوەی����ی چ�����ەپ�����ڕەو دەرب�����ك�����ەی�����ن، ه���ەم���وو 

وردەك����اری����ی����ەك����ان����م����ان ت����اوت����وێ ك�����رد و دوات�������ر ل����ەگ����ەڵ ه���ەن���دێ���ك ه����اوڕێ����ی ت����ردا 

گفتوگۆمان كرد تاكوو ژمارەمان گەیشتە سەروو 20 كەس، یەكەمین ژمارە 

لە رۆژی 2004/7/4 دەرچوو, ئیدی )نێوەند( جێی خۆیكردەوە و لە دواجاردا 

ژمارەی ستافەكەی گەیشتە سەرووی 35 كەس، من لەو رۆژنامەیەدا وەك 

سەرنووسەر كارم كردووە لەسەرەتاوە تا ئێستا، وەلێ لەتەمەندا لەهەموویان 

گ��ەن��ج��ت��ر ب�������ووم. ه����ۆك����اری وەس���ت���ان���ەك���ە ك���ورت���خ���ای���ەن���ەك���ە�س���ی پ���ەی���وەن���دی���ی ب��ە 

گیروگرفتی داراییەوە هەبوو، ئەگەرنا وەك وزەی كاركردن هێشتا بایی ئەوە 

توانامان هەبوو بتوانین رۆژنامەیەكی باش دەربكەین، بەاڵم ئێستا جارێكی 

ت��ر رۆژن���ام���ەی )ن��ێ��وەن��د( دەس��ت��ی ب��ە دەرچ�����وون ك���ردۆت���ەوە ل��ە دوو ت��وێ��ی )20( 

الپەڕەی قەبارە گەورەی رەنگاوڕەنگدا. 

پ4: س��ەرەت��ای ك��اری راگەیاندنی جەنابتان بۆكەی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، ئایا 

هیچ پاڵنەرێك هەبوو كە وای لەجەنابتان كردبێت هانا بۆ كاری راگەیاندن 

ببەن؟.

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ه��ەر ل��ەس��ەرەت��ای م��ن��داڵ��ی��م��ەوە ئولفەتم بەكتێبەوە 

گ��رت��ووە، لێ نەمدەزانی س��ەرج��ەم بەدبەختییەكانی داه��ات��ووم لەسەر كتێب 

چنرێت، كتێب ژی��ان��ی ش��پ��رزە ك���ردم، ل��ە الش��ع��ورەوە دارە  خوێندنەوە هەڵدە
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دارە دەستی گرتم رووەو دوورگ���ەی ه��ۆش، سێوی ه��ۆش و زانینی دەرخ���وارد 

دام. لەوەش ترسناكتر نییە هۆش حكومت بەسەردا بكات، ئەم چركە ساتە 

گرانبەهاترین شت و بەنرخترین سەرمایەم دەبەخشم لەپێناوی گەڕانەوە بۆ 

دۆخی گێلی و نەزانین. 

ئەبو تەیبی موتەنەبی دەبێژێت )ذو العقل یشقی فی النعیم بعقله واخو 

الجهاله بالشقاوة نعیم- خاوەن ئاوەز لە بەهەشتدا بە دەست مێشكییەوە 

دەن���اڵ���ێ���ن���ێ و ن����ەزان����ی����ش ب����ەك����وێ����رەوەری����ی ب�����ەخ�����ت�����ەوەرە( دروس��������ت م��ن��ی��ش ل���ەم 

بارودۆخەدام و بەدەست زانینەوە گیرم خواردووە.

ئ����ەم ن��ەخ��ۆش��ی��ی ك��ت��ێ��ب��ە ی��اغ��ر ی��اغ��ر )ه���ێ���دی - ه���ێ���دی( ل��ەگ��ەڵ��م��دا ه����ات تا 

ئ�����ەوڕۆ، ئ���ەگ���ەر ك��ەم��ێ��ك ب���ۆ دواوە ب��گ��ەڕێ��م��ەوە ه��ێ��ش��ت��ا ل���ە ق��ۆن��اغ��ی خ��وێ��ن��دن��ی 

سەرەتاییدا بووم دەستمكرد بەخوێندنەوە. ئەویش لەو كاتەدا بوو نامیلكە 

شیعرێكی )س����ەردار رەزا( بەنرخێكی رەم��زی��ی ب��ەس��ەر قوتابیاندا داب��ەش��ك��را و 

منیش دان��ەی��ەك��م ل��ێ��ك��ڕی و دوای خ��وێ��ن��دن��ەوەی ه��ۆن��راوەك��ان��م ل��ەب��ەرك��ردن، 

ئ����ەوە س���ەرەت���ای خ���وێ���ن���دن���ەوەم ب����وو، س������ەردار رەزا ك���ە دوات�����ر رۆژن���ام���ەن���ووس 

)زان��ك��ۆ س�����ەردار(ی ك���وڕی ب���وو ب��ە ه���اوڕێ���م، ف��ێ��ری ئ���ەم خ���ووە ش���ڕەی ك���ردم و 

ژینی لێ تاڵكردم و ت��وو�س��ی ئ��ەم درم��ە كوشندەیەی ك��ردم. ماوەیەكی زۆر هەر 

خوێنەر بووم و دەستم بۆ نووسین نەبرد، تا لەدوایدا وردە وردە لە ستوون 

و ك��ورت��ە وت�����ارەوە دەروازەی ك����اری رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��م ل��ێ��ك��رای��ەوە و ت��ێ��ك��ەڵ بە 

دن��ی��ای ج��ەن��ج��اڵ��ی م��ی��دی��ا ب����ووم. ه��ەت��ا ئ����ەوەی ئ��ەم��ڕۆ ب���ووم ب��ە س��ەرن��ووس��ەری 

رۆژنامەیەك كە بەگەواهی یار و نەیارانیش یەكێك لە رۆژنامە باشەكانە. 

ب��ۆ ب��ە�س��ی دووەم���ی پ��رس��ی��ارەك��ەت، وەك لەپێشتردا وت��م ه��ەر لەسەرەتای 

ت��ەم��ەن��ی م��ن��داڵ��ی��م��ەوە دوژم��ن��ی ن��ەزان��ی ب���ووم و ویستم ب��ۆ زان��ی��ن ش��ەپ��ۆل��ی دەدا 

و ب���زێ���وان���ە ب��������ەدووی زان����ی����اری����دا وێ�����ڵ ب�������ووم. الم�����واب�����وو )ن�����ەزان�����ی ك���اری���گ���ەرت���ری���ن 
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ژەه��������رە( ه����ەرچ����ەن����دە زۆر ل�����ەدوات�����ر زان����ی����م ئ���ەم���ە وت������ەی ب�������ودای ح���ەك���ی���م���ە. ل��ێ 

ن���ەزان���ی ش��ادی��ی و خ��ۆش��ب��ەخ��ت��ی��ی��ە، م��ن ژان����ی زان��ی��ن��م ه���ەڵ���ب���ژارد، چ����ارە رە�س����ی و 

خەمۆكیی نووسینم ه��ەڵ��ب��ژارد، دۆزەخ���ی كتێبم ه��ەڵ��ب��ژارد. هیچ كاتیش پالنم 

ن���ەب���ووە ب��ب��م��ە رۆژن���ام���ەن���ووس، دەم��وی��س��ت وەك ن��ووس��ەرێ��ك زی��ات��ری��ش وەك 

چ��ی��رۆك��ن��ووس ك����ار ب���ك���ەم، ئ��ەم��ە س���ەری���ن���ەگ���رت، ل���ەپ���اش���دا وەك ب��ەش��ێ��ك لە 

ك����اری ح��زب��ای��ەت��ی دەس��ت��م��ك��رد ب���ەك���اری م��ی��دی��ای��ی، زۆر ل���ەدوات���ر دا تێگەیشتم 

رۆژنامەنووسیی پیشەیەكی جیا و سەربەخۆیە لە كاری پارتایەتی، لەئاكامدا 

خ��ۆم ل��ەو پ��ارادۆك��س��ە رزگ���ارك���رد و وەك رۆژن��ام��ەن��ووس��ێ��ك��ی س��ەرب��ەخ��ۆ هاتمە 

كایەكەوە. وردە وردە بووم بە رۆژنامەنووسێكی پیشەوەر و ئ��ازاد، بۆئەوەی 

وەك مرۆڤێك رۆڵ��م هەبێت لە ژیاندا و بەكارەكانم ل��ەب��واری میدیا واتایەك 

بەهەبوونم بدەم. 

ح��ەزدەك��ەم ب��اس ل��ەوە بكەم ه��ەر ل��ەس��ەرەت��اوە هەموو دەوروب���ەرەك���ەم و 

تەنانەت بنەماڵەكەشم دژ ب��ەوە ب��وون پیشەی رۆژنامەنووسیی هەڵبژێرم، 

ب��ێ ه��اوك��اری��ی هیچكامیان وەك مەلێكی تەنیا و باڵشكاو ل��ەش��ەق��ەی باڵمدا 

ب����ۆ ئ�����ەم ئ���اس���م���ان���ە ب����ێ ب����ن و ف�����راوان�����ەی ن���ووس���ی���ن. ل����ە ك���ەس���م ن���ەپ���ر�س���ی چ���ۆن 

دەس��ت��پ��ێ��ب��ك��ەم و چ���ی ب���ك���ەم؟ ب���ە ئ���ازای���ەت���ی و ه��ان��دان��ی خ���ۆم ش��ان��م خ��س��ت��ە ژێ��ر 

بارەكەوە و بڕیارمدا بەرگەی هەموو باج و ناڕەحەتییەكانی پیشەكەم بگرم. 

ج��ارێ��ك��ی��ان مێرمنداڵێك دەچ��ێ��ت ب��ۆ الی م����ۆزارت و لێیدەپرسێت چ��ی بكات 

ت��ا سیمفۆنیایەك داب��ن��ێ��ت؟ م����ۆزارت وت���ی: ت��ۆ هێشتا م��ن��داڵ��ی، ب��ۆچ��ی دەس��ت 

بە دان��ان��ی ئ���اوازی س��ادە ناكەیت؟ مێر منداڵەكە وت��ی: ئ��ەی تۆ لە تەمەنی دە 

س��ااڵن��دا ن��ەب��ووی سیمفۆنیات دان��ا؟ م���ۆزارت وت��ی: بەڵێ واب���وو، ب��ەاڵم من لە 

ك��ەس��م ن��ەپ��ر�س��ی چ���ۆن سیمفۆنیا داب��ن��ێ��م؟!. ل��ە ك��ەس��م ن��ەپ��ر�س��ی چ���ۆن ببمە 

رۆژن���ام���ەن���ووس و س�����واری ك��ەل��ی ش��ەی��ت��ان ب����ووم و خ���ۆم خ���زان���دە ب����وارەك����ەوە. 
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ئیدی نازانم ژۆرنالیستێكی سەركەوتووم لێدەرچوویان نا؟ ئەوە ئێوەن ئەم 

حكومە دەدەن.  

جێگەی خۆیەتی بڵێم هەر لەمنداڵییەوە ئەو ویستەم هەبوو بنووسم، 

ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ئ����ەو غ���ەم���ان���ەی ل���ەژی���ان���م���دا ه����ەب����وون پ��ێ��وی��س��ت��ی��ان ب���ە گ���وزارش���ت 

لێكردن ب��وو، هەر ل���ەزووەوە دای��ە گ��ەورەم هەمیشە بە فرمێسك و الاڵن��ەوە 

ب��ۆ ج��وان��ەم��ەرگ��ە ش��ەه��ی��دەك��ەم��ان ئ�����ازاری دەدام، ن��ەم��دەوی��س��ت وەك ب��رای 

ش��ەه��ی��د ب���ەگ���ری���ان ه��ەس��ت��ەك��ان��م دەرب�������ڕم و ئ���������ارەزووم ب����وو زم��ان��ێ��ك��ی ن���اب���او بۆ 

دەربڕینەكانم بدۆزمەوە. مەرگی دوو خوشكم هەر بەزمان و گێڕانەوە خۆشە، 

ئەگەر نا لەباری دەروونییەوە ژانێكە، هێوربوونەوەی نییە، برینێكە ساڕێژ 

نابێ و ناتوانین بە سەرزارەكی و راگوزەریی وەسفی بكەین. 

الم��ارت��ی��ن دەڵ��ێ��ت )ه���ەر بەشێك ل��ە وش��ەك��ان��م رەن��گ��دان��ەوەی بەشێكن لە 

ژیانم(. نووسینەكانی منیش دابڕاو نین لە زنجیرە رووداوە خۆش و ناخۆشەكانی 

ژی��ان��م، ب��ەاڵم چ��ی بكەم چ��ارەن��ووس��م واب���ووە زۆری��ن��ەی رووداوەك�����ان تراژیدیی 

بوون، چوونكە هەر زۆر زوو كەسە ئازیزەكانم لەكیس چوون و بەتەنیا و وێڵ 

و س��ەرگ��ەردان بۆئەم ژیانە تفت و تاڵە م��ام��ەوە. ویستی نووسین و هەوڵدان 

ب��ۆ گ��وزارش��ت��ك��ردن ل��ەژی��ان��م ل��ە رێ��گ��ەی ن��ووس��ی��ن��ەوە، رەن��گ��ب��ێ ه���ەر ل���ەو ك��ات��ەوە 

چەكەرەی كرد بێت كە بۆ یەكەمجار چوومە سەر مێزی خوێندن و دەستم 

پێنوو�سی گ��رت. نووسین الی من قەزیەیە، نووسین ل��ەالم ل��ەس��ەرووی هەر 

شتێكەوەیە، نووسین رەهام دەكات، نووسین ئاسودەیی و ژانم لەیەك كاتدا 

پێدەبەخشێت، نووسین الی من غەریزەیە. نووسینەكانم نامەیەكی كراوەن 

و دەمەوێت بگەنە ئەندێشەی ئەوانیتر و حەز دەكەم هەموو لە پەیامەكەم 

تێبگەن، چوونكە هەر نووسینێك دوو خاوەنی هەیە، یەكەمیان نووسەر و 

ئەویتریان وەرگ��ر. درێ��دا وتەنی )ه��ەر فۆرمێكی نووسین لەجەوهەری خۆیدا 
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وەسێتنامەیەكە(.

پ5: ئایا ئازادیی رۆژنامەوانی هەیە لە كوردستان؟. 

ستیڤان شەمزینی: لەوتەیەكی رۆژنامەنوو�سی ناوداری میسریی )محەمەد 

حەسەنین هەیكەل(ەوە دەچمە ناو وەاڵمەكە. هەیكەل دەڵێت )دەسەاڵت 

هەر دەسەاڵتێك بێت، پێی دەكرێت شوێنگەیەك بۆ رۆژنامەنووس دابنێت، 

بەاڵم ناتوانێت لەناو جەماوەری خوێنەراندا شوێنگەیەكی بۆ داسەپێنێت(. 

دەس����ەاڵت����ی ك���وردس���ت���ان ه���ەرچ���ەن���دە ه���ەوڵ���ب���دات رۆژن����ام����ەن����ووس ف��ڕێ��ب��دات��ە 

پ�����ەڕاوێ�����زەوە، ن��ات��وان��ێ��ت ب���ەس���ەر ت����ووڕەی����ی ج�����ەم�����اوەردا زاڵ���ب���ێ���ت، ن���ات���وان���ێ ئ��ەو 

ژم���ارە ب��ێ��ش��وم��ارەی ن��اڕازی��ی��ان دەم��ك��وت ب��ك��ات. گ��ەر ت��ۆ ب��ت��ەوێ ب��اس ل��ەئ��ازادی��ی 

رۆژن��ام��ەن��وو�س��ی بكەیت، دەبێت پێشوەخت لەخۆت پرسیبێت كۆمەڵگەی 

ك��وردەواری��ی خۆی چەند ئ��ازادە؟ لەپێش هەر شتێكەوە كۆمەڵگەی كوردیی 

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��ی ئ����ازاد نییە و س��ەرج��ەم ج��م��وج��ۆڵ و چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی ل��ەالی��ەن 

كۆمەڵە پارتێكی میلیتارەوە كۆنترۆڵكراوە. ح��زب وەك ئەختەبوتێك لەهەر 

چ�����وار الوە دەس���ت���ی ل���ەق���وڕق���وڕاگ���ەی گ���ی���رك���ردووە و ن���ەف���ە�س���ی ل���ەب���ەرب���ڕی���ووە. 

وەختێك كۆمەڵگە ئ���ازاد ن��ەب��ێ، قسەكردن ل��ەس��ەر ئ��ازادی��ی میدیاو دەرب��ڕی��ن 

سەفسەتەیەكی بەتاڵ و بێماناو پڕوپوچ دەردەچێت. تۆ وەرە لە ئەولەویەتی 

ك����اردا ك��ۆم��ەڵ��گ��ە رزگ����ار و ئ����ازاد ب��ك��ە، ئ��ەوك��ات��ە ب��ە ئ��ۆت��ۆم��ات��ی��ك��ی ئ���ازادی���ی ب��ی��روڕا 

ل��ەڕەح��م��ی ئ���ەو ف����ەزا ئ������ازادەدا ل��ە دای����ك دەب��ێ��ت و ه��ی��چ م��ەت��رس��ی��ی��ەك��ی ل��ەس��ەر 

نابێت.  

ئ��ەگ��ەر ئ���ازادی���ی رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی ب���ەوە تێگەیشتوویت ئ���ەو ب���ڕە نووسین 

و ب����اب����ەت����ان����ەی ت�����ا س�����ن�����ووری ت���ەش���ه���ی���ر و ج����ن����ێ����ودان دەن�����ووس�����رێ�����ن و ه����ەر�س����ێ 

دەسەاڵتەكە قسان ناكەن و بەرۆحێكی وەرزشییەوە وەریدەگرن هەڵەیەكی 

كوشندە دەكەیت، هەرگیز ئەم فۆرمە بوونی رەوشێكی تەندروست و ئازادی 
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رۆژنامەنووسیی ناسەملێنێت، بەقەدەر ئەوەی ئەم فەرامۆشكردنە جۆرێكی 

ترە لە سەركوتی رۆژنامەنووسیی، خۆ ئازادیی رۆژنامەنووسیی ئەوە نییە تۆ 

هەر هاوار بكەیت و لە قیژەقیژدا ژینگە پیس بكەیت و الیەنی بەڕێوەبردنیش 

مێش میوانی ن��ەب��ێ، ساتەوەختێك رۆژن��ام��ەن��ووس رەخ��ن��ە دەگ��رێ��ت ب��ۆ ئ��ەوە 

نایگرێت ئەم و ئەوی پێبشكێنێت )هەر چەند ئەم حاڵەتەش بوونی هەیە( بۆ 

ئەوەش نییە دەسەاڵتی پێ بڕوخێنێت و دەستی دەرەكییش پارەی نەداوەتێ. 

ب���ۆئ���ەوەی���ە گ���ەر ه��ەڵ��ەی��ەك ه��ەی��ە راس����ت ب��ك��رێ��ت��ەوە، گ���ەر ك��ەل��ێ��ن��ێ��ك ه��ەی��ە پڕ 

ب��ك��رێ��ت��ەوە، ئ��ەگ��ەر الوازی���ی���ەك ه��ەی��ە ب��ەه��ێ��ز ب��ك��رێ��ت، ئ��ەگ��ەر تێنەگەیشتنێك 

هەیە بگۆردڕێت بە لەیەك حاڵی بوون. 

لەوەش بترازێ ئەو فەزا بچووكە ئازادەی هەیە بۆ دەربڕین پەیوەندیی نییە 

بە ئینساف و بڕوابوونی حكوومەت و حزبەكان بەئازادیی ب��ی��روڕا، بەقەدەر 

ئەوەی پەیوەندیدارە بە شەڕ و ناكۆكی و ملمالنێی فراكسیۆن و تەكەتولەكانەوە 

ك��ە ب��ەو ه��ۆی��ەوە درزێ���ك دروس��ت��ب��ووە ت��ا ل��ێ��ی��ەوە ه��ەن��اس��ەی��ەك��ی ئ���ازادان���ەی تیا 

بدرێت. لە رەهەندێكی ترەوە حزبەكان شێوازی بەرتەسككردنەوەی رەو�سی 

ئازادیی رۆژنامەنووسییان گۆڕیوە و هەوڵدەدەن لەژێرەوەڕا ئەو كەناڵ و بوارە 

راگەیاندنانە بكڕنەوە ئەمڕۆ لەوجوددان. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ فاكتۆری 

ئ�����اب�����ووری، چ���وون���ك���ە ت���ا ئ����ەم خ���ول���ەك���ە ه��ی��چ دام�����ەزراوەی�����ەك�����ی م��ی��دی��ای��ی نییە 

لەكوردستان خودانی بنەمایەكی ئابووری سەربەخۆ بێت یان لەالیەن كەرتی 

تایبەتەوە تەمویل و سەرپەرشتی بكرێت، تەنانەت كەرتی تایبەت گەورەترین 

نوكتەیە، چون ئەوی ناوی كەرتی تایبەتە تەنیا و تەنیا پڕۆژە بازرگانییەكانی 

حزبە و ب��ۆی��اخ��ك��راوە! ئەگەرنا ك��وا س��ەرم��ای��ەگ��وزاری��ی س��ەرب��ەخ��ۆ؟ تامەرزێك 

تەالر یان باڵەخانەیەكی �سێ نهۆمی نییە لەشارەكاندا هی بەرپرسێك نەبێ یان 

هاوبەش نەبێت تیایدا. 
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ب��������ارودۆخ��������ی ك����وردس����ت����ان����ی����ش ل����ەق����ۆن����اغ����ی ك���ش���ت���وك���اڵ���ی ن������ەپ������ەڕی������وەت������ەوە و 

سەرمایەداریی گەشەی نەكردووە تا ئەو سەرمایەدارییە پرۆژەی راگەیاندنی 

س�����ەرب�����ەخ�����ۆی ه����ەب����ێ دوور ل�����ەدەس�����ت�����ێ�����وەردان�����ی ح�����ك�����ووم�����ەت و پ�����ارت�����ەك�����ان. 

ب��ەداخ��ی��ش��ەوە ح��زب��ەك��ان ل��ێ��رە ه��ەن��دە م��ودێ��رن و ك��راوەن��ی��ن ت��ا ئ��ەگ��ەر یارمەتی 

راگ��ەی��ان��دن��ێ��ك ب����دەن م����ەرج و ك���ۆت و ب��ەن��د و س��ان��س��ۆری س��ەی��ر و س��ەم��ەرەی 

ب��ۆ دان��ەن��ێ��ن. بەپوختی ئ��ازادی��ی رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی ل��ە ك��وردس��ت��ان��دا گ��ەورەت��ری��ن 

ن��وك��ت��ەی��ە، چ��ەن��د ه��ێ��ڵ��ی ش���ەم���ەن���دەف���ەر، چ��ەن��د م��ی��ت��رۆ، چ���ەن���دە دەوڵ��ەت��م��ان 

هەیە؟ هەر ئەوەندەش ئازادیی میدیا و را دەربڕینمان هەیە.

پ6: جەنابتان وەك یەكێك لەبەرپرسانی كەمپینی گۆڕینی م��اددەی 

حەوتی رەشنوو�سی دەستووری هەرێم چی دەڵێن سەبارەت بەگۆڕینی ئەم 

م��اددەی��ە؟ ئایا ئ��ەم كەمپینە دەت��وان��ێ��ت میكانیزمێكی گ��وش��ار بێت ب��ۆ لێك 

جیاكردنەوەی ئاین لە دەوڵەت یان چاوخشاندنەوەیەك بەدەستووردا؟ 

ئایا حیساب بۆ ئەم دەنگانە دەكرێت؟. 

س��ت��ی��ڤ��ان ش��ەم��زی��ن��ی: ك��ەم��پ��ی��ن��ی ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی الب���ردن���ی ب���ەن���دی ح����ەوت بۆ 

ئ����ەوە دروس���ت���ب���ووە ت���اك���وو م��ەت��رس��ی��ی��ەك��ی ج���ی���ددی ل���ەس���ەر ئ���ای���ن���دەی ك��ۆم��ەڵ��ی 

ك���وردس���ت���ان الب���ەرێ���ت، ئ��ام��ان��ج��ی ئ���ەوەی���ە ت���ا ئ��ای��ن ل���ەگ���ەڵ ك����اروب����اری دەوڵ����ەت 

ت����ێ����ك����ەاڵو ن����ەك����رێ����ت و ن���ەب���ێ���ت���ە ب����ەش����ێ����ك ل�����ەس�����ەرچ�����اوەك�����ان�����ی س���ك���ێ���ج���ك���ردن���ی 

دەستوور. مەترسییەكانی بەندی ح��ەوت، مەترسیگەلێكن هەرگیز شایەنی 

ف���ەرام���ۆش���ك���ردن ن���ی���ن، چ�����وون ل��ەئ��اق��ی��ب��ەت��دا س�����ەرچ�����اوەی ن��اك��ۆك��ی��ی��ەك��ی زۆر 

دەبێت و دەروازە دەكاتەوە بۆ ستەمكاریی ئاینیی و ئایدۆلۆژیی. سەرەنجامی 

هەموو دەوڵەتە ئاینی و ئایدۆلۆژییەكان دەركەوت چی بوو؟ سۆڤێت لەگەڵ 

هەموو م��ژدە دڵڕەوێنەكانی بە دنیایەكی بێ چین وچ��ەوس��ان��دن��ەوە، بینیمان 

چ تۆمارێكی رە�س��ی هەبوو لەكوشت و بڕ و پیشەسازیی م��ەرگ و هەتككردنی 
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مرۆڤدا! دەوڵەتە ئاینییەكانیش لە كۆن و نوێدا س��ەرەڕای هەموو مزگێنییە 

یۆتۆپییەكانیان هەر بەهەمان شێوە.  

د.ن���ەوال س��ەع��داوی دەن��ووس��ێ��ت )ل��ەو ب��ڕوای��ەدام هیچ دەوڵەتێكی ئاینی 

ناتوانێ دادپ��ەروەر و بێ كەند و كۆسپ بێت، ئاین ئایدۆلۆژییەكی سیاسییە 

ك��ە ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��ای ستەمكاریی چینەكان و دەس��ەاڵت��ی نێرینە دام�����ەزراوە(. 

هەموو كات بەرهەمی دەوڵەتی ئاینی یان دەوڵەتێك ئاین رۆڵی هەبێت لەسەر 

ب��ڕی��ار و دەس���ت���وورەك���ەی، چ��ەوس��ان��دن��ەوەی م���رۆڤ و س��ەرك��وت��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 

و سیاسیی و ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی و ف��ش��ار ب��ۆس��ەر چ��ی��ن��ەك��ان��ی خ�����وارەوە و ه���ەاڵواردن���ی 

ژن��ان��ی ل��ێ��ك��ەوت��ەوە. ب���ۆئ���ەوەی رێ��گ��ە ب��گ��ری��ن ل���ەم چ��ەوس��ان��دن��ەوان��ە، پێویستە 

دەس���ت���وورێ���ك���ی ع���ەمل���ان���ی���م���ان ه���ەب���ێ���ت، ع��ەمل��ان��ی��ەت��ێ��ك رێ�����ز ل����ە ب���ی���روب���ۆچ���وون���ی 

هەمووالیەك بگرێت و ئازادییەكانمان بێ چەندوچوون بپارێزێت. بۆئەوەی 

ئەزموونی فاشیلی دنیای عەرەبی لە كوردستان دووبارە نەبێتەوە، پێویستە 

دەستوورێكی عەملانیمان هەبێت، بۆئەوەی رۆژانی رە�سی ژێر چەپۆكی ئێرانی 

خومەینی و تاڵیبان دووب���ارە نەبێتەوە پێویستە ئاین بەجیا ل��ەدەوڵ��ەت رۆڵ 

بگێڕێت. 

ئ���ەدۆن���ی���س دەرب����������ارەی گ���ی���روگ���رف���ت���ەك���ان���ی ع����روب����ە دەڵ����ێ����ت )ئ���ای���دۆل���ۆژی���ای 

ناسیۆنالیزمی ع��ەرەب��ی، بە هەموو فۆرمەكانییەوە ئایدۆلۆژییەكی ئاینییە(. 

ب���ۆئ���ەوەی ه���ەم���ان ت��ەن��گ و چ��ەڵ��ەم��ە ل���ە دن���ی���ای ك���وردی���ی���دا روون�����ەدات�����ەوە، وا 

پێویستە رۆڵ��ەك��ان ل��ە ن��ێ��وان ئ��ای��ن و دەوڵ���ەت���داری���دا ل��ەی��ەك��دی جیابكرێنەوە 

و هەریەكە و لەحەقلی خۆیدا كاربكات. ئەگەر بڕیاریشە ئەمڕۆ ی��ان سبەی 

دەوڵ���ەت���ی ك���وردس���ت���ان راب��گ��ەی��ەن��رێ��ت، ی��ەك��ێ��ك ل���ەو م���ەرج���ان���ەی س��ەرك��ەوت��ن��ی 

ب��ۆ م��س��ۆگ��ەر دەك����ات ل��ەپ��اڵ ه��ەب��وون��ی ئ��اب��ووری��ی��ەك��ی پ��ت��ەو و س��وپ��ای��ەك��ی بەهێز 

و دیپلۆماسییەتێكی ك��ارا چەسپاندنی عەملانیەتە. ئ��ەو گلەیی و گازندانە�سی 
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هەندێك ل��ەدەس��ەاڵت��داران و پ��ارت��ە ئیسالمییەكان دەی��ك��ەن، گ��وای��ە كۆمەڵی 

ك����وردەواری����ی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك��ی م��وس��ڵ��م��ان��ە و ل�����ەڕووی ب�������اوەڕەوە ئ��ی��م��ان��ی ب���ە ئیسالم 

ه��ێ��ن��اوە، ب��ۆی��ە ق��ب��وڵ��ی نییە چەمكێكی رۆژئ���اوای���ی وەك ع��ەمل��ان��ی��ەت��ی ب��ەس��ەردا 

فەرز بكرێت، پاساوێكی بەهێز و قەناعەتكەر نییە، هەر هەمان ئەو كەسانە 

ب��ان��گ��ەش��ەی ل��ی��ب��رال��ی��زم و دی��م��وك��را�س��ی و م��اف��ی م����رۆڤ و م���ەدەن���ی���ەت دەك����ەن، 

ب��ەب��ێ ئ���ەوەی بیر ل���ەوە ب��ك��ەن��ەوە ه��ەم��وو ئ��ەم چ��ەم��ك��ان��ەش ه��ەڵ��ق��واڵوی ژی��اری 

خ���ۆرئ���اوان. ه�����ەروەك چ���ۆن دی��م��وك��را�س��ی و م��اف��ی م���رۆڤ چ��ەم��ك��ی ت��ای��ب��ەت بە 

ژی���اری خ��ۆرئ��اوا ن��ی��ن، ب��ەه��ەم��ان ج��ۆر عەملانیەتیش چەمكێكی سەرتاپاگیر و 

جیهانییە و دە�سێ لەهەر جێگەیەكی تردا تاقی بكرێتەوە.  

كوفی عەنان سكرتێری پێشووی نەتەوە یەكگرتووەكان دەبێژێت )گەالن 

لەبارەی جیهانگەرایی مافەكانی مرۆڤەوە سكااڵیان نەكردووە، وایاندانەناوە 

ل���ەالی���ەن رۆژئ�����اوا ی���ان ب���اك���ورەوە ب��ەس��ەری��ان��دا س��ەپ��ێ��ن��راب��ێ��ت، ئ����ەوەی وا دەڵ��ێ 

ه��ەم��ی��ش��ە س���ەرك���ردەك���ان���ن(. ئ����ەوەی خ��ەڵ��ك��ی ك��وردس��ت��ان ن��ی��ی��ە م��اف��ی م����رۆڤ و 

عەملانیەتی ن��اوێ، خەڵك هیچ ك��ات ن��ەڕژاوەت��ە س��ەر شەقام بڵێ عەملانیەتم 

ناوێ، نەڕژاوەتە سەر شەقام داوای دەستووری ئاینیی بكات. بەپێچەوانەوە 

چۆن دیموكرا�سی و مەدەنیەتی گەوارە ئاوها لەڕێی ژیانی رۆژانەیەوە لەجیاتی 

جارێك سەدجار داوای عەملانیەت و كۆمەڵگەی كراوە دەكات. 

ئ����ەوەی����ان دەس������ەاڵت������داران و پ���ارت���ە ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان��ن ب����ەرژەوەن����دی����ی����ان لە 

ع��ەمل��ان��ی��ەت و دی��م��وك��راس��ی��ەت��دا ن��ی��ی��ە و دێ����ن ب���ەن���اوی ج���ەم���اوەرێ���ك���ی ف���راوان���ی 

خەڵكەوە قسە دەكەن، بەتایبەت رەوتە ئیسالمییەكان بەناوی چوار ملیۆن 

ك����وردی ب���اش���وورەوە دەئ��اخ��ڤ��ن و ل��ەه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی��ش��دا ن��ەی��ان��ت��وان��ی��وە س��ەد 

هەزار دەنگ بهێنن. ئەم كەمپینە بۆئەوە دروست بووە، دەنگی خەڵك بكاتە 

م��ی��ك��ان��ی��زم��ێ��ك��ی گ���وش���ار ت���ا دەس�����ەاڵت�����داران ن���اچ���ار ب��ك��رێ��ن ب��ی��ر ل��ەگ��ۆڕی��ن��ی ب��ەن��دی 
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حەوت بكەنەوە و لەجێگەیدا عەملانیەت بچەسپێنرێت. لەو سیاقەدا كاری 

زۆرمان كردووە و بەفۆرمێكی بەرباو و بەڕێگەی جۆراوجۆر هەوڵمانداوە بۆ 

دروستكردنی فشار و ناچاركردنیان بۆ گۆڕینی بەندەكە، بەاڵم ئەوەی ئەوان 

تاچەند حیساب بۆ دەنگەكان دەك��ەن كەوتۆتەوە س��ەر دەس���ەاڵت و الیەنە 

پەیوەندیدارەكان، وا باشترە بچیت ئەو پرسیارە لەوان بكەیت تا وەاڵمێكت 

چنگ بكەوێت. 

پ7: دوای چ���وون���ت���ان ب����ۆ پ���ەرل���ەم���ان���ی ك����وردس����ت����ان و گ��ف��ت��وگ��ۆك��ردن 

لەگەڵیان هیچ ئاكامێكی گرنگتان بەدەستهێنا؟ بە كورتی دەستكەوتەكانی 

ئەم كەمپینە چی بوو؟. 

ستیڤان شەمزینی: ل��ەو سەردانەماندا لەگەڵ )س��ۆزان خاڵە شەهاب- 

ه�����ۆزان م���ەح���م���ود( ب���ۆ پ���ەرل���ەم���ان���ی ك���وردس���ت���ان، ل���ەت���ەك ئ���ەن���دام���ان���ی ل��ی��ژن��ەی 

نووسینەوەی دەستوور دانیشتین و لەماوەی كاتژمێر و نیوێكدا تاوتوێی پر�سی 

بەندی حەوتمان كردو الی خۆیانەوە پەرۆشیی ئێمەیان بۆ گۆڕینی بەندەكە 

بەهەند وەرگ��رت و پێیان راگەیاندین ئ��ەو بەشەی دەكەوێتە س��ەر ئەستۆی 

ئ����ەوان ئ���ام���ادەن ه��اوك��اری��ی ك��ەم��پ��ی��ن ب��ك��ەن و رۆڵ ب��گ��ێ��ڕن ل��ە چ��اك��س��ازی��ك��ردن 

ل���ەدەس���ت���وور و الب���ردن���ی ب���ەن���دی ح�����ەوت، ب����ەاڵم وت���ی���ان ك���ۆی ب���ڕی���ار و حەسمی 

پ��رس��ەك��ە الی ئ���ەوان نییە بەڵكو ئ���ەوان تەنیا الیەنێكی ب��ڕی��ارن، بەشەكەی 

ت��ری ب��ڕی��ار و ئ��اڵ��وگ��ۆڕان ل��ەو ب��ەن��دە دەس��ت��ووری��ی��ان��ە پ��ەی��وەس��ت��ە ب��ە هەڵوێستی 

س��ەرك��ردای��ەت��ی سیاسیی ه��ەرێ��م و زۆری��ن��ەی دەن��گ��ی پ��ەرل��ەم��ان. ئ��ەوج��ا دەبێت 

خ��ەڵ��ك��ی��ش ل���ە ری��ف��ران��دۆم��ێ��ك��دا دەس���ت���وورەك���ە پ��ەس��ن��د ب���ك���ەن. ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 

گ��ش��ت��ی��ی ل����ەو س�����ەردان�����ەدا ب���ۆ پ���ەرل���ەم���ان س����ەرك����ەوت����وو ب���ووی���ن و ب������ەڕای خ��ۆم 

ئیجابیاتی زۆرت���ر ب��وو، تەنانەت ب��ووە ه��ۆی ب��ە دەستهێنانی ب��ەرچ��او روون���ی بۆ 

ك��ارەك��ان��ی داه��ات��ووم��ان. دەستكەوتەكانی كەمپینیش زۆرن، یەكێك ل��ەوان��ە 
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كۆكردنەوەی ریزێكی زۆرە لەهێزی پەرش و باوی عەملانییەكان و دروستكردنی 

كۆدەنگییەكی بەهێز لەمەڕ پرسە چارەنووسسازەكانی كۆمەڵ. بەپلەیەكی تر 

ئ��ەم كەمپینە ب��ووە بەسەرەتایەكی نوێی ج��واڵن��ەوەی ت��ەوژم��ی سكۆالریزم لە 

كوردستاندا و ئەم خەباتەش پێ بەپێ و هەنگاو بەهەنگاو دەباتە پێشەوە و 

لەداهاتووشدا دەبینین الیەنگرانی بیرۆكەی عەملانیەت بەكارایی دێنە سەر 

شانۆی ئاڵوگۆڕانكارییەكانی كوردستان و ئیدی بێدەنگ نامێننەوە.  

پ8: رەو�سی رۆژنامەگەریی كوردیی ئێستا و پێشتر لە كوردستان چۆن 

دەب��ی��ن��ی، پ��ێ��ش ئ��ازادك��ردن��ی ك��وردس��ت��ان و دوای ئ��ازادك��ردن��ی ك��وردس��ت��ان؟ 

لەپێشتریش با�سی رەو�سی رۆژنامەگەریمان كرد، لێرەدا پرسیارەكە روونتر 

دووب�����ارە دەك��ەی��ن��ەوە، ئ��ای��ا ك��اری��گ��ەری��ی ح��زب��ی��ی ل��ەن��ێ��و راگ��ەی��ان��دن��ی ك��وردی��دا 

چۆن بووە؟. 

ستیڤان شەمزینی: ئ��ەم دەرف��ەت��ە زۆر ل��ەوە بچوكترە بتوانێ ه��ەق ب��دات 

ب��ە ق��س��ەك��ردن ل��ەس��ەر رەوت����ی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ك��وردی��ی ب��ەدرێ��ژای��ی 109 س��اڵ 

ب��ۆئ��ەوەی ل���ەزۆر الی��ەن��ەوە و ب��ەدی��دێ��ك��ی زان��س��ت��ی��ان��ەوە بیدەینە ب��ەر نەشتەری 

رەخ��ن��ە و خ��وێ��ن��دن��ەوە. ئ��ەگ��ەر ب���اش���ووری ك��وردس��ت��ان ب��ەن��م��وون��ە وەرب��گ��ری��ن، 

بەدرێژایی س��ەدەی��ەك ژمارەیەكی بێ ئ��ەن��دازە رۆژن��ام��ە دەرچ���وون و وەستاون 

و ه����ات����وون و رۆش�����ت�����وون، ب����ۆ ت���وێ���ژی���ن���ەوە ل����ە رێ���چ���ك���ە و م���ی���ت���ۆدی س��ی��اس��ی��ی و 

كاركردنیان لەسیاقی مێژوویی خۆیاندا كاتێكی زۆرت گەرەكە و بگرە بابەتی 

س��ەدان نامەی دكتۆرا و ماستەرە. كاتێكیش سەیری رۆژنامەگەریی ب��ەر لە 

راپ��ەری��ن دەك��ەی��ن، دەبینین رۆژنامەگەرییەكی سەربەخۆ ی��ان ناسەربەخۆی 

كوردیمان نییە، بەڵكو لەبەردەم كۆمەڵێك نامە و بەالغاتی سیاسیی حزبی 

بەع�سی ع��ەرەب��ی��دای��ن بەزمانی ك��وردی��ی ل��ەژێ��ر ن��اوەك��ان��ی رۆژن��ام��ەی ه��اوك��اری و 

پاشكۆی عێراق و ئاسۆ و گۆڤاری رەنگین و كۆمەڵە گۆڤارێكی تری هاوشێوە، 
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ئەگەر لەنێو ئەم پانتاییەدا فورسەتێكی بچووكیش بۆ خامەی نووسەرانی 

نابەع�سی هەبووبێت هەرگیز تێنەپەڕیووە بۆ سەر بوارە رامیاریی و كۆمەاڵیەتی 

و ئ��اب��ووری��ی��ەك��ان، تەنێ ل��ە چ��ێ��وەی ئ���ەدەب و ه��ون��ەر و فۆلكلۆر و توێژینەوەی 

سنوورداری كولتوورییدا خوالوەتەوە.

ن���اك���رێ���ت ئ����ەو ب����اوك����راوان����ەی س����ەردەم����ی ب���ەع���س ل��ەه��ی��چ رووی�����ەك�����ەوە بە 

رۆژنامەگەریی لەقەڵەم بدەین، خۆ ئەگەر بچنە خانەی رۆژنامەگەریشەوە 

ب���ێ���گ���وم���ان رۆژن�����ام�����ەگ�����ەری�����ی ك�����وردی�����ی ن���ی���ن ه����ێ����ن����دەی ل����ەخ����زم����ەت دی�������دی پ���ان 

ن��اس��ی��ۆن��ال��ی��س��ت��ی ع������ەرەب و س�����ەرك�����ردەی پ��ێ��وی��س��ت و ح���زب���ی دای�����ك و ج��ەن��گ��ە 

ی�����ەك ل��������ەدوای ی���ەك���ەك���ان���ی ع����ێ����راق����دان. ل���ەه���ەم���ان ك����ات����دا ئ�����ەو ب����اوك����راوان����ەی 

ن��اوی��ان رۆژن��ام��ەك��ان��ی شاخە و ل��ەالی��ەن پ��ارت��ە كوردییە بەرهەڵستكارەكانەوە 

دەردەك��ران، بەپێوانە ستاندارەكانی رۆژنامەنووسییەكی پرۆفیشناڵ ناچنە 

قاڵبی رۆژن��ام��ەوان��ی��ی��ەوە. دە�س���ێ تەنیا پاڤۆكێكی سیاسیی ب��ن ن��ەك رۆژن��ام��ە 

چوونكە ئامانجیان بریتی بوو لەگەیاندنی گووتاری حزبەكان و گۆشەنیگای 

ناسیۆنالیزمی چەكداری كورد و تەوجیهاتی حزبی. زمانی ئەم رۆژنامەگەرییە 

زمانێكی بێالیەنی رۆژنامەنووسانە نییە بەقەدەر ئەوەی رووبەرێكە بۆ هاندانی 

جەماوەر بۆ شۆڕش و بەرخودان و بەرگریكردن لەنەتەوە و رووبەڕووبوونەوە 

ل���ەگ���ەڵ داگ���ی���رك���ەران. ئ���ەگ���ەر ب���ە وردی چ���او ب���ەو ب���اوك���راوان���ەدا ب��گ��ێ��ڕی��ن و بە 

تێروتەسەلی و دیقەتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ بكەین بۆمان دەردەكەوێ هیچ 

تایبەتمەندییەكی رۆژنامەنووسییان تێدا نەبووە. 

لەقۆناغی دوای راپەڕین، باوكراوەی پارتەكان گۆڕانیان بەسەردا هات و 

لەڕووی تەكنیكییەوە بەرەو رۆژنامە چوون، لە رێی گۆڕانكارییكردن لە دیزاین 

و رێكوپێكی دەرچوون و تیراژ و هەبوونی كەرەستەكانی وەك راپۆرت و ریپۆرتاژ 

و ستۆری وبە دواداچوونی رۆژنامەنووسیی تیایاندا� بەاڵم ئێستا�سی لەسەر 
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بێت زم��ان��ی��ان ن��ەب��ووەت��ە زمانێكی رۆژن��ام��ەن��وو�س��ی ه���اوچ���ەرخ، ت��ەن��ان��ەت رۆڵ��ی 

نیگەتیڤیان گێڕا لەبەرپاكردنی جەنگی ناوخۆیی كوردستان و سەنگەرێكی 

ت���ری ش���ەڕك���ردن و پ��ێ��ك��دادان ب���وون و ن��ەری��ت��ی خ��راپ��ی��ان داه��ێ��ن��ا ل��ەزم��ان��ی زب���ر و 

رووش���ێ���ن���ەر و خ��وێ��ن��اوی��ی و ن����اوزڕان����دن و ه��ەت��ك��ك��ردن، وەك ئ�����ەوەی ب��ەت��ەرم��ی 

ك��وژراوی بەرامبەرەكەیان دەوت ك��ەالك، ئەمەو هەزارەها نموونەی تریش. 

پاشتر هەواڵی تەشریفاتی و تێكەاڵوكردنی گووتاری پارتێتی و تەسككردنەوەی 

م����ەودای ئ��ازادی��ی و دوور ك��ەوت��ن��ەوە ل��ە واق��ی��ع��ی سیاسیی و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی واڵت 

هێندەی تر ئ��ەم رۆژنامانەی توو�سی نسكۆ ك��رد. ئاخر خوێنەری ك��ورد چۆن 

میزاجی بچێتە سەر چەناڵێكی راگەیاندن كە شەو و رۆژ سەرقاڵی پیاهەڵدانی 

سەرۆك و سكرتێرە، تا ئەو ئەندازەی باس لەو مەنجەڵە دۆڵمە و �سێ پەرداخ 

ئاو و دووقاش كاڵەكەش دەكات كە لەسەر خوانی سەرۆكەكان لە شەوێكی 

ئەرخەوانیدا دەخورێن و دەخورێنەوە.

دواییش، ئەزموونی رۆژنامەگەریی ئازاد و نیمچە ئازاد زۆر نوێیە، ئەگەر 

بەهەڵەدا نەچین و نەبێتە غەدر لەكە�سی تر، رەنگە لەدەرچوونی رۆژنامەی 

)ه��اواڵت��ی(ی��ەوە دەستپێبكات، »س��ەرب��اری تێبینیم ل��ە ئ���ازادو بێالیەنییەكەی 

ئ��ەو رۆژن��ام��ەی��ەش«. ل��ەم رەه���ەن���دەوە ب��اوەڕێ��ك��ی تایبەتیم ه��ەی��ە و پێموایە لە 

كوردستان ئازادیی رۆژنامەنوو�سی زیاترە لە رۆژنامەنووسیی ئازاد، ئەمەش 

پ��اب��ەن��دە ب��ەك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ف��اك��ت��ۆری ب��اب��ەت��ی و ن���اوەك���ی ئ��اڵ��ۆز ك��ە ب��اب��ەت��ی ت����ەوەری 

قسەكردنی ئێمە نییە. دەستێوەردانی حزب لەهەموو الیەكەوە لەكاروباری 

م��ی��دی��ا و ب��ەس��ەن��ت��ەرك��ردن��ی ه���ەواڵ���ی س���ەرۆك���ی پ�����ارت و ل���ق و م��ەڵ��ب��ەن��دەك��ان و 

داخ��س��ت��ن��ی دەرگ����ا ل��ەه��ەر رەن��گ��ێ��ك��ی ت���ری ج���ی���اواز، ئ���ەوەن���دەی ت��ر رۆڵ���ی ه��ەب��ووە 

لە سستكردنی رەوت��ی رۆژنامەگەریی كوردیی، ئەگەر كۆمەڵێك هۆكار هەبن 

ت��ا ئ����ەوەی رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ی ك��وردی��ی نەبێتە رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەك��ی پرۆفیشناڵ 
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و س���ەرك���ەوت���وو ی��ەك��ێ��ك ل���ەوان���ە رۆڵ و ك��ارت��ێ��ك��ردن��ی ح��زب��ەك��ان��ە ل��ەس��ەر میدیا 

و رۆژن���ام���ەن���ووس���ان. ئ���ەم���ەش گ����رێ����دراوە ب��ەدن��ی��اب��ی��ن��ی پ��ارت��ەك��ان��ی ك����ورد ل��ەم��ەڕ 

رۆڵ����ی راگ���ەی���ان���دن وەك دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی س���ەرب���ەخ���ۆ و چ���اودێ���ر ب���ەس���ەر ه��ەر�س��ێ 

دەسەاڵتەكەی ترەوە. 

ئ���اب���راه���ام ل��ی��ن��ك��ۆڵ��ن وت���ووی���ەت���ی )ب���ەب���ێ ح��ك��ووم��ەت دەك���رێ���ت ب���ژی���ن، ب���ەاڵم 

بێ كتێب و چاپەمەنی ن��اك��رێ(. لینكۆڵن دەزان��ێ��ت ناتوانین درێ��ژە بە ژیانێكی 

نۆرماڵ بدەین بەبێ بوونی حكوومەت، ئەو زمانێكی مەجازیی بەكارهێناوە: 

رەن���گ���ە ب��ت��وان��ی��ن ب��گ��ەی��ن��ە ق��ۆن��اغ��ێ��ك ب���ەب���ێ دەزگ����ای����ەك����ی وەك دەوڵ�������ەت ب��ژی��ن، 

ب����ەاڵم ه��ەرگ��ی��ز ن��ات��وان��رێ��ت چ��اپ��ەم��ەن��ی و ن��ووس��ی��ن ل���ەژی���ان���ی م���رۆڤ���ی ه���اوچ���ەرخ 

دەربهێندرێت، ئەوە وەك دەرهێنانی ئۆكسژین وایە لەهەوادا كە ژیان دەكاتە 

م��وس��ت��ەح��ی��ل. ل��ەگ��ۆش��ەی��ەك��ی ت���ری���ش���ەوە س��ی��س��ت��م��ی س��ی��اس��ی��ی ل���ەك���وردس���ت���ان 

رۆڵ���ی راگ��ەی��ان��دن ب���ەالوەك���ی و ج��وزئ��ی ت��ێ��دەگ��ات ن���ەك ب��ە رۆڵ��ێ��ك��ی ن��اوەن��دی��ی و 

بنچینەیی، لەدنیابینی ئ���ەودا راگ��ەی��ان��دن رۆڵ��ی تەختیەكردنی ه��ەواڵ��ەك��ان و 

راسپاردەكانی حزب و سەركردەیە، لە عەقڵی ئەمجۆرە حزبانەدا راگەیاندن 

ی���ەك���ەی���ەك���ی ب���چ���ووك���ە و وەك ه����ەر ئ��ۆرگ��ان��ێ��ك��ی ت����ری ح��زب��ی��ی ل��ێ��ی دەڕوان����رێ����ت 

و ه��ی��چ ج��ی��اوازی��ی��ەك��ی���س��ی ن��ی��ی��ە ل���ەگ���ەڵ م��ەك��ت��ەب��ی ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و م��ەك��ت��ەب��ی 

ع��ەس��ك��ەری��ی و م��ەك��ت��ەب��ی پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان. ئ���ەگ���ەر ه���ەن���ووك���ەش دی��ق��ەت��م��ان 

دابێت كەمپینێكی رانەگەیەندراو لەالیەن پارتە دەسەاڵتدارەكانەوە هەیە بۆ 

بەرتەسككردنەوەی فەزای نیمچە ئازادی نووسین و دەربڕین.  

ئەدۆنیس دەنووسێت )ئێمە وەك كۆمەڵگەی عەرەبی لە مانای ئازادیی 

تێناگەین، ئێمە دەڵێین ئ��ازادی��ی بە مانای نووسینی بابەتێك دێ��ت، ئازادیی 

زۆر ل���ەوە ق��وڵ��ت��رە(. ئ��ەف��س��وس ئ��ێ��م��ەی ك��وردی��ش ه��ەم��ان گ��رف��ت��م��ان ه��ەی��ە، وا 

بیردەكەینەوە ئازادیی ئەو بڕە رەخنانەن لەرۆژنامەكاندا باو دەبنەوە، كەچی 
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ه��ێ��ش��ت��ا ه���ەوڵ���دەدرێ���ت ئ���ەم ف����ەزا ب��چ��ووك��ە ت��ەس��ك��ت��ر ب��ك��رێ��ت��ەوە، خ��ەری��ك��ەر وا 

دەك��ەن ئەو تۆزقاڵە ئازادییەی هەیە لەبەین ببرێت و بەرتەسكتر بكرێتەوە. 

پیاوانی سەر بە حزبە دەسەاڵتدارەكان بەدیاریكراویی قەڵەم بەدەستەكانیان 

وەك ئیسالمگەری میسریی )عومەر عەبدولڕەحمان( دەڵێن )ئەگەر نەجیب 

مەحفوزمان بكوشتبا، سەملان روشدیش دروست نەدەبوو(. ئەمان دەڵێن 

ئەگەر خەتای خۆمان نەبوایە و بوارمان بە هاواڵتی و كێ و كێ نەدایە ئەمڕۆ 

ئەم هەموو كەناڵە دەمیان لێنەدەكردینەوە، دەڵێن ئەگەر هەر لە سەرەتاوە 

رێ��م��ان ل��ەت��ەك��ەت��ول��ب��ازی��ی و ملمالنێی ن��اوخ��ۆم��ان ب��گ��رت��ب��ای��ە، ب��ۆش��ای��ی دروس���ت 

نەدەبوو بۆ ئەو كەناڵ و رۆژنامە و رادیۆیانەی هەن و نەیاندەكردین بەپەندی 

زەمانە. هاتوون بەنیازن رووب��ەری وتن سنوودار بكەن بەتۆمەتی شێواندنی 

ئەمنی ن��ەت��ەوەی��ی و ن��اوزڕان��دن��ی س��ەرك��ردەك��ان و جنیۆفرۆ�سی و ب��ی��رك��ردن��ەوە و 

هاندان بۆ هەنگاوی مەترسیدار، تا ئەو ئەندازەیەی نیوەشەو رۆژنامەنووس 

دەڕفێنن و بەشیش لێیدەدەن، لە بەیانییەكی زوودا رۆژنامەنووس دەدزن و 

لەپەنا دز و پیاوكوژ و لەژ ووری تاكەكەسیدا حەپ�سی دەكەن!.  

مۆنتسكیۆ لەكتێبی )رۆح���ی ی��اس��اك��ان(دا دەن��ووس��ێ��ت )كەسێك لەخێڵی 

م��ارس��ی��اس خ��ەون��ی بینی و ل��ەخ��ەوی��دا س���ەری دن��ی��س-ی ئ��ی��م��پ��رات��ۆری دەب���ڕی، 

پاش ئ��ەوەی خەونەكەی گێڕایەوە و كەوتە بەرگوێی ئیمپراتۆر، دنیس گرتی 

و كوشتی، وتی ئەگەر بەرۆژ بیری لەوە نەكردبێتەوە شەو نەدەهاتە خەونی(. 

ق��ان��وون��ی دارس��ت��ان��ی پارتەكانی ك��وردس��ت��ان و دەزگ���ا ئەمنییەكانیان بەهەمان 

ت���ۆم���ەت���ی خ���ەون���ەك���ەی ك����اب����رای خ��ێ��ڵ��ی م���ارس���ی���اس رۆژن����ام����ەن����ووس دەڕف���ێ���ن���ن و 

م��ام��ەڵ��ە ل���ەگ���ەڵ ن��ووس��ی��ن��ەك��ان��ی دەك������ەن، ب���ەه���ەم���ان ج����ۆر ل���ەپ���ەی���ام و وات����ای 

نووسین تێدەگەن بۆیە رۆژنامەنووس لەبەرچاوی پیاوانی ئاسایش و پۆلیس 

مەكروهترین ج��ۆری كەسەكانە و بە رق��ەوە سەیری دەك��ەن. كۆمەڵگەیەك 
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یاساكانی دەوڵەتی تیا نەبێت و پارت و سەركردەی پیرۆزكراو بیبەن بەڕێوە و 

ئەوەش حاڵ و تێگەیشتنی پارتەكان بێت لەمەڕ میدیا كە دەڵێن خۆ لەشاخ 

رۆژنامە فیشەكی نەدەتەقاند، ئیدی دەبێت چاوەڕوانی چ چاكەیەك بكەیت 

و پێتوایە ل��ەژێ��ر چ��ەپ��ۆك��ی��ان��دا م��م��ارەس��ەی ك��ام ئ��ازادی��ی ب��ك��ەی��ن؟ ئ��ازادی��ی لەم 

كاتانەدا لەدرۆیەكی شاخدار بەوالوە هیچیی تر نییە.  

پ9: ئ��ای��ا چ ش��ێ��واز و میكانیزمێك گ��ون��ج��اوە ب��ۆ ب��ن��ەب��ڕك��ردن��ی گ��ەن��دەڵ��ی 

ل���ەك���وردس���ت���ان؟ ئ���ای���ا دروس���ت���ب���وون���ی دەزگ�������ای ن����ەزاه����ە چ���ەن���دە دەت���وان���ێ���ت 

گەندەڵی لە كوردستان چارەسەر بكات؟.  

ستیڤان ش��ەم��زی��ن��ی: ب��ەت��ەح��ەداوە دەڵ��ێ��م ل��ەك��وردس��ت��ان گ��ەن��دەڵ��ی بوونی 

نییە، چوون ئەگەر سەیری پێناسەكانی گەندەڵی بكەین و بەراوردی بكەین 

بەواقیعی كوردستان دی��اردەی��ەك لەژێر ئ��ەون��اوەدا نابینین. بەپێی پێناسەی 

رێ���ك���خ���راوی ش��ەف��اف��ی��ەت��ی ن���ێ���ودەوڵ���ەت���ی )گ���ەن���دەڵ���ی ب��ری��ت��ی��ی��ە ل��ەب��ەرك��اه��ێ��ن��ان��ی 

دەس�����ەاڵت�����ی گ��ش��ت��ی��ی ب����ۆ ب�����ەرژەوەن�����دی�����ی ت���ای���ب���ەت���ی(. ب���ەپ���ێ���ی پ���ێ���ن���اس���ەی ن���ەت���ەوە 

ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی��ش )گ���ەن���دەڵ���ی ب��ری��ت��ی��ی��ە ل����ەخ����راپ ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی دەس���ەاڵت���ی 

گشتیی بۆبە دەستهێنانی م��ەرام��ی كەسیی(. ئەگەر ئەمە پێناسەی گەندەڵی 

ب��ێ��ت، غ��ەدرێ��ك��ی زۆر دەك��ەی��ن ب��ەرپ��رس و پ��ارت��ەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان ب��ە گ��ەن��دەڵ 

تۆمەتبار بكەین، ل��ەك��وردس��ت��ان ف��ەره��وودی رێ��ك��خ��راو ه��ەی��ە، تااڵنیی هەیە، 

كوا بەكارهێنانی پۆست بۆ هەندێك بەرژەوەندیی خودیی؟ لێرە لەكوردستان 

كۆمپانیای پ��ارت��ی و یەكێتی ه��ەی��ە، ب��ان��دی مافیایی دەستیان گ��رت��ووە بەسەر 

واڵت���دا، ئ��ەو ب��ان��دان��ە خ��ۆی��ان ب��ەم��ی��وان دەزان����ن، وەك ئ���ەوەی ل��ەس��ەر ئ��اگ��ر بن 

بەخێرایی و بێ پشوو وەك زەل��وو خوێنی ئابووری واڵت دەم��ژن. من رەشبینم 

ب���ەرام���ب���ەر ب���ەه���ەر م��ی��ك��ان��ی��زم��ێ��ك��ی م���ەت���رەح���ك���راو، چ����ارەس����ەر ت��ەن��ی��ا گ��ۆڕان��ێ��ك��ی 

بنەڕەتی و رادیكاڵییە لەسیستمی سیاسیی و هەوڵدانە بۆ گۆڕینی فەرهەنگی 
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كۆمەاڵیەتی جەماوەر و بنیاتنانەوەی كەسێتی سەربەخۆی مرۆڤی كورد. 

ل��ە واڵت���ان���ی دی��م��وك��را�س��ی چ��ەك��ی دەن���گ���دان ب��ەه��ێ��زت��ری��ن ك��ارت��ە ب��ۆ س��زادان��ی 

ئ����ەو پ���ارت���ان���ەی دەس���ەاڵت���ی���ان ب���ەدەس���ت���ە و ل���ە رێ������رەوی خ���زم���ەت و ئ��ەج��ی��ن��دای 

پ��ێ��ش��ن��ی��ارك��راوی��ان الی�����ان�����داوە. ئ���ەگ���ەر س���ەی���ری ه���ەڵ���ب���ژاردن���ەك���ان���ی چ���ەن���د م��ان��گ 

ل��ەم��ەوب��ەری واڵت���ی )س���وێ���د( ب��ك��ەی��ن، پ��ارت��ی س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات��ی ح��ك��وم��ڕان 

دروشمی )چاكترین بژێویی بۆ پیرو پەككەوتە و هێنانەدی واڵتێكی مافپارێز 

ب��ۆ ب��ەس��ااڵچ��ووان و ب��اش��ت��رك��ردن��ی ب���واری خ��وێ��ن��دن و ت��ەن��دروس��ت��ی، چ��اك��ت��رە لە 

بەرنامەی باج داگرتن(ی بەرزكردبووەوە، نەوەی نوێی سوێد گاڵتەجاڕییان 

ب��ەم دروشمانە ه��ات، گەنجێك لە وەاڵم��ی پرسیارێكدا: بۆچی دەن��گ ن��ادات 

ب��ەس��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات؟ وت���ی )پ���ارت���ی س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات پ��ارت��ی پ��ی��رەك��ان��ە، 

م��ن دەن��گ ن���ادەم ب��ە پارتێكی پیر، دەن��گ دەدەم ب��ەو پ��ارت��ەی بارگرانیی باجم 

ب��ۆ ك��ەم دەك���ات���ەوە(. گەنجێكی ت��ر ل��ەب��ەرام��ب��ەر دروش��م��ی )ه��ەم��ووم��ان لەگەڵ 

سۆسیال دی��م��وك��رات��دای��ن( وت��ی )م��ن ن��ا.. ت��ۆش ئ����ارەزووی خ��ۆت��ە(. ئ��ەم فۆرمە 

بەهێزترین میكانیزمە لە واڵتانی دیموكراتیدا بۆ البردنی پارتێكی فەرمانڕەوا 

و هێنانە سەركاری پارتێكی تر، لەواڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هاوكێشەكە 

بەپێچەوانەوەیە، نەك هەر بوار نییە جەماوەر بەهەڵبژاردن و لە رێی سندوقی 

دەنگدانەوە حكوومەت و كابینە وزارییەكان بگۆڕێت، بەڵكو هەڵبژاردنێكی 

ئازاد و دوور لە سانسۆر تا رۆژی ئەمڕۆمان لەئارادا نەبووە، چجای ئەوەی 

ئەڵتەرناتیڤێكی بەهێز و ناگەندەڵ هەبێت وەك جێگرەوەی دەسەاڵتی لەسەر 

كار. تاكە میكانیزمێك بەگونجاوی بزانم بەرپاكردنی شۆڕشێكی رادیكاڵییە، 

ش��ۆڕش تەنیا بەمانای جەنگ و كاولكاریی ن��ا، بەڵكو وەك بوومەلەرزەیەك 

لە راستای گۆڕینی عەقڵی سیاسیی و فەرهەنگیی باو لەكۆمەڵی كوردەواریدا.  

م���ن دەزگ�������ای ن����ەزاه����ە ب���ە چ����ارەس����ەر ن����ازان����م، ئ���ەگ���ەر ت���ۆ دەت�������ەوێ دەزگ�����ای 
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ن��ەزاه��ە دروس����ت ب��ك��ەی��ت كێشە ن��ی��ی��ە، ب���ەاڵم چ گ��رەن��ت��ی��ی��ەك ه��ەی��ە دەزگ��اك��ە 

خ��ۆی گ��ەن��دەڵ نییە؟ چ زەم��ان��ەت��ێ��ك ه��ەی��ە پ��اس��او ب��ۆ گەندێتی و ف��ەره��وودی 

دەس���ەاڵت���ی س��ی��اس��ی��ی ن��اه��ێ��ن��ێ��ت��ەوە؟ ه��ی��چ، ب��ێ��گ��وم��ان ه��ی��چ گ��رەن��ت��ی��ی��ەك نییە. 

چ��وون��ك��ە چ��ارەن��ووس��م��ان ل��ەك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��دای��ە ی��اس��ا ت��ی��ای��دا س�����ەروەر نییە، 

یاسا نەك جورئەتی نییە لە گەندەڵكارێك بپرسێتەوە، هەزارەها شێر و رێوی 

دەهێنێتەوە لەپێناو پاك نیشاندانی گەندەڵكاران. دوای��ی، لەكۆمەڵگەیەكی 

دیموكراتیكدا رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی ئەو بااڵنسە رادەگ��رن، لێ 

ب��ەداخ��ەوە لێرەكانە رێكخراوە مەدەنییەكان بەتەریبی لەگەڵ لێپرسراواندا 

ل��ەی��ەك زەل��ك��اوی گ��ەن��دەڵ��ی��دای��ن. فۆكۆیاما لەكتێبی )النهایە ال��ت��أری��خ و خاتم 

البشر( دەنووسێت )رەنگە سیاسەتمەداری ئەمەریكی بەدڵ حەزبكات وەك 

ناپلیۆن و قەیسەری جاران دەستەاڵتی نەبەستراوەی لەدەستدا بێت، بەاڵم 

یاسا و دەستووری ئەمەریكی رێگەی پێنادات لە جیمی كارتەر و رۆناڵد رێگان 

زی��ات��ر ب��ێ��ت، ق��ەی��دەك��ان��ی چ��ەن��دی��ن دام�������ەزراوەی ب��ەه��ێ��ز و ه��ێ��زە سیاسییەكان 

ل��ە ه��ەم��وو الی��ەك��ەوە دەیبەستنەوە و وای لێدەكەن ه��ەم��وو ئ��اوات��ەك��ان��ی لەو 

رێگەوە بێتەدی خزمەتكاری خەڵك بێت نەك س���ەرداری(. كۆمەڵگەی ئێمە 

هیچ هێزێكی سیاسیی تۆكمە و رای گشتییەكی ك��ارا و رێكخراوگەلی مەدەنی 

بەهێزی تیا نییە، دەسەاڵت كۆنترۆڵ و جڵەو بكات. 

ئ��ەگ��ەر بەرپرسێكی سیاسیی ی��ان ئ��ی��داری��ی گ��ەن��دەڵ��ی ن��ەك��ات، ن��ە لەتر�سی 

دەسەاڵتی میدیایە، نە لەتر�سی رێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی، نە لەتر�سی 

پ��ەرل��ەم��ان و دەزگ���ای ن��ەزاه��ە )ل��ەخ��وا ب��ەزی��ادب��ێ ئ��ەوی دووەم��م��ان نییە( ئ��ەوی 

رێ��گ��ەی ل��ێ��دەگ��رێ پ��اڵ��ن��ەرە ن��اوەك��ی و ویژدانییەكانی خ��ۆی��ەت��ی. دەزگ���ای ن��ەزاه��ە 

ه��ەب��ێ��ت ی���ان ن���ا ه��ی��چ ل���ەوەزع���ەك���ە ن���اگ���ۆڕێ، چ����وون دەزگ�����ای ن���ەزاه���ە ن��ات��وان��ێ 

ل��ەو ح��زب��ە سیاسیانە بەهێزتر ب��ێ��ت، ئ��ەم��ڕۆ ل��ەالی��ەن پ��ارت��ی و یەكێتیەوە یان 
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ب��ە پ��اش��ك��ۆك��راون ی��اخ��ۆ ش��ار ب���ەدەر و ق��اچ��اغ. م��ن كەسێكم ب���ڕوام ب��ە گ��ۆڕان��ی 

ریشەیی هەیە و هەموو جۆرە ریفۆرمێكی بچووك و الب��ەالو نیوە ناچڵ رەت 

دەكەمەوە، بۆ بنەبڕكردنی گەندەڵیش هەر بەو جۆرە بیردەكەمەوە.  

پ10: ه��ەم��ووم��ان ئ��اگ��ام��ان ل��ێ��ی��ە ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی پ��ارت��ە سیاسییەكان 

پێكهاتووە، پرسیار لێرە ئەوەیە پێتانوایە ئەم ئەنجوومەنە بتوانێت ببێتە 

هۆكارێكی ك��ارا بۆ بەشداریی الیەنە سیاسییەكان لە داڕش��ت��ن و بڕیاردانی 

سیاسیی لە كوردستاندا؟ ئایا ئەم ئەنجوومەنە هیچ ئیجابیاتی هەیە یان 

نا، بۆچی؟. 

س���ت���ی���ڤ���ان ش���ەم���زی���ن���ی: پ��ێ��ك��ه��ێ��ن��ان��ی ئ���ەن���ج���ووم���ەن���ی پ����ارت����ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان، 

كۆمیدیایەكی ت��ری حزبەكانی كوردستانە و نەگبەتییەكی ت��رە دەخرێتە سەر 

خ��ەرم��ان��ی ن��ەگ��ب��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی ت���ری واڵت. ح��زب��ەك��ان ب��اع��ی���س��ی ی���ەك���ەم و ئ��اخ��ی��ری 

ئ���ەم ب���ارودۆخ���ە ن���اه���ەم���وارەن، ب��ەرپ��رس��ن ل��ەك��ۆی ن��ەه��ام��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی خ��ەڵ��ك، 

ئ��ەگ��ەر لەجیاتی ئەنجوومەنێك بیست ئەنجوومەنیش دروس���ت بكەن چی 

لەبارودۆخەكە دەگۆڕێت؟ مەگەر پالنی نوێ بۆ سەركوت و چەوساندنەوەی 

جەماوەر دابڕژن و تەكبیر بۆ حاڵی شڵەقاویان بكەن تا وەك مۆتەكە بمێننەوە 

بۆ مێژوویەكی دوور و نادیار. ئەزموونی ب��ەرەی كوردستانی )1992-1987(، 

هاوپەیمانی دیموكراتی كوردستان )1997( نیشانیداین ئەم نزیكبوونەوانە 

ل���ە پ��ێ��وی��س��ت��ی��ی��ەك��ان��ی دوو پ���ارت���ە س���ەرەك���ی���ی���ەك���ەوە س���ەری���ان دەره���ێ���ن���اوە ن��ەك 

بەڕەچاوكردنی زەرفییەتی كۆمەڵگە و داخوازییەكانی هاونیشتمانیان، ئەم 

ئەزموونە دووبارەكردنەوەی هەمان سیناریۆی پێشووە و لێدانەوەی قەوانە 

كۆنەكەیە، لە ئاكامیشدا بۆ بەتاڵكردنەوەی هەندێك وردە ناڕەزایەتی پارتە 

ب��چ��ووك��ەك��ان��ە و دەرزی��ی��ەك��ە دەك���رێ���ت ب��ە ت���ووڕەی���ی ئ���اوس���اوی ه��اوواڵت��ی��ان��دا و 

كوشتنی خ��ەون��ی ه��ەر بەرهەڵستكارێكە ب��ی��ەوێ��ت ب��ەش��ێ��وەی��ەك لەشێوەكان 
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ك��ارب��ك��ات. دی��ار نییە مەهامی س��ەرەك��ی ئەنجوومەنی پ��ارت��ەك��ان چییە؟ ئەگەر 

دۆزی���ن���ەوەی میكانیزمێكە ب��ۆئ��ەوەی ل��ەه��ەر دۆز و پرسێكدا را و سەرنجیان 

هەبێت و رۆڵی ناوبژیوان لەنێوان خەڵك و دەسەاڵتدا بگێڕن، بۆ و لەبەرچی 

ئەو بااڵنسە پارتەكان رایبگرن؟ بۆچی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی بەو 

ئ��ەرك��ە هەڵنەستن؟. ب��ەب��ڕوای ك���ارڵ م��ارك��س )ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی م��ەدەن��ی پێكدێت 

تاكوو كۆنترۆڵی دەوڵەت بكات، ئەم دەزگایە سەر بەحكوومەت نییە، ئەرك 

و بەرنامەی چاودێرییكردنی دەوڵەتە(.  

كەوا بێت رۆڵەكە بۆ رێكخراوە مەدەنییەكانە نەك پارتە سیاسییەكان، 

با ئەو پارتانە دایەلۆگ لەسەر كێشەكانی ژیانی پارتایەتی و پەیوەندییەكانی 

نێوانیان بكەن نەك ببنە دەمڕاستی خەڵك و ببنە نێوەند و رایەڵێك لەنێوان 

خ���ەڵ���ك و دەوڵ�����ەت�����دا، ئ����ەم ئ���ەرك���ە ه���ی ئ������ەوان ن��ی��ی��ە، دەب���ێ���ت ب��ەج��ێ��ی��ب��ه��ێ��ڵ��ن بۆ 

رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، دەبوو لەبری ئەوەی بیر لە دامەزراندنی 

ئ���ەن���ج���ووم���ەن���ی پ���ارت���ەك���ان ب���ك���ەن���ەوە، رێ���ك���خ���راوە م��ەدەن��ی��ی��ەك��ان��ی��ان ئ��ەك��ت��ی��ڤ 

بكردایە. ئەگەر رێگەم بدەیت دێمە سەر دەستەواژەی )پارتە سیاسییەكان(!، 

لە دیتنی مندا لە كوردستان پارتی سیاسیی بوونی نییە، سیاسەت چییە؟ 

س��ی��اس��ەت ل���ەس���ادەت���ری���ن م���ان���ادا رێ��ك��خ��س��ت��ن��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ە ل���ەڕێ���ی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك 

دام������ودەزگ������ا و ی���ەك���ەك���ان���ی ب�����ەڕێ�����وەب�����ردن�����ەوە، س���ی���اس���ەت ب���ەره���ەم���ه���ێ���ن���ان���ەوەی 

كۆمەڵگەیە بەجۆرێكی نوێ؟ سیاسەت فێڵ و تەڵەكەبازیی و خۆ سەپاندن 

نییە، سیاسەت ئ��ەو چاالكییانە نییە پ��ارت��ە كۆمیدییەكانی ك��وردس��ت��ان پێی 

هەڵدەستن، ئەوە نە سیاسەتە و نە هیچ نزیكایەتییەكی هەیە لەگەڵ زانست 

و هونەری سیاسەت. 

ب���ەب���ڕوای )ئ��ال��ێ��ن ب���ەدێ���و(ی ب��ی��رم��ەن��د )س��ی��اس��ەت ب���ەر ل��ەه��ەم��وو شتێك، 

داهێنان و تاقیكردنەوەی واقیعێكی تەواو كۆنكرێت یان پەیوەست و تازەیە، 



253

ستیڤان شەمزینی

سیاسەت خوڵقاندنی بیر و هزرە(. ئەو كردەیەی لەكوردستان بەسیاسەت 

دەن��اس��رێ��ت��ەوە، خوڵقاندنی ه��زر و روان��گ��ەی ن��وێ نییە، واقیعی ن��وێ و ژیانی 

ن��وێ��ی ب���ەره���ەم ن��ەه��ێ��ن��اوە، س��ی��اس��ەت ل��ێ��رە ت��ی��رۆر و گ��ەن��دەڵ��ی و ت����ەالری ب����ەرز و 

كۆمپانیا و ت��ەك��ەت��ول��ب��ازی��ی و سوڵحی ع��ەش��ای��ەری��ی ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��اوە. ن��ازان��م كام 

س��ی��اس��ەت؟ س��ی��اس��ەت الی پ��ارت��ی ك��وردی��ی ه��ون��ەرێ��ك��ی دیماگۆگیانە و تریاكی 

جەماوەر گێژكردنە و دەزگای پۆلیس و زیندانی تاریك و دەم دوورینی رۆژنامە 

و ناعەدالەتی كۆمەاڵیەتی و قۆرخكردنی ئ��اب��ووری و ه��ەڕەش��ەی��ە ل��ەئ��ازادی��ی. 

كۆتایی قسەكانم بەوە دەهێنم، ئەو پارتە كوردیانەی هەر رۆژەی لەبەرگێكی 

درۆزنانە و دیماگۆگیانەدا خۆیان بەرهەم دەهێننەوە و نمایش دەكەن، دەبێ 

بزانن جەماوەر نەك هەر چاوەڕوانی ئەوەیان لێناكات كۆمەڵگە ببوژێننەوە و 

ژیان لە واڵتدا سەوز بكەنەوە و الپەڕەیەكی نوێ لە بەڕێوەبردن و حكومداریی 

هەڵبدەنەوە، بەڵكو خەڵك بە دوای دەرفەتێكی لەباردا دەگەڕێت تا لەبەردەم 

دادگا رایانبگرێت و لە تاوانەكانیان بپێچێتەوە. 

www.nawxo. ئەم دیمانەیە لە بنەڕەتدا بۆ ماڵپەری وەزارەت��ی ناوخۆ *

org سازكراوە لە بەهاری ساڵی 2007.  
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