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وتەیەك
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كتێیب���ی دووەم لە زنجیرە كتێبی (ه���زری بونیاتنان) بە ناوی
(كۆتای���ی س���ایكس بیكۆ)ی���ە .هەڵبژاردن���ی ئەم ناونیش���انەش
پەیوەس���تە بە ناوەرۆك���ی یەكێك ل���ەو موحازەرانەی كە لەم
كتێب���ەدا ب�ڵ�او كراونەت���ەوە ب���ە ناونیش���انی (دیپلۆماتیەت و
دیپلۆماتیەت لە پەیوەند بە رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تەوە)یە .ئەم
موحازەرەیە كە لە الیەن باڵیۆز (دینس رۆس)ـەوە لە زانكۆی
ش���یكاگۆ پێش���كەش ب���ە قوتابیان���ی پەیوەندی���ی نێودەوڵەتی
كراوە ،جەخت لەس���ەر ئەوە دەكات���ەوە ،كە چ گۆڕانكارییەكی
گەورە لە دیپلۆماتیەت و سیاس���ەتی نێودەوڵەتی لە س���ااڵنی
2013 -2011دا هاتووەتە ئاراوە ،بەو جۆر و ئاس���تەی ئەگەر
هەتا س���اڵی 2008یش باس لە هەڵوەش���اندنەوەی نەخش���ەی
(س���ایكس بیك���ۆ) بكرای���ە ،ئ���ەوا كۆمەڵگ���ەی نێودەوڵەتی ئەم
بابەتەی س���ەرلەبەر رەت دەكردەوە ،بەاڵم ئێستا گۆڕانكاری
بە جۆرێكە و ئاڵۆزی و پەشێوی گەیشتووەتە ئاستێك ،ئەگەر
باس���ی هەڵوەشانەوەی (س���ایكس بیكۆ)ش بكرێت ،ئەوا وەك
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باڵێ���ۆز رۆس ئاماژەی پێ كردووە ،ب���ێ لۆژیك نییە ،بەڵكوو
كاتی ئەوە هاتووە بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاس���ت ،بگەڕێینەوە بۆ ئەو نەخشەیەی لۆرانسی عەرەب
لە ساڵی 1919دا پێشكەش بە كۆنگرەی ئاشتیی ڤێرسای كرد
و پێیدا بچینەوە.
كەواتە ئەم ئاماژەیە ،نیشانەیەكە بۆ نزیك بوونەوەی كۆتایی
هاتنی نەخشەكەی سایكس بیكۆ ،ئەمەش خۆبەخۆ مژدەیە بۆ
نزی���ك بوونەوەی دەركەوتنی ئەو دەوڵەتەی كوردس���تان ،كە
لە نەخش���ەی كۆنگرەی ئاشتیی ڤێرس���ای ئاماژەی پێ كراوە.
هەڵبەت الیەنێكی دیكەی ئەم كتێبە خوێندنەوەی واقیعی ئێستای
هەرێمی كوردس���تانە لە نێو سیاس���ەتی ناڕۆش���ن و نایەقینی
نێودەوڵەتی���دا ،ئەمەش ب���ەو مانایەی سیاس���ەتی نێودەوڵەتی
لەم كاتەدا ،سیاسەتی روون و راشكاو نییە .بۆ خوێندنەوەی
ئەم الیەنەش موحازەرەیەكی (د .شێرزاد نەجاڕ)مان كردووە
ب���ە ك���وردی ،كە پ���ار لە س���یمنیارێكی زانس���تی ل���ە زانكۆی
س���ەالحەددین -هەولێردا پێشكەشی كرد ،ئەو سیمینارەش لە
الی���ەن مەكتەبی پەیوەندییەكان���ی دەرەوەی پارتی دیموكراتی
كوردس���تانەوە رێك خرا ب���وو .بایەخی ئەم موحازەرەیەی د.
نەجاڕ لەوەدایە ،لە نێو ئەم سیاس���ەتە ناڕۆش���ن و نایەقینەی
ئێس���تای نێودەوڵەتی���دا ،روونی دەكاتەوە كە پێویس���تە كورد
بتوانێت رێی خۆی بدۆزێتەوە.
ئەم ئاراستەیە لە ناخی خۆیدا ئەو پرسیارەش دەورووژێنێت:
تا كەی كورد بە فیدرالی رازی دەبێت؟ وەاڵمی ئەم پرس���یارە
موحازەرەیەكی پرۆفیسۆر (براندن ئۆلێری)یە ،كە لە زانكۆی
لەندەن پێشكەش���ی كرد ،تێیدا دەپرس���ێت« :بۆچی باشووری
س���وودان سەرسەختانە داوای سەربەخۆیی كرد ،بەاڵم كورد
ب���ە فیدرالی رازین؟) پرۆفیس���ۆر ئۆلێری ل���ەم موحازەرەیەدا
ش���ێوەیەك لە بەراوردكاری لە نێوان هەرێمی كوردس���تان لە
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عێ���راق و باش���ووری س���وودان دەخات���ە روو ،چەندین خاڵی
هاوبەش لە نێوان هەرێمی كوردس���تان و باشووری سوودان
دەخات���ە پێش چاو ،ئەمەش ئەو مانایە دەبەخش���ێت كە كورد
دەتوانێت كراس���ی فیدرالی لەبەری خۆی فڕێ بدات و بەرەو
دەوڵەتی سەربەخۆ هەنگاو هەڵێنێت.
كەوات���ە ئام���اژەكان ب���ۆ كۆتای���ی هاتنی نەخش���ەی س���ایكس
بیك���ۆ ،س���ەرەتای دەركەوتن���ی دەوڵەتی كوردس���تانە .بۆ ئەم
دەركەوتنەش سیاس���ەتی نێودەوڵەتی ،لەگەڵ ئەوەی ناڕۆشن
و نایەقین���ە ،ب���ەاڵم ل���ە هەن���اوی ئ���ەم گۆرانكاریان���ەدا ئ���ەوە
دەخوێندرێتەوە ،كە جیه���ان ناتوانێت دەوڵەتێكی هاوچەرخی
دیموك���رات رەت بكات���ەوە .هەن���گاوی یەكەمیش ب���ۆ بونیاتی
ئەم دەوڵەتە هاوچەرخە ،لە باش���ووری كوردستانەوە دەست
پ���ێ دەكات .ئەمەش بەو س���یفەتەی ئەم بەش���ە ئەزموونێكی
دەوڵەتداری���ی ل���ە ماوەی چارەكە س���ەدەی راب���ردوودا پەیدا
كردووە .س���ەلماندوویەتی دەتوانێت لەم جیهانە هاوچەرخەدا
دەوڵەتێكی دیموكراتی سەركەتوو بێت .بۆیە ئەم كتێبە بایەخی
بەوە داوە ،كە پێویس���تە حوكمڕانی و دەوڵەتداری لە سەدەی
بیست و یەكەمدا چۆن بێت؟ بۆ ئەمەش موحازەرەیەكی (تۆنی
بلێر) س���ەرۆك وەزیرانی پێشووتری بەریتانیامان كردووە بە
كوردی ،كە بە ناونیشانی (هەل و ئاستەنگی بەردەم حوكمڕانی
لە س���ەدەی بیس���ت و یەكدا) .تۆنی بلێر ،كە س���ەرۆكی حزبی
كرێكاران���ی بەریتانیای���ە ،حزبەكەی چوار جار لە س���ەر یەك
هەڵبژاردنی دۆڕاندووە ،چوار جار لە سەر یەكیش هەڵبژاردنی
بردووەتەوە .ئەمەش مانای ئەوەیە حزبی كرێكارانی بەریتانیا
خاوەن ئەزموونێكی گەورە و گرنگی شكس���ت و سەركەوتنی
حوكمڕانییە لە س���ەدەی بیس���ت و یەكدا .بۆ ئەمەش بلێر لەو
موحازەرەیەدا ئەزموونی خۆی لە  10وانەدا چڕ كردووەتەوە.
لەم دە وانەیەدا بلێر جەخت لەوە دەكاتەوە ،چی دیكە نموونەی
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ئەزموونی حوكمڕانیی سەركەتوو لە جیهاندا تەنیا سیستەمی
حوكمڕانیی لیبرال دیموكرات نییە ،لەبەر ئەوەی س���ەنگافوورا
ك���ە ئ���ەو موحازەرەیەی تێدا پێش���كەش ك���ردووە ،یەكێكە لە
نموونە سەركەوتووەكانی حوكمڕانی لە جیهاندا .ئێستاش ،كە
سەردەمی شۆڕشی تەكنەلۆژیا و ئینتەرنێتە ،ئەوا مەعریفەی
حوكمڕان���ی لە هەموو الیەكەوە دێت ،ناش���تواندرێت خۆی لێ
ال بدرێت .بۆیە گرنگە ش���ێوازی حوكمڕانیی سەدەی بیست و
یەك ،س���وود وەرگرتن بێت لە مەعریفەی حوكمڕانیی هەموو
جیهان نەك تەنیا مەعریفەی حوكمڕانیی رۆژئاوا.
ئەم ئاراس���تەیەی (بلێر) بەرەو ئەوەمان دەبات بپرس���ین :ئایا
ئێس���تا قۆناخی رۆش���نگەری بە هاوتای قۆناخی رۆشنگەریی
س���ەدەی هەژدەمی ئەوروپا ،لە ئاسیاوە دەستی پێ كردووە؟
ئای���ا وەك (ماك���س ڤیب���ەر) ك���ە هەس���تانەوە و بووژانەوەی
سەرمایەداریی ئەوروپا بە ئایینزای كریستیانی پرۆتستانتەوە
گرێ دەدات ،دەكرێ بپرسین ئایا الیەنی ئایینی لە رۆژهەاڵتی
ئاسیادا پەیوەندیی بەم هەستانەوەیەی ئێستای ئاسیاوە هەیە ؟
ب���ۆ وەاڵمی ئەم پرس���یارەش موحازەرەیەك���ی پایەدار (داالی
الم���ا) رێب���ەری ئایینی���ی بوودییەكانمان ك���ردووە بە كوردی.
ئەم���ەش ب���ەو حیس���ابەی ئەمە كۆنتری���ن ئایینی نائاس���مانیی
ئاسیایە ،ئایینەكانی دیكەی نائاسمانیی رۆژهەاڵتی ئاسیاش لە
بوودیزمەوە سەرچاوەیان گرتووە .پایەدار داالی الما گەرانەوە
ب���ۆ ئایینی بوودی بە س���ەرەتای دەس���تپێكی رۆش���نگەری لە
ئاسیا لە قەڵەم دەدات ،هەروەها لەم موحازەرەیەدا داالی الما
ئەوەم���ان پێ دەڵیت ،كە ئایینی نائاس���مانیی بوودا و ئایینانی
دیكەی نائاسمانیی هیندستان و واڵتانی دیكەی ئاسیا ،سیفەتی
ئەوەیان تێدایە كە هەم لەگەڵ ئایینانی ئاس���مانیی ئیس�ل�ام و
یەهوودی و كریستیان لیبوردە بن و بواری پێكەوە كار كردن
بهێنن���ە ئ���اراوە ،هەمیش گ���ەرم و گوڕیی كار ك���ردن بە پێی
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ئایینی بوودا و هاوش���ێوەكانی ،بوارێكی باش���ە بۆ دەسپێكی
رۆش���نگەری .ل���ەم حاڵەت���ەدا گەڕان���ەوە بۆ مێژووی ئاس���یا،
هەوڵدان���ە بۆ تەواوكاری لە پاڵ مێژووی ئەوروپادا ،ئەو دوو
مۆدێل���ە رۆش���نگەرییە پێك���ەوە رێی ناوەند ب���ۆ حوكمڕانی لە
سەدەی بیست و یەكەمدا دیاری دەكەن.
ل���ە نێو هەموو ئەم گۆڕانكارییەدا ،كورد بە قۆناخێكی تایبەتدا
تێدەپەرێت ،كە ئەویش قۆناخی بونیاتنانی نەتەوەیە .بەو مانایە
چۆن بە كارلێكی نێوان كەلتوور و فەرهەنگ و مێژووی گەلی
كوردس���تان و س���وود وەرگرتن لە هەموو ئ���ەو مەعریفانەی
لە هەموو الیەكی دونیاوە س���یمای حوكمڕانیی جیهان دیاری
دەكەن ،لەم پرۆس���ە گرنگەدا س���ەركەتوو بێت؟ راشكاوانەتر
(ئەدۆنیس) گوتەنی ،چۆن كورد لە سەر شانۆی شارستانیەتی
جیهان ئەزموونێكی حوكمڕانی پێش���كەش دەكات؟ بەوەی لە
سەر ش���انۆكەدا جێگەی بێتەوە ،لەم راوانگەیەوە (ئەدۆنیس)
جەخ���ت لەوە دەكات���ەوە ،نەتەوەی عەرەب ك���ە ناتوانێت ئەو
نموونەیە پێشكەش بكات ،ئێستا لە سەر شانۆی شارستانیەتی
جیهان���دا هیچی پێ نییە پێشكەش���ی جیهانی بكات .بۆیە بوون
و نەبوون���ی وەك یەك���ە .ئیدی قۆناخ���ی بونیاتنانی نەتەوە بۆ
ئەم س���ەردەمەی گەلی كوردس���تان لە هەر چوار پارچەكە بە
گش���تی و لە باش���ووری كوردس���تان بە تایبەت���ی ،لە قۆناخی
دواتر گرنگترە كە قۆناخی دامەزراندنی دەوڵەتی كوردستانە.
بۆ پشت راست كردنەوەی ئەم بۆچوونەش ،دیارە ئەزموونی
هەرێمی كوردس���تان ،وێڕای س���ەرنج و تێبینیمان ،ئێس���تا لە
سەر ئاستی جیهان و بە بەراورد لەگەڵ ئەزموونی دەوڵەتانی
پۆس���ت كۆمۆنیس���ت و ئەمریكای التین ،هەروەها دەوڵەتانی
ئەفریق���اش ،وەك یەكێ���ك ل���ە ئەزموونە س���ەركەوتووەكانی
پرۆس���ەی بونیاتنان���ی نەتەوەیی واڵتانی دوای ش���ەڕ س���ەیر
دەكرێ���ت ،ب���ەاڵم ئ���ەم س���ەیر كردن���ەی جیهان ب���ۆ هەرێمی
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كوردس���تان ،نابێ���ت بۆ ئێمە جێگ���ەی رەزامەندیی تەواو بێت،
ب���ەو مانایەی هەنگاوی دیكە هەڵنەنێین ،بە ش���ێوەیەك كە بە
رەخنەی توند و بابەتیانە ،واقیعی ئێستای حوكمڕانیی هەرێمی
كوردس���تان نەخوێنینەوە .لەمەش زیاتر ،پێویستە بەو جۆرە
هەن���گاو ب���ەرەو ئاییندە هەڵنێین ،كە بە جیه���ان بڵێن كەلتوور
و فەرهەن���گ و مێژووی گەلی كوردس���تان بە كارلێك لەگەڵ
شۆڕش���ی تەكنەلۆژیا و ئینتەرنێت و بە س���وود وەرگرتن لە
كۆی سەرچاوەی توانای مرۆیی كوردستان بە نێر و مێیەوە،
دەتوانێت نموونەیەكی شایس���تەتر پێشكەشی جیهان بكات ،لە
سەر بنەمای ئەم پرۆسە نموونەییەش هەنگاو بۆ دامەزراندنی
دەوڵەتی سەربەخۆ هەڵدەگرێت.
ل���ە پرۆس���ەی بونیاتنان���ی نەت���ەوەدا ،بە مانای پرۆس���ەی بە
دیموكرتی���زە كردن و بە دامەزراو كردن���ی دام و دەزگاكانی
دەوڵەت ،حزبی سیاس���ی رۆڵێك���ی یەكجار كاریگەر دەگێڕێت.
بۆی���ە بۆ ئەم الیەنە باس���ێكی پرۆفیس���ۆر (ئینگرید ڤان بیزن)
پرۆفیس���ۆری زانس���تی ب���ەراوردكاری ل���ە زانك���ۆی لیدن لە
هۆڵەندامان هەڵبژاردووە ،بە ناونیشانی (چۆن پارتی سیاسیی
دیموك���رات لە جیهانی هاوچەرخ���دا بونیات دەنێیت؟) گرنگیی
ئ���ەم توێژینەوەیە لەوەدایە ،جەخت لە س���ەر ئ���ەوە دەكاتەوە
ك���ە دیموكراتی بە بێ پارتی سیاس���ی بونی���ات نانرێت ،بەاڵم
كێش���ەی پارتگەلی سیاسیی س���ەدەی بیست و یەكەم ئەوەیە،
ناتوانن ئەو دیموكراتیی���ەی بەرهەمی دەهێنن بیپارێزن ،بۆیە
گرنگە لەم الیەنەوە پارتی سیاس���ی ئەو الیەنە نەرێنییە لەبەر
چاو بگرێ ،كە هەڕەش���ە ل���ە دیموكراتی دەكات .زیاد لەمەش
هۆكارێك���ی دیك���ە ب���ۆ س���ەركەوتنی پرۆس���ەی دیموكرات���ی،
س���وود وەرگرتنی تەواوە لە توانای ئافرەتان وەك لە س���ەدا
پەنج���ای س���ەرچاوەی دەرامەت���ی مرۆیی ه���ەر نەتەوەیەك.
بۆیە بە تەنیا بە س���وود وەرگرتن لە توانای لە س���ەدا پەنجا
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ناتواندرێت هاوش���انی ئەو گۆڕانكاریانە بڕۆین ،كە جیهان لە
س���ەدەی بیس���ت و یەكەمدا بە خۆیەوە دەبینێت ،هەمووشیان
گۆڕانكاریی (گ���ەورە و خێرا و بەردەوامن) .ئەم گۆڕانكارییە
گەورە و خێرا و بەردەوامە ،جۆرێك لە ئاستەنگی بۆ سەدەی
بیس���ت و یەكەم بەره���ەم هیناوە ،كە جی���اوازی لە نێوان ژن
و پی���او ی���ان مێ و نێردا ناكات ،بۆی���ە ئەگەر هەر نەتەوەیەك
بیەوێ���ت هاوش���انی گۆڕانكارییەكانی ئەم س���ەردەمە هەنگاو
هەڵێنێت و رووبەڕووی ئاس���تەنگەكان ببێتەوە ،دەبێت سوود
لە سەدا سەدی دەرامەتە مرۆییەكەی وەربگرێت ،بە ئەقڵیەتی
لە سەدا س���ەدی ئەو دەرامەتە مرۆییەوە سیاسەت دابڕێژێت
و پالن���ی س���تراتیژی ب���ۆ نەتەوەك���ەی گەاڵڵە ب���كات .كەواتە
بەش���داری كردنی ئافرەتان لە س���ەدەی بیست و یەكدا ،وەك
پێداویستییەك بۆ ئاییندەی نەتەوە ،سنووری كاری رێكخراوی
ناحكوومی ،هەروەها بەشداری كردنی ئاساییانەی ئافرەت لە
حكوومەت و پەرلەمان دەبەزێنێت .داوامان لێ دەكات ،دەبێت
خانم���ی سیاس���ەتمەدار هەبێت و ئەقڵی ئافرەت لە پرۆس���ەی
بریاڕسازی و لە پرۆسەی تێگەیشتن لە ئاسایشی نیشتیمانی
و دابین كردنی ئاش���تی و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی بەشدار بێت.
ئەم حاڵەتەی فێرمان دەكات بەو راس���تییە ئاشنا بین ،لە هەر
واڵتێكدا رێژەی بەشداری كردنی ئافرەت لە پرۆسەی سیاسی
و داڕشتنی سیاسەتی واڵتدا بەرز بێت ،ئەوا ئەو واڵتە ،وەك
دەوڵەتانی ئەس���كەندەنافی لە باكووری ئەوروپا ،لە پێشەوەی
ئەو دەوڵەتانەن كە حوكمڕانیی باش پیادە دەكەن .بۆ ئەمەش
كۆڕێكی زانكۆی (س���یمۆن)مان لە ویالیەتی (ماساتۆچس) بە
ناونیش���انی (ئافرەتان چۆن دەبنە سیاسەتمەدار؟) كردووە بە
ك���وردی ،تێیدا كۆمەڵێك خانمی س���ەركردە و سیاس���ەتمەدار
ئەزموونی خۆیان دەخەنە روو.
ل���ە س���ەروو هەم���وو ئ���ەم الیەنان���ەی ئاماژەمان پ���ێ كردن،

12
کۆتایی سایكس پیكۆ

حوكمڕان���ی ل���ە س���ەر ئاس���تی جیهان���دا ب���ەرەو حوكمڕان���ی
و حكوومەت���ی ئەلكترۆن���ی هەن���گاو هەڵدەنێ���ت ،ئ���ەم ج���ۆرە
حوكمڕانییە ئەلكترۆنییەش ئاس���تەنگێكی رووبەڕووی هەموو
حكوومەتەكان���ی جیه���ان كردووەت���ەوە ،ئەویش هەڕەش���ەی
ئاسایش���ی ئینتەرنێ���ت و كۆمپیووت���ەرە ،كە بە ئاس���انی تەنیا
كەس���ێك دەتوانێ���ت ب���ە ف�ل�اش میمۆریی���ەك ئاسایش���ی ئەو
حكوومەت���ە بخاتە مەترس���ییەوە .رووب���ەڕوو بوونەوەی ئەم
مەترسییەش لەوانەیە بۆ دەوڵەتانی پێشكەوتوو كە سوپایەك
ل���ە ئەندازی���اری (ئای تی)ی���ان هەیە ،لە س���ەرووی مەزندەی
ئەقڵەوە جێگەی مەترسی بێت ،ئەوا بۆ ئێمەی كوردستانی ،كە
هەنگاو بەرەو حكوومەتی ئەلكترۆنی هەڵدەنێین ،هێش���تا ئەو
س���وپایەمان لە ئەندازیارانی (ئای تی) بەو ئاستە بۆ دروست
نەب���ووە ،كە بتوانن لە نێو ئەم ش���ەڕە گەورەیەی ئاسایش���ی
ئینتەرنێت و كۆمپیووتەردا خۆیان بەرگری بكەن و ئاسایشی
نیش���تیمانیمان بپارێزن ،ئەوا لە ئێس���تاوە دەبێت لە پێشینەی
بەرنام���ەی حكوومەت���ی هەرێمی كوردس���تاندا بێ���ت ،كار بۆ
دروس���ت كردنی ئەم س���وپایەی ئەندازیارانی (ئای تی) بكات،
ك���ە بتوانن ئاسایش���ی نیش���تیمانیمان لە ف���ەزای كۆمپیووتەر
و ئینتەرنێت���دا بپارێ���زن .ئەم���ەش ن���ەك تەنی���ا ئەندازیاران���ی
قۆناخ���ی یەكەم���ی خوێندنی زانكۆ ،بەڵكوو دەبێت لەم س���وپا
تازەی���ەدا ،ئەندازیارانی خوێندی ب���ااڵش ژمارەیان زۆر بێت،
لێهات���ووش بن بۆ ئەوەی ل���ە نێو ئەم ژینگە تازەیەدا بەرگری
لە ئاسایش���ی كوردستان بكەن .بۆ ئەم الیەنە و ئاشنا بوونی
زیات���ر بەم مەترس���ییە ،توێژینەوەیەكی پرۆفیس���ۆر (ملیس���ا)
بەڕێوەب���ەری ئاسایش���ی فەزای ئینتەرنێ���ت و كۆمپیووتەر لە
ئاژانس���ی هەواڵگریی ئەمریكا بە ناونیشانی (سەركردایەتی و
بەرپرسیاریەتی لە جیهانی ئاسایشی كۆمپیووتەر و ئینتەرنێت)
كردوومان���ە بە كوردی ،ئەمەش لە پێناوی ئەوەی ئاش���نا بین

بەوەی ،ئەم مەترسییەی ئێستا چەند گەورەیە.
ئ���ەم خس���تنە رووەی ناوەرۆكی ئەم كتێب���ە ،ئاماژە كردنە بۆ
پێكەوە گرێدانەوە و كارلێكی نێوان ئەو بابەتانەی ،كە ناونیشانی
(كۆتایی سایكس بیكۆ)مان بۆ هەڵبژادووە .بە دیوێكی دیكەدا،
دەمانەوێت بە خوێنەری ئ���ەم كتێبە بڵێین :ئەگەر گەورەترین
كۆس���پ لە ب���ەردەم نەتەوەكەمان نەخش���ەی س���ایكس بیكۆ
بێت ،ئەوا دوای نەمانی ئەو نەخش���ەیە ،كە ئێس���تا سیماكانی
خەریكە دەردەكەون ،قۆناخێكی تازە لە بەردەم نەتەوەكەمان
دەس���ت پێ دەكات ،ئەویش قۆناخی بونیاتنانەوەی نەتەوەیە.
وات���ە پیش���اندانی ئی���رادەی نەتەوەكەم���ان وەك نەتەوەیەكی
س���ەركەتوو لە جیهاندا ،بۆ ئەوەی جیهان بەو جۆرە سەیری
بكات ،كە شایستەی دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆیە.
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بەڕێ���ز دەنی���س رۆس « »Dennis Rossش���ارەزای ب���واری
س���ۆڤیەت و سیاس���ەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە .لە سەردەمی
سەرۆك (جۆرج دەبلیوو ئێچ بوش)دا وەك بەڕێوبەری ستافی
پالندانانی سیاس���ەت لە وەزارەت���ی دەرەوەدا كاری كردووە،
لە س���ەردەمی س���ەرۆك (بیل كلینتۆن)دا ڕێكخ���ەری تایبەتی
ڕۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت بوو ،یاریدەدەری تایبەتی س���ەرۆك
(ئۆباما)ی���ە .ئێس���تاش وەك ڕاوێژكار لە پەیمانگای واش���نتندا
كار دەكات .ل���ە دەس���تكەوتە زۆر و زەوەندەكان���ی ،هاوكاری
كردنی ئاوێتە كردنی ئەڵمانیا لە (ناتۆ)دا و هاوكاری كردن و
گفتوگۆ كردن لە نێوان ئیسرائیل و فەلەستیندا.
باڵیۆز « »Rossپێنج كتێبی نووس���یوە ،دواترینیان بە ناوی
«»state craftـە.
بهبۆن���هی دهرچوون���ی ئ���هم كتێب���هوه ،بهش���ی پهیوهندی���ی
نێودهوڵهت���ی له زانكۆی ش���یكاگۆ كۆڕێكیان بۆ باڵێۆز دەنیس
رۆس رێك خس���ت س���هبارهت به گرنگdی دیپلوماس���یهت و

دیپلۆماسیەت لە پەیوەندی بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە

دیپلۆماس���یەت ل���ە پەیوەندی ب���ە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تەوە.
ئهمهش دهق���ی ئهو موحازهرهیهیه كه لهو كۆڕهدا پێش���كهش
كراوه.
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یەكەم ڕێس���ای دیپلۆماس���یەت ،یاخود پیشەی دەوڵەتداری،
كە من كتێبێكم لەبارەی دەوڵەتدارییەوە نووسیوە ،ئەوەیە كە
باش���ترە هەڵس���ەنگاندنێكی باش بكەیت ،پێش ئ���ەوەی بزانیت
ئامانجەكانت چین؟ تۆ بە ڕاستی دەبێت توانای ئەوەت هەبێت
هەڵس���ەنگاندنێك بۆ بارودۆخەكە بكەیت ،كاتێك ل ه ئێستادا لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دەڕوانیت ،ئەوا رەوشێكە تا ڕادەیەكی
زۆر مایەی دڵسارد كردنەوەیە .بۆ ساتێك بیر لەمە بكەرەوە،
من لەگەڵ هەموو ئی���دارە جیاوازەكاندا كارم كردووە ،لەگەڵ
ه���ەر یەكێ���ك لەو ئیداران���ەدا ئێمە كێش���ەی گەورەمان لەگەڵ
ڕۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���تدا هەبووە ،بەاڵم دەبێ���ت ئەوەتان پێ
بڵێ���م ،ئەگ���ەر ئێمە تەنیا كێش���ەی میس���رمان ل���ەم ئیدارەیەدا
(ئی���دارەی ئۆبام���ا) هەبوایە ،ئ���ەوا ئەمە بۆ خ���ۆی بەس بوو،
ئەگەر تەنیا كێشەی سووریامان هەبوایە ،ئەوا ئەمە بۆ خۆی
ب���ەس بوو ،ئەگەر تەنیا كێش���ەی ئێرانمان هەبوایە ،ئەوا ئەمە
ب���ۆی خ���ۆی بەس ب���وو ،ئەگ���ەر تەنیا كێش���ەی ئیس���رائیل و
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فەلەستینمان هەبوایە ،ئەوا بۆی خۆی بەس بوو ،بەاڵم دەبێت
ئیدارەی ئۆباما مامەڵە لەگەڵ هەموویاندا بكات .كەواتە كاتێك
بیر لە دیپلۆماسیەت دەكەینەوە ،ئەوا دەبێت سەرەتا بپرسین
ئای���ا بە ڕاس���تی چ���ی ڕوو دەدات؟ من بیرم ل���ەوە دەكردەوە
چ���ۆن ئەمەت���ان ب���ۆ ڕوون بكەم���ەوە و چۆن دایبڕێ���ژم؟ بۆ
ئ���ەوەی ئێوە لەوە تێبگەن كە چ���ی ڕوو دەدات .بیرم كردەوە
كە بەم ش���ێوەیە باسی بكەم ،بەاڵم ئەمە پێویستی بەوە هەیە
ئێوە ل���ە خەیاڵی خۆتاندا هەندێ توانای وێنا كردنتان هەبێت،
لەب���ەر ئ���ەوەی من چیرۆكێكی بچووكتان ب���ۆ باس دەكەم .لە
س���اڵی  2007و 2008دا ل���ە الیەن (ڤانێتی فێ���ر)ەوە داوام لێ
كرا ،كە هەڵس���ەنگاندن بۆ نەخش���ەی (تی ئ���ی لۆرانس) بكەم،
كە لە س���اڵی 1919دا بۆ كۆنفرانس���ی ئاش���تی لە پاریس هێنا
ب���ووی( .ت���ی لۆرانس) بە لۆرانس���ی عەرەب ناس���را بوو ،ئەو
نەخش���ەیەكی ب���ۆ كۆنفرانس���ی ئاش���تی هێنا ب���وو ،تێیدا جێ
دەست و سەرنجی خۆی بۆ ڕێككەوتنی سایكس بیكۆ دەست
نیش���ان كرد ب���وو .من نازانم چەند لە ئێ���وە ئەم ڕێككەوتنەی
بیس���تووە ،ك���ە فەرەنس���ی و بەریتانیی���ەكان دوای یەكەمی���ن
جیهانە جەنگ نەخش���ەیەكیان دروس���ت كرد؟ تاكە ئامانجیان
خزم���ەت كردن بوو ب���ە بەرژەوەندی���ی كۆلۆنیاالنەی خۆیان،
تەنان���ەت دوای كۆتای���ی هاتن���ی جەنگەك���ەش .ل���ە بنەڕەت���دا
لۆرانسیش ،من نازانم چەند لە ئێوە فیلمی لۆرانسی عەرەبتان
بینی���وە یان بیس���تووە؟ ئەو ب���ۆ ئەوە لەوێ ب���وو عەرەب (لە
عوس���مانی) هەڵگەڕێن���ەوە و بچن���ە پ���اڵ بەریتانیا و ش���ەڕی
تورك بكەن ،كە بەڵێنی جۆرێك لە ئاییندەی س���ەربەخۆی بە
عەرەبەكان دا .لۆرانس نەخش���ەیەكی دروست كرد ،بەاڵم ئەم
نەخش���ەیە ب���ۆ هێنان���ە دی���ی بەرژەوەندی���ی كۆلۆنیاالن���ەی
فەرەنساو بەریتانیا نەبوو ،بەڵكوو نەخشەیەك بوو كە هەوڵی
دروس���ت كردنی دەوڵەتی نوێی دەدا لە سەر بنەمای لۆجیك،
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لۆجیكەك���ەش بریتی بوو لە تایەفە و خێڵ و خزمایەتی .لەبەر
ئەوەی ناس���نامەی تایەفی و ناس���نامەی خێڵەكی و ناسنامەی
خزمایەتی���ی ب���ەدی ك���رد بوو بۆ دروس���ت كردن���ی دەوڵەت.
لێ���رەدا م���ن دەمەوێ���ت س���ایكۆلۆژیای خەیاڵی وێن���ا كردنی
خۆتان بەكار بهێنن .من بە شێوەیەكی زارەكی نەخشەیەكتان
ب���ۆ دادەڕێژم ،ئەگ���ەر بزانن ئێران لە كوێی���ە؟ ئینجا كەنداوی
ف���ارس ب���ەرەو ڕۆژئاوا بەرەو كەنداوی ع���ەرەب ،ئەوا من لە
ڕۆژهەاڵت���ەوە بەرەو ڕۆژئاوا دەس���ت پێ دەكەم بۆ وەس���ف
كردنی نەخش���ەكەی .ئەوەی ئەو كردی ئەوە بوو كە بەشێكی
باكووری ئێس���تای ئێران و عێراق ،هەروەها توركیای دابڕی
بوو بۆ دروس���ت كردنی دەوڵەتێكی ك���وردی .لەو ناوچەیەی
ل���ە عێراق���ەوە ب���ەرەو خوارت���ر ،ب���ەرەو كەن���اری ڕۆژئاوای
كەن���داوی فارس ،واتە عێ���راق و كوێت و بەحرێن و ئیماراتی
ك���ردە دەوڵەتێك���ی ش���یعە ،ل���ە ناوەڕاس���تی عێراق���دا ب���ەرەو
ناوەڕاس���تی سعوودیەی كردە دەوڵەتێكی سوننە .لە ناوچەی
حیجازدا كە هەردوو ش���اری مەكك���ە و مەدینەی لێیە ،بەرەو
ناوەڕاستی ئەردەن و بە دەوری بەندەری عەقەبەدا .دووبارە
ئەگەر فیلمی لۆرانس���ی عەرەبتان بینی بێ ،كاتێك كە دەس���ت
بە س���ەر عەقەبەدا دەگرێت ،هەموو ئەو خێاڵنە ڕێك دەخات،
هەم���وو ئەو خێاڵن���ە پەیوەندیی���ان بە یەكەوە هەب���ووە .خێڵ
هەبوو بە ناوی بەنی س���ەدر ،هەموو ئەو خێاڵنە پەیوەندییان
ب���ە یەكەوە هەبووە ،كە لە ئەردەنەوە درێژ دەبوونەوە بەرەو
حیج���از بە دەورەی عەقەبە و بەرەو س���ینا ،ئەمەش���ی كردە
دەوڵەتێكی س���ەربەخۆ .لە فەلەس���تیندا ،بەش���ێكی فەلەستینی
كردە دەوڵەتێكی جوو ،لە لوبنان ،لە چیای لوبنانMount« :
»Lebanonدا ،كە هەموویان كریس���تیان ب���وون ،دەوڵەتێكی
دیكەی س���ەربەخۆی دروس���ت كرد ،هەروەها لەو ناوچەیەی
دوات���ر دەبێت���ە س���ووریا ،دەوڵەتێك���ی دیكەی دروس���ت كرد،
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كەوات���ە ئەم���ە نەخش���ەكەی ئەو ب���وو .من لە س���اڵی 2008دا
داوای ئ���ەوەم لێ ك���را ،ئایا هی���چ لۆجیكێك لەم نەخش���ەیەدا
دەبین���ی؟ ئای���ا دەكرێ���ت ب���ە س���ەر ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا
جێبەجێ بكرێت؟ ئەمە لە ساڵی 2008دا .وەاڵمەكەی من ئەوە
ب���وو ،ئێس���تا دووب���ارە عێ���راق دەردەكەوێت���ەوە ،كات���ی
ئەنجومەنەكانی سەحوە بوو ،كە ئەمریكا هێزەكانی زیاد كرد.
پێ���م گوتن وەاڵم���ی كورتی من ئەوەیە ،ل���ەوە تێدەگەم بۆچی
لۆران���س ئەم كارەی ك���ردووە ،بەاڵم دەبێت ئەوەتان پێ بڵێم،
كە نەخش���ەكە گونجاو نییە بۆ ئەو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تەی
ئێس���تا بەدیی دەكەین .ئەو دەوڵەتانەی لەوێدا هەن سنووری
خۆیان هەیە ،كەس���یش ئەو سنوورانە ناگۆڕێت .ئەگەر ئێستا
داوای ئەم���ەم ل���ێ بك���ەن ،ئای���ا پێت���ان وایە وەاڵم���ی من چی
دەبێ���ت؟ ئەگەر ئێس���تا داوای ئەمەم لێ بكەن ئەوا وەاڵمەكەم
ئ���ەوە دەبێت ،ك���ە لۆجێكیك���ی زۆری تێدایە ،م���ن ئەمە دەڵێم
لەبەر ئەوەی ،ئێس���تا باوەڕم وا نییە ئەو س���ووریایەی هەیە،
یان ئەو س���ووریایەی لە سەر نەخشەدا هەیە ،بمێنێت ،یان بە
الی كەم���ەوە دەتوان���م پێتان بڵێم ،ئەگەرێك���ی ڕوون هەیە كە
س���ووریا نەمێنێت .ئێمە تا ماوەیەك ئەمە نازانین ،بەاڵم ئێستا
س���ووریا وەك واڵت نییە .كەواتە خاڵی یەكەم لە بیركردنەوە
دەرب���ارەی دیپلۆماس���ی ئەوەی���ە ،ك���ە ئەمە ئ���ەو ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس���تە نیی���ە ك���ە ئێمە پێش���تر پێی ئاش���نا بووی���ن .ئەمە
ڕۆژهەاڵتێكی ناوەڕاس���تە كە لە گۆڕاندایە ،ڕەنگە نەخشەكەی
بگۆڕێ���ت و ڕەنگە كاراكتەرەكەش���ی بگۆڕێ���ت ،ماوەیەكی پێ
دەچێت پێش ئەوەی بزانین دەقاودەق چی ڕوو دەدات .خاڵی
دووەم ،دووبارە من ئەم���ە دەخەمە چوارچێوەیەكەوە ،لەبەر
ئ���ەوەی ئەگ���ەر دەتەوێ���ت كاری دیپلۆماس���ی بكەی���ت ،ئ���ەوا
پێویستە پێش ئەوەی لەوە تێبگەیت كە تۆ مامەڵە لەگەڵ چیدا
دەكەی���ت؟ پێش ئ���ەوەی ئامانجەكانت دابرێژی���ت ،ئەوا دەبێت

22
کۆتایی سایكس پیكۆ

س���ەرەتا هەڵس���ەنگاندن بكەی���ت .كەوات���ە لە مامەڵ���ە كردنتدا
لەگەڵ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت ،تۆ ڕۆژهەاڵتێكی ناوەڕاس���تت
هەی���ە ك���ە جیاوازە ل���ەوەی پێش���تر پێی ئاش���نا بووین .چەند
كەس لە ئێوە دەس���تەواژەی « بەهاری عەرەب»ی بیستووە؟
چەند كەس لە ئێوە پێی وایە ئەمە دەستەواژەیەكی گونجاوە؟
م���ن ئ���ەم پرس���یارانە بۆ ئ���ەوە دەك���ەم ،چونكە پێ���م وا نییە
دەس���تەواژەی بەهاری عەرەب دەستەواژەیەكی گونجاو بێت،
ه���ۆكاری ئ���ەوەی ب���ە گونج���اوی نازان���م ئ���ەوە ب���وو ،ئ���ەم
دەس���تەواژەیە وەك ،سروش���تی بەهار ،ئەوە لە خۆ دەگرێت،
ك���ە ئاڵوگۆڕێكی خێرا ڕوو بدات ،بە خێرایی گوڵ و گوڵزار و
خونچ���ە و هەموو ئەو ش���تانە لەگەڵ خۆی���دا بهێنێت ،هەموو
ش���تێك باش دەبێت ،ئینجا لە پڕێكدا دیموكراسی دێتە ئاراوە،
ب���ەاڵم لە چ ش���وێنێكدا دیموكراس���ی بەو ش���ێوەیە دێتە دی؟
لێ���رەدا ت���ۆ ناوچەیەك���ت هەیە ،كە خەس���ڵەتی ئ���ەم ناوچەیە
بااڵدەس���ت بوون���ی ڕژێم���ی خۆس���ەپێن ب���ووە ،كەلت���ووری
سیاس���یی ڕێككەوتن و لێبوردەیی نەبووە ،دامەزراوەگەلێكی
مێژوویی نەبوون كە لە پێناو هێنانە دیی دیموكراس���یدا بنیات
ن���را بن .كەواتە ئایدیای ئ���ەوەی بەهاری عەرەب ئەوە لە خۆ
دەگرێ���ت ،ك���ە ئێمە ل���ە خۆس���ەپێنییەوە بەرەو دیموكراس���ی
هەنگاو هەڵدەنێین ،ئەمە هەمیش���ە وەهمێك بووە .ئەمە مانای
ئ���ەوە نیی���ە گۆڕانكاریی ق���ووڵ ڕووی ن���ەداوە ،ب���ەاڵم ئەمە
بەه���اری ع���ەرەب نیی���ە ،ئەمە بێ���دار بوون���ەوەی عەرەبە .بۆ
ئەوان���ەی ح���ەز بە مێ���ژوو دەكەن ،لە س���اڵی 1938دا كتێبێك
باڵو ب���ووەوە بە ناوی (بێ���دار بوونەوەی ع���ەرەب) لە الیەن
(ج���ۆرج ئەنتۆنییەس)ـ���ەوە ،ب���ەاڵم بێدار بوون���ەوەی عەرەب
نەب���وو ،كتێبێك���ی دیك���ە ل���ە س���اڵی 1970دا لە الی���ەن (جۆب
كیمش���ی)یەوە نووس���را ،بە ناوی (دووەمین بێدار بوونەوەی
ع���ەرەب) ،ب���ەاڵم بێدار بوونەوەی���ەك لە ئارادا نەبوو .ئێس���تا
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بێ���دار بوونەوەی���ەك هەی���ە ،ب���ەاڵم بێ���دار بوونەوەیەك���ی
كۆمەاڵیەتیی���ە ،لەب���ەر ئ���ەوەی ئەو بێ���دار بوونەوەیە هێش���تا
كاریگەریی لە سەر ڕژێمەیلی پاشایەتی ،كە ڕوونی دەكەمەوە
بۆچ���ی؟ نەب���ووە ،ب���ەاڵم بێ���دار بوون���ەوەی ع���ەرەب
بەرجەستەكەری چییە؟ بەرجەستەكەری ئەو ڕاستیەیە كە لە
بەشێكی زۆری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا و لە هەموو ڕژێمەیلی
غەیرە پاش���ایەتیدا ،ئەگەر لە هەندێ قوناغدا ڕەنگە ڕژێمەیلی
پاش���ایەتیش نەتوان���ن خۆیانی ل���ێ بپارێزن ،ب���ۆ یەكەم جارە
خەڵكەكە خۆیان دەبن بە هاوواڵتی نەك گوێڕایەڵ ،بەاڵم ئایا
جیاوازی���ی نێ���وان ئەم دووانە چییە؟ هاوواڵت���ی باوەڕی وایە
دەتوانێ���ت داواكاری بكات ،گۆیڕای���ەڵ ڕژێمەكە داواكاریی بە
س���ەردا دەس���ەپێنێت .هاوواڵتی باوەڕی وایە خاوەنی دەنگی
خۆیەت���ی ،بەاڵم گوێڕایەڵ تەنیا گ���وێ دەگرێت و ڕژێمەكەش
خاوەن���ی دەنگ���ە .هاوواڵتی خ���اوەن ئەگەر و ئومێ���دە ،بەاڵم
گوێڕایەڵ خاوەنی ئەگەر و ئومێدەكە كە لە الیەن رژێمەكەوە
ب���ۆی دی���اری ك���راوە .هاوواڵت���ی ب���اوەڕی وای���ە دەتوانێ���ت
بەرپرسیارێتی بخوڵقێنێت ،بەاڵم گوێڕایەڵ هەمیشە لە بەردەم
ڕژێمدا بەرپرس���یارە .بیر لە جیاوازییەكان بكەنەوە ،هۆكاری
ئ���ەوەی دەڵێی���ن بێ���دار بوونەوەی ع���ەرەب گرنگ���ە ،بۆ ئەوە
دەگەڕێتەوە كە بۆ یەكەم جارە خەڵك وەك هاوواڵتی خۆیان
دەبین���ن .ه���ۆكاری ئ���ەوەی ئ���ەم بێ���دار بوونەوەی���ە درێ���ژە
دەكێشێت ،بۆ ئەوەیە كە دامەزراوەگەلێك نین بەرپرسیارێتی
بخوڵقێن���ن .بی���ر لەوە بكەن���ەوە ئەمە بە مانای چ���ی دێت؟ بە
مانای ئەوە دێت خەڵكی چاوەڕوانیی هەیە ،دەتوانن داواكاری
بكەن و دەنگی خۆیان هەبێت .میسر بە نموونە وەربگرن ،بۆ
ماوەی چل س���اڵ خەڵ���ك خاوەنی دەنگ نەب���وون ،بەاڵم ئایا
ڕێگ���ە دەدەی���ت دەنگت لە ناو بچێ���ت و نەمێنێت و ببیتەوە بە
كەس���ێكی خامۆش؟ مەحاڵە ،كەواتە جێی سەرس���وڕمان نییە
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كە ئیخوان موسلمین و ئیسالمیستان بااڵدەست بوون .ئەگەر
ئەم���ە وەك خاڵ���ی س���ەرەتا وەربگرین ،ئەمە ه���ۆكاری خۆی
هەب���وو ،ئای���ا پاس���اوی حوس���نی موب���ارەك ب���ۆ مان���ەوە لە
دەس���ەاڵتدا چ���ی بوو؟ ئەوە ب���وو كە دەیەوێت لە دەس���ەاڵتدا
بمێنێتەوە .هەموو هەڵبژاردنەكان هەڵبژاردنی س���اختە بوون،
ئەو ڕوون كردنەوەیەكی نەبوو بۆ ئەو كارانەی بۆ میس���ری
دەك���ردن ،ئ���ەو فیرعەونێك���ی نوێ ب���وو ،ئەو كەسانەش���ی لە
دەوری ب���وون ،دەیانویس���ت لێ���ی س���وودمەند ب���ن ،هی���چ
شەرعیەتێك لە حوكمڕانییەكەیدا نەبوو .كەواتە كامە بوو ئەو
تاكە دامەزراوەیەی ئەو نەیتوانی دەس���تی بە سەردا بگرێت؟
مزگەوت بوو .ئایا لە چ ش���وێنێكدا ترسی قسە كردنت نەبوو؟
لە مزگەوت .ئایا لە چ ش���وێنێكدا توانای بەرهەڵس���تی كردنی
ڕژێمەك���ەت هەبوو؟ لە مزگەوت .ئایا لە چ ش���وێنێكدا ئازادیی
ڕێكخستنت هەبوو؟ لە مزگەوت .ئیخوان موسلمین بۆ ماوەی
 80ساڵ تۆڕێكیان دروست كرد .لە هەر شوێنێكدا كە بواری
كار كردنی���ان پێ درا بێت لە كۆمەڵگەدا ،ئەوا ئەگەرچی وەك
پارت قەدەغە كرا بوون ،بەاڵم وەك تاكە كەس قەدەغە نەكرا
بوون ،كە زاڵ بوون بە س���ەر زۆر لە سەندیكاكانی پیشەییدا.
س���ەرۆكی پێش���وو مورس���ی ئەندازی���ار ب���وو ،ل���ە ( )USAلە
كالیفۆڕنی���ادا خوێندبووی .ئیخوان بااڵدەس���ت بوو بە س���ەر
س���ەندیكای ئەندازیاران و س���ەندیكای پزیشكان و سەندیكای
پارێزەران���دا ،ئیخ���وان تۆڕێك���ی لە نێ���و كۆمەڵگەی میس���ردا
دروست كرد .نیوەی خەڵكی میسر ڕۆژانە بە دوو دۆالر یان
كەمتر ژیان بەس���ەر دەبەن .چ سەرس���وڕمانێكی تێدایە كە بە
واڵتەك���ەدا ب�ڵ�او ب���وو بێتن���ەوە؟ ب���ە تایبەتی ل���ە ناوچەكانی
گوندنش���یندا .ئ���ەوان ناس���نامەیەكیان دروس���ت ك���رد ،بوونە
بەرجەس���تەكەری دادپەروەری���ی كۆمەاڵیەتی .ئ���ەوا تۆڕێكی
بنكەی تەندروس���تییان دروس���ت كرد ،كاتێك بوومەلەرزە لە
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قاهی���رەی دا ،ك���ێ ب���وو خ���واردن و بەتانیی داب���ەش دەكرد؟
ڕژێمەكە نەب���وو ،بەڵكووو ئیخوان موس���لمین بوو .كەواتە چ
سەرس���وڕمانێكی تێدای���ە كاتێ���ك هەڵب���ژاردن بكرێ���ت و تاقە
گرووپێكی ڕێكخراو كە هەبێت ئیخوان موس���لمینە؟ هەروەها
س���ەلەفییەكانیش كە لەوان نەریتپارێزترن .كەواتە ئەوان ڕێك
خ���راو ب���وون ،ئەجێندای خۆی���ان هەبوو ،ناس���نامەی خۆیان
هەب���وو ،ب���ەاڵم ئۆپۆزس���یۆن ،ئۆپۆزس���یۆنی عەلمان���ی ،ب���ە
تەواوەت���ی داب���ەش بب���وون ،بەرنامەیان نەبوو ،ناس���نامەیان
نەبوو ،ئەجێنداش���یان نەبوو .كەواتە جێی سەرس���وڕمان نییە
ك���ە لە هەڵبژاردندا زۆر كارا نەب���وون .كاتێك من لە ئیدارەی
ئۆبام���ادا كارم دەك���رد ،هەوڵم���ان دا قەناع���ەت ب���ە س���كاف:
« »scafبهێنین ،واتە ئەنجومەنی بااڵی س���ەربازی ،كە دوای
موب���ارەك حوكمڕانی���ی دەك���رد ،هەوڵم���ان دا قەناعەتیان پێ
بهێنین كە ڕاس���تەوخۆ هەڵبژاردن نەك���ەن ،بەڵكوو جەخت لە
س���ەر داڕش���تنی دەس���توورێك بكەنەوە ،كە هەمووان لە خۆ
بگرێ���ت ،خۆ ئەگ���ەر هەڵبژاردنیش دەكەن ،ئ���ەوا هەڵبژاردنی
پەرلەمان���ی مەكەن و هی س���ەرۆكایەتی بكەن .بەو ش���ێوەیە
دەرف���ەت و توانای���ەك نادەن ب���ە تەنیا گرووپێ���ك كە هەموو
تواناكان���ی گرووپێكی ڕێكخراوی هەیە ،ب���ەاڵم ئەوان گوێیان
نەگ���رت .ئیدی جێ���ی سەرس���وڕمان نییە ئیخوان موس���لمین
ب���راوە ب���وون .ئەو كاتەی من پرس���یاری ئەوەم ل���ێ كرا ،ئایا
ئەم���ە بە مان���ای ئەوە دێ���ت ئاییندە ب���ۆ ئیخوان موس���لمینە؟
وەاڵم���ی من ئەوە ب���وو مەحاڵە ،هۆكارەكەش ئەوەیە ئێس���تا
خەڵك���ی خۆیان وەك هاوواڵتی دەبینن ،وەك هاوواڵتییش بیر
دەكەنەوە ،ئەمە بە مانای ئەوە دێت ئیخوان لە دەسەاڵتدان و
چ���ی دی ل���ە ئۆپۆزس���یۆندا نین .ل���ە ئۆپۆزس���یۆندا دەتوانن
راس���تگۆییەك بۆ خۆیان دروست بكەن ،نەك بە هۆی ئەوەی
خزمەتێك بە س���ەرجەم كۆمەڵگە بكەن ،بەڵكوو بەوەی كار و

26
کۆتایی سایكس پیكۆ

خزمەتێك پێش���كەش بە چینێك یان بەش���ێكی كۆمەڵگە بكەن،
ی���ان كارێكی ڕەم���زی بكەن ،بەاڵم ئێس���تا لە پڕێك���دا خۆیان
بینیوە كە دەبێت خزمەت پێش���كەش بكەن ،ئەویش خزمەتێكی
س���ادە نا ،بەڵكوو دەبێت بە ش���ێوەیەك كار بك���ەن هەمووان
بەش���داری بك���ەن ،دەبێت پیش���انی ب���دەن كە ل���ە ڕاپەڕاندنی
كارەكان���دا كاران ،ب���ەاڵم ئیخ���وان موس���لمین دەق���اودەق
پێچەوان���ەی ئەم كارەی���ان كرد .ئەوان جەختیان كردە س���ەر
كۆنترۆڵ كردن ،نەك حوكمڕانی .ئایا مورس���ی چیی كرد؟ لە
بنەڕەتدا مورس���ی خۆی لە پێداچوونەوەی دادوەری پاراست،
مورس���ی مەرس���وومێكی دەركرد كە بڕیارەكانی قابیلی ئەوە
نەب���ن تان���ەی دادوەریی���ان لێ بدرێ���ت ،بواری ب���ەوە دا تەنیا
ئیسالمییەكان دەس���توور دابڕێژن ،بە پەلە ڕاپرسییەكی كرد،
دژ بە خواس���تی ئۆپۆزسیۆن ،بۆ ئەوەی نەتوانن هیچ شتێكی
لەب���ارەوە بكەن .ژمارەی ئەو ڕۆژنامەنووس���انەی لە ماوەی
ساڵێكی حوكمڕانیی مورسیدا دادگایی كران ،هێندەی ژمارەی
ئ���ەو ڕۆژنامەنووس���انە ب���وون ك���ە ل���ە ماوەی س���ی س���اڵی
حوكمڕانی���ی موبارەكدا دادگایی كران .هیچ ش���تێكی نەكرد بۆ
چارەس���ەر كردن���ی رەوش���ی ئاب���ووری .كەواتە چ���ۆن جێی
سەرس���وڕمان دەبێت كە كاردانەوەی جەماوەری ڕوو بدات؟
ئێس���تاش پرس���یار دەكرێت ،ئایا كودەت���ا ڕووی داوە؟ ئەگەر
م���ن پارێزەر بوومایە ،ك���ە پارێزەر نیم ،ئەوا بە ش���ێوەیەكی
دیاری كراو وەاڵمەكەم دەدایەوە ،بەاڵم دەتوانم ش���تێك بڵێم،
بیر لەوە بكەنەوە كە لە میسر ڕووی دا ،لە 30ی حوزەیراندا
بزووتن���ەوەی تەم���ڕوود (وات���ە یاخ���ی ب���وون) ،كەوتە رێك
خس���تنی هەڵمەتێك بۆ ك���ۆ كردنەوەی واژۆ بۆ دیاری كردنی
ڕۆژێ���ك ب���ۆ الدانی س���ەرۆك لە رێی ئ���ەو هەڵمەت���ەوە .ئەو
یاداش���تی كۆ كردنەوەی واژۆیە لە سەرتاس���ەری واڵتدا باڵو
كرایەوە و  22ملیۆن واژۆی لە س���ەر بوو .من ئێس���تا باس���م
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كرد نیوەی واڵتەكە ڕۆژانە بە دوو دۆالر ژیان دەبەنە س���ەر،
دانیشتووانی ئەو واڵتەش  85ملیۆن كەسە ،كەواتە  22ملیۆن
واژۆ ب���ە مان���ای ئ���ەوە دێت زیات���ر لە یەك لە س���ەر چواری
دانیش���تووان یاداش���تێكیان ئیمزا كردووە ،مەزەندەكان دەڵێن
ل���ە 30ی حوزەیران���دا  14ملیۆن كەس هاتنە س���ەر جادە .بیر
ل���ەوە بكەن���ەوە ئەگ���ەر ئەوە لێ���رە ڕوو بدات ،ئێم���ە تەنانەت
ناتوانی���ن وێنای ئەو ژمارەیە بكەین .ئەمە بە مانای ئەوە دێت
ك���ە كاردانەوەیەك���ی جەم���اوەری دژ بە حكووم���ەت هەبوو،
بەاڵم ئایا س���وپا س���وودی لەمە وەرگرت؟ بەڵێ س���وودی لێ
وەرگ���رت .ت���ۆ كاردانەوەیەك���ی جەماوەری���ت هەی���ە ،ت���ۆ
جواڵنەوەیەك���ت هەیە كە هاوش���انە بە شۆڕش���ی دووەم ،ئایا
ئێس���تا میس���ر بەرەو كوێ ملی ڕێی گرتووە؟ زۆر زەحمەتە
پێش���بینی بكەین ،بەاڵم دەبێت ئ���ەوە بڵێم كە ئەو وانەیە چییە
ك���ە دەبێت ئەم حكوومەتە كاتیی���ە فێری بێت؟ دەبێت ئەوەش
بڵێم كاتێك سەیری ئەندامانی ئەم حكوومەتە كاتییە دەكەیت،
ئ���ەوا خ���اوەن راس���تگۆییەكی زۆرن ،ئ���ەوە ڕاس���تە ك���ە ل���ە
كابینەك���ەدا  34ك���ەس ه���ەن 11 ،ل���ەو  34كەس���ە پێش���تر لە
حكوومەتەكەی موبارەكەدا بەرپرس بوون ،ئیخوان موسلمین
حەز دەكات بڵێت ئەمە كودەتایە و بڵێت ئەمە دەوڵەتی قووڵە
هەڵگەڕاوەت���ەوە ،ئەمە هەڵگەڕان���ەوەی جەماوەری نییە ،بەاڵم
م���ن دەڵێم  11كەس���یان لە ڕژێمی پێش���وودا بەرپرس بوون،
ب���ەاڵم ئەوانی دیكە خاوەنی راس���تگۆییەكی زۆرن .س���ەرۆك
وەزی���ران ،كە ئابووریناس���ە ،جێگ���ری س���ەرۆك وەزیران و
وەزیری دارایی نزیكەی  18س���اڵ لە بانكی جیهانیدا خزمەتی
ك���ردووە ،واتە كەس���ایەتیگەلێكی خاوەن راس���تگۆیی بەرزن.
مەس���ەلەی س���ەرەكی ب���ۆ ئ���ەوان ئەوەی���ە جەخت لە س���ەر
حوكمڕان���ی بكەنەوە ،ن���ەك كۆنترۆڵ كردن .ئێس���تا دۆخێكی
جەمسەرگیری دروس���ت بووە ،ڕەنگە ئەوەتان خوێندبێتەوە،
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ك���ە ئێم���ە و هێزەیلی ئەوروپ���ی لە هەوڵداین بۆ گەیش���تن بە
ڕێككەوتنێ���ك ل���ە نێوان س���وپا و ئیخ���وان موس���لمیندا ،بەاڵم
سەركەوتوو نەبوو .ئێستاش سوپا و حكوومەتی كاتی كە بە
س���ەرۆكایەتیی كەسێكی مەدەنییە ،ئێس���تاش ئەو حكوومەتی
كاتیی���ە دەڵێ���ت گۆڕەپانەكە پاك دەكەین���ەوە ،ئەمەش ئەوە لە
خ���ۆ دەگرێ���ت ئەگ���ەر ڕوو ب���دات ،خوێنڕش���تنێكی زۆری لێ
دەكەوێت���ەوە ،هەروەها ئەوەش لە خۆ دەگرێت ،بۆ ماوەیەكی
دیك���ەش بارودۆخەكە پەش���ێوی باڵی بە س���ەردا دەكێش���ێت.
كەواتە وانەكە ئەوەیە حوكمڕانی بكەین نەك كۆنترۆڵ كردن.
من وێنەكەم بۆ ئێوە ڕەنگاند ،كەواتە ئێس���تا ئێمە چی بكەین؟
م���ن ڕامگەیان���د هەوڵ���ی میانگیریم���ان دا ب���ۆ گەیش���تن ب���ە
ڕێككەوتنێ���ك ،ئەمەش مایەی تێگەیش���تنە ،بەاڵم گەیش���تن بە
ڕێككەوت���ن لە نێوان دوو ڕكابەر ،دوو دوژمندا ،زەحمەتە ،كە
بە چاوی یەكتر سڕینەوە لە یەكدی دەڕوانن ،هەروەها بەدی
هێنان���ی ڕێككەوت���ن زەحمەت���ە ،ل���ە كاتێكدا بە ش���ێوەیەك لە
شێوەكان دەست ڕۆیشتووییەكی س���نووردارمان هەیە .ئێمە
 1.5ملی���ار دۆالر وەك ه���اوكاری دابی���ن دەكەی���ن ،ئەم���ەش
دەست ڕۆیشتووییمان دەداتێ ،بەاڵم دەستبەجێ سعوودیە و
كوێ���ت و ئیمارات بەڵێنی  12ملیار دۆالریان داوە ،كە بەش���ی
زۆری دابی���ن ك���راوە ،كەواتە ئەوان دەتوانن ل���ە بایەخی ئەو
هاوكارییەی ئێمە پێشكەشی دەكەین ،كەم بكەنەوە ،بەاڵم ئایا
ئەمە بە مانای ئەوە دێت ئێمە دەست ڕۆیشتووییمان نەماوە؟
ئێمە دەس���ت ڕۆیش���تووییمان ماوە .یەكەم ،ئەوان هاوكاریی
ئێم���ە قب���ووڵ دەك���ەن ،لەبەر ئ���ەوەی ئەمە ئاماژەی���ە بەوەی
ئ���ەوان ل���ە جیهان���ی دەرەوەدا قب���ووڵ ك���راون ،هەم���وو ئەو
پاران���ەی كەنداو دابین���ی دەكەن بەس نین ،ڕاس���تە یارمەتیی
میس���ر دەدەن ب���ۆ ئ���ەوەی ل���ەم قۆناغ���ە دەرب���ازی بێ���ت و
رەوش���ێكی باشیان بۆ دروست دەكات ،بەاڵم ئەمە بەس نییە،
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چونكە ئەوان پێویس���تیان بە پ���ارەی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی،
ب���ە پارەی دامەزراوگەلی نێودەوڵەتی���ی دارایی هەیە ،كە ئێمە
تێیاندا كاریگەریی گەورەمان هەیە .ئەوان پێویس���تیان بەمەیە
و پێویس���تیان بە پ���ارەی یەكێتیی ئەوروپ���ا دەبێت ،هەروەها
پێویستیان بە ش���ەرعیەتی دەرەكی هەیە ،كە قبووڵ كردن لە
خ���ۆ بگرێت .س���وپا پەیوەندیی لەگەڵ ئێم���ەدا هەیە .یەكێك لە
دەرەنجامەكان���ی هاوكارییەكانی ئێمە لە ماوەی س���ی س���اڵدا
ئەوەیە ،ئێمە بە ڕاستی پەیوەندییەكی پتەومان لەگەڵ سوپای
میس���ردا دروس���ت كردووە ،كە دامەزراوەیەكی س���ەقامگیرە،
كەوات���ە ئێمە هەندێ دەس���ت ڕۆیش���تووییمان هەیە ،دەس���ت
ڕۆیش���تووییەكی ڕاستەقینەمان هەیە ،بەاڵم سنووردارە ،ئەمە
لەب���ەر ئ���ەوە نییە كە ئ���ەو پارەیەی كەنداو دابین���ی دەكات لە
بایەخ���ی پ���ارەی دابین كراوی ئێم���ە كەم دەكات���ەوە ،بەڵكوو
لەب���ەر ئەوەیە میس���ری هەس���تێكی بەهێزی ش���انازی كردنی
نەتەوەیی���ان هەیە ،تێڕوانینێك هەب���وو پێش 30ی حوزەیران،
ك���ە ئێمە پش���تیوانی لە ئیخوان موس���لمین دەكەین ،ئێس���تاش
ئەگەر یارمەتییەكە ببڕین ،ئەوا كاردانەوەیەكی ناسیۆنالیستی
ل���ە دژی خۆم���ان دروس���ت دەكەی���ن ،چونك���ە ئ���ەو كات���ە
ڕایدەگەیەنن ،ئایا دەیانەوێت خۆیان بە س���ەرماندا بسەپێنن؟
هەس���تی بەرهەڵەس���تی كردنی ئەوانەی دەیانەوێت خۆیان بە
س���ەریاندا بس���ەپێنن ،لە نێو میس���ریدا مێژوویەك���ی دوور و
درێ���ژی هەی���ە .ل���ە س���اڵی 1965دا كاتێ���ك (ناس���ر) ڕێ���ی بە
قوتابیانی ئەفریقی دا كتێبخانەی  USISلە قاهیرە بس���ووتێنن
و هیچ���ی لە بارەیەوە نەكرد ،باڵی���ۆزی ئێمەش ڕایگەیاند ،كە
یارمەتییەكانم���ان دەبڕی���ن ئەگەر هەندێ ڕاس���ت كردنەوەی
دی���اری كراو نەكەن ،ناس���ریش وەاڵمی دای���ەوە :ئێمە هەموو
ئاوی دەریای س���پیی ناوەڕاس���ت ،دەریای سوور دەخۆینەوە
و وش���كیان دەكەین .دەتوانم بڵێم ئەگەر ئێستا ئێمە ئەم كارە
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بكەی���ن ،ئ���ەوا س���وپا هەم���ان ش���ت لەگ���ەڵ ئێم���ە دەكات و
پش���تیوانیی جەماوەریش���یان دەبێت .لەبەر ئ���ەوەی باوەڕیان
وای���ە ئێم���ە دەمانەوێ���ت دژ بە ئی���رادەی جەم���اوەر مەرجی
خۆمانیان بە س���ەردا بس���ەپێنین .كەواتە چی بكەین؟ سەرەتا
من لەگەڵ ئەوەدا نیم یارمەتیی س���ەربازی ببڕین ،چونكە پێم
وای���ە هێش���تا دەتوانین بە كاری بهێنین ب���ۆ كاریگەر بوون بە
س���ەر ڕەفتاری س���وپاوە .من ناڵێم نابێت لە هیچ كاتێك و لە
س���ایەی هی���چ هەلومەرجێك���دا بیبڕی���ن ،ب���ەاڵم ئەم���ە كاتێكی
گونج���او نیی���ە ب���ۆ ئ���ەو كارە .دووەم دەبێ���ت ل���ە هەم���وو
گفتوگۆكانماندا جەخت لە سەر چەند شتێك بكەینەوە ،ئەوەی
پێش���تر ئاماژەم پێ كرد ،جەخت لە سەر كارایی و حوكمڕانی
و بەش���داری پێ كردنی هەموان بكرێت ،ئاسانە بڵێین جەخت
لە س���ەر بەش���داری پێ كردنی هەموان بكەیتەوە .كاتێك (بیڵ
بێرن���ز) جێگری وەزیری دەرەوە و (كاترین ئاش���تۆن) هەوڵی
ئ���ەوە دەدەن میانگیری بكەن بۆ هێنان���ە دیی ڕێككەوتنێك لە
نێ���وان دوو دوژمن���دا .ئەوان ه���ەوڵ دەدەن س���وپا ڕازی بێ
مورس���ی و س���ەركردەكانی دیكەی ئیخوان موس���لمین ئازاد
بكەن ،بەاڵم ئەگەری ئەوە نییە سوپا ئەم كارە بكات .ئیخوان
موس���لمینیش ئەگەر باوەڕیان وا بێ���ت جیهانی دەرەوە زیاتر
هاوكارییان دەك���ەن ،ئەوا پتر پێداگیری دەكەن .كەواتە كاری
ڕاس���ت و دروس���ت كە بیكەین بریتییە لە جەخت كردنەوە لە
س���ەر كارایی و حوكمڕانی و بەش���داری پێ كردنی هەموان.
مەبەس���تم ل���ە بەش���داری پ���ێ كردن���ی هەموانی���ش ئەوەی���ە
دەس���توورێكی نوێ بنووس���رێتەوە ،كار بۆ ئ���ەوەش بكرێت
س���ەرجەم چینەكان���ی كۆمەڵگ���ە ب���ۆ بەش���داری ك���ردن تێیدا
بانگهێش���ت بكرێن ،لە نێویاندا ئەو كەس���انەی ئیس�ل�امین ،كە
نوێنەرایەتی���ی نزیك���ەی لە س���ەدا 20ی دانیش���تووان دەكەن.
ئەوان هێزێكی كۆمەاڵیەتین كە ناتوانیت فەرامۆش���یان بكەیت
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و نكووڵیی���ان ل���ێ بكەی���ت و بیانس���ڕیتەوە .ئەگ���ەر بتەوێ���ت
س���ەركوتیان بكەیت ،ئەوا ڕەنگە ناچاریان بكەیت كاری نهێنی
و ژێرزەمین���ی بك���ەن .من ناڵێم كارێكی ئاس���ان دەبێت ئەگەر
مەبەست بێت بەشدارییان پێ بكرێت ،بەاڵم پێویستە دەرفەتی
بەش���داری كردنی���ان پ���ێ بدرێ���ت .ئەگ���ەر خۆی���ان بڕی���اری
دوورەپەرێزیی���ان دا ،ب���ا ئ���ەو كارە بكەن ،با ئ���ەوە بژاردەی
ئ���ەوان بێ���ت ،بەاڵم با هەمیش���ە دەرگای���ان ب���ۆ وااڵ بێت .بۆ
ئ���ەوەی ڕوونت���ر بێت كە ئەگەرێكی���ان ل���ە بەردەمدایە ،بەاڵم
ك���ەس ئەم كارە لە بری ئەوان ناكات .بۆ ئەوەی ڕوونتر بێت
كە جیهانی دەرەوە پێداگیری ناكات یان ش���تێك ناس���ەپێنێت،
ئ���ەوەی ل���ێ بخوێندرێتەوە كە ئیخوان موس���لمین پش���تیوانی
بەردەوام���ی دەرەكیی دەبێت ،ئەوا زیاتر خۆیان لەگەڵ واقیعە
نوێیەك���ەدا دەگونجێن���ن .ئەمە بە خێرایی و ئەمە بە س���ادەیی
ڕوو ن���ادات ،ب���ەاڵم جەخت كردنەوە لە س���ەر بەش���داری پێ
كردن���ی هەم���وان ،هەروەه���ا لە س���ەر كاراییش ،مەس���ەلەی
س���ەرەكین .یەكێك لە خاڵە هەس���تیارەكان ئەوەیە ،ئەگەر ئەم
حكوومەتە نوێیەی میس���ر ،ئەگەر س���وپای میسر دەیانەوێت
لەس���ەر ئاستی نێودەوڵەتیدا راستگۆییەك بۆ خۆیان دروست
بك���ەن ،ئ���ەوا دەبێت دوو ش���ت بكەن ،زۆر لە ئێ���وە ڕەنگە بە
بیری بێت كە ڕێكخراوگەلی ناحكوومی كە لە میسردا كاریان
دەك���رد و  43ئەندام���ی ئ���ەو ڕێكخراوان���ە ،وەك (پەیمان���گای
ناس���یۆنال دیموك���رات) ،وەك (ئ���ای ئ���ار ئ���ای)( ،پەیمان���گای
ئەنتەرناس���یۆنال ریپبەلی���ك) ،ئەم ڕێكخراوانە لە میس���ردا بۆ
ئ���ەوە كاریان دەك���رد ،كە كاری پەروەردەی���ی بكەن لەبارەی
ئ���ەوەی چۆن پارتی سیاس���ی دروس���ت دەكرێ���ت 43 ،ئەندام
دەستگیر و دادگایی كران و تاوانبار دەرچوون .لە سەردەمی
حوكمڕانیی ئەنجومەنی بااڵی سەربازیدا دەستگیر كران و لە
س���ەردەمی مورسیدا تاوانبار دەرچوون .یەكێك لە ئاماژەكان
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كە بیسەلمێنێت سوپا ڕاست دەكات و حكوومەتە كاتییەكەش
دەس���ەاڵتی ڕاس���تەقینەی پ���ێ دراوە ،ئەوەی���ە هەم���وو ئ���ەو
حوكمانە هەڵبوەش���ێندرێنەوە و ڕێگا بە داڕشتنی یاسای نوێ
ب���دەن ،كە ب���وار بە دام���ەزراوەی مەدەنی ب���دات بەرەو پێش
بچ���ن و ڕێكخ���راوی ناحكووم���ی كاری خۆی���ان بك���ەن .ئەمە
گرنگییەك���ی ڕەمزیی دەبێت و لە س���ەر ئاس���تی نێودەوڵەتیدا
یارمەتیی���ان دەدات و پیش���انی دەدات ،كە ئ���ەوان لە بنیاتنانی
كۆمەڵگەیەكی مەدەنیدا سەرڕاس���تن ،ت���ا كۆمەڵگەی مەدەنیت
نەبێت ،ناتوانیت دیموكراس���ی بنیات بنێیت ،ئەگەر ئەمە بكەن
ئەوا راس���تگۆییان زیاتر دەبێت .دەبێت ئێمە بەم ئاراس���تەیەدا
گوشار بكەین و (سیسی)ش سەرۆكی سوپا ئەم كارە قبووڵ
دەكات ،ئێم���ە دەتوانی���ن ل���ەم ڕووەوە دەس���ت ڕۆیش���توویی
خۆم���ان بەكار بهێنین ب���ۆ ئەوەی كۆمەڵگ���ەی مەدەنی بنیات
بنێن ،پێداگیری لە س���ەر ئەوە بكەی���ن ،چاودێری نێودەوڵەتی
چاودێری���ی هەڵبژاردن���ەكان بك���ەن ،تاكوو دڵنی���ا بین لەوەی
هەڵبژاردن���ەكان ،هەڵبژاردن���ی ئ���ازاد و دادپەروەران���ەن،
كردنەوەی دەرگای بەش���داری پێ كردن و كرانەوەی نوێ و
داڕش���تنی یاسای نوێ و پیشاندانی لێبوردەیی بۆ گرووپەیلی
ناحكووم���ی و جەخ���ت كردنەوە لە س���ەر كارایی ،پێویس���تە
دیپلۆماس���یەتی ئێمە لە ئاس���تی میسردا لە سەر ئەم بنەمایانە
بێ���ت .دەبێ���ت لەو ڕاس���تییە تێبگەی���ن كە هیچ یەكێ���ك لەمانە
ئاراستەیەكی ئاس���ان وەرناگرن ،بەڵكوو ئاراستەیەكی دژوار
و پەش���ێو دەگرن���ە بەر ،بەاڵم ئێم���ە ئەمانەمان نەنووس���یوە،
میس���ری نووس���یویانن .ئێمە بەرژەوەندیمان هەیە لەوەی لە
میسر ڕوو دەدات ،كاتێك خەڵكی پرسیاری ئەوەم لێ دەكەن:
میزاجی ش���ەقامی ع���ەرەب چۆن���ە؟ وەاڵمی م���ن ئەوەیە ئایا
میزاجی ش���ەقامی میس���ر چۆنە؟ چونكە ئەو شەقامەی میسر
هەمیش���ە لە ناوچەكەدا س���ەركردە بووە ،ئەوە مامۆستایانی
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میس���رن بە ناوچەكەدا باڵو دەبنەوە ،ئەوە فیلمی س���ینەمایی
میسرە بە سەر كەلتووردا زاڵ بووە .كەواتە ئەوەی لە میسر
ڕوو دەدات كاریگەری���ی دەبێ���ت بە س���ەر ناوچەك���ەوە .ئێمە
ناتوانی���ن ش���تێكیان ب���ە س���ەردا بس���ەپێنن ،ب���ەاڵم ئێم���ە
بەرژەوەندیم���ان تێی���دا هەی���ە ،ئێم���ە ناتوانی���ن ڕووداوەكانی
دابڕێژین ،بەاڵم دەتوانین كاریگەر بین بە سەریانەوە ،بە الی
كەم���ەوە ل���ە پەراوێزدا ،كەوات���ە دەبێت جەخت لە س���ەر ئەو
بنەمایان���ە بكەینەوە كە باس���م كردن ،كەواتە ئەمە میس���رە و
ئەوەش جۆری ئەو دیپلۆماس���یەتەیە كە دەبێت لە بەرانبەریدا
پیادە بكرێت.
ئێس���تا ب���ا ه���ەوڵ بدەی���ن ل���ە س���ووریا تێبگەی���ن ،ئەمەش
كێش���ەیەكی قورس���ە ،ئۆپۆزس���یۆنی بەش���ار ئەس���ەد ب���ە
خۆپیش���اندانێكی سەدا سەد ئاشتیانە دەستیان پێ كرد ،سەدا
سەد ناڕەزاییەكی ئاشتیانە بوو ،بەاڵم كاردانەوەكەی (بەشار)
توند و دڵڕەقانە بوو بۆ س���ەركوت كردنیان ،ئەو ناڕەزاییەكی
ئاش���تیانەی ،كە داوای ڕاماڵین���ی ڕژێمەكەی نەدەكرد ،گۆڕی.
ناڕەزاییەك كە داوای چاكس���ازیی دەكرد ،ئەویش بانگەشەی
ئ���ەوەی دەك���رد كە كەس���ێكە چاكس���ازی دەكات ،گ���ۆڕی بۆ
ش���ەڕی ناوخۆیی و كردیە ناكۆكییەك���ی تایەفەگەری .ئەو وا
تێگەیش���ت كە ئەگەر ش���ەڕێكی تایەفەگەری دروست نەكات،
ڕەنگە ڕزگاری نەبێت ،ئەو كەس���ێكی عەلەوییە ،عەلەویەتیش
س���ەر ب���ە مەزهەب���ی ش���یعەیە .نزیك���ەی ل���ە س���ەدا 12ی
دانیش���تووانی س���ووریا پێك دەهێنن .لە بنەڕەتدا ئەو (بەشار
ئەس���ەد) دەڵێ���ت ڕزگار بوونی عەلەویی���ەكان بەندە بە ڕزگار
بوون���ی ئ���ەوەوە .ئەو ك���ردی بە ش���ەڕێكی تایەفەگ���ەری كە
ڕەهەندێك���ی ترس���ناكی هەیە .ئ���ەو مەزەندان���ەی ،خۆپارێزن،
پێیان وایە  100هەزار كەس لە ماوەی دوو س���اڵی ڕابردوودا
ك���وژراون ،هەن���دێ مەزەن���دەی دیكە بە  250هەزار كەس���ی
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دەخەمڵێن���ن .مەزەندەكانی خۆپارێز پێیان وایە  4بۆ  6ملیۆن
ك���ەس ئاوارەن ،ل���ە كاتێكدا دانیش���تووانی واڵتەكە  20ملیۆن
كەس���ە .مەزەندەكانی دیكەش ك���ە ژمارەیەكی بەرزتر لە خۆ
دەگ���رن ،پێی���ان وایە نی���وەی دانیش���تووان ئ���اوارەن ،ئیتر لە
ناوخ���ۆدا ب���ن ی���ان ل���ە دەرەوە .ل���ە سیاس���ەتی دەرەوەدا
نەریتێكمان هەیە ،هەمیش���ە دوو قوتابخانەی فیكریمان هەیە،
قوتابخانەی ئایدیالی كە پێی وایە پێویس���تە دەست تێوەردانی
ئەمریكا لە س���ەر بنەمای بەهاكان و مەیل و خواستی مرۆیی
بێت ،بە كارەس���اتێكی تەواوی لە قەڵەم دەدەن كاتێك ئەمریكا
لە ئاس���ت ڕواندادا هیچی نەكرد .پێیان وایە كارێكی باش���مان
ك���رد دەس���ت تێوەردانم���ان لە بۆس���نیادا كرد ،ب���ەاڵم درەنگ
وەخت ب���وو ،باوەڕیان وایە كاتێك لە س���ەر بنەمای بەهاكان
ڕەفتار دەكەین ،ئەوا سیاسەتێكی باشتری دەرەكیمان دەبێت.
دەبێت ئەمەش س���ەرقافڵەی دەس���ت تێوەردان بێت .هەروەها
قوتابخان���ەی واقیع���ی هەیە ،پێی وایە تەنی���ا كاتی گونجاو بۆ
دەست تێوەردان ئەوەیە كاتێ ڕاستەوخۆ هێزت لە مەترسیدا
بێ���ت ،یاخ���ود بەرژەوەندیت ڕووبەڕووی ئاس���تەنگ ببێتەوە،
وەك نەوت یان راس���تگۆییت .وات���ە بەرژەوەندیی بەرچاو كە
كاریگەری���ی هەیە لە س���ەر پێگ���ەی ئەمریكا ل���ە جیهاندا ،یان
لەسەر سەالمەتیی ئابووریمان و شتی لەم شێوەیە .نابێت لە
حاڵەتی مرۆییدا دەس���ت تێوەردانی س���هربازی بكرێت ،لەبەر
ئەوەی بارهكه بە باش���ی بەڕێ���وە ناچێ و تێچوویەكی زۆری
دەبێ���ت ،وامان لێ دەكات نەتوانین دەس���ت تێ���وەردان بكەین
كاتێك پێویس���تە دەست تێوەردان بكەین .هۆكاری ئەوەی من
باس���ی ئ���ەم دوو قوتابخانە فیكرییەم ك���رد ئەوەیە ،لە ڕووی
تیۆریی���ەوە ئەم دوو قوتابخانەیە لە پرس���ی س���ووریادا یەك
دەگرنەوە ،س���ووریا كارەساتێكی ئەخالقییە (،)moral disaster
م���ن ئێس���تا باس���ی ژم���ارەی ك���وژراوان و باس���ی ژمارەی
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ئاوارەكان���م ك���رد ،ب���ەاڵم ئەم���ە كارەس���اتێكی ستراتیژیش���ه
( ،)strategic disasterلەب���ەر ئ���ەوەی ت���ەواوی ناوچەك���ەی
دەوروب���ەری خ���ۆی ناس���ەقامگیر دەكات .م���ن پێش���تر ل���ە
چاوپێكەوتنێكی ئەم بەیانییەدا باس���م لەوە كرد ،كە ڕێساكانی
(الس فیگاس) بە س���ەر س���ووریادا جێبەج���ێ نابن ،ئەوەی لە
س���ووریادا ڕوو دەدات هەر لە سووریادا نامێنێتەوە ،بەڵكوو
پەل دەكێش���ێت بۆ دەوروبەر .ئەگەر ل���ە ژمارەی كوژراوانی
ئێس���تای عێ���راق بڕوان���ی بە بەراورد بە س���اڵی  ،2008س���ێ
هەزار ك���وژراوی مەدەنی لە مانگی ڕابردوودا هەبوون ،ئەمە
لە ساڵی  2006و 2007دا نەبوو ،بەاڵم یەكێك لە هۆكارەكان
س���ووریایە ،ل���ە بنەڕەتدا ئیس�ل�امی و جیهادی ل���ە عێراقەوە
دەچن���ە س���ووریا ،هەروەها میلیش���یای توندڕەوی ش���یعەش
ه���ەن ،كە لە الی���ەن ئێرانەوە پارە و چەكیان پێ دەدرێت و لە
عێراقەوە دەچنە س���ووریا .ئەمە ئەگەر باسی حزبواڵ نەكەین
ك���ە دەچنە س���ووریاوە .مالیكی س���ەرۆك وەزیران���ی عێراق،
باوەڕی وایە سوننە هیچ شتێك ناكەن لەبەر ئەوەی بنكەیەك
لە س���ووریادا بەدی دەك���ەن ،ئێمە دەزانین مالیكیش ترس���ی
هەبووە و باوەڕی بە تیوریی پیالنگێڕی هەبووە و بەشداریی
ب���ە الیەنەكانی دیكە نەكردووە ،كە هەموو ئەمانە خەس���ڵەتی
زۆر خراپن ،ئێس���تاش پاساوی بە دەستەوەیە ،لەبەر ئەوە لە
ڕووی سیاس���ییەوە هی���چ ش���تێك ن���اكات .س���وننەكانیش ت���ا
ماوەیەكی كەم پێش ئێس���تا باس���یان لەوە دەكرد و جەختیان
ل���ە س���ەر ئ���ەوە دەكرد ،ك���ە ب���ا ببینین ئای���ا بەش���ێكی كێكە
سیاس���ییەكە و بەش���ێكی كێك���ە ئابوورییەكەم���ان دەس���ت
دەكەوێ���ت؟ پابەند ب���وون بە پەنا نەبردنە ب���ەر توند و تیژی،
ئێستا دۆخەكە بەم شێوەیە نییە ،كاتێك مەالكانی سەركردەی
س���وننە تا دوو مانگ پێش ئێس���تا جەختیان لە س���ەر گرنگیی
پەن���ا نەبردنە بەر تون���د و تیژی دەكردەوە ،لە س���ەر ئەوەی
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هەرگی���ز هێرش نەكەنە س���ەر س���وپای عێراق ،ب���ەاڵم كاتێك
س���وپای عێراق هێرش���ی كردە س���ەر كامپەكانی س���وننە كە
ناڕەزای���ی و خۆپیش���اندانیان تێ���دا دەك���رد ،پەنج���ا كەس���یان
كوش���ت ،ئێستا ئەوانیش هەڵوێس���تی خۆیان گۆڕیوە .ئەمە بە
تەواوەتی ئاكامی پەرەس���ەندنەكانی س���ووریایە .كەواتە ئەمە
لەوێ���دا ڕوو دەدات .هەروەه���ا لە لوبن���ان دۆخەكە لە كەف و
كوڵدای���ە و  600ه���ەزار ئ���اوارەی س���ووریا ل���ە ئەردەنن ،كە
دەكاتە زیاتر لە س���ەدا 10ی دانیش���تووانی ئ���ەردەن .ئەردەن
ناتوانێت بەرگەی ئەمە بگرێت ،ئیس���رائیل سنوورێكی ئارامی
هەی���ە لەگەڵ س���ووریا ل���ە بەرزاییەكانی جۆالن ،ئێس���تا ئەو
س���نوورە داخ���راوە ،لەب���ەر ئ���ەوەی ڕۆژان���ە ڕووداوی تێدا
دەقەومێ ،كە تەقە لە ئیسرائیل دەكرێت .ئەوەی لە سووریادا
ڕوو دەدات ،لەوێدا نامێنێتەوە ،كەواتە ئەمە تەنیا كارەساتێكی
ئەخالق���ی نییە ،هەروەها كارەس���اتێكی ستراتیژیش���ە .كەواتە
چ���ی بكەی���ن؟ یەكەمین بنەم���ای دیپلۆماس���یەت ئەوەیە كە لە
بنەڕەتدا دەبێت لە هەڵسەنگاندنی هەلومەرجەكەوە دەست پێ
بكەی���ت .م���ن باس���ی ئاكامەكانم ب���ۆ كردن ،هەروەه���ا دەبێت
ئامانجەكان���ت دی���اری بكەی���ت ،ئای���ا ئامانجەكان���ی ئێم���ە ل���ە
سووریادا چین؟ ئێس���تا پێدەچێت ئامانجی ئێمە لە سووریادا
خ���ۆ الدان ( )avoidanceبێ���ت ،ب���ەاڵم خ���ۆ الدان ب���ۆی هەی���ە
ئامانجێكی شەرعی بێت ،بە مەرجێك بتوانیت بە سەر دۆخی
س���ووریادا زاڵ بێ���ت .من ناڵێ���م ل���ە ڕووی ئەخالقییەوە خۆ
الدان كارێك���ی پەس���ندە ،لەب���ەر ئ���ەوەی زی���ان و قوربانی���ی
مرۆییانەی زۆر بەرزە ،بەاڵم لە ڕوانگەیەكی ستراتیژییەوە و
لە دیدگای واقیعبینییەوە ،ئەوا ئامانجگەلێكی قابیلی تێگەیشتن
دەبن .كێش���ەی ئ���ەم ئامانج���ە ،ئامانج���ی خ���ۆ الدان ،ئەوەیە
س���ەركەوتوو نییە ،ڕاستە ئێمە خۆمان ال داوە لەوەی دەست
تێوەردان بكەین ،بەاڵم شەڕەكە دەپەڕێتەوە و بە ناوچەكەشدا
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باڵو دەبێتەوە ،ناوچەكەش ناسەقامگیر دەكات .كەواتە ترسی
م���ن ئەوەیە خۆ الدان ئامانجێك نەبێت قابیلی بەردەوام بوون
بێ���ت .حاڵی حازر ئیدارەك���ە بڕیاری داوە ه���اوكاری (چەكی
كوش���ندە) پێشكەش بە ئۆپۆزس���یۆن بكات .هێشتا ڕوون نییە
ئایا دەس���تی پێ كردووە ،بەاڵم ئەوە ڕوونە كە هاوكارییەكی
بچ���ووك دەبێت ،ئای���ا ئەمە خزمەت ب���ە چ ئامانجێك دەكات؟
خزمەت بە هیچ ئامانجێك ناكات من بتوانم دەس���ت نیش���انی
بك���ەم .دەكرێ���ت ئێم���ە دوو ئامانجمان لە س���ووریادا هەبێت،
یەكەمیان هاوس���ەنگیی هێز لە س���ەر ئەرزی واقیع بگۆڕین تا
ئەو ڕادەیەی دەكەوێتە قۆناغێك ،كە چارەس���ەری سیاس���یی
تێی���دا ببێتە ش���تێكی مومكی���ن .ئامانج���ی دووەم گرتنە خۆیە
( .)containmentئینجا هیچ یەكێك لەم دوو ئامانجە ،ئەگەر تۆ
كاری سیاس���ی دەكەی���ت ،هیچ یەكێ���ك ل���ەم دوو ئامانجە بە
خۆڕایی بەدەس���ت نایەن ،گۆڕینی هاوسەنگیی هێز پێویستی
بە دەست تێوەردانی ئەمریكا نییە ،بەاڵم پێویستی بەوە هەیە
ئەمری���كا جڵ���ەوی هەوڵەكانی ه���اوكاری بگرێتە دەس���ت .ئایا
ئێس���تا هەوڵەكانی هاوكاری چۆن بەڕێ���وە دەچن؟ با ببینین،
س���عوودیە پ���ارە و چەك بۆ ئ���ەو الیەنانە دەنێرێ���ت ،بۆ ئەو
كەسانەی كە خۆی هەڵیان دەبژێرێت .قەتەر پارە و چەك بۆ
ئ���ەو الیەنانە دەنێرێت كە خۆی هەڵیان دەبژێرێت .ئیمارات بە
زۆری پ���ارە و ڕەنگ���ە هەن���دێ چەكی���ش ب���ۆ ئ���ەو الیەنان���ە
دەنێرێ���ت ،كە خۆی هەڵیان دەبژێرێت .توركیاش یان چەك و
پ���ارە دەنێرێت ،یاخود بە الی كەم���ەوە ڕێگە بە جموجۆڵ ،بە
زۆری جموجۆڵ���ی گرووپەیل���ی جیه���ادی دەدات ،ك���ە تاك���ە
ئامانجیش���ی ئەوەیە شكس���تی بەشار ئەس���ەد ببینێت .بۆچی
س���عوودی و ئیماراتی ئەم هەوڵە سەختانە دەدەن؟ دەقاودەق
لەب���ەر ئ���ەوەی پێیان وایە ئەمە وەك بەش���ێك ل���ە ناكۆكی و
ش���ەڕ لەگ���ەڵ ئێران���دا دەبین���ن ،ئەوانی���ش دەیانەوێ���ت ئێران
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بدۆڕێ���ت ،بەاڵم هیچ یەكێك لەم هەواڵنە هەوڵی هەماهەنگ و
پێك���ەوە گونجاو نی���ن .ئەگ���ەر دەمانەوێت هاوس���ەنگیی هێز
بگۆڕی���ن ،ئەوا پێویس���تمان بەوە نییە هێزی ئەمریكا دەس���ت
تێوەردان ب���كات ،بەاڵم دەبێت جڵ���ەوی هەوڵەكانی هاوكاری
بگرینە دەس���ت .ئەگەر هاوكاری (چەكی كوش���ندە) پێشكەش
دەكەین ،دەبێت ئامانجێكمان هەبێت .گۆڕینی هاوسەنگیی هێز
دوو توخم لە خۆ دەگرێت ،گۆڕینی هاوسەنگیی هێز لە نێوان
ئۆپۆزس���یۆن و ڕژێم���دا ،گۆڕین���ی هاوس���ەنگیی هێ���ز لە نێو
ئۆپۆزس���یۆندا ،لەبەر ئەوەی ئێس���تا جیهادییانی ئیس�ل�امی بە
س���ەر ئۆپۆزس���یۆندا بااڵدەس���تن ،بۆچ���ی ئەمە وای���ە؟ لەبەر
ئ���ەوەی مەزەندەی ئەوە بكەن ،كێ چەك و پارەی بەدەس���ت
دەگات؟ ئەوان بە دەس���تیان دەگات .كاتێك من ئەوە دەبیستم
ك���ە ئ���ەوان كاراتری���ن و باش���ترین ش���ەڕكەرن ،ئەم���ە جێی
سەرس���وڕمان نیی���ە ،لەبەر ئ���ەوەی ئەوان چ���ەك و پارەیان
بەدەست دەگات .كەواتە جێی سەرسوڕمان نییە كە كاراترین
ش���ەڕكەر بن .من چاوم بە پیاوێكی گەنج كەوت ،كە هاتبووە
دەرەوەی واڵت و م���ن ل���ە دەرەوەی واڵت بینی���م و دوات���ر
گەڕایەوە بۆ واڵت .كەس���ێكی تەمەن سی ساڵ و بەشێك بوو
لەوەی پێی دەگوترێت ئەنجومەنەكانی شۆڕش���گێڕی واڵتەكە،
گوتی ئەگەر ئەس���ەد شكس���تی هێنا و جیهادی س���ەركەوتوو
بوون ،ئەوا ئێمە شۆڕش���ەكەمان لەدەس���ت داوە ،چونكە ئێمە
ش���ەڕ دەكەین بۆ بنیاتنانی سووریایەك كە تایەفەگەر نەبێت،
هەموانی���ش بەش���داریی تێدا بك���ەن ،نەك لەبەر ئ���ەوەی ئێوە
دەتانەوێ���ت وا بێ���ت ،بەڵكوو لەبەر ئەوەی ئێم���ە دەمانەوێت،
چونكە ئەمە چارەنووس���ی ئێمەیە ،بەاڵم گوتی ئایا پێویس���تە
ش���ەڕ لەگەڵ كێدا بكەین؟ پرس���یارێكی باش���ە .كەواتە ئەگەر
بمانەوێ���ت هاوس���ەنگیی هێز بگۆڕین كە ئامانجەكە شكس���ت
هێنان���ی ئەس���ەد بێت ،ئەگەر ئەمەش مومكی���ن نەبوو ،ئەوا بە
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الی كەم���ەوە پاڵنەرێك بۆ عەلەویی���ەكان بخوڵقێنین كە پێیان
ڕابگەیەنی���ن ،دەبێ���ت بیر ل���ە ڕێگایەكی سیاس���ی بكەینەوە بۆ
دەرباز بوون .كەواتە دەبێت گەرم و گوڕ بیر لەمە بكەیتەوە.
دەبێت ئەو الیەنانەی ئۆپۆزس���یۆن دەس���ت نیشان بكەیت كە
ئامادەی���ت هاوكاریی���ان بكەی���ت .ئێم���ە ل���ە پێش���كەش كردنی
هاوكاری���ی مرۆیی���دا ،ئەوان���ە دەس���ت نیش���ان دەكەی���ن ك���ە
دەیاندەینێ ،كەواتە دەكرێت هەمان كار لەوێدا بكرێت ،جڵەوی
هەموو هەوڵەكان بگرە دەست .سەرۆك ئۆباما قسەی لەگەڵ
س���ەركردەكان و هەم���وو ئ���ەو واڵتان���ەدا كرد ك���ە هاوكاری
پێشكەش دەكەن ،لە نێویاندا فەرەنسا و بەریتانیا ،پێیان بڵێین
بڕوانن ئێمە هاوكاری پێشكەش دەكەین ،بەاڵم دەبێت هەموو
هاوكارییەك���ە ب���ە كەناڵێكدا بڕوات ،ئەگەر پ���ارە و هاوكاریی
مرۆیی���ە ئ���ەوا دەبێ���ت بە كەناڵێك���دا بڕوات ،ئەگەر مەش���ق و
ڕاهێنان���ە ،ئ���ەوا ئ���ەم كارە دەكەی���ن ،بەاڵم بە ش���ێوەیەك كە
ت���ەواوكاری بێت ،ئەگەر چەكیش���ە ،ئەوا چەك���ە گونجاوەكان
دەس���ت نیش���ان دەكەی���ن ك���ە پێشكەش���یان دەكەی���ن ،ئ���ەو
كەس���انەش دەست نیش���ان دەكەین كە پێیان دەدەین و ئینجا
تاق���ی كردنەوەیەك دەكەی���ن ،ئەگەر ئەو كەس���انەی چەكیان
وەرگرتووە و بەو شێوەیە بەكاریان نەهێنا ،كە ڕێز لە پابەند
بوونەكان���ی خۆی���ان بگرن لە ئاس���ت ئێم���ەدا و ئەگەر چی تر
مایەی پشت پێ بەستن نەبوون ،ئەوا چی تر چەكی زیاتریان
نەدەینێ ،یان چەكی باش���تریان نەدەینێ .ئەمە بە مانای ئەوە
دێ���ت ئام���رازی خ���ۆت ب���ۆ هێنان���ە دی���ی ئامانج���ەكان بەكار
دەهێنی���ت ،بەاڵم دەبێت ئامانجەكانت ڕوون بن .كەواتە ئەگەر
ئێم���ە ئام���ادە نەبین ئەمە ب���ەكار بهێنین ،ك���ە ڕەنگە ئامادەش
نەبی���ن ،ئ���ەوا دەبێت ئامانج���ی جیاوازمان هەبێ���ت .خۆ الدان
ئامانجێك���ی س���ەركەوتوو نیی���ە ،دەبێت گرتنەخ���ۆ ئامانجێكی
جی���اواز بێت ،بەاڵم ئایا گرتنەخ���ۆ لە ڕووی كردارەكییەوە بە
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مان���ای چی دێت؟ ئێس���تا س���ووریا داب���ەش بووە ،ئێس���تا تا
ڕادەیەكی گ���ەورە ئۆپۆزس���یۆن ئۆپۆزس���یۆنێكی هەرێمی و
لۆكاڵ���ە ،كارێك���ی باش لەگ���ەڵ ئەم���ەدا بك���ە ،وەبەرهێنان لە
ناوچ���ەی دیاری كراو ،لەگ���ەڵ گرووپگەلێكی دی���اری كراودا
بك���ەن ،ئەو گرووپانەی لە دیدگای ئێمەوە شایس���تەی ئەوەن،
كارێك بكە سعوودیە پارەیان بۆ بنێرێت ،ئەوانیش خوازیاری
ئەم كارەن ،لەبەر ئەوەی پێویس���تت بە گرتنەخۆی ئەم شەڕە
هەی���ە ،چونكە ئەگەر ئ���ەم گرتنەخۆیە نەكەی���ت ،ئەوا ئەردەن
ڕزگاری نابێ���ت ،چونك���ە ئ���ەردەن پەرژینێك���ی پارێ���زەرە بۆ
واڵتانی كەنداو ،بە دڵنیاییەوە بۆ سعوودیە ،كەواتە پەرژینێك
لە س���ووریادا دروس���ت بكە ،دەبێت ئەم���ەش كاریگەر بێت و
ببێت���ە هۆی ئ���ەوەی چی دی خەڵك س���ووریا ج���ێ نەهێڵێت،
كەوات���ە پێویس���تت بە دروس���ت كردنی ناوچەیەك���ی ئارام و
س���ەالمەت هەیە ،ئەمەش بۆی هەیە دروست كردنی ناوچەی
دژەفڕی���ن لە خۆ بگرێت .من پێش���نیاری ئەوە دەكەم ناوچەی
دژەفڕین دروس���ت بكرێت ،كە خەرج���ی و تێچوویەكی كەمی
دەبێت .من دەزانم (جۆن مەككین) داوای ناوچەیەكی فراوانی
دژەفڕین دەكات ،بەاڵم س���وپای ئێمە زۆر دوودڵە لەوەی ئەم
كارە بكات .ڕێگایەك هەی���ە كە خەرجییەكی كەمتری دەوێت،
ئێمە نۆ مووش���ەكی پاتریۆتمان لە س���ەر سنووری توركیا و
س���ووریا هەی���ە ،مەودای���ان دەگات���ە  50می���ل ،دەكرێ���ت
ڕایبگەیەنی���ت ،ه���ەر فڕۆكەی���ەك و ه���ەر هەلیكۆپتەرێ���ك ل���ە
م���ەودای  50میل���دا لە نزیك س���نوور بس���ووڕێتەوە ،ئەوا وا
دادەندرێ���ت نی���ازی دوژمنكارانەی هەیە .كەوات���ە ناچار نیت
هی���چ فڕۆكەیەك ب���ە ئاس���مانی س���ووریادا بس���ووڕێنیتەوە،
دەتوانیت هەمان كار لە س���ەر سنووری ئەردەن و سووریادا
بكەی���ت ،بۆ م���ەودای  50میل .كەواتە دەتوانین بەم ش���ێوەیە
پەرژین و س���نوورێكی سەالمەت لە نزیكی سنووردا دروست
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بكەی���ن ،ئێس���تا ئێم���ە پاتریۆتم���ان ل���ە ئەردەندا دان���اوە ،بەو
ش���ێوەیە تۆ س���تراتیژیەتی گرتنەخۆ دروس���ت دەكەیت .ئەمە
هەرزان لە س���ەر ئێمە ڕاناوەس���تێت و كارێكی ئاسانیش نییە،
ب���ەاڵم من پێت���ان دەڵێ���م ئەگەر ئەم ش���ەڕە پەل بكێش���ێت و
هەڕەش���ە لە ئەردەن بكات ،ئێمە ناچ���ار دەبین هێزی زەمینی
بەكار بهێنین بۆ پاراس���تنی ئەردەن .كەواتە من پێم باش���ترە
ئامانجێك���ی ڕوونترمان هەبێ���ت ،یەكێك ل���ەو دوو ئامانجەی
ڕوونم كردنەوە ،ئینجا بەدواداچوونی بۆ بكەین و لە س���ەری
بەردەوام بین ،كە ئێستا ئێمە ئامانجی خۆ الدانمان هەیە ،ئەو
كات���ە دەتوانی���ن بەرگ���ری لە ئامانج���ی خ���ۆ الدان بكەین ،كە
كاریگەری���ی ش���ەڕەكە نەپەڕێتەوە و پ���ەل نەهاوێت ،بەاڵم لە
ڕووی كردارەكییەوە زۆر ڕوونە ،كە ئەمە حاڵەتەكە نییە.
ئێران
س���هبارهت به ئێرانی���ش ،حەس���ەن ڕووحان���ی هەڵبژاردنی
بردەوە ،ئەوەی وای كرد ئەم هەڵبژاردنە جێی بایەخ و گرنگی
پێدان بێت ،ئەوە نەبوو كە هەڵبژاردنێكی كراوە بوو ،لە ئێراندا
هەڵبژاردن دەكرێت ،ئەمەش جێی بایەخ پێدانە ،بەاڵم ئەنجومەنی
بەرژەوەندیی رژێم بڕیار دەدات ،كە چ پاڵێوراوێك پەسندە و
ئەو پاڵێوراوانەش دوور دەخاتەوە كە پەسند نین .بەو شێوەیە
ژم���ارەی پاڵێوراوان بۆ ش���ەش كەس كەم كرای���ەوە .ئەوەی
جێی بایەخە ئەوەیە ،ئەگەرچی پرۆسەی دەست نیشان كردن
و هەڵب���ژاردن هەیە بۆ الدانی هەر كەس���ێك كە بەرەو رووی
رژێمەك���ە دەبێتەوە ،بەاڵم هەر كاتێك ل���ە ئێراندا هەڵبژاردنی
س���ەرۆكایەتی بكرێ���ت ،خەڵك���ی دەنگ ل���ە دژی دامەزراوەكە
«رژێمەك���ە» دەدەن ،هەموو جارێك .بگەڕێنەوە بۆ س���ااڵنی
نەوەتەكان كە یەك بۆ دوو هەڵبژاردن هەبوو ،تەنانەت كاتێك
ئەحم���ەدی ن���ەژاد س���ەركەوتوو ب���وو ،ئەنت���ی رژێمەكە بوو،
پاڵێوراوێكی پۆپۆلیس���تی بوو .لە س���اڵی 2009دا مووسەوی
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س���ەركەوتوو بوو ،ئێستاش ڕووحانی ،بەاڵم بۆچی ڕووحانی
پاڵێوراوێك���ی ئەنت���ی رژێمەكەی���ە؟ چونك���ە ڕووحان���ی دژی
سیاسەتی ئێران وەستایەوە ،دژ بەو سیاسەتەی بەرهەمەكەی
گۆش���ەگیر كردنی ئێران بوو ،ئەو دژی سزاكانی سەپێنراوی
سەر ئێران بوو ،ڕاشیگەیاند كە كار لە دژیان دەكات و هەڵیان
دەگرێت ،لەبەر ئەوەی دۆخی ئابووریی ئێران لە پەشێویدایە،
كاتێك هەڵبژێردرا بۆی دەركەوت زۆر خراپترە لەوەی بیری
لێ دەكردەوە .لە وتاری مەراس���یمی بوون بە س���ەرۆكدا ،بە
ڕوونی ڕایگەیاند كە كار بۆ كۆتایی هێنان بە سزاكان ،یاخود
ب���ە الی كەم���ەوە هەوڵ���ی هەڵگرتنی س���زاكان دەدات ،كار بۆ
كۆتای���ی هێنان بە گۆش���ەگیریی نێودەوڵەتیی ئێ���ران دەكات.
س���زاكان كاریگەری���ی قووڵی���ان هەبوو ،ئامانجی س���زاكانیش
گوش���ار خس���تنە س���ەر ئێران بوو ،بۆ ئەوەی پێی ڕابگەیەنن
ك���ە بەردەوام بوون ل���ە بەرنامەی ئەتۆمی بێ ب���اج نییە .لەو
ڕووەوە سزاكان سەركەوتوو بوون ،هەڵبژاردنی ڕووحانیش
بەڵگ���ەی ئەمەیە .لەبەر ئ���ەوەی ڕووحان���ی دژی ئەوانە بوو.
ب���ۆ ئەو كەس���انەش كە دەڵێ���ن وەك نیش���اندانی نیازپاكی با
س���زاكان هەڵگرین ،ئەوا ئەمە ڕاكێشانی بەڕەكەیە لە ژێر پێی
ئ���ەم پیاوە ،ئەو دەبێت بڵێت من كۆتایی بەم س���زایانە دەهێنم
و ب���ە ڕابەری ب���ااڵش بڵێت ،كە كۆتایی بەم س���زایانە دەهێنم
و ب���ە ه���ۆی گۆڕینی بەرنامەكەش���ەوە من ئ���ەم كارە دەكەم،
واتە دەس���تی ل���ێ هەڵناگرم ،بەاڵم دەیگ���ۆڕم .خۆ ئەگەر ئێمە
لە پڕێكدا س���زاكان سووك بكەین ،ئەوا ئێمە پێی ڕادەگەیەنین
كە پێویس���ت ناكات هیچ كارێك بكەین و قس���ە جوانەكانی تۆ
بەس���ن ،بەاڵم ئەمانە بەس نین ،چونكە بەرنامە ئەتۆمییەكە لە
ڕەوتی خۆی بەردەوامە ،هەموو وشە جوانەكانی ،كار كردنی
ی���ەك س���ەنتەرفیوژنیان نەگۆڕیوە .كێش���ەكە ئەوەیە ئێران لە
بەرنامەی چەك���ی ئەتۆمیی خۆیدا دوو ڕێگای گرتووەتە بەر،
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نەك تەنیا لە پیتاندنی یۆرانیۆم بەردەوامە ،بەڵكوو لە دروست
كردنی كارگەری ئاوی قورس بۆ جیاكردنەوەی پلۆتۆنیوم لە
یۆرانیۆمی���ش بەردەوامە .ئەمەش بۆ دروس���ت كردنی چەكی
ئەتۆم���ی دوو ڕێ���ی جیاواز دەخاتە ب���ەردەم ئێرانەوە ،كەواتە
بەرنامە ئەتۆمییەكە لە ڕەوتی خۆی بەردەوامە .ڕاستییەكەش
ئەوەیە ئەگەر تا ڕادەیەك بەم زووانە دیپلۆماسیەت سەركەوتوو
نەبێ���ت ،ئەوا ئەگەری ب���ەكار هێنانی هێز زیات���ر دەبێت .دوو
هۆكاری���ش بۆ ئەمە هەی���ە .هۆكاری یەكەم ئەوەیە س���ەرۆك
ئۆباما ئامانج���ی ڕێگرت���ن ()preventionی هەڵبژاردووە ،نەك
گرتنەخۆ .ئەگەر ئامانجەكەی لە ئاس���ت بەرنامە ئەتۆمییەكەی
ئێران���دا گرتنەخ���ۆ بوایە ،ئەوا ب���ە بەرنام���ەی ئەتۆمیی ئێران
ڕازی دەبوو ،ب���ەاڵم دواتر هەوڵی گرتنەخ���ۆی بەرهەمەكەی
دەدات ،ئەو ئەم ئامانجەی نەگرتە ئەس���تۆ ،بەاڵم ئەو ئامانجی
ڕێگەگرتنی گرتە ئەس���تۆ ،چەن���د هۆكارێكیش هەیە بۆ ئەوەی
ئەم كارەی نەكرد ،چونكە قەناعەتی وا بوو ئامانجی گرتنەخۆ
س���ەركەوتوو نابێ���ت ،چونكە ئەو كاتە س���عوودیەش دەبووە
واڵتێك���ی ئەتۆمی ،ئەو كاتە ڕۆژهەاڵتێكی ناوەڕاس���تت دەبوو
كە چەكی ئەتۆمیی هەیە .ئەمەش نەك تەنیا بە مانای كۆتایی
هاتنی ڕێككەوتنی قەدەغە كردنی چەكی ناووكی دەهات ،بەڵكوو
ڕەنگە بە مانای ش���ەڕێكی ناووكی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
بهاتای���ە .گرتنەخۆ ڕێ لەم ناگرێت ،لەب���ەر ئەوەی بڕیاری دا
رێگرتن���ی بكات���ە ئامانج .ڕێگرتن بە مانای ئ���ەوە دێت ناتوانن
چەك���ی ناووكیان هەبێت ،بەاڵم بەرنامە ئەتۆمییەكە بەردەوام
دەبێ���ت ت���ا دەگاتە قۆناغێكی دیاری ك���راو ،كە خەڵكی جیاواز
هەڵسەنگاندنی جیاوازی بۆ دەكەن .ئێرانییەكانش لە پێگەیەكدا
دەب���ن كە دەتوانن زۆر بە خێرایی بجووڵێن پێش ئەوەی ئێمە
جووڵەكەیان دەست نیشانی بكەین و شتێكی لەبارەوە بكەین،
تاك���وو چەكێك بەرهەم دەهێنن و دەیخەنە بەردەم جیهانەوە.
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ئەو كاتە لە ڕووی تیۆرییەوە ئێمە ئامانجی ڕێگرتنمان دەبێت،
ب���ەاڵم ناتوانی���ن جێبەجێی بكەی���ن .من دەڵێم ئەوە لە س���اڵی
داهاتوودا ڕوو دەدات .كەواتە ئەگەر تۆ س���ەرۆك ئۆباما بیت
و ئ���ەم بابەتەت لە بەردەمدا بێت ،من لە ناو ئیدارەكەدا بووم،
من بەش���ێك بووم لەو مش���تومڕەی لە ب���ەردەم ئەودا دەكرا،
ئەو كەسێك نییە بڕیاری خۆی بسەپێنێت ،ئەو كەسێكە دوای
گوێ گرتن لە بۆچوونی هەردوو ال بڕیار دەدات ،كە هەردوو
هەڵوێس���تەكەش بەڵگەی بەهێزیان هەی���ە ،ئینجا بڕیار دەدات.
بڕیارەكەش ئەوەیە ،ئەگەر دیپلۆماس���یەت شكستی هێنا ،ئەوا
ئەگ���ەری بەكار هێنانی هێز زیات���ر دەبێت ،ئەمە هۆكارێكە بۆ
ئ���ەوەی ئەگەری بەكار هێنانی هێ���ز زیاتر بێت ،لەبەر ئەوەی
دەگەین���ە خاڵێك كە دڵنیا نین هێش���تا دەتوانین ئامانجەكانمان
بهێنین���ە دی .ه���ۆكاری دووەم ئەوەی���ە دەگەین���ە خاڵێ���ك كە
ئیس���رائیل ب���ەو دەرەنجام���ە دەگات كە بژاردەی س���ەربازی
لەدەس���ت دەدات ،ئەوی���ش ب���ە لەبەر چاو گرتن���ی قوواڵیی و
سروشت و زۆری و كاراكتەری بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێران.
م���ن لە ماوەی س���ی س���اڵی ڕاب���ردوودا كارم لەگ���ەڵ هەموو
س���ەرۆك وەزیرانێك���ی ئیس���رائیلدا ك���ردووە ،هیچ س���ەرۆك
وەزیرانێكی ئیس���رائیل نییە كە من بیناس���م و هەڕەش���ەیەكی
هەب���وون (وج���وود) ل���ە ئێرانەوە ب���ەدی نەكات و دەس���ت لە
بژاردەی سەربازی لە الیەن ئیسرائیلەوە هەڵگرێت بۆ مامەڵە
ك���ردن لەگەڵیدا .كەواتە لەبەر هۆكارێك یان دوو هۆكار ،هێز
قابیلی بەكارهێنان دەبێت ئەگەر دیپلۆماس���یەت شكستی هێنا،
هەروەه���ا چوارچێوەیەك���ی زەمەنی���ش دەبێت ك���ە تێیدا ئەمە
دەبێت���ە ئەگەر .پێم وایە ئەو چوارچێوە زەمەنییە ،ش���ەش بۆ
نۆ مانگی داهاتوو دەبێت ،هەروەها ڕەنگە ئەمە ،چوارچێوەی
زەمەن���ی ،بۆ ڕووحانیش گونجاو بێت ،نەك لەبەر ئەوەی ئەم
چوارچێوە زەمەنییەی دەوێت ،بەڵكوو لەبەر ئەوەی ئەگەر لە
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مێژووی هەر س���ەرۆكێكی ئێران بڕوانیت ،كە بە ش���ێوەیەكی
حەتمی لەگەڵ ڕابەڕی بااڵدا دووچاری گرژی دەبێت .هەموو
س���ەرۆكێكی ئێران لە كۆتاییدا لەگەڵ ڕابەری بااڵدا تووش���ی
گ���رژی دەبێت ،لەبەر ئ���ەوەی باوەڕ بكەن یان نا ،ئەوان وەك
س���ەرۆك هەوڵ دەدەن شتێك بكەن .لە ساڵی یەكەمدا هەندێ
ب���واری مانۆڕ كردنی���ان هەیە ،بە تێپەڕ بوونی كات ئەم بوارە
كەمتر دەبێتەوە ،من مەزەندەی ئەوە دەكەم ،ڕابەری بااڵ بوار
بە ڕووحانی دەدات براوە بێت ،لەبەر ئەوەی یەكەمیان ئەو لە
دۆخی ئابووری تێگەیشت و نیگەرانە لە ناڕەزایی سیاسی لە
واڵتەكەدا ،دووەمی���ان دەرفەتێك بەم پیاوە دەدات بۆ ئەوەی
بزانێت دەتوانێت چی بكات؟ ڕەنگە بە ڕێككەوتنێك بگەڕێتەوە،
ك���ە ڕابەری بااڵ لەگەڵیدا هاوڕا نەبێت ،ڕەنگە ڕووحانی بكاتە
پاساوێك بۆ قبووڵ كردنی ڕێككەوتنێك .ئەوەتان لە بیر بێت،
ئێ���ران مێژوویەكی هەیە ،ل���ەم ڕووەوە كاتێك بیەوێت هەندێ
هەم���واری دی���اری كراو ب���كات ،كاتێك خومەین���ی كۆتایی بە
ش���ەڕەكەی لەگەڵ عێراقدا هێنا ،بەو ش���ێوەیە وەسفی كرد كە
وەك خواردنەوەی پەرداخێك ژەهر وایە .ئەو نەیدەویست ئەم
كارە ب���كات ،بەاڵم باجەكەی زۆر گران بوو .ڕەنگە ئێس���تاش
خامنەیی بوار بە ڕووحانی بدات بڕوات گفتوگۆ بكات و كۆتایی
بەمە بهێنێت ،بەاڵم مەس���ەلەی س���ەرەكی ل���ە بەجێ گەیاندنی
ئ���ەم كارە ئەوەیە ،ئێمە ڕێگاچ���ارەی هەنگاو بە هەنگاومان لە
گفتوگۆكانماندا لەگەڵ ئێران گرتووەتە بەر ،ئێمە پێمان وا بوو
كە زۆر سەختە لەگەڵیاندا بگەینە ڕێككەوتنێكی تەواو لەبارەی
بەرنام���ە ئەتۆمییەكەوە .ئێمە باوەڕمان وا بوو ،مەبەس���تم لە
ئێمە پێنج ئەندامە هەمیشەییەكەی ئەنجومەنی ئاسایش لەگەڵ
ئەڵمانی���ادا ،كە ل���ەم ڕووەوە گفتوگۆ لەگەڵ ئێراندا دەكەن ،كە
با ڕێگاچارەی بنیاتنانی متمانە لەگەڵ ئێراندا بگرینە بەر ،ئێمە
هەنگاوێ���ك بنێی���ن و ئەوانیش دواتر هەنگاوێ���ك بنێن ،ئەوان
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ڕێژەی پیتاندنی یۆرانیۆم لە س���ەدا بیستدا بهێڵنەوە و ئێمەش
هەنگاوێ���ك بنێین لە بەرانبەردا ،كێش���ەكە ئەوەیە ئێمە داوای
هەر هەنگاوێك لە ئێران دەكەین ئەوان بە بازدانێك س���ەیری
دەك���ەن ،ه���ەر هەنگاوێكی ئێمەش بە هەن���گاوی زۆر بچووك
دادەنێ���ن .لە یەكێك ل���ە قۆناغەكاندا گوتیان :ئێمە ئەڵماس���تان
دەدەینێ و ئێوەش ش���كوالتە ،من بەرگری لە ئێران ناكەم ،تا
دەگەینە خاڵێك كە هەردوو ال دەتوانن هەڵوێستی خۆیان ڕوون
بكەنەوە و مشتومڕ بكەن ،ئێمە زیاتریان پێ نابەخشین ،لەبەر
ئەوەی ئەوان كاراكت���ەری بەرنامەكەیان ناگۆڕن و هەنگاوی
س���نووردار دەنێن ،بەاڵم پێیان وای���ە هەنگاوی گەورە دەنێن.
پێ���م وایە ئەگەر بمانەوێت دیپلۆماس���یەت س���ەركەوتوو بێت،
ئ���ەوا بە ڕەچاو كردنی ئەو چوارچێ���وە زەمەنییە ،كە باوەڕم
وایە س���ەركەوتوو دەبێت ،بۆ خس���تنە ڕووی پێش���نیارێك بۆ
كۆتایی هێنان بە كێشە ئەتۆمییەكە ،ئەمە جۆرە ڕێككەوتنێكی
گەورە نییە بۆ یەكالیی كردنەوەی هەموو كێش���ەكان ،بەڵكوو
ئەمە ش���تێكی جیاوازە ،لێرەدا من دەگەڕێمەوە بۆ جەوهەری
دیپلۆماسیەت ،ئایا جەوهەری دیپلۆماسیەت چییە؟ من كەسێكم
بەشێكی زۆری ژیانم لە گفتوگۆدا بردووەتە سەر ،مەسەلەی
سەرەكی بۆ سەركەوتنی گفتوگۆ بریتییە لە:
یەك���ەم ،بیانوو بڕین ،هەمیش���ە الیەنانی جی���اواز بیانوویان
هەیە بۆ ئەوەی نەتوانن چەند شتێكی دیاری كراو بكەن.
خاڵ���ی دووەم :بریتیی���ە ل���ە پێدان���ی ڕوون كردن���ەوە ،م���ن
نەبوومەتە بەش���ێك لە هیچ گفتوگۆیەك ،كە ئەگەر بتویستایە
بگەیت���ە ڕێككەوتنێ���ك ،ئ���ەوا هی���چ الیەنێك نەبوو پێویس���تی
ب���ەوە نەبێت ڕوون كردن���ەوە بدات ،لەب���ارەی ئەوەی بۆچی
ڕێككەوتنەكە بۆ ئەوان باش���ە؟ كەواتە دەبێت بیانوو ببڕیت و
ڕوون كردنەوەش بدەیت.
لە حاڵەتی ئێراندا ئەوان هەمیش���ە بیانوویەكی بەردەوامیان
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هەیە لە گفتوگۆدا ،بیانووەكەشیان ئەوەیە دەڵێن ئێمە نازانین
ئێ���وە ئامادەن چ ج���ۆرە بەرنامەیەكی ئەتۆم���ی قبووڵ بكەن؟
ب���ەاڵم ئەگ���ەر تۆ هەن���گاو بە هەن���گاو كار بكەیت ،ئ���ەوا ئەم
وەاڵمەیان نادەیتەوە .پێویس���تە ئێمە پێشنیارێك بخەینە سەر
مێز كە راستگۆیی تێدا هەبێت ،بواریان پێ بدەین بەرنامەیەكی
ئاش���تیانەی ئەتۆمییان هەبێت ،ئەمە ئەوەی���ە كە ئەوان دەڵێن
دەمانەوێت ،ئەمە مانای بیانوو بڕینە ،ئەوان دەڵێن بەرنامەیەكی
مەدەنیانەی ئەتۆمییان دەوێت ،پێش���نیارێك بخەرە س���ەر مێز
كە راس���تگۆیی تێدا بێت ،بۆ ئەوەی ببنە خاوەن بەرنامەیەكی
مەدەنی���ی ئەتۆم���ی ،كە ئەوەندە كۆت و بەندی لە س���ەر بێت،
زەحم���ەت بێت بۆیان ل���ە بەرنامەیەكی مەدەنی���ی ئەتۆمییەوە
بەرەو دروست كردنی چەكی ئەتۆمی كار بكەن .ئەو كۆت و
بەندانەش دەبێت بە شێوەیەك بن ،بتوانیت لێیان دڵنیا بین بۆ
ئەوەی نەتوانن فرت و فێڵ بكەن ،ئەمە بیانووەكەیان دەبڕێت.
هەروەها ئەمە ڕوون كردنەوەیەكیان دەداتێ .ڕابەری گش���تی
چەن���د فتوایەكی دەرك���ردووە ،كە تێیاندا باس���ی ئەوەی كرد،
ب���وون بە خاوەنی چەكەی ئەتۆم گوناهە ،هەندێ كەس دەڵێن
ئەمە بەس���ە ،بەاڵم كێش���ەكە ئەوەیە ئ���ەو دەتوانێت فتوایەكی
نوێ دەربكات و بڵێیت هێزگەلی لووتبەرز دەیانەوێت ئیرادەی
خۆی���ان ب���ە س���ەرماندا بس���ەپێنن ،ئێم���ەش پێویس���تمان بەم
ج���ۆرە بەرگریی���ە دەبێت ،بەاڵم ئەگەر بیەوێ���ت فتواكە ڕوون
كردنەوەیەك���ی پێ دەدات ،ئەگەر ئ���ەوان دەڵێن بەرنامەیەكی
مەدەنیانەی ئەتۆمییان دەوێت ،ئەوا پێیان دەدەین ،بەو شێوەیە
ئێمە بیانووەكانیان دەبڕی���ن ،ئەویش ڕوون كردنەوەیەكی بە
دەمەوە دەبێت ،بەاڵم ئەگەر ئێمە پێشنیارێك بخەینە سەر مێز
كە راستگۆییانە بێت ،راستگۆیی لە ڕوانگەی ئێمەوە نا بە تەنیا،
بەڵك���وو دەبێت لە ڕووی نێودەوڵەتییەوە راس���تگۆیی هەبێت،
كەچ���ی ئەوان ڕەتیان كردەوە .ئەوا ت���ۆ رێڕەوەكە دەگۆڕیت،
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چونك���ە ت���ۆ دەیانخەیت���ە دۆخێكەوە كە پەردەیان لە س���ەر ال
دەدەی���ت ،وات���ە ئەوە ئاش���كرا دەكەیت كە ڕەنگ���ە ئەوان بڵێن
بەرنامەیەكی مەدەنیانەی ئەتۆمییان دەوێت ،بەاڵم لە ڕاستیدا
چەك���ی ئەتۆمییان دەوێت .ئەگەر ئێمە ڕەوتی دیپلۆماس���یەت
بەرەو پێش���نیارێك ببەین ،كە كۆتایی بە گەمەكە بهێنێت ،ئەوا
دەكرێت بەوە دەست پێ بكەین ،كە ئەم پێشنیارە لە دانیشتنی
تایبەت���دا بخەینە ڕوو .من دەڵێ���م ئەمە بە الی كەمەوە یەكێكە
لە ڕێوشوێنەكان.
ش���تێكی دیكە كە پێویستە بیڵێم ئەوەیە ،من باسی پێنج كۆ
یەك���م كرد ،بەاڵم ئەگەر ڕێككەوتنێك بكرێت ،ئەوا دەرەنجامی
ڕێككەوتنێك���ی دووقۆڵ���ی دەبێت .هەر لە س���ەرەتاوە ئیدارەی
ئۆبام���ا ڕێككەوتنی دووقوڵیی ویس���تووە ،ب���ەاڵم ئێرانییەكان
ئامادە نەبوون بۆ ئەم كارە ،ئەگەر گوێ لە قسەكانی ڕووحانی
بگریت ،ئەوا ناڕاستەوخۆ ڕایدەگەیەنێت ،كە كراوەیە بە ڕووی
گفتوگۆی دووقۆڵیدا .ئەو كەسێكی كردووە بە وەزیری دەرەوە،
كە لە ئەمریكا باڵیۆز بووە ،باش شارەزای ئەمریكایە ،كەسێك
دەزانێ���ت چۆن هەڵس���وكەوت ب���كات و چۆنی���ش كار بكات؟
ئاش���كرایە ئەم���ە ئاماژەیەكە ل���ە الیەن ئەوەوە ،ك���ە دەیەوێت
ڕێی دیپلۆماس���یەت بگرێتە ب���ەر ،بەاڵم دەبێت ئ���ەم ئاماژەیە
لەگ���ەڵ بەرنامەك���ەدا ،ك���ە واقیعێك���ی بەرچ���اوە ،بگونجێنێت،
ب���ەاڵم ئەگ���ەر ڕێككەوتنێك بێت���ە ئاراوە ،ئ���ەوا دەبێت لە ڕێی
گفتوگ���ۆی دووقۆڵییەوە بێت ،تەنانەت ئەگەر لە سەرەتاش���دا
ب���ە نهێنی بێ���ت .كاتێكیش ئەو گفتوگۆ دووقۆڵییە دەس���تی پێ
كرد ،مەرج نییە وادەی كۆتایی دابنێیت ،من وا ناڵێم .من دەڵێم
لەب���ەر چەند هۆكارێك بەرەو كۆتایی گەمەكە بچن ،یەكەمیان
پەیوەندیی بە بیانووەكانەوە هەیە ،هەروەها ئەوە دەسەلمێنین
كە ڕاس���تگۆین ،كاتێك دەڵێین ئەو دەرفەتەی بە دیپلۆماسیەت
دەدرێت سنووردارە ،هەر كاتێك ڕێگاچارەی هەنگاو بە هەنگاو
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دەگریت���ە بەر ،ئەوا ئاماژەی دژ بە یەك دەنێریت ،چونكە هەر
كاتێك دەڵێین دەرفەتی دیپلۆماسیەت بەرەو داخران دەچێت و
ئێمەش هەنگاو بە هەنگاو كار دەكەین ،ئەوا پەیامێك دەنێرین
ك���ە نەخێر دەرفەتی دیپلۆماس���یەت بۆ هەت���ا هەتایە كراوەیە.
نابێت ئێرانییەكانیش بەم ش���ێوەیە بی���ر بكەنەوە ،بەاڵم ئەگەر
ڕووحانی دەیەوێت سزاكان هەڵبگیرێن ،كە ئاشكرایە دەیەوێت
س���زاكان هەڵبگیرێ���ت ،ئەوا كێش���ەی ڕێگاچ���ارەی هەنگاو بە
هەنگاو ئەوەیە ،كە ئەو س���زا س���ەرەكیانەی ئەوان دەیانەوێت
هەڵبگیرێن ،بریتین لە س���زای س���ەر بانك���ی ناوەندی ،چونكە
ئەمە فرۆشتنی نەوت بۆ ئەوان قورس دەكات .ئەوان لە ساڵی
2009دا ڕۆژانە  2.5ملیۆن بەرمیلیان دەفرۆشت ،ئێستا ئەوان
تەنی���ا یەك ملی���ۆن بەرمیل نەوت دەفرۆش���ن ،تەنانەت ئەگەر
نرخەكەش���ی گران بوو بێت ،ئەوا لەدەس���ت دانێكی گەورەی
داهاتە .ئەمەش هەموو چیرۆكەكە نییە ،ئەوان لە ساڵی 2009دا
توانای بەره���ەم هێنانیان  4.1ملیۆن بەرمیل بوو لە ڕۆژێكدا،
ئەم���ەش ب���ۆ  2.5ملیۆن بەرمی���ل لە ڕۆژێكدا داب���ەزی ،لەبەر
ئەوەی ناتوانن نەوت بفرۆشن ،لەبەر ئەوەی ژێرخانی كەرتی
نەوتیان بە تەواوەتی داتەپیوە ،پێویستیان بەوە هەیە لە سەر
ئاس���تێكی بەرباڵو تەكنەلۆجیا و س���ەرمایەی تێدا بخەنە گەڕ،
بەاڵم سزاكان ڕێگری لەمە دەكەن ،كەواتە ناچارن كێڵگەكانی
ن���ەوت دابخەن ،كاتێك دەبین���ن داهاتەكە بە تێپەڕ بوونی كات
كەم دەبێتەوە ،داهاتی نەوتیش سەرچاوەی سەرەكیی داهاتی
حكوومەت���ە ،ئەوا خۆیان لە دۆخێكدا دەبیننەوە كە كێش���ەیان
هەی���ە .هەر ئەمەش ه���ۆكاری ئەوەیە كە ڕووحانی بۆ دەرباز
بوونێ���ك دەگەڕێ���ت ،ب���ەاڵم دەبێ���ت ئێمە ئ���ەم ئەگ���ەرە تاقی
بكەین���ەوە ،من نازانم س���ەركەوتوو دەبێت یان نا؟ بەاڵم تاكە
ڕێگ���ە بۆ تاقی كردن���ەوەی ئەم ئەگەرە ،ب���ژاردەی هەنگاو بە
هەنگاو نییە ،بەڵكوو پێشنیاری كۆتاییهێنەر بە گەمەكەیە.
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كۆباس
ئ���ەوەی م���ن باس���م ك���رد ئەوەی���ە ،وێنەیەك���ی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستم بۆ ئێوە ڕەنگ كرد كە جیاوازە ،ئەمە ڕۆژهەاڵتێكی
جیاوازی ناوەڕاس���تە و ئێمە نازانی���ن بە تێپەڕ بوونی كات چ
شێوەیەك وەردەگرێت؟ دەست ڕۆیشتوویی ئێمە تا ڕادەیەك
س���نووردار دەبێت ،ب���ەاڵم دەبێت ئامانجەكانم���ان ڕوون بن،
ل���ە هەر ش���وێنێكدا ك���ە تەركیز لەس���ەر ئەوە دەكەی���ن ،ئاخۆ
دیپلۆماس���یەتی ئێمە لە ئاستیدا چۆن بێت؟ تەنیا لەبەر ئەوەی
ئەم���ە هەلومەرجێكی گ���ۆڕاو و نەزان���راوە ،زۆریش دژوارە،
ئەم���ە بە مانای ئ���ەوە نایەت كە مەودایەك بۆ دیپلۆماس���یەت
نیی���ە .جەوهەری دەوڵەتداری ئەوەی���ە بزانیت مەوداكە چییە؟
تەنانەت ئەگەر ئامانجەكانیشت بەو شێوەیە نەبوون كە ئێستا
بەدی بهێندرێن ،ئەوا تەركیز لە س���ەر گۆڕینی هەلومەرجەكە
بكەی���ت ،بۆ ئەوەی ئ���ەو ئامانجانەی ئێس���تا ناتوانیت بەدییان
بهێنیت ،بە تێپەڕ بوونی كات بەدەست بهێندرێن.
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پرسیار و وەاڵم:

*ت���ا چ ڕاددەی���ەك گرنگە ك���ە حەز بەو كەس���انە بكەیت كە
گفتوگۆیان لەگەڵدا دەكەیت؟

ئەم���ە پرس���یارێكە بە ڕاس���تی جێ���ی بایەخ پێدانە .پرس���یس���ەرەكی لە گفتوگ���ۆ كردنێك���ی كارادا بریتییە ل���ە بنیاتنانی
پەیوەندی���ی متمان���ە ،م���ن ئەمە دەڵێ���م لەبەر ئ���ەوەی هەموو
گفتوگۆی���ەك گەمەی تێدایە ،كاتێك گفتوگۆكان دەگەنە خاڵێك
ك���ە ناچاریت متمانە و باوەڕ بوونی پێویس���ت بخوڵقێنیت ،بە
ش���ێوەیەك كاتێك دەڵێن :من ئ���ەم كارە یان ئەو كارە دەكەم،
الیەن���ی بەرانب���ەر ب���اوەڕت پ���ێ ب���كات و وا نەزانێ���ت گەمە
كردن���ە ،بەاڵم ئای���ا متمانە و باوەڕ بوون پێویس���تیان بەوەیە
بەرانبەرەك���ەت خۆش بوێت؟ لە ڕاس���تیدا ئەمانە پێویس���تیان
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بەوەیە ڕێز لە بەرانبەرەكەت بگریت ،ناچار نین ببنە دۆستێكی
زۆر باش بۆ یەكتری ،ئەگەرچی ئاسانترە ببنە دۆست .لە هەر
گفتوگۆیەك���دا من ل���ە كۆتاییدا پەیوەندی���ی زۆر نزیكم لەگەڵ
ئەو كەسانەدا دەبەس���ت كە كارم لەگەڵدا دەكردن .مەسەلەی
سەرەكی بۆ دروست كردنی راستگۆیی و متمانە ئەوەیە ،ئەو
كاران���ە بكەیت كە بۆ تۆ س���ەختن ،لەبەر ئەوەی باوەڕت وایە
ئەمە گرنگە بۆ الیەنی بەرانبەر ،كاتێك ئەم كارە دەكەیت ئەوا
كارێك ناكەیت بە تەنیا بۆ ئەوەی الیەنی بەرانبەر ئاس���وودە
بێت ،بەڵكوو تۆ راستگۆیی خۆشت دروست دەكەیت.
*ئای���ا س���وپای ئەمری���كا دەتوانێ���ت زیانێك���ی كاریگ���ەر بە
بەرنام���ەی ئەتۆمیی ئێران بگەیەنێت؟ ئ���ەدی بۆچوونت چییە
لەبارەی سوپای ئیسرائیلەوە ،كە هەمان زیان بگەیەنێت؟
وەاڵمەك���ە بەڵێی���ە بۆ هەردوو س���وپاكە ،ب���ەاڵم با هەندێبۆچ���وون بخەین���ە ڕوو ،هی���چ كەس���ێك ناتوانێ���ت بەرنامەی
ئەتۆمیی ئێران لەناو ببات ،دووبارەی دەكەمەوە هیچ كەسێك
ناتوانێ���ت بەرنام���ەی ئەتۆمی���ی ئێ���ران لەناو بب���ات .هۆكاری
ئەوەی هیچ كەس���ێك ناتوانێت بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران لەناو
ببات بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،كە كەس ناتوانێت زانیاری و توانا
ئەندازەییەكە لەناو ببات .ئێمە دەتوانین هەموو دامەزراوەكان
تێك بشكێنین ،ئیسرائیل دەتوانێت زۆربەی دامەزراوەكان تێك
بش���كێنێت .یەك دامەزراوە هەیە كە ئیس���رائیل ناتوانێت تێكی
بش���كێنێت ،دەتوان���ن پەك���ی بخەن و مەرج نییە ب���ە تەواوەتی
تێكی بش���كێنن ،ئەویش دامەزراوەیەكە بە ناوی فۆردۆ ،كە لە
شاری پیرۆزی قومەوە نزیكە ،لە نێو چیادا دروست كراوە و
دامەزراوەی پیتاندنی یۆرانیۆمە .ژمارەی س���ەنتەرفیوژنەكان
زۆر نین ،بە بەراورد بە سەرجەم بەرنامەكە ،بەاڵم ئیسرائیل
ناتوانێت لە ڕێی بۆردوومانەوە ئەم دامەزراوەیە تێك بشكێنێت،
ب���ەاڵم ئێمە ئەم توانایەمان هەی���ە و بۆمبێكمان هەیە بە ناوی
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 ،massive ordinance penetratorك���ە كێش���ەكەی  30ه���ەزارە
پاوەن���ە و پێی دەگوترێت  ،mopتەنیا فڕۆكەی (بی  )52و (بی
 )2دەتوان���ن هەڵیگرن .ئەمە بۆ هیچ كەس���ێكی دیكە دروس���ت
نەك���راوە .ئێرانییەكان هەس���ت بە گوش���اری ئابووری دەكەن
ك���ە لە س���ەریانە .ئێس���تا باوەڕیان وا نییە ئێم���ە هێز لە دژی
ئەوان بەكار دەهێنین ،بەاڵم دەبێت باوەڕیان وا بێت ئێمە هێز
بەكار دەهێنین ،ئەگەر بمانەوێت لە كۆتاییدا بگەینە ڕێككەوتن.
كەواتە یەكێك لە بیرۆكە نانەریتییەكانی من ئەوەیە ،كە لەبەر
ئ���ەوەی من توانای مووش���ەكی (مۆب)م بینی���وە ،ئەوا دەبێت
وێنەی ئەم توانایە بگرین و لە سەر یوتیوبی دابنێین.
*ئای���ا بێ���دار بوونەوەی ع���ەرەب بە ب���ێ ئینتەرنێت ڕووی
دەدا؟
نەخێ���ر ،بێدار بوونەوەی ع���ەرەب بە بێ ئینتەرنێت ڕووینەدەدا ،ئەگەرچی محەمەد بوعەزیزی كە میوەفرۆش���ێك بوو
لە توونس ،ئەو كەس���ێك نەبوو لەس���ەر ئینتەرنێت بێت ،بەاڵم
نەوەیەكی تەواو هەن كە لە سەر ئینتەرنێتن .ئەوەی ئینتەرنێت
كردوویەت���ی و ئەوەی سۆش���یال میدی���ا كردوویەتی ،بڕواننە
تویتەر و فەیس���بوك ،كە هەموو ئەوان���ە ئامرازی جیاوازن و
بۆ پەیوەندی كردن بەكار دەهێندرێن ،ئەمانە توانای ئەوەیان
دروس���ت كردووە خ���ۆت بە ئەوان���ی دیكە ب���ەراورد بكەیت،
ئەمەش مەس���ەلەی س���ەرەكییە لەم پرس���ەدا ،ك���ە نەوەیەكی
تەواوت هەیە ،لە بنەڕەتدا منداڵن ،كە لە بارودۆخی خۆیان و
بەوەی ئەمە چ رەوش���ێكی قبووڵ نەكراو بوو ،بە ئاگا بوون.
هەروەه���ا ئەمە چ دۆخێكی بێ س���وود و ب���ێ ئومێد بوو ،كە
ئەوان ئامادە نەبوون لەگەڵیدا بژین .ئەمەش بووە چەخماخە.
كاتێك دایك و باوكانیان ئامادە نین بچنە س���ەر ش���ەقام ،ئەوا
هانیان دەدەن كە هەمان كار بكەن.
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*ئەگ���ەر ب���ە تویتەر نامەیەك ب���ۆ (@ ،*)CHQبنێریت ،پێت
وایە بێدار بوونەوەی عەرەب دەرفەتگەلێك دەڕەخس���ێنێت بۆ
چارەسەر كردنی ناكۆكیی ئیسرائیل و فەلەستینی؟
دژیەكیی���ەك لێرەدا هەی���ە ،بۆ ماوەیەك بێ���دار بوونەوەیع���ەرەب كاریگەرییەكی ق���ووڵ و ترس���ێنەری وەك یەكی بە
سەر ئیسرائیلی و فەلەستینییەوە هەبوو .سەرەتا ئەگەر تۆ لە
جێی ئیسرائیل بیت و لە دەوروبەری خۆت بڕوانیت ،دەبینیت
ئیخوان موس���لمین لە میسردا دەسەاڵت دەگرنە دەست ،سینا،
كە لە هەندێ ڕووەوە ناوچەیەك بوو كەس تێیدا بااڵدەس���ت
نەبووە ،بووە بنكەی جیهادییەكان و تا چەند مانگێكیش هەر وا
بوو ،بەاڵم ئێستا سوپای میسر هێرش دەكاتە سەریان .دواتر
ل���ەوە دەڕوانیت كە ل���ە س���ووریادا ڕوو دەدات ،كە هەروەك
ئ���ەوە وایە تەواوی دەوروبەرت ه���ەرەس بهێنێت .زۆر كەس
دەڵێ���ن ئایا كاتی ئ���ەوە هاتووە سەركێش���ی بكەین و خۆمان
ئاش���كرا بكەی���ن؟ ئەگەر ئەبوو مازن بیت و س���ەیری میس���ر
بكەیت كە ئیخوان موس���لمین دەس���ەاڵتیان هەیە ،حەماسیش
ئیخوان موس���لمینی فەلەستینە ،چونكە بەشێكە لە هەمان ئەو
ڕێكخراوە ،واش دەردەكەوێت كە ئاییندە بۆ ئیسالمی سیاسییە
و منی���ش ه���ەر هەنگاوێك بنێ���م ئەوا ڕەتی دەكەن���ەوە ،جا وا
دەردەكەوێ���ت كە ئەوان ل���ە ئاییندەدا لە رووی سیاس���ییەوە
دەست ڕۆیشتوو دەبن ،كەواتە كاریگەریی ترسێنەری هەبوو،
ب���ەاڵم ئەمە دژیەكییەكی تێدایە ،ئەم دژیەكییەش دوو توخمی
هەی���ە ،تەواوی ناوچەكە تەركیزیان لە س���ەر هەموو ش���تێكە،
ئەم پرس���ە نەبێت .كەواتە ئەمە پانتاییەكی سیاس���ی دروست
دەكات ،كەس سەرنج لە تۆ نادات ،ئەگەر كەسیش سەرنج لە
تۆ نەدات ،ئەوا ئەمە پانتاییەكت بۆ دروست دەكات كە شتێك
بكەیت ،ئەمە توخمی یەكەمی دژیەكییەكەیە .توخمی دووەمی
ئەوەیە ،كە پێ ناچێت ئاییندە بۆ ئیسالمی سیاسی بێت ،حەماس
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گورزێك���ی زۆر كاریگەری بەر كەوت���ووە ،نەك لەبەر ئەوەی
ئیخوان موسلمین دەسەاڵتیان لە میسر لەدەست داوە ،بەڵكوو
لەب���ەر ئەوەی بەش���ێكی زۆری كۆمەڵگەی میس���ر ،ئەگەر تۆ
ڕۆژنامەكانی میسر بخوێنیتەوە ،هەموو ئەو تیۆرییانە دەبینیت
لەب���ارەی ڕۆڵی حەماس لە شۆڕش���ی بنەڕەتیدا و دەركردنی
مورس���ی ل���ە زیندان و كوش���تنی ئەندامانی س���وپا و پۆلیس.
نیشانش���كێنانی حەماس لە الیەن ئیخوان موس���لمینەوە بەكار
هێندراون ،ڕۆژنامەكانی میس���ر پڕن لەم بابەتانە ،كە بوونەتە
بەش���ێك ل���ە حیكایەتێكی نوێ ل���ەو واڵتەدا .كەوات���ە لە الیەن
میس���رەوە حەماس هێرشی دەكرێتە سەر ،س���وپا تونێلەكان
دادەخات ،بە شێوەیەك پێشتر وێنەی نەبووە .ئێستا سەرقاڵی
گوشینی غەززەیە ،كەواتە لەوێوە هێرشیان دەكرێتە سەر ،لە
س���ووریا جیا دەبنەوە بە هۆی ئەو ش���ەڕەی لەوێدا هەیە .لە
ئێران جیابوونەوە و ئێس���تاش دەیانەوێت دۆخەكە لەگەڵیاندا
ئاس���ایی بكەن���ەوە ،چونك���ە هەم���وو س���ەرچاوەكانی دارایی
لەدەست دەدەن ،كەواتە ئەوان الواز بوون ،ئەمەش پانتاییەك
بە ئەبوو مازن دەدات .بە الی ئیسرائیلیانەوە ،ئێستا ئەگەرچی
ئاشتی لەگەڵ فەلەستینیاندا نییە ،بەاڵم سەقامگیری هەیە ،دوا
ش���تێك كە تۆ بتەوێت لە دەس���تی بدەیت ئەو سەقامگیریەیە.
كەواتە ئێس���تا یەكگرتنەوەیەكی س���تراتیژیانەی بەرژەوەندی
هەیە ،ن���ەك لەبەر هەوڵەكانی وەزیری دەرەوە (جۆن كێری)،
ك���ە پێم وایە تا ئێس���تا هەوڵی تەواو كاریگ���ەر بوون ،بەڵكوو
لەبەر ئەوەی رێڕەوێك هەیە كە هەردوو ال هۆكارێكیان هەیە
ب���ۆ ئەوەی ،بە الی كەمەوە ،قس���ە لەگەڵ یەك���دا بكەن ،بەاڵم
ئای���ا ئەمە بەس���ە بۆ ئ���ەوەی ڕێككەوتنێكی ل���ێ بەرهەم بێت؟
م���ن نازانم ،بەاڵم م���ن ئەمە دەڵێم ،یەكێك ل���ە نیگەرانییەكانی
من ئەوەیە ،لە ماوەی بیس���ت س���اڵی ڕێككەوتنی ئۆسلۆدا ،كە
بێ باوەڕییەكی تەواوی لە ئاس���ت یەكدا ،لە الی ڕای گش���تیی
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ئیسرائیل و فەلەستین دروست كردووە .بڕواننە ڕاپرسییەكان
ك���ە ل���ە ماوەی چەن���د س���اڵی ڕاب���ردوودا ب���ەردەوام كراون،
دەبینیت زۆربەی ئیس���رائیلییەكان و زۆربەی فەلەستینییەكان
باوەڕی���ان بەو چارەس���ەرە هەیە ،ك���ە هەبوونی دوو دەوڵەت
لەخۆ دەگرێت ،بەاڵم هەردوو الیان بە هەمان ژمارە باوەڕیان
وایە هەرگیز ڕوو ن���ادات .هۆكارەكەش ئەوەیە هەر الیەكیان
باوەڕیان وا نییە كە الیەنەكەی دیكە پابەندە بە چارەس���ەری
دوو دەوڵەتییەوە .فەلەس���تینی لە ئیسرائیل دەڕوانن و دەڵێن،
ئەگەر باوەڕی بە چارەسەری دوو دەوڵەت هەیە بۆچی لە نێو
دەوڵەتی ئێمەدا بینا و ئاوەدانی دروست دەكەن؟ بۆچی هەموو
الیەك���ی ژیانی ئێمەی كۆنتڕۆڵ كردووە؟ ئەگەر ئیس���رائیلیش
بی���ت ،ئەوا ئەو پرس���یارە دەكەیت ،بۆچی فەلەس���تینی هەموو
ش���تێك لەبارەی ئێم���ەوە دەڵێن ،كە بەردەوام ئەو قس���انەش
ڕەنگدان���ەوەی ڕق و داماڵینی ش���ەرعیەتە؟ بۆچی دەیانەوێت
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی شەرعیەت لە ئێمە دابماڵن؟ كەواتە
هەردوو ال بەو ش���ێوەیە ل���ە یەكتر دەڕوانن ،ك���ە قەناعەتیان
وای���ە الیەنەكەی دیكە باوەڕی بە چارەس���ەری دوو دەوڵەت
نییە ،كاتێك ئیسرائیلی لە چارەسەری دوو دەوڵەت دەڕوانن،
دەڵێ���ن ئەمە ب���ە مانای دەوڵەتێك���ی دوو نەتەوەیی دێت ،نەك
ئیس���رائیل دەوڵەتێك���ی ج���وو بێ���ت ،فەلەس���تینیش كاتێ���ك لە
ئیس���رائیل دەڕوانن دەڵێن ،باوەڕیان بە دروس���ت كردنی دوو
دەوڵ���ەت نییە .كەواتە ئەوەی من پێش���نیارم ك���ردووە ،كە بە
نهێنی پێشنیارم كرد و بە ئاشكرا لەبارەیەوە نووسیم ،ئەوەیە
لە پ���اڵ ئەجێندای گفتوگۆی ڕەس���میدا ،دەبێت ئ���ەم جارەیان
شتێكی جیاواز بكەین ،واتە دەبێت ئەو بێ باوەڕییە بنەڕەتییە
الی هەردوو ال نەهێڵین ،كە هەر یەكەیان بە گومانن لە پابەند
بوونی الیەنەكەی دیكە بە چارەسەری دوو دەوڵەتەوە .من لە
وتارێكدا لە (نیویۆرك تایمز)دا باسم لە پێشنیارەكەم كردووە،
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كە ش���ەش خاڵ هەیە ئیس���رائیلی بیری لێ بكەنەوە و بیگرنە
بەر ،ش���ەش خاڵ���ی دیكەش فەلەس���تینی لەبەر چ���اوی بگرن
و جێبەجێ���ی بكەن .چ���وار خاڵی دیكەش ه���ەن ،كە هەنگاوی
هاوبەش هەڵێنن ب���ۆ هێنانە دییان .من داوا لە هیچ الیەنێكیان
ناكەم هەنگاوی یەكالیەنە بگرنە بەر ،لەبەر ئەوەی لە بنەڕەتدا
هەنگاوی یەكالیەن���ە یەكالیەنایەت���ی ( )unilateralismبەرهەم
دەهێنێ���ت ،بەڵك���وو دەبێ���ت هەن���گاوی دووالیەن���ە بێ���ت و بە
هەماهەنگیش بێت .من باسی هەر  16خاڵەكە ناكەم ،ئەگەرچی
دەتوانم باس���یان بكەم ،بەاڵم با لەبارەی ه���ەر الیەنێكیانەوە،
نموونەیەكتان بدەمێ .ئەگەر فەلەستینی گومانیان هەیە لەوەی
ئیس���رائیل بە چارەس���ەری دوو دەوڵەتیی���ەوە پابەند بێت ،كە
تەنیا یەكەكان (یەكەی نیش���تەجێ ب���وون)settlement blocks :
بنیات بنێ ،یەكەكانیش تەنیا ئەوانەی ڕۆژئاوای بەربەس���تەكە
دەگرێت���ەوە ،ئەمان���ە یەك���ەی نیش���تەجێ كردن���ن .ئاش���كرایە
كۆمەڵگەی نیش���تەجێ كردن لە ڕۆژهەاڵتی بەربەستەكەش���دا
هەیە ،بەاڵم ئەو بەربەس���تەی ئیسرائیل لەبەر هۆكاری ئەمنی
دروس���تی كردووە ،نزیكەی لە سەدا هەشتی كەناری ڕۆژئاوا
دەگرێتەوە ،واتە لە سەدا 92ی ناگرێتەوە و دەستی لە بنیاتنانی
كۆمەڵگ���ە لەو %92ـ���ە هەڵگرتووە ،تەنیا یەك���ەكان بنیات بنێ،
ئەمە پەیامێكی ڕاس���تەوخۆ دەنێرێ���ت ،لەبەر ئەوەی پەیامەكە
ئ���ەوە دەبێت ،ئێمە تەنیا لەو بەش���ەدا كاری بنیاتنان دەكەین،
كە باوەڕمان وایە بەش���ێك دەبێت لە دەوڵەتی خۆمان .باش���ە
ئەگەر لەبارەی قەبارەی بلۆكەكەوە هاوڕا نین ،ئەوا گفتوگۆی
لەبارەوە دەكەین ،بەاڵم ئێس���تا بە ڕوونی ڕایدەگەیەنین ،ئێمە
تەنیا لە ناو واڵتەكەی خۆماندا كاری بنیاتنان دەكەین ،ئێمە بە
چارەس���ەری دوو دەوڵەت���ەوە پابەندین ،تەنیا لە چوارچێوەی
بلۆكەك���ەی خۆماندا كاری بنیاتنان دەكەین ،نەك لە پانتایی لە
سەدا 92ـەكەی دەرەوەی بلۆكەكە ،ئەمە نموونەیەك.
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نموونەیەك���ی دیكە ئەوەیە ،ناوچەی (س���ی) تەنیا لە س���ەدا
شەس���تی كەناری ڕۆژئ���اوا پێك دەهێنێت .م���ن لەبارەی زۆر
ش���تەوە گفتوگ���ۆم ك���ردووە و هاوكاری���ی گفتوگۆكانیش���م
ك���ردووە ،ك���ە ڕێككەوتنێكی كاتی كرا ب���ەوەی ناوچەی ( Aو
 Bو )Cی دروس���ت ك���رد ،كاتێك یاداش���تی ()white riverمان
ئیمزا كرد ،ئێمە لە س���ەدا شەستی كەناری خۆرئاوامان وەك
ناوچەی  Cدەس���ت نیش���ان كرد ،تەنیا  120هەزار فەلەستینی
لە ناوچەی س���یدا دەژین ،بەاڵم ئەمە لە سەدا 60ی خاكەكەی
پێك دەهێنێت .ناوچەیەكە تێیدا ئیس���رائیل هەموو دەس���ەاڵتی
ئەمنی و مەدەنیی بە دەس���تەوەیە ،ناوچەی  Aفەلەستنییەكان
هەم���وو دەس���ەاڵتێكی ئەمن���ی و مەدەنیی���ان بە دەس���تەوەیە،
ك���ە لە س���ەدا 18ی خاكەكەیە ،ناوچەی  Bدەس���ەاڵتی ئەمنی
و مەدەنی���ی تەواوی���ان هەیە و لە س���ەدا 21.7ـ���ە ،ناوچەی C
باقیەك���ەی دیكەیەتی .دەبینین من بەش���ێكی زۆر ژیانم لە كار
كردن لە س���ەر ئەمە بردووەتە س���ەر .كەوات���ە لە ناوچەی C
ئەم ناوچەیە بە ڕووی چاالكیی ئابووریانەی فەلەستینییەكاندا
بكەرەوە ،ئەوان تەنیا ڕێگای چاالكیی دابڕاو و بچووكیان پێ
دەدرێ���ت ،بەاڵم دەرگا بە ڕووی چاالكیی ئابووریدا بكەرەوە.
ئەمە دوو پەیام دەنێرێت ،یەكەمیان ئەوەیە ئێمە ڕاس���تگۆین،
كاتێك دەڵێین ئێم���ە نامەوێت كۆنتڕۆڵتان بكەین و نامانەوێت
داگیرت���ان بكەی���ن .پەیام���ی دووەم ئەوەی���ە ئەم���ە ل���ە ڕووی
ئابوورییەوە لە بەرژەوەندی���ی ئەواندایە ،كەواتە دوو هەنگاو
یەكەمی���ان تەنی���ا بلۆكێك بنی���ات بنێ و ئام���ادەی كردنەوەی
ناوچ���ەی  Cبە .دوو هەنگاویش لە الیەن فەلەس���تینییەكانەوە،
یەكەمی���ان ئەوەی���ە ئامادە بە واڵتی ئیس���رائیل بخەیتە س���ەر
نەخشە ،زۆر زەحمەتە قەناعەت بە هەر ئیسرائیلییەك بكەیت
كە فەلەستینی پابەندن بە چارەسەری دوو دەوڵەتەوە ،ئەگەر
واڵتی ئیس���رائیل لە سەر هیچ نەخشەیەكی فەلەستینی نەبێت.
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هەن���گاوی دووەم ئەوەیە بكەوە باس كردنی دوو دەوڵەت بۆ
دوو نەت���ەوە .دەبێت ئەمە بڵێم ،دوو دەوڵەت بۆ دوو نەتەوە،
من ناڵێم ئێس���تا بڵێ دەوڵەتێكی جوو ،بەاڵم بڵێ دوو دەوڵەت
ب���ۆ دوو نەتەوە ،بڵێ :بەڵێ دوو بزووتنەوەی ناسیۆنالیس���تی
و دوو ناس���نامەی ناسیۆنالیستی هەیە ،دوو دەوڵەت بۆ دوو
نەتەوە .ئەگەر فەلەستینی ئامادە بن تەنیا ئەم دوو هەنگاو بنێن
و ئەگەر ئیسرائیلییش ئامادە بن تەنیا ئەو دوو هەنگاوە بنێن،
هەنگاوەكانیش هەماهەنگ بكرێن ،ئەوا ڕاستەوخۆ پەیامێك بۆ
ڕای گشتیی هەردوو ال دەنێریت ،پێیان دەڵێیت بڕوانن ڕەنگە
ئەم مەسەلەیە شایستەی ئەوە بێت پێیدا بچینەوە .ئەوەی من
لەبارەیەوە نیگەرانم ئەوەیە ،ئەگەر گفتوگۆ دەس���ت پێ بكەن
و لە س���ەر ئەرزی واقیع هیچ نەگۆڕێت و پەیامە گش���تییەكە
نەگۆڕێت و كاری لەم ش���ێوەیە نەكەیت ،من نیگەرانم لەوەی
هی���چ ش���تێك لەبارەی ئەم ب���ێ باوەڕیی���ەوە ناگۆڕێت و زۆر
زەحمەت���ە دوو س���ەركردە ببنیت كە هەنگاوی گ���ەورە بنێن،
كاتێك بێ باوەڕی لە قوواڵیی قەناعەتیاندا بێت.
* @ :CHQئ���هم س���ێ پیت��� ه هیمای ه ب���ۆ دام���هزراوهی Chautauqu
ك��� ه ب���ۆ یهكهمین ج���ار ب���ۆ رێكخراوێكی قازان���ج نهویس���تی تایبهت ب ه
خوێندنی گهنجان دامهزراوه و ههتا س���هرهتاكانی س���هدهی بیستهمیش
ب ه جهماوهرترین دامهزراوهی قازانج نهویست بووه له ئهمریكا ،لهسهر
بنهمای ئهم ریكخراو ه دهیان دامهزراوهی دیك ه دامهزراون ك ه بایهخ ب ه
بهها مرۆییهكانی مرۆڤ دهدهن ،ئێستاش له رێی تویتهرەوە كاتێك نام ه
له سهر پرسیك بۆ ئهم دامهزراو ه دهنێریت ئهم دامهزراوانه ئهم پرس ه
دهورووژێنن و رای گشتیی لهسهر دروست دهكهن (گواڵن).
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دكتۆر شێرزاد نەجاڕ ماستەر ی لە دیپلۆماسیەت و پەیوەندیی
نێودەوڵەتی -ئەكادیمیای دیپلۆماس���یەت -ڤیەننا وەرگرتووە،
هەروەها دكتۆرای فەلس���ەفەی لە زانستی سیاسەت -زانكۆی
ڤیەننا -نەمسا وەرگرتووە ،ئێستاش پرۆفیسۆری یاریدەدەری
سیاسەتی دەرەكیی لە بەشی زانستەكانی سیاسەت -كۆلیژی
یاس���ا و رامی���اری -زانكۆی س���ەالحەدین -هەولێر -هەرێمی
كوردستان -عیراق.
دكتۆر ش���ێرزاد نەجاڕ ئەم باس���ەی ل���ە رۆژی 2013/5/19
وەك موحازەرە پێشكەش���ی س���یمینارێكی زانس���تی كردووە
كە ل���ە الیەن نووس���ینگەی پەیوەندییەكان���ی دەرەوەی پارتی
دیموكراتی كوردس���تانەوە لە هۆڵی مەڵبەندی رۆش���نبیری و
كۆمەاڵیەتیی زانكۆی سەالحەدین بەڕێوە چوو ،لەبەر گرنگیی
ناوەرۆك���ی ئەم بابەتە ،دوای ئەوەی مۆڵەتمان لە نووس���ەری
بابەتەك���ە وەرگرت ،وەرمانگێڕایە س���ەر زمانی كوردی و لەم
كتێبە باڵوی دەكەینەوە.
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بەرایی
لەوەت���ەی كۆتای���ی هەش���تاكانی س���ەدەی بیس���تەمەوە،
گۆڕانكاریی دینامیكیی بەردەوام لە س���ێكتەر و هەیكەلبەندیی
كۆمەڵگەی نێودەوڵەت���ی  world communityهاتووەتە ئاراوە،
ل���ە ئاكام���دا گۆڕانكاریی ریش���ەیی ل���ە بنەماكانی سیس���تەمی
نێودەوڵەت���ی  world systemل���ێ كەوت���ەوە .ه���ەرەس هێنانی
دی���واری بەرلی���ن  1989و یەكێتیی س���ۆڤیەت  1990دەرفەت
بوون بۆ بانگەشە كردن بەوەی پێویستە سیستەمێكی تازەی
جیهان دابمەزرێت ،ك���ە لەگەڵ ئەو گۆڕانكارییانەدا بگونجێت.
بۆیە (جۆرج بوش���ی باوك) س���ەرۆكی پێشووتری ئەمریكا لە
نیس���انی 1990دا داوای دامەزراندنی ئەو سیستەمە تازەیەی
1
كرد ،كە بە (سیس���تەمی تازەی جیهانی)New World Order :
ناوی برد ،ئەو سیس���تەمەش پشت بە دوو كۆڵەگەی بنەڕەتی
دەبەس���تێت :پرەنس���یپەكانی ماف���ی مرۆڤ و پرەنس���یپەكانی
دیموكراس���ی 2لە نێوجەرگ���ەی ئەو جوواڵن���ەوە دینامیكییەدا
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دەوڵ���ەت (وەك تاكە كاراكتەر ل���ە پەیوەندیی نێودەوڵەتیدا) و
ب���ۆ یەكەم جاریش لەوەت���ەی دامەزراندن���ی وەك دەوڵەتێكی
نیش���تیمانی 3 nation–stateلە ئاكامی پەیماننامەی (وس���تفالیا:
)Westphaliaی س���اڵی  ،1648رووبەڕووی ئاستەنگێكی بەهێز
ب���ووەوە ،لە الیەن یەكەكانی دیك���ەی كۆمەڵگەی مەدەنییەوە،
ك���ە رووبەرێك���ی فراوانی���ان ل���ە گۆڕەپان���ی پەیوەندییەكانی
نێودەوڵەتی���دا گرتووەت���ەوە .ل���ەو یەكان���ەش :رێكخراوەكانی
حكوومیی نێودەوڵەتی ،رێكخراوەكانی ناحكوومیی نێودەوڵەتی،
یەكەكانی كەمتر لە دەوڵەت  ،sub-nationalیەكەكانی گەورەتر
لە دەوڵەت supranational :ئەو یەكانە دەكرێ لە چوارچێوەی
زانراوەیەكی دیاری كراوی زانس���تیدا ك���ۆ بكرێنەوە ،ئەویش
(كاراكتەران���ی ب���ێ دەوڵ���ەت  ،)Non-State Actorsبەاڵم لە پاڵ
ئەو زاراوەیەدا زاراوەیەكی دیكە لە زانس���تی سیاسەتدا هاتە
ئاراوە بۆ گوزارش���ت ك���ردن لە دۆخێكی ت���ازەی كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی ،ئەو زاراوەیەش بریتییە لە (كاراكتەرانی دژواری
ب���ێ دەوڵ���ەت )Violent Non-State Actors :ی���ان (كاراكتەرانی
خ���اوەن ناس���نامەی جی���اواز 4)Identitary Actors :رۆڵ���ی ئەم
جۆرەی كاراكتەرانەش زۆر زیادی كردووە بە ش���ێوەیەك كە
توێژەر(جول���ی حەریق 5) Herrick:رۆڵی ئەوانی بەوە لە قەڵەم
دا ،ك���ە ب���ە هەمان گرنگی���ی رۆڵی دەوڵەتان���ە .6ئەمەش مانای
وایە كە لەبەر چاو گرتنەكانی نەریتیی سیاسەتی نێودەوڵەتی،
بریتییە لە بەركارییەك لە نێوان دوو دەوڵەت یان زیاتر ،یانیش
بەركارییەكی سیاسەتی دەرەوەی دوو دەوڵەتە یان زیاتر ،كە
ب���ە تەواوی چاك و گونجاو نییە بۆ لێكدانەوەی دینامیكی ،كە
لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا هاتووەتە دی ،تەنانەت توێژەرانی
زانس���تی پەیوەندییەكان���ی نێودەوڵەت���ی و ل���ە ب���ەردەم ئ���ەم
حاڵەتەدا ،ناچار بوون زاراوەیەكی تازەی زیاتر گشتگیر بێننە
ئاراوە ،ك���ە دەكرێ هەموو كارلێكەكان���ی كۆمەڵگەی مەدەنی

لەخ���ۆ بگرێ���ت ،ئەویش زاراوەی (سیاس���ەتی جیهانیWorld :
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) Politicsی���ە ،كە دەتواندرێت ب���ەوە دیاری بكرێت كە بریتییە
لە دیراس���ە كردنی پەیوەندیی سیاس���یی سەراپای سیستەمی
نێودەوڵەتی (سیس���تەمی جیهان���ی )World System :نەك تەنیا
پەیوەندییەكانی نێوان گەمەكارانی تاك (واتە تەنیا دەوڵەتان)،
ئ���ەم ئاراس���تەیەش بوار دەڕەخس���ێنێت بۆ ئ���ەوەی زیاتر لە
سروش���تی تازەی سیاس���ەتی نێودەوڵەتی و دەرەنجامەكەی
بڕوانی���ن ،بەوەی كە ئ���ەو پەیوەندییانە وەكوو جاران نەماون
كە پەیوەندیگەلێكی نائاڵۆز و دیار بوون.
ئ���ەو پەیوەندییانە لە كۆمەڵگەی هاوچەرخ���ی نێودەوڵەتیدا،
لە ئاكامی سروش���تی ئاڵۆزی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی پەشێو،
ئاڵۆزت���ر ب���وون ،بۆیە نابێ زەینمان تەنیا ب���ۆ ئەوە بچێت ،كە
دەوڵ���ەت و حكووم���ەت تەنی���ا گەم���ەكارن ،بەڵكوو پێویس���تە
ئاگادار بین لەوەی كە گەمەكاری تازەش هەن هاتوونەتە ئەو
مەیدانەوە ،بوونەتە الیەن و توخمی تازەی كاریگەر و شوێن
پێی���ان لە تۆڕی ئەو كارلێكان���ەدا كردووەتەوە .ئەو گەمەكارە
تازانەش (یان توخم و الیەنە تازانەی پەیوەندیی نێودەوڵەتی)
دەتوان���ن لە ن���او دەوڵەت���دا بن (ت���اك ،كۆمپانیا ،دام���ەزراوە،
ق���ەوارەی الوەكی) یان لە دەرەوەی دەوڵەتدا بن (توخمەكانی
سیس���تەمی نێودەوڵەت���ی) ئەوانە دەكرێ ب���ە (كاراكتەری بێ
دەوڵەت) ناویان بەرین.
كاراكتەری بێ دەوڵەت
یەك���ەم ش���ت كە ب���ە بیرماندا دێت ئ���ەو پرس���یارەیە :چۆن
دەكرێ (كاراكتەری بێ دەوڵەت) دیاری بكرێت؟ دەش���توانرێ
ئەو دیاری كردنە بەو شێوەیە ئاسان بێت؟
ه���ەر گرووپێ���ك ی���ان رێكخراوێ���ك ی���ان قەوارەی���ەك ،كە
ئۆتۆنۆمی���ی هەبێ���ت  Autonomyو ئ���ازادی و هێ���ز و توانای
پێ ببەخش���ێت ب���ۆ وەدی هێنانی ئامانجەكان���ی و ئەنجامدانی
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س���ەرپێچی لە ئاس���ت هەر پرسێك لە بوارێكی دیاری كراودا،
بە ب���ەراورد لەگ���ەڵ كاراكتەر ی���ان ه���ەر گەمەكارێكی دیكە،
ب���ەاڵم ئەو چوارچێوە ئاس���انە بۆ دی���اری كردنی (كاراكتەری
بێ دەوڵەت) زنجیرەیەك ئاستەنگ رووبەڕووی دەبێتەوە ،كە
پەیوەس���تن بە دیاری كردنی ئەو (كاراكتەرانەی بێ دەوڵەت)
ن .لێ���رەدا دەتوان���درێ جیاوازی لە نێوان ئ���ەو دوو جۆرەی
7
كاراكتەراندا بكرێ.
*كاراكتەران���ی نەریتی���ی بێ دەوڵ���ەت :ك���ە رێكخراوەكانی
حكوومی���ی نێودەوڵەتی و ناحكووم���ی ،كۆمپانیای فرەڕەگەز،
هەندێ لە تاكەكان دەگرێتەوە.
*كاراكتەران���ی تازەی بێ دەوڵەت :بۆ دیاری كردنی ئەوانە،
پێویستە چەندین خەسڵەت و سیمایان تێدا بێت لەوانە:
-1بێ الیەنی لە حكوومەتەكان
-2هەبوونی داهاتی تایبەت بە خۆی
 -3ناسنامەیەكی جیاواز
 -4دانانی سیاس���ەتی (دەرەوە)ی تایبەت بە خۆی ،جودا لە
سیاس���ەتی دەوڵەتان ،كە پێوەی پەیوەست دەبێت .لە بەردەم
ئەم نەخش���ەیەی كاراكتەرانی بێ دەوڵەتدا ،ئەم پرسیارە دێتە
پێشەوە:
ئ���ەو رۆڵ���ە چییە ك���ە ئ���ەوان ل���ە سیاس���ەتی نێودەوڵەتیدا،
دواتری���ش لە سیاس���ەتی جیهانی���دا دەیگێڕن؟ ئای���ا ئەوانە لە
بنەڕەتدا شەرعیەتیان هەیە تاكوو وەك گەمەكاری پەیوەندیی
نێودەوڵەتی هەڵسوكەوت بكەن؟
كۆمەڵگ���ەی نێودەوڵەتی ب���ە روونی دەزانێ���ت كە زەحمەتە
رۆڵ���ی ئەوانە ل���ە كارلێكی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا پش���تگوێ
بخرێت ،پاش���ان ل���ە بەدی هێنانی ئاس���ایش و س���ەقامگیریی
نێودەوڵەتی���دا .ب���ەو واتایە بێ���ت ئەوان ش���ەرعیەتێكی دیاری
كراویان بەدەس���ت هێن���اوە ،بەو ناوەی ك���ە الیەنی گرنگن لە
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پرۆس���ەكانی بنیاتنان���ەوەی دەوڵەت و ئاش���تی و نەهێش���تنی
ملمالنێیەكان���دا .8لێرەدا دەكرێ بپرس���ین :ئایا ئەو گەمەكارانە
دەبنە گەمەكاری نەگۆڕ لە كارلێكەكانی نێودەوڵەتیدا؟
ل���ەو هەلومەرج���ەی ك���ە پەیوەندیی نێودەوڵەت���ی و خودی
كۆمەڵگ���ەی نێودەوڵەتی پێیدا تێپ���ەڕ دەبن ،ئەویش بریتییە لە
(دۆخی نایەقین) ،ئەوا پێشبینی كردنی ئاییندە كارێكی سەخت
دەبێت ،دواتر دەبێتە كێش���ەیەكی جەوهەری كە رووبەڕووی
توێ���ژەران لە پەیوەندیی نێودەوڵەت���ی دەبێتەوە ،بەاڵم لەگەڵ
دانن���ان بەو كێش���ە و گرفتانەش( ،كاراكتەران���ی بێ دەوڵەت)
دروس���ت بوون ت���ا بمێنن ،بەتایبەتی���ش كاراكتەرانی تازە ،كە
دەتوانن لەگ���ەڵ گۆڕانكارییەكانی ناوچەك���ەدا خۆ بگونجێنن،
بەاڵم پرس���یارێكی دیكە دێتە پێشەوە سەبارەت بە سنووری
خۆگونجان���دن ،ك���ە خەس���ڵەتی كاراكتەری ب���ێ دەوڵەت لەو
قەوارانە دادەماڵێت 9.لەگەڵ ئەوەشدا ئەو كاراكتەرانە تا ئێستا
لە دۆخی گەشەس���ەندن و توانای مرۆییدان ،كە دەكرێ ببێتە
داینەم���ۆی داڕش���تنی رۆڵیان ب���ە ش���ێوەیەكی ورد و رێك و
10
پێك.
دۆخی نایەقین
زۆر ل���ە زانا و توێژەرانی پەیوەندیی نێودەوڵەتی ،هەبوونی
حاڵەت���ی نایەقینی���ان ل���ە پەیوەندی���ی نێودەوڵەتی���دا دووپ���ات
كردووەتەوە ،بۆیە یەكەم پرسیار كە رووبەڕوومان دەبێتەوە
ئەوەیە :مەبەس���تمان لە مان���ای دۆخی (نایەقین) لە پەیوەندیی
نێودەوڵەتی چییە؟
دۆخی (نایەقین) ئەو حاڵەتەیە كە واتای كێش���ە و پرسگەلی
زۆر لە جیهانی سیاس���ەتدا دەگەیەنێ���ت ،دەوڵەتان (هەروەها
كاراكتەران���ی بێ دەوڵ���ەت) ناتوانن مامەڵەی���ان لەگەڵدا بكەن،
لەبەر ئەوەی نایانناس���ن و نایانبینن .كەواتە دۆخێكی نایەقین
خۆی بە س���ەر ئەو رەوش���ەدا دەس���ەپێنێ ،بەاڵم دەپرس���ین:
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نایەقی���ن دەربارەی چ���ی؟ وەاڵم :نایەقین دەرب���ارەی ئاكامی
ئ���ەو بارودۆخ���ەی كۆمەڵگ���ەی نێودەوڵەتی و ل���ە پەیوەندیی
نێودەوڵەتی���دا ،ب���ەاڵم چ���ۆن دەكرێ ئ���ەو بارودۆخ���ە دیاری
بكرێت؟ ئەو گۆڕانكارییانەی لەوەتەی هەش���تاكانی س���ەدەی
راب���ردووەوە ل���ە كۆمەڵگ���ەی نێودەوڵەتیدا رووی���ان دا ،زۆر
ب���ە قووڵی كاریگەرییان بۆ ئەم پرس���ە هەبوو :پش���ت بە چی
ببەستین بۆ پێوانی دۆخی سەقامگیریی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
و پەیوەندیی نێودەوڵەتی؟
خوێندنەوەی بارودۆخی سەردەمیانەی نێودەوڵەتی ئەمەمان
بۆ روون دەكاتەوە:
*ت���ەرازووی هێ���زی س���ەربازی ،وەك���وو جاران ،ب���ە تاكە
ئام���رازی گۆڕانكاری���ی هەژمار ناكرێت ك���ە توانای هەبێت لە
رووی كاریگەرییەوە بۆ سەر پرسی سەقامگیری.
*دەوڵ���ەت وەك تاك���ە كاراكت���ەری كاریگ���ەری پەیوەندیی
نێودەوڵەت���ی لە قەڵ���ەم نادرێت ،بەڵكوو چەندی���ن كاراكتەری
ب���ێ دەوڵەتی���ش هاتوونەت���ە ئ���اراوە ،ئەمەش مان���ای وایە كە
ئ���ەو دەوڵەتانە پێكهاتەی���ان یەكگرتوو نیی���ە ،بەڵكوو لە چەند
هەیكەلبەندییەكی الوەكی و دینامیكیی ئاڵۆز پێك دێن.
*پەیدا بوونی كتوپڕی دینامیكیی ئاڵۆز لە ئاكامی شۆڕشی
11
میللییەوە ،كە پێشتر توێژەران بایەخیان پێ نەدەدا.
ئ���ەم پەرەس���ەندنانە دۆخێك���ی (نایەقین)یان هێنای���ە ئاراوە،
ك���ە دوات���ر دۆخێك���ی ه���ەرەس هێنان���ی ل���ە ن���اكاو و خێرای
سیس���تەمەكانی حوكمی لە دەوڵەتانی عەرەب بە دوای خۆیدا
هێنا ،بەاڵم پرسیارەكە لێرەدا ئەوەیە :ئایا ئەگەری ئەوە هەیە
ئ���ەم دۆخە بگوازرێتەوە ب���ۆ ناوچەكانی دیك���ەی جیهان؟ كە
دەبێت���ە هۆی ف���راوان بوونی رووبەری (دۆخ���ی نایەقین) ،بە
تایبەتی���ش ئەگ���ەر (الوازی)ی س���نووری نێودەوڵەتی رەچاو
بكەین ،بە هۆی دیاردەی جیهانگیرییەوە؟ 12ئەگەر گریمان ئەو
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دیاردەیە بگوازرێتەوە بۆ شوێنی دیكە ،ئەوا ئەو گواستنەوەیە
چەندین گرف���ت دەخاتە بەردەم زلهێزانی جیهان و دەوڵەتانی
گەورە ،بێجگە لەمە پرسیارەكە بریتییە لە :ئایا ئەو شەپۆلەی
(شۆڕش) ئەنجامگەلی پێچەوانەی گەورە شۆڕشەكانی جیهانی
لێ دەكەوێتەوە؟ لە رووی ئەوەی كە دەبێتە هۆی گۆڕانكاریی
(زۆرداران���ە) بە (زۆرداری)یەكی دیك���ە؟ 13ئایا دۆخی نایەقین
پەیوەس���تە ب���ە ناوچەیەك���ی دیاری ك���راو ی���ان دیاردەیەكی
گشتییەوە؟ ئایا رەنگدانەوەی ئەوەی كە دەگوترێت كۆمەڵگەی
مەدەنی سیس���تەم ناناسێت ،بەڵكوو ئەو كۆمەڵگەیە پەیوەستە
14
بە دۆخی ئاژاوە یان دۆخی ناسیستەمەوەdisorder؟
ل���ە زانس���تی پەیوەندی���ی نێودەوڵەتی���دا چەندی���ن تیۆری���ی
گرنگ س���ەریان هەڵدا ،كە باس ل���ە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و
كاراكتەرانی سیس���تەمی نێودەوڵەتی دەكەن ،هەروەها دیاردە
بنچینەییەكانی پەیوەس���ت بە ملمالنێی نێودەوڵەتی و ش���ەڕ و
ئاشتی و پرۆسەكانی تەواوكاری و یەكانگیری و جیهانگیری
و تی���رۆر .ل���ەم چوارچێوەی���ەدا ژمارەی���ەك لە توێ���ژەران لە
لێكۆڵینەوەكانیاندا سەبارەت بە پەیوەندیی نێودەوڵەتی ،زیاتر
پەرژاونەتە سەر دۆخی نایەقین ،15هاوكات دووپاتی دەكەنەوە
كە سیمای سەرەكیی جیهانی ئەمڕۆ بریتییە لە دۆخی نایەقین،
هەروەها كێشەیەك لە پێشبینی كردنی ئاییندەش لە ئارادایە،16
تەنان���ەت كۆنگرێس���ی ئەمری���كاش گرنگیی بەم دۆخ���ە داوە.
بۆ ئەم مەبەس���تەش ئەنجومەن���ی پەیوەندییەكانی دەرەوە لە
2011/1/9دا كۆنگرەیەك���ی دەربارەی چۆنێتیی مامەڵە كردنی
ئەمری���كا لەگ���ەڵ (جیهانی نایەقین) س���از كرد ،بە مەبەس���تی
پێش���كەش كردنی راسپاردە بۆ داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەی
17
تایبەت بە مامەڵە كردن لەگەڵ ئەم دۆخەدا.
كەوات���ە (دۆخی نایەقی���ن) بریتییە لە دۆخی ب���ێ توانایی لە
پێش���بینی كردن���ی ئاییندە ،ئ���ەو توانایە گرنگتری���ن توانایە كە
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پێویس���تە ل���ە الی دەوڵەت هەبێت ،تاك���وو بتوانێت كارلێك لە
پەیوەندییەكان���ی نێودەوڵەت���ی بكات ،18كەواتە ئ���ەو دۆخە بە
كاریگەریی چەندین فاكتەر هاتووەتە ئاراوە:
 -1نەبوون���ی زانیاریی پێویس���ت دەرب���ارەی رەهەندەكانی
پرس یان كێشە یان هەڵوێست.
 -2دی���ار نەبوون���ی كاراكت���ەران و سروش���تی
پەیوەندییەكانیان.
 -3دی���ار نەبوون���ی دینامیك���ەكان كە رەفت���اری كاراكتەران
دەست دەنیشان دەكەن.
 -4نەبوونی توان���ای بەدواداچوونی ئەو گۆڕانكارییانەی لە
19
كێشە یان هەڵوێستەكەدا رووی داوە.
ب���ەاڵم ئ���ەم پرس���یارە دێت���ە پێش���ەوە :ئایا ئەم���ە دۆخێكی
بەردەوام���ی كاتییە یان هەمیش���ەییە؟ هەندێ ل���ە چاودێرانی
پەیوەندییەكان���ی دەرەوە هەوڵیان داوە رێس���ای دیاری كراو
دابنێن ،لە پێناو زانینی رێڕەوی پەرەپێدانی دۆخی (نایەقین) و
لەو بەشدارییانەش دانانی تیۆریی (ئاشتیی دیموكراسی)یە،20
بەاڵم بە شێوەیەكی گشتی لێكۆڵینەوەكانی زانستی پەیوەندیی
نێودەوڵەت���ی بریتییە لە لێكۆڵینەوەكان���ی دۆخی نایەقین وەك
ئ���ەوەی لە واقیعدا هەیە نەك وەك ئ���ەوەی لە ئاییندەدا چۆن
21
دەبێت.
بەم ش���ێوەیە دۆخی نایەقین بووەتە كێش���ەیەك كە زانستی
پەیوەندیی نێودەوڵەتی بایەخی پێ دەدات و لەبەر رۆشنایی ئەو
22
بایەخ پێدانەش ،چوار ئاستی ئەو دۆخە دیاری دەكرێن:
*هەڵوێست و كێشە و گرفتی دیاری كراو.
*بوونی چەندین سیناریۆی ئەلتەرناتیڤ بۆ ئاییندە.
*ئەگ���ەری جووڵەی دەوڵەت بەرەو جێبەجێ كردنی یەكێك
لەو سیناریۆ چاوەڕوان كراوانە.
*بوونی حاڵەتێكی بەرزی ناڕوونی ،كە دەوری ئەو دۆخەی
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داوە ب���ەو هۆیەوە ناكرێ پێش���بینیی هی���چ رووداوێك بكرێت
تەنیا بە رێژەیەكی كەم نەبێت.
لە بەرانبەر ئەمەش���دا دوو گۆڕانكەر ئەم دۆخەی (نایەقین)
23
بەهێز دەكەن كە بریتین لە:
-1شۆڕشی زانیاری كە جیهانی بۆ گوندێكی بچووك گۆڕی،
بەاڵم زۆر ئاڵۆزە بە شێوەیەك زۆر زەحمەتە پەی پێ ببەیت
یان لێی تێ بگەن.
-2زۆر ب�ڵ�او بوون���ەوەی هێز ل���ە جیهاندا و گواس���تنەوەی
ل���ە دەوڵەتانەوە بۆ كاراكتەرانی ب���ێ دەوڵەت ،ئەمەش جیهان
كەمتر سیستماتیك دەكات ،بەاڵم خێراتری دەكات.
وەك پوختەی���ەك دەڵێین ،جیهان لە پاڵ لێككەوتی رێكخراو،
دووچ���اری ش���ەپۆلێكی لێككەوتی ناڕێكخراو ب���ووەوە ،كە لە
چوارچێ���وەی دۆخی (نایەقین)دای���ە ،یانیش بە الیەنی كەمەوە
لێی���ەوە نزیكە ،بۆیە دەپرس���ین :پێگەی هەرێمی كوردس���تانی
عیراق لەناو جەرگەی ئەو لێككەوتی رێكخراو و ناڕێكخراوەدا
چییە؟ نەخاسمە كە بەشێكە لە كاراكتەرانی بێ دەوڵەت.
پێگەی هەرێمی كوردستانی عیراق
وەك كاراكتەری بێ دەوڵەت لە سیاسەتی جیهانیدا
ل���ە پێناو دیاری كردن���ی پێگەی هەرێمی كوردس���تان وەك
كاراكتەرێك���ی بێ دەوڵەت لە سیاس���ەتی جیهانیدا ،پێویس���تە
بایەخ بە رەوش���ی دەستووریی هەرێم بدرێت لە ناو دەوڵەتی
عیراق���دا وەك دەوڵەتێكی فیدرال ،بۆیە پێویس���تە پوختەیەكی
چڕ و خێرا دەربارەی دەوڵەتی فیدرال و پاش���خانی مێژوویی
دامەزراندنی هەرێم بخەینە ڕوو.
س���یمای جەوهەریی دەوڵەتی فیدرال بریتییە لە دیاردەیەكی
دووالیەنەی دەس���ەاڵتی سیاس���ی و یاس���ادانان ،24لە نێو ئەو
دەوڵەتەدا دەس���ەاڵتێكی ناوەندی هەیە كە كاروباری دەوڵەت
بەڕێوە دەبات لە پسپۆڕییە دیاری كراوەكاندا ،بەاڵم پسپۆریی
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گرنگ���ن( :كاروباری دەرەوە ،بەرگری ،دارایی و پەروەردە) و
ئەم پس���پۆڕیانەی كە لە دەس���تووری فیدرالیدا دیاری كراون،
ل���ە سەرتاس���ەری دەوڵەت���ی فیدرال���دا ،بێ جی���اوازی پەیڕەو
دەكرێ���ن ،25ل���ە هەم���وو فیدرالییەكان���دا دەس���ەاڵتی فیدرال���ی
گرنگییەك���ەی لەوەدایە ،كە پەیوەندیی دەرەكی رێك دەخات و
لە ئەستۆیان دەگرێت ،بەاڵم چوارچێوە و ئاستی ئەو پرسانە
دی���اری نەكراون ،ب���ە گوێرەی سروش���تی فیدرالییە جێبەجێ
كراوەك���ە جی���اوازە ،لەگەڵ مان���ەوەی بوارەكان ل���ە زۆربەی
فیدرالییەكاندا .ئەو واڵتانەی كە لە فیدرالی پێك دێن ،بەشێكی
دیاری كراوی دەس���ەاڵتیان لە ب���واری پەیوەندیی دەرەكی بە
26
دەستەوە دەمێنێت.
دەستوری فیدرالی ئەم حوكم و ماددانەی تێدایە:
*چۆنێتیی دابەش كردنی پس���پۆڕی و دەس���ەاڵت لە بواری
پەیوەندی���ی دەرەك���ی ب���ە س���ەر دامەزراوەكان���ی دەوڵەت���ی
27
فیدرالدا.
* ك���ۆت و بەن���د كردن���ی پی���ادە كردن���ی ئەم پس���پۆڕی و
دەسەاڵتانە لە الیەن دەسەاڵتدارانی ویالیەتەكان.
ئەم ماددانەش ئەو كاروبارانە رێك دەخەن:
*بەڕێوە بردنی پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتان و رێكخراوەكانی
نێودەوڵەتیدا.
* مۆر كردنی پەیماننام���ە و رێككەوتننامەی نێودەوڵەتی و
پەسند كردن و جێبەجێ كردنیان.
* رێكخستنی كاری دەزگاكان لە هەردوو بواری دیپلۆماسی
28
و كونسوڵخانەدا.
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پاش���خانی مێژووی���ی دامەزراندن���ی هەرێمی كوردس���تان-
عیراق
دوای شەڕی كوێت لە ساڵی 1991دا و دەركردنی هێزەكانی
عی���راق لەو واڵتە بە زەبری هێ���زی هاوپەیمانان ،لە زۆربەی
ناوچەكان���ی عیراق���دا راپەڕینی میللی بەرپا ب���وو ،لەوانەش لە
ناوچەی كوردی كە توانرا سەربازگە و ئیدارەكانی حكوومەت
كۆنت���رۆڵ بكرێ���ن ،بەاڵم لەگ���ەڵ ئەو گۆڕانكارییەی بە س���ەر
رووداوەكان���دا هات ،حكوومەتی عی���راق توانیی جارێكی دیكە
دەسەاڵتی بە سەر ناوچەكانی باشووری عیراقدا بسەپێنێتەوە،
بەاڵم لە ناوچەی كوردیدا تەنیا توانیی ش���ارە س���ەرەكییەكان
كۆنت���رۆڵ بكاتەوە ،كەچی ناوچەكانی دەرەوەی ئەو ش���ارانە
ه���ەر ل���ە ژێر كۆنترۆڵ���ی هێزەكانی كورددا مان���ەوە ،لە 23ی
تشرینی یەكەمی 1991دا ،حكوومەتی عیراق لە ناكاو بڕیاری
دا ئیدارەكانی لە ناوچەكە بكشێنێتەوە .ئەوەش بووە هۆی پەیدا
بوونی بۆش���ایی ئیداری و یاسایی ،دواتر بەرەی كوردستانی
بەڕێ���وە بردن���ی كاروب���اری ناوچەكەی گرتە ئەس���تۆ ،29واتە
س���ەپاندنی دەس���ەاڵتی دیفاكتۆ (ئەمری واقی���ع) ،de facto:كە
دوای ماوەی���ەك بڕی���ار درا هەڵبژاردن���ی یەك���ەم پەرلەمان���ی
كوردی بەڕێوە بچێت.
ئ���ەم هەڵبژاردن���ە لە 19ی مایس���ی 1992دا بەڕێوە چوو ،لە
ئەنجام���دا پەرلەمانێكی ناوخۆیی هاتە كای���ەوە و حكوومەتی
هەرێمی���ش لە 5ی تەمموزی  1992دامەزرا .لە 4ی تش���رینی
دووەم���ی  1992پەرلەمان���ی كوردی بڕیاری دا ،كە ش���ێوەی
پەیوەندی لەگەڵ ناوەند بە ش���ێوازێكی تازە بێت كە شێوازی
فیدرالییە.
دوای گۆڕان���كاری لە سیس���تەمی سیاس���یی عی���راق لە 9ی
نیس���انی 2003دا ،عیراق بە پێی بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایش
ژمارە  1483لە 22ی ئایاری 2003دا ،كەوتە ژێر دەس���ەاڵتی
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داگیركردنەوە .دواتر یاسای بەڕێوە بردنی دەوڵەت بۆ قۆناغی
راگواس���تە لە 8ی ئ���اداری 2004دا دەرچوو ،كە لە ش���ێوەی
یاس���ای بااڵ بوو لە عیراقدا ،30ئەم یاسایە رەوشی ئەو كاتەی
ناوچەی كوردی بە هەرێمێكی فیدرال ناساند ،31ددانی پێدا نا،
ئەم بڕیارەش لە دەس���تووری ساڵی 2005ی كۆماری عیراقدا
دووپات كرایەوە.32
ش���ێوەی دەوڵەت���ی عیراق ،بە پێی یاس���ای بەڕێ���وە بردنی
دەوڵەت بۆ قۆناغی راگواس���تە  ،2004لە دەوڵەتێكی س���ادەوە
ب���ۆ دەوڵەتێكی فیدرال گ���ۆڕا ،33بۆیە وا پێویس���تی دەكرد كە
دەس���ەاڵتی حكوومەت���ی فی���درال و دەس���ەاڵتی هەرێم���ەكان
دەست نیش���ان بكرێن .دەس���تووری 2005ی كۆماری عیراق
ئەو دەسەاڵتانەی لە دەروازەی چوارەمی (ماددەكانی  109تا
 )115رێك خست ،ئەو دەسەاڵتانەش سێ جۆرن:
*دەس���ەاڵتی تایبەت بە حكوومەتی فیدرال (ماددەكانی 109
تا .)113
*دەس���ەاڵتی هاوب���ەش ل���ە نێ���وان حكوومەت���ی فی���درال و
هەرێمەكان (ماددەی .)114
*دەس���ەاڵتی هەرێم���ەكان ،هەروەه���ا ئ���ەو پارێزگایان���ەی
گرێدراوی هەرێم نین (ماددەی .)115
ل���ەم لێكۆڵینەوەی���ەدا ،ئ���ەوەی ب���ە المانەوە گرنگ���ە ،پێگەی
نێودەوڵەتی���ی عیراقە لە چوارچێوەی سیاس���ەتی دەرەوە ،ئایا
دەك���رێ لە میانی عیراقدا پێگەی هەرێمی كوردس���تانی عیراق
ل���ە سیاس���ەتی نێودەوڵەتیدا دی���ار بكرێت؟ دەس���توورەكە لە
ماددەی 110دا دووپاتی كردووەتەوە ،كە سیاس���ەتی دەرەوە
و نوێنەرایەتی كردنی دیپلۆماس���ی و پەیماننامە و سیاس���ەتی
ئاب���ووری و بازرگانی���ی دەرەوە ،تەنیا لە دەس���ەاڵتی فیدرالدا
34
دەبن.
بارودۆخ���ی نێودەوڵەتی���ی عی���راق كەوتە ژێ���ر كاریگەریی
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پاش���ماوەكانی رژێمی پێشووەوە .دواتر عیراق بە تەواوی لە
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دابڕا بوو ،هەروەها گەمارۆی ئابووریی
بە سەردا سەپێندرا بوو ،لە ئەنجامی سزای ئابووری كە نەتەوە
یەكگرتووەكان بە سەریدا سەپاند بووی .لەبەر ئەوەی سوپای
عی���راق لە ئابی 1990دا چووە نێو خاكی دەوڵەتی كوێتەوە و
داگی���ری ك���رد .بۆیە دەبوو عیراق پێگ���ەی نێودەوڵەتیی خۆی
بەدەس���ت بێنێت���ەوە ،وەك دەوڵەتێكی ئاش���تیخواز و هاوكار،
بەاڵم ئەم ئەركە زۆر س���ەخت ب���وو ،لەبەر ئەوەی پەیوەندیی
عیراق لەگەڵ دەوڵەتانی دیكە نەگەڕا بووەوە دۆخی ئاس���ایی
خ���ۆی ،ب���ە تایبەتیش دەوڵەتانی دراوس���ێ ،بۆیە تا ئێس���تاش
عی���راق نەیتوانی���وە پێگ���ەی نێودەوڵەتیی خۆی بچەس���پێنێت،
لەب���ەر هەندێ فاكت���ەری نێودەوڵەتی و ئیقلیمی و ناوخۆیی،35
بۆیە پێگەی عیراق لە سیاس���ەتی نێودەوڵەتیدا ئەوەندە پەسند
و خوازراو نییە ،پێویستیی بە هەوڵی چڕترە بۆ بنیاتنانەوەی
پێگەیەك���ی بەهێز ك���ە بەرژەوەندیی بااڵی عیراق بەدی بێنێت.
ل���ە بەردەم ئەم حاڵەتەدا چی لە هەرێمی كوردس���تانی عیراق
پێویستە تاكوو پێگەیەكی نێودەوڵەتی بۆ خۆی وەدی بێنێت؟
ئایا دەتوانێ ئەم پێگەیە بەدەست بێنێت؟
ش���ا رێس���ا لە دەوڵەت���ی فیدرال���دا بریتییە ل���ەوەی ،كە پێگە
نێودەوڵەتییەكەی ،لە ئەركەكانی حكوومەتی فیدرالە ،دەوڵەتی
فیدرالی���ش بە تەنیا خ���ۆی خاوەن كەس���ایەتیی نێودەوڵەتییە،
لە كاتێكدا هەرێم و كانتۆنەكان وەك كەس���ایەتیی یاس���ایی و
نێودەوڵەتی ددانیان پێدا ناندرێت ،بەڵكوو هەروەك پرۆفیسۆر
(ش���افیعی محەمەد بەش���یر) دووپاتی دەكاتەوە ،كە بەخشینی
م���اف ب���ە هەرێ���م و كانتۆن ی���ان ویالی���ەت بۆ م���ۆر كردنی
رێككەوتننامەی ناسیاس���ی ،مافی كەس���ایەتیی نێودەوڵەتییان
پێ نابەخشێت.36
لەب���ەر ئ���ەوە ئەركێكی س���ەخت و قورس بوو ب���ۆ هەرێمی
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كوردستانی عیراق كە ئەو جۆرە كەسایەتییە بەدەست بێنێت،
بەاڵم زەحمەتەكە كەمتر بوو لەوەی پێگەیەكی نێودەوڵەتی بۆ
خۆی مس���ۆگەر بكات ،بۆیە ئەم پرسیارە دێتە پێشەوە :چۆن
هەرێمێكی فیدرالیی دەتوانێت پێگەیەكی نێودەوڵەتی بەدەست
بێنێت ،ب���ێ ئەوەی كەس���ایەتییەكی نێودەوڵەتی���ی هەبێت؟ بە
زمانێكی دی ،ئایا پێگەی نێودەوڵەتی مەرجە بۆ بەدەست هێنانی
كەسایەتیی نێودەوڵەتی؟ یان ئایا دەكرێ هەرێمێك پێگەیەكی
نێودەوڵەتی���ی هەبێت بە چاوپۆش���ین لەوەی كە كەس���ایەتیی
نێودەوڵەتی���ی هەبێ���ت؟ هەرێم ل���ە رەوش���ێكی نائارامدا بوو،
چونكە بە هیوای ئەوە بوو پەیوەندیی ئیقلیمی و نێودەوڵەتیی
خۆی بەهێز بكات ،بەاڵم لە بەردەم دوو بەربەستدا بوو:
بەربەس���تی دەس���تووری :دەس���تووری 2005ی عی���راق
دەس���ەاڵتی بە حكوومەت���ی فیدرال داوە نەخش���ە و جێبەجێ
كردنی سیاسەتی دەرەوە پیادە بكات ،بە شێوەیەك هەرێمەكان
بۆیان نییە بەشداری لەو بوارە گرنگەی دەوڵەتدا بكەن.37
بەربەستی نێودەوڵەتی :پەیوەستە بە پرەنسیپەكانی یاسای
نێودەوڵەت���ی كە ئ���ەوە دووپات دەكەنەوە ،ك���ە دەوڵەت (نەك
بەشێك لە دەوڵەت) مافی كەسایەتیی دەوڵەتیی هەیە.38
لە بەردەم ئەو بەربەس���تانەدا چۆن هەرێمی كوردس���تان لە
پێناو بنیاتنانی (پێگەیەكی نێودەوڵەتی) بۆ خۆی هەڵسوكەوت
دەكات؟
دواب���ەدوای راپەڕینەك���ەی س���اڵی 1991ی گەل���ی ك���ورد و
پێكهێنانی پەرلەمان و حكوومەتی ناوخۆیی كورد ،وەزارەتێك
بە ناوی (وەزارەتی یارمەتیی مرۆڤایەتی و هاوكاری) دامەزرا،
كە دەبوو ئەركی بنیاتنان و بەهێز كردنی پەیوەندیی دەرەكی
و نوێنەرایەتی كردنی هەرێمی لە دەرەوە لە ئەس���تۆ بگرتایە،
ئەوی���ش لەبەر چەن���د هۆیەك ،لەوانە هەرێمی كوردس���تان و
دەزگاكانی سیاس���یی ئەو ،بە بێ هیچ پش���تیوانییەكی یاسایی
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ناوخۆی���ی و نێودەوڵەتی دەس���ەاڵتیان پیادە دەك���رد ،چونكە
هیچ یاس���ا یان بڕیارێكی نێودەوڵەتی سەبارەت بە دەسەاڵتی
سیاس���ی لە هەرێم ل���ە الی���ەن دەس���تەیەكی نێودەوڵەتییەوە،
وەك نەت���ەوە یەكگرتووەكان دەرنەچوو .لە ناوخۆش���دا هیچ
پش���تیوانییەكی یاس���ایی نەب���وو ،هەرچەن���دە فیدرال���ی بڕیار
درا ب���وو ،وەك ش���ێوازێكی سیس���تەمی حوكمڕان���ی لە الیەن
پەرلەمان���ی كوردس���تانەوە بڕی���اری پ���ێ دەرچوو ب���وو ،39لە
س���ەر ئەو بنەمای���ەی كە ئاماژەمان پێ ك���رد ،دەبوو هەرێمی
كوردس���تانی عیراق بە دوای رێیەك یان ئامرازێكدا بگەڕابایە
بۆ بنیاتنانی پێگەیەكی نێودەوڵەتی ،بەاڵم چۆن؟
-1یاسای رێكخستنی ناوخۆیی
 -1-1وەزارەتی یارمەتیی مرۆڤایەتی و هاوكاری
هەروەك ئاماژەمان پێ كرد ،پێكهێنانی وەزارەتێكی تایبەت
كە ئەركی رێكخس���تنی پەیوەندی بێت لەگەڵ دەرەوەدا ،مانای
وای���ە دەزگایەكی تایبەتی حكوومی هەی���ە هەماهەنگی دەكات
و كاروب���اری هەرێ���م لەگەڵ دەرەوەدا رێ���ك دەخات ،بە پێی
یاس���ای (وەزارەتی یارمەتی���ی مرۆڤایەتی و هاوكاری) ژمارە
20ی س���اڵی  ،1993ك���ە ل���ە پەرلەمانی هەرێمی كوردس���تانی
عیراقەوە دەرچووە ،ئەركەكان���ی وەزارەتەكەش پەیوەندییان
بەم خااڵنەوە هەیە:
*پەیوەن���دی كردن ب���ە رێكخراوی مرۆیی یان سیاس���ی و
دەزگاكانی راگەیاندن.
*كار كردن بۆ دابین كردنی پش���تیوانیی دارایی و واتایی و
سیاسی بۆ هەرێم.
*دابین كردنی كورسیی خوێندن لە واڵتانی دۆستدا.
*هەماهەنگ���ی ك���ردن لە نێ���وان رێكخراوەكان���ی جیهانی و
ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم.
*رێكخس���تنی پەیوەن���دی لەگ���ەڵ رەوەندی كوردس���تانی و
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رێكخراوەكانیان لە دەرەوەی هەرێم بە مەبەستی هاوكاری.
*رێكخستنی چوونە دەرەوە لە هەرێم و هاتنە ناوەوەی.
*كردنەوەی نووس���ینگەی نوێنەرایەتی���ی هەرێم لە دەرەوە
ب���ە رەزامەندی���ی س���ەرۆكایەتیی ئەنجومەن���ی وەزی���ران و
سەرپەرشتی كردنیان.
 -2-1فەرمانگ���ەی پەیوەندییەكان���ی دەرەوە لە ئەنجومەنی
وەزیرانی هەرێم:
كابین���ەی پێنجەم���ی حكوومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان لە
2006/5/7دا وەزارەت���ی یارمەتی���ی مرۆڤایەت���ی و هاوكاریی
تێ���دا نەب���وو ،بۆیە دیار نەبوو ك���ێ پەیوەندییەكانی دەرەوەی
هەرێ���م بەڕێوە دەب���ات ،بەاڵم ب���ە پێكهێنان���ی فەرمانگەیەكی
تایب���ەت بە پەیوەندییەكانی دەرەوە ل���ە ئەنجومەنی وەزیراندا
بە پێی ماددە ()22ی پەیڕەوی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی
كوردس���تانی عیراق ژمارە()1ی س���اڵی  ،2006روون بووەوە
ك���ە ئ���ەم پەیوەندییانە راس���تەوخۆ ل���ە الیەن س���ەرۆكایەتیی
ئەنجومەنی وەزیران���ەوە بەڕێوە دەچن ،هەروەها فەرمانگەی
پەیوەندییەكان���ی دەرەوەش بوو بە فەرمانگەیەكی تایبەتمەند،
كە كاروباری پەیوەست بە پەیوەندییەكانی دەرەوە لە ئەستۆ
دەگرێ���ت ،40بۆیە ب���ە پێی فەرمانێك كە ل���ە 2008/12/24دا لە
س���ەرۆكایەتیی ئەنجومەن���ی وەزیرانی هەرێم���ەوە دەرچووە
(كە پش���تی بە بڕگە 4ی ماددەی 121ی دەس���تووری 2005ی
كۆماری عیراق بەس���تووە) ،كاروباری ئ���ەم فەرمانگەیە رێك
خرا.41
-2چوارچێوەی نێودەوڵەتی
-1-2نەتەوە یەكگرتووەكان:
بڕیاری 688ی ساڵی 1991
دواب���ەدوای راپەڕینی ئاداری 1991ی گەل���ی كورد ،دۆزی
كورد چووە قۆناغێكی تازە و هەس���تیارەوە ،كێش���ەیەك هاتە
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ئ���اراوە ،ك���ە پەیوەندی���ی بە ئاس���ایش و ئاش���تیی جیهانییەوە
هەیە ،دواتر رەهەندێكی نێودەوڵەتیی بە بەردا بڕا ،س���یماكانی
لەگ���ەڵ بڕیارێكی نێودەوڵەتیدا وەدەر كەوتن ،ئەویش بڕیاری
ئەنجومەن���ی ئاس���ایش ب���وو بە ژم���ارە  688لە 5ی نیس���انی
1991دا ،كە بە ئاش���كرا ئاماژەی بۆ سەركوت كردنی خەڵكی
س���ڤیل دەك���رد ،ئەو ناوچانەش���ی گرت���ەوە ك���ە كوردیان لێ
نیش���تەجێیە (بۆ یەكەمین ج���ارە بڕیارێكی نێودەوڵەتی بێت و
ئاماژە بە كارەس���اتی كورد لە عیراقدا بكات) .ئەو س���ەركوت
كردن���ە ب���ووە ه���ۆی ئ���ەوەی ئاوارەیەكی زۆر بڕژێنە س���ەر
س���نووری نێودەوڵەتی ،ئەمەش هەڕەشە بوو بۆ سەر ئاشتی
و ئاسایشی نێودەوڵەتی.
ئەنجومەنەكە داوای لە عیراق كرد یەكسەر ئەو مەترسییەی
س���ەر ئاسایش و ئاش���تیی نێودەوڵەتییە البەرێت و سەركوت
كردن رابگرێت و كار بكات بۆ دەس���ت پێ كردنی دانوستانی
ك���راوە ،ب���ە لەبەر چاو گرتنی مافی مرۆڤ و مافی سیاس���یی
هەم���وو هاوواڵتیان���ی عی���راق .هەروەها یەكس���ەر رێگە بدات
رێكخراوی مرۆیی نێودەوڵەتی بگەنە ئەو ش���وێنانە و كۆمەك
بدەن���ە هەموو ئەوان���ەی لە عیراق پێویس���تیان ب���ە هاوكاری
هەیە.42
لە س���ەر بنەمای ئەو بڕیارە یەكەم پەیوەندی بۆ دەسەاڵتی
دیفاكتۆ :ئەمری واقیع  de factoلە ناوچەی كوردنشیندا لەگەڵ
رێكخراو و دەزگاكانی نێودەوڵەتی دەستی پێ كرد ،كە دواتر
ب���ە ه���ۆی دامەزراندنی پەرلەمان���ی كوردس���تان و پێكهێنانی
یەكەمین كابینەی حكوومەتی هەرێمی كوردس���تان لە عیراق،
زیاتر توند و تۆڵتر بوو.43
بڕیاری 986ی ساڵی 1995
ل���ە ئاكام���ی تێكچوون���ی بارودۆخ���ی مرۆیی لە عی���راق بە
هۆی س���ەپاندنی سزای س���ەختی ئابوورییەوە ،كە بە بڕیاری
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661ی ئەنجومەنی ئاس���ایش لە 6ی ئابی 1990دا بە س���ەریدا
س���ەپێندرا ،هەروەها پێكهێنانی لیژنەی سزاكان(لیژنەی )661
بۆ سەرپەرش���تی كردنی ئ���ەم بڕیارە ،ئەنجومەنی ئاس���ایش
چاوی بە رەوشەكەدا خشاندەوە بە پێی بڕیاری  666لە 13ی
ئەیلوول���ی 1990دا ،ك���ە دواتر بڕیار درا لە روانگەی س���ووك
كردن���ی مەینەتی���ی مرۆییەوە خۆراك بە دانیش���توانی س���ڤیل
بدرێت.
ئەم دۆخە هەر بەردەوام بوو ،رەوشی مرۆییش لە عیراقدا
تا دەهات خراپتر دەبوو (لە هەمان كاتدا هەرێمی كوردستانی
عیراقی���ش بەدەس���ت س���زای نێودەوڵەتی و گەمارۆی س���ەر
حكوومەت���ی ناوەندەوە دەینااڵند) ،بۆیە ئەنجومەنی ئاس���ایش
بڕیاری 986ی لە 14ی نیس���انی 1995دا دەركرد (ئەم بڕیارە
ب���ە بەرنام���ەی نەوت بەرانب���ەر بە خۆراك ناس���را) ،44كە بەم
پێی���ە رێ ب���ە دەوڵەت���ان درا بۆ مەبەس���تی مرۆی���ی ،نەوت و
بەرهەمەكان���ی نەوت لە عیراقەوە ه���اوردە بكەن ،كە بۆ هەر
سێ مانگ لە یەك بلیۆن دۆالر تێپەڕ نەكات .داوا لە سكرتێری
نەتەوە یەكگرتووەكانیش كرا ،حیس���ابێك بۆ بەرزەفت كردنی
مەبەس���تەكانی ئەم بڕیارە بكاتەوە ،هاوكات هەر س���ێ مانگ
جارێك  130تا  150ملیۆن دۆالر بۆ بەرنامەی مرۆیی نەتەوە
یەكگرتووەكان تەرخان بكات ،كە بە هاوبەش���یی ئاژانسەكان
لە دهۆك و هەولێر و س���لێمانی بەڕێوە دەچێت .ئەمەش بەو
مانای���ەی رێ���ژەی  %13بۆ %15ی پوختەی پ���ارەی بەرنامەكە
بۆ ئەو س���ێ پارێزگایە تەرخان بكرێت ،كە بە تەواوی لە ژێر
دەسەاڵتی حكوومەتی هەرێمی كوردستاندان ،بە شێوەیەك كە
ئەو بڕە پارەیە راستەوخۆ لە الیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە
ب���ە هەماهەنگی لەگ���ەڵ حكوومەتی هەرێم خ���ەرج بكرێت ،بۆ
ئەم���ەش نەت���ەوە یەكگرت���ووەكان راس���تەوخۆ هەماهەنگی و
دانوس���تانی لەگەڵ ئیدارەی ئەو پارێزگایانە ،هەروەها لەگەڵ

81
پێگەی هەرێمی كوردستان  -عیراق لە سیاسەتی جیهانیدا

حكوومەتی بەغدا دەست پێ كرد.45
ئ���ەو بەرنامەیە تا  2003بەردەوام ب���وو ،دواتر ئەنجومەنی
ئاس���ایش بڕیاری ژم���ارە 1483ی لە 22ی نیس���انی 2003دا
دەركرد ،رۆژی 21ی تش���رینی دووەم���ی 2003ی وەك كۆتا
رۆژی ئ���ەم بڕیارە دەس���ت نیش���ان كرد .لە میان���ی جێبەجێ
كردن���ی ئ���ەو بەرنامەیەدا دەرف���ەت بۆ حكوومەت���ی هەرێمی
كوردس���تان هەڵكەوت تا لەگەڵ نەت���ەوە یەكگرتووەكاندا كار
ب���كات ،وەك حكوومەتێكی ناوخۆیی مامەڵ���ەی لەگەڵدا بكات،
لەم رووەوە لیژنەیەكی بااڵ پێكهات كە نوێنەرانی حكوومەتی
هەرێم و نەتەوە یەكگرتووەكانی تێدا بوو بۆ دەس���ت نیش���ان
كردنی پێداویستی مرۆیی لە هەرێمی كوردستاندا.
-2-2دەوڵەتان
چەن���د دەوڵەتێ���ك رۆڵێك���ی گرنگی���ان ل���ە خس���تنە ڕووی
هەرێمی كوردس���تان لە سەر ش���انۆی سیاسەتی نێودەوڵەتی
گێڕا ،لەوانە ویالیەتە یەكگرتووەكان و فەرەنس���ا و بەریتانیا.
ویالیەت���ە یەكگرتووەكان���ی ئەمری���كا وەك دیفاكت���ۆ مامەڵەی
لەگەڵ هەرێمی كوردس���تاندا كرد ،بە شێوەیەك كە پەیوەندیی
تەواوی لەگەڵ حكوومەتی هەرێمدا بەتین كرد و چاالكییەكانی
بەم ئاراستەیەدا چڕتر كردەوە ،لەوانە:
*س���ەردانێكی گرنگ���ی ش���اندی ب���ااڵی ك���ورد (ه���ەردوو
س���ەرۆك مەس���عوود بارزانی و جەالل تاڵەبانی) بۆ واش���نتن
ل���ە 1992/7/29دا ،ش���اندەكەش ل���ە نیوی���ۆرك ب���ە یاوەری���ی
ئۆپۆزسیۆنی عیراق لەگەڵ (جێمس بێكەر) وەزیری دەرەوەی
ئەمریكا لە 1992/8/8دا كۆبوونەوە.
*ل���ە 1993/5/5دا لەگ���ەڵ (لی هاملتۆن) س���ەرۆكی لیژنەی
پەیوەندییەكانی دەرەوەی كۆنگرێسی ئەمریكا كۆبووەوە ،كە
پش���تیوانیی خ���ۆی بۆ خەباتی گەل���ی كورد لە پێن���او ئازادیدا
دووپات كردەوە.46
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*دەست تێوەردانی واشنتن لە پێناو كۆتایی هێنان بە ملمالنێی
چەكداریی نێوان (پارتی دیموكراتی كوردس���تان) و (یەكێتیی
نیش���تیمانیی كوردس���تان) كە لە س���اڵی  1994س���ەری هەڵدا،
ل���ەم رووەوە چەندین جار پەیوەندی ك���را و دواتر لە رۆژی
17ی ئەیلوول���ی 1998دا ،بە چاودێری���ی وەزارەتی دەرەوەی
ئەمریكا ،گەیشتنە رێككەوتننامەیەكی ئاشت بوونەوە و ئاشتی
لە واشنتن.
ئەم���ەش بەڵگەی بای���ەخ پێدان���ی ئەمریكایە ب���ە پەرەپێدانی
بارودۆخ���ی هەرێمی كوردس���تان و كار كردنی بەردەوام بۆ
كۆتایی هێنان بە كێش���ەكانی لە پێناو یەكخس���تنی سیاس���ەتی
هەرێ���م .ئ���ەم پەیوەندیی���ە دوای رووخانی رژێمی پێش���ووی
عی���راق ل���ە 2003/4/9دا زیاتر پەرەی س���ەند ،چەندین ش���اند
و كەس���ایەتیی ئەمریك���ی س���ەردانی كوردس���تانیان كرد ،لەو
چاالكییانەش:
*س���ەردانی وەزیری بەرگری���ی ئەمریكا بە یاوەریی گەورە
بەرپرسانی وەزارەت لە 2003/7/20دا.
*ل���ە 2005/10/25دا (ج���ۆرج ب���وش) س���ەرۆكی ئەمری���كا
لە كۆش���كی س���پی پێش���وازیی لە رێزدار مەس���عوود بارزانی
سەرۆكی هەرێمی كوردستان كرد.
*س���ەردانی جێگری س���ەرۆكی ئەمریكا بە س���ەرۆكایەتیی
شاندێكی فەرمی بۆ هەرێمی كوردستان لە 2008/3/18دا ،كە
الیەن سەرۆكی هەرێمەوە پێشوازییان لێ كرا.
نموون���ەی ئ���ەو پەیوەندییانە روونی دەكەن���ەوە ،كە هەرێم
پێگەیەكی هەیە و سەرنجی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكای
راكێشاوە ،ئەویش لە هەوڵی ئەوەدایە كە پێگەیەكی گرنگی لە
چوارچێوەی سیاسەت و ئەگەرەكانی هەرێمدا هەبێت.
بەریتانیاش لەم ب���وارەدا لە پاش نەبووە ،بەڵكوو بایەخێكی
بەرچاوی بە پەرەس���ەندنی كاروباری هەرێمی كوردستان دا
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بوو .لەم رووەوە چاالكیی هەبوو لە پێناو بنیاتنانی بناغەیەكی
بەتینی پەیوەندی لەگەڵ هەرێمی كوردستاندا.
مێ���ژووی پەیوەندیی بەریتانیا لەگەڵ ك���وردی عیراق كۆنە
و ب���ۆ س���ەردەمی داگیر كردن���ی عیراق لە الی���ەن بەریتانیاوە
دەگەڕێت���ەوە ،ك���ە ئەوكات���ە هەوڵێك���ی زۆری دا ب���ۆ یەكالیی
كردن���ەوەی كێش���ەی ویالیەت���ی مووس���ڵ ب���ۆ عی���راق .ئ���ەو
بایەخدانەش كاریگەریی راستەوخۆی بە پەرەسەندنی رووداو
و سیاس���ەتەوە هەبوو لە عیراق و ناوچەكەدا ،بەاڵم راپەڕینی
 1991خاڵی وەرچەرخانی ئەو پەیوەندیانە بوو ،بە شێوەیەك
كە بەریتانیا بەم ئاستە گرنگییەكی زۆر بە هەرێمی كوردستان
و رووداوەكان دەدات .بایەخدان���ی بەریتانی���ا دوای رووخانی
رژێم لە 9ی نیسانی  2003زیاتر بوو ،47كاتێ چەندین شاندی
فەرمی و نافەرمیی ئەو واڵتە بەردەوام روویان لە هەرێم كرد
و بە پێچەوانەوەش ،ئەمەش هەندێ لەو چاالكییانەیە:
*لە 17ی ش���وباتی 2003دا لە لەندەن (تۆنی بلێر) سەرۆك
وەزیرانی بەریتانیا پێشوازیی لە سەرۆكی حكوومەتی هەرێم
كرد.
*لە 24ی نیسانی 2008دا ،دەیڤید میلیباند وەزیری دەرەوەی
بەریتانی���ا گەیش���تە هەرێ���م و لە الی���ەن س���ەرۆكی هەرێم و
سەرۆكی وەزیرانەوە پێشوازی كرا.48
فەرەنس���اش یەكێ���ك ب���وو ل���ەو دەوڵەتان���ەی بایەخیان بە
پەرەس���ەندنی رووداوەكانی كوردس���تان دا ،بە شێوەیەك كە
رێكخراوی (فرانس لیبرتی) 49گرنگییەكی بەرچاوی بە كولتوور
و ناسنامەی كورد دا و ئەم چاالكییانەی بۆ بەڕێوە برد:
*س���یمینارێك دەربارەی (ناس���نامەی كولتووریی كورد) لە
1989/10/15-14دا.
*كۆنگرەیەك دەربارەی (دۆزی كورد) لە ساڵی 1992دا.
ئەم گرنگی پێدانە بە ش���ێوەیەكی فراوانت���ر دوای راپەڕینی
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 1991ب���ەردەوام ب���وو ،فەرەنس���اش دەس���ت پێش���خەر بوو
ل���ە دەركردن���ی بڕی���اری 688ی ئەنجومەن���ی ئاسایش���دا ،لەو
چاالكییانەی كە بۆ بەتین كردنی پەیوەندییەكان نواندی:
*پێش���وازی كردنی بەڕێز (هۆالند) س���ەرۆكی فەرەنس���ا لە
بەڕێز مەسعوود بارزانی لە حوزەیرانی 2013دا.
*پێشوازی كردنی بەڕێز فرانسوا میتران سەرۆكی فەرەنسا
ل���ە هەردوو س���ەركردە ،بەڕێزان مەس���عوود بازانی و جەالل
50
تاڵەبانی لە 19ی مایسی 1993دا.
*كردنەوەی كونسوڵخانەی فەرەنسا لە هەولێر لە رێكەوتی
1ی حوزەیران���ی  2008ل���ە الیەن بێرنارد كۆش���نەر وەزیری
51
دەرەوەی فەرەنساوە.
*كردنەوەی مەڵبەندی رۆشنبیریی فەرەنسا لە هەولێر.
*كردنەوەی پەیمانگەی فەرەنس���ی بۆ رۆژهەاڵتی نزیك لە
هەولێر لە رێكەوتی 2012دا.
*س���یمینارێك ل���ە پەرلەمان���ی فەرەنس���ا ل���ە 2013/2/23دا
سەبارەت بە پەیمانگەی كوردی لە پاریس ،هەروەها دەربارەی
پەرەسەندنی دۆزی كورد.
*یاداشتی هاوكاریی نێوان كۆماری فەرەنسا و حكوومەتی
هەرێمی كوردستانی عیراق لە 15ی حوزەیرانی 2010دا .ئەو
یاداشتە لە سەر ئەو بنەمایە واژۆ كرا:
حكوومەت���ی فەرەنس���ا و حكوومەتی هەرێمی كوردس���تانی
عیراق ئەم یاداش���تە واژۆ دەكەن ،لە چوارچێوەی پەیوەندیی
ت���ازەی نێوان حكوومەت���ی كۆماری فەرەنس���ا و حكوومەتی
عیراق���ی فیدرال���دا ،ه���ەر ب���ە پێ���ی ئ���ەو رێككەوتننامەیەی بە
هاوبەش���ی لە نێ���وان ه���ەردوو ال ل���ە رۆژی 2009/11/15دا
ل���ە بواری رۆش���نبیری و زانس���تی و تەكنیك���ی و هاوكاریی
گەش���ەپێداندا واژۆ ك���را ،هەروەه���ا ب���ە پێی ئ���ەو مەرجانەی
دەس���تووری عیراق دایناون ،كە ماف ب���ە هەرێمەكان دەدات

بەرنام���ەی هاوكاریی دەرەوە پیادە بكەن ،لە رووی جێبەجێ
كردنی بەرنامەكانی هاوكاریی دەرەوە لە بواری رۆش���نبیری
و پەروەردەی���ی و ئاب���ووری و پەرەپێدان���ی كۆمەاڵیەتی���دا،
هیوادارین ئەم پەیوەندییانە لە بواری بازرگانی و ئابووری و
رۆشنبیرییش هەر پەرە بستێنن.
*یەك���ەم :پەرەپێدان���ی هاوكاری���ی ئاب���ووری و بازرگانی و
52
بووژاندنەوەی ژێرخان.
*دووەم :هاوكاریی كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری و ئاڵوگۆڕی
53
پەروەردەیی.
*س���ێیەم :هاوكاریی فەرمی و دابین كردنی ش���ارەزایی بۆ
54
حكوومەتی هەرێم.
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هەوڵەكان���ی بنیاتنان���ی پێگەیەك���ی نێودەوڵەتی ب���ۆ هەرێمی
كوردستانی عیراق لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا:
دۆخی نایەقین !
بە گوێرەی ئەوەی پێشوو ،هەوڵێكی چڕوپڕ درا بۆ بەدەست
هێنان���ی پێگەیەك���ی نێودەوڵەت���ی ب���ۆ هەرێم���ی كوردس���تانی
عیراق لە گۆڕەپانی سیاس���ەتی نێودەوڵەت���ی و لە كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی���دا .ئەم ئەركەش ئاس���ان نەبوو ،تا ئێس���تاش زۆر
زەحمەتە و پڕیەتی لە ئاس���تەنگ و بەربەس���ت ،بەاڵم تواندرا
هەندێ پێشكەوتن لەم رووەوە بێتە دی .حكوومەتی هەرێمی
كوردس���تان ل���ەم بارەیەوە زیاتر پەرژایە س���ەر چەند هۆكار
و ئامرازێ���ك بۆ پەرەپێدان���ی پەیوەندییەكان لەگ���ەڵ الیەنانی
جیاجی���ای نێودەوڵەت���ی (وات���ە لەگ���ەڵ یەك���ەی دەوڵەت���ی و
نادەوڵەتیدا).
گرنگترین ئەو ئامراز و رێگایانەش:
*نەوت
*وەبەرهێنان

*پەیوەندیی كولتووری
*پەیوەندیی دەرەوە
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-1نەوت:
 55عیراق لە رووی یەدەگی نەوتی دۆزراوەوە ،بە گرنگترین
دەوڵەت دادەندرێت .بە پێی داتای ورد كە جێی متمانەیە ،یەدەگی
نەوت���ی عیراق دەگاتە  115ملیار بەرمیل ،56لە كاتێكدا یەدەگی
دووپات كراوەی نەوت لە هەرێمدا ئێس���تا دەگاتە نزیكەی 25
ملیار بەرمیل ،57هەرێمی كوردس���تان تەنانەت بەو بڕە نەوتە،
پێگەیەكی گرنكی لە نێو ئەو واڵتانەدا هەیە كە یەدەگی نەوتیان
هەیە ،ئەمەش بووەتە خاڵی راكێشان سەبارەت بە دەوڵەتانی
پێشكەوتووی پیشەس���ازی و كۆمپانیاكانی زەبەالحی بواری
نەوت ،58چونكە نزیكەی  50كۆمپانیای نەوت گرێبەس���تی كار
59
كردنیان لە كێڵگەكانی نەوتی هەرێمدا هەیە.
-2وەبەرهێنان:
یاس���ای وەبەرهێن���ان ژم���ارە ()4ی س���اڵی  2006پرس���ی
وەبەرهێن���ان ل���ە هەرێم رێ���ك دەخات .بەم پێیەش دەس���تەی
وەبەرهێنان لە هەرێمی كوردستان دامەزرا ،چەندین هەنگاوی
گرنگ���ی ب���ۆ راكێش���انی وەبەرهێن���ەران هاویش���ت ،كۆمەڵێك
دەرفەتی وەبەرهێنانی لە هەرێمدا خس���تە ڕوو ،بۆیە چەندین
پرۆژەی نیشتەجێ بوون و هوتێل و وێستگەی وزەی كارەبا و
پرۆژەی دیكەی پیشەسازی لە هەرێم جێبەجێ كران .گۆڤارێكی
ئابووریی جیهانی تایبەت بە كاروباری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
گۆڤ���اری (مید) ،دووپاتی كردووەتەوە ك���ە لە نیوەی یەكەمی
س���اڵی 2012دا وەبەرهێنانی بیانی لە كوردس���تاندا بەرزترین
ئاس���تی بە خۆی���ەوە دیوە ،كە گەیش���تووەتە  3،4ملیار دۆالر.
هەروەها ژمارەی كۆمپانی���اكان روو لە زیاد بوونە ،ئەوانەی
ئارەزووی وەبەرهێنان دەكەن لە هەرێمی كوردس���تاندا ،وەك
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دەس���تپێكی چاالكییەكانیان لە سەرتاسەری عیراقدا هەوڵی بۆ
دەدەن .گۆڤارەكە روونی كردەوە كە یاس���ای وەبەرهێنان لە
هەرێمی كوردس���تان كلیلێك بوو بۆ هاندان���ی وەبەرهێنەران،
چونكە یاس���ایەكی هەرە لیبرالە لە ناوچەكەدا ،هاوكات لەبەر
ئەوەی بۆ ماوەی دە ساڵ كۆمپانیای بیانی لە باج دەبەخشێت.
ئەو گۆڤارە ئاماژەی بەوەش كردووە ،كە قەبارەی وەبەرهێنان
لە س���اڵی 2006ـ���ەوە تا  2012گەیش���تووەتە  21ملیار دۆالر.
دەس���تەی وەبەرهێنانی���ش ل���ە هەرێم���دا ل���ە بەیاننامەیەك���ی
رۆژی 29ی ئای���اری 2012دا دووپات���ی كردەوە ،كە قەبارەی
وەبەرهێنان���ی بیان���ی و ناوخۆیی لە هەرێمی كوردس���تاندا بە
گشتی لەوەتەی یەكی ئابی 2006ـەوە تا كۆتایی مانگی ئایاری
60
 2012گەیشتووەتە نزیكەی  20ملیار دۆالر.
-3پەیوەندیی كولتووری:
یەك���ەم ش���ت ك���ە ب���ە بی���ردا دێ���ت ئەوەی���ە :ئای���ا فاكتەری
رۆش���نبیری (كولتووری) رۆڵ���ی لە پەیوەندی���ی نێودەوڵەتیدا
هەیە و بەش���داری لە پەرەپێدان���ی پەیوەندیی گەیاندنی نێوان
یەكەكانی نێودەوڵەتیدا دەكات؟ (مارسیل میرل) پرۆفیسۆری
فەرەنس���ایی پێی وایە ،سێ ئاراستەی سەرەكی هەوڵ دەدەن
رۆڵی رۆشنبیری لە پەیوەندیی نێودەوڵەتیدا دیاری بكەن:
-1ئەو ئاراستەیەی پێدانی رۆڵی سەربەخۆ بە رۆشنبیری لە
پەیوەندیی نێوان دەوڵەتاندا رەت دەكاتەوە ،چونكە رۆشنبیری
61
رەنگدانەوەی ملمالنێی كایەكانی دیكەیە.
-2ئاراس���تەی دووەم پێ���ی وای���ە رۆش���نبیری رۆڵی گرنگی
ل���ە پەیوەندی���ی نێودەوڵەتی���دا هەی���ە ،ب���ەاڵم ب���ە فاكتەرێك���ی
62
یەكالییكەرەوەی لە قەڵەم نادات.
-3ئاراس���تەی س���ێیەم پێ���ی وای���ە ،رۆش���نبیری كاریگەریی
گرنگی لە پەیوەندیی نێودەوڵەتیدا هەیە ،لەم رووەوە پشت بە
را و بۆچوونی (هیگل )1830 -1770 :فەیلەس���ووفی ناوداری
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ئەڵمان دەبەستێت ،كە وای دەبینێت تەنیا رۆحە بەها بە گەالن
63
دەبەخشێت.
وا دیارە هەرێمی كوردس���تان ئاراستەی دووەمی هەڵبژارد
ل���ە پەیوەندییەكانی لەگ���ەڵ دەرەوەدا ،فاكتەری رۆش���نبیریی
وەك فاكتەرێك���ی بەهێ���ز كردنی ئەم پەیوەندیان���ە لەقەڵەم دا.
ل���ەم رووەوە حكوومەتی هەرێم هانی زانكۆكانی هەرێمی دا،
تاكوو هاوكاری لەگەڵ زانكۆ و پەیمانگاكانی واڵتاندا بكەن ،تا
پێگ���ەی هەرێم لەو جۆرە پەیوەندیانەدا بەهێز بكەن ،كە وەك
دەروازەیەك���ە بۆ بنیاتنانی پەیوەن���دی لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەی
زانكۆكانی���ان پەیوەندییان لەگەڵ زانكۆكان���ی هەرێمدا هەیە.64
بۆیە زانكۆكانی هەرێم چەندین رێككەوتننامە و یاداشتنامەیان
لەگەڵ زانكۆكان���ی جیهاندا ،بە تایبەتیش بەریتانی و ئەمریكی
واژۆ كرد ،كە تائێس���تا ژمارەیان گەیش���تووەتە زیاتر لە 100
زانكۆ ،هەروەها بەش���دارییان لە كۆڕ و س���یمیناری زانستیی
جیهانی���دا ك���ردووە .لەوەتەی س���ێ س���اڵە حكوومەتی هەرێم
بەرنامەیەكی فراوانی بۆ پەرەپێدانی تواناسازی راگەیاندووە.
بەم پێیە سەدان قوتابیی بۆ تەواو كردنی خوێندنی بااڵ رەوانەی
زانكۆ ئاس���ت بەرزەكان���ی دەرەوە كردووە ،ك���ە چوار هەزار
قوتاب���ی دەبن .ئێس���تاش زیاتر لە  2000قوتاب���ی بۆ خوێندن
پەیوەندیی���ان بە زانكۆكان���ی بەیتانیا و ئەمری���كا و ئەڵمانیا و
فەرەنسا و دەوڵەتانی دراوسێوە كردووە.
ئەم سیاس���ەتە كە پشت بە فاكتەری رۆشنبیری دەبەستێت،
ئەوەی س���ەلماند كە سیاسەتێكی س���ەركەوتووە بۆ بنیاتنانی
تێگەیش���تنێكی جیهان���ی س���ەبارەت ب���ە پێگەی هەرێ���م لە نێو
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا .ئەو سیاس���ەتەش ئەوەی لێكەوتەوە،
كە دەوڵەتان پەیوەندیی دیپلۆماس���ی لەگەڵ عیراقدا ببەس���تن،
لە هەمان كاتیش���دا لە رووی رۆش���نبیرییەوە لەگەڵ هەرێمی
كوردس���تاندا پەیوەندیی خۆیان بەهێزتر بكەن ،لەم بارەیەوە
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زۆر ل���ە واڵت���ان مەڵبەن���دی رۆش���نبیری و قوتابخانەی���ان لە
65
هەرێمدا كردەوە ،لەوانەش فەرەنسا و ئەڵمانیا.
-4پەیوەندیی دەرەوە:
پەیوەندیی دەرەوەی هەرێم بە شێوەیەكی كتوپڕ و لە ناكاو
نەبوو ،كە دوای رووخانی س���ەدام ل���ە 2003دا و راگەیاندنی
عی���راق وەك دەوڵەتێك���ی فیدرال���ی و س���ەلماندنی ق���ەوارەی
هەرێمی كوردس���تان ،بەڵكوو پەیوەندیی هەرێمی كوردستان
درێژك���راوەی پەیوەندییەكانی بزاڤ���ی رزگاریخوازیی كوردە
ل���ە بەرپا بوونی شۆڕش���ی ئەیلوولەوە ل���ە 1961دا لە عیراق.
پەیوەندیی سنووردار لەگەڵ هەندێ لە سەركردەی دەوڵەتانی
عەرەبدا هەبوو (بە تایبەتیش سەرۆك جەمال عەبدولناسر)،66
هەروەها س���ەبارەت بە پەیوەندی لەگ���ەڵ زلهێزانی ئەو كاتە
(یەكێتی���ی س���ۆڤیەت و ویالیەت���ە یەكگرتووەكان���ی ئەمریكا)،
بەاڵم بەو ئاس���تە نەبوو كە كاریگەریی بۆ سەر وەدی هێنانی
ئامانجەكان���ی ش���ۆڕش هەب���وو بێ���ت ،بەڵكوو بریت���ی بوو لە
پەیوەندییەكی س���ادە كە لە پرس���ی مرۆیی تێپەڕی نەدەكرد.
لەگەڵ ئەوەشدا پەرەس���ەندنی رووداوەكانی ناوخۆ لە عیراق
(كودەت���ای س���ەربازی و گۆڕینی سیس���تەمی حوكم) رۆڵیان
هەبوو لە ڕاكێشانی سەرنج بە الی شۆڕشی كورد و هەوڵدان
ب���ۆ زیاتر پەیوەندی كردن بە س���ەركردەكانی شۆڕش���ەوە.67
س���ەبارەت بە ئەمری���كا زۆر بە درەنگ وەخت���ەوە پەیوەندیی
لەگەڵ شۆڕشی كورددا بەست ،بە تایبەتیش لە ساڵی  1972لە
سەردەمی سەردانی (ریچارد نیكسۆن) سەرۆكی پێشووتری
ئەمری���كا بۆ تاران و دواتر دەركردنی رێنمایی بۆ پش���تیوانی
كردن لە ش���ۆڕش ،بەاڵم بەهێزتری���ن پەیوەندی لەگەڵ ئێراندا
68
زۆر كۆنترە كە لە 1962ـەوە دەستی پێ كردووە.
ئەم كولتوورەی پەیوەندی س���وودی بۆ حكوومەتی هەرێم
هەبوو ،كە بتوانێت پەیوەندی لەگەڵ دەرەوەدا دوای پێكهێنانی
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لە 1992دا ،پەرە پێ بدات ،بەاڵم باری دەستووریی هەرێم زۆر
روون نەب���وو ،چونكە رژێمی پێش���وو ددانی بەو فیدرالیەتەدا
نەدەن���ا ،بۆیە بۆ دەوڵەتان ئاس���ان نەبوو مامەڵ���ە لەگەڵ ئەو
حاڵەتە نائاس���اییەدا بك���ەن .لەبەر ئ���ەوە مامەڵەكە لەگەڵ ئەم
واقیع���ەدا ب���وو ،ئی���دی ش���اندی دەوڵەت���ان و رێكخراوەكانی
نێودەوڵەت���ی بەردەوام س���ەردانی هەرێمیان كرد ،س���وودیان
ل���ە هەردوو بڕی���ارە گرنگەكەی ئەنجومەنی ئاس���ایش ژمارە
 688و 986وەرگرت ،لە روانگەی مرۆییەوە مامەڵەیان لەگەڵ
هەرێم���دا دەك���رد .69ئەم مامەڵەی���ەش زیاتر لەگ���ەڵ جێبەجێ
كردن���ی بڕی���اری 986دا چەس���پا ،كات���ێ %13ی بەرنام���ەی
ن���ەوت بەرانبەر ب���ە خۆراك بۆ هەرێم تەرخ���ان كرا ،بەمەش
چاالكییەكانی رێكخراوگەلی نێودەوڵەتی ،بە تایبەتیش نەتەوە
یەكگرتووەكان پەرەی سەند.
دوای رووخان���ی رژێ���م ل���ە 2003دا ،هەروەه���ا دەرچوونی
یاس���ای بەڕێوە بردنی دەوڵەت بۆ قۆناغی راگواستە لە ساڵی
2004دا ،پاشان دەستووری عیراق لە ساڵی 2005دا ،ددان بە
باری یاس���ایی و دەس���تووریی هەرێمدا نرا ،وەك هەرێمێكی
فی���درال ل���ە دەوڵەتی عیراق���ی فیدرال���دا .بۆی���ە مامەڵە كردن
لەگەڵ هەرێم ش���ێوەی یاسایی وەرگرت .دواتر چاالكییەكانی
رێكخراو و دەوڵەتان زیادی كرد ،چەندین شاندیش لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان و بەریتانیا و فەرەنس���ا و ئەڵمانیا و ئیس���پانیا
و چەند دەوڵەتێكی عەرەبی و دراوس���ێوە ،روویان لە هەرێم
كرد .ئەم كرانەوەیە ب���ووە هۆی كردنەوەی  27نوێنەرایەتیی
دیپلۆماس���یی دەوڵەتان���ی جیاجیا لە هەرێمی كوردس���تان 70و
71
زیاد بوونی هاتنی شاندەكانیان بۆ هەرێم.
كەوات���ە بەم س���تراتیژە ،هەرێ���م هەوڵی دا پێگەی���ەك لە نێو
سیاس���ەتی جیهانی���دا بنی���ات بنێ���ت و ببێتە خاڵی راكێش���انی
بەرژەوەندیی دەوڵەتان ،بەاڵم پرس���یارەكە لەوەدایە :ئایا ئەو
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پێگەیە س���ەقامگیرە و ئاییندەی روونی هەیە ،یاخود ناجێگیرە
و پشت بە (نایەقین) دەبەستێت؟
سیاس���ەت سروش���تێكی دینامیكیی هەیە ،دوات���ر لە بارێكی
دی���اری كراودا جێگیر نیی���ە ،بەڵكوو بەردەوام ل���ە گۆڕاندایە،
ل���ەم س���ۆنگەیەوە دەكرێ بگوترێ���ت ،پێگەی ئێس���تای هەرێم
لە هاوكێش���ەكانی سیاس���یی جیهانیدا ناك���رێ گۆڕانكاریی بە
س���ەردا نەیەت ،بەڵكوو پێویس���تە بڕیاربەدەستانی هەرێم ئەم
راس���تییە لەبەر چاوی خۆیان دابنێن ،هەوڵ بدەن لەگەڵ هەر
گۆڕانكارییەك���دا هەماهەنگی بكەن .دیارە ئەمەش پەیوەس���تە
ب���ە لێهاتوویی سیس���تەمی سیاس���ی و كارگیڕی و پێش���بینی
كردنی داهاتووەوە .لە س���ەر ئ���ەو بنەمایە دەكرێ بگەینە ئەو
ئەنجامەی كە هەرێمی كوردس���تان (پێگەیەكی دیاری كراو)ی
لە سیاس���ەتی جیهانیدا هەیە ،كە س���ەرچاوەكەی ئابوورییە و
پەیوەستە بەو یەدەگە زۆەی نەوت كە لە هەرێمدا هەیە ،بەاڵم
وەك پێگەیەكی ناجێگیر پێویس���تی ب���ە كارامەیی هەیە ،تاكوو
ب���ەردەوام بێت .س���ەقامگیریی ئ���ەو پێگەی���ەش پەیوەندیی بە
پەرەپێدانی رووداوەكانی جیهانەوە هەیە ،بە تایبەتیش ناوچەی
رۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت .ئەمەش مانای وایە كە هاوكێش���ەی
سیاس���یی پێگەی هەرێمی كوردس���تان چەندین الیەنی دیكەی
هەی���ە ،ك���ە تاكە زلهێز ل���ە جیهان���دا دەگرێتەوە ،ب���ە گوێرەی
گوزارش���تی زانای ناوداری سیاس���ەت هنتنگتون Huntington
ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و دەوڵەتانی دیكەی مەزن
وەك رووسیا ،فەرەنسا ،بەریتانیا ،ئەڵمانیا ،وێڕای دەوڵەتانی
ئیقلیمی وەك توركیا و ئێران و سعوودیەش دەگەڕێتەوە ،بەاڵم
نابێت كاریگەریی پەرەسەندنی رەوشی ناوخۆی عیراقیش بۆ
سەر پێگەی هەرێم پش���تگوێ بخرێت( ،كە هەرێمێكی فیدرالە
لە ناو دەوڵەتی عیراقی فیدرالدا) .ئەو فاكتەرانە رۆڵی گرنگیان
هەیە لەوەی كە پێگەی هەرێم سەقامگیر یان ناسەقامگیر بێت،

دواتر گۆڕینی رەوش���ی هەرێم بۆ رەوش���ێك ك���ە بە (دۆخی
نایەقی���ن) ناوی بەری���ن .ئەو دۆخە زیاتر ق���ووڵ دەبێتەوە بە
هۆی دۆخی ناسەقامگیری ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە،
كە بە قۆناغی گۆڕانكاریی ریش���ەییدا تێ دەپەڕێت ،كە ناكرێ
هەرێمی كوردس���تان لێی دوور بێ���ت ،چونكە كاریگەریی ئەم
پرۆس���ەی گۆڕانكارییە ش���وێنەواری بە سەر پێگەی هەرێمدا
جێ دێڵێت ،بۆیە پێویستە هەرێم پارێزگاری لە رۆڵی خۆی لە
نێو ئەو هاوكێش���ە سیاسییەی ناوچەكەدا بكات ،دواتر پێگەی
خۆی لە سیاسەتی ئیقلیمی و جیهانیدا بەهێز بكات.
پەراوێز:
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-1لە كۆبوونەوەی كۆمەڵەی گش���تیی نەتەوە یەكگرتووەكان لە 25ی
ئەیلوولی 1989دا ،جۆرج بوش س���ەرۆكی پێش���ووتری ئەمریكا باس���ی
ل���ە دەرفەتێكی مێژوویی كرد ،بە كۆتای���ی هێنانی ملمالنێی رۆژهەاڵت-
رۆژئاوا ،ئێس���تاش بیرۆكەی هێز سەری هەڵداوە و نكووڵیی لێ ناكرێ،
 undeniable forceب���ەاڵم ئەم���ە بیرۆك���ەی ئازادیی���ە ،ئەم���ڕۆش س���اتی
ئازادیی���ە ،ئازادی مانای ئازادیی هاوواڵتیانە لە هەڵبژاردنی سیس���تەمی
سیاسیی خۆیان .لە نیسانی 1990دا سەرۆك بوش لە بەردەم قوتابیاندا
ل���ە ئەكادیمی���ای س���ەربازیی ئەمریكادا ل���ە ویالیەتی نیویۆرك ،باس���ی
سیس���تەمی تازەی جیهانی كرد و سیماكانیش���ی خەریك���ە دەردەكەون.
دوای ئەوەی س���وپای عیراق چووە نێو كوێتەوە ،لە بەردەم كۆنگرێسی
ئەمریكا لە 1991/9/11دا دیسانەوە باسی سەرهەڵدانی سیستەمی تازەی
جیه���ان كرد .لە 1991/10/1یش���دا لە بەردەم كۆمەڵەی گش���تیی نەتەوە
یەكگرتووەكان دووبارەی كردەوە ،رایگەیاند كە ئەم سیستەمە تازەیەی
جیهان دەبێتە خاڵێكی سەرەكی لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكادا.
-2ئەم���ە مان���ای وا نیی���ە ك���ە بنەماكانی سیس���تەمی نەریتی���ی جیهان
هەرەس���ی هێن���اوە و كۆتایی هاتووە ،بەڵكوو ئ���ەم بنەمایانە ماونەتەوە،
ب���ەاڵم الواز ب���وون و هەن���دێ گ���ۆڕاون ،ب���ۆ نموونە-1( :هاوس���ەنگیی
هێ���ز-2 ،دابین كردنی وزە-3 ،دەوڵ���ەت وەك تاكە كارا لە چوارچێوەی
پەیوەندیی نێودەوڵەتیدا).
-3چەمك���ی (دەوڵەت���ی نیش���تیمانی) یەكێكە لە چەمك���ە بنەڕەتییەكانی

 حەسەن. د: بڕوانە. كە بە زانستی دەوڵەت ناسراوە،زانس���تی سیاسەت
.1979 ، بەیرووت، دار العلم للمالیین،6  چ، زانستی سیاس���ەت،س���ەعب
ئ���ەم چەمكە هەر وەك هەندێ توێژەر لە زانس���تی سیاس���ەت دووپاتی
 لەس���ەر دوو لە سەر سێی یەكەكانی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی،دەكەنەوە
 وەربگرین كەUN  ئەگ���ەر چەند دەوڵەتێك���ی ئەندام ل���ە،پی���ادە ناكرێ���ت
 وەك پێوانەی���ەك ب���ۆ جێبەج���ێ كردن���ی ئەم، دەوڵەت���ە193 ژمارەی���ان
 دەوڵەتیان مەرجی تەواوی دەوڵەتی128  كە،دەرەنجام���ە دەردەكەوێت
.نیشتیمانیيان تێدا نییە
4-

Thomas Risse (ed.)، Governance without a State? Policies and

Politics in  Areas of Limited Statehood، (Columbia: Columbia University Press،2011)
Luc Sindjoun،» Transformation of International Relations : Between
Change and Continuity: An Introduction»، in: International Political
Science Review،Vol. 22، July 2001،p.225  
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، أنم���اط وأدوار: « التداخل، (ایم���ان أحمد رج���ب:بە گواس���تنەوە ل���ە
«  دراسة منشورة فی مجلة،»الفاعلین من غیر الدول فی المنطقة العربیة
.92-88  ص،2011  یولیو، القاهرة،185  العدد،»السیاسة الدولیة
. زانكۆی ئەمریكا لە قاهیرە-توێژەر لە زانستی سیاسەت-5
6)Julie C. Herick،» Non-State Actors: A Comparative Analysis of
Change and Development within Hamas and Hezbollah»، in: Bahget
Korany (ed.)، The Changing Middle East: A New Look at
Regional Dynamics، (Cairo: AUC Press، 2010)، pp. 167-172

88  ل،هەمان سەرچاوە-6
)89  ل، هەمان سەرچاوە، (ایمان رجب:بۆ وردەكاری بڕوانە-7
8) Claude Buderlin، Andrew Clapham، Keith Kraus and MohammadMahmoud Ould Mohamedou،» Transnational and Non-State Actors: Issues and Challenges-Concept Note» March 2007،Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University، and Graduate
Institute of International Studies (Geneva)، and the Rad Cliffe Institute
for advanced Study at Harvard University،pp 1-3  

89  ل، هەمان سەرچاوە، ایمان رجب،بە گواستنەوە لە
91  ل،هەمان سەرچاوە-9
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-10شایانی باسە ،دووەمین كۆنگرەی عەرەبی -توركی بۆ زانستەیلی
كۆمەاڵیەت���ی ل���ە  2012/3/19-17ل���ە قاهی���رە بەس���ترا ،بە ناونیش���انی
(كاراكتەران���ی ب���ێ دەوڵ���ەت و گۆڕانكاریی كۆمەاڵیەت���ی و ئابووری لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا) ،كۆنگرەكەش باس���ی لە رۆڵی كاراكتەرانی بێ
دەوڵ���ەت و ئایا رۆڵیان تەواوكارە ی���ان ئەلتەرناتیڤە ،كرد .بڕوانە :راندا
موسی ،المؤتمر العربي التركي الپانی للعلوم االجتماعیە ،مجلە «السیاسە
الدولیە» ،العدد  ،189یولیو  ،201ص .175
-11نووسەر نادیارە ،اتجاهات نظریة فی تحلیل السیاسة الدولیە (ملحق
مجلة السیاس���ة الدولیة ،العدد  ،185یولیو  ،)2011ص ( 5-3االشارة هنا
الی ص.)3
-12دەرب���ارەی جیهانگیری ،بڕوانە :فرانك ج���ی .لچنەر و جون بولی
(تحری���ر) ،العولم���ة :الطوف���ان أم االنق���اذ؟ الجوانب الثقافیة والسیاس���یة
واالقتصادی���ة ،ترجم���ة :فاضل جتك���ر ،المنظمة العربی���ة للترجمة ومركز
دراس���ات الوحدە العربیة ،ط  ،1بیروت ،اذار/مارس ( 2004علی االخص
الصفحات من  345الی.)422
-13نووسەر ،سەرچاوەی پێشوو ،ل.3
-14سەرچاوەی پێشتر ،ل .4
-15بۆ نموونە:
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JushuanCooper Ramo، The Age of Unthinkable، (N.Y.: Little. Brown
)and Company،2009

-16نووسەر ،سەرچاوەی پێشوو ،ل 4
-17هەمان سەرچاوەی سەرەوە ،ل 5
-18جێ���ی خۆیەت���ی لێ���رەدا ئاماژە ب���ەوە بكەین ،كە زان���ای ناوداری
سیاسەت (هارۆلد السویل )Lassweel :دووپاتی دەكاتەوە ،كە گرنگیی
سیاس���ەت بریتی نییە لە توانای چارەسەر كردنی كێشەیەك یان زیاتر،
بەڵكوو دابین كردنی توانایە تاكوو پێش���بینیی ئەوە بكات لە ئاییندەدا چ
كێشەیەك دێتە پێشەوە و كار بۆ نەهێشتنی دەكات.
بڕوان���ەHarold Lasswell، Politics: Who Gets What، When، :
How،1936

-19ایم���ان أحمد رجب« ،االقتراب من حالة عدم الیقین» ،دراس���ە فی:
اتجاهات نظریة في تحلیل السیاسة الدولیة (ملحق مجلة السیاسة الدولیة،
العدد  ،185یولیو  ،2011ص ( 21 -6االشارة هنا الی ص.)11
-20دەربارەی تیۆریی ئاشتیی دیموكراسی بڕوانە:
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د .أن���ور محمد ف���رج ،نظریة الواقعیة فی العالقات الدولیة ،الس���لیمانیة،
 ،2007ص .302 – 297
-21رجب ،سەرچاوەی پێشوو ،ل 7
-22هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل 8
-23هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل 11
-24د .منذر الش���اوي ،القانون الدستوري ،الجزء االول ،الناشر العاتك
لصناعة الكتاب ،القاهرە ،توزیع المكتبة القانونیة بغداد ،بغداد ،ط،2007 ،2
ص 251
-25بەاڵم لە پاڵ ئەو دەس���ەاڵتە فیدرالییەش���دا ،لە هەر ویالیەتێك یان
هەرێمێ���ك كە دەوڵەتی فیدرالییان لێ پێك دێت ،دەس���ەاڵتێكی ناوخۆیی
هەیە ،كە كاروباری ناوخۆی ویالیەتەكە بەڕێوە دەبات بە پێی دەستووری
ناوخۆ ،كە بناغەكەی لە روحیەتی دەستووری فیدرالەوە وەرگرتووە ،بە
شێوەیەك كە رێگە بە هیچ ناكۆكییەك لەگەڵ خۆیدا نادات.
-26روب���رت ب���وی و كارل فردری���ك (تحریر) ،دراس���ات ف���ي الدولة
االتحادی���ة ،ترجمة ولید الخالدي وبرهان دجاني ،الدار الش���رقیة للطباعة
والنش���ر ومؤسس���ة فرانكلین للطباعة والنشر ،بیروت -نیویورك،1966 ،
ص 413
-27ماددەی  32لە یاس���ای بنەڕەتیی س���اڵی 1949ی ئەڵمانیا بە دەق
دەڵێت:
پەیوەندییەكانی دەرەوە:
-1سەرپەرش���تی كردنی پەیوەندیی���ەكان لەگەڵ دەوڵەتان���ی بیانی بە
فیدرال.
-2بەر لە واژۆ كردنی هەر پەیوەندییەك بە شێوەیەكی تایبەتی ،رەنگە
پەیوەست بێت بە هەلومەرجی یەكێك لە ویالیەتەكانی فیدرال.
-3ل���ەو دەس���توورەی ك���ە ویالیەتەكانی فی���درال تێیدا بەرپرس���ن لە
دەركردنی یاسا ،دەكرێ بە رەزامەندیی حكوومەتی فیدرال رێككەوتننامە
لەگەڵ واڵتانی دەرەوەدا مۆر بكەن.
یاس���ای بنەڕەتیی كۆماری ئەڵمانیای فیدرال ،دەزگای فردریك ئیبرت،
بەرلی���ن ،تەمم���وزی  ،2002ل  31و ل���ە ماددەكان���ی  54و  55و 56ی
دەستووری ساڵی 2000ی سویسرادا هاتووە:
بەشی دووەم :پسپۆرییەكان
یەكەم :پەیوەندییەكانی دەرەوە
ماددەی  :54كاروباری دەرەوە
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-1فیدرال تایبەتمەندە بە كاروباری دەرەوە.
-2فیدرال كار بۆ پاراس���تنی س���ەربەخۆیی سویس���را و دابین كردنی
خۆشگوزەرانی دەكات ،هەروەها بە تایبەتیش بەشداری لە یارمەتیدانی
گەالن���ی ن���ەدار و ب���ەرەو ڕوو بوون���ەوەی ه���ەژاری دەكات و كار ب���ۆ
رێزگرتن لە مافی مرۆڤ و چەس���پاندنی دیموكراس���ی و ئاشتیی نێوان
گەالن دەكات.
-3فی���درال رێز لە پس���پۆریی هەرێم���ەكان دەگرێ���ت و پارێزگاری لە
بەرژەوەندییەكانیان دەكات.
م���اددەی  :55بەش���داریی هەرێمەكان ل���ەو بڕیارانەی پەیوەس���تن بە
كاروباری دەرەوە:
-1كانتۆنەكان بەش���داری لە گەاڵڵە كردنی بڕیارەكانی پەیوەس���ت بە
كاروباری دەرەوە دەكەن كە تایبەتن بە بەرژەوەندیی هەستەوەرەوە.
-2فیدرال لە كاتی گونجاودا هۆشداری دەداتە هەرێمەكان و بە وردی
رای خۆیانی پێ رادەگەیەنێ.
-3گرنگیی بەش���داری كردنی هەرێمەكان ل���ە بڕیاردان زێدەتر دەبێت
ئەگەر هاتوو كارەكە پەیوەست بوو بە پسپۆڕییەكانیانەوە.
ماددەی  :56پەیوەندیی نێوان هەرێمەكان و دەوڵەتانی دیكە:
-1هەرێمەكان بۆیان هەیە لە بوارەكانی پسپۆڕیی خۆیاندا ،پەیماننامە
لەگەڵ دەوڵەتانی دیكەدا واژۆ بكەن.
-2نابێ���ت ئ���ەو پەیماننامان���ە لەگەڵ م���اف و بەرژەوەندی���ی فیدرال و
هەرێمەكانی دیكەدا ناكۆك بن.
-3هەرێم���ەكان بۆیان هەیە راس���تەوخۆ مامەڵە لەگەڵ الیەنانی بیانیی
لە ئاستی خۆیاندا بكەن .
دس���تور االتح���اد السویس���ری (بتأری���خ  1999/4/18المعم���ول به منذ
 ،)2000/1/1ترجمة :د .محمود الجندي ود .سامي الدیب.
-28هەمان سەرچاوە و هەمان الپەڕە.
-29ب���ەرەی كوردس���تانی :كۆمەڵ���ە پارتێك���ی سیاس���یی ك���وردە ك���ە
س���ەركردایەتیی راپەڕینەك���ەی ئ���اداری 1991یان لە ناوچ���ەی كوردی
(باشووری كوردستان)دا كرد ،وەك دەسەاڵتیش بەڕێوەیان برد.
-30ل���ە م���اددەی 3ی یاس���ای بەڕێ���وە بردن���ی دەوڵەت ب���ۆ قۆناغی
راگواستەدا هاتووە:
(ئەم یاس���ایە بە بااڵترین یاسای واڵت دەژمێدرێت و لە سەرتاسەری
عیراقدا بە بێ جیاوازی جێبەجێ دەكرێت).
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-31ماددەی 53ی یاس���ای س���اڵی 2004ی بەڕێوە بردنی دەوڵەت بۆ
قۆناغی راگواستە بە دەق دەڵێت:
أ)ددان ب���ە حكوومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تاندا دەندرێت ب���ەو ناوەی
حكوومەت���ی فەرمیی ئ���ەو خاكەیە كە لە الی���ەن حكوومەتی ناوبراوەوە
ل���ە 9ی ئاداری 2003ـ���ەوە بەڕێوە دەچن ،ك���ە كەوتووەتە پارێزگاكانی
دهۆك و هەولێر و س���لێمانی و كەرك���ووك و دیالە و نەینەوا .زاراوەی
(حكوومەتی هەرێمی كوردس���تان) كە لەم یاس���ایەدا هاتووە ،پەرلەمانی
كوردس���تان و ئەنجومەنی وەزیرانی كوردستان و دەسەاڵتی دادوەریی
هەرێمی كوردستان دەگرێتەوە.
تێبین���ی دەكرێ كە ماددەی ()4ی یاس���ای بەڕێ���وە بردنی دەوڵەت بۆ
قۆناغی راگواستە جەختی كردووەتەوە سەر ئەوەی كە سیستەمی حوكم
لە عیراقدا كۆماری فیدرالییە ،هەروەها دەسەاڵتیش لە نێوان حكوومەتی
فی���درال و حكوومەت���ی هەرێم���ەكان بەڕێوە دەچێت .م���اددەی ()116ی
دەستووری ساڵی 2005ی كۆماری عیراقيش دەڵێت :سیستەمی فیدرال
ل���ە كۆماری عیراقدا لە پایتەخت و هەرێم و پارێزگاكانی ناس���ەنترال و
كارگێڕی���ی خۆجێی���ی پێك دێت ،ئەمەش بەڵگەیە لەس���ەر ئەوەی كە ئەم
زاراوەیەی لە عیراقدا بۆ ناساندنی ویالیەت یان كانتۆنی فیدرالی بەكار
هاتووە ،بریتییە لە زاراوەی هەرێم.
-32م���اددەی 117ی دەس���تووری 2005ی كۆم���اری عی���راق بە دەق
دەڵێت:
یەكەم :ئەم دەستوورە ،لە كاتی جێبەجێ كردنیدا ،هەرێمی كوردستان
و دەسەاڵتەكەی ئێستای بە (هەرێمێكی فیدرال) دادەنێت.
-33ماددەی 1ی دەستووری 2005ی كۆماری عیراق بە دەق دەڵێت:
كۆماری عیراق یەك دەوڵەتی فیدرالی سەربەخۆ و خاوەن سەروەریی
تەواوە ،سیستەمی حوكمەكەشی پەرلەمانیی دیموكراسییە.
-34بڕگەی()1ی ماددەی ( )110لە دەستووری 2005ی عیراق بە دەق
دەڵێت:
م���اددەی ( :)110دەس���ەاڵتی فی���درال ب���ە تایب���ەت ئەو پس���پۆڕییانەی
دەبێت:
یەك���ەم :كێش���انی نەخش���ەی سیاس���ەتی دەرەوە و نوێنەرایەتی���ی
دیپلۆماس���ی ،وتوێژ كردن س���ەبارەت بە پەیماننام���ە و رێككەوتننامەی
نێودەوڵەتی ،سیاس���ەتی قەرزكاری و ئیمزا كردن و كێش���انی نەخشەی
سیاسەتی ئابووری و بازرگانی و بازرگانیی سیادیی دەرەوە.
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-35عیراق هیواخوازە كە بڕیاری ئەنجومەنی ئاس���ایش ژمارە 2107
لە 27ی حوزەیرانی 2013دا تایبەت بە دەرهێنانی عیراق لە حوكمەكانی
بەندی حەوتەمی بەڵگەنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان ،لە گواستنەوەی بۆ
بەندی شەشەم پیادە بكرێت( .رۆژنامەی (الصباح) ژمارە  2857لە 29ی
حوزەیرانی .)2013
-36بە پێنووسی :د .معمر مهدي صالح الكبیسي ،توزیع االختصاصات
الدس���توریة ف���ی الدول���ة الفیدرالی���ة :دراس���ە مقارنة ،منش���ورات الحلبي
الحقوقیة ،بیروت ،ط  ،2010 ،1ص .248
-37بێجگ���ە ل���ەوەی لە بڕگەی (چ���وارەم)ی م���اددەی ()121دا هاتووە ،بە
دەق دەڵێت :دەكرێ نوێنەرایەتیی هەرێم و پارێزگاكان لە باڵیۆزخانەكانی
عیراق���دا هەبن بۆ چاودێری كردنی بەرژەوەندیی ئابووری و گەش���ەپێدان
و رۆشنبیری.
-38دەربارەی وەرگرتنی كەس���ایەتیی نێودەوڵەتی پرۆفیسۆر دكتۆر
محەمەد مەجزووب دەنووسێت:
ئەو كەس���ایەتییە نێودەوڵەتییە بە دوو ش���ت دەس���ت نیشان دەكرێت:
توانای ئاش���كرا كردنی ویستی خودی تایبەت لە هاوكێشەی پەیوەندیی
نێودەوڵەت���ی ،توان���ای پی���ادە كردنی چەن���د پس���پۆڕییەكی نێودەوڵەتی،
دەوڵەتیش كەسی یەكەمە لە یاسای گشتیی دەوڵەتدا ،ئێستاش دەوڵەت
بە چاكترین رێكخس���تنی سیاسی لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دادەندرێت.
(الدكت���ور محم���د المج���ذوب ،القان���ون الدولي الع���ام ،منش���ورات الحلبي
الحقوقیة ،بیروت ،2003 ،ص .)139
پرۆفیس���ۆر بیار -م���اری دوبوی دەربارەی كەس���ایەتیی نێودەوڵەتی
دەنووسێت:
ل���ە نێ���وان كەس���ایەتییەكانی یاس���ای نێودەوڵەتی ،تا ئێس���تا دەوڵەت
پێگەیەك���ی بەرچ���اوی هەیە ،چونكە تاكە كەس���ە كە س���ەروەریی هەیە،
چونك���ە دەوڵ���ەت و س���ەروەری لە یەكدی جی���ا نابن���ەوە .زیاتر دەڵێت:
كەس���ایەتیی نێودەوڵەتی���ی دەوڵەت مانای دوو ش���ت دەگەیەنێت :یەكەم
لەبەر ئەوەی جەستەی هەیە ،كە جیاوازە لە هەموو پێكهاتەكانی دیكەی
پێكهێن���ەری ،بە ش���ێوەیەكی زۆر تایبەت لەبارەی ئ���ەو دەزگایانەی كە
كرداری دەس���ەاڵتی گش���تی بە نێویاندا پەخش دەبن .دووەم :ئەو كەسە
واتایی���ەی پش���تیوانیی یاس���ایی هەیە ،كە بنەمای سیس���تەمی یاس���ایی
نێودەوڵەتی���ی هەیە( .بیار -ماری دوب���وی ،القانون الدولي العام ،ترجمة:
د .محمد عرب صاصیال ود .س���لیم حداد :المؤسس���ة الجامعیة للدراسات
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والنشر والتوزیع ،بیروت ،ط  ،2008 ،1ص 41وص .)74
 -39قارم���ان ممند ف���رج ،التكییف القانوني للعالق���ات الخارجیة القلیم
كوردس���تان -الع���راق :دراس���ة تحلیلیة ،مرك���ز ابحاث القان���ون المقارن،
سلسلە رقم  ،18اربیل ،2010 ،ص .109 -108
-40ماددەی ( )18لە سیستەمی سەرەوە بە دەق دەڵێت:
ماددەی هەژدەم:
فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوە :فەرمانبەرێك بە پلەیەكی تایبەت
خ���اوەن بڕوانام���ەی زانكۆ لە بواری پس���پۆڕیدا س���ەرۆكایەتیی دەكات
ك���ە راس���تەوخۆ بە س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی وەزی���ران و جێگرەكەیەوە
بەس���تراوەتەوە و ئەرك���ی بەڕێ���وە بردن���ی كاروب���اری پەیوەس���ت ب���ە
پەیوەندییەكانی دەرەوە لە ئەستۆ دەگرێت.
-41بەپێی ئەو فەرمانەی س���ەرەوە فەرمانگ���ەی ناوبراو ئەم ئەركانە
رادەپەڕێنێت:
-1بەهێز كردنی پێگەی حكوومەتی هەرێم لە دەرەوەدا ،لە بوارەكانی
كۆمەاڵیەتی ،رۆش���نبیری ،سیاس���ی ،و ئابووری و گەشەپێداندا ،ئەمەش
بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عیراقی فیدرالدا.
-2سەرپەرش���تی كردنی نووسینگەكانی حكوومەتی هەرێم لە واڵتانی
دەرەوە و كار كردن بۆ بەهێز كردنی پەیوەندییەكانی هەرێم لەگەڵ ئەو
واڵتانە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عیراقی فیدرالدا.
-3رێكخس���تنی كاری نوێنەرایەتییەكان���ی دەوڵەتانی بیانی لە هەرێمی
كوردس���تان و كار ك���ردن ب���ۆ پەرەپێدان���ی پەیوەندی���ی دووقۆڵ���ی ب���ە
هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عیراقی فیدرالدا.
-4سەرپەرش���تی كردنی س���ەردانی ش���اندی بیانی بۆ هەرێم و دابین
كردنی پێداویس���تی نیشتەجێ بوونیان و رێكخستنی بەرنامە و خشتەی
كارەكانی���ان ب���ە هەماهەنگ���ی لەگ���ەڵ الیەنان���ی تایبەتمەن���دی هەرێم و
حكوومەتی فیدرالدا.
-5پەسند كردنی بڕوانامە و بەڵێننامەی نیشتەجێبووان و هاوواڵتیانی
هەرێم لە دەرەوەدا.
-6دڵنیایی لە گەیاندنی پەیامی حكوومەتی هەرێم بۆ دەوڵەتان.
-7هەماهەنگ���ی كردن لەگەڵ ئاژانس���ەكانی نەت���ەوە یەكگرتووەكان و
رێكخراوەكانی نێودەوڵەتی كە لە هەرێمدا كار دەكەن.
-8هاوكاری و هەماهەنگی ك���ردن لەگەڵ كۆمپانیاكانی نێودەوڵەتی و
وەبەرهێنەران���ی بیانی لە پێناو هاندانی چاالكیی ئابووری و وەبەرهێنان
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لە هەرێمدا.
-9رێكخستنی پەیوەندیی حكوومەتی هەرێم لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی
فیدرال بۆ دابین كردنی بەشداری كردنی هەرێم لە نێو دەوڵەتاندا.
-42بڕیاری 688ی س���اڵی  1991لە ماڵپ���ەڕی نەتەوە یەكگرتووەكاندا
دەست دەكەوێت.)www.un.org( .
-43ب���ەاڵم دەوڵەتان���ی رۆژئ���اوا و ویالیەت���ە یەكگرت���ووەكان لەگەڵ
حكوومەتی دیفاكتۆ لە هەرێمی كوردستانی عیراقدا ،لەم رووەوە چەندین
شاندی ئەو واڵتانە لە سەر ئاستی بااڵ سەردانی هەرێمیان كرد.
-44د .هانز كریستۆڤ (رێكخەری نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری
مرۆی���ی لە عیراق دەس���ت لە كار كێش���انەوەی خۆی ل���ە 1998ـەوە بۆ
 2000هەڵپەسارد) باس لەو بڕیارە دەكات و دەڵێت :هیچ كاتێك نەتەوە
یەكگرت���ووەكان وەك ئ���ەم جارە بەرنامەیەكی ئاوا سیاس���ی و ئاڵۆز و
مرۆیی لە ئەس���تۆ نەگرتووە( .د .هانز كریستوف فون سبونیك ،تشریح
العراق :عقوبات التدمیر الش���امل التی س���بقت الغزو ،ترجمة حسن حسن
وعمر االیوبي ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،ط ،1تموز ،2005
ص .)28
-45هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل 40
-46فرج ،سەرچاوەی پێشوو ،ل 91
-47جاری���س ستانس���فیلد مامۆس���تای زانك���ۆی ئاسیكس���ی بەریتانیا
دەنووسێت:
لەگەڵ هاتنی  2003ناوچەی كوردی شێوە بەردەوام بوونی خۆی لە
دیدی دەوڵەتان سەلماند (تەنانەت لە ئەنقەرەش) ،تا بەریتانیا ئامۆژگاریی
رەوەند و هاوواڵتیانی خۆی كرد بە جیاوازی لە سەفەر كردن بۆ عیراق
و بۆ كوردس���تان ،ئەمەش جۆرە ددان پێدانانێكە بەوەی كە كوردستان
بە شێوەیەكی جیاواز لە عیراق مامەڵەی لەگەڵدا دەكرێت.
جاری���ث ستانس���فیلد« ،التوصل ال���ی توازن خطر :السیاس���ة الكردیة
فی عراق مابعد صدام» ،دراس���ە منش���ورة فی :فالح عبدالجبار وهش���ام
داود (مح���ررا الكتاب) ،االثنیة والدولة :االكراد فی العراق وایران وتركیا،
ترجمە :عبداالله النعیمي ،معهد الدراس���ات االستراتیجیة ،بغداد -بیروت،
ط  ،1،2006ص ( 451-421االشارە هنا الی ص .)432
-48ل���ە كاتی س���ەردانەكەیدا وەزیری دەرەوەی بەریتانی���ا رایگەیاند:
وا پێویس���ت دەكات كە گەڕامەوە واڵتەكەی خۆم باس���ی س���ەقامگیریی
بارودۆخی هەرێمی كوردستان بۆ بزنسكار و سەرمایەداران بكەم.
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هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل 96
-49ئەو رێكخراوەیە كە دانیال میتران هاوس���ەری سەرۆكی فەرەنسا
فرانسوا میتران دایمەزراند.
-50بەم بۆنەیەوە س���ەرۆك میتران قس���ەی لەگەڵ هەردوو سەرۆك
كرد و گوتی :ئێوە نەتەوەیەكی زیندوون و بە زمانی منەوە بە گەلەكەتان
رابگەیەن���ن كە ئێوە رۆڵی زۆرتان هەیە ،لە پێش���ەوەی ئەوانیش گەل و
حكوومەتی فەرەنسا ،فرج ،سەرچاوەی پێشوو ل 91
-51وەزیر(كۆش���نێر) ئاش���نایی كۆنی بە كوردس���تان هەیە ،لە كاتی
س���ەختدا و لە میانی رێكخراوی پزیشكانی جیهانەوە سەردانی هەرێمی
كوردس���تانی كرد ،هەر لە راپەڕینەكەی س���اڵی 1991ـەوە پشتیوانیی لە
ك���ورد كردووە .لە س���ەروبەندی كردنەوەی كونس���وڵخانەی فەرەنس���ا
(كۆش���نێر) رایگەیاند :ئێوەی كورد رۆڵ���ی گەورەتان دەبێت لە بنیاتنانی
عیراقی تازەدا ،فەرەنساش ئارەزوومەندە بۆ ئاوەدان كردنەوەی عیراق
و ب���ەدی هێنانی ئاش���ت بوونەوە( .فرج ،س���ەرچاوەی پێش���وو ،ل ،209
هەروەها ل  145و.)147
-52ئەم بڕگەیە ئەم بابەتانە دەگرێتەوە:
*حكوومەتی هەرێمی كوردستان ،بە پێی ئەو سیاسەتەی بۆ هاندانی
وەبەرهێنانی بیانی و پرۆژەكانی بازرگانی و ئاس���انكاری دایڕش���تووە،
هەوڵ دەدات دەرفەت بڕەخس���ێنێت بۆ بەش���داری كردنی كۆمپانیاكانی
فەرەنسا لە بواری ئاوەدان كردنەوەی هەرێمی كوردستان.
*رەچ���او كردن���ی ئەزموون���ی دەوڵەمەند و پەیڕەو كردنی باش���ترین
بەرنامەی كار و توانای تەكنیكی لە بواری كشتوكاڵدا ،بۆیە كۆمپانیاكانی
فەرەنسا داوا كراون كە بەشداری لەم پرۆژانەدا بكەن ،بۆ نموونە:
أ-وەبەرهێنان���ی كەرت���ی تایبەت لە بواری سیس���تەمی گواس���تنەوەی
خ���ۆراك و تەكنەلۆژیای ئاودێری و كۆگا كردن و بەخێو كردنی مااڵت
و چاندنی دانەوێڵە.
ب-راهێنانی كرێكار و خاوەن كێڵگەكان.
ج-هەڵسەنگاندنی شارەزا و راوێژكاران لە بواری كشتوكاڵدا.
د-بەش���داری كردن ل���ە پرۆگرامەكانی زانكۆ لە ب���واری پەروەردە و
توێژینەوەی كشتوكاڵدا.
*لەبەر ئەوەی هەرێمی كوردس���تان لە پرۆسەی پەرەپێدان و گەڕان
بە دوای نەوتدا بەردەوامە ،بۆیە كۆماری فەرەنس���ا و كۆمپانیاكانی ئەو
واڵت���ە ،كە لە بواری وزەدا پس���پۆرن ،داوایان لێ كراوە بەش���داری لەو
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جۆرە پرۆژانەدا بكەن ،بە تایبەتیش لەم الیەنانەدا:
أ-دانانی پااڵوگە لە نزیك زێی گەورە.
ب-فراوان كردنی پااڵوگەكانی نەوت.
ج-دامەزراندنی كۆلیژ یان زانكۆی ئاست بەرز لە هەولێر بە بەشداریی
هەردوو كەرتی گش���تی و تایبەت بۆ گەڕان و پش���كنین لە بواری نەوت
و غاز و جیۆلۆجیادا.
*هەردوو ال ،كە یاداش���تنامەكەیان واژۆ كردووە ،خۆبەخش���انە قایل
بوون كە بەش���داری ل���ە ئاوەدان كردن���ەوە و پەرەپێدانی كوردس���تاندا
بك���ەن ،بۆیە كۆماری فەرەنس���ا و كۆمپانیاكانی ئەو واڵت���ە ،داوایان لێ
كراوە بەشداری لە پرۆژەكانی ئێستا و داهاتوودا بكەن ،لەوانە:
أ-دانانی پالن و جێبەجێ كردنی بەرنامەكانی ئاس���نەڕێ لە هەولێر و
دهۆك و سلێمانی و ناوچەكانی سەر بەو شارانە.
ب-بنیاتنانی وێستگەی پاس و تەكسی لە هەولێر و سلێمانی و دهۆك
و ناوچەكانی سەر بەو شارانە.
ج-هاوردە كردنی پاس���ی نموونەیی و ت���ازە لە رێی كەرتی تایبەت و
گشتییەوە.
*هەردوو ال وەك هەس���ت ك���ردن بە گرنگیی س���ەرچاوەكانی ئاو لە
هەرێمی كوردس���تان و سەرتاس���ەری عیراقدا ،ه���ەوڵ دەدەن پرۆژەی
بەرچاو لەم بوارانەدا جێبەجێ بكەن:
أ-دامەزراندن یان تازە كردنەوەی دەزگاكانی چارەسەر كردنی ئاو.
ب-ناساندنی تەكنیكی ئاودێری و راهێنانی پیشەیی.
ج-راهێنانی شارەزایان لە بواری بەڕێوە بردنی تەكنیكیانەی ئاو.
د-بەڕێوە بردنی سەرچاوەكانی ئاو بە شێوەی تەواوكارانە.
*رەچاو كردنی ناوبانگی جیهانی لە بواری سیس���تەمی تەندروس���تی
و پرۆگرامی پزیش���كیی فەرەنس���ا و كۆمپانیاكانی پزیش���كی و دەرمان.
بەشداریش لەم بوارانەدا دەكەن:
أ-راهێنان و پەرەپێدانی تواناكان.
ب-دروست كردنی نەخۆشخانە و بنكەی تەندروستی.
ج-دابین كردن یان فرۆشتنی ئامێر و پێداویستی پزیشكی و راهێنانی
پیشەیی.
د-فێرك���ردن و كردن���ەوەی خول���ی راهێنان و ش���یاندنی بەهرەدارانی
نێو قوتابیانی كۆلیژەكانی پزیش���كی .هەروەها كار كردنی كۆمپانیاكانی
دەرمانی فەرەنس���ایی لە هەرێمی كوردستان و دامەزراندنی كارگەیەك
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بۆ بەرهەم هێنانی دەرمان لە هەرێمی كوردستاندا.
*هەردوو ال هەوڵ دەدەن سوود لە بواری تەكنەلۆژیا و خزمەتگوزاریی
فڕۆكەوان���ی وەربگرن ،ب���ە رەچاو كردنی هەبوون���ی دوو فڕۆكەخانەی
نێودەوڵەتی لە هەرێمی كوردستاندا.
*ه���ەردوو ال هەوڵ���ی هاوكاریی یەكدی دەدەن ل���ە بواری تەكنەلۆژیا
و خزمەتگوزاری���ی فڕۆكەوانیی���ەوە ،ب���ە رەچاو كردن���ی هەبوونی دوو
فڕۆكەخانە و كردنەوەی فڕۆكەخانەی تازەی هەولێر و سوود وەرگرتن
لە ش���ارەزایی حكوومەت و كۆمپانیاكانی فەرەنس���ا ،بەشداریشیان بەم
شێوەیە دەبێت:
أ-ناردنی بارگە و دەس���ت پێ كردنی گەش���تی ئاسمانیی بازرگانی بۆ
هەرێمی كوردستانی عیراق.
ب-راهێنان و كردنەوەی خول بۆ تازە كردنەوەی زانیاریی تایبەت بە
كارگێڕیی فڕۆكەوانی و تەكنەلۆژیای گەشتی ئاسمانی.
-53ئەم بڕگەیە ئەم بابەتانە لەخۆ دەگرێت:
*هەردوو ال هەوڵ دەدەن میكانیزمێك بۆ بەش���داری كردنی فەرەنسا
ل���ە ب���ەرز كردنەوەی كوالێتی���ی خوێندنی ب���ااڵ لە هەرێمی كوردس���تان
بدۆزنەوە:
أ-پێش���كەش كردن���ی پش���تگیریی تەكنیك���ی و ئەكادیمی ب���ۆ زانكۆ و
پەیمانگاكانی كوردس���تان لە بواری (كشتوكاڵ و بازرگانی و شوێنەوار
و كۆمەڵناسی و زمانی فەرەنسیدا).
ب-هاتن و بەشداری كردنی زانكۆكانی فەرەنسا لە رووی شیاندن و
راهێنانی كادیرانی الو لە بواری پەروەردە و خوێندنی بااڵدا.
ج-جێبەجی كردنی تەواوی بەرنامەی ئێستای كورسییەكانی خوێندن
كە بە هاوبەش خەرجیی بۆ دابندرێت ،لەگەڵ كردنەوەی خولی راهێنانی
كورت لە الیەن كۆمەڵێك پرۆفیس���ۆر و توێژەرانی فەرەنساوە لە زانكۆ
و پەیمانگاكانی كوردستاندا.
*هەردوو ال هەوڵ دەدەن میكانیزمێك بدۆزنەوە بۆ بەشداری كردنی
فەرەنس���ا لە بەرز كردنەوەی ئاس���تی پ���ەروەردە لە ه���ەردوو قۆناغی
بنەڕەتی و ئامادەیی لە هەرێم لەم بوارانەدا:
أ-راهێنان لە پێناو بنیاتنان و پەرەپێدانی توانای مامۆستا و بەڕێوەبەر
و كادیران لە نێو قوتابخانەدا.
ب-پش���تگیری كردن���ی ب���ەردەوام ل���ە زمانی فەرەنس���ی ل���ە هەرێمی
كوردستان ،كە لە الیەن قوتابخانەی فەرەنسییەوە بەڕێوە دەبرێن.

104
کۆتایی سایكس پیكۆ

ج-بەش���داری كردن و ئاڵوگۆڕ كردنی وانەكانی خوێندن و پرۆگرامی
تازە بۆ بەرز كردنەوەی ئاستی توانستی پەروەردەیی.
*ه���ەردوو ال هەوڵ دەدەن بۆ دابین كردنی ئاڵوگۆڕی رۆش���نبیری و
هەماهەنگیی هاوبەش ،لەم رووەوە:
أ-گرێدان���ی ك���ۆڕ و س���یمینار و گوتنەوەی موحازەرە لە فەرەنس���ا و
هەرێم���ی كوردس���تان بۆ ئاش���نا بوون ب���ە كولتوور و زمان���ی هەردوو
گەل.
ب-ئاڵوگۆڕكردن���ی ش���ارەزایی ل���ە بواری رۆش���نبیریدا ،ب���ە تایبەتی
شارەزایانی رۆشنبیریی كوردی بۆ دەزگاكانی رۆشنبیریی فەرەنسی و
شارەزایانی فەرەنسیش بۆ پەرەپێدانی پەیمانگەكانی كوردی لە هەردوو
بواری پەروەردەیی و راهێناندا.
*حكوومەت���ی فەرەنس���ا ه���ەوڵ دەدات ب���ۆ پش���تیوانی ك���ردن ل���ە
دامەزراوەكانی حكوومەتی هەرێم لە بواری شوێنەوار و چاك كردنەوەی
شوێنەوارەكان:
أ-دامەزراندن���ی مەڵبەندەكان���ی توێژین���ەوەی پەیوەس���ت بە زانس���تی
ش���وێنەوار و زانس���تەیلی مرۆیی و كۆمەاڵیەتی لە ق���ەاڵی هەولێردا ،بە
بەش���داری و هەماهەنگیی نێوان هەردوو حكوومەتی فەرەنسا و عیراق
و بە پشتیوانیی حكوومەتی هەرێمی كوردستان.
ب-بەرنامەكانی خوێندن ،بە پشتیوانیی هاوبەش لە الیەن حكوومەتی
هەرێمی كوردس���تان و حكوومەتی فەرەنس���اوە بۆ شیاندنی پیشەیی و
قوتابیان لە هەرێمی كوردستان و راهێنانیان لەبارەی كنە و پشكنین لە
شوێنەوارەكاندا.
ج-پش���تیوانی كردن���ی حكوومەتی فەرەنس���ا لە بەش���ەكانی زانس���تی
شوێنەوار لە زانكۆكانی هەرێمی كوردستان لە رێی موحازەر و ئاڵوگۆڕ
كردنی پسپۆرییەوە.
د-پێشكەش كردنی یارمەتیی هاوبەش و چاالكیی تایبەت بە شوێنەوار
چ لە قەاڵی هەولێر یان لە رووی پشكنین لە ناوچەكانی دیكەی هەرێمی
كوردستاندا.
*هەردوو ال هەوڵ دەدەن بۆ گەڕان بە دوای ئەو شێوازانەی كە مافی
مرۆڤ دەس���تەبەر دەكەن ،بە تایبەتیش ماف���ی منداڵ و ئافرەت و بەرز
كردنەوەی ئاستی هۆشیاریی تایبەت بە مافی مرۆڤ.
أ-حكوومەتی فەرەنس���ا موحازەرەی خوێن���دن ئامادە دەكات لە پێناو
دەستەبەر كردنی چاكترین پرۆگرام لە بواری مافی مرۆڤ و یەكسانیی

105
پێگەی هەرێمی كوردستان  -عیراق لە سیاسەتی جیهانیدا

نێوان هەردوو رەگەز.
ب-ئامادە كردن و دابین كردنی موحازەرەی تایبەت بە توند و تیژی
دژی ئافرەت و سەروەریی یاسا و پاراستنی ئافرەت.
ج-پیش���ەییانی فەرەنس���ی هەموو ئەركێكی تایبەت بە ش���رۆڤە كردنی
ك���ەم و ك���وڕی و میكانیزمەكان���ی ئاس���انكاری بۆ پاراس���تنی مافەكانی
ئافرەت لە ئەستۆ دەگرن.
د-پێشكەش كردنی كۆمەك و یارمەتی لە الیەن حكوومەتی فەرەنساوە
بۆ هەڵمەتەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە پێناو بەرز كردنەوەی
ئاستی هۆشیاریی تایبەت بە مافەكانی ئافرەت.
*حكوومەتی فەرەنس���ا هەوڵ دەدات میكانی���زم بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی
بە باش���ترین شێوە دەزگاكانی بەرپرس���یار و ئازاد و كاریگەر لە میدیا
بنیات بنێت ،بەم شێوەیە:
أ-كردنەوەی خولی راهێنان و ش���یاندن و دابین كردنی پێداویستەكان
ل���ە الی���ەن دەزگاكانی راگەیاندنی فەرەنس���ایی ،بە پش���تیوانیی هەردوو
حكوومەتی فەرەنسا و هەرێمی كوردستان.
ب-دەزگاكانی راگەیاندنی فەرەنسی پشتیوانی لە دەزگاكانی راگەیاندنی
هەرێمی كوردس���تان بكەن ،بە ئاراس���تە كردنی داوەتنامە بۆ ئەوەی لە
نزیكەوە ب���ە چۆنێتیی دەركردنی رۆژنامە و ئامادە كردنی بەرنامەكانی
رادیۆ و تەلەفزیۆن لە فەرەنسا ئاشنا بن.
-54ئەم بڕگەیە بریتی بوو لە:
*حكوومەت���ی فەرەنس���ا ب���ە هەماهەنگی لەگ���ەڵ حكوومەتی هەرێمی
كوردستان هەوڵ دەدات بۆ دانانی میكانیزمێك لە پێناو تەرخان كردنی
بەرنامەگەلێ���ك لە بواری هاوكاری كردنی بەرنامەی پەرەپێدانی توانا و
كارامەییەكان.
*حكوومەتی فەرەنس���ا هەوڵ دەدات بۆ دۆزینەوەی دەرفەت لە پێناو
پشتیوانی كردن و یارمەتیدانی هەردوو وەزارەتی دارایی و پالن دانانی
حكوومەت���ی هەرێمی كوردس���تان بۆ دیاری كردنی ئ���ەو بوارانەی زۆر
پێویس���تن بە كردنەوی خولی راهێنان و ش���یاندن بۆ بەرپرسانی هەرێم
لەم بوارانە:
أ-پشتیوانیی حكوومەتی فەرەنسا بۆ هەردوو وەزارەتی دارایی و پالن
دانانی حكوومەتی هەرێمی كوردس���تان بۆ دیاری كردنی ئەو بوارانەی
پێویستن بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتەكانی پەیوەندیدار.
ب-كردنەوەی خولی راهێنان بۆ بەرپرس���انی وەزارەتی پالن دانان چ

لە فەرەنسا یان لە هەرێمی كوردستان دەربارەی كارگێڕی و پرۆسەی
ئامادە كردنی بودجە و ئامار و پەرەپێدانی تواناسازی.
ج-هەوڵدان���ی هاوب���ەش بۆ دی���اری كردنی ئەو ش���ێوازانەی كە زیاتر
كاریگ���ەری دەكەن���ە س���ەر حكوومەت���ی فەرەنس���ا تاك���وو یارمەتی���ی
هەرێم���ی كوردس���تان بدات ل���ە بوارەكانی پەیوەس���ت ب���ە دەزگاكان و
شارەزاییەكان.
-55ش���ایانی باس���ە ناكۆكییەكی تون���د لە نێوان بەغ���دا و حكوومەتی
هەرێمدا هەیە س���ەبارەت بە بەكار هێنانی س���امانی نەوت لە هەرێم بە
پێی (ماددەی  ،112بڕگەی دووەم) ،لە ئەنجامی ئەو ناكۆكییەش یاسای
نەوت و غازی فیدرالدا دەرنەچووە ،بۆیە یاسای نەوت و غاز لە هەرێم
بە ژمارە 22ی ساڵی  2007دەرچوو.
بۆ ئاش���نا بوون بە الیەنە یاس���اییەكە كە پێچەوانەیە و ماف بە هەرێم
دەدات كێڵگەكانی نەوتی بەكار بهێنێت بڕوانە:
James Crowford،The Authority of Kurdistan Regional Government
over Oil and Gas under the Constitution of Iraq، available at:
www.krg.org
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-56بەڕێزحوسێن شەهرستانی جێگری سەرۆك وەزیرانی عیراق بۆ
كاروباری وزە لە س���اڵی 2010دا رایگەیاند ،كە یەدەگی نەوت لە عیراق
دەگاتە  143ملیار بەرمیل (ئەمە یەدەگی هەرێمی كوردستان ناگرێتەوە)،
بەم شێوەیە عیراق دەبێتە سێیەم دەوڵەت لە جیهاندا لە رووی یەدەگی
نەوتەوە ،دوای س���عوودیە ( 264ملیار بەرمیل) و (ڤەنزویلال  211ملیار
بەرمی���ل) ،لە كاتێكدا بڕی خەمڵێندراو دەگات���ە  115-112ملیار بەرمیل.
ل���ە ئامارێك���ی (بریتش پیترولیۆم)دا وا دی���ارە ،یەدەگی نەوت لە عیراقدا
لە كۆتایی 2012دا گەیش���تە ( 143.1ملیار برمیل) بڕوانەwwwbp.com/ :
statisticalreview

س���ەبارەت بە هەرێمی كوردس���تانیش ،وەزیری سامانی سروشت لە
11ی تەمم���وزی 2013دا رایگەیاند ،ك���ە یەدەگی نەوت لە هەرێمدا ()45
ملیار بەرمیلە ،بڕوانە:
www.middle-east-online.com/iraq/?id=98333
www.ar.wikipedia.org
www.iraqieconomistsnet/ar

-57ئ���ەم خەماڵندن���ەی ی���ەدەگ ناوچەكان���ی كێش���ە لە س���ەر (ناوچە
كوردس���تانییەكانی دەرەوەی هەرێ���م) ناگرێت���ەوە ،كە م���اددەی  140ی

دەس���توور ئام���اژەی پێ كردوون ،بۆیە لە حاڵەت���ی یەكالیی كردنەوەی
ئەو كێشەیە چاوەڕوان دەكرێت بگاتە زیاتر لە  45ملیار بەرمیل.
-58ئەگەر گریمان یەدەگی هەرێم گەیشتە  25ملیار بەرمیل ،ئەو كاتە
هەرێ���م (ئەگەر وام���ان دانا كە هەرێم یەكەیەك���ی نێودەوڵەتی و خاوەن
سەربەخۆییە) ،ئەو كاتە بە پلەی ( )9دێت لە ناو  17دەوڵەتدا (عیراق لە
پلەی 3دایە) بڕوانە:
www.eia.doe.govemeu/cabs/topworldtables1_2.html
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-59ل���ەو كۆمپانیا جیهانیانە( ،ئەكس���ۆن مۆبی���ل)ی ئەمریكی( ،بریتش
پترۆلیۆم)ی بەریتانی( ،توتال)ی فەرەنسی( ،كازبرۆم)ی رووسی.
-60ئاژانسی (أصوات العراق) لە 2012/9/2دا.
-61ئەم ئاراس���تەیە الی ماركسییەكان دیارە ،ئەوانەی وای دەبینن كە
رۆش���نبیری رەگەزێكی س���ەرخانە كە ژێرخان كۆنترۆڵ���ی كردووە( .د.
عبدالمجی���د العبدلي ،قانون العالقات الدولیة ،دار االقواس للنش���ر ،تونس،
ط  ،1994 ،1ص ).117-116
-62هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل .118 -117
-63هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل .118
-64ت���ا س���اڵی  1991تەنیا زانكۆی س���ەاڵحەدین ل���ە هەرێمدا هەبوو،
دوای كش���انەوەی ئی���دارەی حكوومەت���ی عی���راق لە تش���رینی دووەمی
1992دا ،زانكۆی تازە دامەزرا ،لەوانە زانكۆی س���لێمانی كە لە بنەڕەتدا
لە 1968دا دامەزرا بوو ،دواتر بە بڕیاری حكوومەتی عیراق لە 1982دا
هەڵوەشایەوە ،هەروەها زانكۆی دهۆك ،تا ژمارەیان گەیشتە  12زانكۆی
حكوومی و  10زانكۆی تایبەت.
-65دیپلۆماتێك���ی ئەڵمان���ی دووپات���ی كردووەت���ەوە ك���ە ئەڵمانی���ا
بەرنامەیەكی پەروەردەیی هەیە بە ناوی (بەرنامەی هاوكاریی ئاییندەیی)
ب���ۆ دامەزراندنی قوتابخانە ،كە بە زمان���ی ئەڵمانی تێیاندا دەخوێندرێت.
(فرج ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .)146
-66نوێنەرێك���ی شۆڕش���ی كورد ل���ە قاهیرە هەبوو بێجگە لە بەش���ی
كوردی لە رادیۆی قاهیرە.
-67ب���ۆ نموون���ە یەكێتیی س���ۆڤیەت گرنگیی بە شۆڕش���ی ك���ورد دا،
دوای گۆڕینی سیس���تەمی حوكم لە عیراق لە ساڵی 1963دا ،دوابەدوای
رووخاندنی حوكمی عەبدولكەریم قاسم و وەرگرتنی دەسەاڵت لە الیەن
حیزبی بەعسەوە ،كاتێ پشتگیریی لە داوایەكی مەنگۆلیا كرد لە تەمموزی
1963دا ،ك���ە پێش���كەش بە نەت���ەوە یەكگرتووەكانی كرد س���ەبارەت بە

گفتوگ���ۆ ك���ردن لەبارەی دۆزی كورد لە عیراقدا ،ب���ۆ وردەكاریی زیاتر
بڕوانە( :مس���عود البارزاني ،البارزانی والحرك���ة التحرریة الكردیة ،ج :3
 ،1975 -1961مطبعة وزارة التربیة ،اربیل ،2002 ،ص .)374
-68بۆ وردەكاریی زیاتر دەربارەی ئەم پەیوەندیيانە بڕوانە( :البارزانی،
هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل .)382 – 362
-69ب���ە پێی بڕیاری  688یارمەتیی مرۆیی ئەمریكی گەیش���تە هەرێم،
كۆنگرێسی ئەمریكاش  43ملیۆن دۆالری بۆ ئەم مەبەستە تەرخان كرد.
(فرج ،سەرچاوەی پێشوو ،ل .)90
-70رۆژنامەی الشرق االوسط لە 2013/3/19دا
 -71نموونەی ئەم حاڵەتە :س���ەردانی س���ەرۆك مەس���عوود بارزانی
بۆ رووس���یای فی���درال لە ئاداری 2013دا و س���ەردانێكی بۆ فەرەنس���ا
لە حوزەیرانی 2013دا ،س���ەردانی كۆمیس���یاری كاروب���اری دەرەوەی
یەكێتیی ئەوروپا (كاترین ئاشتون) بۆ هەرێم لە 2013دا.
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پرۆفیس���ۆر بران���دن ئۆلێری زانایهك���ی ئیرلەندییە لە بواری
زانس���تی سیاسهتداو زانستی سیاسهته له زانكۆی پهنسلڤانیا،
پێش���تریش پرۆفیسۆری زانستی سیاس���هت بووه له زانكۆی
لهندهن بۆ زانس���تی ئابووری و سیاس���ی ،له 2010-2009دا،
راوێژكاری بااڵ بووه له نهتهوه یهكگرتووهكاندا ،بواری كاری
زانستیانەی پرۆفیس���ۆر ئۆلێری كار كردنه لهسهر تهنگژەی
نهتهوهی���ی ،ب���ه تایبهتی���ش تهنگ���ژهی (ئیرلهندا ،كوردس���تان،
سوودان) چهندین كتێبیشی لهسهر ئهم پرسانه داناوه.
پرۆفیس���ۆر ئۆلێ���ری له س���اڵی 2005-2004دا یهكێك بووه
له راوێژكارانی دهس���تووریی نێودهوڵهتی كه راوێژكاریی بۆ
حكوومهتی ههرێمی كوردستان كردووه ،سەبارەت بە چۆنیهتی
داڕش���تنی دهستوری عێراق له س���اڵی 2005دا ،لهسهر پرسی
س���وودانیش دیاره پرۆفیسۆر ئۆلێری ماوهی حهوت ساڵ له
س���وودان بووه و له س���ااڵنی 2010 -2009دا كه راوێژكاری
نهت���هوه یهكگرت���ووهكان بووه ،ل���ه ئام���ۆژگای چاتام هاوس
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كاری ل���ه س���هر چۆنیهتی وتوێژهكان كردووه ،س���ەبارەت بە
چۆنیهتی دابهشكردنی دهسهاڵت له نێوان باكوور و باشووری
س���وودان ،ئهم دووپرسه (كوردستان و باشووری سوودان)
كه دوو پرسن لهالیهن پرۆفیسۆر ئۆلێرییهوه كاریان له سهر
كراوه ،ئهو پرس���یارهی ال دروس���ت ك���ردووه (بۆچی خهڵكی
باشووری سوودان سهرسهختانه داوای سهربهخۆیی دهكهن
و ك���ورد به فیدرالی���زم رازییه؟) پرۆفیسس���ۆر ئۆلێری دوای
س���هربهخۆ بوونی باشووری سوودان ،له موحازهرهیهكدا له
زانك���ۆی لهندهن بۆ زانس���تی ئابووری و سیاس���هت ،وهاڵمی
ئهم پرس���یاره دهداتهوه .ئێمهش دهقی ئ���هو موحازهرهیهمان
كردووه به كوردی.
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*بۆچ����ی س����وودان دابەش بوو ،ڕەنگ����ە عێراقیش هەر وەك
خۆی بمێنێتەوە؟
 هۆكاری ئەوەی ئەم پرسیارە بۆ لە من دەكرێت زۆر ڕوونە،ب����ۆ ئەوانەی كە نازانن ،من لە س����اڵی 1969ـەوە تاكوو 1976
لە س����وودان ب����ووم ،چونكە باوكم لەم ماوەی����ەدا لە خەرتووم
ل����ە بەرنام����ەی پەرەپێدانی س����ەر ب����ە نەت����ەوە یەكگرتوەكاندا
كاری دەك����رد .ل����ە دەرەنجامدا مەیلێكی بەرهەڵس����تی نەكراوم
ب����ۆ سیاس����ەت و دەرەنجامەكانی سیاس����ەت لە س����ووداندا بۆ
دروست بوو .بە دڵنیاییەوە لە ساڵی  2009و 2010دا ،نەتەوە
یەكگرت����وەكان منی بە تیمی چاتام ه����اوس ()Chatham House
بەخشی ،كە بڕیار بوو لە پەرەپێدانی گفتوگۆ لە نێوان باشوور
و باكووری سووداندا هاوكار بێت .هەڵبەت دوو دەرەنجامیش
لە ئان و س����اتی ڕووداندا بوون ،یان جیابوونەوە یاخود نوێ
كردنەوەی هاوسەرییەكەیان .ئێوەش هەمووتان دەرەنجامەكە
دەزانن .دیسان من لە پرۆسەی ئاشتیی نەتەوە یەكگرتووەكان
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ل����ە دارف����ووردا ،ل����ە قەتەر بەش����دار ب����ووم .ئ����ەم ئەزموونانە
س����ەرباری ئەزموونم لەگەڵ كورددا ،پرس����یارێكیان لە هزری
مندا دروس����ت كرد ،لوغزێكیان ال دروست كردم ،كە ڕوون و
ڕاس����تەوخۆ بوو :بۆچی كورد بە چەش����نی خەڵكی باشووری
س����وودان سەرس����ەختانە جوداخواز نەبوون؟ ئەمە لە كاتێكدا
هەردوو ال هۆكاری باش����یان هەبوو بۆ جیابوونەوە ،هەروەك
دواتر دێمە سەریان و باسیان دەكەم .من حەز دەكەم باسی بە
كردەنی بەش����داری كردنی خۆم بكەم لەو هەموو چاالكییانەدا
و هۆش����دارییەكتان بدەمێ .ئەگەر حەزت لە ناكۆكی بوو ،ئەوا
یەكێ����ك لە دەرەنجامە زلەكان����ی ئەوەیە الوازت دەكات ،ئەگەر
حەزت بە گفتوگۆی دابەش كردنی دەسەاڵت و دانوستاندن و
كار لێ ك����ردن هەیە ،ئەوا ئەمەیان قەڵەوت دەكات .ئەمە وەك
ئ����اگادار كردنەوەیەك ،كەواتە دابەش كردنی دەس����ەاڵت باجی
خ����ۆی هەیە .ئەوەی دەمەوێت بیكەم ئەوەیە ،باس لە عێراق و
س����وودان بكەم .ئەو دوو واڵتەی كە ب����ە زۆری پێك بەراورد
ناكرێ����ن ،بەاڵم لە مێژووی خۆیاندا ش����ەش هێڵ����ی هاوتەریبی
سەرنج ڕاكێشیان هەیە ،كە لەو لوغزەدا كە من دەست نیشانم
ك����رد بەش����دارن ،بەاڵم ب����ە زۆری خەڵكی عێراق و س����وودان
بەرهەڵستیی ئەم شەش هێڵە هاوتەریبە دەكەن ،كاتێك گوێیان
لەوە دەبێت كە ئەم بەراورد كردنە لە نێوان هەردوو واڵتەكەدا
دەكرێت ،ئەوا ئەمە ڕەت دەكەنەوە ئۆباڵەكەش دەخەنە ئەستۆی
واڵتان����ی دیكەوە ،كە هانی تون����د و تیژییەكی دڕندانەیان داوە،
دەشڵێن :ئەمە چ پەیوەندییەكی بە هەر واڵتێكی دیكەوە هەیە؟
ب����ەاڵم دواتر قەناعەتیان لە ال دروس����ت دەبێ����ت ،لەبەر ئەوەی
من زۆر قس����ە دەكەم و ئەوانیش خۆیان بە دەس����تەوە دەدەن،
وێڕای ئەوە شەش هێڵێ هاوتەریبی گرنگ و ڕوون و ئاشكرا
لە نێوانی ئەم دوو واڵتەدا هەن ،كە هیوادارم جێی س����ەرنجی
ئێوەش بێت.
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یەكەمیان :هەردوو واڵت دروست كراوی دەستی بەریتانیان،
لەو میراتەی دوای عوسمانییەكان مابووەوە (British Creation
 .)out of Ottoman legaciesئاش����كرایە بەریتانیا هەردوو واڵتی
داگی����ر ك����رد ،بەاڵم ل����ە س����ەردەمانێكی مێژووی����ی هەندێك لە
یەك����دی جی����اوازدا ،ئەمەش بە ش����ێوەیەكی گش����تی لە ڕەوتی
گرتنە دەس����تی دەسەاڵتدا ،لە الیەن بەریتانیاوە ،بە فراوانی لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس����تدا .ڕەنگ����ە وا دەربكەوێت كە جیاوازیی
گرنگ هەبێت لە نێوان هەردوو واڵتدا لە ڕووی ئەو ڕاستییەوە،
كە هەردووكیان ژێردەس����تەی ئیپمراتۆریەتی بەریتانیا بوون.
س����وودان واڵتێك بوو ،لە الیەن بەریتانیا و میسرەوە ،بە الی
كەم����ەوە ل����ە ڕواڵەتدا ،بە هاوبەش����ی حوكمڕان����ی دەكرا ،بەاڵم
پێم وای����ە ئەمە جیا كردنەوەیە و جی����اوازی نییە (Distinction
 ،)without a Differenceلەب����ەر ئ����ەوەی هەمیش����ە حوكمڕان����ی
گش����تیی( )General Governorسوودان كەسێك بەریتانی بووە،
هەمیش����ە بەرپرس����ی كانتۆنەكان ( )District Officerكەس����ێكی
بەریتان����ی بووە ،بەاڵم میس����ری تەنها س����وپای پیادەیان دابین
دەك����رد .كەوات����ە گومانی تێ����دا نییە ،ه����ەردوو واڵت نموونەی
حوكمڕانیی بەریتانی بوون لە خاكی عوسمانیدا .نەك هەر ئەوە،
بەڵكوو هەردووكیان نموونەیەكی ئاش����كرای ئەو ئەفسانەیەن
كە تێیدا س����ێ پێكهاتە دەبن بە یەكێ����ك ،بەاڵم ئەم جارەیان لە
س����ەر دەس����تی بەریتانییەكان .ئێمە هەموومان دەزانین عێراق
ل����ە بنەڕەتدا لە س����ێ یەك����ە پێك هات بوو ،ویالیەتی مووس����ڵ
كە ئێس����تا زۆربەی خاك����ی هەرێمی كوردس����تانی عێراق پێك
دەهێنێت ،ویالیەتی بەس����را لە باش����وور و ویالیەتی بەغداش.
ئەم س����ێ ویالیەتە لە الیەن بەریتانیاوە لە نێوان س����اڵی 1916
و س����اڵی 1926دا ب����ۆ پێ����ك هێنان����ی دەوڵەتی عێ����راق ،پێكەوە
كۆ كرانەوە .س����وودانیش ،كە كەمتر بەم ش����ێوەیە ناس����راوە،
بەرهەمی ئاوێتە كردنی س����ێ قەوارە بوو ،باكووری سوودان
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ك����ە ل����ە ڕووی مێژووییەوە بە س����ەڵتەنەتی فەنج ناس����را بوو،
دواتر بووە ش����وێنی یەكەم دەوڵەتی مەهدی لە مێژووی نوێدا
و لەگەڵ باشووری سووداندا ئاوێتە كرا ،كە لە ژێر دەسەاڵتی
توركی����ادا ب����وو ،دوات����ر كەوتە ژێ����ر دەس����ەاڵتی داگیركەریی
بەریتانیاوە ،لە سایەی دەسەاڵتی جەنەراڵ كیچنەردا .دارفوور،
ئەوی����ش لە س����اڵی 1916دا لە ئەنجام����ی بڕیارێك����ی ناژییرانە
ب����ە ڕاگەیاندنی ش����ەڕ لە دژی ئەڵمان چووە پاڵ س����وودانەوە،
ك����ە بووە ه����ۆی خێراتر كردنی داگیركاری����ی بەریتانیا .كەواتە
س����وودان ،بە چەش����نی عێراق ،بەرهەمی سێ قەوارەیە ،كە لە
س����ایەی حوكمڕانیی بەریتانیادا پێكەوە ك����ۆ كرانەوە .بۆیە بە
ڕادەیەكی باش����ی قەناعەت����ەوە دەتوانین بڵێی����ن ،كە لەرزۆكیی
خ����اك ( )Territorial Fragilityك����ە هەر لە س����ەرەتاوە هەردوو
واڵتەكەی لە سەر بنیات نرا ،شتێكی ڕاستە .ئەمە لە باشووری
س����وودان ،ل����ە كوردس����تاندا ڕوون����ە ،هەروەه����ا ل����ە كەیس����ی
دارفووریش����دا .هەردوو ناوی دارفوور و كوردستان ،شتێكت
لەبارەی ناس����نامەی ئیتنیی چەس����پێندراویانەوە (Entrenched
 )Ethnic Identityپ����ێ دەڵێن ،دارفوور خاكی دارفوورەكانە كە
گرووپی ئیتنیی بااڵدەستیان لە سەڵتەنەتی فووردا پێك دەهێنا،
ئەو سەڵتەنەتە لە نێوان  1898و 1961دا هەبوو .پێشتریش لە
س����اڵی 1702ـەوە بۆ ماوەی دوو سەدە هەبوو .كوردستان كە
زاراوەیەكی فارسییە ،خاكی كوردانە .كەواتە هەردوو قەوارەكە
بەرهەمی یەكگرتنی سێ یەكەن لەسەر دەستی بەریتانییەكان،
هەردوو قەوارەكە لە س����ەرەتای س����اڵی 1920دا هاتنە ئاراوە،
هەردووكیشیان لە ئەنجامی ناوردیی بەریتانییەكانەوە ناو نران.
بە دڵنیاییەوە بە باشووری عێراق دەگوترا عێراق ،جیاكارییەك
لە الیەن جوگرافیناس����انی عەرەب����ەوە لە نێوان عێراقی عەرەب
و ناوچ����ەی جزیرە دەك����را ،كە ناوچەی بیابان����ی دەوروبەری
بەغدای دەگرت����ەوە .كەواتە عێراق ناوی بەش����ێكی دەوڵەتەكە
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ب����وو كرا بە ناوی هەموو دەوڵەتەكە .ئامانجی بەریتانیاش لەم
دووب����ارە ناو لێنانە بریتی بوو ل����ە هاندانی عەرەبی عێراق دژ
بە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی .دیار بوو ناسنامە ئیتنییەكەی ،لە
ڕووی مێژوویی����ەوە ،هەر وەك دواتریش ڕوون بووەوە ،هیچ
پەیوەندییەكی بە كوردەوە نەبوو .بە پێچەوانەوە سوودان ناوی
قەوارەیەك����ی فراوانت����ر بوو لەو واڵتەی ك����ە بەریتانیا ناوی نا
سوودان .ئەو ناوە بوو كە جوگرافیناسانی عەرەب بە تەواوی
ئ����ەو ناوچەیەیان دەگوت كە ڕاس����تەوخۆ دەكەوتە پش����تێنەی
س����ەب س����ارای ئەفریقاوە لە خوار بیابانەوە .فەرەنس����ییەكان
ن����اوی س����وودانیان بۆ مالی ب����ەكار هێن����ا ،بەریتانیی����ەكان بۆ
دەوڵەتە نوێیەكە بەكاریان هێنا .ئامانجی بنەڕەتییش بریتی بوو
لە دروس����ت كردنی ناس����نامەیەكی گەلەكۆمی دژ بە میسر ،بۆ
ڕێگرتن لە ناسنامەیەكی ئاوێتە بووی نێوان سوودانی بەعەرەب
كراو و میسرییەكاندا .دەرەنجام ئەم ناوانە ،عێراق و سوودان
و ناس����نامەی دەس����تەجەمعی ،كە لە بەش����ێكیدا بەریتانییەكان
پەرەیان پێ دا ،نیمچە س����ەركەوتنێكی بەدەست هێنا ،بەاڵم بە
ڕادەیەكی گەورە ئەو سەركەوتنە سنووردار بوو سەبارەت بە
دانیشتووانی بەعەرەب كراو .لە كۆتاییدا باكووری و باشووری
ناوی س����وودانیان قبووڵ كرد ،لە سەرەتادا باكوورییەكان ئەم
ناوەیان بە س����ووكایەتی بۆ خۆی����ان دەزانی ،بەاڵم لە كۆتاییدا
قبووڵیان كرد .باشوورییەكانی سوودانیش كە لە سەروبەندی
جیابوونەوەدا بوون ،ئێستاش كە جیا بوونەتەوە هەر نازناوی
س����وودانیان ب����ەكار هێنا .هەردوو الیان (باكوور و باش����وور)
دەس����تیان ب����ە ناوەك����ەوە گ����رت و مش����تومڕیان ب����وو ،كە كێ
شایس����تەی ئەوەی����ە ناوەكە بۆی خۆی بب����ات ،بەاڵم ڕوونە كە
س����وودان وەك دەوڵەتە بنەڕەتییەكە و باش����ووری س����وودان
دوای جیابوون����ەوە وەك دەوڵەتێك����ی جیابووەوە ،دەبێت ئەوە
قبووڵ بكەن ،كە لە س����ایەی یاس����ای نێودەوڵەتیدا ،س����وودان
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شایستەی ناوەكەیەتی.
ل����ە حاڵەت����ی عێراقدا ،كورد ب����ەراورد بە خەڵك����ی عێراق لە
ڕووی قب����ووڵ كردنی ناس����نامەی نەتەوەی����ی عێراقەوە بەدەر
ب����وون( ،)Exceptionalب����ە ڕادەیەكی گەورە عەرەبی ش����یعە لە
بۆتەی ناسنامەی كۆبەكۆی عێراقیدا توانەوە ،بەاڵم ناسنامەیەك
ك����ە چەقەكەی ل����ە عێراقدا بێت ،ن����ەك لە جیهان����ی بەرفراوانی
عەرەبدا .ئەوان خۆیان بە فارس لە قەڵەم نەدا ،وەك ش����یعەی
دراوس����ێیان لە ڕۆژهەاڵتدا ،بەاڵم لە هەمان كاتدا نەیانویس����ت
تێڕوانین����ی پ����ان عەرەبی����ان هەبێ����ت (،)Pan-Arabism Vision
ب����ە پێچەوانەوە عەرەبی س����وننە كە ل����ە زۆر ڕووی گرنگەوە
دەوڵەتەكەیان دامەزراند ،لە هەموو الیەك بە پەرۆش����تر بوون
لە باوەش كردنەوە بۆ ناس����نامەی عێراق ،لە كاتێكدا ،هەروەك
ئاماژەم پێ كرد ،بەش����ی ئەوان لە واڵتەكەدا هەرگیز بە عێراق
بانگ نەدەكرا ،كەواتە ئەوە سەرەتا بوو.
هێڵ����ی هاوتەریب����ی دووەم :كە دەمەوێت لە نێ����وان هەردوو
دەوڵەتدا بیكێش����م ئەوەیە ،جەخت لەس����ەر ئ����ەوە بكەمەوە كە
هەردووكیان هێمان بۆ سنووری باشوور و باكوور لە جیهانی
عەرەب یان بەعەرەب كراودا .واتە س����نوورێكیان بەخش����ی بە
خەڵكانێ����ك كە خەس����ڵەتێكی ئیتنی و ئایینیە ت����ەواو جیاوازیان
هەبوو .لە س����نووری نێوان باكوور و باش����ووری س����ووداندا،
ئاش����كرا بوو كە باشوور پتر كریستیان و ئەفریقی بوون نەك
عەرەب یان بەعەرەب كراو .لە حاڵەتی عێراقیشدا كاتێك بەرەو
باك����وور دەڕۆیت ،ب����ەرەو هەرێمی كوردس����تان ،ئەوا دەگەیتە
پش����تێنەیەك كە م����ن پێ����ی دەڵێ����م ()Micro-nationalities
توركم����ان ،كە لە بەش����ێكیدا بە توركیاوە گ����رێ دەدرێنەوە ،لە
بەشێكی دیكەشدا بە توركمانی دێرینەوە ،سێ لقی كریستیانیش:
كلدان و ئاشووری و ئاشووریی ئەرتۆدۆكس ،كە هەر یەكێك
لەمان����ە خۆیان بە نەتەوە دەزان����ن .هەروەها كەمینەیەكی جێی
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سەرنجیش هەیە ،كە لە سەرجەم بەشەكەی دیكەی جیهاندا بە
باشی نەناسراوە ،كە ئێزدین ،هەروەها هەندێ مەنداییش هەن.
ئەمانە لە ناوچەی «ناكۆكی (ناوچەی ملمالنێ)دا ،وەك ئەوەی
لە عێراقدا بەم وەسفە ناسراوە» دەژین و نیشتەجێن .لە ڕاستیدا
پێویس����تە ناوچەی ناكۆكیی س����وودانیش ناوێك����ی لێ بندرێت.
لەبەر ئەوەی ناوچەی تێكەڵن و ئاماژەن بە هێڵی جیاكەرەوەی
نێوان باكوور و باشوور .ئەگەر لە ناوچەی ناكۆكی لە عێراق
و زانیاری����ی پەیوەس����ت بە دەنگدەرانەوە لە س����اڵی 2011ـەوە
بڕوانیت ،كە باشترین ڕێككەوتە بەكاری بهێنیت ،لەبەر ئەوەی
پێم وایە لەسەر ئاستی لۆكاڵدا زانیاریی باشت پێ دەدات .ئەوا
ئاش����كرایە كە ئەو ناوچانەی لەم نەخشەیەدان تەواو پشتیوان
بە كورد و كوردستانن(،)and Kurdistan Pro-Kurdish Strongly
هەر لەبەر ئەمەیە كە زانیاریی پەیوەست بە دەنگدەرانمان لەم
ناوچەیەدا بەكار هێناوە ،ئەو پش����تێنە سەوزەی لە نەخشەكەدا
هەی����ە ،ئاماژەی����ە ب����ە ئینتیمایەك����ی بەهێزی ك����وردی (Strong
 ،)Kurdish Affiliationكە تێیدا بە الی كەمەوە لە سەدا  62یان
زیاتر پشتیوانیی پارتەكانی كوردستان دەكەن ،دەیانەوێت ببنە
بەشێك لە هەرێمی كوردستان و لە هەندێ حاڵەتدا دەیانەوێت
ببن����ە بەش����ێك لە كوردس����تانی س����ەربەخۆ .ناوچ����ە تاریكەكە،
سێبەرەكە ،بە پێچەوانەوە دانیشتووانەكەی كورد نین و پێكەوە
دەتوان����ن زۆرینەیەكی بەكۆمەڵ پێك بهێنن .بە الی كەمەوە لە
هەڵبژاردنەكاندا كەمتر لە س����ەدا 40ی خەڵكی ئەو دەوروبەرە
پش����تیوانیی كوردس����تانی كرد .كەواتە لە هەردوو حاڵەتەكەدا
ت����ۆ لە جەوه����ەردا دەوڵەتێكی بەعەرەب ك����راو یان دەوڵەتێكی
عەرەبی����ت هەی����ە ،ك����ە ناوچەی ج����ێ ناكۆكیی هەی����ە ،ئەمەش
ئەگەری دروس����ت بوونی قەوارەیەك����ی دیكە ،یان قەوارەیەكی
جوداخواز هەیە ،كە سەر بە گرووپێكی تەواو جیاوازیی ئیتنین.
ل����ە هەردوو حاڵەتەكەش����دا تۆ بژاردەیەكی عەرەبی س����وننەی
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نادڵنی����ات هەی����ە( ،)Insecure Arab Eliteك����ە ئۆباڵەك����ە دەخەنە
ئەستۆی بەریتانییەكانەوە ،كە ئەمە لە بەشێكیدا ڕاستە ،بەوەی
ڕێگرییان لێ كردوون لە چونیەك كردن :تواندنەوە :ئەس����میلە
كردنی( )Assimilationكوردس����تان یان باش����ووری س����وودان
ل����ە نێو ناس����نامەی دەس����تەجەمعیی دەوڵەتەكەدا .ل����ە حاڵەتی
سووداندا بەریتانییەكان بە جیا لە باكووری سوودان ئیدارەی
باش����ووریان كرد ،نزیكەی ساڵی  1922خرایە ژێر حوكمڕانیی
سیس����تەمی هەرێمەكەوە ،ڕێگرییان كرد لە بە ئیسالمی كردن:
ئیسالماندنی ( )Islamizationیان بەعەرەب كردنی()Arabization
باشوور .پارێزگارییان لە ش����ێوازێكی حوكمڕانیی ناڕاستەخۆ
ك����رد ،بەاڵم ڕوون بوو كە ڕێگرییان كرد لە ئەگەری چونیەك
بوونی خۆبەخشانە یان ناچاریانەی نێوان باشوور و باكوور.
دەكرێت شێوازێكی هاوشێوە دەست نیشان بكرێت لە پەیوەند
بە كوردس����تانەوە ،ك����ە ئەویش ناڕاس����تەوخۆ حوكمڕانی كرا،
ئیدارەی عەرەب لە سایەی مانداتی بەریتانیادا ،لە نێوان سااڵنی
 1920و 1932دا ئامادەبوونێكی زۆری نەبوو لە كوردس����تاندا،
بەڵكوو ئیدارەیەكی س����ەربەخۆی هەبوو .لە ڕاستیدا لە هەندێ
حاڵەت����دا بەریتانیی����ەكان چینێك����ی ئەش����رافزادەیان دروس����ت
ك����رد ،كە ل����ە بری ئ����ەوان ئەركەكانیان رادەپەڕان����د .كەواتە لە
هەردوو حاڵەتەكەدا ئێمە بژاردەیەكی س����وننەی بااڵدەس����تمان
هەی����ە ،ڕووبەڕووی خەڵكانێك ،دانیش����تووانێكی تەواو جیاواز
بوون����ەوە ،ك����ە ڕێگریی����ان لێ ك����راوە لەوەی هەر ئاس����تێك لە
كۆنتڕۆڵی كەلتوورییان هەبێت بە س����ەریانەوە لە س����ەردەمی
كۆلۆنیالیدا ،تەنیا دوای بەدەست هێنانی سەربەخۆیی دەرفەتی
ئەوەی����ان بۆ ڕەخس����ا لە ڕووی كولتوورییەوە بااڵدەس����ت بن.
كەوات����ە لە هەردوو حاڵەتەك����ەدا بژاردەیەكی تووڕە ،بەاڵم ،لە
كۆتایی����دا ،لە هەوڵەكانیاندا س����ەركەوتوو بوون بۆ هێنانە دیی
ئامانجەكانی����ان ،كە بریت����ی بوو لە س����ەنترال كردنی عێراق و
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س����وودان ،بە ش����ێوەیەك ك����ە دڵنیا ب����ن لەوەی دانیش����تووانی
پەیوەندیدار بە عەرەبی قس����ە بكەن ،لە ڕووی كولتوورەوە بە
دەوڵەتە نوێیەكەوە گرێ بدرێن ،بەاڵم لە هەردوو حاڵەتەكەدا،
پرۆژەی دروس����ت كردنی س����وودانێكی یەكگرتوو لە س����ایەی
حوكمڕانییەكی عەرەبی و ئیسالمیدا ،هەورەها پرۆژەی ئەوەی
عێ����راق ببێت����ە واڵتێ����ك دانیش����تووانی بە عەرەبی قس����ە بكەن،
هەردووكیان ڕووبەڕووی بەرهەڵس����تیی بەردەوام بوونەوە و
چارەنووسیان بە شكست گەیشت.
هێڵ����ی هاوتەریبی س����ێیەم :ك����ە دەمەوێت لە نێ����وان هەردوو
حاڵەتەك����ەدا بیكێش����م بریتیی����ە ل����ەوەی ،ت����ا س����اڵی  ،2005كە
ڕێكەوتێك����ی زۆر گرنگە ،هەردوو واڵتەك����ە بژاردەیەك تێیاندا
بااڵدەس����ت بوو ،كە س����ەر بە بەش����ێكی واڵتەكەی����ان بوون .لە
س����اڵی 2002دا دەتتوان����ی ل����ە س����ەر ش����ەقامەكانی خەرتووم
كتێبێ����ك بە ناوی كتێب����ی ڕەش����ەوە ( )Black Bookبكڕیت ،كە
ل����ە الی����ەن بزووتن����ەوەی داد و یەكس����انییەوە نووس����را بوو،
بزووتنەوەیەكی ڕادیكاڵی ئیس��ل�امی بوو ،لە پارتی حوكمڕانی
س����وودان ،پارت����ی كۆنگرە ،جی����ا بووەوە .ئەوان س����ەرچاوەی
ڕەسمیی سوودانیان بەكار دەهێنا بۆ دیكۆمێنت كردنی ئەوەی
هەم����وو كەس����ێك دەیزانی ،كە س����وودان لە دوای س����ەربەخۆ
بوونەوە س����ێ خێڵ����ی ڕێز لێ گیراوی باكوورەوە بە س����ەریدا
بااڵدەس����ت بوون (ش����ەگیە ،جاهیلیە ،دەناكران).ئ����ەوان لە نێو
خۆیاندا ،كە كەمتر لە سەدا پێنجی دانیشتووانی سوودان پێك
دەهێنن ،س����ەرۆكی سوودان و س����ەرۆك وەزیران و زۆربەی
پۆس����تەكانی كابین����ەی حكوومەتی����ان كۆنترۆڵ كرد ،بە س����ەر
پۆس����تەكانی ئەفسەرانی سوپا و بە سەر پرۆژە گشتییەكان و
كەرتی تایبەتدا بااڵدەس����ت بوون .تاكوو ساڵی  2005سوودان
ب����ە تەواوی لە ژێر هەژموون و بااڵدەس����تیی ئ����ەم بژاردانەدا
بوو ،لەو س����اڵەدا بە شێوەیەكی ڕەسمی ،بە هەندێ لە دابەش
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كردنی دەس����ەاڵت لەگ����ەڵ باش����ووردا ،دوای ماوەیەكی دوور
و درێ����ژ ،ب����ە بەش����داری پێ كردن����ی هەندێ لە دانیش����تووانی
ش����وێنانی دیكەی باكووری س����وودانیش ڕازی بوون .ئەمە بە
شێوەیەكی سەرنج ڕاكێش لەگەڵ ئەوەی لە عێراقدا ڕووی دا،
هاوش����ێوەیە .كاتێك عەرەبی سوننە بااڵدەست بوون بە سەر
دەوڵەتی تازەی سەربەخۆدا ،كاتێك ئەفسەرانی خانەوادەگەلی
ئەش����راف لە نێو عوس����مانییەكاندا ،لەگەڵ بەریتانییەكاندا هاتن
ب����ۆ بااڵدەس����ت بوون بە س����ەر بەغ����دادا .تاك����وو ڕووخاندنی
پاش����ایەتی لە عێراقدا لە ساڵی 1958دا ،عەرەبی سوننە پێشتر
ئەفسەرانی خانەوادەی ئەشراف بوون ،كابینەی حكوومەت و
سوپایان كۆنترۆڵ كرد بوو ،پرۆژەگەلی گشتیی سەرەكیشیان
كۆنت����رۆڵ كرد بوو ،بە ڕادەیەكی كەمتر ،لەبەر ئەوەی هەندێ
شیعەی بورژواش هەبوون ،بە سەر كەرتی تایبەتدا بااڵدەست
بوون .گەورەترین گۆڕانكاری لە عێراقدا لە س����ایەی بەعس����دا
ڕووی دا ،كاتێك ئاڵوگۆڕێك ڕووی دا ،دەكرێت بە شێوەیەكی
كاریگ����ەر و ورد وا ڕاڤە بكرێت ،ك����ە ئاڵوگۆڕێك بوو عەرەبی
س����وننە لە عێراقدا دەس����ەاڵتیان گرتە دەس����ت ،چونكە ئەوەی
ڕووی دا ئ����ەوە ب����وو ،ئەنجومەنی س����ەركردایەتیی شۆڕش����ی
بەع����س ب����ە زۆری لە الی����ەن ئامۆزاكان����ی ئەلبەكر و س����ەدام
حوس����ێنەوە كۆنترۆڵ كرا بوون .لە پازدە ئەندامی ئەنجومەنی
سەركردایەتیی شۆڕشدا ،چواردەیان لە ساڵی 1978دا ،ساڵێك
پێش ئەوەی س����ەدام حوسێن ببێتە س����ەرۆك ،عەرەبی سوننە
بوون .ئەو تاق����ە ئەندامەی ما بووەوە بریتی بوو لە كوردێكی
بەع����ەرەب كراو ،كە باوەڕم وایە دایكی عەرەبی س����وننە بوو،
ل����ە هەرێم����ی كوردس����تانیش نەژیا ب����وو .كەواتە ل����ە هەردوو
حاڵەتەكەدا ئاس����تێك لە چ����ڕ بوونەوەی ناوچەی����ی و ئیتنی و
ئایینیانەی دەس����ەاڵت هەبوو .پەیوەندیی س����ەدام حوس����ێن بە
ئەلبەكرەوە ئەوەندە گەرم و گوڕ بوو ،كە لە ڕاس����تیدا س����ەدام
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ئەلبەكری لە دەسەاڵت دوور خستەوە ،بەاڵم نەیكوشت ،ئەگەر
ل����ە ئەندامانی ب����ژاردەی بەعس بڕوانیت ،ئ����ەوا هەموویان یان
زۆربەیان خزمی یەكێك لەو كەسە دیاری كراوە بوون.
هێڵی هاوتەریبی چ����وارەم :بریتییە لەوەی هەردوو واڵتەكە،
لە س����ەربەخۆییەوە تاكوو ساڵی  ،2005بە شێوەیەكی سەرنج
ڕاكێ����ش ڕەوتێكی سیاس����یی هاوش����ێوەیان هەی����ە .ئەمەش بە
تایبەت����ی ل����ە دوای شۆڕش����ی میس����رەوە دەرك����ەوت ،كە لەو
كاتەدا كاریگەرییەكی بەرباڵوی لە جیهانی عەرەبدا هەبوو ،بە
چەشنی ئەوەی ئێستا شۆڕشی میسر ڕەنگە هەمان كاریگەریی
هەبێت .هەردوو واڵتەكە لە سیاس����ەتی دەرەوەیاندا ئاراستەی
پان عەرەبیزی����ان گرتە ب����ەر ( ،)Pan-Arabistهەردوو الیان لە
مامەڵە كردن لەگەڵ ناكۆكیی ئیس����رائیل -فەلەس����تیندا خەتێكی
هاوش����ێوەیان گرتە ب����ەر ،كە ئەویش الیەنگیری بۆ ئیس����رائیل
نەب����وو .هەردووكی����ان ڕەنگدانەوەی دەس����ەاڵتی بزووتنەوەی
ئەفس����ەرانی ئ����ازاد بوون (حرك����ة الضباط األح����رار) ،هەردوو
واڵتەكە دوای س����اڵی  1958لە عێراق و لە دوای س����اڵی 1968
لە س����وودان ،لە الیەن بزووتنەوەی ئەفس����ەرانی ئازادەوە ،كە
مۆدێلی ئەفسەرانی ئازادی ناسریان لەبەر چاو بوو ،دەسەاڵت
لە ڕێی كودەتاوە گیرایە دەس����ت .جەنەراڵ عەبدولكەریم قاسم
و عەقید محەمەد نومەیری سەرباز بوون ،هەمان خەسڵەتیان
هەبوو .بە ش����ێوەیەكی س����ەرنج ڕاكێ����ش هەردووكیان هەمان
سیاس����ەتیان گرتە ب����ەر و پیادە ك����رد ،هەردووكیان ڕژێمێكی
سۆشیالیس����تیان دامەزران����د ك����ە تەنی����ا پارتێ����ك بە س����ەریدا
بااڵدەس����ت بوو ،یاخود ب����ە الی كەمەوە س����ەركەوتووانە ئەم
كارەی����ان كرد ،بە الی كەم����ەوە لە عێراقدا .دواتر هەردووكیان
هەنگاویان بەرەو بەتایبەت كردن (تایبەتاندن)ێك لە فۆرمێكی
گەندەڵدا ،هەڵێنا .هەردوو واڵتەكە عەلمانی بوون و دواتر بوونە
ئیس��ل�امی ،لە حاڵەتی نومەیریدا بە شێوەیەكی سەرنج ڕاكێش
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لە ماوەی سەرۆكایەتیی خۆیدا ئەم كارەی كرد .لە ڕاستیدا ئەو
س����ەردەمەی كە هەنگاو هەڵگرتنی س����وودانی بەرەو جێبەجێ
كردنی یاس����ای ش����ەریعەت ڕاگەیان����د ،دەق����اودەق هەمان ئەو
كاتە بوو كە ئۆتۆنۆمیی لە باش����ووری سوودان سەندەوە .پێ
دەچێت ئێس����تا ئەو سەردەمە لە بیر كرا بێت ،كە بزووتنەوەی
ئەفس����ەرانی ئازاد سیاس����ەتی دەوڵەتی سۆشیالیس����تیان پیادە
دەك����رد ،بەاڵم هەردوو دەوڵەتەك����ە لە ڕووی ئەم ئەزموونەوە
هاوبەشن .هەروەها لە ڕاس����تیدا هەردوو دەوڵەتەكە دەوڵەتی
خاوەن ن����ەوت ب����وون .)Petro-State( .هەندێ كەس����یش پێیان
وای����ە ئەم����ە فاكتەری س����ەرەكییە لە بوونی ئاس����تێكی بەرزی
خۆس����ەپاندن و گەندەڵ����ی و ل����ە ڕاس����تیدا دوژمنایەتیی ئیتنی،
ك����ە لە ه����ەردوو دەوڵەتەكەدا هەیە ،بەاڵم پێ����م وا نییە بتوانین
ئەو تیۆرییە گش����تییە بەكار بهێنین كە پەیوەس����تە بە نەفرەتی
س����ەرچاوەكانەوە ( )General Resource Curse Thesisب����ۆ
لێكدان����ەوەی سیاس����ەتی هەر یەكێك ل����ەم دوو واڵتە .پێم وایە
مێژوو بەرچاو ڕوونكەرەوەیەكی باشترە بۆ تێگەیشتن لەوەی
ل����ەم دوو واڵت����ەدا ڕووی دا .توێژینەوەیەك ل����ە الیەن دكتۆر
(پ����ۆل كیلیۆ)وە كراوە ،كە لە ئۆكس����فۆرد چەندین س����اڵ پێش
ئێستا ئابووریی پێ دەگوتمەوە .لە بیرمە ئەو كەسێكی تەنزانی
(خەڵكی تەنزانیا) بوو ،ئابووریناسێك بوو لە بواری پەرەپێداندا.
ئ����ەو كاتە من قوتابییەكی گەنج بووم ،مش����تومڕی كیلیۆ ئەوە
ب����وو ،كە ئەگ����ەر دەوڵەتێكت هەبێت و س����ەرچاوەیەكی زۆری
سروش����تیی هەبێت ،ئەوا كەم تا زۆر چارەنووسی نووسراوی
تۆ ئەوەیە دووچاری ناكۆكی ببیتەوە .من پێم وا نییە ئەمە بە
سەر هیچ یەكێك لەم دوو دەوڵەتەدا جێبەجێ بێت ،چونكە یاخی
بوون بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ هەبوو ،پێش ئەوەی درك بە
دەوڵەمەندییان لە ڕووی نەوتەوە بكرێت .یەكەم یاخی بوون لە
س����ووداندا لە ساڵی 1955دا بوو ،واتە ساڵێك پێش سەربەخۆ

126
کۆتایی سایكس پیكۆ

بوونی بە ش����ێوەیەكی ڕەس����می ،ئەویش كاتێ����ك (ئەركیتۆریا)
هەڵگەڕان����ەوە ،بەهۆی ئەگەری ب��ڵ�او كردنەوەیان لە باكووری
س����ووداندا ،لە كاتێكدا یەكەی عەرەبی لە باشووری سووداندا
باڵوەی����ان پێ بكرێت .لە حاڵەتی كوردس����تاندا ،ئ����ەوا كورد لە
س����ااڵنی بیس����تەكانی س����ەدەی ڕابردوودا یاخی بب����وون ،واتە
پێش دۆزینەوە و كەڵك وەرگرتن لە نەوتی كەركووك و پێش
درك كردن بە ئاس����تی ئەو سامانی نەوتەی لە عێراقدا هەبوو.
ئەوە ڕاس����تە كە بوونی ئەم دوو دەوڵەت����ە بە دەوڵەتی نەوتی
 ،))Petro-Stateب����ووە هۆی ئەوەی بتوانن پەرە بە س����وپایەكی
زۆر بەهێ����ز بدەن ،ك����ە وای لێ كردن بتوان����ن یاخیبوون تێك
بش����كێنن و خۆیان دووچاری سەركێش����یی س����ەربازی بكەن.
ب����ەاڵم پێ����م وا نییە بكرێ ڕیش����ەی ئەو ناكۆكییان����ە بۆ بوونی
دەوڵەت����ی نەوتی ( ،)Petro-Stateبگەڕێتەوە .ئەوەی گرنگ بوو
ئ����ەوە بوو ،كاتێك دەوڵەتەكە ب����ووە دەوڵەتێكی نەوتی (Petro-
 ،)Stateئ����ەوا جەخت����ی ت����ەواوی گۆڕی بۆ س����ەر كەركووك و
ناوچەكانی جێ ناكۆك لە عێراقدا ،هەروەها جەختی سەرەكیی،
لە س����وودان ،گۆڕی بۆ س����ەر ناوچەی ئەبیێ ،كە ناوچەیەكی
جێ ناكۆكیی س����وودانە .ئەم ناوچەی����ە تێكەڵەیەك لە گرووپی
ئیتنی و ئایینیی تێدا نیشتەجێن ،كە من ئاماژەم پێ كرد ،نزیك
بوو لە س����نووری ئ����ەو ناكۆكییەی لە باش����ووری س����ووداندا
هەبوو ،نزیك و هاوش����ێوە بوو لەگەڵ هەرێمی كوردس����تان لە
باكووردا ،بەاڵم دۆزینەوەی نەوتێكی زۆر لەو ناوچانەدا ،وای
لە حكوومەت����ی ناوەند كرد كە پاڵنەرێكی زۆر بەهێزی هەبێت
بۆ كۆنترۆڵ كردنی ئەو ناوچانە ،بۆ هاندانی ناكۆكیی ئیتنی لەو
ناوچانەدا .لە كۆتاییشدا لە پرۆسەیەكی بەرباڵوی ڕاگواستنی
ئیتن����ی تێوەگالن .كەواتە لێرەدا ڕیش����ەی ئ����ەوەی ڕووی دا لە
پەیوەند بە نەفرەتی دەرامەت����ەوە ( ،)Resource Curseدەكرێت
وەك هۆكارێك بۆ شی كردنەوەی ڕەفتاری حكوومەتی ناوەند
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بەكار بهێندرێت ،نەك وەك هۆكارێك بۆ لێكدانەوەی ڕەفتاری
كەمین����ەكان .ه����ەروەك ئام����اژەم پێ ك����رد ،ه����ەردوو دەوڵەت
پەرەیان بە سوپایەكی بەهێز دا.
ب����ۆ ئەوانەی لە زانس����تی سیاس����ەتدا بایەخ ب����ە یونیفۆرمتی
( )Uniformityدەدەن ،ئ����ەوا دەرەنجامێك����ی گ����ەورەی دیك����ەم
هەیە كە باس����ی بك����ەم .بوونی س����مێڵ خەس����ڵەتێكی نەگۆڕی
دیكتاتۆرەكان����ە لە س����وودان ،تەنانەت كەس����ێكی س����ەربازیی
س����اختەش ،چونكە سەدام هەرگیز كەسێكی سەربازی نەبوو،
مەیلی ئەوەی هەبوو س����مێڵ دابنێت ،بەاڵم ئەو ڕێسا زێڕینەی
دەبێت لەم حاڵەتانەدا سەرنجی لێ بدەین ئەوەیە ،كە ئەگەرێكی
كەم هەیە كودەتا لە الیەن لیوا/فیدمارشاڵەوە ()Field Marshal
بكرێ����ت ،كودەتا لە الیەن كۆلۆنێلەكان����ەوە و ئەوانەی لە خوار
چین����ی جەنەراڵ����ەوەن ،دەكرێ����ت .كەوات����ە ئەگەر ب����ەم زووانە
كودەت����ا لە خەرت����ووم یان لە بەغدا ڕوو ب����دات ،ئەوا لە الیەن
كۆڵۆنێلەكانەوە یان ئەو كەس����انەوە دەكرێت كە خەریكە دەبنە
كۆلۆنێڵ .بۆ ماوەیەكی بێ ئەندازە دوور و درێژ سوپا بەسەر
سیاسەتی ئەم دوو واڵتەدا زاڵ بوو ،كە ئەمەش هۆكاری زاڵ
بوو لە داڕشتنی بودجە و لە داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەشدا.
هەروەها پەیوەندیی ناوخۆیی لەگەڵ گرووپگەلی كەمینەش����دا.
بە دڵنیاییەوە ئەمە لە بەش����ێكیدا پەیوەس����تە ب����ەو مەركەزیەتە
زۆر توندەی لە هەردوو واڵتدا هەبوو .ئەگەر ئێس����تا سوودان
بەراورد بكەین بەو سوودانەی كە من لە سەردەمی هەرزەكاریدا
بینیوم����ە ،ئ����ەوا لە كۆی  39ملیۆن كەس  5ملیۆنیان لەو س����ێ
گەڕەك����ەدا دەژین كە پێیان دەگوترێ����ت خەرتوومی باكوور و
خەرتووم و خەرتوومی باشوور .مەزەندەی ئەوە كراوە كە لە
ڕووبەری سێ سەد كیلۆمەتری سووداندا نیوەی دانیشتووانی
باكووری س����وودانی تێدا نیش����تەجێیە .لە حاڵەتی عێراقدا ،ئەوا
چڕیی دانیش����تووانی بەغ����دا زۆر جێی س����ەرنجە ،كە نزیكەی
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شەش ملیۆن كەسی تێدا نیشتەجێیە لە كۆی سی ملیۆن كەس.
واتە نزیكەی یەك لە سەر چواری دانیشتووان لەو ناوچەیەدا
دەژی����ن كە دەكرێت پێی بگوترێت ناوچ����ەی بەرفراوانی بەغدا
(.)The Greater Baghdad Area
كەوات����ە ڕایەڵ����ی پەیوەندی����ی نێ����وان هەم����وو ئ����ەو گۆڕاوانە
ئاش����كرایە ،كەمینەیەكی ئیتنی هەیە ،بەش����ێكی ئ����ەو كەمینەیە
جڵ����ەوی دەوڵەتی ب����ە دەس����تەوەیە ،پرۆژەیەك����ی بەردەوامی
یەكڕەن����گ كردنی كەمینەكانی����ش هەیە ،هەروەه����ا دەوڵەتێكی
نەوتیت ( )Petro-Stateهەیە ،كە بە هۆیەوە سوپایەكی زۆر بەهێز
دروس����ت دەكرێت .هەروەها پایتەختێكت هەیە كە بە ئاوارەی
ناوخۆیی دەورە دراوە ،بە هۆی ئەو ناكۆكییە ناوخۆییەوە كە
سوپا بەرپای كردووە ،هەاڵتوون .ئەمەش وێنەیەكی پرشنگدار
نیی����ە .لە كۆتاییدا هەردوو واڵتەكە ب����ە ئەندازەیەكی گەورە لە
ئاس����ت ڕكابەرانی ئیتنی و ئایدیۆلۆژییاندا سەركوتكار بوون،
ڕەنگە وەك پێویس����ت ئاس����ت و مەودای ئەو شەڕانە نەزاندرا
بێت ،شەڕی (ئەلئەمیلیە) و حكوومەتی خەرتووم و یاخیبووانی
(بزووتنەوەی میللی بۆ ڕزگار كردنی سوودان) لە دوای ساڵی
1983ـەوە مەزەندەكان باس لەوە دەكەن ،كە پتر لە دوو ملیۆن
كەس ڕەنگە كوژرا بن ،نەك تەنیا بە هۆی شەڕی ڕاستەوخۆ
( )Direct Combatو زیان����ی الوەكییەوە (،)Collateral Damage
بەڵكوو بە هۆی ئەو برسێتییەشەوە كە لە ئەنجامی ستراتیژی
بەرەن����گار بوون����ەوەی یاخیب����وون (Counter-Insurgency
 )Strategiesل����ە الیەن حكوومەتەوە ،هەروەها هەندێ ڕەفتاری
یاخیبووانەوە ،دروس����ت بوو .ل����ە ناوچەی دارفووردا لە نێوان
سااڵنی  1963و 1993دا شەڕی سی ساڵە هەبوو ،كە شەڕێكە
ل����ە ڕۆژئاوادا كەمتر باس كراوە ،ش����ەڕێكی پڕ لە ئاڵۆزی بوو
كە قەزافیشی تێوە گال بوو ،بەاڵم بێ ئەندازە سەخت و دژوار
ب����وو .زۆر زەحمەتە بە زمانی فەرەنس����ی ی����ان ئینگلیزی هەر
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مەزەندەی����ەك بدۆزیت����ەوە لەب����ارەی ڕێ����ژەی كوژراوەكانەوە،
ب����ەاڵم ئاش����كرایە ژمارەیەكی زۆر بووە .لە س����اڵی 2003ـەوە
دارفوور گۆڕەپانێك بووە ،راڤە و لێكدانەوەی دژ بە یەك هەیە
لەب����ارەی ئەوەی لەوێدا ڕوو دەدات ،یەكێ����ك لە لێكدانەوەكان
ئەوەیە ،هەمیش����ە خەرتووم هەڵسوكەوتێكی دیاری كراوی لە
ئاست باشوور گرتووەتە بەر ،ئەوەش بریتی بوو لە دروست
كردنی میلیشیا لە نێو خێڵگەلێكی دیاری كراودا ،زیاتر خێاڵنی
بەع����ەرەب كراو ،ئنجا ب����ەكار هێنانی����ان دژی خێاڵنی ئەفریقی
ی����ان ب����ە الی كەم����ەوە بەع����ەرەب كراوەكان����ی ناوچەك����ە ،كە
تێكەڵەیەكیان لە س����تراتیژی توندی بەرەنگار بوونەوەی یاخی
ب����وون ( )Counter-Insurgency Strategies Viciousو هێرش����ی
كۆمەڵكوژان����ە ( )Genocidal Assaultsجێبەج����ێ كردووە ،ئەمە
لێكدان����ەوەی داواكاری گش����تیی دادگای تاوان����ی نێودەوڵەتییە.
لێكدان����ەوەی حكوومەت����ی خەرتوومی����ش ئەوەیە ،ئەو ش����ەڕی
تیرۆر دەكات ( ،)Terrorist Warكە لە بەشێكیدا لە الیەن لیبیاوە
پاڵپش����تی دەكرێ����ت ،كە هەن����دێ بەڵگەش هەیە ل����ەم ڕووەوە.
هەروەه����ا ناكۆكییەك����ەش ،ك����ە خەرت����ووم وەك دێرینتری����ن
ج����ۆری ناكۆك����ی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا باس����ی دەكات (The
 ،)Oldest Kinds of Conflict in Human Historyناكۆكیی نێوان
(دەش����تەكی :بەدوو :رەوەند) و نیشتەجێبووانە (Nomads and
 .)Settled peoplesهەندێ ڕاستیش لەمەدا هەیە ،بەاڵم پێم وایە
بەڵگەكانی دیكە لە بەرژەوەندیی دادگای تاوانی نێودەوڵەتیدان.
كەواتە س����وودان لە ماوەی سی ساڵی ڕابردوودا مێژوویەكی
ن����اوازەی هەب����ووە ،ل����ە ڕووی ش����ەڕی ناوخۆی����ی(Internal
 ،)Warsزنجیرەی����ەك لە ڕاگواس����تن ( )Series of Expulsionsو
تاوان����ی بەرباڵوی جەن����گ ( )large Scale War Crimesو كاری
كۆمەڵكوژان����ە ( ،)Genocidal Actsئەگەر س����ەیری جوگرافیای
س����وودان بكەین ،ئەوا ش����وێنێك نەماوە لە باكووری سوودان
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ك����ە كاریگ����ەر نەبوو بێت ب����ە كاری یاخیبووان ی����ان بە كاری
بەرەنگار بوون����ەوەی یاخیبووانەوە .ئەگەرێكی تەواو هەیە كە
ناكۆكی ل����ە دارفوور س����ەر هەڵبداتەوە ،ئەگەرچ����ی ئومێدیش
هەیە بەو ڕێككەوتنە ئاش����تەواییەی ل����ەم دواییەدا لە دارفوور
مۆر كرا ،هەروەها ناوچەی ئەبیێ هەیە كە دەكەوێتە باكووری
باش����ووری سوودانەوە ،كە بە ش����ێوەیەكی یاسایی ددانی پێدا
نرا ،بەاڵم لە ڕووی ئیتنییەوە بەشێكە لە ناكۆكییەكەی باكوور،
ك����ە لە الیەن بەریتانیاوە لە س����اڵی 1955دا كرایە بەش����ێك لە
باكوور ،ئەویش لە س����ەر خواس����تی خەڵكەكەی ..كە ترس����یان
لە هێرش����ەكانی ناسریی عەرەب هەبوو .لە ڕاستیدا لە ماوەی
س����ەربەخۆییدا س����وودان گۆڕەپانی چەندین ش����ەڕ ب����ووە .لە
عێراقیش����دا وێنەیەكی هاوش����ێوەی س����ەرنج ڕاكێ����ش دەبینین.
كوردس����تان لە سااڵنی بیس����تەكان و سییەكاندا یاخی بووبوو،
هەروەه����ا یاخی بوونی بە س����ەركردایەتیی بارزانی لە س����اڵی
 1944و  1945بوو ،دووبارە لە س����اڵی  1961بە دواوە .یاخی
بوون����ی ك����ورد دژی ڕژێمی عێراق لە س����اڵی  1987و 1988دا
لە الیەن ڕژێمەكەی س����ەدامەوە گەیشتە شااڵوی جینۆساید و
ئەنفال لە دژی كورد ،كە بە پێی مەزەندەی حكوومەتی هەرێمی
كوردس����تان چوار هەزار گوند وێران كران ،پتر لە  180هەزار
كەسیش لە ئەنجامی دەستگیر كردن و زیندانی كردن و برسی
كردنەوە كوژران ی����ان مردن ،بەاڵم كورد تەنیا كەس نەبوون
كە لە الیەن عێراقی س����ەردەمی س����ەدامەوە سەركوت كرا بن،
چونكە زۆرینەی دانیشتووان ،كە شیعەن ،ئەوانیش دووچاری
سەركوتكارییەكی چڕ بوونەوە .لە ساڵی 1991دا و لە كۆتایی
یەكەمی����ن جەنگی كەنداودا ،دوای ئەوەی جۆرج بوش����ی باوك
داوای لە خەڵكی عێراق كرد دژی س����ەدام ڕاپەرن ،ش����یعە ئەم
كارەیان كرد هەروەها كوردیش ،بەاڵم ئەمریكا خۆی بە دوور
گرت و سەدامیش دەستی دایە سەركوتكارییەكی بەرباڵو ،كە
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نزیكەی  300هەزار عەرەبی شیعە مردن .ڕەنگە  300هەزاری
دیكەش لە شااڵوی دژ بە هۆرەكاندا مرد بن ،كە لە باشووری
عێراقدا و لە كۆتایی نەوەدەكاندا لە عێراق ڕووی دا.
ڕژێمەكەی س����ەدام ب����ە پێچەوان����ەی ڕژێمەكەی س����وودان،
پەنای بۆ هەڵگیرساندنی شەڕ برد ،ئەوەش لە بەشێكیدا ،وەك
ڕێگایەك بۆ چارەسەر كردنی كێشەی ناوخۆیی ،سەدام شەڕی
لەگەڵ ئێراندا كرد و كوێتی داگیر كرد .ئەمە هەرگیز لە الیەن
س����وودانەوە نەكراوە ،چونكە ئەو لە س����ایەی هی����چ ڕژێمێكدا
پەن����ای نەبردە بەر جەنگێكی ڕاس����تەوخۆ دژی واڵتێكی دیكە،
ئەگەرچی هەوڵی تیرۆر كردنی س����ەرۆكی دەوڵەتێكی دیكە لە
ن����او پایتەختی واڵتێكی دیك����ەدا درا ،بە الی كەمەوە هاوكاریی
پێشكەش بە بزووتنەوەی یاخیبووانی چوار دەوڵەتی دراوسێی
ك����ردووە ،كە س����ەرجەم دراوس����ێكانی نۆ دەوڵەت����ن .هەردوو
واڵتەكەش بەرنامەیەكی چڕی بەرەنگار بوونەوەی یاخیبوونیان
پی����ادە ك����رد ،كە نزی����ك دەبێتەوە ل����ە ك����ردەوەی كۆمەڵكوژی:
جینۆس����اید (،)Extensive Counter-Insurgency Program
كەواتە لە ڕەوت و ئاراس����تەی سیاسییاندا مێژوویەكی دزێوی
هاوبەشیان( )Gruesome common Historyهەیە.
هێڵ����ی هاوتەریب����ی پێنجەم :هەردوو واڵتەكە بە ش����ێوەیەكی
سەرس����وڕهێنەر ل����ە ڕووی جیۆپۆلەتیك����ەوە ل����ە پێگەیەك����ی
نادڵنی����ادان ( )Remarkably Geopolitically insecureو
ئەندازەیەك����ی گەورەی نادڵنیاییش����یان لە دەوروبەری خۆیاندا
دروس����ت كردووە ،من پێش����تر ئاماژەم پێ كرد ،كە پشتیوانیی
دەرەك����ی ب����ۆ یاخیبوونی ناوخۆیی هەب����ووە ،ئەویش لە الیەن
هێزی دەرەكییەوە .لە حاڵەتی س����ووداندا ،زۆر لە دراوسێكانی
س����وودان هاوكاری و یارمەتیی (بزووتنەوەی میللی بۆ ڕزگار
كردنی س����وودان)یان داوە ،لە عێراقیش����دا دەوڵەتانی دراوسێ
هاوكاری����ی كوردی����ان كردووە ،ل����ە نێویاندا ئێ����ران ،لە قۆناغی
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جیاجی����ادا ،ب����ە ڕادەیەك����ی زۆر زۆر كەمی����ش ،ب����ە ڕادەیەكی
س����نوورداریش س����ووریا .هەروەك ئاماژەم پێ كرد هەردوو
واڵتەك����ە دەس����ت تێوەردانیان ل����ە كاروباری دراوس����ێكانیاندا
ك����ردووە .من ناچ����ار نیم باس����ی ڕۆڵی هێزگەلی گ����ەورە یان
هێزگەلی گەورەی هەرێمی بكەم بۆ جەخت كردنەوە لە س����ەر
هاندان����ی ئەو نادڵنیاییە .لە خەرتوومدا هۆتێلێك هەیە ،كە ناوە
ڕەس����مییەكەی بورجەلفەت����ح« :برج الفتح»ـە ،ئ����ەو خەڵكانەی
س����وودان كە هەستێكی بەهێزی گاڵتەجاڕییان هەیە پێی دەڵێن
نارنجۆكەك����ەی قەزافی ،لەبەر ئ����ەوەی لە چەند ڕوویەكەوە لە
نارنجۆك دەچێت .ئەمەش جێ دەس����تی دەس����ەاڵتدارانی لیبیا.
م����ن ئەمە بۆ وەس����ف كردنی پەیوەندیی س����ەیری لیبیا لەگەڵ
س����ووداندا باس دەكەم ،كە هەردووكی����ان لە هاوكاری كردنی
یاخیبووان و وەبەرهێنانی ئاسایی لە ناوجەرگەی خەرتوومدا
تێوە گالون .هەردوو واڵتەكە ،س����وودان و عێراق هەوڵی دزە
كردنی نێو دەوڵەتانی دراوسێیان داوە و بە پێچەوانەوە.
دوایین هێڵی هاوتەریب :كە دەمەوێت جەختی لە سەر بكەمەوە،
ئەوەیە لە هەردوو واڵتەك����ەدا ئەزموونی پێدانی ئۆتۆنۆمی بە
گەورەتری����ن كەمینەی واڵتەكە هەبووە ،بەاڵم ئەو ئەزموونەی
دابەش كردنی دەس����ەاڵتە تەمەن كورت بووە (Those Power-
 ،)Sharing Experiences Proved Short-Livedبەاڵم پێم وا نییە
پێویس����تە ئەو پرۆژانە بەو شێوەیە لێك بدەینەوە ،كە لەم دوو
واڵت����ەدا خراپترین نیاز و مەبەس����تی حكوومەتی ناوەندیان لە
پشتەوە بوو .ڕێككەوتنی ئاداری ساڵی  1970لە نێوان سەدام
حوسێن و مەال مستەفا بارزانی ،لەو كاتەدا وەك چارەسەرێكی
سەركەوتوو بۆ كێشەی كورد لە عێراقدا دەردەكەوت .هەرێمی
كوردس����تان دەبوو كە ئاس����تێكی ب����ااڵی ئۆتۆنۆمیی ناوخۆیی
هەبووای����ە ،ك����ە خ����ۆی كولت����وور و زمان����ی خ����ۆی كۆنت����رۆڵ
دەك����رد ،دوات����ر لە ڕێی ڕاپرس����ییەوە س����نوور جێگیر دەكرا و
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دەخرایە س����ەر ناوچەی ئۆتۆنۆمییەوە .كۆتایەكی دیاری كراو
ل����ە وەزیرانی عێ����راق بۆ كورد تەرخان دەك����را ،بااڵترین پلەی
س����ەربازی ،ئەفس����ەرانی كوردی لە خۆ دەگ����رت ،كورد مافی
ئەوەیان هەبوو زمانەكەیان ببێتە زمانێكی ڕەسمی لە عێراقدا،
وات����ە دەب����ووە یەكێك لە دوو زمانە ڕەس����مییەكە ل����ە عێراقدا.
ئەمە چارەسەرێك بوو لە چەند ڕوویەكەوە سەركەوتوو بوو،
بەاڵم لە س����اڵی  1974و 1975دا شكستی هێنا ،ئەویش كاتێك
ڕوون بوو كە ڕژێمی بەعس ڕیگەی نەدەدا ڕاپرس����ی لە سەر
كەركووك بكرێت ،لەبەر ئەوەی بە پێی داتاكان ئاش����كرا بوو،
كەركووك و ناوچەكانی دیكەی جێ ناكۆكی و كێشە دەچوونە
س����ەر هەرێمی كوردستانەوە .مەال مەستەفا بارزانی گەڕایەوە
ب����ۆ یاخیبوون ك����ە باوەڕێكی هەڵ����ەی هەبوو ل����ەوەدا ،پێی وا
بوو ئەمریكا و ئیس����رائیل و ئێران پشتیوانیی دەكەن ،بەاڵم لە
ڕاستیدا ئەوان هەڵوێستی خۆیان گۆڕی و ڕێككەوتنیان لەگەڵ
سەدامدا كرد.
لە ڕاس����تیدا سەدامیش ڕێككەوتنی لەگەڵ شای ئێراندا كرد،
ئەوی����ش لە جەزائیر لە س����اڵی 1975دا ،كە س����ەری كێش����ا بۆ
شكس����تی تەواوی بزووتنەوەكەی بارزانی .كەواتە ئەزموونی
ئۆتۆنۆمیی كوردس����تان لە ساڵی  1974تا ساڵی  1975كۆتایی
هات ،بەاڵم سەدام بە یەكجاری دەستی لێ هەڵنەگرت ،بەڵكوو
تا س����اڵی  1991ئۆتۆنۆمییەكی لە كوردس����تاندا هێش����تەوە ،كە
بووكەڵەی دەس����تی خۆی بوو .لە ڕاس����تیدا بە هیچ شێوەیەكی
گرنگ نوێنەرایەتییەكی روون و رەوانی كوردستانی نەدەكرد.
ڕاس����تەوخۆ دوای شكستی بارزانی ،س����ەدام بڕیاری گۆڕینی
س����نووری ئیداری����ی كەركووك����ی دەرك����رد ،ل����ە پرۆس����ەیەكی
لەس����ەرخۆدا ،لە ماوەی بیس����ت س����اڵدا ،نزیكەی نیوەی خاكی
پارێزگاك����ە دابڕێندرا ،قەبارەی پارێزگاكە بە رێژەی لە س����ەدا
 50ك����ەم كرای����ەوە .ئەو ناوچان����ەی زۆرینەی دانیش����تووانیان
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كورد بوون ،خرانە س����ەر پارێزگاكانی دیكە ،ئەو ناوچانەشی
زۆرینەیان عەرەب بوون ،خرانە سەر حەویجە كە عەرەبەكان
تێیدا بااڵدەس����تن و بەش����ێكە ل����ە پارێزگای كەرك����ووك .كورد
و توركم����ان لە ش����ارەكە دەركران ،عەرەبیش لە باش����وورەوە
هێن����دران و پاڵنەری����ان ب����ۆ دروس����ت كردن بۆ ئ����ەوەی بێن و
نیش����تەجێ بن .ئەمەش بە ئامانجی گۆڕینی ناس����نامەی ئیتنیی
ش����ارەكە .ئ����ەوەی ل����ە س����ووداندا ڕووی دا ،ب����ە ش����ێوەیەكی
سەرس����وڕهێنەر هاوشێوەیە ،لە ساڵی 1972دا ڕێككەوتنێك لە
ئەدیس ئەبابا لە نێوان س����ەركردەكانی یاخیبووانی باشوور و
ڕژێمی نومەیری لە خەرتووم كرا ،تێیدا ئۆتۆنۆمیی بە هەرێمی
باش����ووری س����وودان بەخش����را .تێی����دا هاتبوو كە س����نووری
هەرێمی باش����ووری س����وودان ل����ە ڕێی ڕاپرس����ییەوە یەكالیی
دەكرێت����ەوە ،یان دەكرێت لە كات و س����اتی گونجاودا ،لە ڕێی
ڕاپرس����ییەوە یەكالیی بكرێتەوە ،بۆ دیاری كردنی س����نووری
ڕاست و دروستی باشوور ،بە گوێرەی كۆتایەكی دیاری كراو،
چەند وەزیرێك بەشدارییان لە حكوومەتی خەرتوومدا دەكرد،
چەند ئەفس����ەرێك لە یاخیبووانی باشووری سوودان ئاوێتەی
سوپای سوودانی دەكران .لە باشووردا زمانی ڕەسمیی خۆیان
ڕاگەیان����د ،كە زمانی ئینگلیزی بوو ،زمانی عەرەبی و ئینگلیزی
بوون����ە زمانی ڕەس����میی س����وودانی نوێ .بە هەمان ش����ێوەی
عێراق ئەم چارەسەری ئۆتۆنۆمییە لە كۆتاییدا هەرەسی هێنا،
بە ش����ێوەیەك كە ئەو قەوارەیەی پێشووتر خاوەنی ئۆتۆنۆمی
بوو دابەش كرا .ڕێككەوتنەكەش یەكالیەنە لە الیەن ناوەندەوە
پێش����ێل كرا بە تایبەتی ل����ە پەیوەند ب����ە ڕێككەوتنی بڕیاردانی
ئاییندەی ناوچەی جێ ناكۆكی ،ڕێككەوتنەكەش هەڵوەشایەوە.
لێ����رەدا من دەقی ڕێككەوتنی ئەدی����س ئەبابام الیە .ئەوانەی بە
ڕێككەوتنی ئاداری ساڵی  1970لەگەڵ كوردستاندا ئاشنان ،ئەوا
من جەخت لە سەر چەند پەرەگرافێكی دەكەمەوە ،بەاڵم تەواو
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جێی س����ەرنج و سەرسوڕمانە كە ماددەكان چەند لێكچوونیان
هەی����ە .هەردوو ڕێككەوتنەكەش بە عەرەبی نووس����ران ،لەبەر
ئەوە بۆ من جێی سورسوڕمان نابێت ئەگەر ڕێككەوتنی ئەدیس
ئەبابا لە سەر مۆدێلی ڕێككەوتنی ئاداری ساڵی  1970داڕێژرا
بێت ،كە تا ئەو كاتە خەڵكی بە سەركەوتوویان دەزانی .ئەوەی
جێی سەرسوڕمانە ،ئەوەی لە باشووری سووداندا ڕووی دا،
دوای ه����ەرەس هێنانی ئۆتۆنۆمییەك����ە ،زۆر لەگەڵ ئەوەدا كە
ل����ە كەركووكدا ڕووی دا ،هاوش����ێوەیە .ناوچ����ەی ئەبیێ كە لە
باكووری باش����ووری س����وودانە ،بە ڕەسمی ددانی پێدا نراوە،
دووچ����اری چڕە پاكتاوی ئیتنی (نەژاد)ی بووەوە .حكوومەتی
سوودان كاری كرد بۆ ئەوەی دڵنیا بێت ،كە كۆمپانیای نەوتی
هین����دی و مالیزی و چینی ،ل����ەو ناوچەیەدا ئازادانە كار بكەن.
كۆشش����ێكی زۆر ك����را بۆ لێك جی����ا كردنەوەی ئ����ەم ناوچەیە
لە خەس����ڵەتی باش����ووریانەی ،ئەبی����ێ كەركووكی س����وودانە،
كەركووكیش ئەبیێی عێراقە .من هەوڵم داوە لە میانەی خستنە
ڕووی ئەم شەش هێڵە هاوتەریبە دوور و درێژەدا ،بۆ ئەوەی
قەناعەتتان پێ بهێنم كە پێویس����تە ئێوە پێش����بینیی ئەوە بكەن،
خەڵكان����ی باش����ووری س����وودان و كورد ب����ە تەواوەتی لەگەڵ
جیابوونەوەدا ب����ن لەم ڕژێمانە .هەر ج����ۆرە جیابوونەوەیەك
بێ����ت ،ئەوا دەبێت جیابوونەوە بێت ل����ەم جۆرە ڕژێمانە ،بەاڵم
ئەمە ڕووی نەدا ،كەواتە بۆچی ئەمە ڕووی نەدا؟
بۆ ئەوەی لوغزەكە پتر ئاڵۆز بكەین ،ئەوا چەند لێكچوونێكی
ك����ورت مەودا دەخەمە ڕوو ،كە لە س����اڵی 2005دا ڕوویان دا،
ئەوان بۆیان هەبوو سەر بكێشن بۆ جیابوونەوەی باشووری
س����وودان و كوردس����تان ،ب����ەاڵم ئەم����ە ڕووی ن����ەدا .ئایا ئەو
لێكچوونە ك����ورت مەوادیانە چین؟ هەردوو واڵتەكە لە س����ەر
بنەم����ای ڕێككەوتن����ی ن����وێ ،دەس����توورێكی نوێیان داڕش����ت،
ك����ە الیەنان����ی پەیوەندی����داری ناوخۆ گفتوگۆی ڕاس����تەقینەیان
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لەب����ارەوە كرد .ئەوەش ڕاس����تە ك����ە دیپلۆماتكارانی ئەمریكی
ڕۆڵیك����ی گرنگی����ان تێ����دا بینی ،لە پرۆس����ەكەدا ئام����ادە بوون.
ئ����ەوەی پەیوەندیی بە بەغداوە هەبێت ،ئەوا لە الیەن س����وپای
ئەمری����كاوە داگیر كرا ب����وو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەش����دا ،زەمینەی
باش هەبوو بۆ ئەوەی هەردوو ڕێككەوتنەكە لە س����ەر ئاستی
ناوخۆدا گفتوگۆیان لە س����ەر بكرێت و ڕێككەوتنیان لەبارەوە
بكرێت .ئەو هاوتەریبیەی كە هەیە لەبارەی ئەوەی لەسەر چی
ڕێككەوتوون ،جێی سەرس����وڕمانە .لە ڕاستیدا سوودان بووە
فیدراڵییەتێ����ك ك����ە داب����ەش كردنی دەس����ەاڵت و ڕێككەوتنێكی
گشتگیری ئاشتیی تێدا هاتە ئاراوە (Power-Sharing Federation
 ،)and Comprehensive Peace Agreementس����ەرۆكایەتییەكی
س����ێ كەسی دامەزرا ،س����ەرۆك و جێگری یەكەمی سەرۆك و
جێگری دووەمی سەرۆك .ئەگەر سەرۆك باكووری بوو ،ئەوا
جێگری یەكەمی س����ەرۆك باش����ووری دەبێت ،بە پێچەوانەوە
ئەگەر جێگری یەكەمی س����ەرۆك باكووری بوو ،ئەوا سەرۆك
باش����ووری دەبێ����ت .هەروەها ڕێككەوتن هەیە لەس����ەر ئەوەی
ڕێس����اگەلێك هەبێت ،هەر الیەك ڕۆڵێكی دیاری كراوی هەبێت
لە پێكهێنان����ی دەس����ەاڵتی یاس����اداناندا (Proportionality rules
 )in shaping the legislatureهەروەه����ا ل����ە خەرجیی گش����تی لە
ناوچەكان����دا .هەروەه����ا میكانیزمێ����ك هەیە ب����ۆ دابەش كردنی
س����ەروەت و س����امان ( )wealth sharing formulaب����ۆ داب����ەش
كردن����ی داهاتی نەوت ،بێ لەوە چەند حوكمێكی پەیوەس����ت بە
ڕێگاچارەیەكی ئەمنی گیراوەتە بەر ،بۆ جیاكردنەوەی سوپای
باك����وور لە س����وپای باش����وور ،لەگ����ەڵ هێش����تنەوەی ئەگەری
ئاوێتە بوونیان .ئەمە ئەگ����ەر هاتوو ئەزموونی دابەش كردنی
دەس����ەاڵت س����ەركەوتوو بوو .چارەنووس����ی ناوچەی ئەبیێش
ل����ە ڕێی ڕاپرس����ییەوە یەكالیی دەبێتەوە ،لە هەمان ڕۆژیش����دا
دەكرێت باشووری س����وودان بڕیار بدەن سوودان جێ بهێڵن
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یاخ����ود لەگ����ەڵ باك����ووردا بمێنن����ەوە .ئەمە ڕێككەوتن����ی نێوان
سوودانییەكان بوو لە ساڵی 2005دا .بە هەمان شێوە ڕێككەوتنی
س����اڵی 2005ی عێراق ،ئەم واڵتە دەكاتە واڵتێكی فیدراڵی ،كە
دەسەاڵت تێیدا دابەش دەكرێت (،)Power-Sharing Federation
هەروەها لە سەرەتادا سەرۆكایەتییەكی سێ كەسیی دروست
ك����رد .ئەم جارەی����ان بە دەرەنجامێكی س����ەرنج ڕاكێش ،كە بۆ
یەكەمین ج����ارە كورد دەبێتە س����ەرۆكی عێ����راق .ڕێگاچارەی
پشكی دیاری كراو لە یاسا یەك لە دوا یەكەكاندا چەسپێندرا،
هاوش����ان بە ڕێساكانی دابەش كردنی س����ەرچاوەكانی نەوت،
هەروەه����ا میكانیزمێك����ی دابەش كردنی س����ەروەت و س����امان
هەیە ،كە هاوش����ان كراوە بە چەند سیاس����ەتێكی تەكنیكی .من
خۆش����حاڵم باس����یان بكەم ،بەاڵم بیرۆكە بنەڕەتییەكە ئەوەیە،
ناوەن����د كۆنترۆڵی بە س����ەر س����ەرچاوەكانی ن����ەوت و دابەش
كردنیان����ەوە نەمێنێت ،ب����ۆ ئەوەی هەر هەرێ����م و پارێزگایەك
لە س����امانی نەتەوەیی و ناوخۆیی پش����كی خۆی بەر بكەوێت.
هەروەها چەند حوكمێكی پەیوەست بە پرسی ئەمنییەوە هەیە،
كە هێزی پێش����مەرگەی ك����ورد لەگەڵ س����وپای عێراقدا ئاوێتە
نەك����راوە ،مافی ئەوەیە هەیە وەك هێزێك����ی ئەمنی بمێنێتەوە،
كە لە ژێر فەرماندەیی س����وپای ڕانەگەیەندراو ،بە ش����ێوەیەكی
ڕەسمیی ،هەرێمی كوردستاندا بێت .كەركووكیش دەبێت لە ڕێی
ڕاپرس����ییەوە یەكالیی بكرێتەوە .كەواتە دووبارەی دەكەمەوە،
هاوتەریب بوون و لێكچوونی بەرچاو هەیە لە مەودای نزیكدا،
بەاڵم دەرەنجامی جیاوازیان لێ كەوتووەتەوە.
دوایی����ن هێڵی هاوتەریب بمەوێت جەختی لە س����ەر بكەمەوە
بریتیی����ە ل����ەوەی ،ش����ەڕێكی ناوخۆی����ی ل����ە ه����ەردوو بەش����ە
عەرەبییەك����ەی ه����ەردوو واڵت����دا هەیە ،لە س����وودان ش����ەڕی
دارف����وور ك����ە ناكۆكییەكی گەورەی نێ����وان الیەنانی عەرەبییە
یان الیەنانی بەعەرەب كراودا ،لە عێراقیش����دا شەڕی ناوخۆیی
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ل����ە نێوان عەرەبی ش����یعە و عەرەبی س����وننەدا هەیە .هۆكاری
ئەم ش����ەڕانە هەر چییەك بن ،ل����ەم دوو واڵتەدا ،یاخود ڕاڤەی
ئەخالقیت����ان بۆ ئەو ش����ەڕانەی ناوخۆ ه����ەر چییەك بێت ،ئەوا
ئەمان����ە دەرفەتگەلێك����ن بۆ ئ����ەوەی جوداخوازانی باش����ووری
سوودان و كوردستان (لە عێراقدا) لە واڵتەكە جیا ببنەوە.
كەواتە لێرەدا لوغزەكە قووڵتر دەبێتەوە ،بۆچی باش����ووری
س����وودان جیا ب����ووەوە ل����ە كاتێكدا كوردس����تان ئ����ەم كارەی
نەكردووە؟ هاوەڵێكم (پیتەر گالبرێس) لەگەڵ مندا كاری دەكرد،
كاتێ����ك ڕاوێژم����ان ب����ە حكوومەتی هەرێمی كوردس����تان دەدا،
كتێبێكی زۆر سەركەوتووی هەیە بە ناونیشانی كۆتایی هاتنی
عێراق « »The End of Iraqباڵوی كردەوە .من ئیرەیی بە پیتەر
دەبەم كە كتێبێكی ئاوا س����ەركەوتووی هەیە و فرۆشی زۆرە،
بەاڵم ئەو هەڵە بوو .زۆر كەس هەبوون بەهانەی باش����یان بە
دەستەوە بوو ،تا وا بیر بكەنەوە كە ئەو ڕاستە ،چونكە پێشبینی
كردنی دابەش بوونی عێراق لە س����اڵی 2006دا پێش����بینییەكی
ب����اش بوو ،ب����ەاڵم ئەوە ڕووی نەدا .لە س����اڵی 2006دا ،یاخود
ب����ە الی كەم����ەوە لە كۆتایی س����اڵی 2005دا پێش مردنی جۆن
گەرەن����گ ،دەتوانم ئەوە تۆمار بكەم كە تێڕوانینەكە ئەوە بوو،
س����وودان پێكەوە دەمێنێتەوە و ئارمەنجەكانی گەرەنگ بریتی
بوون لە هێنانە ئارای ئاڵوگۆڕ لە سووداندا لە بری ئەوەی لێی
جی����ا ببێتەوە ،كەواتە ئەم����ە ئەوەیە كە من پێی دەڵێم لوغز .جا
با بگەڕێمەوە بۆ وەاڵمەكەم .بۆچی كورد كەشتیی گڕگرتووی
جێ نەهێشت؟()Leave the burning ship؟ ڕەنگە وەاڵمەكە
بریتی بێت لەوەی دەقە دەس����توورییەكەی س����اڵی  2005ڕێی
بەم����ە نەدەدا .ئەمە لە كاتێكدا لە دەس����تووری س����اڵی 2005ی
سووداندا بڕگەیەكی تێدا بوو ،كە ماف بە سوودانیانی باشوور
دەدا ڕاپرسی لەسەر ئەوە بكەن ،ئایا لەگەڵ سووداندا بمێننەوە
ی����ان جی����ا ببنەوە؟ لە كاتێك����دا بڕگەیەكی هاوش����ێوەی ئەمە لە
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دەس����تووری عێراقدا نەبوو .پێم وا نییە ئەو وەاڵمە بەس بێت،
بەڵك����وو دەبێت پرس����یاری ئ����ەوەش بكەین بۆچی مەس����عوود
بارزان����ی (ك����وڕی مەال مس����تەفا) پێداگیریی لە س����ەر ئەنجامی
ڕاپرس����ی ب����ۆ یەكالیی كردنەوەی چارەنووس����ی كوردس����تان
نەكرد؟ لە هەمان كاتدا بەربەستێكی دەستوور(Constitutional
 )Obstaclesنەبوو بۆ ڕاپرس����ی كردن لە هەر كاتێكدا كە كورد
بیانویس����تایە؟ چونكە ڕاپرس����ی كردنەكە ناچێتە چوارچێوەی
دەس����ەاڵتی تایبەتمەن����دی حكوومەتی فیدراڵ����ەوە ،واتە بە پێی
دەس����تووری عێراق كورد ئەگەر بیانەوێت ،دەتوانن ڕاپرس����ی
لە س����ەر جیابوونەوە بكەن ،لەم ڕووەوە هیچ شتێك ڕێگرییان
لێ ناكات .لە ڕاس����تیدا بەڵگەكە ئەوەیە ،ئەگەر لە ڕای گش����تیی
كوردس����تان بپرس����یت :دەتانەوێت لە عێراق جیا ببنەوە؟ ئەوا
وەاڵمەك����ە بەڵ����ێ دەبێ����ت .كەوات����ە پێ����م وا نییە ئ����ەو وەاڵمەی
هۆكارەك����ە بە دەقەكەی دەس����توور دەبەس����تێتەوە بەس بێت.
ئایا هۆكارەكە ئەوەیە كوردیش موسڵمانن؟ لە كاتێكدا خەڵكی
باشووری سوودان كریستیانن یان غەیرە موسڵمانن؟ كەواتە
جیاوازیی كەلتوور یان جیاوازیی ئایین (Cultural differences
 )or Religious differencesلە نێوان باش����وور و باكووردا (لە
سوودان) هێندە قووڵ بوو ،لە كاتێكدا ئیسالم بووەتە هەتوانی
پ����ڕ كردنەوەی كەلێنی ناكۆكیی نێوان كورد و عەرەب؟ پێم وا
نیی����ە ئەمە وەاڵمێك بێ����ت مایەی قەناعەت پێهێنان بێت ،چونكە
ك����وردی عێراق دەق����اودەق هەمان ئ����ەو ئیس��ل�امەی عەرەبی
سوننەی باش����وور و ناوەڕاستیان نییە .لە ڕاستیدا ئەوان ئەو
تیولۆژیای ئیسالمی عەرەبی سوننە بە ئیسالمێكی نالێبوردە و
دوورەپەرێز و تا دوا ڕادە نائیسالمی دەزانن .لە ڕاستیدا ئەمەش
هۆكارەكە نییە ،چونكە كورد لە كاتی داڕش����تنی دەس����تووری
عێراق����دا ،هاوپەیمانییان لەگەڵ عەرەبی ش����یعەدا پێك هێنا ،كە
بە شێوەیەكی گش����تی هەمان مەزهەبیان نییە ،هەندێ كوردی
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ش����یعە هەن ،بەاڵم زۆر نین .دانیش����تنێكی دەستوور هەیە ،بۆ
داڕشتنی دەستووری عێراق ،پێش ئەوەی دەستوورەكە واژۆی
لە سەر بكرێت ،دەبینیت زۆربەی ئەو كەسایەتییانەی لە ڕیزی
پێش����ەوە دانیش����توون ،یان كوردن یان عەرەبی شیعەن .لەبەر
ئ����ەوە باوەڕم وا نییە ئەوە هۆكارەك����ە بێت .هەروەها ئەوەش
هۆكارەكە نییە كە كوردستان و باشووری سوودان لە ڕووی
خەس����ڵەتی ناوخۆیی����ەوە لێك جی����اوازن ،لەبەر ئ����ەوەی ئەوە
ئاشكرایە كوردس����تان زۆر زیاتر یەكڕەنگترە (لە سەر ئاستی
ناوخۆیی) لە چاو باش����ووری س����وودان .ڕاس����تە كوردس����تان
ل����ە ناوخ����ۆدا هەمەڕەنگیی هەیە ،ب����ەاڵم ئ����ەو جیاوازیانەی لە
نێ����وان ك����ورددا هەیە گرنگییەكی كەمتری����ان هەیە ،بە بەراورد
بەو جیاوازیانەی لە نێو خەڵكانی باش����ووری سووداندا هەیە،
ك����ە زۆربەیان بە هەمان زمان قس����ە ناك����ەن ،زمانی ئینگلیزی
زمانی ڕەس����مییانە و زۆربەشیان قس����ەی پێ ناكەن .عەرەبی
زمانێك����ی دیكەیە ب����ۆ گەیاندن و پەیوەن����دی كردنی جیاوازییە
ئیتنیی����ەكان لە نێوان دینك����ە و نووردا .بە الی كەمەوە هێندەی
جیاوازیی نێوان كرمانجی و سۆرانیی نێو كورد قووڵە .كەواتە
ناتوانیت بەم ش����ێوەیە ئەم مەسەلەیە شی بكەیتەوە .هەروەها
ناتوانیت بەوەش پاس����اوی بدەیتەوە ،ك����ە هێزی بزووتنەوەی
یاخیبوون����ی باش����ووری س����وودان زیاتر بوو بە ب����ەراورد بە
بزووتن����ەوەی ك����ورد .هەندێ كەس پێیان گوت����م بزووتنەوەی
جەماوەری بۆ ڕزگار كردنی س����وودان سوپایەكی باشتر بوو،
لەبەر ئەوە توانیویەتی ڕێككەوتنێكی بەهێزتر بەدەست بهێنێت،
ب����ەاڵم بزووتنەوەی جەماوەری بۆ ڕزگار كردنی س����وودان لە
س����ااڵنی نەوەتەكاندا ،چونكە شەڕی ناوخۆیی هەبوو لە نێوان
بزووتنەوەكانی باشووری سووداندا ،بە چەشنی ئەوەی شەڕی
ناوخۆی����ی لە نێ����وان بزووتنەوە سیاس����ی و س����ەربازییەكانی
كورددا هەبوو ،لە سااڵنی نەوەتەكاندا دووچاری دژوارییەكی
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راس����تی ب����ووەوە .كەوات����ە ناكرێ����ت وەاڵمەك����ە ل����ەوەدا بەدی
بكرێ����ت .یەكێك ل����ە وەاڵم����ەكان بریتییە لەوەی ،دەس����تووری
عێ����راق دەرەنجامێكی باش����تری ل����ێ كەوتەوە بە ب����ەراورد بە
ڕێككەوتنی گش����تگیری س����وودان ،هەروەها باش����تر ڕێزی لێ
گیرا و ئەنجامی باش����تری هەبوو ،ب����ەاڵم كورد ئەوەیان بەدی
كرد كە بەش����ێكی دەس����توورەكە ڕێزی لێ گی����راوە ،چونكە لە
الیەن بودجەی گش����تیی عێراقەوە داهاتیان بۆ تەرخان كرا بۆ
ئەوەی خەرجی بكەن .بە شێوەیەكی گشتی ڕێز لە دەسەاڵتی
خۆ بەڕێوبەرەك����ە (ئۆتۆنۆمییەكە)یان گیرا ،بەاڵم نابێت دوور
بڕۆین ،حكوومەتی عێراق لە پەیوەند بە بڕگەكانی پەیوەس����ت
ب����ە نەوت و غازەوە ،ڕێزی لە دەس����توور نەگرتووە .هەروەها
ل����ە پەیوەند بە دی����اری كردنی س����نووری كوردس����تانیش ،كە
ناوچ����ەی جێ ناكۆكین و زۆرینەیەك����ی هەرە زۆری كوردیان
تێدا نیشتەجێیە ،لەمەشدا بووەتە هۆی ئەوەی توانای ئەوەیان
نەبێ����ت بگەڕێنەوە س����ەر هەرێم����ی كوردس����تان .هەروەها لەم
هەڵبژاردنە سیاس����یانەی دواییدا مەركەزیەتی عەرەبی سەری
هەڵداوەتەوە و زین����دوو بووەتەوە(The Revival of the Arabic
 .)Centralism in the recent Political Electionsل����ە كاتێك����دا (لە
س����وودان) شكستی ڕێككەوتنی گشتگیری ئاشتی ئاشكرا بوو،
زۆر ل����ە حوكمەكان����ی جێبەجێ نەكران ،ی����ان درەنگ جێبەجێ
ك����ران ،ك����ە زۆر كاریگەر بوو ب����ە مردنی (ج����ۆن گەرەنگ) لە
هەلومەرجێك����ی پێش����بینی نەكراودا ،كە زۆر كەس هێش����تا بە
گومانێكی زۆرەوە لێی دەڕوانن .پێم وایە جیاوازیی س����ەرەكی
لە پەیوەند بە كار كردنی دەس����توورەوە ،ئەوەیە كە عێراق بە
ڕاستی هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانەی كرد .ڕاستە دژواری
و س����ەختی هەبوون ،بەاڵم بە ڕاس����تی ملمالنێیان تێدا بوو ،بە
پێچەوانەوە س����وودان بەم شێوەیە نەبوو ،درەنگ هەڵبژاردنی
تێدا كرا ،بەڵكوو لە سایەی ڕێككەوتنێكی بێدەنگدا كرا ،كە ئەوە
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ب����وو بزووتنەوەی میللی����ی ڕزگاریخوازی س����وودان ملمالنێی
س����ەركەوتن لەگ����ەڵ پارتی كۆنگرەی نیش����تیمانی بكات ،كە لە
الیەن ئیسالمیانی باكووری سوودانەوە سەركردایەتی دەكرا.
باكووری����ش ملمالنێی ش����ەرعیەتی س����ەركەوتنی بزووتنەوەی
میللیی ڕزگاریخوازی س����وودان نەكات لە باش����ووردا .كەواتە
هەڵبژاردنەكە بۆ چەس����پاندنی هەردوو بەشەكەی سوودان لە
س����ایەی پارتگەلی گرنگدا بوو ،هەڵب����ەت ناڵێم هەڵبژاردنەكەی
س����اڵی  2010لە س����ووداندا ب����ە تەواوەتی س����اختەكارانە بوو،
ب����ەاڵم س����اختەكارییەكی گەورەی تێدا كرا ب����ە بەراورد لەگەڵ
هەڵبژاردنەكان����ی عێراق .كەواتە بەش����ێكی وەاڵمەك����ە ئەوەیە،
عێراق پرۆسەیەكی ڕاستەقینەی پتر بە دیموكراتی كردنی كرد
بە بەراورد لەگەڵ س����وودان ،ب����ەاڵم ئەمەش هەموو وەاڵمەكە
نییە .لە ڕاس����تیدا دوو وەاڵمی س����ەرەكی هەن كە پێم خۆش����ە
بیانخەمە بەرچاوتان.
یەكەمی����ان ئەوەیە دەوڵەتانی دراوس����ێ جیاوازن .لە حاڵەتی
ئەگ����ەری كوردس����تانی گ����ەورەدا (،)The Greater Kurdistan
ئ����ەوا ئەمە ل����ە ڕووی مێژوویی����ەوە لە الیەن توركی����ا و ئێران
و سووریاوە بە هەڕەش����ەیەكی كوشندە داندراوە ،لە ڕاستیدا
ل����ە الی����ەن عەرەبی عێراق����ەوە ،هەرێم����ی كوردس����تانی عێراق
تەنی����ا بەش����ێكە ل����ە كوردس����تانی گ����ەورە ،ب����ەاڵم باش����ووری
س����وودانی گ����ەورە( )The Greater South Sudanل����ە ئەجێن����دادا
نەبوو هاوش����ێوەی (كوردس����تانی گ����ەورە) ،لەب����ەر ئەوە ڕێی
س����ەربەخۆیی بەردەم خەڵكی باش����ووری س����وودان ئاس����انتر
ب����وو ،لە الیەن دەوڵەتانی دراوسێش����ەوە كەمتر بەرهەڵس����تی
ك����را ،واتە ڕاس����تەوخۆ كاریگەریی نەبوو لە س����ەریان (It Did
 .)not Directly Affect Themلە ڕاس����تیدا دەوڵەتانی دراوس����ێ
پێك����ەوە هاوكاری����ی خەڵك����ی باش����ووری س����وودانیان دەكرد
( ،)Consistent Neighborhood Supportب����ە تایبەت����ی ل����ە الیەن
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هێزگەلی كریس����تیانەوە ،ئەس����یوپیا و یۆگەندا و كینیا .كەواتە
ئاشكرایە لە داڕشتنی دەرەنجامەكەدا ،هەندێ جیاوازیی گرنگ
ه����ەن ل����ە پەیوەند بە دەوڵەتانی دراوس����ێوە ،ب����ەاڵم نابێت بەم
ئاراس����تەیەدا زۆر دوور بڕۆی����ن ،لەبەر ئ����ەوەی دوای هەموو
ش����تێك جوگرافی����ا چارەنووس نییە ،ل����ەوەش زیاتر ،دەبێت تۆ
ڕەفتاری سەركردایەتیی ناوخۆی باشووری سوودان و كورد
لەبەر چاو بگریت.
هەن����دێ ك����ەس پێش����نیاری ئ����ەوە دەك����ەن ،ك����ە هۆكارێكی
دیك����ەی جیۆپۆلەتیك����ی هەیە و بریتیی����ە لە ئەمری����كا .ئەمریكا
بەرهەڵس����تیی جیابوونەوەی كوردستانی دەكرد ،بەرهەڵستیی
س����ەربەخۆ بوونی كوردس����تانی كرد ،لەبەر ئەوەی نەیویست
توركی هاوپەیمانی خۆی تووڕە بكات .بە پێچەوانەوە ئەمریكا
بێالی����ەن بوو( ،)neutralڕەنگە بە بێدەنگی لەگەڵ جیابوونەوەی
باش����ووری سوودانیش����دا بوو بێ����ت ( )Quietly in Favorلەبەر
ئ����ەوەی دوای هەم����وو ش����تێك پەیوەندیی ئەمری����كا بە ڕژێمی
ئیس��ل�امیی س����وودانەوە ب����اش نەب����وو .ئەمە ئەگ����ەر زمانێكی
دیپلۆماسی بەكار بهێنین ،بەاڵم ئەمەش بەشێكی چیرۆكەكەیە،
چونكە كورد ناچار نەبوون بەو شێوەیە ڕەفتار بكەن ،كە لەگەڵ
خواس����تەكانی ئەمریكادا یەك بگرێتەوە .لە ڕاستیدا لە قۆناغی
جیاوازدا توانای ئەوەیان پیش����ان داوە ،ك����ە كارێكی پێچەوانە
بك����ەن ،وەك ل����ەوەی ئەمریكا داوای لێ ك����ردوون .كەواتە پێم
وایە دەوڵەتانی دراوسێ و هێزی ئەو دەوڵەتانە گرنگن ،بەاڵم
ئەم����ەش هەموو وەاڵمەكە نیی����ە .دەبێت لەوە بڕوانین كە چۆن
س����ەركردەی قەوارە جوداخ����وازەكان ڕەفتاریان ك����رد .لێرەدا
ئەوە ڕوونە كە ئەوەی لە نێوان ساڵی  2005و ساڵی 2010دا
لە باش����ووری س����وودان ڕووی دا ،تێڕوانینێ����ك هەبوو ،بەاڵم
لە س����ایەی س����ەرۆك (كیۆ)دا دەس����ت لەو تێڕوانین����ە هەڵگیرا،
هۆكارەك����ەش ئەوە نەب����وو ،كە كیۆ لە گەرەن����گ جوداخوازتر
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ب����وو ،بەڵك����وو هۆكارەكە ئەوە بوو كە ل����ە ڕووی ئامارەوە لە
دەرەنجامەكەی����ان ڕوانی ،دەرەنجامەكەش ئەوە بوو كە ئەوان
تەنیا لە س����ەدا بیس����تی س����وودان پێك دەهێنن ،ن����ەك یەك لە
سەر سێ ،لەبەر ئەوەی ئەگەری كاریگەر بوونیان لە داڕشتنی
ڕووداوەكان����ی باك����ووردا بەو ش����ێوەیە نەبوو ك����ە بیریان لێ
دەكردەوە .لەوەش زیاتر ،باش����وور ڕووب����ەڕووی باكوورێك
ب����ووەوە ك����ە ئام����ادەی بچووك كردن����ەوەی ق����ەوارەی خۆی
بوو( ،)Willing to Downsizeلەبەر ئەوەی باكوور پێی باش����تر
ب����وو بە واڵتێكی ئیس��ل�امی بمێنێتەوە لە ب����ری ئەوەی تەواوی
فیدراڵییەتەكە بە عەلمانی بكات ،تەنیا لەبەر ئەوەی باشوور لە
چوارچێوەی واڵتەكەدا بهێڵێتەوە .كاتێك ئێمە بەش����ێك بووین
ل����ەو تیمەی كە گفتوگۆی نێوان باش����وور و باكووری دەكرد،
پرس����یاری ئەوەمان ل����ێ كرا ئایا چ بیرۆكەی����ەك هەیە بخرێتە
بەرنام����ەوە ك����ە وا لە باش����وورییەكان بكات ل����ە چوارچێوەی
س����ووداندا بمێنن����ەوە؟ م����ن گوت����م وەاڵمەكە ڕوون����ە ،مۆدێلی
نەیجیری����ا پی����ادە بكەن ،كە زۆربەی واڵتەكە موس����ڵمانە ،بەاڵم
فیدراڵییەتەك����ە عەلمانیی����ە ،لە ویالیەكانی باك����ووری نەیجیریا
ك����ە زۆرینەیان موس����ڵمانن ،دەتواندرێت ش����ەریعەت جێبەجێ
بكرێ����ت ،لە كاتێكدا لە ویالیەتەكانی دیكەدا بەم ش����ێوەیە نییە.
ئێ����وە دەتوانن ئەم مۆدێلە جێبەجێ بكەن ،كە مۆدێلی واڵتێكی
موس����ڵمان و واڵتێك����ی ئەفریقییە ،دەتوان����ن ئەمە پیادە بكەن و
كاری ل����ە س����ەر بكەن و باش����وور لە چوارچێوەی س����ووداندا
بهێڵن����ەوە ،ب����ەاڵم ئەوان ب����ە تەواوەتی ئەوەی����ان ڕەت كردەوە
كە گفتوگۆ لەبارەی ئەمە پرس����ەوە بكەن ،گوتیان ئەمە قابیلی
ئ����ەوە نییە ئاماژەی پێ بكرێت و ئەوان بە نێو خوێن و ئاگردا
تێنەپەڕی����ون تا جێبەجێ كردنی ش����ەریعەت هەڵبوەش����ێننەوە.
كەواتە بژاردەكانی باشوور دووبارە هەڵسەنگاندنەوەیان كرد
بۆ ئەگەرەكانی مانەوەی باش����وور وەك الیەنێكی سەرەكی لە

145
بۆچی باشووری سوودان سەربەخۆ بوو ،كوردیش ...

دووبارە داڕشتنەوەی سووداندا ،لەگەڵ ئامادە بوونی سەنتەر
و باك����وور ب����ۆ بچووك كردنەوەی قەب����ارەی واڵتەكە ،لە بری
ئەوەی قوربانی بە دەستكەوتی كەلتوورییان بدەن لە پەیوەند
بە ئیس��ل�ام كردنەوە .ئەمە بەڵگە و پاس����اوی منە بۆ باشوور.
ئەی چی دەربارەی كورد؟
ك����ورد بڕی����اری جیابوونەوەی����ان ن����ەدا ،لەبەر ئ����ەوەی ئەمە
ئەزموون����ی ئ����ەوان (دەخاتە مەترس����ییەوە) ،ئ����ەو ئەزموونەی
لە میانەی س����ەرەتای س����ااڵنی نەوەدەكانەوە تا س����اڵی 2002
بەدەستیان هێنا بوو .هەژاری و ددان پێدانان و نەبوونی ڕێیەك
بۆ هەن����اردە كردن����ی نەوتەكەیان ،بە پێچەوان����ەوە دەیانتوانی
كار لە ناوخۆی عێراقدا بكەن و ژێرخانی س����ەربەخۆیی بنیات
بنێ����ن و جەوه����ەری دەوڵەت بوونیان هەبێ����ت ،بە بێ ڕواڵەتی
سەروەری و سەربەخۆیی (The Core Statehood Without the
 ،)Formalities of Sovereign independenceلە گفتوگۆكاندا ئەو
ڕاستییەیان بە ڕوونی خستەوە ڕوو ،كە ئەوان سوپای خۆیان
دەهێڵن����ەوە و داوای ئەوەیان كرد ،كە بتوانن س����ەرچاوەكانی
نەوتی كوردس����تان كۆنترۆڵی بكەن ،دەسەاڵتێكی تەواویشیان
هەبێت كە سیاسەتی ناوخۆی خۆیان دابڕێژن .لە بری ئەوەی
بڕیاری جیابوونەوە بدەن ،بڕیاری ئەوەیان دا كە من پێی دەڵێم
« .»Western Politicبەشداری پێ كردنی دیپلۆماسیەتی توركیا
بۆ ڕاگرتن هاوس����ەنگی لەگ����ەڵ عەرەبی عێراقدا ،ئەمەش وەك
دروست كردنی هاوپەیمانێتی بوو لەگەڵ گەورەترین دوژمندا،
بەاڵم كورد بەم ش����ێوەیە بیریان نەكردەوە ،توركیا دەوڵەتێكی
دراوس����ێی ئەوانە ،توركیا ڕێ����ی هەناردە كردنی نەوتی ئەوانە،
توركی����ا گەورەترین هێزی س����ەربازیی دراوس����ێیە ،هەروەها
توركی����ا دیموكراس����یەتێك بوو ل����ە دەركەوتندا ب����وو .كوردی
عێراق بڕیاری ئاش����ت بوونەوەیەكی ستراتیژییان دا(Strategic
 )Rapprochementلەگ����ەڵ تورك����دا ،ب����ە ش����ێوەیەكی گش����تی
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سیاس����ەتەكەش سەركەوتوو بوو ،بووە هۆی دروست بوونی
درەوازی����ەك بۆ هەناردە كردنی نەوتی كوردس����تان و بوونی
الیەنێكی سیاسی بۆ ڕاگرتنی هاوسەنگی لەگەڵ عەرەبی عێراقدا.
ه����ۆكاری ئەوەی ئەمە ب����ۆی هەیە س����ەركەوتوو بێت ئەوەیە،
دەنگ����ی ك����ورد هەم لە عێراق و هەم لە توركیادا گرنگیی خۆی
هەیە .كورد تەنیا یەك لە سەر پێنجی دانیشتووانی عێراق پێك
دەهێنن ،بە چەش����نی ئەوەی خەڵكی باشووری سوودان بۆیان
ئاشكرا بوو ،كە ئەوان تەنها یەك لەسەر پێنجی دانیشتووانن،
بەاڵم ل����ە عێراقدا كورد دەتوانن ڕۆڵێكی س����ەرەكییان هەبێت،
لەبەر ئەوەی عەرەب بە زۆری دابەش بوون .هەروەها دەنگی
كوردی����ش لە توركیا گرنگیی هەیە ،لەبەر ئەوەی لەو ئاڵوگۆڕە
دیموكراتییەی لە توركیادا هەیە ،ئیسالمییانی میانڕەو ویستیان
لەگەڵ كورددا ڕێك بكەون .ڕاستە نایانەوێت هەموو شتێكیان
پێ ببەخشن ،بەاڵم دەیانەوێت كێشەی كورد چارەسەر بكەن.
باش����ترین ش����ەریكێك بۆ ئەوەی (هاوكارییان بكات) لە هێنانە
دیی ئەو دەستكەوتەدا بریتییە لە هەرێمی كوردستانی عێراق،
چونك����ە ئەوە میكانیزمێكە دەكرێت لە ڕێیەوە كۆتایی بە یاخی
بوون����ی پەكەك����ە بهێندرێت .ب����ۆ ئەوەی كۆتایی پ����ێ بێنم ،ئەوا
لوغزێ����ك ماوە كە چارەس����ەر بكرێت ،ئەوی����ش ئەوەیە بۆچی
عەرەب����ی عێراق نایەوێت قەب����ارەی واڵتەكە بچووك بكەنەوە؟
بۆچی دەتەوێت كوردستان وەك بەشێك بهێڵیتەوە كە عەرەب
نی����ن؟ چونكە دوای هەموو ش����تێك كورد حەزتان پێ ناكەن و
فیدراڵیەتێكی����ان لە دژی ئیرادەی ئێوە دروس����ت كردووە ،ئێوە
پێت����ان باش ب����وو سیس����تەمێكی حوكمڕانیی پت����ر مەركەزیتان
هەبوایە ،ئەوان عەلمانین و پێداگیرییان لە س����ەر بە ئیس��ل�امی
كردنی دەس����توور نەكرد .كەواتە دەبێ����ت ڕێیان بدەیت بڕۆن،
هەندێ����ك بەم ش����ێوەیە بی����ر دەكەنەوە ،بەاڵم ئەوان����ەی وا بیر
ناكەنەوە ،ئاسانە پاساوی ئەوە بهێننەوە ،كە بۆچی نایانەوێت
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كورد جیا ببێتەوە؟ عەرەبی سوننە لە سەدا بیستی دانیشتووانی
عێ����راق بێب����ەش دەبن ،كە زۆربەیان ش����یعە نی����ن و لە ڕووی
مێژوویی����ەوە ئومێ����دی ئەوە هەبووە ،بۆ ڕاگرتنی هاوس����ەنگی
بەرانبەر بە هێزی ش����یعە بەكار بهێندرێن .هەروەها ش����یعەش
لەگەڵ ئەوەدا نین كورد جیا ببنەوە ،بەاڵم ئەگەری ئەوەیان لێ
چ����اوەڕوان دەكرێت ،لە داهاتوودا حەز بە بچووك كردنەوەی
قەبارەی واڵتەكە بكەن ،بەاڵم ئێستا نایانەوێت ئەو كارە بكەن.
هەروەها نایانەوێت كورد جیا ببێتەوە لەبەر ئەوەی نایانەوێت
تەواوی عێراق لەبەریەك هەڵوەش����ێتەوە .ئەوان پێیان باشترە
عێراق (یەك عێراق بێت) لە س����ایەی بااڵدەس����تیی ش����یعەدا بە
گشتی.
ئومێد دەكەم ئەو وێنەیەی من بۆم گواستنەوە ،كە سەركردەكانی
كورد و باشووری سوودان لە ماوەیەكی كورتدا (Short space
 )of Timeتوانیبێتی����ان لە ڕووی س����تراتیژییەوە خۆیان لەگەڵ
دراوس����ێكاندا بگونجێنن ،بۆ ئەو بژاردەیەی گرتیانە بەر ،بەاڵم
پێشوەختە دیار نەبوو كە ئەوە سەر دەگرێت ،چونكە سەرەڕای
گوشاری زۆر و پەرۆشیی زۆری خەڵكەكەیان بۆ جیابوونەوە،
ئەوا مەرج نەبوو لە باش����ووری سوودان ڕوو بدات،خۆ ڕەنگە
هێش����تا بكرێت لە كوردس����تاندا ڕوو بدات ،بەاڵم هێشتا ڕووی
نەداوە ،لەبەر بڕیاری س����تراتیژی ،ڕەنگە هەندێ بڵێن بڕیاری
ژییرانەی س����ەركردایەتیی كوردستان .نابێت لە دەرەنجامدا وا
تێبگەن ،كە پێم وایە س����ەربەخۆ بوونی باش����ووری س����وودان
ب����ە ئاس����انی و بێ گرف����ت بەڕێوە دەچێت ،یان زۆر بە باش����ی
ب����ەردەوام دەبێ����ت .ئەگەری ئەوەش هەیە چەندین ش����ەڕ ڕوو
بدەن ،بە تایبەتی لە س����ەر ناوچەكان����ی جێ ناكۆكی .هەروەها
نابێت بەو دەرەنجامەش بگەن كە عێراق سەقامگیر دەبێت بەو
شێوەیەی پێویستە سەقامگیر بێت ،بەاڵم پێم وایە ئەو لوغزەی
چارەس����ەر كرد ،كە خستمە بەر دەس����تی ئێوە ،ئەگەر ئێوەش
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پێتان وایە چارەس����ەرم نەكردووە ،ئەوا بە پەرۆشم بۆ ئەوەی
گوێ بۆ بۆچوونی جیاوازتان بگرم.
پرس����یارەكەتان لەبارەی ئەسڵی ئەم سەركردانەی ئێستا كە
لە عێراقدا دەسەاڵتدارن ،واتە لە كوێوە هاتوون؟
س����ەركردەكانی ئێس����تای عێ����راق ل����ە ڕێ����ی هەڵبژاردن����ەوە
دەس����ەاڵتیان گرتووەتە دەس����ت ،ئەو هەڵبژاردنانەش ڕوویان
ن����ەدەدا ئەگ����ەر ئەمری����كا دیكتاتۆریەت����ی بەعس����ی ل����ە عێراقدا
نەڕووخاندای����ە ،ب����ەاڵم ئەوان ل����ە ڕێی هەڵبژاردنێك����ی ئازاد و
دادپەروەرانەوە هاتوونەتە س����ەر دەسەاڵت .ئەوەی پەیوەست
بێت بە پەیوەندیی نێوان كورد و سەركردەكانیانەوە ،ئەوا ئەو
پەیوەندییە ئاساییە ،زۆربەی بزووتنەوەگەلی ناسیۆنالیست و
ئیتنی ،سەركردەكانیان بە كەسی پیرۆز دادەنێن كە پشتیوانی
لە كێشەكەیان دەكەن ،یاخود بە كەسانی گەندەڵ و خۆفرۆشی
كێش����ەكانیان دادەنێن .ئەوەی جێی س����ەرنجە لەو پرس����یارەی
من����دا ئەوەی����ە ،بۆچی ك����ورد پێداگیریی����ان لە س����ەر عێراقێكی
فی����دراڵ كرد ،لە ب����ری ئەوەی بڕی����اری جیابوونەوە بدەن؟ كە
ئەم����ە خۆزگە و ئومێدێكە ل����ە دڵی زۆرب����ەی خەڵكەكەیدا .من
ب����ە كورتی هەوڵ����م داوە ئەوە ڕوون بكەم����ەوە ،كە بۆچی ئەو
بژاردەیەی����ان هەڵبژارد ،لە كاتێكدا دڵ����ی زۆربەی خەڵكەكەیان
لەگەڵ س����ەربەخۆییدا بوو ،ئەمە پرسیارێكە شایستەی ئەوەیە
لە ئاستیدا بوەستین و وەاڵمی بدەینەوە.
ئەوەی پەیوەندیی بە ڕێژەی كوشتارەوە هەبێت ،لە سووداندا،
ئەوا مشتومڕێكی زۆر هەیە ،ئەو مەزەندەیەی زۆر باڵوە باس
لە كوژرانی دوو ملیۆن كەس دەكات .ئەگەرچی من مەزەندەم
بینیوە ئەو ڕێژەیە بە چوار ملیۆن كەس دادەنێت .كەواتە زۆر
زەحمەتە ژمارەكە بە ڕاس����تی حس����ێب بكەی����ت ،بەاڵم ڕێژەكە
هەر چییەك بێت ،ئەوا بە شێوەیەكی بەرزە كە مایەی دڵتەنگی
و ت����رس ( .)Appallingly Highل����ە پەیوەند ب����ە ناوچەكانی
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جێ ناكۆكی ،ئەوا من مەبەستم لەو ناوچەیە بوو كە ئێستا بە
ڕەسمی بە ناوی باشووری سوودانەوە ناسراوە .دژوارییەكە
لە ڕووی یاساییەوە ئەوەیە ،ئەگەر تۆ گرێبەستێك بكەیت ،كە
باش����وور گرێبەس����تێكی لەگەڵ باكووردا كرد بۆ جیابوونەوە،
ب����ەاڵم هی����چ گرێبەس����تێكی نەك����رد ب����ۆ بلونایڵ و باش����ووری
كۆردوڤ����ان ،واتە كاتێك باش����ووری س����وودان جی����ا بووەوە،
ئەو ناوچەیە وەك بەش����ێك لە باكووری س����وودان ددانی پێدا
ن����را ،بەاڵم ددان بە ئەبیێدا نەنرا ،لەب����ەر ئەوەی پرۆتۆكۆلێكی
تایب����ەت بە ئەبیێ هاوپێچ كرا ،كە باك����وور نەیتوانی جێبەجێی
بكات و نەیتوانی ڕێزی لێ بگرێت .كەواتە س����ەختییەك لەوەدا
بەدی ناكرێت ،كە باش����ووری كێشەی ئەبیێ بكەنە كێشەیەكی
نێودەوڵەت����ی ،هەڵبەت هێش����تا ئەم كارەیان نەك����ردووە .ڕەنگە
مش����تومڕ هەبێت لەبارەی ئەوەی چۆن ئەم كێشەیە چارەسەر
بكەن؟ كە ئایا دەست تێوەردانی سەربازی ستراتیژێكی ڕاست
و دروس����تە و بەم ش����ێوەیە؟ بەاڵم ئاشكرایە گفتوگۆ لە نێوان
باشوور و باكووردا لەبارەی ئەبیێوە ڕوو دەدات .تەنها دوێنێ
ب����وو كە پەیگن ئامۆن ،ئاماژەی ب����ە هێڵەكانی ڕێككەوتنێك دا،
كە بوارێكی ماقووڵ دەدەن بە باكوور بۆ دەست ڕاگەیشتن بە
نەوت بە نرخێكی ماقووڵ بۆ یارمەتیدانی ڕژێمی خەرتووم ،بەو
مەرجەی ڕازی بن كە ئەبیێ ببێتە بەشێك لە باشوور .كەواتە
پێم وایە هێشتا بواری مانۆر كردن ماوە (،)Room for Maneuver
بەاڵم ئەگەرێكی زۆر دوورە ( )Extremely Unlikelyكە ڕژێمی
خەرتووم ئەمە قبووڵ بكات و بەشێكی دیكە بداتەوە باشوور،
لەبەر ئەوەی بە هۆی جیابوونەوەی باش����وورەوە ،ئەم ڕژێمە
دووچ����اری س����ووكایەتی و دۆڕان هات ،ئێس����تاش دووچاری
دژواری بووەتەوە بە هۆی كێشەی نەوتەوە .ئەگەر ئەم كارە
ب����كات ،ئەوا ڕژێمەك����ە بۆ ماوەیەك����ی دوور و درێژ بەردەوام
نابێت .ب����ە دڵنیاییەوە ئەو ئەگەرەش هەی����ە ،كە دابەش بوونی
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باكوور ببینین و ناكۆكی و دوژمنایەتیی زیاتر بەدی بكەین ،بە
تایبەتی ئەگەر هەوڵەكانی یەكالیی كردنەوەی كێشەی دارفوور
سەركەوتوو نەبن .ئەگەر من لە ناو حكوومەتی سووداندا بم و
بمەوێت پایەكانی دەوڵەتێكی نوێ بچەسپێنم ،ئەوا ئەولەویەتی
سەركردایەتییەكە ئەوە دەبێت ،ئەبیێ بەدەست بهێننەوە ،بەاڵم
بە ش����ێوەیەكی ئاشكرا و بە هیچ شێوەیەك وا دەرنەكەون كە
هانی جیابوونەوەی بلونایڵ و باشووری كۆردوڤان دەدەن.
م����ن باس����ی بڕیارەكان����ی س����ەركردەكانم ك����ردووە ،ك����ە لە
ڕووی عەقاڵنیی����ەوە بڕیارەكانی����ان گونجان����دووە (Rational
 ،)Adaptationبەاڵم من نەمگوتووە كە س����ەركردەكان دەس����ت
بۆ هەستی ناسیۆنالیس����تی نابەن .ئەوان بڕیاری زۆر سەخت
لە س����ایەی گوش����ارێكی زۆر گ����ەورەدا دەدەن ،ب����ەاڵم من پێم
وای����ە پێویس����تە م����ەودای دوور لەگەڵ م����ەودای نزیكدا تێكەڵ
بكەی����ن .هێزی مش����تومڕەكە لەوەدایە ،بۆچی كورد دەبێت جیا
بێت����ەوە و بڕوات ،بەاڵم ئەم كارەیان نەكرد و جیا نەبوونەوە؟
پێم وایە ئەمە لوغزێكی جێی س����ەرنجە ،كە شایستەی ئەوەیە
هەوڵی چارەس����ەر كردنی بدرێت .ئایا لەبەر ئەوەی ناعەقاڵنی
ب����وون ،نەیانتوانی جی����ا ببنەوە؟ نەخێر ،من بەم ش����ێوەیە بیر
ناكەمەوە .پرسیاری دووەم پەیوەستە بە چەشنی ڕژێمەكەوە.
من بەشێكی ئەم پرسیارەم وەاڵم دایەوە ،من گوتم عێراق پتر
دیموكراتییە ،ب����ەاڵم نابێت زیادەڕۆیی بكەین لە بە دیموكراتی
بوونی ڕژێمی عێراق����دا .هەروەها من ئاگادارت دەكەمەوە ،كە
زۆرب����ەی ك����ورد پێیان وا نییە عەرەب گ����ۆڕاون ،پێیان وا نییە
عەرەب بوونەتە دیموكراس����ی ،پێی����ان وا نییە ئەوان لیبراڵن و
ڕێز لە مافەكانی مرۆڤ دەگرن .باوەڕیان وا نییە ئاڵوگۆڕێكی
ت����ەواو لە بەغدا دروس����ت بووە ،ب����ەاڵم ئ����ەوان ئومێدی ئەمە
دەخوازن .ئەگەر كودەتایەك ڕوو بدات و كۆتایی بەم ڕواڵەتە
دیموكراس����یانە بهێنێ����ت ،ئەو كاتە دەبێت چ����اوەڕێ بكەیت كە
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كورد ڕاپرسی بكەن.
جیابوونەوەی باشووری س����وودان یەكەم جیابوونەوە بوو
ل����ە ئەفریقادا ،ك����ە پەیماننامەی یەكێتیی ئەفریقای ش����كاند ،كە
كۆمەڵێ����ك واڵت ڕێككەوتن لە س����ەر ئ����ەوەی ڕێ بە ڕوودانی
دابەش بوون لە كیشوەرەكەیاندا نەدەن .ڕەنگە بڵێین ئەریتیریا
پێش����ینەیەكە كە پێش����تر هەب����ووە ،بەاڵم پارێزەران����ی یەكێتیی
ئەفریق����ا و ئەریتیریا و ئەس����یوپیا گوتیان نەخێ����ر ،ئەمە تەنها
پرۆسەیەكی ئاس����ایی هەڵوەشاندنەوەی كۆلۆنیالییە .ئەریتیریا
كۆڵۆنێك����ی ئیتال����ی ب����وو ،لە س����اتەوەختی هەڵوەش����اندنەوەی
كۆڵۆنیالی����دا ڕێككەوتنێ����ك هەبوو بۆ پێكهێنان����ی فیدراڵییەك لە
نێوان ئەسیوپیا و ئەریتیریا .ئەسیوپیا ئەو ڕێككەوتنەی شكاند،
ئەم����ەش گەڕانەوەی����ە بۆ دۆخی پێش كۆڵۆنیالی .ڕاس����تە ئەمە
هیچ مانایەكی نییە ،بەاڵم ئەوان بەم ش����ێوەیە مەس����ەلەكە وێنا
دەكەن ،بەم شێوەیە پەردەپۆشی دەكەن ،بەاڵم ئەمە خانەدانانە
ب����وو ،لەبەر ئەوەی یەكەم جیابوونەوە بوو بە هۆی گفتوگۆی
ناوخۆییەوە ڕوو بدات ،كە لە ڕێی پرۆس����ەیەكی ڕاپرس����ییەوە
ك����را ،ڕێككەوتنی لە س����ەر ك����را بوو .ئەو واڵتان����ەی بە دیاری
ك����راوی دەبێ����ت نیگەران بن بریتین ل����ەو واڵتانەی ،كە دابەش
بوونێك����ی ئیس��ل�امی و غەیری ئیس��ل�امیانەیان هەی����ە لە نێوان
باكوور و باش����ووردا .ئەمەش بە سەر پش����تێنەی ناوەڕاستی
ئەفریق����ادا جێبەجێ دەبێت .ئەگەرچ����ی هیچ یەكێك لەم واڵتانە
بە پرۆسەیەكی دیموكراتیزە كردنی ئەوەندە قووڵدا ناڕۆن ،كە
پێش����بینیی ئەوە بكەین ئەم جۆرە لە پرۆس����ەی ڕاپرسی ڕوو
بدات ،بەاڵم باش����ووری س����وودان بەرهەڵستییەكی زۆری ئەو
هێزە گەوران����ەی ئەفریقای كرد ،كە نەیاندەویس����ت ئەمە ڕوو
بدات .جا هەر چۆنێك بێت ڕێزیان لەوە گرت ،كە ئەمە بڕیارێكی
ناوخۆیی����ە بۆ جیابوونەوە ،بەاڵم پاش����خانە بێدەنگەكە ئەوەیە،
ئەفریقا ڕەش پێس����تەكە پێش����وازیی لە واڵتێكی نوێی ئەفریقیی
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ڕەش پێس����ت ك����رد ،لەبەر ئ����ەوە ئەمە بە مانای ئ����ەوە دەهات،
ك����ە واڵتێكی ئەفریقیی ڕەش پێس����ت لە الی����ەن عەرەبەكانەوە
س����ەركوت ناكرێت ،بەاڵم هەمیشە ئەمە بە شێوەیەكی ئاشكرا
و بە ڕادەیەكی گەورە گوزارشتی لێ نەكرا.
ئەوەی پەیوەندیی بە پرسیاری ڕۆڵی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە
هەبێت ،ئەوا كاتێك ئەم دەستەواژەیە دەبیستم ،پێم وایە باسەكە
پەیوەستە بە ئەمریكا و هاوپەیمانانییەوە .لەبەر ئەوە پێم وایە
پرس����یارەكەت پەیوەستە بە ڕۆڵی ئەمریكاوە .من باوەڕم وایە
ئەمریكا عێراقێكی مەركەزیی دەویس����ت ،ئەوان لە ساڵی 2004
و 2005دا ئەمەی����ان ویس����ت ،بۆچی ئەمە هەڵوێس����تی ئەمریكا
ب����وو؟ ئای����ا لەبەر ئ����ەوەی كۆمارییەكانی ئەمری����كا دەوڵەتێكی
تەواو بە مەركەزی كراویان دەویست؟ یان بە تەواوەتی دژی
فیدراڵیەت بوون؟ نەخێر ،بەڵكوو لەبەر ئەوە بوو ،بەرژەوەندییە
بنەڕەتییەكانی ئەمریكا لە دوای ڕووخانی ڕژێمەكەی س����ەدام
ئەوە بوو ،ڕژێمێكی بەهێزیان لە بەغدا هەبێت ،بۆ ئەوەی ببێتە
پارس����ەنگێك بۆ ئێران .ترس����یان لەوەش هەب����وو كە عێراقێكی
نامەركەزی دەبێتە هۆی ڕەخس����اندنی دەرفەتگەلێك بۆ ئێران.
كەواتە ئەمریكا لەگەڵ ئەوەدا بوو عێراقێكی بە مەركەزی كراو
هەبێ����ت ،بەاڵم نەیانتوان����ی ڕێگری لە عەرەبی ش����یعە و كورد
بك����ەن گفتوگۆ لەب����ارەی عێراقێكی نامەرك����ەزی و فیدراڵییەوە
بك����ەن .ئ����ەم عێراقەش لە ڕێ����ی پرۆس����ەیەكی دەنگدانەوە پێك
بهێنن ،كە س����ێ لە س����ەر چواری دەنگدەرانی عێراق پەسندیان
كرد .بەڵێ دەتوانیت پرس����یار لەبارەی ئ����ەوەوە بكەیت ،ئایا تا
چ ڕادەی����ەك ئەوان ئاگایان لە ناوەڕۆكی ئەو دەس����توورە بوو
كە پەس����ند دەكرا؟ هەڵب����ەت گومان لەوەدا نییە پرۆس����ەیەكی
ڕاستەقینە لە ئارادا بوو ،ئەمریكا ئەو ڕاستییەی هێنایە ئاراوە،
ك����ە ڕژێمێكی نوێ بێتە دامەزراندن ،بەاڵم خەس����ڵەتەكانی ئەو
ڕژێم����ەی نەس����ەپاند .لە پەیوەن����د بە س����وودانەوە ،ئەوا كەمتر
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دەست تێوەردانی ڕاستەوخۆی كرد ،سیناتۆر جانۆن فوورس
و دیپلۆماتكاران����ی دیك����ەی ئەمریكی ڕۆڵیان هەب����وو لە هێنانە
ئارای ڕێككەوتنی گش����تگیری ئاشتی لە س����اڵی 2005دا ،بەاڵم
ب����ە هەمان ش����ێوە ،زۆر ل����ە واڵتانی ئەفریقیی دراوس����ێش ،كە
گەاڵڵەیەك����ی زۆر داهێنەرانەیان هێنایە ئ����اراوە ،چۆن باكوور
كارێ����ك ب����كات ك����ە یەكب����وون بژاردەیەك����ی س����ەرنج ڕاكێش
بێ����ت .بەرنامەیەكی دەس����تووری بۆ ئەمە هەب����وو .لە كۆتاییدا
ڕاپرس����ییەك لەب����ارەی جیابوون����ەوەوە دەكرا ،پێش����بینییەكی
بەرباڵوی����ش هەب����وو ( )Widespread Expectationك����ە ج����ۆن
گەرەن����گ و ئەوانی دیكە ،كە بەش����ێك بوون ل����ە ڕێككەوتنەكە،
كارێ����ك دەكەن یەكێت����ی بژاردەیەكی س����ەرنج ڕاكێش بێت بۆ
ئەوەی لە كۆتاییدا پرسی جیابوونەوە سەر هەڵنەدات.
ئایا لە رێڕەوی بەرفراوانی بەهاری عەرەب و قەیرانی دارایی
جیهاندا ،پێش����بینیی ئەوە دەكرێت ،باشوور پێشێلكاریی زیاتر
بەرانب����ەر بە خەرتووم بكات ،كە م����ەرج نییە ببێتە هۆی زیاتر
دابەش بوونی ناوخۆیی باكوور ،ئایا خەرتووم لەم پێشێلكارییە
پارێ����زراوە؟ لەب����ەر ئەوەی لە الی����ەن چینەوە ،پش����تیوانییەكی
تەواوی ئابووری و سیاس����ی دەكرێت ،چەك و تەقەمەنیش����ی
ل����ە الیەن ڕووس����یاوە پێ دەدرێت؟ ئەویش ب����ە ڕەچاو كردنی
ئەوەی كێڵگەكانی نەوتی باش����وور زۆر لە سنوورەوە نزیكن؟
لە پەیوەند بە عێراقەوە ،ئەگەر بارودۆخەكە بە ڕاس����تی خراپ
بێ����ت ،ئەوا لەبەر ئەوەی كورد لە س����ایەی هیچ هەلومەرجێكدا
ئەو پشتیوانییەی چین و ڕووسیایان نییە ،ئەوا لە كوردستاندا
ڕاپرس����ی بۆ س����ەربەخۆ بوون ناكرێ����ت ،لەبەر ئ����ەوەی ئەمە
ئەگەری كوشت و كوشتاری لێ دەكەوێتەوە؟
ئەمانە پرس����یارگەلێكی سەرنج ڕاكێشن ،پێم وایە مەسەلەكە
لەوە دەرچووە كە خەرتووم سەالمەت دەبێت .ئەوان بەشێكی
واڵتەكەیان لەدەس����ت داوە و تەواوی نەوت����ی واڵتەكەیان ،كە
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زیاتر لە س����ەدا 90ی داهات����ی حكوومەتەكەیان پێك دەهێنێت،
خستە مەترسییەوە .دانیشتووانی شاری خەرتووم ڕووبەڕووی
نرخ����ی بەرز و گرانی بوونەتەوە ،كە لە ڕابردوودا هەس����تیان
ب����ە بارگرانیی ت����ەواوی ناكۆكییەكە نەكرد ب����وو ،لەبەر ئەوەی
كاریگەری����ی نەكرد بووە س����ەر نەوت ،ب����ەاڵم خەڵكی باكوور
هەس����ت بە كاریگەری����ی گۆڕانی ڕژێمەكە دەك����ەن ،كە بریتییە
ل����ە جیابوونەوەی باش����وور .لەب����ەر ئەوە ئەگەر م����ن ئەندامی
بژاردەكەی خەرت����ووم بوومایە ،ئەوا ئەوەندە دڵنیا نەدەبووم.
چینییەكان لە ڕادەبەدەر كەس����انی پراگماتین .من بەرپرسێكی
چینیم بینی ،لێی پرسیم :ڕات چییە لەبارەی سیاسەتی چینەوە
لە ئاس����ت س����ووداندا؟ منیش گوتم :ئێوە دەق����اودەق كارێكتان
نەكردووە كە بە الی ڕۆژئاواوە سەرنج ڕاكێش بێت ،لە ڕووی
بایەخدان بە مافەكانی مرۆڤەوە و سیاسەتەكەتان بە تەواوەتی
لە س����ەر بایەخدان بە نەوت داڕێژراوە .ئەو سەری ڕاوەشاند
و پێی گوتم :ئەوە وەس����ف كردنێكی وردە .هەروەها پێم گوت
پێم وایە ئێوە پەیوەندیی دیپلۆماس����یی باش لەگەڵ حكوومەتی
باش����ووری سووداندا دروس����ت دەكەن .وەاڵمەكەی ئەوە بوو
كە ئەوە نیازی ئێمەیە .كەواتە ئەوان هەڵوێس����تیان دەگۆڕن و
ئەوان بایەخێكی قووڵ ،بە چەش����نی بایەخ����ی حكوومەتەكانی
ڕۆژئ����اوا ،ب����ە پێوەر نادەن ،ئەوان پتر ل����ە خەمی دابین كردنی
وزەدان .ئەوان نابنە هۆی خێراتر كردنی هەرەس هێنانی ڕژێمی
خەرتووم ،ئەمە ئەگەر وا دەربكەوێت كە بەرەو هەرەس هێنان
دەچێت .لەبەر ئەوە دەبێت چاوەڕێ بكەین و ببینین ،من ناتوانم
پێش����بینیی چارەنووسی ڕژێمی خەرتووم بكەم ،بەاڵم ئەمە لە
ئەگەرەكان بەدەر نییە .كاتێكیش ئەمریكا لە عێراق كش����ایەوە،
پرس����یارە جێ س����ەرنجەكە ئ����ەوە بوو :چ����ی ڕوو دەدات؟ ئایا
وەك پێویست هاوس����ەنگییەكی ناوخۆیی هێز هەیە لە عێراقدا
( )Sufficient Internal Balance of Powerكە ڕێگری لەوە بكات

دیكتاتۆرێكی تاكە كەس س����ەر هەڵب����دات؟ یان دیكتاتۆرێك كە
ڕیشەی لە نێو یەكێك لە سێ پێكهاتەكەدا بێت ،من پێم وا نییە
ئەم����ە هەبێت .ئەگ����ەر هیچ ئاڵوگۆڕێك����ی یەكالییكەرەوە نەبێت
ل����ە هاوپەیمانییەكان����دا ،كە ناتوان����م لەم كاتەدا ئەم����ە یەكالیی
بكەم����ەوە ،ئەوا لە عێراقی عەرەبیدا ڕووداوی خوێناوی درێژە
دەكێش����ێت ،بەاڵم گۆڕانێكی خێرای ڕژێمەكە نابینین .س����ەرنج
ڕاكێشترین پرسیار ئەوەیە ،ئایا ئاكامی دوورمەودای ئەگەری
هەرەس هێنانی ڕژێمی بەعس لە سووریا ،یان ڕووخانی ڕژێم
لە ئێراندا ،لە س����ەر عێراق چی دەبێ����ت؟ پێم وایە ئەمانە زیاتر
ئەگەری ڕوودانیان هەیە ،نەك هەندێ لەو سیناریۆ تاریكانەی
هەندێ كەس هەیانە لەبارەی عێراقەوە.
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رۆژان���ی 24 -22ی ئ���اداری  ،2013رێ���زدار چواردەمین
(داالی “الما”)ی “تیبیت“ لە نیودەلهی پایتەختی هیندس���تاندا،
موحازەرەیەكی س���ێ رۆژیی بە ناونیشانی (چرای رێچكەی
رۆشنگەریی ئەتیشا) ،لەگەڵ (ئەزموونەكانی جێ چۆنگ كاپا)
پێشكەش كرد .ئەمەی دادێ لینكی موحازەرەكەیە لە ماڵپەڕی
تایبەتی رێزدار (داالی “الما”) وەرمانگرتووە:
276-the-path-to-enlightenmentdalailama.com/ webcats/
posth

ئامان���ج ل���ە وەرگێڕان���ی ئ���ەم موحازەرەی���ەی داالی الم���ا
ئەوەیە ،چۆن بایەخ بەو هەستانەوە و رۆشنگەرییە دەدرێت،
كە لە س���ەدەی ()21دا لە ئاس���یاوە دەس���ت پێ دەكات؟ ئەم
هەس���تانەوەیەش بە ئاستێكە ،زۆر كەس كە بە رەشبینییەوە
س���ەیری داهات���ووی رۆژئ���اوا دەكەن ،بەو ج���ۆرە مەزندەی
دەكەن ،كە هەستانەوەی ئاسیا بە تایبەتی چین و هیندستان،
كۆتایی بە هەژموونی دەوڵەتانی رۆژئاوا دەهێنێت و هێز بۆ
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ئاسیا دەگوازرێتەوە .ئەوانەشی زۆر بە گەشبینییەوە سەیری
ئایین���دەی رۆژئ���اوا دەك���ەن ،دیس���ان جەخت لەس���ەر ئەوە
دەك���ەن ،لە س���ەدەی ()21دا حوكمڕانیی جیه���ان گۆڕانكاریی
گەورە ب���ە خۆیەوە دەبینێت ،سیس���تەمی لیب���رال دیموكرات
ب���ە تەنی���ا حوكمڕانی���ی جیهان���ی پ���ێ بەڕێ���وە ناچێ���ت ،بۆیە
دەبێ���ت حوكمڕانییەك���ی زیرەك بێتە ئاراوە ،ك���ە تێكەڵەیەكی
مۆدێلی رۆژئاوا و رۆژهەاڵت بێت .لەم چوارچێوەیەش���دا كە
رۆشنگەریی ئاسیا بەڕێوە بێت ،ئەوا دەبێت جیهان بایەخێكی
زۆر ب���ە كەلت���وور و ئایین و میژووی ئاس���یا بدات .بێگومان
دی���ارە ئایین رۆڵێكی گ���ەورەی هەیە ،بۆیە ل���ەم روانگەیەوە
بە پێویس���تمان زانی ئەم موحازەرەیەی داالی الما بكەین بە
كوردی .ئەمەش دەقی موحازەرەكەیە.
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ئێوارەت���ان ب���اش ،ت���ۆ دەناس���م ،زۆربەت���ان دەناس���مەوە،
خوازیارم ئەوە بزانم لە نێ���و ئامادەبوواندا كامەتان یەكەمین
جارتانە بۆ ئێرە بێن؟ هەر كەسێك یەكەم جاریەتی با دەستی
بەرز بكاتەوە .ئێستاش پرسیارم لەو كەسانە هەیە ،كە پێشتر
لەگەڵمان���دا بەش���دارییان كردووە ،ئێوە هەس���ت ب���ە گۆڕینی
روخس���ارم دەك���ەن؟ نەگ���ۆڕاوە؟ لە راس���تیدا پار ل���ە مانگی
ش���وباتدا نەشتەرگەرییەكم بۆ چاوی راستەم كرد .پاش ئەوە
ل���ە مانگی تەمموزی هەمان س���اڵدا نەش���تەرگەریم بۆ چاوی
چەپیشم كرد .ئێستا ئاستی دیتنم روون و رۆشن بووەتەوە،
ئەوەتا چەند تاڵە موویەك بە س���ەر تەپڵی س���ەری ئەو پیاوە
كەچەڵ���ەوە دەبین���م .س���اڵێك تێپەڕیوە و هەمیش���ە كاتیش بە
خێرای���ی تێدەپەڕێت .بە بەردەوام���ی تێدەپەڕێت ،هیچ هێزێك
نییە توانای هەبێت لە بەردەمی كاتدا رێگر بێت .ئەوە شتێكی
سروشتییە ،ئیدی بۆیە پێویستە ئێمەش پێ بە پێ لەگەڵی رێ
بكەین؛ پێویستە لەگەڵ كاتدا هەنگاو بنێین ،بەاڵم شتێك هەیە
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ك���ە بەردەوام بە خەڵكی دەڵێمەوە ،ئەویش بەكار هێنانی كاتە
بە شێوازێكی دروست .با كات مەبەستدار بێت ،بە شێوازێكی
ژییران���ە كات بەكار بهێنن ،چونكە بە پێچەوانەوە دەبینە هۆی
ب���ە فیڕۆدانی كات ،ی���ان هەندێك جار كات بۆ كاری بەدكاری
بەكار دەهێندرێت.
ئێستا ئامانجی ئەم گردبوونەوەیەمان بۆ ئەوەیە ،تا بزانین
بە چ ش���ێوەیەكی دروس���ت (كات) بەكار بهێنین؟ بە ڕای من
پێویس���تە س���وود لە خولەك بە خولەكی س���اتەكانی ژیانمان
وەربگری���ن ،كاژێر ب���ە كاژێر ،رۆژ بە رۆژ ،هەفتە بە هەفتە تا
دەگاتە ئەوەی مانگ بە مانگ و ساڵ بە ساڵ و دەیە بە دەیە،
س���وود ل���ە كات وەربگرین ،بەو ش���ێوەیە س���ااڵنی تەمەنمان
دەبێتە ژیانێكی مەبەستدار.
ئەگ���ەر م���رۆڤ باوەڕی بە ژیانی پاش م���ەرگ هەبێت یا نا،
تەنان���ەت ئەگەر ئەو ش���تەیان قب���ووڵ بێت یا قب���ووڵ نەبێت،
ئەو ش���تە بایەخێكی ئەوتۆی نیی���ە ،چونكە گرنگە ئەم ژیانەی
ئێستامان بە ش���ێوازێكی مەبەستدار بەسەر بەرین .مەبەستم
لە مەبەس���تدار ،بەكارهێنانی كاتە بۆ ش���تێك ك���ە لە ئەنجامدا
م���رۆڤ لە ناخی خۆیەوە هەس���ت بە قەناعەتێكی راس���تەقینە
بكات ،بەاڵم بەكار هێنانی كات بۆ زیان گەیاندن و ساختەكاری
و زاڵ ب���وون بەس���ەر خەڵكی دیك���ەدا ،لەوانەیە ئەو مرۆڤە لە
مەودایەكی كورتدا تا رادەیەك هەست بە جۆرێك لە قەناعەت
ب���كات و ل���ە خۆی رازی بێ���ت ،بەاڵم ل���ە مەودایەكی دووردا،
تەنانەت خۆش���ی هەس���ت بە جۆرە گومانێك دەكات .مرۆڤی
بێ باوەڕیش كە س���اختەكاری لە خەڵ���ك دەكات ،درۆی زۆر
دەفرۆش���ێ ،بە س���ەر خەڵكەوە زۆردارە و ب���ۆ بەرژەوەندیی
خۆی خەڵكانی تر بەكار دەهێنێت ،تەنانەت ئەگەر ئەو كەس���ە
هیچ باوەڕێكی بە خودا و ئەو جۆرە ش���تانەش نەبێـت ،كەچی
سەڕەرای ئەوە دەبینین ،ئەو كەسە دەبێتە مرۆڤێك و دەگاتە
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ساتەوەختێك كە تێیدا هەست بە نائارامی بكات .لەبەر ئەوەیە
ب���ۆ مرۆڤ گرنگە لە ژیانیدا ش���تێك بكات ،ك���ە بە هۆیەوە لە
ناخیدا هەس���ت بە رازی بوونی راس���تەقینە بكات .هەمووتان
ه���ەوڵ ب���دەن كاتی خۆتان ب���ەكار بهێنن بۆ بەج���ێ گەیاندنی
ئ���ەو ج���ۆرە چاالكیانەی ،ك���ە لە ناخەوە هەس���تی قەناعەت و
رازی بوونتان پێ ببەخشێت .ئەوەیە واتای ژیانی مەبەستدار.
پارە قەناعەتی راستەقینە بە مرۆڤ نابەخشێت ،چونكە ئەگەر
تەنیا بیر لە پارە بكەینەوە ،ئەوە بە هۆی پارەوە چاوبرسێتی
روو لە هەڵكش���ان دەكات ،لە ئاكامیشدا مرۆڤ هەرگیز ناگاتە
قەناع���ەت .م���رۆڤ ب���ەردەوام داوای زیاتر و زیات���ر دەكات،
بەزەیی لە رەفتار و ئاخاوتنی مرۆڤدا ،باوەڕ بە خۆ بوونێكی
درێژخایەن و بەردەوامی پێ دەبەخشێت .هەر بۆیە من وەكوو
پەرس���تارێك پێش ئ���ەوەی راوێژ بە ئێوە بكەم ،پێویس���تە لە
خۆمەوە دەست پێ بكەم و بزانم چۆن كات بەكار بهێنم .من
تەمەنم  78س���اڵە و بانگهێشت كراوم بۆ (كۆمبە مێالkumbh :
( .)melaكۆمب���ە مێ�ل�ا )kumbh mela :حەجێكی هیندۆس���ییە لە
ماوەی  12ساڵدا  4جار دەكرێت.
پێشتر جاران لەوێ بەشدار بووم ،ئەم جارە بەشدار بوونم
دەبێت���ە چوارەمی���ن جار ،هەر بۆیە بڕیاری خ���ۆم دا و گوتم:
هەر دەبێ بڕۆم ،ئەو دەمە من لە “السا” بووم ،بۆیە بڕیار وا
بوو بە فڕۆكەیەك لە “السا”وە بۆ بەشداری كردن لە (كۆمبە
مێال) گەشت بكەین ،بەاڵم كەش و هەوا ئەوەندە نالەبار بوو،
گەش���تەكەم كەوت بووە ژێر دەسەاڵتی خوداوە ،بە رادەیەك
 10رۆژێك گەش���تەكەمان دواخرا .ئەو كاتەی وادەیەكیش بۆ
گەش���تەكەمان دەست نیشان كرا ،دیسانەوە بۆ جاری دووەم
كەش و هەوا تێك چووەوە ،تەنانەت لە رۆژانی نێوان ئەو دوو
بەروارەش���دا ،لە كاتێكدا ویستمان گەش���ت بكەین ،دیسانەوە
رێ���ك لە رۆژانی دەس���ت نیش���ان كراودا ك���ەش و هەوا تێك
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چ���وو .خودا رێی نەدا ئ���ەم جارە لە (كۆمبە مێال)دا بەش���دار
ب���م .من دڵگران بووم ،گوت���م :ئەگەر ئەم جارە رێك نەكەوێت
بەشداریی لە (كۆمبە مێال)دا بكەم ،ئەوا دەبێت  12ساڵی دیكە
چ���اوەڕوان بم ،ئەو كات تەمەنم دەبێتە  90س���اڵ ،رەنگە ئەو
كاتەش پێم نەكرێ بە ڕێدا بڕۆم .ئەمە هەس���تێكی خەمۆكی و
دڵگرانیی لە الم دروست كرد ،زۆر بێزار بووم و پێم ناخۆش
بوو ،چونكە پێشتر لە هەموو حەجێكی (كۆمبە مێال) سەردانی
ئێرەم كردووە ،بەاڵم تازە ش���تەكە رۆیی و گرنگ نییە ،گرنگ
ئەوەیە مرۆڤ لە ناخیدا هەس���ت ب���ە ئارامی بكات و ژیانێكی
مەبەستداری هەبێت.
ئەمە بابەتی دانیشتنەكەمانە :ئامانجی سەرەكی
(چۆنیەت���ی ب���ە ئ���اكام گەیاندن���ی ش���تێكی مەبەس���تدارە لە
ژیانماندا)
زۆر ج���ار لە س���ەرەتای وانەكانمدا پێش���ەكییەك لە س���ەر
(ب���وودا دارم���ا )Buddha Dharma :پێش���كەش دەكەم ،پاش���ان
دەچمە سەر باسی چۆنیەتی پراكتیك كردنی «بوودا دارما».
بۆیە وانەكەمان لە سەر دوو قۆناغ دەبێت.
س���ەرەتا ب���ا پێش���ەكییەكە ب���اس بكەم ،با لە س���ەر ئاس���تی
مرۆڤەكان بیر بكەینەوە؛ ئێمە مرۆڤین ،ش���تێك هەیە بەرانبەر
ب���ە هەس���تەكانە ،ل���ە رووی هەس���تی ئاس���وودەیی و ئازار و
س���ۆزدارییەوە ،هەموومان خاوەن ئەزموونین .مش���تومڕێكی
زۆری���ش هەیە لەوەی گیاش هەس���تی هەیە .ب���ە پێی باوەڕی
ئایینی دێرینی هیندۆس ،دەڵێن رووەك هەستی هەیە ،تەنانەت
لە (بوودیزم)یش���دا دەڵێین :راستە رووەك ژیانی هەیە ،بەاڵم
جوواڵن���ەوە و كاردان���ەوەی رووەك هەس���ت و ه���زری نییە
و ب���ۆ ه���ۆكاری كیمیای���ی دەگەڕێتەوە .بۆیە جگە لەو ش���ێوە
ژیانە ،س���ەرجەم تەرزە ژیانێكی دیكەی زیندەوەران بەرانبەر
بە ئازار و ئاس���وودەیی هەس���تیان هەیە .ئێمەش یەكێكین لەو
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ژیانە هەس���تدارانە ،ئەمەش پەیوەندیی بە مێشكەوەیە .ئێمەی
م���رۆڤ خاوەنی مێش���كین ،جگ���ە لە مرۆڤ هەم���وو ئاژەڵ و
مێرووەكانیش دەگرێتەوە ،گەرچی ئەوان هێزی بیركردنەوەیان
نییە ،بەاڵم ئەوانیش ئەزموونیان لەبارەی هەستی ئاسوودەیی
و خەمۆكی و س���ۆزدارییەوە هەیە .مەبەستم ژییرییە ،ئێمەی
مرۆڤ خاوەن مێش���ك و بیركردنەوەین ،هەستی ئاسوودەیی
و خەمۆكیم���ان بەرانبەر بە رووداوەكان هەیە ،خاوەن توانای
گەورەترین بۆ گەیشتن بە ئاسوودەیی و زیاد كردنی هەستی
دڵخۆش���ی و كەم كردنەوەی خەمۆك���ی و دڵگرانی .زۆر جار
ئەم هزر و هۆش���دارییەی مرۆڤ دەبێتە س���ەرچاوە بۆ كێشە
و گرف���ت ،رەنگ���ە زۆر جار كێش���ە و گرف���ت فیزیكی بێت ،بۆ
نموونە نەخۆشی .ئێمە زۆر بیر دەكەینەوە و زۆریش نیگەران
دەبی���ن .زۆر ج���ار رەنگە خەڵكی رۆش���نبیر زیات���ر لە خەڵكی
ئاس���ایی هەس���ت بە نیگەرانی و خەمۆكی بكەن .بیركردنەوە
لە پێش���هات و پێش���بینی لە الی مرۆڤ زیاترە ،تەنانەت ئومێد
و مەترس���ییەكانیان زیاترە .هاوكات توان���ای بیركردنەوەمان
( ) Memorو نووسین و ئاخاوتنمان زۆر بەهێزە .هەر ئەمەشە
وای كردووە توان���ا و هێزمان بۆ نەوەكانی داهاتوو ،چەندین
سەدەی داهاتوو تێپەڕێت .نیگەرانی و تووڕەیی و رق و كینە
و ئومێد ،چەندین هەست كە لە ئێمەدا سەر هەڵدەدەن ،شتێكی
لۆژیكییە مرۆڤ هۆشیاری بەكار بهێنێت ،بەو مەرجەی ببێتە
س���ەرچاوەی ئاسوودەیی و س���ەركەوتن نەك بۆ نیگەرانی و
خەمۆكی و س���ترێس .لە رۆژی لەدایك بوونمانەوە ،لە س���ەر
بنەمای سۆزداری بەخێو دەكرێین .هەر بۆیە هەستی سۆزی
مرۆیی لە ناخماندا چەس���پاوە ،ئەو س���ۆزەی كە سەرچاوەیە
ب���ۆ ئاس���وودەیی و ئارام���ی و متمانە بەخۆ ب���وون ،تەنانەت
یاریدەدەرە بۆ گەش���ەپێدانی مرۆڤ بە ش���ێوەیەكی دروست
و تەندروس���ت لە س���ەر ئاستی هزر و جەستەدا .بەم شێوەیە
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دڵخۆشیی راس���تەقینە لە سۆزەوە س���ەرچاوە دەگرێت ،نەك
ل���ە پ���ارە و دەس���ەاڵت و خوێن���دەواری و مەعریف���ەوە .ب���ۆ
ئ���ەوەی بزانین بەه���ای گرنگی بوونمان چەندە؟ پێویس���تمان
بە پەرەپێدانی هۆش���داریمان هەیە ،هەروەه���ا ئەزموونەكانی
ژیانمان ش���ی بكەینەوە ،ش���یكاری بۆ دڵخۆش���ی و خەمۆكی
ل���ە نێوان ه���اوڕێ و دۆس���تەكانمان بكەی���ن .دوای ئەوەی لە
ناخماندا هۆش���داری پەرە پێ دەدەین ،ئەو كات بە روونی لە
شتەكان دەگەین ،سەرنجیان لێ دەدەین ،هەست بە ئارامی و
سەقامگیریش دەكەین .لێرەشدا باس لەو سێ خاڵە دەكەم كە
بە بەردەوامی و هەمیشە بۆ خەڵكیی باسی دەكەم:
یەك���ەم :ئەزموونی هاوب���ەش كە هەموومان ل���ە دایكێكەوە
لەدایك بووین؛ پاش تێپەڕ بوونی چەند ساڵێك بە سەر تەمەنی
لەدای���ك بوون���ی ئەو مندااڵنەی كە س���ۆز و خۆشەویس���تیان
پێ بەخش���راوە ،بە ش���یری دایك و لە ناو باوەش���ی بە نازی
دایكدا گەشەیان كردووە ،لە ناخیانەوە لە مرۆڤەكانی تر زۆر
دڵخۆش���تر دەبن .لەدایك بوون و س���ۆزی دایكایەتی لە نێوان
هەموو مرۆڤەكاندا هەستێكی هاوبەشە .دایكم زۆر منی خۆش
دەویس���ت ،بە هۆی ئەو خۆشەویس���تییەوە كەس���ێكی بوێرم
لێ دەرچوو .كاتێك دایكم منی لە س���ەر ش���انی خۆی دادەنا،
ه���ەردوو گوێچكەكان���ی دایكم���م دەگ���رت .ئەگەر بمویس���تایە
بەرەو ئاراستەی راست بڕۆین ،گوێچكەی راستیم رادەكێشا،
ب���ۆ الی چەپیش گوێچك���ەی چەپیم رادەكێش���ا .جوواڵنەوەی
دایكم لە ژێر كۆنترۆڵی دەستی مندا بوو .مەبەستم بێ ڕێزی
نیی���ە ،بەڵكوو رێزی زۆرم ب���ۆی هەبوو .بە هەر حاڵ ،ئەوەیە
ئەزموونی هاوبەش.
دووەم :بریتیی���ە ل���ە هزری گش���تی ،هەموومان دۆس���ت و
هاوڕێمان هەیە ،لەوانەیە بەش���ێك لە هاوڕێكانمان دەوڵەمەند
و كەسانی بااڵدەست بن ،بەاڵم گرنگە پەیوەندییەكە دۆستانە
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بێت ،وەكوو ئەندامانی خێزانێك مامەڵە لەگەڵ یەكدا بكەین ،بە
بێ فیز و بە دڵس���ۆزی و راستگۆییەوە .نابێت وەك نامۆیەك
تەماش���ای خەڵكانی تر بكەین ،هەموومان مرۆڤین ،پێویس���تە
بەو چاوەوە تەماش���ای یەكتر بكەی���ن ،تەنانەت ئەگەر خاوەن
پۆس���ت و دەس���ەاڵتیش بین .پار لە چین چاوم بە گرووپێكی
هاوواڵتیانی چین كەوت ،پێنج كەسیان خوێندەوار و نووسەر
و خاوەن بڕوانامە بوون ،بەاڵم یەكێك لەو گرووپەدا كەسێكی
ه���ەژار و كەم دەرامەت بوو ،جووتیارێكی بەس���ااڵچوو بوو،
ج���ل و بەرگ و پێاڵوەكان���ی كۆن بوون .بە هەر حاڵ ،پێكەوە
دانیش���تین و گفتوگۆم لەگەڵ رۆشنبیر و نووسەرەكاندا كرد.
لە هەمان كاتدا لەگەڵ جووتیارەكەشدا قسەم كرد .هەموویان
چینی بوون ،بەاڵم گرووپە خوێندەوارەكە ،كە گوایە لە ژیاندا
پێشكەوتوون ،هەستم پێ كردن كە بە چاوێكی كەمەوە سەیری
جووتیارەكەی���ان دەكرد .لە ناخەوە هەس���تم بە دڵگرانی كرد،
بۆیە پشتم تێ كردن و بایەخێكی زۆرترم بە جووتیارەكە دا.
لەب���ارەی ژیان و بارودۆخی گوندەكەیانم پرس���ی ،پێی گوتم
ئەوان لە گوند دەژین ،بارودۆخیان سەختە و كەم دەرامەتن،
ك���ەس چاوی لێیان نییە ،بەرپرس���ەكان بایەخیان پێ نادەن و
هیچ شوێنێك شك نابەن سكااڵی بۆ بەرز بكەنەوە..
هەم���وو بەرپرس���ان كەوتوونەتە دوای پارە و دەس���ەاڵت،
ئەم جۆرە كۆمەڵگایانەی كە تێیدا هەس���تی مرۆیی نییە ،وەك
م���رۆڤ س���ەیری هەم���ووان ناكرێت ،هەس���تی راس���تگۆیی و
راشكاوی تێیدا الوازن ،ئەم جۆرە كۆمەڵگایانە ئاشتەواییەكی
راس���تەقینە ب���ە خۆیانەوە نابین���ن .لە تافی الوێتی���دا چاوم بە
ژمارەی���ەك كرێ���كار ك���ەوت ،ك���ە هەمووی���ان نەخوێن���دەوار
ب���وون ،ب���ەاڵم گلەیی و گازندەی���ان لە بەش���ێكی “الما”كان یا
كاربەدەس���تان هەبوو ،بە ب���ێ دوودڵی را و بۆچوونی خۆیان
دەردەب���ڕی .هەم���ان ئەو پرس���یارەم كە ل���ە كرێكارەكە كرد،
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ئاراستەی ژمارەیەك لە كاربەدەستانم كردەوە .هەندێك جار
وەاڵمی���ان نەدەدام���ەوە و بێدەنگ دەب���وون ،هەندێك جاریش
دەیانگ���وت :باش���ە ب���اش .لەبەر ئ���ەوە خەڵكی ئاس���ایی زیاتر
راستگۆ و راشكاون .لە راستگۆییدا متمانە دروست دەبێت و
بناغە بۆ هاوڕێیەتییەكی راستەقینە دادەنێت .رەنگە خەڵكانێك
ل���ە ژیانیاندا س���ەركەوتوو ب���ن ،بەاڵم خۆیان ل���ە خەڵكانی تر
دوور دەخەن���ەوە .دوورەپەرێزی ل���ە خەڵكی دی ،پێچەوانەی
سروش���تی مرۆڤە ،راستگۆیی و راش���كاویش سەرچاوەن بۆ
دروست بوونی متمانە .متمانەش سەرچاوەیە بۆ هاوڕێیەتیی
راس���تەقینە ،هاوڕێیەتیش الیەنێكی زۆر گرنگە و كۆڵەگەیەكی
سەرەكییە لە سروشتی مرۆڤایەتی .پێویستە هزری گشتی بە
شێوەیەكی دروست بەكار بهێنین ،تا لە ناخەوە بە هەقیقەت و
راستگۆیی بگەین .لە ئەنجامیشدا لە رەفتارەكانماندا مرۆڤی بە
بەزەیی بین .هەر كاتێك دڵ و مێشكمان پاك بێت و بایەخ بە
خەڵكی دیكە بدەین و خۆپەرس���ت نەبین ،لەو كاتەدا دەتوانین
راس���تگۆیانە و راش���كاوانە رەفتار بكەین ،تەنانەت شەفافیش
بی���ن ،بەاڵم ئەوەی تەنیا بیر ل���ە بەرژەوەندیی خۆی بكاتەوە،
هەوڵ دەدات خەڵكی دیكە لە گرێژنەوە دەركێشێت.
پێویس���تە ئ���ەم الیەنانە ش���ی بكەینەوە ت���ا بگەینە قەناعەت
و هەس���تی بەزەیی ،بایەخدان ب���ە مرۆڤەكانی دیكەش بخەینە
پیش���مان ت���ا ئارامیی ن���اخ و متمان���ە بەخۆ بوون وەدەس���ت
بهێنی���ن .ل���ە ئاكامدا ب���ە ش���ێوەیەكی ش���ەفاف بجووڵێینەوە.
ئەمەیە س���ەرچاوەی متمانە و هاوڕێیەتی و دروس���ت بوونی
كۆمەڵگەیەكی بەختەوەر.
گرنگ نییە تاكەكانی كۆمەڵگە خاوەن باوەڕ بن یان بێباوەڕ،
سی ساڵ دەبێت بەردەوام گفتوگۆم لەگەڵ زاناكاندا كردووە.
ئەمڕۆ ئەوانیش گەیشتوونەتە هەمان ئاكام .لە ڕێی ئەنجامدانی
تاقی كردنەوە و تێس���تی پزیشكی و زانستییەوە ،جەختیان لە
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س���ەر راس���تییەكان كردووەتەوە .دڵی مرۆڤ سەرچاوەیە بۆ
لەش س���اخی و ئارامی .ئێمە هەمووم���ان خوازیاری ژیانێكی
ئاس���وودەین ،ئەوەش لە ناخی خۆمانەوە سەرچاوە دەگرێت،
نەك بە سامان یا دەسەاڵت یا ناوبانگ دەركردن ،بەڵكوو دڵ
س���ەرچاوەی راستەقینەیە .كەس ناتوانێت دڵ كۆنترۆڵ بكات،
كەواتە ناخی هەر كەسێك سەرچاوەی سەرەكییە بۆ گەیشتن
ب���ە ژیانێك���ی بەختەوەر و س���ەركەوتوو ،ئەم���ەش لە هەموو
شتێكی دیكە گرنگترە .هیندستان بە درێژایی سێ هەزار ساڵی
رابردوو ،خ���اوەن كەلەپوورێكی عەلمان���ی و ئیتیكی عەلمانی
بووە ،تەنانەت بە بێ لەبەر چاو گرتنی هەر باوەڕێكی ئایینی،
یا ئەگەر كەس���انێك هەبن خوانەناس���یش بن ،تەنانەت ئەگەر
باوەڕی���ان بە خودا و ئایینیش نەبێت .س���ەركەوتنی ئەم واڵتە
لەوەدایە كە باوەڕیان بە كەلەپوور و ئیتیكی عەلمانی هەبووە.
ب���ە ڕای من ئەوە گەنجینەیەكی زۆر بەهادارە بۆ هیندس���تان.
لەب���ەر ئ���ەوە ،ئەگ���ەر بێتوو ڕێز ل���ە هەموو ئایینان���ی جیاواز
بگری���ن ،ه���اوكات ڕێ���ز لە بێباوەڕانی���ش بگرین ،ل���ە ئەنجامدا
دەگەینە هاوسەنگی و زیان بە كەسیش ناگەیەنین .ڕێز نواندن
بەرانبەر بە خەڵكی دیكە ،سەرچاوەیە بۆ پێكەوە ژیانی ئایینی.
پێویستە بەردەوام هەمبەر بە ژیان و مافی خەڵكانی بەرانبەر
ڕێ���ز بنوێنین .نابێ���ت هەوڵ بدەی���ن زیانیان پ���ێ بگەیەنین یا
كۆنترۆڵی���ان بكەین ،تەنانەت ئەگەر خۆش���تان لەگەڵ باوەڕ و
ڕا و بۆچوونەكانی خەڵك���ی بەرانبەر هاوڕاش نەبوون ،بەاڵم
ئەوانی���ش وەك ئێوە مرۆڤن ،مافیان هەیە گوزارش���ت لە را و
بۆچوونەكانیان بكەن .ئەمەیە بناغەی پێكەوە گونجانی ئایینی
ل���ە نێو مرۆڤەكان���دا .ئەمەش ب���ۆ نەریتی دێرینی هیندس���تان
دەگەڕێت���ەوە ،تا ئەم���ڕۆش لە ژیانی رۆژانەیاندا تا ئاس���تێكی
ب���ەرز پی���ادەی دەكەن .تكام لەو كەس���انە هەیە ك���ە دەرفەتی
ئاڵوگ���ۆڕی را و بۆچوونی���ان بۆ رەخس���اوە ،لەگەڵ خەڵكانی
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دیكە باس���ی ئ���ەم نەریتە دێرینەیان بۆ بك���ەن .لە وتارەكانمدا
بەردەوام ئاماژەم بە نەریتە دێرینەكانی هیندس���تان كردووە،
خ���ۆم ب���ە پەیامنێرێكی ئ���ەو نەریتانە دەژمێ���رم .هەر جارێك
چاوم بە پیاوانی ئایینی یا رابەرانی ئایینیی هیندس���تان كەوت
بێت ،هەمیش���ە پێم گوت���وون :ئێوە مامۆس���تای منن ،خۆم بە
پەیامبەرێكی نەریتەكانتان دەزانم .كەس���ی پەیامبەر ئەركێكی
لە سەر شانە بۆ هاوبەشی كردن لەگەڵ خەڵكانی دیكەدا .داوا
لە پیاوانی ئایینی دەكەم چاالك بن ،ئەركی ئایین تەنیا ئەوەندە
نییە نەریتی ئایینی پەیڕەو بكەن ،یان چەند ڕستەیەكی پیرۆز
بە زمانی سانسكریتی بڵێنەوە .ئەوە شتێكی ئەوتۆ نییە ،بەڵكوو
پێویس���تە دەربچن و خەریك���ی پێكەوەڕۆیی ب���ن ،بە تایبەتی
لەگەڵ گەنجان تا ئەو نەریتە دێرینەی تەمەنی هەزاران ساڵە،
لە ژیان و كاری رۆژانەماندا پیادە بكرێت .بڕوانن لە هەندێك
ش���وێندا ،جار هەبووە لە ناو هەمان ئاییندا ش���ەڕ و كوش���تن
رووی داوە .لە نێو كریستیاندا خۆبەخۆ شەڕ و پێكدادان روو
دەدات ،لە نێوانی موسڵماناندا خۆبەخۆ شەڕ و پێكدادان هەیە،
لە كاتێكدا هەمووش���یان موسڵمانن و خاوەن هەمان بڕواشن.
هەروەها شەڕ و پێكدادان لە بۆرما و شوێنی دیكەش رووی
داوە .زۆرب���ەی هۆكارەكان ئابوورین ،ب���ەاڵم ناوی ئایینی بۆ
بەكار دەهێنن .لە الیەكی دیكەوە شەڕ و پێكدادانی دیكەش لە
نێوان موس���ڵمان و بوودیدا هەیە .لە (س���ری النكا)دا شەڕ لە
نێوان بوودی و هیندۆس هەیە .تەمەنی نەریتەكانی هیندستان
بۆ هەزاران ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە .ئەمڕۆ پێویستی بە
باڵو كردنەوەی زیاترە تا خەڵكی لێی بە ئاگا بنەوە .ئێس���تاش
دەڕۆین بۆ الی خەڵكانی خاوەن باوەڕ.
بە گشتی لە سەر ئاستی ئایینی ئیمانی و ئایینی ئیلحادی ،بۆ
نموونە لەم واڵتەدا نزیكەی س���ێ تا چوار هەزار س���اڵ لەمەو
ب���ەر ،چەندی���ن ئایینی جیاواز دەس���تیان پێ ك���ردووە .بە پێی
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وەرگێڕانی دەقێكی دێرین ،لە هیندستاندا فەلسەفەی “سانگیا”
كۆنترین نەریتە ،كە رەگی س���ەرەكیی فەلسەفەكانە و لقی لێ
دروست بووە .لەو فەلسەفەیەدا ژمارەیەك كەسایەتیی مەزنی
عەلمانی وەك (ئاڤاڤیڤێكا) و (شانداریك شیدا) لەگەڵ (دیناك) و
(دارماگیتی) .ئەمانە مامۆستای مەزن بوون ،نووسینی گرنگیان
لە پاش خۆیان بەجێ هێش���تووە .لە دەقەكانیاندا ئاماژەیان بە
ناوی فەیلەس���ووفانی ئەو سەردەمەی هیندستان كردووە .لە
فەلس���ەفەی “س���انگیا”دا پۆلێن هەیە ،پۆلینی یەكەم خوڵقێنەر
لەب���ەر چاو ناگرێت .پۆلێنی دووەم (س���انگیا) ،ددان بە بوونی
خوڵقێنەردا دەنێت .دواتر زۆرێك ددانیان بە بوونی خوڵقێنەردا
ناوە ،بەاڵم (جێنیزم) ددانیان بە بوونی خوڵقێنەردا نەناوە .لەو
س���ەردەمەدا بوودا هات ،جیاوازیی نێوان مامۆستا (ماڤێرا) و
(بوودا) نزیكەی چل س���اڵێك دەبێت .تا ڕادەیەك هەردووكیان
كوڕی یەك سەردەمن ،هەردوو مامۆستا مەزنەكە ددانیان بە
بوونی خوڵقێنەردا نەناوە .لەو سەردەمەدا سێ ئایین هەبوون
(س���انگیا ،جێنیزم ،بوودیزم) ،هەر سێكیان ئایینی ئیلحادین .لە
س���ەر ئاس���تی جیهاندا ژمارەیەك ئایینی دیكەی وەك ئیسالم
و كریس���تیان و ج���وو ،ددانیان ب���ە بوونی خوڵقێن���ەردا ناوە.
ب���ە بڕوای من س���ێ ئایینە دێرینەكەی پێ���ش ئەمان ئیلحادین،
سێ ئایینی دێرینی هیندستانن .ئەگەر سەیری فەلسەفەی ئەو
س���ێ ئایینە بكەین ،جیاوازیی گەورە لە نێوانیاندا هەیە ،وەك
چۆن لە نێو باوەڕدارانی ئایینانی ئیمانداریش جیاوازی هەیە.
موسڵمانان تەنیا ددان بە (خودا :ئەڵاڵ)دا دەنێن ،كە خوداوەندی
تاق و تەنیایە .لە كاتێكدا كریستیان بڕوایان بە سێیینەی پیرۆز
هەیە (باوك ،كوڕ ،رۆحی پیرۆز) .باوك خودایە؛ كوڕ عیسایە؛
رۆحی پی���رۆز رۆحی خوداییە ،بەاڵم كریس���تیانەكانیش هەر
هەم���ان خودا دەپەرس���تن ،بە تەواوەتی نازاندرێت ،ئایا س���ێ
خودای���ان هەیە یا هەمان خودا دەپەرس���تن ،بەاڵم دەزاندرێت
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كە س���ێیینە دەپەرستن .پاشان باوەڕی (سیكیزم :سیخ) هات،
ئەم باوەڕەش تا ئاستێكی زۆر قووڵ ڕۆچووەتە نێو هزرەوە،
دەكەوێت���ە نێو پۆلێنی ئایینانی ئیلحادەوە .س���ەڕەرای ئەمەش
مامۆس���تا (نان���اك) ب���ەرەو (مەكك���ە) حەجی كرد .ل���ە كاتێكدا
“سیخ” ئایینێكی ئیلحادیشە ،بەاڵم بەرانبەر بە هەموو باوەڕ و
ئایینەكانی دی ڕێز دەنوێنن.
بە راس����تی مایەی سەرسام بوونە ،وێڕای جیاوازیی گەورە
و زەق����ی نێ����وان فەلس����ەفە و ئایین����ەكان ،كەچ����ی هەمووی����ان
هەڵگ����ری پەیامی هاوبەش����ن ،س����ەبارەت ب����ەوەی مرۆڤایەتی
فێری خۆشەویستی و بەزەیی و لێبوردەیی و قەناعەت بەخۆ
بوون����ی تاك لە ناخ����ەوە بكەن .پێم وایە پاپای نوێ كەس����ێكی
سادە و بێ فیزە ،لەگەڵ هاوواڵتیان دەدوێت و خۆی دوور لە
خەڵك رانەگرتووە ،بە پێی هەواڵی (بی بی س����ی) ،بە دەس����تی
خ����ۆی پێیەكانی خۆی دەش����وات ،زۆر لە من باش����ترە ،چونكە
هەرگی����ز چاوم بە پێیەكانی خۆم نەكەوتووە ،ناش����زانم چا لێ
بنێم ،ناش����زانم چەند ش����ەكری تێ بكەم؟ هەر كاتێك سەردانی
خوش����ك و برایانی كریستیانم كردووە ،لە كڵیسەكاندا ژیانێكی
س����ادە بەس����ەر دەب����ەن ،ئەمە س����ادەیی و بێفیزییە و ش����تێكی
نایاب����ە .هەندێك جار خۆم لە نێو پەرس����تارەكانمدا هەس����ت بە
خۆشنوودیی زۆر دەكەم ،بەاڵم پەرستارانی كڵیسە كەسانێكی
بێ وێنەن .زۆرێك لە پیاوانی ئایین لە ئیسالم و كریستیان بە
تەواوەت����ی ژیانیان بۆ خزمەت كردن����ی خەڵكانی هەژار و كەم
دەرام����ەت تەرخان كردووە .ئەمڕۆ لە هیندس����تاندا ژمارەیەك
پەرس����تگا دامەزراوە ،زۆربەیان لە ناوچەی دووری خێڵەكین،،
ئەرك و كارەكانیان تا ئاس����تێك ئەستەمە .هاوكات لەو ناوچە
دوورانەش����دا ژمارەیەك پەرستاری كریس����تیانم بینیوە ،لەوێ
وەك مامۆستا و وانەبێژ یان لە بواری چاودێریی تەندروستیدا
كاریان دەكرد .ئەمە فەلس����ەفەیەكی بێ وێنەیە ،چونكە ژیانیان
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ب����ۆ خزمەت كردنی مرۆڤایەتی تەرخ����ان كردووە ،وەك دایكە
تێرێ����زا ،وێ����ڕای هەبوونی ژمارەی����ەك فەلس����ەفەی جیاواز لە
یەكت����ر ،كە بەش����ێكیان ددان بە خوڵقێنەردا دەنێن و بەش����ێكی
تری����ان ددانی پێدا نانێن .گرنگ پراكتیكی راس����تەقینە لە ئاییندا
هەبێ����ت .هەموو ئایینەكان ئامانجیان دروس����ت كردنی مرۆڤی
ب����اش و بە بەزەییە ،لە س����ەر بناغەی رێ����زی دوو الیەنە ،هەر
كاتێك دەس����ت بە بنیاتنانی ڕێ����زی دووالیەنە بكەین ،ئەو كاتە
دەتوانین لە نەریت و باوەڕ و بۆچوونی فەلس����ەفیی كەس����انی
بەرانبەر تێبگەین ،تا لێك تێگەیش����تنی دووالیەنە دروست بێت.
ئەم����ە بناغەی بنیاتی گونجاوی راس����تەقینەیە لە نێوان هەموو
نەریتانی جیاوازی ئایینەكاندا .گشت ئایینێك خاوەن نەریتێكی
دەگمەنە ،كە تایبەتە بە كۆمەڵێك خەڵكی دیاری كراو ،بە هۆی
ش����ێوازی بیركردن����ەوە و هزری ئ����ەو كۆمەڵ����ە خەڵكە دیاری
ك����راوەوە ،ك����ە ئایینەكە لەگەڵی����ان دەگونجێت .ب����وودا چەندین
هزری جیاوازیی فەلسەفیی بۆ بوودیزمەكان شی كردووەتەوە.
لەوانەیە فەلسەفەكان بەرانبەر بە یەكتر دژ بە یەك بن .بوودا
ئەو شتەی كرد ،چونكە هەر فەلسەفەیەكی دیاری كراو سوود
بەخش����ە بۆ كۆمەڵە خەڵكێكی دیاری كراو .لەبەر ئەوە خەڵكی
جیاواز لە دنیادا هەن بە هزر و بیركردنەوەی جیاوازەوە ،بۆیە
گرنگە فەلس����ەفەی جیاواز هەبێت .لە نێو خودی بوودیس����تاندا
ه����زر و بیركردنەوەی جیاواز هەیە ،بۆیە بوودا پێی باش بوو
لە س����ەر فەلس����ەفەی لێكتر جیاواز پەروەردەیان بكات .لە نێو
دانیشتووانی گۆی زەویدا كە ژمارەیان  7ملیار مرۆڤە ،دەبینین
ه����ەر گرووپێك كە لە ش����وێنێكی جیاواز نیش����تەجێن ،خاوەنی
خەس����ڵەت و تایبەتمەندی و بیركردنەوە و بارودۆخی جیاواز
لە یەكترین ،بۆیە پێویس����تە فەلس����ەفە و ئایین����ی هەمەجۆر بە
گوێرەی بارودۆخی هەر كۆمەڵگەیەكی جیاواز هەبێت ،لە پێناو
چاندنی خۆشەویستی و لێبوردەیی و ئەو جۆرە بەهایانە.
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هەر كاتێك توانیمان ئەم فاكتەرانە بنیات بنێینەوە ،ئەو كات
دەتوانین ڕێزی دوو الیەنانە بخوڵقێنین لەگەڵ تێگەیشتنی دوو
الیەنانەدا .جارێكیان لە كڵیس���ەیەكی كریس���تیانەكان لە ڤیەننا
دانیشتنێكی دوو رۆژەیان ساز دا ،دووەمین رۆژیان بە هۆی
كۆبوونەوەیەكەوە لە كڵیسەكە دەرچوو بوومە دەرەوە .پێش
ئەوەی لە كڵیس���ە دەربچم ،ویس���تم ڕێز بنوێنم و نەریتەكانم
پراكتیك بكەم ،چووم و لەبەر پەیكەرەكەی عیس���ای مەس���یح
س���ەری ڕێزم بۆی دانەواند ،لەو س���اتەدا ملیۆنان كریستیانم
هێنای���ە پێش چاوی خۆم ،كە باوەڕیان بە عیس���ای پێغەمبەر
هەیە ،كاتێك بیرم لەو ملیۆنان مرۆڤە دەكردەوە ،فرمێسك بە
چاوەكانمدا هاتنە خوار ،هەس���تێكی سەیر و ئاسوودە بەخش
ب���وو ،بەاڵم ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێ���ت ،كە لەمەو دوا ددان
بە بوونی خوڵقێن���ەردا بنێم ،چونكە ملیۆنان هۆكارم هەیە كە
ب���اوەڕ بە خوڵقێنەر نەك���ەم ،لەو بارەیەوە دەتوانم مش���تومڕ
بك���ەم .ب���ۆ نموون���ە (دیناك) ب���ە تایبەت���ی (دارماگیت���ی) زۆر
نووسینیان هەبووە لەسەر بوونی خوڵقێنەر .ئەگەر خوڵقێنەر
قبووڵ بكەین ،كێشە رووبەڕوومان دەبێتەوە .كێ خوڵقێنەری
دروست كردووە؟ كە خوڵقێنەر سەرەتای نەبێـت و بێ كۆتاش
بێت ،بە واتای هەمیشەییە .خۆبەخۆ سەرچاوەی هەمیشەییە،
كەوات���ە خوڵقێنەر یان ئەوەت���ا لە بنەڕەتەوە نەب���ووە ،یانیش
ئەوەیە هەمیشەییە .ئەمە یەكێكە لەو پرسیارانەی (دارماگیتی)
مشتومڕی زۆری لەسەر كردووە ،جارێكیان لە دانیشتنەكانمدا
ئایینپەروەرێكم بینی لێی پرس���یم و گوت���ی :هەموو مرۆڤ و
بوونەوەران لە الیەن خوداوەندەوە خوڵقێنراون ،خوداوەندیش
خاوەن���ی رەحم و خۆشەویس���تییە ،بەاڵم لە نێ���و بەندەكانیدا
گیانداری س���ەیر و نامۆ هەن .باش���ە بۆچی خوداوەند خەڵكی
نامۆ و بەدكاری خوڵقاندووە؟ منیش وەك نوكتەیەك هەر بۆ
خۆش���ی وەاڵمم دایەوە و گوتم :چونك���ە خوداوەند دۆزەخی
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دروس���ت كردووە ،خ���ۆ نابێت دۆزەخ بەتاڵ بێ���ت ،ئەگەرنا چ
مەبەستێكی تر هەیە لە دروست كردنی دۆزەخ؟ بە هەر حاڵ
بەردەوام پێویس���تە ڕێز لە ئایینەكانی تر بگرین .لە ئیسالم و
كریستیان و باوەڕەكانی دیكەش ،تێگەیشتنی هەڵەیان لەسەر
دروس���ت نەكەی���ن ،بۆ نموونە ئایینی ئیس�ل�ام ن���اوی لێنراوە
ئایینی عەسكەرتاری ،ئەم تێگەیشتنە زۆر هەڵەیە ،هەر لە ناو
خۆیاندا بە هەڵە لە وش���ەی جیهاد تێگەیشتوون .زۆر دۆستی
موس���ڵمانم هەی���ە كە پلەی پرۆفیس���ۆرییان لە موس���ڵمانێتیدا
هێناوە ،هاوڕێ موسڵمانەكانم دەڵێن واتای سەرەكیی وشەی
جیه���اد بریتییە لە بەگژدا چوون���ەوەی رەفتاری خراپی ناخی
خۆمان .ئەم چەمكە لە هەموو ئایینەكاندا هەیە ،هەموو ئایینێك
پەروەردەمان دەكات بۆ بەگژدا چوونەوەی خەسڵەتی نەرێنیی
خۆمان تا هەستەكانمان بەرەو ئەرێنی پەرە پێ بدەین .بە پێی
نەریتەكان���م ك���ە بەردەوام حەج بۆ ش���وێنانی پیرۆزی جیهان
دەكەم ،جارێكیان دەرفەتم بۆ رەخس���ا بەرەو پەیكەری فاتیما
ل���ە پورتوگال حەج بكەم .فاتیم���ا پەیكەرێكی بچووكی مریەمە
لەو واڵتەدا ،قەبارەكەی نزیكەی نیو مەتر درێژە ،لەوێ لەگەڵ
ژمارەی���ەك لە برا و خوش���كانی كریس���تیان پێك���ەوە چووینە
خەڵوەت���ی بێدەنگییەوە ،كە ل���ە خەڵوەت تەواو بووین خەریك
ب���وو دەربچین ،لەو س���اتەدا رووم وەرس���ووڕاند بۆ ئەوەی
س���ەیری پەیكەرەكەی مریەم بكەم ،بینیم لێو بە خەندەیە .پێم
وای���ە ئەو هیچ جیاكارییەك لە نێوانی بوودیزم و كریس���تیان
و موس���ڵماندا ناكات .لەبەر ئەوە هەمیش���ە سەرسامم و زێدە
ڕێ���زی لێ دەگ���رم ،ڕێزم ب���ۆ ئایینەكانی تریش هەی���ە .لەبەر
ئەوەی���ە مریەم لێ���وی بە خەندەیە .ئەویش رێزی لە هەس���تی
دڵسۆزانە و راستەقینانەی من گرتووە ،پێویستە پەرە بە ڕێزی
دووالیەنانەی راستەقینەی بەرانبەر بدرێت ،هەموو ئایینەكان
هاوكات نەریتەكانی خۆتان بپارێزن ،ئەو راستییەش بزانن كە
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باوەڕ و ڕێز دوو شتی جیاوازن ،رێز لە هەموو ئایینەكانی تر
بگرن ،باوەڕی خۆش���تان بپارێزن ،بێ ئەوەی تێكەڵی یەكتری
بكەن.
ئاس���تی دووەم بریتی بوو لە پۆلێن ،ئایینی ئیمانی و ئایینی
ئیلحادی .ئایینی ئیلحادی بریتییە لە سێ فەلسەفەی سەرەكی
لەوانە :فەلس���ەفەی “سانگیا” هەموو لقەكانی قوتابخانەی هزر
لەوێوە س���ەرچاوەیان گرتووە ،ش���ان بە ش���انی فەلس���ەفەی
جێنیزم كە باوەڕیان بە (ئاتمان)ـە ،جگە لە بوودیزم كە ئاتمان
قبووڵ ناكات .هەر لە س���ەرەتاوە بوودا گوتی :ئاناتمان .چوار
چەمكی فێركردین (ناخودی ،نا بۆ خۆپەرستی ،نا بۆ من ،بەتاڵ
كردنەوەی ناخ) .بوودا سەرەتا (دارماویل)ی شی كردەوە ،ئەو
چوار خاڵەی ش���ی كردەوە ،كە بنەماكانی پیردۆزی ئاناتمانن.
ئەم بیردۆزە بناغەی هەموو قوتابخانەكانی بوودیزمە ،كە ئەو
چوار چەمكەی لە باوەش گرتووە .بوودا س���ەرەتا پێناس���ەی
ئاتمان���ی ك���رد ،پاش���ان كردی ب���ە چەند ئاس���تێكی جیاواز بۆ
كۆمەڵ���گای جیاواز .خودی ب���وودا كەوت���ە فێركردنی هەموو
جۆرەكانی (سوودترا) ،كە بناغەیە بۆ فەلسەفەی (جیتا ماتڕا)،
هەموو ئەم چەمكانەی ش���ی كردەوە ،بەاڵم بە چەندین واتای
جیاواز ب���ۆ رووتەڵكاری .ئەمانە هەمووی���ان رەگی پیردۆزی
ئاتمان���ن ،بۆیە ئەمڕۆ جیاوازیی هەیە لە ناو بوودا دارما ،واتە
رۆشنگەریی بوودا .سەرەتا بوودا دەستی بە دانانی دارماویل
كرد و چوار بنەماكەی ش���ی كردن���ەوە .دواتر پاش ماوەیەك
(بری���ا بارامیت���را) ،س���ووترای ش���ی ك���ردەوە ،پاش���ان بوودا
دارماویلێكی دیكەی ش���ی كردەوە ،دواتر چ���وار بنەماكان بە
زمانی “پالی” دیس���ان نووسرانەوە ،دیسانەوە (بریا بارامیترا
سوترا)ی شی كردەوە .ئەم فێركردنانە بۆ دەستەبژێر بوون،
بوودا س���ەرەتا كۆمەڵێك كەس���ی هەڵبژارد ،وانەی پێشكەش
ك���ردن ت���ا ئ���ەو بنەمایان���ە پەس���ند بك���ەن ،هاوش���ێوە لەگەڵ
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پەرس���تارەكانی (ناكاڵجونا) ئەمەی كرد ،پەرستارەكانی جونا
لە بوودا ژییرترن ،ئەگەر تێكستەكانی بوودا بە زمانی “پالی”
بخوێنن���ەوە ،لەگ���ەڵ نووس���ینەكانی (ناگار جون���ا) بەراوردی
بكەی���ن ،بۆت���ان دەردەكەوێ���ت تا چەن���د ئاس���تی بیركردنەوە
و تێگەیش���تنیان ب���ەرزە .م���ن هەمیش���ە ئاماژەم بە زانس���تیی
بۆچوونەكانیان كردووە ،هیندستان چەندین كەسایەتیی وەك
(ناگارجونا)ی هەبووە ،بۆیە پێویستە قوتابییەكانی ناگار جونا
لە عەلمانیەتەكانی رۆژئاوا باشتر بناسین .مێژوویان بۆ 300
تا  400س���اڵ پاش هاتنی بوودا دەگەڕێتەوە .ئەوان لە بوودا
نزیكتر بوون ،نەك بەش���ێك لە عەلمانییەكانی رۆژئاوایی ،كە
پاش  2500س���اڵ هاتوون ،ناگار جونا مێش���كی فراوان بووە،
ب���ە ئاس���انی قەناعەت���ی بە قس���ەكانی خەڵكی دیك���ە نەدەبوو،
لەس���ەر بنەمای بەڵێ گ���ەورەم رەفتاری نەدەك���رد ،بینیومانە
ل���ە پەیڕەوكەران���ی پیاوان���ی ئایینی كە بە ڕێ���زەوە لە بەردەم
مامۆس���تا وەس���تاون ،مامۆس���تاكانیان هەرچ���ی بڵێ���ن ئەوان
سەری ڕێزیان بۆ دادەگرن و دەڵێن بەڵێ .بەڵێ .بەڵێ .بەمەدا
دەردەكەوێت ،ئەو كەس���انە ملكەچن كە بەردەوام دەڵێن بەڵێ
گەورەم .ناگار جونا لەو جۆرە كەس���انە نەبوو ،هەموو وتە و
قس���ەكانی بوودای شرۆڤە كردووە و پێی وایە ،نابێت هەموو
وت���ەكان پیت بە پیت وەربگرێن ،پێویس���تە پێناس���ەی جیاواز
وەربگری���ن و وتەكان دەقاودەق پەس���ند نەكەین .ناگار جونا
بەو ش���ێوەیە بیری دەكردەوە ،كە پێویس���تە ب���ە بەردەوام لە
شتەكان بكۆڵینەوە تا بە ئەزموونی خۆمان بگەینە راستییەكان.
ئ���ەوان ئەزموونی���ان هەبووە و لە ئەنجام���ی ئەزموونەكانیان
راس���تییەكانیان پیشانی ئێمە داوە .لە نێو هاوتەمەنانی خۆمدا
كەس���انێك هەن ،خاوەن ئەزموونی زۆر سەیر و سەمەرەن .
خ���ۆم ئەزموونێكی بەرچاوم نەبووە ،كەس���انێكی وەك ناگار
جونا و كەس���انی دی ،باوەش���یان ب���ە نەریتی سانس���كریتیدا
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ك���رد ،كە رەگەك���ەی لە بووداوە س���ەرچاوەی گرت���ووە .ئەو
كات دوو ج���ۆر نەریت هەبووە« :پالی» و «سانس���كریتی»،
بەاڵم (ناالندا) هەردوو نەریتەكەی پەیڕەو دەكرد ،هەریەك لە
واڵتانی بۆرما و تایلەند و س���ری النكا نەریتی (ڤینێیا) پەیڕەو
دەكەن .س���ێ ساڵێك لەمەو بەر لە س���یمینارەكانی پەرلەمانی
ئایینەكان���ی جیهان���دا بەش���دار ب���ووم ،كە لە ش���یكاگۆ بەڕێوە
چوون ،پاشان لە باشووری ئەفریقا و دواتر لە چەندین واڵتی
دیك���ەدا ،دوایەمین دیداریش لە (مێڵبۆرن)دا س���از درا ،لە نێو
ش���اندەكاندا گرووپێكی بۆرمایی ئامادە بوو ،نامەیەكیان بۆم
ن���ارد و داوایان ك���رد چاویان بە من بكەوێ���ت .خۆم ڕێزێكی
گەورە لە پەرس���تاران و نەریتی بوودیس���ت ل���ە واڵتی بۆرما
دەگرم ،نەریت���ی (گوین گانجیز) لە بۆرما پەیڕەو دەكرێت ،بە
نەریتەكەیان سەرس���امم ،هەر كە بیستم دوان لە پەرستارانی
بۆرما دەیانەوێت چاویان پێم بكەوێت ،زۆر خۆش���حاڵ بووم.
هەر بەم رۆبە زەردەشمەوە لە ژووورەكەی خۆیان پێشوازیم
لێی���ان كرد و پێكەوە دانیش���تین و گوتی���ان :ئێمەش الیەنگری
بوودای���ن ،ب���ەاڵم هەندێك جیاوازی لە نێوانمان���دا هەیە .زانیم
ئەوان زانیارییەكانیان هەڵەیە ،چونكە نووسەرانی رۆژئاوایی
بە وش���ەی “الما”ییزم وەس���فی بوودیزم دەك���ەن .لە الیەكی
دیك���ەوە خ���ودی “الما”كانی “تیبیت“ بەڵگەن لە س���ەر ئەوەی
ك���ە ئێمە س���ەر ب���ە ئایینی ناالن���دەر نین ،بەڵك���وو ئێمە لەوان
ئازادترین لە رووی لەبەر كردنی رۆبی پەرستار و ژن هێنان
و خواردنەوەدا .ڤینێیا هەرگیز ڕێگا بەو شتانە نادات ،هەندێك
جار كەس���انێك لە نێو خۆماندا بە ناش���یرینی باسمان دەكەن،
ئەمەیە وای كردووە بەش���ێك لە نووس���ەرانی رۆژئاوایی كە
لە س���ەرمان دەنووسن ،بە وشەی ناماییزم وەسفمان دەكەن،
نەك بە ناوە راس���تەقینەكەی خۆمان ،كە بریتییە لە بوودیزم.
ئەوكات زانیم ئەو دوو پەرستارەی بۆرما چەندە بە هەڵە لەم
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بابەتە تێگەیش���توون .بە گشتی رێزم لە بۆچوونەكەیان گرت
و خۆش���حاڵ بووم بە بینینیان ،وەاڵم���م دانەوە و گوتم :بەڵێ
هەندێ���ك جیاوازی ل���ە نێوانماندا هەیە ،بە ه���ەر حاڵ نەریتی
ڤینێی���ا بناغەی (بوودا دارما)یە ،ئێمە ڤینێیاین و رەگەكەمان لە
“مولە”وە س���ەرچاوەی گرتووە ،ل���ە كاتێكدا نەریتی “پالی” لە
(تاراباتی)یەوە سەرچاوەی گرتووە ،تەنانەت جیاوازیی دیكەش
لە رووی (پۆرتی مۆكشا)شەوە هەیە ،لە نێوان هەردوو زمانی
“پالی” و سانس���كریتی ،پۆرتی مۆكش���ای ئێمە سەرچاوەكەی
سانس���كریتییە و بریتییە لە  253رێس���ا ،لە كاتێكدا لە”پالی”دا
بریتییە لە  227رێس���ا .ئێمە بەردەوام ش���رۆڤەیان دەكەین و
جیاوازییەكانیان دەس���ت نیشان دەكەین .بە هەر حاڵ هەموو
نەریتەكانی ڤینێیام بۆ دوو پەرستارەكە روون كردەوە ،ئەوان
بە سەیرەوە تەماشای منیان كرد و لێمیان پرسی :ئێوەش ئەو
ج���ۆرە نەریتانە پەیڕەو دەكەن؟ هەر هەم���ان نەریتن بەڵكوو
بنەماكانی (بوودا دارمان ناالندا) و (ناگار جونا) هاوش���ێوەن.
هەموویان نەریتی مەزن و كەس���ایەتیی م���ەزن بوون ،رەگی
نەریتەكانیان بۆ هەمان رەگەكەی ئێمە دەگەڕێتەوە ،لە هەمان
رەگەوە س���ەرچاوەمان گرتووە .رەگی ئێم���ە كۆنترین رەگە،
سەرەتا بوودا هات ،دواتر (راهوول)ی كۆڕەكەی ،پاشان دوای
چەند نەوەیەك ناگارجونا هات ،دواتر (ش���اداریك شیدا) هات.
ش���ایانی باس���ە ئیمپراتۆڕی “تیبیت“ لە سەدەی هەشتەمدا بە
فەرمی بانگهێشتی شاداریك شیدای كرد و نازناوی كەهنووتی
پێ بەخشی ،سەرچاوەكەی ئێمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە.
هەروەك ئاماژەم پێ كرد ،دوو جۆر نەریت هەن سانسكریتی
و بال���ی ،ب���ەاڵم النان���دا تێكەڵ���ەی هەردووكیان���ە لە س���ەدەی
هەشتەمدا ،بوودا دارما لە چین گەشەی بە خۆیەوە بینیوە ،لە
سەدەی حەوتەمدا لە رێی هاوسەرییەوە ،ئیمپراتۆری “تیبیت“
سۆنگسان گامبۆ ،كاتێك ژیانی هاوسەریی لەگەڵ شازادەیەكی
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چین پێكەوە نا ،ش���ازادەكەی چین گەیشتە “السا” پەیكەرێكی
زۆر گرنگی ب���وودای لەگەڵ خۆی هێن���ا ،هەروەها ئیمپراتۆر
دووبارە ژیانی هاوس���ەریی لەگەڵ شازادەیەكی نیپاڵ پێكەوە
نا ،ئەو ش���ازادەیەش پەیكەرێكی تری ب���وودای لەگەڵ خۆیدا
هێنا .ئەو دوو پەیكەرەی بوودا لە “السا” بە پیرۆزییەوە سەیر
دەكرێن .كەواتە هاوسەرگیری و پەیوەندیی خێزانداری ڕۆڵی
گرنگی گێڕاوە .پاش���ان لە سەدەی هەش���تەمدا ئیمپراتۆریەتی
“تیبیت“ ،ش���انداریك ش���یدای تەمەن  75-70ساڵی بانگهێشت
كرد ،كە مامۆس���تای هەرە گەورەی دامەزرێنەری ناالندا بوو،
ئەوی���ش كەوت���ە وەرگێ���ڕان و فێركردن ،دواتریش س���وێندی
خوارد .هەر لەو س���ەردەمەدا (سۆنگسا گامبۆ)ی ئیمپراتۆری
“تیبیت“ (س���كریپتی “تیبیت“)ی بە زمانی هیندی باڵو كردەوە
(س���كریپتی دێڤێنەری) .من بەشێكم لە نووسینەكانی (ئاشۆكا
پیال) خوێندووەتەوە ،ئێمە نازانین چی نووسراوە ،بەاڵم دەزانین
بیخوێنینەوە ،چونكە پیتەكان و چۆنیەتی خوێندنەوەی زمانی
سانسكریتی هاوشێوەیە لەگەڵ سكریپتی “تیبیت“ ،بۆیە دوای
تێپەڕ بوونی هەزاران ساڵ من خۆشم وەكوو قوتابییەكی پیر
و تەمبەڵ ،هێش���تا زمانی سانس���كریتی دەخوێنم و بەردەوام
خەریك���م بۆ فێربوونی و مامۆستاش���م هەیە فێرم دەكەن .بۆ
یەكەم جار كە دەس���تم بە خوێندن كرد ،مامۆستاكەم تێكستی
(كااڵبا)ی پێم دا تا بیخوێنم ،مامۆستایەكی وانەبێژی تێكستی
كااڵبا بوو .مامۆستاكەم ژییر و هزر تیژ و بەهێز بوو ،پێی وتم،
پاش ئەوەی فێری ئەو تێكستە بووم ،ماوەی  30ساڵ دەبێت
دەس���تم لێی نەداوە ،من زۆر بە مامۆستاكەم سەرسام بووم،
كە پاش تێپەڕبوونی  30س���اڵ ،كەچ���ی زمانەكە بە تەواوەتی
دەزانێت و تێكس���تەكەی ئەزبەرە ،منیش لە مامۆس���تاكەمەوە
فێری بووم .مەبەس���تم ئەوەیە ،ئەمە بەشێكە لە دیراسەتمان،
زمانی چینی نا بەڵكوو زمانی سانس���كریتی .لە س���ەدەكانی 7
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و 8دا ،لەگ���ەڵ نەریت���ی ناالندا زۆر لە نزیك���ەوە پەیوەندیمان
دروس���ت كرد ،دەیان س���اڵ پێش ئێستا دەس���تم بە ناساندنی
بوودیزم���ی “تیبی���ت“ وەك���وو كرۆكی نەریتی ناالن���دا كرد .لە
سەدەی نۆیەمدا (تریدا تسوكسان) ئیمپراتۆری “تیبیت“ كوژرا
و ئیمپراتۆرییەتەكەی هەڵوەشایەوە .چوار سەدە بارودۆخەكە
هەر بەو شێوەیە مایەوە ،تا لە كۆتاییدا شانشینێكی بچووكی
“تیبی���ت“ لە رۆژئاوای “تیبیت“ ل���ە (تولی)ی پایتەخت بڕیاری
دا نەریتەكان���ی باووباپیرانی پیادە بكەن .س���ەرەتا بە ناردنی
باش���ترین مامۆستاكانی بوودیس���ت بۆ هیندستان دەستی پێ
ك���رد ،تا لەوێ بخوێن���ن( ،دیمۆنگۆرا)ی بەن���ەژاد بەنگالی ،كە
باش���ترین مامۆس���تاكانی ئەو س���ەردەمە بوو ،وانەبێژێكی بە
توانا بوو بۆ پەرس���تارانی بوودیس���ت لە هیندستاندا ،بۆیە بۆ
تولیی پایتەخت لە رۆژئاوای “تیبیت“بانگهێشت كرا .دیمۆنگۆرا
كەوتە نووس���ینی ئەو تێكس���تەی كە لەبەر دەستماندایە ،هەر
بۆی���ە هەموو نەوەكانی دوات���ری “تیبیت“ لە دیمۆنگۆراوە فێر
ب���وون .ب���ۆ نموون���ە نیما و گاگیو و س���اگا ،كە لە س���ەر ئەم
تێكس���تەی دیمۆنگۆرا دەڕۆیش���تن .نیما ك���ە خاوەنی چەندین
نووس���ینی گرنگە ،هەموو نووس���ینەكانی لە سەر بنەمای ئەم
تێكس���تە نووس���یوە ،دواتر گاگیۆ و ساگاش ،بە هەمان شێوە،
تەنانەت پەرستارانی دیكەی وەكوو گاتامبا و “الما” زۆمگۆبا
و گیل���ۆش ،هەموویان لە س���ەر ئەم تێكس���تە رۆیش���توون و
نووسینەكانیان كرد .جا بۆیە ئەم تێكستە بە درێژایی  11سەدە
بریتییە لە تێكستی رەگ بۆ هەموو بنجە جیاوازەكانی “تیبیت“.
منیش لە مامۆس���تای پەرستگاكەمان فێری ئەم تێكستە بووم،
ن���اوی “الما” (كانگ زیتەما) ب���وو“ ،الما”یەكی زۆر باش بوو.
لە س���اڵی 1947دا كۆنفرانس���ێك رێك خرا ،كە مەهاتما گاندی
لەوێ بوو ،ش���اندێكی «تیبیت»یش بەشدار بوون .پێشتریش
گفتوگۆیەك هەبوو كە پێویس���تە كۆنفرانس���ەكە ژمارەیەك لە
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(س���كوالر :عەلمانیس���ت)ی “تیبیت “ لەخ���ۆ بگرێت ،كە یەكێك
لەو بەش���داربووانە “الما” «گانگا زیتەما» بوو ،س���كوالرێكی
زۆر نای���اب بوو ،بە ن���ەژاد خەڵكی كینۆ بوو ،بۆیە بە باش���ی
زمانی هیندیی دەزانی ،هەر ئەویش ش���اندەكەی “تیبیت“ی لە
كۆنفرانس���ەكەدا بەش���دار كرد .ئەو بوو بە مامۆستام و زۆر
شتی لێ فێر بووم .ڕۆژێكیان پێی ڕاگەیاندم كە ئەو ئەندامێك
بووە لە شاندەكەی تیبیت ،لە كۆنفرانسەكەی دەلهیدا مەهاتما
گاندی داوای لێ كرد بوو چاوی پێی بكەوێت ،پاشان چاویان
بە یەكتر كەوت بوو .مەهاتما گاندی لە بارەی هەندێ تێكستەوە
كە خەڵكانی تیبیت دەیخوێنن ،چەند پرس���یارێكی ئاراستە كرد
بوو ،ئەویش ئاماژەی دا بوو بە تێكس���تەكەی دیمۆنگۆرا ،لەو
بارەیەش���ەوە مامۆس���تاكەم بە منی وت (ب���ە گاندیم گوتووە
ئێمە تێكس���تەكەی دیمۆنگۆرا بە هەند وەردەگرین و بە هەرە
گرنگتری���ن تێكستیش���ی دەژمێری���ن) .منیش هەم���وو خوێندن
و زانیاری���م ل���ەو مامۆس���تایەمەوە وەرگرت ،مامۆس���تایەكی
دیكەش���م هەبوو ناوی الما گانگ زیتەمایە ،لە س���ەر دەس���تی
(ۆن���گ گون���گ مانگ)یش وانەم پ���ێ دراوە .جارێكیان بە چای
تیبیتی ئەو مامۆستایەم بانگهێشتی خواردنەوەی بەرچاییەكی
ك���ردم .ل���ە دوای خواردنەوەی چایەكە ،ڕوخس���اری خۆی بە
ڕۆنی نڤیشك چەور كرد ،ئەو مامۆستایەكی زۆر بلیمەت بوو،
زۆر ش���تی لێ���وە فێر بووم ،كتێبی زۆرم ب���ۆ خوێندنەوە لێیم
وەردەگرت ،كتێبەكانی هەموویان بە قەبارە ئەس���توور بوون،
ب���ە قەبارەی گەورە و الپەڕەی زۆر بوون .كتێبەكانی هەموو
دەگمەن و دانس���قە بوون ،تەنانەت مامۆستاكانی دیكەشم لەم
جۆرە كتێبانەیان نەبوو..
ئێس���تاش سەبارەت بەم تێكس���تەی دیمۆنگۆرا ،المای تولی
لە شانش���ینی ڕۆژئاوای تیبیت داوای كرد بوو ،مامۆستایەك
بانگهێش���ت بكرێت تا تێكس���تێكی كورت و پوخت بە زمانێكی
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س���ادە بنووس���ێتەوە ،زیاتر جەخ���ت بكاتە س���ەر پراكتیكاڵی
نەریتەكان ،ئەوەش بە پێچەوانەی كامارا شیال كە قوتابییەكی
شانداریك شیدا بوو ،شانداریك شیدا هاتە تیبیت ،هەر لەوێش
كۆچی دوایی كرد و پاش خۆی باش���ترین قوتابییەكانی هاتنە
دنی���اوە ،لە س���ەدەی نۆیەمەوە بانگهێش���تی تیبی���ت كرا بوو.
لەو بارەیەوە كامارا ش���یال سێ تێكس���تی نووسیوە ،بێگومان
پێشتریش لە هیندستاندا دوو تێكستی نووسی بوو ،یەكێكیان
فەلسەفەی مۆدیگۆما و ئەوەی دووەمیان لۆژیك .تێكستەكانی
ئاڵ���ۆز و پڕ لە گرێچن بوون ،لە خانەی تێكس���تی كالس���یكیدا
ب���وون ،بۆیە پاش بانگهێش���ت كردنی و گەیش���تنی بە تیبیت،
س���ێ تێكستی تری نووسییەوە ،كە پاشان هۆكارێك بوون بۆ
مش���تومڕ و دیال���ۆگ لە بارەیانەوە .ئەوانە بە س���تایلی ناالندا
نووسرا بوونەوە ،هەموو پەرستاران و مامۆستایانی ناالندا لە
نووسینەكانیاندا بە پێی ستایلی نووسینیان ،هەمیشە گفتوگۆ و
پرسیار دەخەنە ڕوو ،پاشان وەاڵمەكان دەست نیشان دەكەن
و مش���تومڕ و تیۆرێزەی لە س���ەر دەخوڵقێنن ،بەاڵم مامۆستا
دیمۆنگۆرا لە سەر ڕێچكەی ئەو ستایلە نەدەڕۆیشت ،بەڵكوو
بە س���ادەیی دەینووسی ،زۆر بە ئاس���انی قوتابیانی لە بوودا
دارما تێدەگەیشتن .هەموو بیر و بۆچوونانی جیاوازی لە سەر
بوودا دارما لە نێو قوتابییەكانیدا كۆ دەكردەوە ،پاش���ان شیی
دەكردن���ەوە ،بۆیە بە بەردەوامی ل���ە گفتوگۆدا بوو .هەروەها
پرس���یاری ل���ە ب���ارەی زۆر شتیش���ەوە دەكرد ،لە ش���ێوازی
هەڤپەیڤپن و دیدار ،لەگەڵ قوتابییەكانیدا دەئاخاوت .دیمۆنگۆرا
ل���ە س���ەرەتادا قوتابییەكانی پۆلێن دەكرد بۆ س���ێ قۆناغی لە
یەكت���ر ج���ودا ،یەكەمین (بی���ن) واتە س���ەرەتایی ،دووەمینیان
مامناوەند و س���ێیەمینیان بااڵ .دەست نیشان كردنی ئەو سێ
قۆناغان���ە پەیوەس���ت نەبوون بە ئەتەكێتی فەیلەس���ووفانی لە
یەك���دی جی���اوازەوە ،ك���ە قوتابییەكان پێ���وەی خەریك بوون
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ی���ان هەر ش���تێكی دیكەی لەو بابەتان���ە ،بەڵكوو زیاتر جەخت
كردنەوەكانی بۆ س���ەر توانا و ئاستیان بوو ،كەسانێكیان تێدا
بوو بایەخیان بەم ژیانە دەدا ،لە س���ەر ئاس���تی بینین لە ڕێی
چاویانەوە سەیری جیهانیان دەكرد .ئەمەش بەربەستێك بوو،
پێداویستی وای دەخواست كە بنبڕ بكرێت ،گرنگ ئەوەیە ئەم
جۆرە هەس���تانە نەمێنن .لەبەر ئەوە نابێت هێندە بایەخ بدەین
بەو شتانەی لە سەر ئاستی بینینن ،بە چاو دەیانبینین ،بەڵكوو
لەوە گرنگتر بایەخدانە بە ئاس���تی هزری و ناخەكی ،بێگومان
هەم���وو ئەو ش���تانەی دێنە ب���ەر چاومان ،لەوان���ە باڵەخانە و
ش���تەكانی دیكەی س���تاتیكی ،هەموویان تەنی���ا بۆ ئەم ژیانەن
و پ���اش مردن هیچ س���وودێكیان نامێنێت ،ب���ەاڵم پەرەدان بە
چەندین الیەنی هەس���تەكی و هزرەكی ،ب���ۆ خۆی كاریگەریی
لەس���ەر ژیانی داهاتووم���ان دادەنێت ،بۆیە لە قۆناغی یەكەمدا
پێویس���تە هەوڵ بدەن بۆ كەم كردنەوەی ئاستی بایەخدان بە
بەهای كەرەسەكانی ئەم ژیانە ،هەوڵ بدرێت تا ئاستێكی زۆر
بەرز گرنگی بە بەهای ش���تان نەدرێت( ...تێبینی :لێرەدا داالی
الم���ا بە زمانی چین���ی ئایەتەكە دەخوێنێتەوە و وەرگێڕەكە بە
ئینگلیزی دەیخوێنێتەوە )...لە ئایەتی ژمارە س���ێ لە تێكس���تی
دیمۆنگ���ۆرا نووس���راوە :ئ���ەو كەس���انەی بە هەر ش���ێوازێك
ل���ە گەڕاندان بە ش���وێن خۆش���ییەكانی ژی���ان و بایەخ بە هیچ
شتێكی تر نادەن ،ئەو كەسانەن كە خاوەنی هێزێكی كەمترن،
مامۆس���تا مانجوش���ری قس���ەی بۆ یەكێ���ك ل���ە قوتابییەكانی
ك���رد ب���وو ،پێی گوت ب���وو (ئەگەر ت���ۆ بیر لە خۆش���ییەكانی
ئ���ەم ژیان���ە بكەیتەوە ،ئەوا ئەو كات تۆ ب���ە قوتابییەكی بوودا
دارم���ا داناندرێیت ،ئەگەر بایەخ ب���ە بازنەی خوالنەوەی ژیان
نەدەیت و بە ش���ێوازێكی خۆپەرس���تانە بیر بكەیتەوە و هەوڵ
ب���ۆ ئامانجی هەلپەرس���تانە بدەی���ت ،ئەو كات تۆ بە بەش���ێك
ل���ە ڕێبازی بوودایی ناژمێردرێیت ،ئەگەر خۆت ببەس���تیتەوە
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بە بەهای ش���تەكان ،ئەو كات ئەو ش���تە وا دەگەیەنێت كە تۆ
هێش���تا تێنەگەیش���تووی لە واتای پاكانە و فەزا) .ئەو ئایەتەی
خوێندرای���ەوە ب���اس ل���ەوە دەكات ،كە پێویس���تە جیاوازی لە
نێ���وان دوو جۆر مرۆڤدا بكەین ،كەس���انێك ه���ەن تەنیا هۆگر
و گی���رۆدەی خۆش���ییەكانی ئ���ەم ژیانەن ،بایەخ بە ش���تی تر
نادەن .ئەو جۆرە كەس���انەش بە قوتابیان���ی بوودا داناندرێن.
ئ���ەم ئایەتەش زیاتر ئاماژەدەرە بەوەی ،ئەو كەس���انە خۆیان
بە خۆشییەكانی ئەم ژیانە نابەستنەوە ،خوازیارن لە ئاستێكی
بەرزتردا دووبارە بژیێنەوە .لە ژیانی داهاتووش���یاندا پێوستە
خۆیان لە ب���ەدكاری و ڕەفتاری خراپ دوور بخەنەوە ،زیاتر
هەوڵ بدەن بۆ بەجێ گەیاندنی ڕەفتاری چاكە و كاری باشە.
ئەو جۆرە كەس���انە بە قوتابیانی ب���وودا دەژمێردرێن ،كەواتە
ئەو كەس���انەی ل���ە گەڕاندان بۆ وەدەس���ت كەوتن���ی ژیانێكی
باش ،ئەوا هەموو ئاس���انكارییەك لەبەر دەستیانە ،لە ئاكامدا
لە توانایاندایە ژیانی ئارام و بێ كێشە ببنە سەر.
لەبەر ئەوە لە ڕێی تێگەیشتن لە ئەزموونەكانی ئەم ژیانەمان
و كاری باش و ڕەفتاری ئەرێنییەوە ،ئەوا لە زیندوو بوونەوەمان
بۆ ژیانی داهاتوو ئاس����تێكی ئەرێنی و ئاست بەرزمان دەبێت.
دەبینی����ن ئ����ەم ژیانەم����ان تا ڕادەی����ەك مەینەت����دارە ،ئەگەرچی
چەندی����ن فاكت����ەری كاریگەرییان هەیە ،ب����ەاڵم هەرە گرنگترین
فاكت����ەر (كارما)ی پێش����ووە ،واتە ڕەفتاری پێش����ووی خۆمان.
لەبەر ئەوە ئەو كەس����انەی ل����ە ژیانی ڕابردوویان����دا ڕەفتاری
نەرێنیانەیان ك����ردووە ،زیانیان بە خەڵكی دیكە گەیاندووە ،بۆ
نموونە لە كوش����تن و دزی و دەستدرێژی و درۆدا بااڵدەست
ب����وون ،بەو ڕەفتارانە لە ژیانی داهاتوویاندا دووچاری كێش����ە
و گرفت دەبنەوە و ژیانێكی ناخۆش����یان تووش دێت ،تەنانەت
ئەگ����ەر دیس����انەوە ببن����ەوە ب����ە مرۆڤ و ل����ە ن����او مرۆڤایەتی
بژیێنەوە .بۆیە لە پێناو ئەوەی ژیانی داهاتوومان ئارامتر بێت،
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ب����ێ كێش����ە و گرفت ببین بە مرۆڤی ب����اش و ڕێك و پێك و لە
كۆمەڵگەیەكی ڕێك و دروس����ت لە دایك ببینەوە ،پێویستە ئەو
هۆكارانە نەهێڵین كە بە هۆیانەوە ئێس����تا ژیانێكی ناخۆش����مان
هەیە ،كە بە هۆیانەوە ڕەوش����ی ژیانم����ان نالەبارە .لەبەر ئەوە
پێویس����تە كار بۆ چاندنی پرەنس����یپی باش و ئەنجام دانی كار
و ڕەفت����اری ئەرێنیانە بكەین ،تا ئەو هەڵە و ڕەفتارە خراپانەی
پێش����وو ،كە كردوومانن و بە هۆیانەوە ئەم ژیانەمان ناخۆش
و نالەبارە ،ئەگەر نا ،ئەوا بە پێچەوانەوە بۆ ژیانی داهاتوومان
دیس����انەوە ژیانی ناخۆش بەرۆكمان دەگرێتەوە ،بە ڕەوش و
بارودۆخی ناخۆش����ەوە بەردەوام ل����ە دایك دەبینەوە ،تەنانەت
ئەگەر زیندوو بوونەوەمان لە جەس����تەی مرۆڤیشدا بێ .لەبەر
ئەوەیە كە پێویس����تە جەخت بكەینە س����ەر كردنی كاری باشە،
لەگ����ەڵ قەناعەت هێنان بە ژیانی س����ۆفییانەی ئێس����تامان .ئەو
كات ئۆتۆماتیكیانە ساتەوەختەكانی ژیانی داهاتوومان هەموو
ئ����ارام دەبن .دوور كەوتنەوە لە كاری خراپ ،بە واتای كردنی
كاری باش دەگەیەنێ����ت .بە واتایەكی دی ،خووگرتن بە دوور
كەوتن����ەوە لە كاری خراپ ،هەمان واتاكەی كردنی كاری باش
دەگەیەنێ����ت .بە واتایەك����ی دی خووگرتن بە كاری ئەرێنییەوە،
خۆی لە خۆیدا ڕەفتارێكی كاری ئەرێنییە .لە قۆناغی دووەمدا
پێویستە بزانین ،گەر مێشك و دەروونمان بە ئاسانی دەكەوێتە
ژێ����ر كاریگەری����ی نەزانی����ن ی����ان نەخێ����رەوە ،تەنان����ەت ئەگەر
مەبەس����تمان بوو ،ببینە كەسانێكی ڕەفتار باش ،بەاڵم هەمیشە
ئەگەرێك هەیە بۆ دروست بوونی تووڕەیی و گومان لە ناخی
مرۆڤەكاندا .لەو كاتەدا ئەگەری ئەوەش هەیە ،بیر و مێش����كی
مرۆڤ بە بارێكی تردا وەربگەڕێت .دوژمنە هەرە سەختەكەی
مرۆڤایەتی نەزانییە ،بۆیە هەرگیز مرۆڤ نابێت ڕێ بە نەزانی
بدات بە سەریدا زاڵ بێت .ژیانی مەینەتداری و ناگوزووری لە
ژێ����ر كۆنترۆڵی خۆماندا نیی����ە ،ڕەنگە هۆكارەكەی بۆ ڕەفتاری
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خراپم����ان بگەڕێتەوە .ه����ەر ڕەفتارێكی نەرێنیان����ە لە ئەنجامی
هەس����تێكی نەرێنیان����ەوە دروس����ت دەبێت ،تەنیا س����ەرچاوەی
نەرێنیش نەزانییە ،پێویس����تە كار بۆ بنبڕ كردنی نەزانی بكرێت
بە هەموو ئاستەكانییەوە .سەرەتا پێویستە بەرەنگاری هەموو
ئەو هۆكارانە ببینەوە ،كە س����ەر لەنوێ لە ژیانەوەدا وامان لێ
دەكات ،لە بازنەیەكی مەینەتباریدا لەدایك ببینەوە .پاش ئەوەی
كار ب����ۆ نەهێش����تنی نەزانی دەكەین ،پاش����تر هەرچی هەس����تی
ڕووخێن����ەر هەی����ە ئۆتۆماتیكیانە نامێنن .ئەم����ە پێی دەگوترێت
مۆكشا ،بە واتای ئازاد بوون ،واتە خۆ ڕزگار كردن لە نەزانی.
س����ەرەتا پێویستە بزانین هۆكارەكانی پشت هەستی نەرێنی و
ڕووخێن����ەر لە ناخماندا چین؟ بۆ ئەوەی بتوانین لە مێش����ك و
هزرماندا نەزانین لەناو بەرین .لەم بارەیەوە باشترین دەرمان
ب����ەكار بهێنین كە بریتییە لە دانای����ی ،تەنانەت بوودیزم لەگەڵ
چەمك����ی (ئاتم����ا) هاوڕا نیی����ە ،ئاتما بە واتای خ����ود (من) دێت.
زۆربەمان لە س����ەر بنەمای ئاتما نەریتەكان پیادەی دەكەین و
بۆیان دەچینە خەڵوەتەوە .ئاساییە و ئەمە نەریتی تایبەتمەندە
بە خۆیان ،منیش ڕێزی لێ دەگرم ،بەاڵم لە دیدی پەرستارانی
بوودیزم����ەوە ،مرۆڤ هەمیش����ە هەس����تێكی سروش����تیی هەیە
ك����ە بە (من) ناو دەبرێت .بۆ نموونە ئێس����تا لەم جەس����تەیەمدا
تاڵە مووەكانی س����ەر و جەس����تەم س����پی هەڵگەڕاون ،بەاڵم لە
تەمەنی منداڵیمدا هەستم بەم جەستەیەم نەدەكرد .ئێمە دەڵێین
جەس����تەی بەسااڵچوو یان جەستەی گەنج و جەستەی منداڵ،
ه����ەر س����ێكیان جەس����تەی منن ،گوزارش����تی من لە هەر س����ێ
جەس����تەدا بەكار دێتەوە ،چەندین من نییە هەمیش����ە یەك منە.
دوو الیەنیش هەن (فیزیكی و دەروونی) .هەمیش����ە هەس����تێك
لە دەروونی مرۆڤدا هەیە بۆ خاوەندارێتی بە س����ەر جەستەدا،
خاوەنی جەستەی من كاتێك گەنج بووم جەستەیەكی گەنجانەم
هەبوو ،كاتێ منداڵ بووم جەس����تەیەكی مندااڵنەم هەبوو ،پاش
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قۆناغ����ی منداڵێتی پێگەیش����تم و بیركردنەوەكانم گۆڕان ،بەاڵم
هەم����ان (من) هەر ماوەتەوە .جەس����تە و مێش����ك لە گۆڕاندان،
من هەمیش����ەیی و بەردەوامە ،ئەمەش هەس����تێكی سروشتییە،
هەمیشە هەستی من لە ناخمدایە ،وەك جۆرە ڕابەرێك جەستە
و مێش����كمان بەڕێوە دەب����ات ،تەنانەت بوودی����زم كە نكۆڵی لە
س����ەربەخۆیی م����ن دەكات ،ب����ەاڵم ل����ە تێكس����تەكانی دێرین����دا
مش����تومڕێكی زۆر هەی����ە ،كە دەڵێ����ت پەیوەندییەك����ە هۆكاری
گرێدانەوەی مرۆڤە لە ڕابردووەوە بۆ ئێس����تا ،لە ئێستاش����ەوە
بۆ داهاتوو .سەردەمانی پێشین وا لێك دەدرایەوە ،كە جەستە
كاتیی����ە و ب����ەردەوام بوون����ی نییە ،تەنانەت مێش����كی مرۆڤیش
كە بەش����ێكە لە جەس����تە ،ئەویش كاتییە و ئەگەری وەستاندنی
هەیە .كەواتە هەرچی ئەو خااڵنەی پەیوەندیی مرۆڤ بە ژیانی
دواترەوە دەبەس����تنەوە ،پێویس����تە تێگەیش����تنی زیاترت بنیات
بنێن س����ەبارەت بە دیاردەی خوالنەوەی ژیان لە سەر بنەمای
جەس����تە و مێش����ك .تاكوو لە س����ەر ئ����ەم الیەنان����ە مەعریفە و
تێگەیشتن دروست نەكەین ،زەحمەتە بتوانین خاڵی گرێدانەوە
لە نێوان ژیانی ئێستا و ڕابردوو بدۆزینەوە ،تەنانەت لە نێوان
ئەم ژیانە و داهاتووشدا .هەر بۆیە ئایینەكانی تریش ،بە تایبەتی
ئەوانەی ژیانی ڕابردوو ،هەروەها ژیانی ئاییندەش����یان قبووڵ
كردووە ،ئەوانە ئاتمان ،بە الیانەوە گرنگ نییە چۆن جەستە و
مێشك دەگۆڕدرێن؟ لە الی ئەوان ئاتما هەمیشەییە و هەرگیز
ناگۆڕدرێ����ت .لە كۆتاییش����دا ئاتما لە جەس����تە و مێش����ك جودا
دەبێتەوە ،ناشزانین ڕەگەزەكەی ئاتما چییە ،نێرە یان مێ؟ ئاتما
س����ەربەخۆ بووە ،ڕەگەزی نێر و مێ لە س����ەر بنەمای فیزیك
دەس����ت نیشان دەكرێت .ناتوانین بڵێین ئاتمای نێر یان ئاتمای
مێ ،ئاتمای پیر یان ئاتمای گەنج ،یان ئاتمای منداڵ یان ئاتمای
نەخۆش یان ئاتمای ڕۆش����نبیر ،چونكە لەو حاڵەتانەدا ئاتما بە
تەواوەتی لە جەس����تە و مێش����ك جیا بووەتەوە .پەیوەندییەكی
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پتەو لە نێوان (ئاتما /خود :من) لەگەڵ جەستە و مێشكدا هەیە.
قوتابخانەی هزریی (چیتاماترا) كە خاوەنی هەشت هەستەكانە
و پێی دەگوترێت ئاالیا فیجانا ،ئەو هەشت هەستەن بنەماكانی
هۆش����داری ،مرۆڤ ش����ەش هەس����تی لە خۆیدا هەیە ،كەچی لە
(چیتاماترا)دا هەش����ت هەس����ت هەیە .هۆكارەكەشی ئەوەیە كە
ئ����ەوان ئامانجیان بەجێ گەیاندنی ش����تێكی گرنگ����ە ،كە لەگەڵ
خۆیان لە ژیانی ڕابردووەوە بۆ ژیانی ئێس����تایان بیگوازنەوە،
هەروەها لە ژیانی ئێس����تایانەوە ب����ۆ ژیانی داهاتوو .مرۆڤ بە
تەنی����ا وەك مۆرك دەمێنێتەوە ،ئیتر جەس����تە و مێش����ك كاتین
و پ����اش مردن نامێنن .لە كۆتاییش����دا تەنیا مۆرك دەمێنێتەوە،
هزر لە چەند ئاستێكی جیاواز پێك دێت ،ئاستی بەرز و نزم و
نزمتر .كاتێك س����ووڕانی خوێن دەوەستێت ،مێشك دەمرێت و
لە ئاكامی ئەوەدا ئەو عەقڵەی بە مێش����ك كار دەكات ،چی دی
نامێنێ����ت ،پاش مردن عەقڵ و هەم����وو ئەندامانی تری زیندوو
ل����ە كار دەوەس����تن و دەم����رن .بۆیە ل����ە كاتی مردندا هەش����ت
ئاس����تەكانی هزر دەس����ت بە لێ����ك هەڵوەش����انەوە دەكەن .ئەو
ئاس����تانە بریتین لە (پتەو /ش����لە /گەرمی /ه����ەوا /فەزا /فەزای
ه����ۆش /ف����ەزای دەرەكی /ف����ەزای ناوخۆیی /ه����ۆش) .هەموو
ئاس����تەكانی هۆش ب����ە تەواوەتی دەوەس����تن ،جگە لە ئاس����تی
ه����زری قووڵ نەبێ����ت .ئەمەیە ڕێچكەی گەیش����تن بە قەناعەت،
تواندنەوەی هەس����تەكان پراكتیك دەكرێت تا بە ئاستی قووڵی
خوارەوە دەگەن .زۆر كەس دەناس����م ك����ە هاوڕێیانی تەمەنی
خۆمن ،ماوەی سی تا چل ساڵێك تواندنەوەی ئەو ئاستانەیان
پراكتیزە كردووە .كەواتە پێویستمان بە تێگەیشتن لە ناوەرۆك
و بنەماكان����ی مۆرك و بەردەوام بوون هەیە ،لەگەڵ خاڵەكانی
گرێ����دان لە نێوانی جەس����تە و عەقڵدا ،تەنان����ەت ڕەنگە نكووڵی
لە بوونی ئاتماش بكرێت .وێڕای ئەوە پێویس����تە بگەنە ئاستی
تێگەیش����تن ل����ە ئاس����تەكانی عەقڵ ،كە ل����ەو پرۆس����ەیەدا ڕوو

دەدات ،لە كاتی هەڵوەش����انەوەی مێشك و گەیشتن بە ئاستی
خوارەوە ،هەروەها پێویستە خاڵەكانی گرێدان لە نێوان ژیانی
ڕابردوومانەوە بۆ ئەم ژیانەمان ،لەم ژیانەش����مانەوە بۆ ژیانی
دواتر بدۆزرێنەوە..

ئەو سوێندە كۆمەڵێك پرەنسیپی لە خۆ گرتووە ،یەكێك لەو
پرەنس���یپانە ئەوەیە پێویس���تە گوش���ارێكی زۆر بخەیتە سەر
خ���ۆت تا ڕێگ���ری لە خۆت بكەیت و كاری ناپەس���ند نەكەیت.
ئەگ���ەر نەتوانن ئەمە بكەن ،ئەوا دەبێتە س���ەرپێچییەك لە ناو
سوێندەكەدا ،ئەوەش كارێكی هەڵەیە .بۆیە پێویستە بە توندی
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پای���ەدار (داالی الم���ا) لە بارەی ئ���ەو باڵوكراوەیەی
بەردەستمان كە لە سەر ڕێچكەی ڕۆشنگەرییە ،هەندێ
پرسیارمان هەیە .حەز دەكەین لە چۆنیەتی گەیشتنمان
بە ڕۆشنگەری شتێكمان پێ بڵێیت ،لێرەدا نووسراوە :لە
پێناو گەیشتن بە ڕۆشنگەریدا ،پێویستە خۆم لە هەستی
زیان بەخشانە بەتاڵ بكەمەوە .مەبەست لە هەستەكانی
تووڕەی���ی و ڕق و كی���ن ،دژایەتییە .ب���ە پێی ئەزموونی
خ���ۆم ،هەرچ���ی جارێك ڕەفتارێك���ی ناعادیالن���ە ببینم،
هەست بە تووڕەیی دەكەم .ئەگەر تووڕەیی باش نەبێت،
كەواتە چۆن ڕەفتار بكەم؟ زۆر جار تووڕەیی سوودی
ب���ۆم هەبووە ،چونك���ە ڕەفتاری پێویس���تم كردووە ،كە
بە المەوە ب���اش و گونجاو بووە ،لە بەرانبەر ئەو كارە
نەشیاوانەی دەیانبینم .لەم ڕووەوە پێم وایە تا ڕادەیەك
س���ەركەوتنم بەدەس���ت هێناوە ،هەروەها لێرەدا ئاماژە
دەكات ب���ە ڕەفت���اری پاك و پراكتی���ك كردنی ئایینی بە
نهێنی .پرس���یارەكەم ئەوەیە مەبەس���ت لە نهێنی چییە؟
یان پێناس���ەی س���وێندی (بودیس���اتڤاس) چیی���ە ،كە لە
نامیلكەكەدا هاتووە؟

190
کۆتایی سایكس پیكۆ

گوش���ار ب���ۆ خۆتان بهێن���ن ،بۆ ئەوەی ڕێ ب���ە خۆتان نەدەن
كاری خراپە بكەن .بۆیە هاندەر بنەمایە بۆ هەموو ڕەفتارێك،
بۆ نموونە هاندانی دایك و باوكی باش لەو كاتەدا كە دەبینن
منداڵەكەی���ان ڕوو ل���ە ش���وێنێكی مەترس���یدار دەكات ئەوەیە:
ه���اواری لە س���ەر بكەن و پێ���ی بڵێن بوەس���تە ،چونكە ئەوان
دڵی���ان الی منداڵەكەیان���ە ،چاودێریی ڕاس���تەقینەی دەكەن و
خۆشیان دەوێت.
هەر بۆیە گوش���ار خس���تنە س���ەر خ���ۆت ،وات���ای ڕەفتاری
ناتون���د و تی���ژی دەگەیەنێت ،بێگومان هەم���ووان ئەزموونیان
هەیە س���ەبارەت بەو كەس���انەی ل���ە هەوڵدان س���اختە و فێڵ
بەرانبەرتان بكەن .بینیوتانە كە ئەو كەسانەی بە وشەی جوان
دەتاندوێن���ن ،بە ڕووتان���ەوە پێدەكەنن ،ڕێزتان ب���ۆ دەنوێنن،
هەندێ جاریش دیدارتان پێ دەبەخشن .ڕاستە ڕەفتارەكەیان
ناتون���د و تیژە ،بەاڵم هاندەری���ان نەرێنیانەیە ،بە نیازن فێڵتان
ل���ێ بكەن .ئەوەش ل���ە كرۆكدا بە ڕەفتاری تون���د و تیژانە لە
قەڵەم دەدرێت .جارێكیان مامۆستایەكم ئاگاداری كردمەوە كە
ئەگەر بەو ش���ێوازە لە خوێندن بەردەوام بم و موتااڵ كردنی
وانەكان���م فەرامۆش بك���ەم ،ئیتر بۆ تاقی كردن���ەوەی كۆتایی
چ���ی بكەم و چۆن بتوانم دەربچم؟ ڕوخس���اری مامۆس���تاكە
نەرێنیانە هەڵگەڕا بوو ،بە وشەی توندەوە قسەی دەكرد .ئەو
كاردانەوەیە هەمووی لە ئاكامی خەمخۆری و خۆشەویستییەوە
بوو ،كەوات���ە كاردانەوەكەی ڕەفت���اری ئەرێنیانەی دەگەیاند،
چونكە ئامانجەكەی ئەرێنییە .تووڕەیی لەسەر بنەمای هاندان:
هاندەر دروس���ت دەبێت .ئەو ج���ۆرە تووڕەییەی ئاماژەت پێ
ك���رد ،لە ئەنجامی خەمخۆری و بەزەیی و هزری ئەرێنیانەوە
س���ەری هەڵ���داوە .ئەوەش ت���ووڕە بوون���ی ئەرێنیانەیە ،بەاڵم
ئەگەر تووڕەیی لە ئەنجامی ڕق و كینەوە سەر هەڵبدات ،ئەو
كات ئ���ەو جۆرە تووڕەیی���ە نەرێنیانەیە ،ب���ڕوای ڤینێیا لەگەڵ
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بەرژەوەندی���ی تایبەتیانە وێ���ك نایەتەوە .ل���ەو بڕوایەدا 253
پرەنس���یپ هەیە ،كە لە زۆربەیاندا ڕەفتاری نەرێنیانە قەدەغە
دەك���ەن ،جەخ���ت دەكرێتە س���ەر بایەخدان ب���ە بەرژەوەندیی
گش���تی .ڕەنگە لە پێناو بەرژەوەندیی گشتیدا درۆ بكرێت یان
ڕەفت���اری توند بگیرێتە بەر ،یان لە هەندێ كەیس���ی تایبەتیدا
ناچار بیت تاوانێك بكەیت بۆ پاراستنی بەرژەوەندیی زۆرینەی
خەڵك و زامن كردنی س���وودی درێژخای���ەن بۆ كۆمەڵگە .بە
نموونە لە ژیانی پێشووی بوودادا ،ئەوە دەزاندرێت كە بوودا
س���ەرەتا بازرگانێكی گ���ەورە بووە ،س���ەرۆكی  500بازرگان
بووە ،یەكێك لە بازرگانەكان پالنی داڕش���ت بوو بۆ كوشتنی
 499بازرگانەك���ەی دی ،تا دەس���ت بە س���ەر هەموو س���امان
و موڵكیان���دا بگرێ���ت .لەب���ەر ئەوە بۆ چەندین جار س���ەرۆك
ئاگاداری كردەوە ئەو كارە نەكات ،بەاڵم ئەو پیاوە پێداگیریی
دەكرد لە سەر بەجێ گەیاندنی پیالنەكەی .لە سەر ئەو پیالنە
ب���ەردەوام بوو ،لەو كاتەدا ئیتر ب���وودا بیری لەوە كردەوە و
گوتی( :ئەگەر ئەم پیاوە نەكوژم ئەوا بە كوش���تنی  499كەس
گوناهبار دەبێت) .لە ئاكامیشدا بوودا دووچاری گوناهی تاوان
دەبێت���ەوە ،چونكە ڕێگر نەبووە لە ڕوودانی .بەو ش���ێوەیەش
بوودا دەبێتە هاوبەشی كوشتنی  499مرۆڤ ،هەر بۆیە بوودا
ب���ۆ خۆی ئەو پیاوەی كوش���ت .واتە ب���وودا تاوانێكی كرد ،لە
پێناو ڕێ گرت���ن لە تاوانێكی گەورەتر و ڕزگار كردنی گیانی
 499پی���اوی دی .لەبەر ئەوە ڕەفتارێكی نەرێنیانەی گرتە بەر
و بڕی���اری دا ئەو پیاوە بكوژێت ،بەاڵم ئەنجامێكی دروس���ت
لەو ڕەفت���ارە نەرێنییە كەوتەوە .لەبەر ئ���ەوە زۆر ڕێگر هەن
لە پرەنسیپەكانی ڤینێیا كە گوشار دەخەنە سەرمان ڕەفتاری
نەرێنیانە بكەین .نموونەیەكی تر س���ەبارەت بە پرەنس���یپێكی
ڤینێیا س���وترا .ئەویش نابێ دەس���ت لە زێڕ بدەیت ،بەاڵم ئەو
حاڵەتەش هەیە كە ئەگەر تۆ بە پێی پرەنسیپەكانی ڤینێیا سوترا
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كەس���ێك زێڕت پێشكەش بكات و تۆ دەستی لێ نەدەیت و لە
ئاكامدا ئەو كەس���ە بشكێتەوە و دڵگرانی دایبگرێت ،لە حاڵەتی
وەه���ادا و ل���ە پێناو ڕێزگرتن لە هەس���تی بەرانبەر ،پێویس���تە
دەستی لێ بدەیت و لێی وەربگریت .لەبەر ئەوە هەموو ڕەفتار
و پراكتی���زەكان پەیوەس���تن بە سروش���تی بارودۆخەكانەوە،
پێویس���تە بیر لە بارودۆخ و سروشتی ڕووداوەكان بكەینەوە
و بەراوردكاری���ی بۆ بكەین .س���ەبارەت بە پرس���یارەكەت لە
ب���ارەی كرداری ب���ە نهێنی كردن���ی ئایین ،وش���ەی (دانتایانا)
هەی���ە ،هاوواتای (كوهی)یە وات���ە نهێنی .ئەمەش بەو واتایەی
هەندێك نەریت هەن كە مرۆڤ ناتوانێت لە بەردەم كەس���انی
تر بیانكات ،باش���تر وایە بە نهێنی بیان���كات .لە دێر زەماندا و
بە پێی نەریتی ناالندای هیندس���تان ،مامۆس���تایانی گەورە بە
تەنی���ا بە نهێنی پراكتی���زەی نەریتەكانیان تاقی دەكردەوە .ئەم
بابەتەش دوو الیەنی لە خۆ گرتووە ،لە الیەكەوە قوتابییەكان
تەماشای خۆیان دەكرد و تەماشای مامۆستاكەشیان دەكرد ،تا
بزانن نەریتەكان بە تەواوی پراكتیزە دەكرێن یان نا؟ هاوكات
مامۆس���تاكانیش لە الی خۆیانەوە بەدواداچوونیان هەبوو بۆ
قوتابییەكان ،چاودێریی پراكتیزە و ڕەفتارەكانیان دەكردن ،تا
دڵنیا بن لەوەی بە ش���ێوەیەكی ڕێك و پێك دەیكەن .زۆربەی
جار ئەو چاودێری كردنە بە نهێنی دەكرا ،بێ ئەوەی كەس���ی
بەرانبەر هەس���تی پێ بكات .ئەگەر پێویس���ت بوایە مامۆس���تا
دەچوو بۆ الی قوتابییەكەی و بە تەنیا قسەی بۆ دەكرد ،بەاڵم
ئێمەی تیبیتی حەزمان لە وانە گوتنەوەیە بۆ هەزاران قوتابی
لە یەك كاتدا .لە بیرمە لە زانكۆی پاتێرا مامۆس���تایەك هەبوو
بە ناوی پرۆفیسۆر جووشی ،ئێستا لە ژیاندا نەماوە ،كتێبێكی
نووسی بوو شەخسی خۆی هات و كتێبەكەی پێشكەشم كرد.
لە كتێبەكەیدا باس���ی لە س���ێ نەوەی بوودا دارمایی كردووە
ل���ەم واڵت���ەدا .بە هەر ح���اڵ ،دەمەوێت ئاماژە ب���دەم بە چەند
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خاڵێك���ی گرنگ ،خاڵی یەكەم :ئەگەر بێتوو پەرس���تار بایەخ بە
بەه���ای ماددە بدات و كاری بزنس بكات ،ئەو كاتە ئەو جۆرە
پەرستارە لە ناو كۆمەڵگەدا ڕێز لەدەست دەدات ،ئەگەر هاتوو
پەرستار لە پاش مردنی خۆی زێڕ و موڵكی لێ بەجێما ،ئەوا
ل���ە ناو خەڵكیدا ڕێز لە دەس���ت دەدات .خاڵ���ی دووەم :بە پێی
نەریت���ی (دانتك) پێویس���تە مرۆڤ بۆ پراكتی���زە كردنی چەند
الیەنێكی دیاری كراو ،بۆ نموونە سێكس ،شیاو بێت .پێویستە
ل���ە كاتی پراكتیزە كردنی سێكس���دا كۆنترۆڵی تەواوی هەبێت
بەسەر وزەی ناخ و جوواڵنەوەی تۆو لە جەستەدا ،بۆ ئەوەی
بتوانین ئەو وزە و جوواڵنەوەیە كۆنترۆڵ بكەین .لە پراكتیك
كردنی ئەو حاڵەتەدا نموونەیەكتان بۆ دێنمەوە .مامۆستایەكم
هەب���وو ئەوی���ش ئێس���تا م���ردووە ،زۆر نایاب ب���وو ،هاوكات
پەرس���تارێكی باش���یش بوو ،نزیكەی  30س���اڵ بەر لە ئێستا
پێكەوە دانیش���تین و گفتوگۆمان كرد .مامۆستاكەم گوتی شیر
بخەرە ناو مەنجەڵێكەوە ،بزانە تا چەند دەتوانیت بە كۆئەندامی
نێرینەت شیر بمژیت بۆ ناو هەناوت .كەواتە تاقی كردنەوەكە
بەو شێوەیە دەكرێت ،تا چەند لە تواناتاندا هەیە؟ جوواڵنەوەی
تۆو ل���ە هەناودا كۆنت���رۆڵ بكەن؟ ئەگەر بتوانی���ت كۆنترۆڵی
بكەی���ت ،ئەو كاتە وزە و تۆو دێنە خوارێ ،بەاڵم دەگەڕێنەوە
بۆ سەرەوە و لە جەستە دەرناچنە دەرەوە ،بەڵكوو هەر دێن
و دەگەڕێن���ەوە ،دێن و دەگەڕێنەوە ،ئەم���ەش بە بەردەوامی.
ئەمەی���ە پراكتیزەی ڕاس���تەقینە ،لە ئەنجامی ئەم پرۆس���ەیەدا
ئاس���تەكانی مێش���ك دەس���ت بە تواندنەوە دەكەن و ناچاالك
دەبن ،چونكە لەو س���اتەدا ل���ە ئەنجامی ئەو هاتن و گەڕانەوە
و جوواڵنەوەیەی تۆودا ،ئارامی دەگاتە جەستە و ئاستەكانی
مێش���ك دەتوێنەوە و چڕ دەبنەوە تا دەگەنە قووڵترین ئاستی
خۆیان .جارێكیان لە كەس���ێكی ئاس���اییم پرس���ی كە پەرستار
نەبوو ،بەڵكوو كەسێكی ئاسایی ناو خەڵكانێكی ئاستی گشتی
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بوو ،دەشمزانی ئەو كەسە هاوسەری هەبوو ،پێم گوت چەند
منداڵت���ان هەی���ە؟ ئەویش وەاڵم���ی دامەوە و گوتی :ش���تی وا
نیی���ە منداڵمان نییە ،چونكە هەرگیز ڕێ بە دەرچوونی وزە و
تۆو لە جەس���تەمەوە نادەم ،ب���ە بەردەوامی ڕێی لێ دەگرم و
دەگەڕێتەوە ،هەر بۆیە مەحاڵە منداڵمان ببێت..
ئەمەیە پراكتیزەی دروس���ت ،گەرچی ژمارەیەك لە الماكان
خاوەنی منداڵن ،ڕێزم هەیە بۆیان ،بە هەر حاڵ لە سەردەمانی
دێرین���ەوە بێ ئەوەی لە توان���اكان و هەناویان بكۆڵنەوە ،ئەم
تێستە لە الیەن خەڵكانێكی زۆری تێبیتەوە دەكرا ،بەاڵم ئەتیشا
ئەمەی ڕەت كردەوە .لە ڕاستیدا بەشێك لە نەریتەكانی دانتیك
هەندێ���ك الیەن لە خ���ۆ دەگرن ،بە نموون���ە :كۆنترۆڵ كردنی
هەناسەكێش���ان لەگ���ەڵ جوواڵنەوەی وزە و ت���ۆو .ئەم جۆرە
نەریتانە لە ناو هەردوو ئایینی بوودی و هیندۆسیدا پراكتیزە
دەكرێ���ن ،نەریت���ی هاوبەش���ن .جیاوازی���ی نێ���وان نەریتەكان
دەبێت���ە مایەی تێگەیش���تن ل���ە ئاناتما ،ئایینی هیندۆ لە س���ەر
بنەم���ای ئاتما نەریتەكان پراكتی���زە دەكات .لە الیەكی دیكەوە
وەرزش���ی یۆگا هەر هەمان ش���تە و هی���چ جیاوازییەكی نییە.
پراكتیزەیەك���ی دیكە ،هەر بەڕێوە مرۆڤ دەكەوێتە دەرهێنانی
عەقڵ و جیاكردنەوەی لە جەستە بە هۆی خەڵوەتەوە ،چونكە
مرۆڤ بە خەڵوەت دەتوانێت عەقڵ لە جەس���تە جودا بكاتەوە.
لە ڕاس���تیدا چەند حاڵەتێك���ی دەگمەن لە تیبیت ڕوویان دا ،كە
جارێكی���ان ژمارەی���ەك الما لە الیەن س���وپای ئازادی چینەوە
دەس���گیر كرا بوون ،مەبەستم پۆلیسی چینە .پۆلیس الماكانی
دەس���گیر كرد بوو ،بۆ لێكۆڵینەوە و ئەشكەنجەدان و دادگایی
كردنیان .لە ڕێدا الماكان پشوویان دا و لە شوێنێكدا دانیشتن،
لە ناكاو هەنسكیان دا و گیانیان لە دەست دا .ئەو شتە ڕووی
داوە و ئەگەری ڕوودانیشی هەیە .كاتی خۆی المایەكی مەزن
هەبوو ،تۆمەتێكی ئاراس���تە كرا بوو ،گوایە تاوانێكی كردووە،
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دەس���گیر ك���را تا بیگەیەنن���ە دادگا و حوكمی لە س���ێدارەدانی
بۆ دەربچێت .لە ڕێگا داوای لە پاس���ەوانەكان كرد پشوویەك
بدەن .الما چوو لە س���ەر بەردێك دانیشت بۆ خەڵوەت گرتن،
كەوت���ە پراكتیزە كردنی جیا كردنەوەی عەقڵ لە جەس���تە ،لە
ئاكامدا گیانی لەدەس���ت دا .هەر بۆیە مەبەستم لەوەیە كە ئەو
جۆرە پراكتیزەیە هاوبەش���ە لە نێوان نەریتەكاندا ،تەنانەت لە
ن���او نەریت���ی بوودیزم و هیندۆس���ی و زۆر نەریت���ی تردا .لە
دوایەمین بەش���دار بوونم لە ڕێوڕەسمی حەجی كۆمبا مێالدا،
پەیامێك���م ن���ارد تا چاوم بەو كەس���انە بكەوێت ك���ە خەڵوەت
پراكتی���زە دەكەن .زۆر پەرۆش���ی بینینیانم و ئەو كەس���انە بە
مانگ و س���اڵ بە س���ەر چیاكان���ەوە ژیان بەس���ەر دەبەن ،بە
تەواوەت���ی ڕووت���ن و هی���چ ج���ل و بەرگێك ناپۆش���ن .دڵنیام
ل���ەوەی ئەو كەس���انە لە پراكتیزە كردنی س���ەنتەری هەناو و
گەرمای���ی ناخ���دا ئەزموونی���ان هەیە ،ئەگەر نا چ���ۆن نامرن؟
ئەوان���ە ب���ە تەواوەتی لە س���ەر ش���اخەكاندا ڕووت و قووتن.
كۆئەندام���ی زاوزێی���ان ب���ە دەرەوەیە .جارێكیان ل���ە یادمە لە
دەلهی مامۆستایەكی (جەیل) بە ناوی (سوشێل كۆمار) گیانی
س���پارد .لە پەرستگایەك ڕێوڕەس���می ناشتنیان بۆ ساز كرد.
لەوێدا پەرس���تارێكی جەیل ئامادە بوو ،ب���ە تەواوەتی ڕووت
بوو .منیش چووم لە تەنیشتی دانیشتم ،بە ڕاستی منیش پێی
سەرسام بووم ،چونكە بە الیەوە گرنگ نەبوو كە جەستەی بە
دەرەوەیە ،بەڵكوو پیادە كردنی نەریتەكانی بە الوە گرنگ بوو،
بە تەواوەتی ڕووت و قووت بوو ،وەك ڕێزێك بۆ ئەو پیاوە،
س���ەرم داگرت و نێوچەوانم لە ئەژنۆدا ،ب���ەاڵم بیر و خەیاڵم
الی كۆئەندامی نێرینەی نەبوو ،پاش���ان یەكێك لە پەرستارانم
هات ،كە بەردەوام حەزی لە نوكتە و قس���ەی نەستەقە .زانیم
بۆچ���ی هاتووە ،بۆیە لێمی پرس���ی :كۆئەندام���ی نێرینەی ئەو
پیاوەت بینی؟ منیش وتم بێگومان بینیم .ئەو پیاوە بە راستی
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نەریتەك���ەی پراكتیك دەك���رد و ڕەفتارەكانی نواندن نەبوون،
بەڵكوو راست و دروست بوون ،بۆیە پەیامێكم بۆ ڕێكخەری
حەج���ی كۆمبا مێال نارد ،داوام ك���رد چاوم بە ژمارەیەك لەو
پەرستارانە بكەوێت ،بەاڵم ڕێك نەكەوت ،چونكە وەك پێشتر
ئام���اژەم پ���ێ كرد ،گەش���تەكەم دوا خ���را و نەمتوانی لە كاتی
كۆمبا مێال بگەمە دەلهی .بۆیە من زۆر بە پەرۆشم بۆ ئەوەی
لەگەڵ ئەو جۆرە پەرس���تارانە دابنیش���م ،گفتوگۆ و ئەزموون
ئاڵوگۆڕ بكەین ،ئەمەش كارێكی یاریدەدەر و باشە.
تكاكارم ئەگەر هەر كەسێكتان ،هەر پەرستارێكی لەو جۆرە
بناس���ن ،ئاگادارم بكەنەوە ،خۆش���حاڵم بە دانیش���تن لەگەڵیان
و ئاڵوگ���ۆڕی ئەزموونەكانم���ان .لە الیەنێكی دیكەش���ەوە ،ئەم
بەیانییە لەگەڵ ژمارەیەك كەس قس���ەم كرد ،باس���م لەوە كرد
ك���ە زۆر گرنگە بە المەوە زاناكان لەگەڵمان بەش���داری بكەن
بۆ بەجێ گەیاندنی هەندێ تێس���ت و تاقی كردنەوەی تایبەت،
چونك���ە هەن���دێ كەی���س هەیە كە تێیدا جەس���تەی پەرس���تار
پ���اش مردن���ی ناش���ێوێ و بە فرێ���ش دەمێنێت���ەوە .یەكێك لە
مامۆستایانی گەورە ئەو كەیسەی بەسەر هات ،تەنانەت پاش
گیان لەدەس���ت دانی بە  13ڕۆژ ،بەاڵم جەستەی نەشێوا بوو
هەر بە فرێش مابووەوە .بە درێژایی  50س���اڵی ڕابردوو ،بە
نزیكەی  30كەیس لە تیبیت لەو چەشنە ڕووی داوە ،كە پاش
گیان لەدەست دان جەستەیان بە فرێش ماوەتەوە ،هەندێكیان
ت���ا چوار هەفتە ب���ەردەوام بوون .زۆر بە الم���ەوە گرنگە ئەم
جۆرە كەیسانە لەگەڵ زاناكان تاووتوێ بكەم ،چونكە بەشێك
لە زانای���ان بایەخێكی زۆری پ���ێ دەدەن ،تەنانەت هەندێكیان
توێژین���ەوە و پڕۆژەیان هەیە بۆ لێكۆڵین���ەوە لە هۆكارەكانی
پشت ڕوودانی ئەم دیاردەیە« .الما»یەكی زۆر گرنگ هەبوو
كە سەرۆكی گرووپێكی پەرستاری بوو ،الشەكەی بۆ ماوەی
 18رۆژ بە فرێش���ی مایەوە ،قوتابییەكی هەبوو كە بە رەگەز
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ئەمریكی بوو ،رۆژ بە رۆژ لە سەر ئەو دیاردەیەی دەنووسی،
دواتر پزیش���كەكانیش پش���كنینیان بۆ تەرمەك���ە كرد ،ئێمەش
هەندێ���ك ئامێ���ری تایبەتیمان بەو جۆرە پش���كنینانە هێنا بوو.
ئ���ەو «الما»یە هەناس���ەی نەبوو ،هەروەها س���ووڕانی خوێن
لە جەس���تەی وەس���تا بوو ،ئ���ەو لە رووی پزیش���كییەوە مرد
بوو ،كەچ���ی جووڵەیەكی بچووك لە لەرین���ەوەی ئامێرەكەدا
هەبوو..
ئەمڕۆ ئەمە كێشەیە ،چونكە كاتی خۆی ئەو جۆرە ئامێرانە
نەب���وون ،ئەمڕۆ ئامێر و خەڵكی ش���ارەزامان هەیە ،بەاڵم لەو
جۆرە كەیس���انە روو نادەن ،كەس بەو چەشنە گیان لەدەست
ن���ادات .هاوكات ناتوانم بە كەس بڵێم بمرە تا لێكۆڵینەوەت لە
س���ەر بكەین ،چونكە دەترس���م داوای لێ بكەم بمرێت و گیان
لەدەس���ت بدات و دیاردەكە روو نەدات .هەر بۆیە ئێس���تا بە
بەردەوامی ئەو جۆرە ئامێرانەمان هەیە و لە ئامادەباشیداین،
ل���ە هەفتەی رابردوو پەرس���تارێكی بەس���ااڵچووی تەمەن 80
س���اڵ ،كە جەس���تەیەكی الوازی هەبوو ،گیانی لەدەس���ت دا و
ب���ۆ م���اوەی  5رۆژ بە «فرێ���ش»ی مایەوە .دڵنیاش���م لەوەی
ئ���ەم دیاردەی���ە لە ناو پەرس���تارانی هین���دۆس رووی دا بێت،
بەاڵم كێش���ەكە لەوەدای���ە زۆربەی جار هەس���ت بە روودانی
ئ���ەم دیاردەیە ناكەین و بایەخی پێ نادەین .دیاردەی دیكەش
هەیە ك���ە بیرەوەرییەكانی ژیانی رابردووم���ان بگێرێنەوە ،لە
س���ااڵنی  1970چاوم كەوت بە  2كچی تەمەن  6و  4س���ااڵن،
ك���ە بە ڕوونی بیرەوەرییەكانیان بۆم گێڕایەوە .لە نێو خەڵكی
«تیبیت»یش زۆربەی جار ئەو دیاردانە هەیە ،بە ش���ێوەیەكی
گش���تی ئەم ج���ۆرە دیاردان���ە الی زان���اكان زۆر گرنگن و بە
بابەتییان���ە س���ەیری دەك���ەن ،ه���ەر بۆیە لێكۆڵین���ەوەی چڕ و
زیاتری لەبارەوە دەكەن.
كێ پرسیاری دیكەی هەیە:

ت���ا چەن���د دەتوانی���ن ل���ە س���ەر بنەم���ای رۆحانیەت
پەرەپێدانی ناخ بەدی بهێنین؟
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داالی الما :ئەو كەس���ەی دەیەوێت ئەم مەس���ەلەیە پراكتیك
بكات ،كارەكە بە خۆیەوە پەیوەس���تە ،پێویس���تە بە ئاس���تێكی
راس���ت و دروس���ت پراكتیكی بكات( .میلەر یابا) پەرستارێكی
زۆر بەناوبانگ بوو ،جارێكیان ویس���تی وزەی ناخ بۆ خەڵكی
بسەلمێنێت ،ئەوە بوو تەركیزی لە سەر بەردێك دانا و دەرەنجام
بەردەك���ە لەت ب���وو ،منیش چەند هاوڕێیەك���م هەیە تەركیزی
تەواو لە س���ەر ش���تەكان دەكەن .ئامانج لەم تاقی كردنەوەی
«شاماتا» ،بۆ چڕ كردنەوەی وزەی مێشكە ،كە زۆربەی جار
پ���ەرت و باڵوە ،وەكوو ئاو وای���ە و هێزێكی ئەوتۆی نییە .بۆ
دروست كردنەوەی وزە پێویستە ئاو لە كەناڵێكی تەسك چڕ
بكرێتەوە و هێزی پاڵنەر دروس���ت دەبێت و وزەكە گەورەتر
دەبێت .مێشكی ئێمەش بە هەمان شێوە ،كە لە رێی تەركیزی
ش���اماتاوە وزەكە چڕ بكەینەوە ،بە تەواوەتیش تەركیز بكەینە
سەر ماددەیەكی دیاری كراو ،كاریگەریی لە سەر دەبێت .من
گەرچی خۆزگەم خواس���تووە ئەو ج���ۆرە ئەزموونەم هەبێت،
بەاڵم نیمە .وەك وەاڵمێك بۆ پرس���یارەكەت پێویستە سەرەتا
كەس���ەكە ئەزموونی تایبەتی هەبێ���ت ،روون و رەوان نەریت
پراكتی���ك ب���كات و دوات���ر كاریگەریی دەبێت ،ب���ەاڵم تەنیا بە
خوێندنەوەی تێكس���ت ئەو جۆرە كاریگەرییەی نابێت ،چونكە
كاریگەریی راس���تەقینە لە ناخەوە س���ەر هەڵدەدات .هەر بۆیە
پرسیارەكەت دوو الیەنی بەڵێ و نەخێر لە خۆ دەگرێت .بەڵێ
بۆ مرۆڤی ش���یاو و بە ئەزموون كە دەتوانێت ئەو شتە بەدی
بهێنێ���ت .نەخێریش بۆ ئەوەیە كە هەندێك جار مرۆڤ وەكوو
كولت���وور یا وەك داب و نەریت ن���ەك وەك ئەركێكی پیرۆز،
نەریت پیادە دەكات.

رێزدار “داالی الما” بە وردی گوێم لێتان گرت ،بەاڵم
لە لێدوانەكەتدا لەبارەی ئاتما و ئاناتما من تێنەگەیشتم،
پ���اش ئەوەی مرۆڤ بمرێت و پ���اش نەمانی ئاتما چیی
دەمێنێتەوە؟ چی لە پاش مردن بەردەوامیی هەیە؟
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داالی الما :بە پێی بوودیزم ،گوزارشتی من ئاماژە بە تێكەڵەی
جەس���تە و مێش���ك پێكەوە دەكات ،كە لە چەند ئاستی سەرێ
و خ���وارێ و زۆر خوارووتر پێك هاتوون .هەر بۆیە ئاس���تی
قووڵی خواری خوارەوە س���ەقامگیرە ،جەس���تە و مێش���كیش
لێرەدا یەك پارچەن و تێكەڵن .ئیدی لەو ئاس���تەیدا جەس���تەی
س���ەقامگیرە و مێشكیش���ی سەقامگیرە ،نە س���ەرەتای هەیە و
ن���ە كۆتایی ،ئەگەر گوزارش���تی من بۆ ئ���ەو تێكەڵەیە تەرخان
بكەی���ن ،واتە نە س���ەرەتای هەی���ە و نە كۆتایی���ش .مرۆڤ لە
كاتی گیان لەدەس���ت دانی ئاستەكانی سەرەوەی هەستەكانی
دەمرن و ئاس���تەكانی خوارەوەش���ی هەڵدەوەش���ێنەوە ،بەاڵم
ئاس���تەكانی خواری خ���وارەوەی دەمێنین ،تەنان���ەت لە دوای
مردنیش���ی .ج���ا بۆیە جەس���تەی م���رۆڤ پاش مردنیش���ی بە
«فرێش» دەمێنێتەوە ،چونكە لە رووی مێش���ك و جەس���تەوە
سەقامگیرن .هەڵبەت پاش گیان لەدەست دان ،هەر كە جەستە
و مێش���كی سەقامگیر لە جەس���تەمان جیا بوونەوە ،ئەو كات
جەس���تەمان یەكس���ەر بۆگەن دەبێت .زۆربەمان باوەڕمان بە
هەندێك دیاردەی س���ەیر و س���ەمەرە هەیە ،لەگەڵ ئەوەش���دا
كە گوێمان لێ دەبێت ،بە سەرس���وڕمان و بە دیقەتەوە گوێی
ل���ێ دەگرین .خۆش���م چەندین جار كە چوومەت���ە خەڵوەتەوە
«ی���ۆگا» ،ئەو ش���تە بە س���ەر خۆش���مدا هاتووە ،پێ���م وایە 5
ج���ار لە میانەی خەڵوەتەكانم زانیومە م���ەرگ لە ڕێگەدایە بۆ
جەس���تەم ،بەاڵم نازان���م بۆچی تاكوو ئێس���تا نەهاتووە .تاقی
كردنەوە دەری خس���تووە ،مرۆڤ لە كاتی خەوتندا دەكەوێتە
ئەزموون���ەوە ،ل���ە پرۆس���ەی هەڵوەش���اندنەوەی ئاس���تەكاندا
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دەمێنێتەوە .لە كاتی نووستندا تۆ مێشكت ئاگادار دەكەیتەوە،
بۆ ئەوەی بزانی قۆناغەكانی پرۆسەی هەڵوەشاندنەوە چین و
لێیان تێبگەیت .مرۆڤی ئاسایی دەتوانێت لە قۆناغەكانی یەكەم
و دووەم هۆش���یار بێت و ئاگای لە پرۆس���ەكە هەبێت ،بەاڵم
لە قۆناغەكانی س���ێیەم و چوارەم و پێنجەمدا هەس���تی لە الی
خۆی نامێنێت ،جگە لەو كەس���انەی كە ئەزموونی جیا جیایان
هەیە ،كە دەتوانن تەركیز بكەن و بزانن لە ناو خەودا ئەوەی
دەیبین���ن خەونە .ت���ا نەری���ت و پراكتیزەی ژیان���ی واقیعی لە
بیرتان بمێنێت و پەیڕەوی بكەن ،هەر شتێك لە ناخ و هەناودا
س���ەرچاوە بگرێت ،توانای بە س���ەردا زاڵ دەبێت تا پرۆسەی
هەڵوەشاندنەوەی ئاستەكانی تا خواری خوارەوەی لێ وەدی
بێت ،ئەمە لەو كاتەدایە كە ئێوە هێش���تا خەوتوون ،ئەویش لە
ئەنجام���ی بیرتیژی و خۆ ئازاد كردندا روو دەدات .بەڕای من
ئەمە باش���ترین میتۆدە بۆ تێگەیش���تن لە قۆناغە جیاوازەكانی
هەڵوەش���اندنەوە .هەنگاوی یەكەم ئەوەیە ئاگاتان الی خۆتان
بێ���ت ،بزان���ن خەوتوون یا ل���ە ناو خەودا دەژی���ن ،كە زانیتان
ئەوەی دەیبینن خەونە ،بە خۆتان بڵێن من لە ناو خەونم .ئەگەر
توانیتان بگەنە ئەو راس���تییە ،ئ���ەو كات دەتوانن خەونەكانتان
كۆنترۆڵ بكەن .كاتی خۆی پەرس���تارێكی بەسااڵچووم ناسی
لە ساڵی 1950دا گوتی( :دایكم پێمی گوت من دەڕۆم دەخەوم
و خەوێك���ی درێژ دەكەم ،لە كاتی خەوتنمدا ڕام نەچڵەكێنی و
دەس���تم لێ ن���ەدەی) .دوای ئەوەی دایكی خ���ەوت ،پاش یەك
هەفتە پەرستارەكە گەڕایەوە و سەیری كرد هێشتا خەوتووە،
پاش یەك هەفتەی دیكە لە خەو هەڵس���ا و بە كوڕەكەی گوت
بوو ،كە لە كاتی خەوتنیدا ئاستی قووڵی خوارەوەی جیا كرد
بووەوە لە جەس���تە و مێش���كی ،چوو بوو س���ەردانی چەندین
ش���وێنی جیاوازی لە سەرتاس���ەری دنیادا كرد بوو .تەنانەت
بۆ كوڕەكەش���ی ب���اس كرد بوو ،چی لەو ش���وێنانەدا روویان

داب���وو .ئەو رووداوانەش بە راس���تی رووی���ان دابوو ،دایكی
پەرس���تارەكە لە كاتی خەوتنیدا لە ناو خەونەكە توانی بووی
خۆی لە جەس���تەی جیا بكاتەوە و س���ەردانی چەندین شوێنی
جیاواز بكات.

ئاماژەت���ان كرد بە  8قۆناغەكانی هەڵوەش���اندنەوە،
ئەوانیش پاش گیان لەدەست دان ،بە دەگمەن كەسانێك
هەن بەو ئەزموونە تێپەڕن ،ئەوەی بەو هەشت قۆناغەدا
تێدەپەڕێ���ت رازی نیی���ە لە س���ەری بدوێ���ت ،ئیتر چۆن
بزانین ئەو پرۆسەیە هەیە؟
بۆچی لە بوودیزمی تیبیتدا بایەخێكی زۆر بە خەڵوەتی
گیان لەدەس���ت دان دەدرێ���ت و روانین بۆ (یامان تاكا)
گرنگە؟
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داالی الم���ا :وەك پێش���تر ئاماژەم پێ كرد ،لەم كەیس���انەدا
تەنانەت پزیشك هەس���ت دەكات جۆرە هۆشێك لە دەروونی
بەش���ێك لە نەخۆش���ەكاندا م���اوە ،هەس���ت دەكات مرۆڤ بە
ئەزموون���ی ج���ۆرە خەونێكدا تێدەپەڕێت .ئەو ش���تە زۆر جار
ئەگەری روودانی هەیە ،هاوڕێیەكم هەیە تا ئەمڕۆ لە پراكتیزە
كردنی خەڵوەت بەردەوام���ە ،كاتێك دەكەوێتە خەڵوەتەوە ،لە
ماوەی سێ كاژێردا بە قۆناغە جیاوازەكاندا تێدەپەڕێت .وەك
گوتمان ئاس���تەكان بریتین لە  8قۆناغ لە سەرێ تاكو خوارێ.
ئەو هاوڕێیەم لە سەرەوە دەست پێ دەكات تا قۆناغی  4و 5
دەڕوات ،هیچ ناچار نییە درۆم بۆ بكات ،پیاوێكی راس���تگۆیە
و خاوەن كەس���ایەتییەكی بەرز و رۆش���نبیرە ،منیش باوەڕم
بە قس���ەكانی هەیە .پەرستارێكی تری هاوڕێم هەبوو لە كاتی
تێپەڕاندنی قۆناغەكانی هەڵوەش���اندنەوەدا ،سەرەتا جەستەی
سیس و ناكارا دەبوو ،پاشان دەگەیشتە ئاستەكانی خوارووتر
و ژیانی پێشووی خۆی بە روونی دەبینی.

كەوات���ە ئەو كەس���انەی بەو ئەزموون���ەی  8قۆناغدا
تێپەڕیون ،دەتوانن باس���ی ئەو ئەزموونەیان بكەن ،واتە
بۆ خەڵكی دیكەی باسی بكەن؟
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داالی الم���ا :ئ���ەو ئەزموونە لە تێكس���تەكەی ن���اگار جونادا
نووسراوە ،كە باوەڕ پێ كراوە ،لە بەدمەستێك وەرم نەگرتووە
و سەرچاوەكەی بۆ فێڵباز و ساختەكارێك ناگەڕێتەوە ،وەكوو
هەندێك لە پەرس���تارانی واڵتی چین .ئەمڕۆ باوەڕی بوودیزم
لە واڵتی چین گەشەی كردووە ،بەشێك لە «الما»كانی تیبیت
ئەو دەرفەتەیان قۆزتووەتەوە و ئامانجیان بۆ پارە یا سێكسە،
خاوەن هیچ ئەزموونێكی تر نین ،خۆیان بانگەش���ە بۆ خۆیان
دەك���ەن ك���ە مەزن���ن .هاوواڵتیانی چین لە ئاس���ت ئ���ەم (الما)
یان���ەدا ش���ەرمەزارن ،چونكە بازرگانی ب���ە ئایینی بوودییەوە
دەك���ەن .ب���ە تێپەڕ بوون���ی كات خەڵكی بۆی���ان دەركەوتووە،
كە ئەوانە بوودیزمی راس���تەقینە نین ،لەبەر ئەوە ناگار جونا
و ئاری���ا داوا و پێش���نیازەكانی خۆش���یان ،هەموویان زۆر بە
روون���ی لەبارەی ئەزموونەكەیان نووس���یوەتەوە ،تەنانەت لە
تیبی���ت پەرس���تارەكانی وەك گاكیو كیلۆ س���اگا هەموویان بە
روونی باس���ی ئەم ئەزموونەیان كردووە ،لە نووسینەكانیاندا
رەنگی داوەتەوە ،بۆ نموونە نووسیویانە فاڵن و فیسار وایان
گ���وت .دواتر لە قۆناغەكانی دیكەی ژیانیاندا بە زمانی خۆیان
ش���تەكان دەگێڕن���ەوە ،دەتوانین وەك س���ەرچاوەی باوەڕ پێ
كراو پش���ت بە شتەكانیان ببەس���تین .ئێمە لە بوودیزم كاتێك
باس���ی ئەزم���وون و دیاردەكان دەكەین س���ێ پۆلێنمان هەیە،
یەك :دیاردەی بیندراو ئەو دیاردانە لەخۆ دەگرێت كە مرۆڤی
ئاس���ایی بە چ���او دەیانبینێت ،دوو :دیاردەی نەبیندراو ،س���ێ:
دیاردەی ش���اراوە .زاناكان لە س���ەر پۆلێنی دیاردەی بیندراو
لێكۆڵین���ەوە دەك���ەن ،ئەو دیاردان���ەی بە چ���او دەبیندرێن .لە
ئاكام���دا نەبیندراوەكانیان بۆ دەردەكەوێت ،پێویس���تە دیاردە

بواری رۆحانیەت زۆر فراوانە ،زەحمەتە بۆ مرۆڤ
لە یەك ژیاندا بتوانێت هەموو الیەنەكانی تاقی بكاتەوە،
بەاڵم بیس���توومانە كەس���انێك هەبوون لە ی���ەك ژیاندا
توانیویان���ە لە خەڵكانی دیكە زیات���ر زۆربەی الیەنەكان
تاق���ی بكەن���ەوە ،بە ڕای ت���ۆ چۆن ئ���ەم ئامانجە وەدی
دەهێندرێت؟
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ش���اراوەكان لە الیەن كەسێكی س���ێیەمەوە ،شی بكرێتەوە بۆ
ئەوەی دڵنیا بین لەوەی كە باوەڕ پێ كراون .پێویستە لێدوان
و زانیاری و ئەزموون و مەعریفەی كەسی سێیەم بە رێژەی
 %100دروس���ت بێ���ت .ئەو كات دەگەین���ە دەرەنجامی ئەوەی
چەند باوەڕ پێ كراوە ،بە پێی ئەزموونی خۆیان راس���تییەكان
باس دەكەن .ئەمە پرۆس���ەیەكی دوور و درێژە لە زانیاری و
راس���تی و مەعریفە ،كە لە قوتابخانەی ناالند و مامۆس���تایانی
ناالن���د و نەریتی هیندییەوە س���ەرچاوەی گرتووە .لەوێوە بۆ
تیبیت هاوردە كراوە .هیندییەكان هەموو ش���تێكیان هەناردەی
دەرەوەی ك���ردووە ،هیچی���ان الی خۆی���ان نەهێش���تووەتەوە.
زاراوەی (ئەهیمسا) واتە هەناردە كردن .ئەو زاراوەیەم لەگەڵ
گاندی و نیڵسۆن ماندێال و تەنانەت یاسیر عەرەفاتیش بەكار
هێن���ا ،كە هەموویان پیادەی ئەهیمس���ایان دەكرد .لەبەر ئەوە
پێویستە بەردەوام بن لە بەرهەم هێنان لە سەر ئاستی لۆكاڵ
ل���ە ناو واڵتدا .پێم وایە ئەو میت���ۆدەی ئێوە پیادەتان كردووە
پێی دەگوترێت میتۆدی ناخۆپەرس���تی ،چونكە هەموو شتێك
ب���ۆ دەرەوە دەبەخش���ن ،هیچ بۆ خۆتان ناگێڕن���ەوە ،دەتوانن
توێ���ژی گەنجان فێری ئ���ەم بەها پی���رۆز و میتۆدانە بكەن لە
س���ەر دوو ئاس���تدا ،ئاس���تی نەریتی دێرین و ئاستی زانستی
خس���تنە رووی دەرەنجام���ەكان ،بە تێكەڵەی ئەو دوو ئاس���تە
دەتوانن گەنجان پەروەردە بكەن.
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داالی الم���ا :لە روانگەی بوودیزم���ەوە ژیان تەنیا یەك جار
نییە ،بەڵكوو پرۆس���ەیەكی بەردەوام���ە وەكوو بازنە دووبارە
ژیان���ەوەی تێدایە و هەمیش���ە لە خوالنەوەدای���ە .جارێكیان لە
خەونم���دا بیرەوەری���ی ژیانی راب���ردووم بینیی���ەوە ،پێم وایە
قوتابی بووم یان مامۆس���تا لە هیندس���تان ،لەب���ەر ئەوە ئێمە
چەندی���ن ژیان دەبینین ،ل���ە هەر ژیانێك���دا مۆركێكی بچووك
لەگەڵ خۆمان هەڵدەگرین ،دەزانم ئەمە زەحمەتە تێگەیشتنی،
بەاڵم بە بێ هەوڵدان ناتوانین لێی تێبگەین .سیكۆالرەكان باش
لەم بابەتە تێدەگەن چونكە ئەوان پێوەی ماندوو بوون و خۆم
بە بێ هەوڵدان تێگەیشتووم ،تێگەیشتنی من لەگەڵ تێگەیشتنی
س���یكۆالرەكان هاوتەریبە .من خۆم پاش ئەوەی ئەم بابەتەم
خوێندەوە گوتم :رەنگە راست بێت چونكە هەندێك بیرەوەریی
دێت���ەوە یادم ،كە هی ئەم ژیانەم نییە ،لەوانەیە هی ژیانەكانی
پێش���ووم بێت ،بۆیە گەیش���تمە ئەو قەناعەتەی چەندین ژیانم
بینی���وە ،بێگومان ئەم ژیانەمان ب���ە الی پەیڕەوكەرانی ئایینی
ئیمانی پێی دەڵێن (هەموو ش���تێك لە الیەنی خوداوە دروست
ك���راوە ،بۆیە تەنیا خودا دەزانێت ئەم ش���تە راس���ت بێت یا نا
ئێمەی مرۆڤ نايزانين) .لە نێو هاوڕێكانیش���مدا هەندێك هەیە
كە هەر وشەیەك بڵێم ،تێم دەگەن ،بەاڵم بەشێكی تریان هەیە
چەندین جار قسەكانم دووبارە دەكەمەوە ،كەچی وێڕای ئەوە
هێش���تا تێنەگەیش���توون .ئەگەر ب���ە وردی بگەڕێین ،هەندێك
م���ۆرك و بیرەوەریی بچووكمان لە ژیانی رابردوو ،لە ژیانی
ئێس���تامان دەدۆزین���ەوە ،ب���ە قوتابییەكانم دەگوت (كەس���تان
پێش���بینیی ئ���ەوە نەكەن لە ماوەی  3س���اڵدا ببن���ە بوودیزم و
بگەنە رۆشنایی ،ئەوە پڕوپاگەندەی كۆمۆنیستانە) .گەیشتن بە
هەقیقەت چەندین (ئیونس) دەخایەنێت ،لەوانەیە سەدان هەزار
ژی���ان یان ی���ەك ملیۆن ژیان بخایەنێت ت���ا دەگەینە هەقیقەت،
بەاڵم كە ئاراس���تەی مێش���كمان لە سەر رێچكەی بیركردنەوە

دان���ا ،وەكوو س���ندووقێك بیكەینەوە ،ئ���ەو كات ئێمە ژیان لە
دوای ژی���ان بەردەوام لە س���ەر ئەو رێب���ازە دەڕۆین ،لە هەر
ژیانێكدا جۆرە پێش���كەوتنێك لە رێچكەكەمان وەدی دەهێنین.
ب���وودا بۆ خ���ۆی ئام���اژەی داوە بە  3كۆمپڵی���س ئیونس ،كە
جۆرە پێداگیرییەك لە ناخماندا دروست دەكات ،ئەگەر قوتابی
لە ماوەی سێ ساڵدا بگاتە رۆشنگەری ،ئەو قوتابییە دوو جار
هیواب���ڕاو دەبێـت و باوەڕی بە ئایینەكەی نامێنێت .باش���ترین
ش���ت ئەوەیە بیر بكەنەوە و جەخت بكەنەوە لە س���ەر ئیونس
ئیونس ئیونس .زۆربەتان دەزانن بایەخ و س���وودەكانی نوێژ
چەندە ،چونكە تا فەزا و خاك مابێت منیش هەم ،بۆیە پێویستە
لە خزمەت بەردەوام بین ،ئەمە ئامانجێكمان پێ دەبەخش���ێت،
ژیانمان مەبەس���تدار دەكات و لە ئاكامدا ئەو فاكتەرانە بۆمان
دەبنە س���ەرچاوەیەك بۆ دروس���ت بوون���ی قەناعەتی ناخ .لە
ناخ���ەوە بەهێ���ز دەبین ،هەروەه���ا دەبێتە س���ەرچاوەیەك بۆ
پێداگیریمان.

داالی الما :بۆ بەیانی ،ئێس���تا دەمەوێ���ت پێداچوونەوەیەكی
تێكستەكە بكەم و بە وردی وەاڵمت بۆ بدۆزمەوە؛ سەبارەت
بە خۆم وەكوو پەرستارێك پشوو دەدەم و چا دەخۆمەوە و
بسكویت دەخۆم ،پاشان دروود بۆ بوودا دەنێرم ،دواتر  8تا
 9كاژێر دەخەوم بەیانی وەاڵمت دەدەمەوە ،سوپاس.
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دوایین پرسیار :پایەدار “داالی الما” پرسیارەكەم لە
س���ەر تێكستی ئەتیش���ایە لە دێڕی ژمارە  55كە باسی
چەمك دەكات و چۆنیەتی بوونی بە بنەمایەك بۆ لەش
س���اخی ،كەمێك ئەو دێڕەم بۆ ش���ی بك���ەرەوە ،چونكە
زۆر چڕ و ئاڵۆزە؟
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ئ���ەم موحازەرەیە لە 2011/3/31دا ،وات���ە تەنیا دوای تیپەڕ
بوون���ی نزیكەی چوار مانگ بە س���ەر خۆپیش���اندانی واڵتانی
عەرەب پێشكەش كراوە.
ئەم موحازەرەیە لە ئامۆژگای (لی كوان یوو) بۆ سیاسەتیگش���تی لە سەنگافوورا پێش���كەش بەو قوتابیانە كراوە ،كە بۆ
بەدەس���ت هێنانی پس���پۆری لە حوكمڕانیدا ،ل���ەو ئامۆژگایەدا
دەخوێنن.
تۆنی بلێر لەم موحازەرەیەدا باس���ی ئەزموونی  10س���اڵیس���ەرۆك وەزیرانی���ی خۆی و چ���وار جار دۆڕاندن���ی پارتی
كرێكاران���ی بەریتانیا دەكات ،لە ماوەی ئەزموونی  18س���اڵی
ئۆپۆزس���یۆن و  10س���اڵی حوكمڕانی���دا ،دەیەوێ���ت  10وان���ە
سەبارەت بە حوكمڕانی باس بكات.

ئاستەنگ و دەرفەت لە دنیای جیهانگیریدا

 10وانە بۆ حكومرانی لەسەدەی بیست و یەك
ل���ە ڕاس���تیدا خاڵێكی دەس���تپێك كە م���ن بە باش���ی دەزانم
بۆ قس���ە ك���ردن لەب���ارەی حكوومەت���ەوە ،ئەوەیە ئێمە س���ێ
ج���ار هەڵبژاردنمان لەس���ەر یەك بردەوە ،لەب���ەر ئەوەی من
گفتوگۆیەك���م ل���ە یادە لەگ���ەڵ ئەندامان���ی پارتەكەم���دا ،دوای
ئەوەی وەك پارتێكی سیاس���ی ،وەك پارتی كرێكاران ،تااڵوی
چوارەم شكستی هەڵبژاردنی یەك لە دوای یەكممان چەشت،
كە ئێمە بۆ ماوەی  18س���اڵ لە بەرەی ئۆپۆزس���یۆندا بووین،
پێش ئەوەی ببمە سەرۆك وەزیران .ئەمەش كاتێكی دوور و
درێژە .من ئەو گفتوگۆیەم لە بیرە لەگەڵ یەكێك لە چاالكوانانی
پارتەكەدا ،كە ئافرەتێك بوو (ئەمە دوای چوارەمین شكستمان
ل���ە هەڵبژاردنەكاندا) پێی گوتم .:ئ���ەوە بۆ چوارەمین جارە لە
س���ەر ی���ەك خەڵكی بەریتانی���ا ئێمە ڕەت دەكەن���ەوە ،ئایا ئەم
خەڵكە چ كێش���ەیەكیان هەیە؟ ئەمەش خاڵێكی دەسپێكی باشە
بۆ ئەوەی لێیەوە باس لە سیاس���ەت لە ڕۆژگاری ئێس���تادا و
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حكوومەت لە ڕۆژگاری ئێس���تادا بكەین .پێم وایە لە س���ەدەی
بیس���ت و یەكدا ،زۆر زۆر جیاوازە وەك لە س���ەدەی بیستەم،
ئەویش لەبەر ئەو هۆكارانەی دواتر شییان دەكەمەوە .من پێم
وایە ئێمە لە ڕۆژگارێكدا دەژین ،كە من پێی دەڵێم حكوومەتی
ڕۆژگاری دوای ئایدیۆلۆژی���ا ( .)post-ideological eraل���ەوەدا
مەبەس���تی م���ن ئەوە نییە ك���ە ئایدیاڵەكان بای���ەخ و گرنگییان
نییە .ئومێدەكە ئەوەیە هەمیش���ە ئایدیاڵەكان بایەخیان هەبێت،
ئەم���ەش ه���ۆكاری ئەوەیە بچین���ە سیاس���ەتەوە و بچینە نێو
بواری خزمەتگوزاریی گش���تییەوە ،بەاڵم پێم وایە ئەو دابەش
بوونە بنەڕەتییەی لە نێوان چەپ و ڕاس���تدا لەس���ەدەی ()21
دا هەی���ە ،هەم���ان ئەو دیاردەیە نییە كە لە س���ەدەی بیس���تدا
هەبوو .بە هەر حاڵ ،ئەوە بە مانای ئەوە نایەت كە تۆ پارتی
كرێ���كاران و پارت���ی نەریتپارێزانت نابێت لە ژیانی سیاس���یی
بەریتانیادا ،هەروەه���ا پارتی دیموكرات و پارتی كۆماریت لە
ئەمری���كادا نابێ���ت .هەمەڕەنگییەكی جیاوازی چەپ و ڕاس���ت
هەیە ،بەاڵم ئەگەر بیر لە سەدەی بیست بكەیتەوە ،ئەو دابەش
بوونە بنەڕەتییەی كە هەبوو ،لە بوونی كۆمۆنیزم و فاش���یزم
و لە بوونی سەرمایەداری بەرانبەر بە سۆشیالیزمدا ،ئەوا من
پێش���نیاری ئەوە دەكەم كاتێك س���ەدەی بیست كۆتایی هات،
خەڵكێك���ی زۆر ،ك���ەم تا زۆر هەس���تی ئەوەیان بۆ دروس���ت
ب���وو ،كە دەبێت هاوس���ەنگییەك لە نێوان دەوڵ���ەت و بازاڕدا
هەبێ���ت ،لە نێ���وان كەرتی گش���تی و كەرتی تایبەت���دا .كەواتە
هێش���تا ئ���ەو دابەش بوونان���ە بەردەوامییان دەبێ���ت ،بەاڵم لە
بوارێكی تەس���كتردا .پێم وایە لە دابەش بوونی سیاس���ەت لە
نێوانی چەپ و ڕاستدا ،ئەوە گرنگە كە من پێی دەڵێم كرانەوە
ل���ە بەرانبەر داخران���دا ( .)Open v. Closedبە زمانێكی دی،
كاتێك ل���ەم ڕۆژگاری جیهانگیرییە دەڕوانیت ،كە جیهان لێك
نزی���ك بووەت���ەوە ،ئایا ت���ۆ لە ئاس���تیدا كراوەیت؟ ك���راوە بە
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مانای تێڕوانینت لە ئاست ئەوانی دیكەدا ،تێڕوانینت لە ئاست
ئابووریدا ،كرانەوە بە مانای ئامادە بوونت بۆ فێربوونی ئایدیا
و بۆچوونەكان لە هەر كوێیەكەوە بێن ،یان دەتەوێت بە سەر
خۆتدا دابخرێیت لە بەرانبەر ئەم هێزی جیهانگیرییەدا؟ ئایا لە
ڕووی ئابووریی���ەوە دەتەوێت پارێزبەند بیت ()protectionist؟
ل���ە ڕووی كەلتووریی���ەوە دژ ب���ە كۆچب���ەران بی���ت (Anti-
)Immigrant؟ ل���ە ڕووی ئ���ەوەی چۆن لە جیه���ان دەڕوانیت،
پارێ���زگاری ل���ەوە بكەی���ت كە هەت���ە؟ واتە بە س���ەر ئەگەری
گۆڕاندا نەكرێیتەوە .پێم وایە ئەوەی لەم كاتەدا گرنگە ،بریتییە
ل���ە كران���ەوە بەرانب���ەر بە داخ���ران ،وەك چ���ەپ بەرانبەر بە
ڕاس���ت .من دەڵێم ئەگەر سەدەی بیست و یەك لەبارەی هەر
بنەچەخوازیی���ەك ( )fundamentalismبێت ،ئەوا بنەچەخوازیی
ئایین���ی یان كەلت���ووری دەبێت ،نەك بنەچەخوازیی سیاس���ی،
ئ���ەوەش بە مانای نەریتیان���ەی دەس���تەواژەكە .خاڵێكی دیكە
لەبارەی سیاس���ەت و حكوومەتەوە ،كە من دە ساڵ سەرۆك
وەزیران بووم ،لە ڕوانگەی ئەزموونەوە قسە دەكەم ،هەندێ
جار ئەزموونی ش���یرین و هەندێ جار ئەزموونی تاڵ بوون،
ئەوەیە دەست نیشان كردنی ئەوەی پێویستە چی بكەیت؟ زۆر
ئاسانترە لە ئەنجامدانی ،ڕەنگە ئێوە لە ژیانی خۆتاندا ئەمەتان
بە زۆری بۆ دەركەوت بێت ،بەاڵم كاتێك لە واڵتانی جیاوازی
جیه���ان دەڕوانم ،كە من كار لەب���ارەی حوكمڕانییەوە دەكەم
لە جیهاندا ،ئەوەی بە ڕاس���تی ئاسانە ئەوەیە ،كە تێڕوانینێكی
مەزن���ت هەبێت لەبارەی ئەوەی پێویس���تە واڵتەكەت بیكات و
ئەنجام���ی بدات ،ئەوا بە ڕاس���تی قورس���ە ،ئەوەی���ە بیكەیت و
جێبەجێ���ی بكەیت .خوێندنی ئێوەش ه���ەر لەبارەی ئەمەوەیە،
لەبەر ئەوەی كردنی پەیوەستە بە بەرژەوەندی و سیستەم و
میكانیزمەكانی جێبەجێ كردنییەوە .ئەو شتانەی ڕەنگە سادە
دەربك���ەون ،بەاڵم ب���ە ڕاس���تی زۆر دژوار و زۆر ئاڵۆزن .لە
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ڕووی ڕۆش���نبیری و سیاس���ی و تەنانەت كۆمەاڵیەتیش���ەوە.
كەوات���ە كاتێ���ك ئێس���تا ل���ە حكوومەت و سیاس���ەتی گش���تی
دەڕوانین ،ئەوا ئەم كارە لە ڕۆژگاری دوای ئایدیۆلۆژیا و لە
ڕۆژگارێكدا دەكەین ،كە ئاس���تەنگی سەرەكی جێبەجێ كردنی
كردارەكییە ،كە بە زۆری ڕووبەڕووی داڕێژەرانی سیاسەتی
گش���تی دەبێتەوە .ئێستاش دێمە س���ەر تەركیز كردن لە سەر
ئ���ەو وانانەی وەك س���ەرۆك وەزیران فێری���ان بووم .من دە
وانەم بۆتان هەڵبژاردووە.
وانەی یەكەم:
خەسڵەتی س���ەرەكیی جیهانی ئەمڕۆ بریتییە لە ڕەوتی ئەو
گۆڕانكاریی���ەی ڕوو دەدات ،واتە بە چ خێراییەك ڕوو دەدات
و چ���ۆن نەت���ەوە و كۆمپانیاكان ،تاكە ك���ەس و كۆمپانیاكان،
ناچارن خۆیانی لەگەڵدا بگونجێنن؟ تاقە شتێك كە لە هەمووی
دژواترە ،گۆڕان لە فۆرم���ی جیاوازدا دێت ،وەك تەكنەلۆجیا،
چونك���ە من بە بیرم دێت ،ڕاس���تەوخۆ دوای ئەوەی پۆس���تی
س���ەرۆك وەزیران���م جێ هێش���ت ،چونك���ە كاتێك س���ەرۆك
وەزیرانیت ،هەمیشە بە دەورتەوەن ،ڕێكاری ئەمنی و هەموو
ئەو پرۆسانەی دیكە بە تایبەتی ،ڕێگەیان نەدا مۆبایلم هەبێت.
من هەرگیز خاوەنی مۆبایل نەبووم كاتێك سەرۆك وەزیران
بووم ،لەبەر ئەوە لەگەڵ یەكەمین ڕۆژی جێ هێشتنی پۆستی
س���ەرۆك وەزیراندا ،بوومە خاوەنی یەكەم مۆبایلی خۆم .من
زۆر پێ���ی خۆش���حاڵ بووم ،لەب���ەر ئەوەی ئەم���ە هەنگاوێكی
گ���ەورە ب���وو لە ژیانمدا ،لەب���ەر ئەوە بڕی���ارم دا نامەیەك بۆ
هاوڕێیەكم بنێرم ،بۆم نووس���ی س�ڵ�او ،چۆن���ی؟ بەاڵم لەبەر
ئ���ەوەی نەمدەزان���ی ن���اوم ل���ە س���ەر نامەكە دەرناچ���ێ ،ئەوا
هاوڕێك���ەم بۆی نووس���یمەوە ،ببورە بەاڵم ت���ۆ كێیت؟ منیش
گوتم ئەوە تەنیا بیس���ت و چوار سەعات تێپەڕیوە ،سیاسەت
پیش���ەیەكی قورسە .ئێستاش دێمە سەر ئای پاد ( ،)IPadئەمە
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جیاوازیی نەوەكانە ،من كوڕێكی دە سااڵنم هەیە ،سێ منداڵی
گەورەتریشم هەیە ،لەگەڵ كۆڕێكی دە سااڵنەدا ،چەند مانگێك
دواتر من (ئای پاد)م بەدەس���ت گەیش���ت و تەلەفۆنم بۆ كوڕە
دە سااڵنەكەم كرد .پێم گوت :پێم وایە هەواڵێكی زۆر خۆشم
پێی���ە بۆت ،ش���تێكم بۆت پێیە ناوی (ئای پ���اد)ە .گوتی دەزانم
ئای پادە چییە ،بەاڵم چەند ئەپلیكەیش���ن ()Applicationsی
هەیە؟ ئەمە ئەو جیهانەیە كە ئێس���تا هەیە .كەواتە تەكنەلۆجیا
ئاڵوگۆڕ بە سەر ژیاندا دەهێنێت ،هێزیش لە ڕۆژئاواوە بەرەو
ڕۆژه���ەاڵت دەگوازرێت���ەوە .ئەمە زۆر ڕوونە ،ن���ەك تەنیا بە
هۆی هەڵكشانی چین و هیندستانەوە ،بەڵكوو بە هۆی تەواوی
نەتەوەكان���ی ئ���ەم ناوچەیەش���ەوە .لەبەر ئ���ەوە كاتێك دێیتە
ئێرە ،لەم قوتابخانەی سیاس���ەتی گش���تییەدا ،ئەوا لە ڕاستیدا
دێیتە یەكێك لە س���ەنتەرەكانی سیاس���ەتی گشتی لە جیهاندا.
س���ەنگافوورە كە واڵتێكی بچووكە ،بەاڵم ئەمە نیشانەیەكە بۆ
ئەو ڕاستییەی كە خەڵكی لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوادا ،بە دوای
بیرۆكەكاندا دەگەڕێن .ئەمەش قورسە ،بە تایبەتی بۆ ئەوانەی
لە ڕۆژئاوان ،لەبەر ئەوەی ئێمە ڕانەهاتووین لە سەر گۆڕانی
پەیوەندیی هێز .مەسەلەیەكی دیكە بریتییە لەوەی جیهان زۆر
پێك���ەوە بەس���تراوە .كەواتە ئەم گۆڕانكاریی���ە زۆر خێرا ڕوو
دەدات .جیهانی���ش پێكەوە كۆ دەكاتەوە ،لە ڕێی تەكنەلۆجیاوە
دەیگۆڕێ���ت ،هێزی���ش پتر ب���ەرەو ڕۆژه���ەاڵت دەڕوات ،نەك
ڕۆژئاوا .هەمو ئەمانە ئاس���تەنگی گەورە بۆ خەڵك دروس���ت
دەكەن.
وانەی دووەم:
وان���ەی دووەم ئەوەیە كە ئەو خەڵكانەی لە پێگەی ئێوەدان،
ل���ە پۆس���تی پەیوەندی���دار ب���ە خزمەتگوزاری���ی گش���تی ی���ان
حكوومەت���دان ،ك���ە بایەخ بە ش���تانی دەدەن .ئ���ەو خەڵكانەش
دەگۆڕێ���ن ،لە واڵتێكی وەك واڵتەكەی من و لە واڵتێكی وەك
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ئێ���رەش دەگۆڕێ���ن ،بەاڵم بە ش���ێوەیەكی گش���تیتر ،دەگۆڕێن
لەب���ەر ئەوەی هەڵكش���انێك هەیە ل���ەوەی دەتوانن چی بكەن؟
هەڵكش���انێك هەی���ە ل���ە چاوەڕوان���ی و خەونەكانیان���دا ،كە بە
ڕەوتێك���ی خێراش هەڵدەكش���ێت .ئەو شۆڕش���ەی حاڵی حازر
ل���ە ڕۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���تدا ڕوو دەدات ،چەندی���ن هۆكاری
جی���اوازی هەیە ،بەاڵم یەكێك لەو هۆكارانەی جێی س���ەرنجە
ئەو ڕاستییەیە ،كە ئێستا خەڵكی بە سایەی سۆشیال میدیاوە
پتر هۆش���یارن ،بەوەی چی لە جیهاندا دەگوزەرێت و خەڵكی
چۆن لە جیهاندا دەژین؟ هەروەها بەوەی دەتوانن چۆن بژین،
ك���ە ئەگەر خەونەكانی���ان بهێندرێنە دی؟ خەونەكانیش���یان بە
ڕەوتێك���ی خێرادا هەڵدەكش���ێن .كەواتە ئەوەی پێش���تر قابیلی
قب���ووڵ ب���وو ،كاتێك بڕی���ارت بدایە پێیان ببەخش���یت ،دەبوو
ئەوانی���ش قبووڵی بكەن ،ئێس���تا چ���ی دی خەڵكی ئەوە قبووڵ
ناكەن .ئەوەی جێی سەرنجە ئەوەیە لە حكوومەتیشی قبووڵ
ناكەن .كەواتە ئێس���تا خەڵكی چاوەڕوان���ی ئەوەن حكوومەت
وەاڵمیان بداتەوە ،چاوەڕوانن حكوومەت ئامادە بێت بۆ هێنانە
دیی ئەو خەونانە .ئەگەر حكوومەتیش ئامادە نەبێت بۆ هێنانە
دیی ئەو خەونانە ،ئەوا ئەوان ئامادەن بە خێرایی گوزارش���ت
لە هەس���تی خۆیان بكەن ،هەندێ جاریش بە ش���ێوەیەك ئەم
كارە دەكەن ،كە تەواوی پرۆس���ە سیاس���ییەكە ناس���ەقامگیر
دەكەن ،ئەمەش دەمباتە سەر وانەی سێیەم.
وانەی سێیەم:
كەوات���ە گۆڕانكارییەك���ە ب���ە ڕەوتێكی خێ���را ڕوو دەدات و
چاوەڕوانیی خەڵكیش لە هەڵكش���اندایە .كەواتە ئەمە سێیەمین
ئاستەنگی بەردەمی حكوومەتە ،ئەمەش بابەتی وانەی سێیەمە.
ل���ەم جیهان���ی گۆڕانكاریی���ەدا بۆ هێنان���ە دیی ئ���ەو خەونانە،
پێویس���تە حكوومەتەكانیش گەشە بكەن .ئەگەر حكوومەت لە
جێ���ی خۆیدا بمێنێتەوە و ئەگەر خزمەتگوزاریی گش���تی وەك
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پێش���ووتر بێت ،ئەوا لە بری ئ���ەوەی گۆڕانێك بێتە ئاراوە كە
پەرەس���ەندن لە خۆ بگرێت ( ،)Evolutionary Changeكە
گۆڕانكارییەكی ئەرێنی و سوودبەخش���ە ،دەبینین گۆڕانكاریی
شۆڕشگێڕانە ()Revolutionary Changeدروست دەبێت.
ئەوەش زیاتر مایەی نادڵنیایی و گومانە ،لەبەر ئەوەی هەمیشە
كێشەی شۆڕشەكان ،كە من بە هەموو ئەو خەڵكانە دەڵێم كە
چاودێریی ڕووداوەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكەن ،گرنگ
ئ���ەوە نییە (شۆڕش���ەكان) چۆن دەس���ت پێ دەك���ەن ،بەڵكوو
چۆن كۆتاییان دێت؟ بەاڵم یەكێك لە ڕواڵەتەكانی بێ ئەندازە
گرن���گ ل���ە رووی خۆ الدان لە ش���ۆڕش و ب���اوەش گرتنەوە
ب���ۆ پەرەس���ەندن ،ئەوەیە حكوومەت خۆی پەرە بس���تێنێت و
بەرەو پێش���ەوە بچێت ،ئەگ���ەر حكوومەت ئ���ەم كارە نەكات،
ئەوا دووچاری گیروگرفت دەبێت .ئەمەش بۆ خاڵی چوارەمم
دەبات.
وانەی چوارەم:
وان���ەی چ���وارەم ئەوەیە ،ب���ە تێڕوانینی من ئێس���تا چەمكی
حكوومەتیش لە پەرەسەندندایە ،كە بە هەمان شێوەی كەرتی
تایب���ەت پ���ەرە دەس���تێنێت ،وەك ئ���ەوەی ئێس���تا كار دەكات.
هەڵبەت دەبێت كەرتی گش���تی پەرە بس���تێنێت ،بە بێ ئەوەی
دیسپلینەكانی بازاڕ ناچاری بكەن ئەم كارە بكات .ئەگەر ئێستا
لە كەرتی تایبەت بڕوانیت ،ئەگەر لەوەش بڕوانیت كە خەڵكی
چ���ۆن دەژین؟ ئێ���وە چۆن دەژین؟ یان ئ���ەوەی چۆن خەڵكی
لە واڵتەكەی مندا پش���وو بەس���ەر دەبەن ،یان دەچنە دەرەوە
بۆ ش���وێنان ،یاخود تیكیتی سینەما یان شانۆ دەبڕن ،ئەوا بە
ش���ێوەیەك دەیكەن كە كۆنتاكتێكی ڕاستەوخۆ دروست بێت،
ی���ان بژاردەگەلی جیاوازیان لە بەردەمدا بێت لەبارەی ئەوەی
چ���ۆن ئەو كارە دەكەن؟ ئاخۆ چاوەڕێ دەكەن پرۆس���ەكە بە
ش���ێوەیەك لە كەرتی تایبەتەوە بێت ،كە وەاڵمی خواستەكانی
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تاكە ك���ەس بداتەوە .حاڵی حازر كەرتی گش���تیش دووچاری
هەمان ئاس���تەنگ بووەتەوە ،ئایا دەبێت كەرتێك كە كۆنتڕۆڵ
ك���ردن و س���ەركردایەتی كردن���ی تێدا بێ���تCommand and( :
 ،)Control Sectorكە خەڵكی ئەوەی پێیان دەدرێت بە دەستیان
بگات ،هەروەها لە بری ئەوەی حكوومەت لە باشترین حاڵەتدا
بە شێوەی باوكایەتی :پاترنالیستك ( )paternalisticكار بكات،
كە شتەكان بدات بە خەڵك ،لە بری ئەوە پێویستە حكوومەت
ببێت���ە س���تراتیژێك ،ك���ە تێی���دا ئامانجەكە كۆنت���رۆڵ كردن و
سەركردایەتی كردن ( )Command and Controlنەبێت ،بەڵكوو
تواناداری و تواناسازی ( )Enable and Empowerبێت ،چونكە
ئەوەی خەڵك بە ڕاس���تی ل���ە حكوومەتی دەوێ���ت ،ئەوە نییە
حكوومەت پێیان بڵێیت چی بكەن؟ واتە حكوومەت لە سەرووی
ئەوانەوە نەبێت ،بەڵكوو ئەوان دەیانەوێت حكوومەت لە خوار
ئەوان���ەوە بێ���ت ،كار بكات ب���ۆ توانادار كردن و تواناس���ازیی
ئ���ەوان ،بۆ ئەوەی بتوانن ئەو بڕیاران���ەی خۆیان دەیانەوێت،
لە ژیانی خۆیاندا بیدەن .هەندێ كەس دەڵێن ئەمە بۆ واڵتانی
دەوڵەمەند ڕاستە ،بەاڵم ئەمە تەنانەت بۆ هەژارترین واڵتیش
ڕاستە .ئەوەی ئێستا لە حكوومەتەكانیان چاوەڕوانی دەكەن،
بریتیی���ە ل���ە پێدانی دەرفەت پێی���ان ،ئەوەیە ل���ە ژیاندا هەل و
دەس���پێكێكیان پێ بدات .جێ هێشتنی ئەو ئایدیایەی لەبارەی
حكوومەت���ەوە هەیە ،كە بریتییە لە بیرۆكراس���ییەكی گەورە و
ق���ورس و زەبەالح و توند ،ب���ۆ حكوومەتێك كە كار بكات بۆ
توانادار كردن و تواناس���ازی ،كارێكی قورسە .ئەمە پێویستی
بە چاكسازی و گۆڕانكاری هەیە.
سەرجەم حكوومەتەكان لە ڕۆژگاری ئێستادا ،ڕووبەڕووی
هەمان ئاس���تەنگ بوونەتەوە .ئاخۆ دەتوانێت ئەو چاكسازییە
بە چ ڕەوتێكی خێرا بكات؟ ئایا ئەو چاكسازییە تا چ ڕادەیەك
چاكس���ازییەكی ق���ووڵ دەبێت؟ ئەم���ە كێش���ەكەیە ،لێرەدا من
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لە گۆش���ەنیگای ئەزموونەوە قس���ان دەك���ەم .بەجێ گەیاندنی
گۆڕانكاری قورس���ە ،خەڵكیش حەز ب���ە گۆڕانكاری ناكەن .بە
پێ���ی ئەزموون���ی خۆم ،هەمیش���ە خەڵكی لەگ���ەڵ گۆڕانكاریی
گش���تیدان ،لە بنەڕەتدا ئەوان لەگ���ەڵ گۆڕانگاریدان بۆ ئەوانی
دی ،بەاڵم كاتێك مەسەلەكە دێتە سەر گۆڕانكاری لە خۆیاندا،
ئ���ەوا هەندێ نیگەران دەبن .ئەگەر بە ڕاش���كاوی بدوێم ،ئەوا
هەن���دێ جار بەرهەڵس���تی دەك���ەن .كەواتە من ئ���ەوەم بەدی
كرد ،كە شێوازێك هەیە بۆ هەر گۆڕانگارییەك كە تۆ بتەوێت
بكەی���ت ،پێم وای���ە لە هەموو ڕێكخراوێكدا ئەمە دروس���تە .تۆ
پێش���نیاری گۆڕان���كاری دەكەیت ،خەڵكی پێ���ت دەڵێن ئەمە بە
ڕاس���تی بیرۆكەیەكی زۆر خراپە .كاتێك گۆڕانگاری دەكەیت،
ئەوە دۆزەخێكە بۆ خۆی ،هەڵبەت كاتێك گۆڕانكاری دەكەیت،
خۆزگ���ە دەخوازیت زیاترت بكردایە ،ئەمە ئەزموونی منە .من
هەوڵی گۆڕێنی سیس���تەمی چاودێریی تەندروس���تی خۆمانم
دا ،ل���ە بەریتانی���ا .هەن���دێ گۆڕانكاری���ی دیاری ك���راوم كرد،
ب���ەاڵم س���ەرلەبەری گۆڕانكارییەك���ە ئازاربەخش ب���وو ،ئێمە
ڕاه���ات بووین كە ڕووب���ەڕووی بەرهەڵس���تیی زۆر ببینەوە،
ب���ە تایبەتی ل���ە الیەن ناوەندەكانی پزیش���كییەوە ،هەمبەر بەو
گۆڕانكاریانەی من هەوڵی بەجێ گەیاندنم دەدان .لە ڕاس���تیدا
ئێمە لە ناوەڕاس���تی پرۆسەی چاكسازی كردن لە سیستەمی
چاودێری���ی تەندروس���تیدا بووین ،كە بە داخ���ەوە ناچارم بۆ
نەشتەرگەرییەكی بچووك بچمە نەخۆشخانەیەكەوە .چوومە
نەخۆشخانەكە و لە سەر جێیەك لە نەخۆشخانەكەدا ڕاكشام.
پزیش���كی سڕكەر هات سرنجێكی گەورەی پێ بوو ،یان وەك
س���رنجێكی گەورە دەردەك���ەوت و خۆی بە س���ەر جێیەكەدا
چەمان���دەوە و پێی گوتم :س���ەرۆك وەزیران ،ڕەنگە ئەمە دوا
دەرف���ەت بێت كە پێت بگ���ەم ،ئەمە دەس���پێكێكی باش نەبوو.
ئنج���ا گوتی :من ب���ە تەواوەتی دژی چاكس���ازییەكانی تۆم لە
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سیس���تەمی چاودێری���ی تەندروس���تیدا .كەوات���ە ئەم���ە تەواو
قورس���ە ،خۆش���گوزەرانی و خزمەتگوزاری���ی گش���تی ،ئێ���وە
دەبین���ن ئێس���تا چی لە ئەوروپ���ادا ڕوو دەدات؟ هەموویان بە
ئاستەنگی چاكسازییەوە پەیوەستن ،بە توانای حكوومەتەوە،
لەوەی بتوانێت بە خێراییەكی پێویست ،بەدەم پێویستییەكانی
خەڵك���ەوە بچێت ،لە ڕێی گەیاندنی چاكس���ازییەوە ،ئەگەرچی
چاكس���ازیش ڕووب���ەڕووی چەندی���ن بەرهەڵس���تی دەبێتەوە.
كەوات���ە وانەی چوارەم لە تێڕوانین���ی مندا بە تەواوی ڕوونە.
ل���ەم ڕۆژگارەدا ،حكوومەت دەبێت كار ب���ۆ توانادار كردن و
تواناس���ازیی خەڵك بكات و هێز بە خەڵك بدات ،كە س���وود و
دەسكەوت بە سەر خەڵكدا دابەش بكات.
وانەی پێنجەم:
وانەی پێنجەم ،كە لە ڕوویەكەوە بەشێكە لەوەی ،كە لێرەدا
س���ەنگافوورە نموونەیەكی جێی سەرنج و بایەخە .بە ڕاستی
لەم ڕۆژگارەدا حكوومەت پەیوەستە بە كاراییەوە ،پەیوەستە
ب���ە دابی���ن كردن و بە ئ���ەداوە .ڕەنگ���ە ئەم���ە وا دەربكەوێت
كە ش���تێكی س���ەیرمان گ���وت بێ���ت ،لەبەر ئ���ەوەی كارەكانی
فەرمانگەكانی حكوومی ل���ە واڵتانی وەك بەریتانیا ،هەروەها
زۆر لەو فەرمانگە حكوومیانەی لە جیهاندا بۆمان دەمێننەوە،
بە زۆری پەیوەست بوون بە ئیدارەدانی شتەكانەوە .كاتێك من
لە ( :)downing streetداونینگ ستریت :بارەگای سەرۆكایەتیی
وەزیران���ی بەریتانیا) بووم ،پێ���م دەگوتن ئێوە دەتوانن هەزار
ه���ۆكارم بۆ بهێنن���ەوە بۆ نەكردنی كارێ���ك ،وەرن هۆكارێكم
بدەنێ بۆ كردنی كارێك .هەمیشە ئەوانەی لە پارتی كرێكاراندا
بوون ،وا ڕاهات بوون بڵێن :فەرمانگەكانی حكوومی لە بنەڕەتدا
پیالنگێڕییەك���ی پارتی نەریتپارێزان .منیش دەمگوت :ئەگەر وا
بوایە شتێكی زۆر باش دەبوو ،چونكە بە الی كەمەوە هەوڵی
كردنی ش���تێك دەدەین ،بەاڵم لە ڕاستیدا زۆر جار كە هەوڵی
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كردنی ش���تێكمان دەدا ،هیچمان نەدەك���رد .لە پەیوەند بەوەی
لەم رۆژگارەدا حكوومەت دەیكات ،سیستەم گرنگە ،میكانیزمی
دابین كردنی���ش گرنگە ،ئ���ەدای ئیدارەدانی���ش (Performance
 )Managementگرنگە ،سیاسەتیش گرنگە ،بوونی سیاسەتێكی
دروست گرنگە .شتێك لەبارەی سەنگافوورەوە جێی سەرنجە
و ه���ۆكاری ئەوەی���ە ،كە بۆچ���ی حكوومەتێك���ی كارای هەیە؟
ئەمەش ب���ە ئایدیای جیهان���ی دوای ئایدۆلۆژیاوە گرێ بدەن.
هەڵب���ەت ئەو پرس���یارەی لە س���ەنگافوورە دەكرێ���ت ئەوەیە،
ئایا ئەمە س���ەركەوتوو دەبێ���ت و ئایا ئەمە كارا دەبێت؟ ئەوە
ڕاستە هەندێ جار هەوڵ دەدەن كارێك بكەن كە سەركەوتوو
نابێت؟ باشە پاشەكشە بكە و ڕێیەكی جیاواز بگرە بەر ،بەاڵم
پرسی جەوهەری لە پەیوەند بە كاری حكوومەت ئەوەیە ،ئەم
كارە ب���ە كارایی ب���كات و كاری دابین ك���ردن بكات؟ ئەمەش
ڕاماندەكێشێت بۆ وانەی شەشەم.
وانەی شەشەم:
وان���ەی شەش���ەم بریتیی���ە ل���ەوەی زۆر ل���ەم تەكنیكانە لە
بنەڕەت���دا تەكنیكی كەرتی گش���تین ،كە دەبێت بۆ سیس���تەمی
دابین كردنی كەرتی گش���تی هاوردە بكرێ���ن (Public Service
 ،)Deliveryئەم���ەش هەندێ جار زۆر قورس���ە ،لەبەر ئەوەی
ب���ە دڵنیاییەوە خەڵكانێكی زۆر هەن دەڵێن :لە سیس���تەمەكانی
وەك سیس���تەمی ئێمە ،كە كەرتی تایبەت پەیوەستە بە قازانج
و كەرتی گش���تی پەیوەستە بە خزمەتگوزارییەوە ،كەواتە لەم
الیەنەوە خەڵكانێك هەن خەریكی بەدەس���ت هێنانی قازانجن،
ل���ەو الیەش���ەوە خەڵكانێك هەن ك���ە خزمەتگوزاریی گش���تی
دابی���ن دەكەن .ه���ۆكاری ئەوەی ئەم جیاكردنەوەیەی ئێس���تا
جیاكردنەوەیەكی لە خش���تەبەرە ،ئەوەیە لە ڕاستیدا زۆر لەو
تەكنیكانەی لە كەرتی تایبەتدا نووس���راون بۆ هەڵسووڕاندنی
ئەدای���ان ،دەكرێت ل���ە كەرتی گشتیش���دا بۆ هەڵس���ووڕاندنی
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ئەدایان بەكار بهێندرێن .كەواتە ئەگەر تۆ فەرمانبەری كەرتی
گشتی بیت ،یان لێكۆڵینەوە لەبارەی حكوومەتەوە بكەیت ،ئەوا
لە ڕاستیدا گرنگە كە لێكۆڵینەوە لە تەكنیكی ئەدای ئیدارەدانی
دابین كردن بكەیت (techniques of performance management
 )to deliveryلە ڕاس���تیدا ئەمە یەكێك بوو لەو گۆڕانكاریانەی
م���ن لە بەریتانیادا كردم ،بۆ ئەوەی كارلێكێكی زیاتر لە نێوان
كەرتی گش���تی و كەرتی تایبەتدا دروست بێت .كەواتە دەستم
ب���ەم تازەگەرییە كرد ،خەڵكم لە كەرتی گش���تییەوە هێنایە ناو
كەرت���ی تایبەت .هەروەه���ا خەڵكم لە كەرتی گش���تییەوە نارد
ب���ۆ كەرت���ی تایبەت  ...نموونەیەكی س���ادە وەربگ���رە ،كە من
س���اڵ دوای س���اڵ خەباتم كرد بۆ هێنانە دی���ی گۆڕانكاری لە
بەریتانی���ادا ،ئەوی���ش بریتییە لە بەدەس���ت هێنان .مەبەس���تم
ئەوەیە هەر بەشێكی حكوومەت پێویستی بە بەدەست هێنانی
كەلوپ���ەل هەیە .ڕەنگە كۆمپیووت���ەر بێت و ڕەنگە مێز بێت و
ه���ەر چییەك بێت .ئەمە جیاواز نییە لە دابین كردنی كەلوپەل
ب���ۆ كەرتی تایبەت ،چونكە ڕەنگە دابین كردنی كەلوپەلەكە بۆ
خزمەتگوزاریی گش���تی بێت ،بەاڵم تەكنیكی بەدەس���ت هێنانی
باش���ترین بەها و باش���ترین مامەڵە ،تەكنیكێكە دەبێت كەرتی
تایب���ەت جێبەجێی بكات .ئی���دی لە كاتی بەدی هێنانی ئاڵوگۆڕ
بە س���ەر ئەم چەمكەی حكوومەت���دا ،ئاڵوگۆڕ لەوەی خەریكی
كۆنت���رۆڵ كردن و س���ەركردایەتی كردن بێ���ت ،كار بكات بۆ
توانادار كردن و تواناس���ازیی خەڵ���ك .كاتێك حكوومەت ئەم
پێگە ستراتیژییەی دەبێت ،ئەوا لە جێی خۆیدایە كە پەیوەندی
و هاوبەش���ایەتییەك لە نێوان كەرتی گشتی و كەرتی تایبەتدا
هەبێت .هیچ شتێك لەمانە پەیوەندییان بە پرسەكانی شەفافیەت
و گەندەڵی و هەموو ئەو پرسانەوە نییە ،بە دڵنیاییەوە دەبێت
جی���ا كردنەوەك���ە زۆر زۆر ڕوون بێ���ت ،بەاڵم ل���ە پەیوند بە
تەكنیكی ئەداوە .جا ئەوەی من دەمەوێت بە هەر كەسێكی بڵێم
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ك���ە دەیەوێت ژیانی خۆی لە كەرتی خزمەتگوزاریی گش���تیدا
بەسەر ببات ،لە ڕاستیدا ئەوە كەرتی خزمەتگوزاریی گشتییە
ك���ە خزمەتگوزاری دابین دەكەی���ت بۆ خەڵك ،بەاڵم ئەزموون
و ش���ارەزایی ل���ە كەرتی تایب���ەت و لە چۆنیەت���ی كار كردنی
وەربگ���رە ،لەبەر ئەوەی هێن���دەی ئەوان هەندێ جار لە ئیتیك
و دیسپلین و بەهای خزمەتگوزاریی گشتی فێری دەبن ،تۆش
دەتوانی���ت لە تەكنی���ك و میكانیزمی ئیدارەدانی ئەدا لە كەرتی
تایبەتدا فێر بیت.
وانەی حەوتەم:
ئەمەش ،كە ئەمە وانەی حەوتەمیشە ،بە سەر ئەوەدا جێبەجێ
دەبێت ،كە پێم وایە گرنگترین ش���تێكە و پێویس���تە حكوومەت
دابین���ی بكات .ئەویش بریتییە لە پەروەردەیەكی ئاس���ت بەرز
( .)High quality Educationب���ە دڵنیایی���ەوە پ���ەروەردە كلیلی
داهات���ووە ،كلیلی داهاتووە بۆ واڵتان���ی دەوڵەمەند و واڵتانی
هەژاری���ش ،ب���ۆ ئەو واڵتان���ەش كە داهاتیان م���ام ناوەندە ،بۆ
هەموو كەس���ێك .جیهانی ئەمڕۆ بەم شێوەیە بەڕێوە دەچێت،
ئەگەر خەڵكی پ���ەروەردە بكەیت ئەوا دەرفەتیان پێ دەدەیت.
ئەگەر پەروەردەیان نەكەیت ،ئەوا جێیان دەهێڵیت بۆ ملمالنێی:
مان���ەوە ب���ۆ باش���ترینە ( ،)Survival for the fittestكە زۆریان
ئەوەن���دە باش نی���ن بۆ ئ���ەوەی بمێننەوە ،مەس���ەلەكە ئا بەم
س���ادەییە .كاتێك هاتمە نێو حكوومەتەوە ،پەروەردە كارێكی
گەورەی لە پێش���ینە بوو بۆ من ،بەاڵم ئەوەی جێی سەرنجە،
ل���ە ڕەوت���ی كار كردنمدا وەك س���ەرۆك وەزی���ران ،هەروەها
پێش ئەوەی ببمە س���ەرۆك وەزیرانیش ،پرس���یاری ئەوەیان
لێ كردم :ئایا س���ێ پێشینەی س���ەرەكیی تۆ چین؟ ئەوە پێش
ئ���ەوەی هەڵببژێردرێم ،وەاڵمەك���ەی من ئەوە بوو :پەروەردە،
پەروەردە ،پ���ەروەردە .ئەوەی جێی بایەخ بوو ،ئەوە بوو من
بەو پابەند بوونە سەنتەراڵەوە ( )central commitmentدەستم
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پ���ێ كرد ،بەاڵم ل���ە ڕەوتی جێبەجێ كردندا ،ش���تگەلێكی جێی
س���ەرنجم لەبارەی پرۆس���ەی حوكمڕانییەوە بۆ ئاشكرا بوو.
بۆم ئاش���كرا بوو كە پێویستە بونیاتی سیستەمی پەروەردەی
ئێم���ە بگۆڕدرێت .بۆم ئاش���كرا بوو كە پێویس���تە چاكس���ازی
لە چۆنیەتی ڕێكخس���تنی پەروەردەدا بكەی���ن .بۆم دەركەوت
هەندێ جار یەكێتییەكانی فێركاریی كەرتی گشتی ،لە پێشەنگی
مۆدێرنترین و گرنگترین تازەگەرییەكان نەبوون .بۆم دەركەوت
شتێك كە هەرگیز و هیچ كاتێك نابێت قبووڵی بكەیت ،بریتییە
لە شكس���ت هێنان لە سیس���تەمی پەروەردەدا ،چونكە هەموو
شكستێكی ستەمێكە دەرهەق بە مندااڵن یان قوتابیان دەكرێت.
هەروەها بۆم دەركەوت ،ئەوەی سەركەوتوو بووە ،ئەوە بوو
كە ئێمە قوتابخانەیەكمان تێیدا دروس���ت كرد ،لەوێدا هەس���ت
ب���ە خاوەندارێتیی خۆیان و چارەنووس���ی خۆیان لە ئاییندەدا
دەك���ەن .هەروەه���ا كە بەش���ێكن ل���ە سیس���تەمێكی گەورەتر.
هەڵبەت زۆر لەو وانانەی ئاماژەم پێ كردن و فێریان بووم ،لە
ڕاس���تیدا لە میانی چاكسازی كردن لە سیستەمی پەروەردەدا
فێری���ان بووم ،ب���ەاڵم پەروەردەش لەمڕۆدا ه���ەر تەنیا بریتی
نییە لە وەرگرتنی قوتابی ،بەڵكوو بریتییە لە ناوەڕۆكی ئەوەی
فێ���ر دەكرێن .هەروەها بریتیی���ە لە بەكار هێنانی تەكنەلۆژیای
نوێ ،هەروەها پەیوەستە بە چاندنی بیرۆكە نەك تەنیا لە نێو
هەژدە سااڵن یان ش���ازدە سااڵن یان بیست سااڵندا ،بەڵكوو
چاندنی بیرۆكە بێت لە سەرلەبەری ژیاندا ،بەاڵم بە دڵنیاییەوە
پەروەردە كلیلە بۆ هەر شتێكی دیكە كە دەیكەین ،لەبەر ئەوەی
تەوەری ئەو كۆششانەیە كە ئێمە دەیكەین بۆ دروست كردنی
كۆمەڵگەیەك ،كە دەرفەتی یەكس���انی تێدا بێت .مش���تومڕێكی
زۆر ل���ە نێو تیۆریی���ە كۆمەاڵیەتییەكاندا هەب���ووە ،لە نێویاندا
یەكس���انیی دەرفەت و یەكس���انیی داهات(Equal opportunity
 .)and Equal outcomeهەن���دێ كەس با دەرفەتی یەكس���انیان
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هەبێت ،بەاڵم تا داهاتی یەكس���انت نەبێت ،ئەوا كۆمەڵگەیەكی
یەكس���انت نییە .لە ڕاستیدا شتێك كە ئێمە فێری بووین ،ئێمە
بۆ وانەی هەشتەم دەبات.
وانەی هەشتەم:
وانەی هەشتەم ئەوەیە كە یەكەم :تۆ هەرگیز داهاتی یەكسان
ناهێنیت���ە دی .دووەم :ش���تێكی گرنگە ئەگەر تۆ كۆمەڵگەیەكت
هەبێ���ت دەرفەت���ی یەكس���ان بخوڵقێنێ���ت .ئەم���ە هەنگاوێك���ی
گەورەی���ە بۆ پێش���ەوە .ئێمەش ڕێگایەكی درێژمان لە پێش���ە،
ب���ەاڵم بە دڵنیاییەوە پ���ەروەردە كلیلە بۆ ئەم ئامانجە .ئەمەش
پەلكێش���مان دەكات بۆ خاڵی هەشتەم ،كە دەبێت لە ڕۆژگاری
مۆدێرن���دا بكرێ���ت ،ئەوەی���ە كە من پێم وایە ئ���ەو واڵتانەی لە
ئاستێكی نزمی گەشە كردنیشدان ،ئەوا دەبێت گەشە كردنیان
لە مەودای دووردا ،گەش���ە كردنێكی بەردەوام بێت .پێم وایە
ل���ەم ڕۆژگارەدا زۆر ب���ە خێرایی و لە س���ەرەتای پرۆس���ەی
گەش���ە كردن���ەوە ،خەڵكی بایەخ بەو ژینگەی���ە دەدەن كە تێیدا
دەژی���ن .دەرب���ارەی ئەو ڕاس���تییەی كە دەبێت گەش���ە كردن
بایەخ بە پێداویس���تەكان بدات ،نەك تەنیا لە ڕووی پێكهاتەی
لۆكاڵیی���ەوە ،لە پەیوەند بە كۆمەڵگ���ەوە ،هەروەها لە پەیوەند
ب���ە بەردەوامییەوە .بە الی منەوە ئەمە زۆر زۆر ڕوونە ،ئەو
جیهانەی ئێس���تا ئێمە تێیدا دەژین و خزمەتگوزاریی گش���تیی
حكوومەت ،كە تۆ دەتەوێت گەشە بكات ،ئەوەیە ئەو ژینگەیە
بپارێزی���ت كە تۆ تێیدا دەژی���ت ،خێزانەكەت تێیدا دەژی .ئەمە
بەش���ێكی گرنگە لە ه���ەر بەرنامەیەك���ی حكوومەتی مۆدێرن.
خاڵ���ی نۆی���ەم ،كە ڕەنگە بە التانەوە س���ەیر بێت ،من پێم وایە
ناتوانیت لە جیهانی مۆدێرن تێبگەیت ،تەنیا ئەو كاتە نەبێت كە
لە ئایین تێبگەیت .كاتێك من لە پرۆس���ەی ئاش���تیی ئیرلەندای
باكووردا بووم ،ش���تێك كە خەڵكی ب���ە زۆری پێیان دەگوتم،
هەروەها لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تیش پێی���ان دەگوتم ،كاتێك
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وەك نوێن���ەری چ���وار الیەنەكە بۆ پرۆس���ەی ئاش���تیی نێوان
ئیس���رائیل و فەلەستینی ڕۆڵی نوێم بینی ،كاتێك باسی ئایینت
لەگەڵ دەكردن ،دەیانگوت لە ڕاستیدا مەسەلەكە پەیوەندیی بە
ئایینەوە نییە .لە ئیرلەندای باكووریش پێیان گوتم :لە ڕاستیدا
كێشەكە پەیوەست نییە بە ئایینەوە .پێم گوتن :ئەوە بۆچوونێكە،
لەبەر ئەوەی خەڵكانی پەیوەندیدار هەن پێیان وایە پەیوەندیی
پێوە هەیە .كەواتە ڕەنگە بتەوێت ئایین فەرامۆش بكەیت ،بەاڵم
ناتوانیت ،ناتوانین بڵێین پرۆتس���تانت و كاتوولیك بەشێك نین
لە مەس���ەلەكە ،چونكە بەشێكن لێی .ئەگەر سەیری پرۆسەی
ئاش���تی بكەیت ،ئەوا ئیس���رائیل واڵتێكە زۆرینەیان جوون ،لە
كاتێكدا فەلەس���تنی موس���ڵمانن ،كەواتە ڕەنگ���ە بتەوێت ،بەاڵم
ناتوانیت .هەڵبەت لە ڕاستیدا ئەگەر ئێستا لە جیهان بڕوانیت،
ئەوا ئەگەر ڕاس���ت بم لە گوتنی ئەمەدا ،پرسگەلی كەلتووری
توانایەك���ی زیاتریان هەیە لە دروس���ت كردنی دابەش بووندا،
وەك لە دابەش بوونی كۆنی چەپ و ڕاس���تەكان .ئەمەش بۆ
وانەی نۆیەمان دەبات.
وانەی نۆیەم:
وان���ەی نۆی���ەم ئەوەیە دەبێت بزانین ئایی���ن گرنگە ،تەنانەت
ئەگەر تۆ كەس���ێكیش بیت بە هیچ ش���ێوەیەك ئاییندار نەبیت،
چونك���ە ئەمە پەیوەندیی بەوەوە نییە ،ئایا تۆ باوەڕداریت یان
ن���ا؟ بەڵكوو مەس���ەلەكە ئەوەیە ئایا گرنگ���ە ،كەلتوور گرنگە.
ئەگەر تۆ پۆس���تی بەرپرس���یارێتی لە حكوومەتدا وەربگریت،
ئیدی وەك سیاسییەك ،وەك سەركردەیەكی سیاسی ،یاخود
وەك ئەندامێ���ك لە ب���واری حكوومی یاخ���ود خزمەتگوزاریی
گش���تیدا ،دەبێت ل���ە ڕووی كەلتوورییەوە خ���ۆت بگونجێنێت،
دەبێت لەم پرس���انە تێبگەیت و دەبێت لەوە تێبگەیت ،كە چۆن
ئەم مەس���ەالنە پاڵنەر و هان���دەر بۆ خەڵكی دەخوڵقێنن؟ چۆن
دەبنە سەرچاوەی سروش بۆیان و چۆن دەبنە مایەی دابەش
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كردنیان؟ شتێكی سەیر بە الی منەوە ،كە من ئەوە لە ماوەی
زیاتر لە سێ مانگدا ،وا بزانم ئەمە یازدەمین جارمە سەردانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەكەم .كەواتە من بە زۆری لەوێم ،من
بە خەڵكانی رۆژئاوا دەڵێم ،ئێستا من ئەم قسەیە زیاتر دەكەم
وەك لەو كاتەی سەرۆك وەزیران بووم ،كە ئێوە ناتوانن لەم
ناوچەی���ە تێبگەن ،ل���ەوە تێبگەن كە ئەم ناوچەیە چییە و چۆن
ب���ۆی هەیە بگۆڕێت؟ چ���ی بۆی هەیە بگۆڕێت؟ تەنیا ئەو كاتە
نەبێت كە لەوە تێبگەن ئایین لەو ناوچەیەدا گرنگی و بایەخی
هەیە ،هەر شی كردنەوە و وەسف كردنێكی ئەم ڕەهەندەی تێدا
نەبێت ،س���نووردارە ،چونكە ناچێتە سەر پرسەكانی كەلتوور.
ئەگ���ەر ئەوروپای ئەمڕۆ بە نموونە وەربگریت ،ئەوا ناتوانیت
ل���ە گۆڕانكاریی سیاس���ی ل���ە ئەوروپ���ای ئەم���ڕۆدا تێبگەیت،
ئەگەر لەوە تێنەگەیت ،كە لەمڕۆدا مەس���ەلەگەلێكی كەلتووری
ه���ەن و لە ئارادان ،لە بۆچوونی ڕای گش���تیی ئەوروپادا ،لەم
س���اتەوەختەدا ،لەم���ڕۆدا دەتوانیت كەیس���ێكی باش���ت هەبێت
و ل���ە هەر ش���وێنێكی ئەوروپادا هەڵب���ژاردن ببەیتەوە .ئەگەر
جەخت لە س���ەر پرس���ی كەلتووری بكەیتەوە ،نەك ئابووری
یان كۆمەاڵیەتی ،ڕەنگە ئەمە جێی سەرسوڕمان بێت بۆ ئێوە،
ب���ەاڵم ئەگەر لە ئەنجام���ی هەڵبژاردن���ەكان بڕوانیت ،تەنانەت
ل���ە واڵتێك���ی وەك سویدیش���دا ،ك���ە ناوجەرگەی سۆش���یال
دیموكراتییە ،بۆ یەكەم جار بەم دواییە پارتێكی ئیسالمۆفۆبیك
ب���ۆ پەرلەمان هەڵبژێردرا .كەواتە ئەمە دۆخێكە ،كە بۆ یەكەم
جارە ئەگەر تۆ ئەو بەش���ە كەلتوورییەی وێنەكە بە ڕاس���ت و
دروس���تی تێنەگەیت ،ئەوا زۆر زەحمەتە وا بكەیت ش���تەكانی
دیكە سەركەوتوو بن .ڕەنگە هەندێ كەس بڵێن واڵتەكەی من
جیاوازە ،بەاڵم پێم وایە پێش ئەوەی ئەمە بڵێیت ،وردتر بڕوانە
و ئینج���ا ئەوە یەكالیی بكەرەوە ،ئایا بە ڕاس���تی جیاوازە یان
جیاواز نییە؟ كەواتە ئەوانەی ئێس���تا بە سیاس���ەتی گشتییەوە
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سەرقاڵن ،ئەگەر لە پرسەكانی كەلتوور و ئایین تێنەگەن ،ئەوا
بەشێكی گەورەی وێنەكە تێناگەن.
وانەی دەیەم:
دوایەمی���ن و دەیەمی���ن وان���ە بریتیی���ە لەوەی ،كە ش���تێكی
س���ەیر لەو ماوەیەدا كە س���ەرۆك وەزیر ب���ووم فێری بووم،
وەك سەركردەی ئۆپۆزسیۆن هەروەها پێم وایە لە ژیانیشدا
فێری دەبین ،ئەوەیە كە هەمیش���ە سەركردایەتی هەمان شتە،
ئاستەنگەكانی بەردەم سەركردایەتی ،هونەری سەركردایەتی
و چۆنیەتی ڕەفتار كردنی س���ەركردەكان هەمیشە یەك شتن
لە ڕوانگەی ئەزموونی منەوە .خەڵكی پرس���یاریان لێم دەكرد:
لە كۆبوونەوەی گرووپی هەش���ت ))G8دا چۆن خۆت بینیوە؟
كە س���ەرۆك و س���ەرۆك وەزیرانی دەوڵەتان���ی بەهێزی لێیە،
یاخود گرووپی  )G20( 20كە هەموویان لەوێدان .پرسیاریان
دەك���رد :چۆن بوو؟ وەاڵمی منی���ش ئەوە بوو كە لە باكووری
ئێرلەندا و لە نێو بازنەی دەنگدەرانمدا ،لە سەر ئاستی لۆكاڵدا
ئەوە هەبوو كە پێی دەگوترا (.)WORKING MEN>S CLUBS
ئێس���تا ئەمە لە ڕووی سیاس���ییەوە هەڵەیە و پێی دەگوترێت
( )LABOUR CLUBیان ش���تێكی هاوشێوە .هەر چۆنێك بێت،
ك���ە دە كەس لە لیژنەكەدا هەب���وون و لیژنەیەكی لۆكاڵ بوو،
یەكێكی���ان یانەكەی بەڕێوە دەبرد ..هتد .پرس���یاریان لەبارەی
گرووپی 20ـەوە لێ كردم ،پێم گوتن :دەقاودەق بەو شێوەیەیە،
ك���ە لە الی ئێوە هەیە ،ڕاس���تە ئ���ەوان خەڵكانێكی جیاوازن و
ڕاگەیاندنی لێیە ،بەاڵم هەمان شتە ،چونكە خەڵكانێك هەن كە
سەرقاڵی قسە كردنن .كەسێكت هەیە كێشەی لەگەڵ كەسێكی
دیك���ەدا هەی���ە و پێكەوە ناگونجێن ،كەس���ێكت هەی���ە بێدەنگ
دانیشتووە .هەروەها سەركردە و ناسەركردەت هەیە ،ئەوەی
ناسەركردە دەیكات بریتییە لەوەی ،با لە هەر شوێنێكەوە بێت
ئەو ش���وێنی دەكەوێت ،بەاڵم س���ەركردە دەڵێت :من ئەوەتان

227
ئاستەنگ و دەرفەت لە دنیای جیهانگیریدا

پێ دەڵێم كە بیری لێ دەكەمەوە .كەواتە لە هەموو ش���وێنێكدا
س���ەركردایەتی هەم���ان ش���تە .م���ن ئەمەم لە كەرتی گش���تیی
خزمەتگ���وزاری و كەرت���ی كار كردن���ی خۆبەخ���ش و كەرتی
تایبەت���دا ب���ەدی ك���ردووە .هاوڕێیەكم هەیە ،س���ەركردەیەكی
مەزنە ،ئەویش (ئەلیكس فێرگس���ۆن)ـە ،كە یانەی (مانچس���تەر
یۆنایتی���د) ب���ۆ تۆپ���ی پ���ێ بەڕێوە دەب���ات ،ڕەنگ���ە هەندێكتان
ناویتان بیست بێت .ئەو س���ەركردەیەكی مەزنە ،كەواتە ئەمە
هەمان خەس���ڵەتە ك���ە لە هەر پێگەیەكی س���ەركردایەتیدا بیت
پیش���انی دەدەی���ت ،ب���ەاڵم ئایا ئەمە ب���ە چییەوە پەیوەس���تە؟
پەیوەس���تە بە لە ئەستۆ گرتنی بەرپرس���یارێتییەوە ،ئەمە ئەو
ش���تەیە كە سەركردە دەیكات .مەس���ەلەكە ئەوەیە لە بنەڕەتدا
بەرپرس���یارێتی زۆر قورس���ە ،لەبەر ئەوەی ل���ە كۆتاییدا ئەو
كەس���ەی بڕیار دەردەكات سەركردەیە .من گوتوومە شتێكی
زۆر مەزنە ئەو هەموو خەڵكە ڕاوێژت بدەنێ ،بەاڵم ش���تێكی
م���ەزن لەبارەی جێ هێش���تنی دەس���ەاڵتەوە ئەوەیە ،ڕاوێژ بە
خەڵك دەدەیت .ئەمە زۆر ئاسانە و ئەمە زۆر باشە ،كە پێیان
دەڵێین بەم شێوەیە یان بەو شێوەیە ،كە زۆر سەرسام دەبن
و زۆر سوپاس���گوزار دەبن .هەڵبەت كاتێك دەبیتە سەركردە،
ئەوا مەسەلەكە بەم ش���ێوەیە یان بەو شێوەیە نابێت ،بەڵكوو
دەبێ���ت كارێ���ك بكەی���ت .هەروەها س���ەركردایەتیی شكس���ت
خواردووش سەركردەیە ،بەاڵم سەركردەیەكی خراپە ،كەواتە
سەركردایەتی بریتییە لەوەی تۆ بەرپرسیارێتی بە بەردەمتدا
تێدەپەڕێت ،بە زۆری كەسێكیش دەستی بۆ دەبات و دەیخاتە
ئەس���تۆی خۆتەوە .مەسەلەكە بەم ش���ێوەیەیە ،لەبەر ئەوەی
زۆربەی خەڵك ئەم كارە ناكەن ،لەبەر ئەوەی زۆربەی خەڵك
پێیان باشترە سەركردایەتی بكرێن ،وەك لەوەی سەركردایەتی
بكەن .ش���تێكی دیكە لەبارەی سەركردەوە ئەوەیە ،لە كۆتاییدا
باشترین سەركردە ئەوەیە كە ئەو بڕیارەی دەیدات پێی وایە
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ڕاس���تە ،بەاڵم ڕەنگە ڕاس���تیش نەبێت ،ئەمەش مەس���ەلەیەكی
دیكەیە ،بەاڵم تاقە گەورەترین ئاس���تەنگی كە هەمیش���ە وەك
س���ەركردە ڕووب���ەڕووی دەبیتەوە بریتییە ل���ە هەڵبژاردن لە
نێوان بڕیارێك كە پشتیوانیی جەماوەری هەبێت ،بڕیارێك كە
پێت وایە ڕاس���تە .لەو هەلومەرجانەدا پێویس���تە هەمیشە ئەو
كارە بكەیت كە پێت وایە ڕاستە .لەبەر ئەوەی ئەگەر هەر تەنیا
ب���ە دوای بۆچوونی ڕای گش���تی بكەویت ،ئەوا س���ەركەوتوو
نابی���ت .پێ���م گوتن من ماوەی هەژدە س���اڵ لە ئۆپۆزس���یۆندا
بووم ،ئەو كاتەی س���ەركردایەتیم گرتە ئەستۆ ،زۆر پەرۆشم
بووم بۆ بەجێ گەیاندنی ئەو كارانەی پشتیوانیی جەماوەریان
هەیە .دەس���ەاڵتم گرتە دەس���ت و هەوڵم دا هەمیش���ە هەموو
خەڵ���ك لە خ���ۆم ڕازی بكەم ،بەاڵم كاتێك جێم هێش���ت ،دڵنیا
نەب���ووم لەوەی ل���ە هەر كاتێك���دا هەر كەس���ێك ڕازی بكەم،
هەڵبەت ئەوە مەس���ەلەیەكی جی���اوازە ،كەچی بە تێپەڕ بوونی
كات بۆم دەركەوت ،كە كاتێك هەمیشە ئەوە بە سیاسیەتوانان
دەگوترێت گوێ ب���ۆ خەڵكی بگرن ،بەاڵم دەرفەت بدەن پێتان
بڵێم كێشەی ئەم قسەیە چییە ،بریتییە لەوەی بە زۆری خەڵكی
هاوڕانین .یەكێكیان ش���تێك دەڵێت و ئەوی دیكەشیان شتێكی
دیك���ە .كەواتە ل���ە كۆتاییدا دەبێ���ت قیبلەنمایەك���ت هەبێت لەم
ڕەوش���ەدا ڕێنوێنیت بكات .قیبلەنمای سەركەوتووش ئەوەیە،
تۆ هەس���ت دەكەیت و باوەڕت وایە كە ڕاس���تە .هەر چۆنێك
بێت ئەوە بكەیت ،بەاڵم نەك بە شێوەیەكی لووتبەرزانە بڵێیت
من ئەم كارە دەكەم و گوێ بۆ كەسیش ناگرم .هەندێ كەس
پرس���یاری ئەوەم لێ دەكردن :س���ەركردایەتی ك���ردن چییە؟
وەاڵم���ی م���ن ئەوەیە بریتییە لە س���ەركردایەتی كردن و گوێ
گرت���ن )Leadership is about leading and listening( :دەبێ���ت
گوێ بگریت و زۆر گرنگ گوێ لە بۆچوونەكان بگریت.گرنگە
خودگومانییەكت هەبێت لە س���ەركردایەتییەكەتدا .هەندێ جار
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خەڵك���ی پێ���م دەڵێن :دوای ئەوەی ئەو هەم���وو كارەت كرد و
ئ���ەو هەموو بڕی���ارەت دا ،ئەوا تۆ چەن���د بۆچوونێكی دیاری
كراوت بۆ دروس���ت بووە دەربارەی ئەوەی كە چی ڕاس���تە؟
منیش دەڵێم :ئەوە بە هیچ ش���ێوەیەك ڕاست نییە .لە كۆتاییدا
م���ن دەبێت بڕیار ب���دەم ،بەاڵم من بڕیارێك ن���ادەم كە پێم وا
بێت هیچ كەسێك لەگەڵمدا هاوڕا نییە یان بۆچوونی بەرانبەر
نەبین���م .كەواتە س���ەركردایەتی بریتییە لە هاوس���ەنگیی نێوان
س���ەركردایەتی كردن و گوێ گرتن .هەر چۆنێك بێت ،دەبێت
بڕیار بدەیت ،ب���ەاڵم كاتێك بڕیار دەدەیت ،ئەوا دەبێت ئامادە
بی���ت ڕەخنەت ل���ێ بگیرێت .جێی س���ەرنجە من ل���ە بەریتانیا
ویس���تم چاكس���ازی ل���ە سیاس���ەتی خانەنش���ینیدا بك���ەم ،من
س���ێ هەوڵی چاكس���ازیم دا ،دوانیان س���ەركەوتوو نەبوون و
س���ێیەمیان ئێس���تا بووەتە بناغەی چاكس���ازی لە سیستەمی
خانەنشینی لە بەریتانیا ،لە سایەی حكوومەتێكی دیكەدا .جێی
س���ەرنجە كە م���ن ئەو پرس���یارەم دەكرد ئای���ا یەكەمین دوو
هەوڵ س���ەركەوتوو نەبوون؟ لەبەر ئەوەی كەس ڕەخنەی لێ
نەگرت���ن .كاتێكیش كەس ڕەخنەی لێ نەگرت دركم بەوە كرد،
كە لە ڕاس���تیدا من هیچ كارێك ناكەم ،كاتێك ش���ی كردنەوەم
ب���ۆ كرد ،ب���ۆم دەركەوت كە من بڕیاری س���ەختم داوە ،بەاڵم
جێبەجێم نەكردوون .هەڵبەت لە هەوڵی س���ێیەمدا قەرەبووی
ئەمەم كردەوە ،بەاڵم ئەوە گرنگە كە درك بەمەش بكەین.
ل���ە كۆتایی���دا هەمیش���ە س���ەركردایەتی ك���ردن ل���ە ڕووی
كاراكت���ەرەوە هەمان ش���تە ،لە س���ەری س���ەرەوە بۆ خواری
خوارەوە ،لە كەرتی گشتی و لە كەرتی تایبەتدا ،لەسەر ئاستی
كار كردنی خۆبەخش و لەسەر ئاستی دەوڵەتمەداریدا .كەواتە
ئەمە  10وانەكەی من بوون لە بارەی حكوومەتەوە.
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دەرەنجام
خاڵ���ی دەرەنج���ام ئەوەی���ە ،هەندێ جار كە لەگ���ەڵ خەڵكدا
باسی ئەمە دەكەم ،كاتێك باسی ئەوە دەكەم ئێمە لە ڕۆژگاری
دوای ئایدیۆلۆژیادا دەژین ،من لە سەرەتاوە گوتم مەسەلەكە
پەیوەست نییە بە پێكدادانی مەزن و بنەڕەتیانەی نێوان ڕاست
و چەپەوە .هەندێ جار خەڵكی پێم دەڵێن :ئەوە پتر مەسەلەیەكی
تەكنۆكراتییە ،مەس���ەلەكە ئەو وانانەی تۆ لە ژیانی سیاسیتدا
فێریان بوویت ،ئەوا لە كۆتاییدا مەس���ەلەیەكە تەنیا پەیوەستە
بە كاراییەوە ،بە تەكنۆكراسییەوە ،بە ئەنجامدانی شتەكانەوە.
وەاڵمەك���ەی من ئەوەیە لە ئایدیۆلۆژیادا من دەبێت بەدگومان
بم بەرانبەر بە كەس���ێك ،بەاڵم بەه���ا و ئایدیاكان گرنگییەكی
بنەڕەتیی���ان هەیە .بەه���ا و ئایدیاكان لەگ���ەڵ ئایدیۆلۆژیا یان
عەقیدەدا هەمان شت نین .ئەو شتەی لەبارەی سەنگافوورەوە
گرنگ���ە و كاتێ���ك ئێوە دێن���ە نێو ئەم قوتابخانەی سیاس���ەتی
گش���تییەوە ،دەقاودەق بۆ ئەوەیە لەبارەی سەنگافوورەوە فێر
ب���ن .م���ن بە زۆری ئ���ەم گفتوگۆیەم لەگەڵ (لی ك���وان یوو)دا
ك���ردووە .ئەو ش���تەی ب���ە الی منەوە جێی س���ەرنجە ،ئەوەیە
سەنگافوورە سەركەوتوو بووە ،بەڵێ سەركەتوو بوو ،لەبەر
ئەوەی حكوومەتێكی كارای هەبووە ،بەاڵم لە ڕاس���تیدا خاڵی
نەبووە لە پرەنس���یپ و بەه���اكان ،بەڵكوو لە ناوجەرگەی ئەم
پرۆس���ەیەدا ،پرەنس���یپ و بەهای بەهێزی هەیە و پەیوەستن
ب���ەو ش���تانەی ك���ە سیاس���ەتی نەریتی پێ���ك ناهێن���ن .ئەگەر
لە ئەوروپادا باس���ی سیاس���ەت بكەیت ،ئەوا كاتێك كەس���ێك
باوەڕێكی بەهێزی دەبێت ،ئەوا ڕاس���تەوخۆ بیر لە ڕاس���ت و
چ���ەپ دەكاتەوە .بیركردنەوەی من لەبارەی س���ەنگافوورەوە
ئەوەی���ە بەهاكان زۆر ڕونن ،بەاڵم بە زۆری بەهای سیاس���ی
نەریتی نین ،بەها وەك ئەوەی لە كۆمەڵگەدا ئەگەر كۆشش���ی
س���ەخت بكەیت ،ئەوا بە پێی شایس���تەیی خۆت دەس���تكەوتت
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دەبێ���ت .ئەم���ە بەهایەكی مەزنە ب���ۆ خەڵك .ئەگ���ەر بیری لێ
بكەیت���ەوە ئ���ەوا ئەمە زۆر هەس���تیارە ،بیر ل���ەو كۆمەڵگەیانە
بكەنەوە كە لە واڵتاندا دروستیان دەكەن .مەسەلەی سەرەكی،
ئەویش هۆكاری ئەو شۆڕشەی كە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
ل���ە ئارادایە ،لەبەر ئ���ەوەی ئەمەیان نیی���ە ،ئەوەیە ،ئەگەر من
كۆشش���ی سەخت بكەم و ئەگەر ئەدایەكی باشم هەبێت ،ئەوا
بە پێی تێكۆشان و شایستەیی خۆم ژیانێك پێك دەهێنم .ئەمە
بۆ زۆر لە واڵتان ڕاست نییە ،بەاڵم ئەمە بەهایەكی زۆر زۆر
گرنگ���ە .بەهایەكی دیكە بریتییە لەوەی ڕەگەز و ڕوخس���ار و
ڕەنگ گرنگ نین ،ئەوەی گرنگە كەسایەتیی تۆیە .بە تێڕوانینی
من ئەمە بەهایەكی زۆر بەهێزە لەم واڵتەدا ،هەر دەبێت واش
بێ���ت ،چونكە ل���ە ڕووی ئیتنی و ڕەگەزیی���ەوە كۆمەڵگەیەكی
تێكەڵ���ی هەیە ،دەبێت ئەم كارە بكەن ،بەاڵم ئەمە چ بەهایەكی
گرنگە؟ بە چەشنی ئەوەی ئێستا خەڵكی بەریتانیا كە لەبارەی
كۆچبەران���ەوە نیگەران���ن ،بەاڵم من دەڵێم نیگ���ەران بن ئەگەر
ڕێساكانی ئێمە بە س���ەر ئەوانیشدا حوكمڕانی ناكەن ،چونكە
دەبێت ڕێسا هەبێت و پێویستە سیستەم هەبێت ،بەاڵم كاتێك
ئێم���ە ئەو دەرفەت���ە لەدەس���ت دەدەین كە خەڵك���ی دیكە بێنە
واڵتەكەمانەوە ،ئەوا دەس���تبەرداری بەش���ێكی زۆر بنەڕەتیی
داهات���ووی خۆمان دەبین ،لەبەر ئ���ەوەی ئەو خەڵكانە وزە و
بیرۆك���ە دەهێننە واڵتەكەمانەوە .لە ڕاس���تیدا ئەم فرەییە هێزە
بۆ ئێمە .كەواتە ئەمەش كۆمەڵگەیەكە لە سەر بناغەی كرانەوە
دامەزراوە .دوایین ش���تێك كە لە س���ەر بنەمای ئەو بنیات نرا
بێ���ت بریتییە ل���ەو خاڵە بنەڕەتییەی ،كە پ���ەروەردە ئاییندەیە.
لەب���ەر ئ���ەوەی خواس���تەكە ئەوەی���ە ك���ە س���ەرجەم خەڵك���ی
پ���ەروەردە بكرێن ،نەك تەنیا ئەو كەس���انەی س���ەركردایەتی
دەك���ەن ،ئ���ەوەش بەهایەكی بەهێ���ز و ئاماژەیەكی بەهێزە بۆ
كۆمەڵگەیەكی باشتر.

پرسیاری ئامادەبووان و وەاڵمەكانی تۆنی بلێر

ئێوە لەبارەی حوكمڕانییەوە باس���ی دە وانەتان كرد،
ئەم���ەش ئەوە لە خۆ دەگرێت توانای خۆ هەڵبژاردنەوە
و چوون���ە نێو حكوومەت���ت هەبێت ،ئێوەش یەكێكن لەو
كەس���ە كەمانەی تۆمارێكی زۆر باش���تان لە بردنەوەی
هەڵبژاردنەكان���دا هەی���ە .ئای���ا دەتوانی���ت ب���ە قوتابیانی
(قوتابخانەی سیاس���ەتی گش���تیی لی كوان یوو) بڵێیت،
كاتێ���ك دەگەڕێنەوە بۆ كازاخس���تان و مەنگۆلیا و چین
و هیندس���تان و ه���ەر واڵتێ���ك دی ،ئەگەر ت���ۆ پارتێكی
سیاسیت هەبێت و بەشداری لە هەڵبژاردنەكاندا بكەیت،
ئاخۆ چی دەكەیت؟
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وەاڵم :ب���ۆ ئ���ەوەی لە سیاس���ەتدا س���ەركەوتوو بیت ،ئەوا
س���ەرەتا ،ئیت���ر لە هەر سیس���تەمێكدا بێت ،ئەوەی���ە كە ئەگەر
خەڵكت خۆش بوێ���ت ،ئەوا ئەمە هاوكارییەكی زۆرت دەكات.
هەن���دێ جار من تووش���ی سیاس���ەتوانان بووم ك���ە خەڵكیان
خۆش ناوێت .كەواتە لە ڕاس���تیدا گرنگە خەڵكت خۆش بوێت.
مەس���ەلەیەكی دیكە ل���ە پەیوەند بە چوونە نێو سیاس���ەتەوە،
م���ن تیۆرییەكم هەیە لەبارەی ئەمەوە ،من هەرگیز بیرم لەوە
نەك���ردەوە ك���ە ببمە س���ەرۆك وەزیران و ببمە س���ەركردەی
پارت���ی كرێكاران .ئەوەیە ئەگ���ەر لێكدانەوەیەكی زۆر بكەیت،
ئەوا لە لێكدانەوەكەت بە هەڵەدا دەچێت (if you calculate too
 ،)much you miscalculateچونك���ە ئەگ���ەر تۆ خۆش���حاڵ بیت
و ئ���ەو كارە بكەی���ت كە باوەڕت پێیەتی ،ئ���ەوا بیكە و دوودڵ
مەبە .من ناڵێم خەڵكی بەم ش���ێوەیە ناگەنە لووتكە ،بەاڵم ئەو
كەس���انە بە زۆری بەم ش���ێوەیە س���ەركەوتوو ناب���ن .كەواتە
خۆش���حاڵ بە بەوەی بڕیار بدەیت لە بەجێ گەیاندنی ئەوەی
دەتەوێ���ت بیكەی���ت .مەس���ەلەیەكی دیكە لەبارەی سیاس���ەتی
پەس���ند كراوەوە .دوای ئ���ەوەی ئێمە چ���وارەم هەڵبژاردنمان
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دۆڕاند و منیش باسی ئەو كەسەم كرد كە چی پێ گوتم ،من
بەرگی گۆڤاری (ئیكۆنۆمیس���ت)م لە یادە ،كە نووس���ی بووی:
پارتی كرێكاران ناتوانن لە هەڵبژاردندا س���ەركەوتوو بن .ئێمە
ڕاه���ات بووین مش���تومڕێكی زۆر بكرێت ،كە پارتی كرێكاران
ناتوان���ن هەڵبژاردن���ەكان ببەن���ەوە .ئەمە ش���تێكی ب���ێ مانایە،
هەموو كەس دەتوانێ لە هەڵبژاردندا سەركەوتوو بێت .یەكەم
ڕێس���ای سیاس���ەت ئەوەیە كە هیچ ڕێس���ایەك لە ئارادا نییە
( ،)first rule of politics: there are no rulesشتێك نییە بڵێت كە
ناتوانیت لە هەڵبژاردنەكاندا سەركەوتوو بیت ،چونكە دەتوانیت
ڕێگاچارەیەك بدۆزیتەوە ،چونكە ئەگەر سیاس���ەتی ڕاست و
ستراتیژیەتی ڕاستت هەبێت ،ئەوا دەتوانیت سەركەوتوو بیت،
ئەگەر ئەمەش���ت نەبێت ئەوا دەدۆڕێیت .هەر كاتێك رەوشێك
هەی���ە ،ك���ە الیەنێ���ك هەڵبژاردن���ی دۆڕان���د بێت و پێش���بینیی
س���ەركەوتن دەكاتەوە ،یاخود سەركەوتوو بووە و پێشبینیی
دۆڕان دەكات .ب���اوەڕم پ���ێ بكەن ئەگەر ش���ی كردنەوەی بۆ
بكەی���ت ،ئ���ەوا ه���ۆكاری زۆر ب���اش دەدۆزیتەوە ب���ۆ ئەوەی
ڕووی داوە .دوایی���ن ش���ت ئەوەی���ە متمانە ب���ە خەڵك بكەیت،
سیاس���ەتوان لە پێگەیەكی س���ەختدایە ،لەبەر ئ���ەوەی هەندێ
ج���ار ت���ووڕە دەكرێیت ،كاتێك م���ن لە ڕاگەیاندن���ی بەریتانیا،
كە تا ڕادەیەك ڕاگەیاندنێكی ڕەقە ،هێرش���م دەكرایە س���ەر و
ل���ە كۆبوونەوەكاندا خەڵك ه���اواری بە ڕوومدا دەكرد ،منیش
دادەنیشتم و بیرم دەكردەوە كە ئەمە زۆر ناڕەوایە ،ئنجا من
گەڕامەوە بۆ (داونینگ س���تریت downing street( :و دەرگاكەم
داخس���ت ،سكااڵم الی هاوس���ەرەكەم كرد ،ئەویش پێی گوتم
بەس���ە س���كااڵ كردن ،چونكە ئەمە كارێكی خۆبەخش���انەیە تۆ
دەیكەیت ،كەس تۆی ناچار نەكردووە ئەم كارە بكەیت.

ئێ���وە گوتت���ان كە هەمیش���ە ئاس���تەنگەكانی بەردەم
س���ەركردایەتی هەم���ان ش���تن ،بەاڵم لە رێ���ڕەوی باس
ك���ردن لە بارەی حكووم���ەت و حوكمڕانییەوە ،باس���ی
گەش���ە كردنت كرد ،ئایا بیرۆكەی ئێوە لەبارەی گەشە
كردنی سەركردایەتی لە دنیایەكی جیهانگیردا چییە؟ كە
ئێمە لەم قوتابخانەیە حەس���رەت بۆ ئەوە هەڵدەكێشین،
بەوەی ئێمە س���ەركردەیەكی كاریزمایی ڕاستەقینەمان
لە جیهاندا نییە؟
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وەاڵم :كاتێ���ك گەنجت���ر بووم ،لەگەڵ گرووپ���ی (رۆك باند)
دا ( )rock bandكارم دەك���رد .ش���تێك كە بۆ من مایەی خۆش
بەختیی���ە لە جیهانی ئ���ەو كاتەدا ئەوەیە ،ئ���ەو تەكنەلۆژیایەی
ئێس���تا هەیە لەو كاتەدا نەبوو ،خۆ ئەگەر ئەو تەكنەلۆژیایەی
ئێستا ،ئەوكات هەبوایە ،ئەوا لەو كاتەدا وێنە و تۆمارم دەبوو،
هەرگیز نەدەبوومە س���ەرۆك وەزیران .دژیەكی لە قس���ەكانی
من لەبارەی سەركردایەتییەوە نەبووە ،هەمیشە سەركردایەتی
هەمان شتە ،پەیوەستە بە دەركردنی بڕیار و ڕۆیشتن لە سەر
ئەو بڕی���ارە ( .)taking decision and standing by themئەوەی
گەش���ە دەكات ئەو رێڕەوانەیە كە پێویستە بڕیارەكانیان تێدا
دەربكرێن .هەندێ جار خەسڵەتی بڕیارەكانیش ڕەنگە بگۆڕێن،
ب���ەاڵم هونەری ڕاس���تەقینە ی���ان كوالێتیی س���ەركردایەتی بە
تێڕوانین ناگۆڕێت ،هەمیش���ە لە نێو هەمو ڕۆژگارەكاندا وەك
خۆی دەمێنێتەوە ،كە كەس���انێك ه���ەن دەتوانن بڕیار بدەن و
كەسانێكیش هەن ناتوانن بڕیار بدەن.

پرس���یارەكەی من پەیوەستە بە سیاسەتی گشتییەوە
لە ئاس���ت كۆچبەراندا ،پێش���تر ئێوە باسی ئەوەتان كرد
ك���ە ئێمە لە قۆناغ���ی دوای ئایدیۆلۆژیاداین ،كە زیاتر و
زیاتر دابەش بوونی بە س���ەر ڕاست و چەپدا بەسەردا

وەاڵم :ئ���ەوە پرس���یارێكی زۆر باش���ە ،م���ن دەزان���م بۆچی
ئ���ەو تێڕوانینەیان هەیە ،بەاڵم لە ڕاس���تیدا من باوەڕم وا نییە
جیهانی ئەم���ڕۆ ،ناتوانێت ببێتە جیهانێك كە خەڵكی تێیدا لێك
دابڕاو بن ،كە خاوەنی كولتوور و باوەڕی جیاواز بن ،جیهان
ب���ەم ش���ێوەیە نییە .ئ���ەوەی جیهانگی���ری دەی���كات بریتییە لە
بچ���ووك كردنەوەی جیهان و كۆ كردن���ەوەی خەڵك پێكەوە.
ل���ە كۆتایی���دا ئەگەر واڵتێك���ی جیاواز وەربگری���ت ،بۆ نموونە
ئەمریكا ،ئەوا هێزی مەزنی ئەمریكا لە شەپۆلی كۆچبەرانەوە
هات���ووە ،ئ���ەوان وزە و تازەگەرییان لەگ���ەڵ خۆیاندا هێناوە.
من دوو س���ێ هەفتە پێش ئێس���تا لە كالیفۆڕنی���ا بووم ،لەگەڵ
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دەچەس���پێنێت .ئێس���تاش لە نێو مەس���ەلەكانی دیكەدا،
واڵتان بە س���ەر ئەوانەی كراوەن لە ئاس���ت كۆچبەران
و ئەوان���ەی داخراون لە ئاس���تیاندا دابەش بوون ،دواتر
ئێ���وە گوتت���ان ئایین گرنگ���ە تەنانەت ئەگەر كەس���ەكە،
كەس���ێكی ئایین پەروەری���ش نەبێت ،كە بۆ تێگەیش���تن
ل���ە ناكۆكییەكان���ی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت دەبێت لەوە
تێبگەین كە چۆن ئایین دەبێتە پاڵنەریان ،من س���ەرنجی
ئ���ەوەم داوە ،ئەوروپ���ا ل���ە ئاس���ت كۆچبەران���دا زۆر
كراوەی���ە ،لە كاتێكدا ژاپ���ۆن ڕێگاچارەیەكی پێچەوانەی
هەڵبژاردووە ،سیاسەتی گشتیی ئەوان ئەوەیە ،هێندەی
دەكرێت دانیش���تووانەكە یەكڕەنگ بمێنێتەوە .ئێس���تاش
س���ەرنجی ئ���ەوەم داوە كە دەیڤید كامیرۆن ،س���ەرۆك
وەزیرانی ئێوە و ئەنجێال مێركل و ساركوزی ،هەموویان
گوتویانە فرەكولتووری شكس���تی هێن���اوە ،ئایا پێت وا
نیی���ە ڕەنگە ژاپۆن لە س���ەر ڕاس���ت بێت؟ ئ���ەوان لەوە
تێگەیش���تن كە كولت���وور و ئایین دەبن���ە مایەی دابەش
كردنی خەڵك و ناكۆكی دەخوڵقێنن و باش���ترە بونیاتی
واڵتەكە نەگۆڕێت؟
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ئ���ەو كەس���ە بەهرەمەندانەدا قس���ەم دەكرد كە لە س���تانفۆرد
ب���وون ،ئەوان���ەی (گ���وگڵ) و (ئەپڵ) و هەموو ئەو ش���تانەیان
دروست كردووە ،هیچیان ئەمریكییەكی ڕاستەقینە نەبوون كە
بنەچەیان بچێتەوە سەر ئەو كەسانەی لە ڕابردوودا هاتبوونە
ئ���ەو واڵتەوە ،هیچیان ،بەڵك���وو تێكەڵەیەك بوون لە كولتوور
و ڕەگ���ەزی جیاواز كە هاتبوون ،ب���ەاڵم ئەوەی لەوێدا دۆزی
بوویانەوە بریتی بوو لە داهێنان لە سەر بنەمای بۆچوونێكی
زۆر ك���راوە بۆ جیهان .بۆچوونی من لەبارەی ئەم پرس���ەوە
لە ئەوروپا ،كە دەبێت زۆر وریا بین لەبارەی دەس���ت نیشان
كردن���ی كێش���ەكەوە .ئەم���ە زۆر دژوار و زۆر ئاڵۆزە ،چونكە
ئەگ���ەر واڵتێك���ی وەك بەریتانیا وەربگریت ،ئەوا ڕاس���ت نییە
كە ئەو كەس���انەی كۆچیان كردووە بۆ واڵتەكەی ئێمە ،ئاوێتە
نەبوون ،بە ش���ێوەیەكی گشتی ئەمە ڕاست نییە ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەش���دا ،بە داخەوە ڕاس���تە بۆ بەش���ێك و تەنیا بەشێك لە
دانیشتووانی موسڵمان ،بە بۆچوونی من باشترە ڕاستگۆ بین
لەبارەی���ەوە ،بۆ ئ���ەوەی بتوانیت مامەڵ���ەی لەگەڵدا بكەیت ،لە
بری ئەوەی بە ش���ێوەیەكی گش���تی وای بخەیتە ڕوو ،كە ئەو
كەس���انەی هاتوونەتە بەریتانیاوە ئاوێتە نەبوون ،ئەوە ڕاست
نییە .لە پەیوەند بە دانیشتووانی موسڵمانەوە ،ئەوا هەندێكیان
كە هاتوون ،واتە بەشێكیان زۆر بە باشی ئاوێتە بوون .كەواتە
بۆچوونی من لەبارەی ئەوروپاوە ،ئەمەش لە هەموو ئەوروپادا
وەك یەك���ە ،كە دەبێت بچیتە س���ەر بنەچەی كێش���ەكە ،بەاڵم
ئەگەر ئەوروپا دژ بە كۆچبەران ( )Anti-Immigrantبێت ،ئەوا
هەڵەیەك���ی زۆر گەورە دەبێت بۆ ئاییندەی ئەوروپا .هەروەك
چۆن هەڵەیەكی گەورە بوو بۆ ئەوروپا ،كاتێك من س���ەرۆكی
ئەوروپ���ا ب���ووم و ئێمە گفتوگ���ۆی ئەندامێتی���ی توركیامان لە
یەكێتی���ی ئەوروپادا رەت ك���ردەوە ،هەڵەیەكی گەورە بوو كە
جارێكی دیكە پاشەكشەمان بە توركیا كردەوە ،ڕەنگە ئێمە لە

ئاییندەدا باجێكی قورسی ئەوە بدەین .كەواتە من تەواو لەگەڵ
الیەنە كراوەكەی ئەم پرس���ەدام ،ڕێزی تەواوم بۆ كۆمەڵگە و
كولتووری ژاپۆن هەیە ،بە دڵنیاییەوە كۆچبەران بۆ واڵتەكەی
من تەواو لە بەرژەوەندی و سوودی ئێمە بووە نەك لە زیان
و پەككەوتنی ئێمە.

لە دە وانەكەدا باسی ئەوەت كرد كە سەركردایەتی
هەمیشە وەك خۆی دەمێنێتەوە ،واتە دەركردنی بڕیار و
گرتنە ئەستۆی بەرپرسیارێتی گرنگن ،ئایا ئێوە چ جۆرە
س���ەركردەیەكتان بە الوە پەسندە؟ لەبەر ئەوەی چەند
جۆرێك س���ەركردە هەن ،وەك سەركردەی خزمەتكار،
ئای���ا ئێوە چ جۆرە س���ەركردەیەك ل���ە جیهانی ئەمڕۆدا
پەسند دەكەن؟
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وەاڵم :دووبارە ئەمەش پرس���یارێكی زۆر باشە .من لەگەڵ
س���ەركردەی خزمەت���كاردام ( ،)servant leadershipب���ەاڵم من
پش���تیوانیی س���ەركردەیەك ناكەم ك���ە ملك���ەچ ()sub servant
بێ���ت .پێ���م وایە كاری س���ەركردە ئەوەیە ،ئەو ئاراس���تەیە بۆ
خەڵك دیاری بكات كە خۆی پێی وایە ڕاس���تە و متمانەش بە
خەڵ���ك بكات .من باوەڕم وایە ئەگەر س���ەركردەیەك ڕێیەكی
بەهێ���زی ب���ەرەو پێش چوونی داڕش���ت ،كە ڕەنگە ئەو ش���تە
نەبێت خەڵكی بە تەواوەتی بیانەوێت ،ئەوا بە باوەڕی من زۆر
جار خەڵكی ش���وێن ئەو ڕێیە دەكەون .یەكێك لە هۆكارەكانی
س���ەركەوتنی من لە دوایین هەڵبژاردندا ،كە زۆر زۆر سەخت
بوو ،لەبەر ئەوەی لە دوای ش���ەڕی عێراق و ئەفغانس���تانەوە
ب���وو ،ك���ە زۆر زۆر زەحمەت ب���وو بۆ من ،چونك���ە تەنانەت
ئەو خەڵكانەش���ی كە لەگەڵ مندا هاوڕا نەبوون ،پێیان وا بوو
ڕێیەك���ی ڕوون داڕی���ژراوە و ئەو ئاراس���تەیەش دەگرنە بەر.
باوەڕم وایە كە پێویس���تە سەركردە لە خزمەتی خەڵكدا بێت.
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پێ���م وایە ئەگەر خزمەتكاری ڕاس���تەقینەی خەڵ���ك بیت ،ئەوا
ئەم���ە بە مان���ای ئەوە نییە لەگەڵ هەر ش���تێكدا هاوڕا بیت كە
هەر كەس���ێك پێت دەڵێت .س���ەختترین شت ئەوەیە خەڵكانێك
بەدی دەكەیت كە لەگەڵتدا هاوڕا نین .لە پەیوەند بە فلیپینەوە،
ئەوەی پرس���یار دەكات خەڵكی فلیپینە ،ئەوا ئەم واڵتە توانا و
داراییەكی زۆر هەیە ،پێویس���تی بە سیستەم و سەركردایەتی
هەیە بۆ بەرەو پێش بردنی واڵتەكە و بۆ گەشەپێدانی ،چونكە
توانایەك���ی گ���ەورەی هەیە .پێم وایە یەكێ���ك لە ئاماژەكان كە
پێویس���تە مایەی تووڕە كردنێكی قووڵ بێت لە هەر واڵتێكدا،
ئەوەیە ،كاتێك دەچین���ە دەرەوەی واڵتەكە ،وەك فلیپینییەكان
و بەش���ە جیاوازەكانی جیهان ل���ەم كاتەدا ،دەیانبینیت كارێكی
مەزن دەكەن و بە ڕاستی خەڵكانێكی زیرەكن ،كە لە بەشێكی
دیك���ەی جیهاندا ڕۆڵێكی جیاواز دەبینن .ئەوەش بەش���ێكی بۆ
چۆنیەتی پەرەسەندنی سیستەمی سیاسیی ئەوێ دەگەڕێتەوە،
كەوات���ە خزمەتكاری���ی خەڵ���ك ( )servant of the peopleبەڵێ،
بەاڵم ملكەچی ( )sub servantنەخێر.

دەمەوێت پرس���یارتان لێ بكەم كە كاتێك ئێوە هاتن
بۆ ئێرە و لیژنەی ئۆڵۆمپی كۆبووەوە ،چۆن مامەڵەتان
لەگەڵ پرس���ی لۆبی)lobby( :دا ك���رد؟ واتە هەوڵ بدەن
بەس���ەر بڕیارەكەدا كاریگەر بن ،كە بووە هۆی ئەوەی
بەریتانیا لە پێش���وازی كردن���ی یارییەكانی ئۆڵەمپیادی
س���اڵی 2012دا سەركەوتوو بێت .لەم ڕووەوە بە سەر
فەڕەنسادا سەركەوت ،ئایا لە پەیوەند بە بڕیاری بەڕێوە
چوون���ی یارییەكان���ی ئۆڵۆمپیادەوە چ���ۆن ئەم كارەتان
كرد؟ ئایا چۆن توانیتان گەمەكە بگۆڕن؟

وەاڵم :ئ���ەوە پرس���یارێكە جێ���ی س���ەرنجە ،لەب���ەر ئەوەی
خەڵكانێك���ی زۆر ئەو ستایش���ە بە من دەدەن .لە ڕاس���تیدا بە
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زۆری ستایش���ی هاوسەرەكەم دەكەن ،لەبەر ئەوەی ئەو لەم
پرسە بەرپرسیار بوو .ئەگەرچی من خۆشحاڵم بەم ستایشە،
بەاڵم ئەمە ش���تێكی س���ەرنج ڕاكێش���ە لەبارەی سیاس���ەتەوە.
لەبەر ئەوەی ئەوە هاوس���ەرەكەم بوو كە چارەس���ەرێكی بۆ
دۆزیی���ەوە ،بۆ كۆمیتەی ئۆڵەمپی ،ك���ە نزیكەی لە  120كەس
پێكهات ب���وو ،هەم���ووان دەنگیان هەبوو .ئەم���ەش وانەیەكی
گرنگە بۆ هەر كەس���ێك ل���ە ئێوە بیەوێت ببێتە سیاس���ەتوان،
لەبەر ئەوەی وەك هەر شتێكی دیكە وایە .كەواتە لە كۆمیتەی
ئۆڵەمپیدا ،خەڵكانی پایەبەرزی تێدایە ،وەك خێزانی شاهانە و
لەو ش���ێوەیە .ئینجا كەسێكی لێیە كە هەموو كەس دەیناسێت،
كاتێك ل���ە ژوورەكەدا دەبی���ت ،كە كۆكتێل پارت���یcocktail( :
 )partyب���ۆ ئۆڵەمپیاد س���از دەكرێت ،هەمو ك���ەس لە دەوری
ئەو كەسانە كۆبوونەتەوە .ئەوەی هاوسەرەكەم پەی پێ برد
ئەم���ە بوو ،كە  120ك���ەس لەوێدا بوون ،نزیك���ەی  20بۆ 30
ن���اوی گەورە و خەڵكی م���ەزن هەبوون ،ب���ەاڵم ئەوانی دیكە
هێن���دە گرنگ نەب���وون ،واتە پایەیەكی بەرزی���ان نەبوو ،بەاڵم
هەموویان یەك دەنگیان هەبوو ،كەواتە ئەوەی هاوسەرەكەم
ك���ردی بریتی بوو ل���ە پێدانی ژمارە بەو كەس���انە ،لە كاتێكدا
كەسی دیكە خۆی بێزار نەدەكرد بۆ ئەوەی ئەم ئەركە بگرێتە
ئەس���تۆ .لەبەر ئەوە كاتێك هاتینە ئێرە ،كەس���انێكمان بینی كە
نەمدەناسین و هەرگیز هیچم لەبارەیانەوە نەبیست بوو ،بەاڵم
لیس���تێكی دوور و درێژ لە دۆس���ت و هاوڕێیان پێك دەهێنا.
كاتێكیش مەسەلەكە هاتە سەر دەنگدان ،ئەوا خەڵكانی گەورە
زۆربەی���ان بایەخیان بەوە نەدەدا كە دەنگەكە تەرخان كراوە،
بەاڵم كەسانی بچووك كاتێك هەڵسوكەوتێكی باشیان لەگەڵدا
دەكەیت ،ئەوا بە الی خۆتیاندا ڕادەكێشیت .ئەمە لە سیاسەتدا
وانەیەكی گرنگە .لە سیاسەتدا پێی دەگوترێت (little old lady
 ،)syndromeئەو ئافرەتە بە سااڵچووەی لە دواوە دادەنیشێت

و هیچ ناڵێت و س���ەرقاڵی چنینە ،بەاڵم دەنگێكی هەیە ،كەواتە
بایەخی پێ بدە.

پرس���یارەكەی م���ن پەیوەس���تە ب���ە پرس���ی
ڕەگەزپەرس���تییەوە ،لە نێو كەس���انی دیك���ەدا (ئەنتۆنی
گیدنز) و (خاتوو بارۆن سەیمنس) گوتوویانە :سەرۆك
وەزی���ران ئۆبام���ا هەرگیز ل���ە بەریتانی���ا ڕووی نەدەدا،
لەب���ەر ئ���ەوەی واڵتێك���ە ل���ە ڕووی دامەزراوەیی���ەوە
ڕەگەزپەرس���تیی تێدایە ،ئایا لە بنەڕەتدا پێشنیاری ئێوە
چیی���ە بۆ ئەوەی كەمینەكانی وەك (چو كا مۆنا) و (ئێچ
وان���ا كین) ب���ۆ ئەوەی ڕۆژێك لە ڕۆژان ببنە س���ەرۆك
وەزیران؟
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وەاڵم :هیوادارم وەاڵمەكە ئەوە بێت كە مومكین بێت ئۆباما لە
بەریتانیا ڕوو بدات ،بەاڵم پێم وایە ئەمە پرسیارێكە شەرعییە
بیپرسین .پێم وایە لەم ڕووەوە بەریتانیا بەراورد بە ڕابردوو
زۆر باش���ترە ،بەاڵم هێش���تا ڕێگای لە پێش���ە .ئەو كاتەی من
لە پارتی كرێكاران بووم ،ئەو مش���تومڕەمان گۆڕی لەبارەی
یەكەم سەرۆك وەزیرانی ڕەش پێستەوە یان یەكەم سەرۆك
وەزیرانی موس���ڵمان .باوەڕم وایە بەریتانیا لە گۆڕاندایە ،من
ب���ۆ خۆم پێ���م وایە ئەمە بۆی هەیە لەم رۆژگارەدا ڕوو بدات.
پێم وایە ئێس���تا ش���تێكی باش لەبارەی سیاسەتی بەریتانیاوە
هەیە ،كە لە ڕاس���تیدا (دەیڤید كامی���رۆن) پارتی نەریتپارێزانی
لە هەندێ لەو هەڵوێستە كۆنانە دوور خستووەتەوە ،ئەمەش
گرنگە و پێم وایە تا كەمتر نەریتپارێز بین باشترە .تێڕوانینی
من لە س���ەر ئەم مەسەلەیە زۆر س���ادەیە ،كە نەك هەر تەنیا
ڕەگەزپەرس���تی هەڵەی���ە ،بەڵك���وو لە ڕۆژگاری ئێس���تادا هیچ
واڵتێ���ك بەرگەی ئەوە ناگرێ���ت ڕەگەزپەرس���ت بێت ،چونكە
ئەمە بە هەدەردانی بەهرە و لێهاتووییەكانە ،واتە لە ڕاس���تیدا

ئەوەندەی كارێكی هەڵەیە ،هێندەش كارێكی گەمژانەیە .یەكێك
ل���ە خاڵەكانی هێ���زی ئەمریكا ،پێ���ش هەڵبژاردنەكانی ئەمریكا
خەڵكانێك���ی زۆر ل���ە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت پێی���ان گوتم كە
هەرگی���ز ئۆباما هەڵنابژێرن ،هەرگیز كەس���ێكی ڕەش پێس���ت
هەڵنابژێ���رن .منیش پێم گوتن :ئەوان ئەو كەس���ە هەڵدەبژێرن
ك���ە دەیانەوێ���ت هەڵیبژێرن .من باوكم لە س���اڵی 1979دا پێی
گوتم ،واتە س���اڵێك پێش هەڵبژاردنەك���ەی  1980لە بەریتانیا،
كە هەرگیز خەڵكی بەریتانیا ئافرەتێك وەك سەرۆك وەزیران
هەڵنابژێرن ،بەاڵم ئەوان ئەم كارە دەكەن .هەر ئەمەش هۆكاری
ئەوە بوو كە لە كۆتاییدا پێم وایە متمانە بە خەڵك بكەن ،لەبەر
ئەوەی وا باوە ئەوان لەوە زیرەكترن كە سیاسەتوانان وێنای
دەكەن .كەواتە هیوادارم وەاڵمەكە بەڵێ بێت.

241
چۆن پارتی سیاسی دیموكراسی بنیات دەنێت؟

چەند جارێك باس���ی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تت كرد ،پێم
باش���ە پرس���یارێكتان ل���ێ بكەم كە پەیوەس���تە بە سیاس���ەتی
دەرەوەتان لە ئاس���ت عەقی���د موعەممەر قەزافیدا ،كاتێك ئێوە
لە دەس���ەاڵتدا ب���وون ،پێش كۆتایی هاتن���ی خولی كابینەكەت،
ئەو تەقەمەنیی بۆ سوپای سووری ئێرلەندا دەنارد ،هەروەها
كوژراوێك���ی زۆری���ش لە تەقاندنەوەی فڕۆك���ەی (پان ئێم) لە
لۆكەرب���ی هەبوو .هەموو دەس���تدرێژییەكانی دژ بە بەریتانیا،
كاتێك لە دەس���ەاڵتدا بووی���ت ،قەزافی تون���د و تیژانە خەڵكی
خۆی س���ەركوت كرد ،دوای ئەوەی لە دەسەاڵتیشدا نەمایت،
ئەوا دڵڕەقییەكانی بۆ جیهان دەركەوتوون ،ئەمەش وەك ئەو
پەندە وایە كە دەڵێت ئەگەر وەك مراوی بڕوات و دەنگیش���ی
وەك مراوی وا بێت ،ئیدی پێویس���تە م���راوی بێت .دەمەوێت
بۆچوونی تۆ بزانم كە ئایا بە مراویی دەزانیت و ئایا پاڵنەری
تۆ چی بوو كاتێك لە ساڵی 2007دا لە ژێر خێوەتەكەدا لەگەڵی
دانیشتی بۆ ئەوەی گفتوگۆ لەبارەی هەوڵەكانی بنیاتنانەوەی

پێگەی نێودەوڵەتی بكەیت؟
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وەاڵم :ل���ە بنەڕەتدا من نازانم ئ���ەو مراوییە یان نا! پێم وایە
گرنگە پش���تیوانیی ل���ێ بكەیت كاتێك كارێكی ڕاس���ت دەكات
و ئیدان���ەی بكەی���ت كاتێ���ك هەڵە دەكات .كاتێ���ك من بە چڕی
لەگەڵ س���ەرۆك كلینتۆن و نێڵس���ۆن ماندێال بەش���دار بووم،
كە دەس���تی لە پاڵپش���تی كردنی تیرۆر هەڵگ���رت و هاوكاریی
نوان���د ل���ە دژی تیرۆر ،لە س���اڵی 2003ش���دا دەس���تبەرداری
بەرنام���ەی چەكی كیمیای���ی و ئەتۆمی بوو ،ئەمانە زۆر گرنگ
بوون ،لەب���ەر ئەوەی بۆ ئێمە مای���ەی نیگەرانی دەبوو ئەگەر
ئێس���تا ئەو بەرنامانەی بمایە .پێم وایە گرنگە كە پش���تیوانیی
بكەیت كاتێك كارێكی باش دەكات ،ئێس���تاش كە گەڕاوەتەوە
بۆ س���ەر كاری هەڵە ،ئەوا ئیدانەی دەكەیت .هەمیشە ئومێدی
من ئ���ەوە بوو ك���ە گۆڕانكارییەكەی لە سیاس���ەتی دەرەوەدا
هاوشان بووایە لەگەڵ گۆڕانكاری لە سیاسەتی ناوەوەدا .من
نیگەران���م لەوەی ئەمە هەرگیز ڕوو نەدات .لە ڕاس���تیدا ئەمە
وەك وانەی���ەك وای���ە كە ب���ە داخەوە ،ئەوانەی ب���ۆ ماوەیەكی
زۆر دوور و درێژ لە دەس���ەاڵتدا دەمێننەوە ،پەیوەندی لەگەڵ
هەر شتێكدا لەدەست دەدەن ،ئیتر هەر چییەك بێت .ئێستاش
ڕێگاچ���ارە نییە و دەبێ���ت مامەڵەی لەگەڵ���دا بكەین و كاریش
دژی ئ���ەو گیراوەت���ە بەر .هەندێ جار خەڵك���ی پێم دەڵێن ئەو
كارانەی ئێس���تا دەیانكات ،وات لێ ناكەن پەش���یمان ببیتەوە،
م���ن دەڵێ���م نەخێر من پەش���یمان نی���م ،لەبەر ئ���ەوەی ئێمە لە
پێگەیەكی باش���ترداین بە هۆی گۆڕانی هەڵوێس���تەكەیەوە ،كە
ئەگەر ئەم گۆڕانكارییە بە س���ەر هەڵوێستیدا نەهاتایە ،ئەوا لە
پێگەیەك���ی خراپتردا دەبووین .بەریتانی���ا پارەیەكی زۆری بە
خەرج دا لە چاودێری كردن و شی كردنەوەی لیبیا ،بە هۆی
توانای تیرۆریستییەوە ،بۆ سااڵنێك دەتوانین تەركیز لە سەر
بەشێكی دیكەی جیهان بكەینەوە ،لەبەر ئەوەی چی تر ناچار

نین ئەم كارە بكەین ،بەاڵم ئەو كارەی ئێس���تا دەیكات هەڵەیە
و قابیلی قبووڵ نییە و هەوڵ دەدەین بیوەستێنین.

ب���ەم دوایی���ە گوێ���م ل���ە كەس���ێك بوو ك���ە دەیگوت
بەریتانی���ا ئیمپراتۆریەتێكە لە داكش���انێكی قەش���ەنگدایە
( ،)Empire in graceful declineئای���ا ب���اوەڕت وا نیی���ە
ملمالنێ���ی هێ���ز گەمەیەكی س���فری بێت و مەس���ەلەكە
ئەوەندە س���ادە بێت ،تەنیا گواس���تنەوەی هێز نەبێت لە
ڕۆژئاواوە بۆ ڕۆژهەاڵت ،لەبەر ئەوەی لە ئابووریدا ئەو
دەستەواژەیەمان هەیە كە هیچ شتێك بە نایاب بەراورد
ناكرێ���ت .ب���اوەڕم وا نیی���ە ئێوەش ئەوەندە س���ادەییانە
بڕوانن ،ئایا ڕۆڵی بەریتانیا لە دنیای جیهانگیریدا چییە؟
چۆن ئێم���ە خۆمان لەم جیهانەدا جی���ا دەكەینەوە؟ ئایا
بەهاكانی ئێمە چین؟

ئایا خەونی گەڕاندنەوەیتان نییە؟

وەاڵم :ئ���ەوە خەونێك���ی نائومێدانە دەبێت .ئەمە مەبەس���تی
من���ە كاتێك دەڵێم دەبێت هەموو واڵتان ،هەروەها خەڵكەكەش
بگۆڕێ���ن .ب���ە تێڕوانینی م���ن بەریتانیا لە ڕۆژگاری ئێس���تادا
دەتوانێ���ت پێگەیەك���ی تایبەت���ی هەبێ���ت ،ئەویش بە س���ایەی
ڕابردووییەوە ،بەاڵم بە مەرجێك ئەمە بخاتە خزمەتی ئاییندەوە.
بەریتانیا لە پێگەیەكی زۆر باشدایە ،دوو هاوپەیمانی گەورەی
هەی���ە ،ئەمریكا و ئەوروپا كە هەردووكی���ان زۆر بە بەهێزی
دەهێڵێتەوە ،هاوپەیمانی تاكە سوپەری پاوەر (زلهێز)ی جیهانە،
هاوپەیمانێكی نزیكیش���یەتی .لە نێو یەكێتیی ئەوروپاشدایە كە
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وەاڵم :ئەوە خاڵێكی باش���ە .سەرەتا بۆچوونی من لەبارەی
ئەوەی ئێمە ئیمپراتۆریەتێكین لە داكشانێكی جواندایە ،ئەوەیە
كە ئێمە دەستبەرداری بیرۆكەی ئیمپراتۆریەت بووین.
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گەورەتری���ن یەكێتیی ئاب���ووری و بازرگانییە لە جیهاندا ،پێی
دەگوترێ���ت :ئنیگلیزی زمان ،English language :تاكوو ئێمە لە
بەریتانیا ش���انازی بە ڕابردووەوە بكەین و تێیدا نەژین ،ئەوا
كارێكی باش دەكەین ،بەاڵم دەبێت لە سەر بنەمای لێهاتوویی
خۆم���ان بچین���ە دەرەوە .ئەوەی من ئێس���تا ب���ە خەڵكی دەڵێم
ئەوەی���ە ،تێڕوانینی من ب���ۆ واڵتەكە زەحمەت���ە ،لەبەر ئەوەی
ڕاگەیان���دن لە بەریتانیا زۆر جەمس���ەرگیرە لە نێوان چەپێكی
زۆر نەریت���ی و ڕاس���تێكی زۆر نەریتی ،ئەمەش كێش���ەیەكی
گەورەی���ە بۆ واڵتەكە ،لەب���ەر ئەوەی هیچی���ان تێڕوانینان بۆ
ئایین���دە نیی���ە .كاتێك بە جیهان���دا دەگەڕێم ،ئ���ەو تێڕوانینە لە
الی بەریتانیی���ەكان بەدی دەكەم ،بە ڕاس���تی بێ���زارم دەكات
كاتێك خۆیان هەڵدەكێش���ن و دەڵێ���ن ئێمە بەریتانین ،بەاڵم لە
ڕاستیدا ئەوە گرنگ نییە ،چونكە ئەوەی گرنگە ئەوەیە شتێكت
هەبێت بۆ گوتن و توانای ئەوەت هەبێت بیڵێیت .بە الی منەوە
پێویس���تە بەریتانیا بكەوێتە بەكار هێنان���ی هەموو ئەو ڕایەڵە
مێژووییانە ،لەبەر ئەوەی هێشتا بەهادارن ،بەاڵم بیانخاتە نێو
جیهان���ی مۆدێرن���ەوە .یەكێك لە هۆكارەكانی ئەوەی ڕێس���ای
ئەوە داندرا ك���ە ژمارەیەكی زیاتری قوتابی بێن بۆ بەریتانیا،
دەقاودەق بە هۆی ئەو ڕاس���تییەوە ب���وو ،كە من حەز دەكەم
خەڵكی بێنە نێو بەریتانیاوە ،لە ئاییندەدا بۆ ئێمە شتێكی مەزن
دەبێت .كەواتە دەبێت بە ڕاس���تی بەو خاڵی هێزانەدا بچینەوە
و ل���ە ئاییندەدا بەكاریان بهێنی���ن ،بەاڵم دەبێت ئابووریی ئێمە
كراوە بێت ،كۆمەڵگەی ئێمە كراوە بێت ،وەك بەهای بەشداریی
كۆچب���ەران و هاوپەیمانانمان ،بە بەهێزی بمێننەوە ،درك بەو
ڕاس���تییەش بكەین كە چی دی جیهان بایەخ بەوە نادات ئێمە
پێشتر ئیمپراتۆریەتمان هەبووە ،بەاڵم ڕەنگە بایەخ بەوە بدەن
كە دەتوانین چی بۆ ئاییندە بكەین.

م���ن پرس���یارێكم هەی���ە ل���ە ب���ارەی س���ەركردایەتی
كردنەوە ،من خەڵكی ئەمری���كام ،ئێمە حاكمێكمان هەیە
لە ویس���ت كانس���ۆن ،هەوڵ���ی تێپەڕاندنی یاس���ایەك لە
(ویس���ت كانسۆن) دەدا ،كە بە زۆری جەماوەر دژین و
ڕای گش���تی بە تەواوەتی دژی ئەوەن و ناچارە پۆلیس
ب���ەكار بهێنێ���ت ب���ۆ كردن���ە دەرەوەی خەڵك ل���ە بینای
پایتەخت لە ویس���ت كانس���ۆن .كەواتە ل���ە كاتێكدا ڕای
گش���تی بە تەواوەت���ی دژی ئەون ،ئایا ئەوە مەبەس���تی
ت���ۆ بوو لە متمانە كردن بە خەڵك؟ ئایا ئەوە نیش���انەی
سەركردایەتییە كە بەردەوام بیت لە بەرەو پێش بردنی
كارەكەی خۆت؟ یان نیش���انەی الوازیی���ە ،كە ئێوە لەو
دۆخ���ەدا ب���وون؟ ئای���ا پێویس���تە چی ب���كات و ئایا ئەو
كەس���ێكی الوازە ئەگەر پاشەكشە بكات و پابەند نەبێت
پێی���ەوە؟ یان پێویس���تە كار لە پێناویدا ب���كات ،تەنانەت
ئەگەر ڕای گشتی زۆر بە توندی دژیشی بن؟
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وەاڵم :سەرەتا ،من ناڵێم ئەو ڕاستە ،ئەگەر پێی وایە كارێكی
ڕاست دەكات ئەوا دەبێت پێوەی پابەند بێت .با من دوو شت
بڵێ���م ،یەكەمیان ئەوەیە نابێت س���ەركردایەتی كردن ئەركێكی
خۆك���وژی بێ���ت ( ،)KAMIKAZE MISSIONڕەنگ���ە هەن���دێ
سازشی تاكتیكی بكەیت ،بەاڵم ئەگەر ئامانجە ستراتیژییەكەت
بریت���ی ب���وو لە ك���ەم كردنەوەی ك���ورت هێنان ،ئ���ەوا تۆ ئەم
كارەت دەوێت .من ڕاهاتووم بە خەڵكی بڵێم ،ئەویش لە كاتی
بەرنام���ەی چاكس���ازییەكەمدا ،كاتێك چاكس���ازیم لە زانكۆ و
پەروەردە و تەندروس���تی و یاس���ا و سیس���تەمدا دەكرد ،من
زۆر هۆگری ئەم پۆس���تەم نیم ك���ە ئەوەندە پێیەوە پابەند بم،
تاكوو ئەو چاكس���ازیانە نەكەم كە دەمەوێ���ت بیانكەم .ئەگەر
دەتانەوێ���ت لە س���ەر ئەو بنەمای���ە دەنگ لە دژم ب���دەن ،ئەوا
فەرم���وون ،ئەوەی تەواو س���ەیرە ،ئەوەیە من زیاتر لە س���ەر
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چاكس���ازی كردن لە زانكۆكاندا ،نەك لە س���ەر جەنگ ،نزیك
بوو پۆس���تی س���ەرۆكایەتیی وەزیران لەدەست بدەم .كەواتە
تێڕوانینی من ئەوەیە هەندێ سازش���ی تاكتیكی دەكەم ،بەاڵم
لە ڕووی ستراتیژەوە ئەوە هەڵوێستی منە ،ئەگەر پێت خۆش
نیی���ە ،ئەوا من دەچم ل���ە ژیانی خۆمدا كارێك���ی دیكە دەكەم.
پێم وایە دەبێت لەو پێگەیەدا بیت .ش���تێكی دیكە كە دەمەوێت
بیڵێم ئەوەیە ،وانەی ڕاستەقینە ،ئەمەش یەكێكە لە بیركردنەوە
جێ س���ەرنجەكان لە سیاس���ەت و لەوەدا كە ڕوو دەدات ،تۆ
دەڵێی���ت ڕای گش���تی بە تەواوەتی دژین ،تاك���ە تاقی كردنەوە
لەب���ارەی ئەوەوە بریتییە ل���ە هەڵبژاردنی داهات���وو .پێم وایە
ئ���ەوەش زۆر گرنگە ،خەڵكی ڕاهاتوون هەندێ جار پێم بڵێن،
مەبەس���تم تەنیا ئاماژە ك���ردن نییە بۆ عێراق و ئەفغانس���تان
و ئەو مەس���ەالنە ،بەڵكوو لە پەیوەند بە خۆپیش���اندانی س���ەر
ش���ەقامەكانەوە ،كە دەڵێن بڕوانن هەمیش���ە خەڵكی لە س���ەر
شەقامە ،منیش دەڵێم باشە ،بەاڵم من هەڵبژاردنم بردووەتەوە.
لە دیموكراس���یدا ،لە كۆتاییدا هەڵبژاردن سەنگی مەحەكە .من
خۆم لە كۆتایی ماوەی سیاس���یی خۆمدام ،ئەمەش مەبەستی
منە لە متمانە كردن بە خەڵك ،باوەڕم وایە لە كۆتاییدا خەڵكی
س���ەركردایەتییەك پەس���ند دەكەن ،كە لێرەدا من نموونەیەكی
جێی س���ەرنجتان ب���ۆ دەهێنمەوە ،ئەگەر ڕاپرس���ییەكان وەك
نموونە وەربگریت ب���ۆ وەرگرتنی ڕای خەڵكی بەریتانیا ،ئەوا
وا بی���ر دەكەیتەوە كە ب���ە تەواوەت���ی دژی ئەوروپان ،لەگەڵ
ئەوەش���دا ئ���ەوە ڕاس���تییە ،كە «لێ���رەدا قوتابیانی سیاس���ەت
دانیش���توون» ،هیچ پارتێكی سیاسی لە سیاسەتی بەریتانیادا
زۆرینەیەكی زۆری بەدەس���ت نەهێناوە ،بە سایەی بەرنامەی
گومان كردن لە ئەوروپا ،خەڵكی بە زۆری دەڵێن ئەوە ڕاست
نیی���ە ،چونكە (مارگرێت تاچەر) هەڵبژاردنی بردەوە ،لە یەكەم
دوو هەڵبژاردندا لە س���ەر بنەمای بەرنامەیەكی پش���تیوان بە
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ئەوروپا س���ەركەوتوو ب���وو ،بەاڵم لە دوایی���ن هەڵبژاردندا لە
بنەڕەتدا ئەوە هەر مەسەلەیەك نەبوو .لەبەر ئەم هۆكارە ،ئەوا
بیركردنەوەیەكی جێی سەرنج هەیە لە سەر سیاسەت ،چونكە
ئەگەر لە ڕاپرس���ییەكاندا پرس���یار لە خەڵك بكەیت ئەوا دژی
ئەوروپان ،بەاڵم لە پرس���ی پەیوەندیی خەڵك و س���ەركردەدا،
مەس���ەلەكە ئەوەی���ە خەڵكی مافی ئەوەی���ان هەیە بۆچوونێكی
الیەنگرانەی���ان هەبێ���ت و بۆچوونێك���ی بابەتیانەیان لە س���ەر
مەسەلەیەك یان دۆخێك نەبێت ،بەاڵم بە پێی ئەو ئەزموونەی
من هەمە ،ئەوا زۆر ترسیان لێ دەنیشێت ئەگەر سەركردەكان
لەگەڵیاندا هاوڕا بن .بۆ نموونە دەڵێن ئەوروپا شوێنێكی زۆر
خراپە و برۆكس���ل ش���وێنێكی زۆر خراپە و پێویس���ت ناكات
بچین بۆ ئەوێ ،بەاڵم كاتێك س���ەركردە دەڵێت من هاوڕام و
ئەوروپاش ش���وێنێكی خراپە ،پێت دەڵێن ڕاوەستە ،بڕیار بوو
تۆ س���ەركردە بیت ،كەواتە ئەمە دوو ش���تی جیاوازە .كەواتە
پێم وایە بەش���ێكی ئەركی س���ەركردە ئەوە نییە ،دابنیش���ێت و
لەگ���ەڵ هەر بۆچوونێك���ی الیەنگیران���ە و نابابەتیانەی خەڵكدا
ه���اوڕا بێت .كەواتە لە نێو هەموو ئەو كارانەی لە واڵتەكەتان
و واڵتەكەی من و ئەوروپاش���دا دەگوزەرێت ،زۆربەی خەڵك
دەیانەوێت ئەمە چارەس���ەر ببێت و سەركردایەتییان دەوێت.
ش���تێكی مەزنی دیموكراسی ئەوەیە ،لە كۆتاییدا خەڵك دەنگ
دەدەن ،ب���ەاڵم ه���ەروەك من ڕاهاتووم بڵێ���م ،لێرەدا ئەمە دوا
لێدوان���ی منە لەب���ارەی س���ەركردایەتییەوە ،ئەوەیە كە من بە
خەڵك���ی دەڵێ���م ئەم���ە مامەڵەكەیە لە نێوان م���ن و تۆدا ،وەك
خەڵ���ك و س���ەركردە ،ئەگ���ەر دەتەوێ���ت دوورم بخەیت���ەوە،
دەتوانی���ت دوورم بخەیتەوە ،بەاڵم منی���ش مافی ئەوەم هەیە
ئەوە بڵێم كە باوەڕم پێیەتی .كەواتە لەو ڕووەوە قەرزاری تۆ
نیم ،ئەمە پەیوەندییە و پێم وایە دەبێت سەركردایەتیی ڕاست
و دروست بەم شێوەیە كار بكات.
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پرۆفیسۆر ئینگرید ڤان بیزن پرۆفیسۆری زانستی بهراوردكاریی ه
له زانكۆی لیدن له هۆڵهندا ،كه یهكهمین و كۆنترین زانكۆی ئهو
واڵتهی����ه ،ماوهیهكیش وهك میوان پرۆفیس����ۆر ب����ووه له زانكۆی
جۆن����س هۆبكنز ل����ه ئهمریكا ،توێژینهوهكانی ئ����هم خانمه تایبهتن
بواری سیاس����هتی بهراوردكاری ،پارتی سیاس����ی و سیس����تەمی
پارتایهت����ی و دیموكرات����ی ،ههورهها پهرهپێدان����ی دامهزراوهكان،
توێژینهوه تازهكانیشی تایبهتن له سهر ئهزموونی جۆراوجۆری
رێكخس����تنی پارتایهت����ی و كاریگهری����ی ل����هس����هر دیموكراتیهتی
هاوچهرخ ،ئهم باسهشی كه لهم كتێبه كراوه بهكوردی یهكێكه له
توێژینهوهكانی تایبهت بهوهی چۆن (پارتی سیاس����ی دیموكراتی
بونیات دهنێت؟
How Political Parties shape Democracy?.
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ئ���ەم باس���ە پەیوەندیی نێوان خەس���ڵەتی پارتی سیاس���ی و
جۆرەكان���ی دیموكراس���ی هەڵدەس���ەنگێنێت .ئ���ەوەش دەخاتە
ی گۆڕاوی پارتەكان دەكرێ
ب���ەر باس و لێكۆڵینەوە ،كە رۆڵ��� 
بە گۆڕانی فیكرییەوە ببەس���ترێتەوە .ئیدی لێ���رەدا ،پارتەكان
وەكوو دامەزراوەگەلی پێویس���ت بۆ دیموكراس���ی دەبیندرێن.
هەروەها ئەمەش بەشدار دەبێت لە چەمكی گۆڕاوی پارتەكان،
لە كۆمەڵەی تایبەت و خۆبەخش���ەوە بەرەو پارتی سیاس���ی،
ن
كە «سوودی گش���تی» بە كۆمەڵگا بگەیەنێت .واتە ،پارتەكا 
وەكوو سوودی گشتی بۆ دیموكراسی پێویستن .حاڵەتی نوێی
دیموكراس���اندن (بە دیموكراس���ی كردن) ،كە تێی���دا پارتەكان
پایەیەكی بەرچاوی باش���یان ل���ە چوارچێوەی دامەزراوەكانی
دیموكراس���یدا هەیە ،بەڵگەی حاش���ا هەڵنەگریش دەخەنە بەر
دەس���ت بۆ چەمكی پەیوەندیی نێوان پارتەكان و دیموكراسی،
بەاڵم لە هەمان كاتدا مشتومڕ و ناكۆكیی سەرەكی لە بارەی
مانای دیموكراسی و رۆڵی راستەقینەی پارتی سیاسی لە نێو
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دیموكراسیدا هێشتا هەر هەیە .هەڵبەت ،بە داخەوە ئەدەبیاتی
پارتەكان و تیۆریی دیموكراس���ی تا ئەندازەیەكی زۆر ،بە جیا
لە یەكتری پەرەیان س���ەندووە .ئەم باسە هەوڵێكی سەرەتایی
دەخاتە بەر دەست بۆ ئەوەی ئەو بۆچوونە باوە بگۆڕێت ،كە
پێی وایە دیموكراس���یی هاوچەرخ بە ب���ێ پارتەكان نابێت ،بە
لەبەر چاو گرتنی هەمەچەشنیی پارت و چەمكە جیاوازەكانی
دیموكراسی.
لەبارەی هاودژی پارتەوە:
بیرمەندی سیاس���ی (شاچنایدەر) زیاتر لە نیو سەدە بەر لە
ئێس���تا پێی وا بووە ،كە «پارتەیلی سیاس���ی دیموكراس���ییان
دروس���ت كردووە ،دیموكراس���یی مۆدێرنیش بە بێ پارتەیلی
سیاس���ی نابێ���ت ».ئەم جەخ���ت كردنەوەیە لە س���ەر گرنگیی
پارتەیلی سیاس���ی بە شێوەیەكی گش���تی لە الیەن لێكۆڵەرانی
نوێ و سیاس���ەتمەدارانەوە دێت ،كە بەرپرسیارن لە برەودان
ب���ە گەش���ە كردن���ی دیموكراس���یی نوێ ،ی���ان باش���تر كردنی
جۆرایەتیی دیموكراسی لە واڵتانی خاوەن دیموكراسیی جێگیر
و پەس���ند كراو .هەرچەندە پارتەكان ش���تێكی حەتمی نین ،با
وازیش لە پێویس���ت بوونیان بێنین .دامەزراوەی سیاس���ی كە
بۆ یەكەم جار دەركەوت ،لەم رۆژگارەدا بە تەواوی رەگی لە
دامەزراوەگەلی دیموكراسیدا داكوتاوە ،بە خێرایی گرنگیی ئەو
لە سیستەمە دیموكراسییە تازە دامەزراوەكان لە رۆژهەاڵتی
ئەوروپ���ا و چەندی���ن ش���وێنی دیكەی جیهان���دا دەركەوت ،بە
رادەیەك كە بە شێوەیەكی بەرباڵو وەك پێشمەرج دەبیندرێت
بۆ سیس���تەمی مۆدێرنی دەوڵەتی دیموكراتی ،گوزارش���تە لە
پلورالیزمی سیاسی.
هەرچەن���دە وا دەردەكەوێت ،كە كۆدەنگییەك س���ەبارەت بە
پێویستیی دیموكراسی و گرنگیی پارتەیلی سیاسی لە پرۆسەی
دیموكراس���اندندا هەبێت ،ه���اوكات ناكۆكییەك���ی بەرچاویش
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هەیە .لە پێش هەمووش���یانەوە ناكۆكی س���ەبارەت بە ئەركی
ئ���ەم پارتانە هەیە .زۆرب���ەی رەخنەی دژ بە پارتەكان لەوەوە
هاتووە ،كە س���ەبارەت بەو ڕێیانەی پارتەكان ئیش���ی لە سەر
دەكەن ،نائومێدن .هەروەك لە الیەن (سكمیتەر)ەوە گوتراوە:
پارتەیلی سیاس���ی وەك جاران نەماون .بە شێوەیەكی وردتر
دەتوانی���ن بڵێی���ن شكس���تەكانیان بووەتە هۆی س���ەرهەڵدانی
مشتومڕێكی زۆر لە سەر كەم بوونەوەی رۆڵیان ،ئەویش بە
لەدەستدانی گرنگییان وەك ڕێگەیەك بۆ نوێنەرایەتی كردن و
ئامرازێك بۆ باڵو بوونەوە و كەناڵی قازانج بەخش و یەكانگیر
بوون ،بەاڵم لە هەمان كاتدا دەسەاڵتی تایبەتی خۆیان بەدەست
هێناوە ،سەبارەت بە دانانی پاڵێوراوان و دەزگای حكوومەت و
پەرلەمان .جیاوازی كردن لە نێوان ئەو دوو ئەركەی پارتەكان،
واتە ئەركی نوێنەرایەتی كردن و ئەركی دامەزراوەیی ،بە پێی
بۆچوون���ی (باترۆلینی) و (مای���ەر) ئەوەیە ،هەر كاتێك ئەركی
نوێنەرایەت���ی كەمی ك���رد ،ئەوا رۆڵ���ی دامەزراوەییان وەكوو
خ���ۆی دەمێنێتەوە ،بگرە هەندێ جار بەرەو پێش���یش دەچێت.
كەوات���ە بە ش���ێوەیەكی س���ەیر پارت���ەكان وەك دامەزراوەی
س���ەرەكی بۆ دیموكراس���یی نوێنەرایەتی دەبیندرێن ،بەاڵم لە
هەمان كاتدا ناشتوانن ئەركە سەرەكییەكانی دیموكراسییەكی
تەندروست پیادە بكەن .ئەم جیاوازییە رووكەشەی نێوان ئەم
دوو گریمانەیە ،لە هەمان كاتدا ئەوە دەخاتە روو ،كە پارتەكان
دامەزراوەگەلی پێویستن بۆ دیموكراسیی نوێنەرایەتی ،بەاڵم
ب���ە الوازی ئەرك���ی نوێنەرایەتییەكەی���ان رادەپەرێنن .ئەمەش
رۆڵی گۆڕاوی پارتەكان لە دیموكراس���یی مۆدێرندا ،هەروەها
چەمكی گۆڕاوی پارتەیلی سیاس���ی دەردەخ���ات ،بە تایبەتی،
رەگەزەكان���ی مۆدێرن���ی ه���زر ،دەرخ���ەری گۆڕان���ی هزریی
پارتەیل���ی سیاس���ین ،لە كۆمەڵ���ەی خۆبەخش���ی تایبەتەوە بۆ
چەمكی پارتایەتی وەك بەرژەوەندی گشتی بۆ دیموكراسی.
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حاڵەت���ی نوێ���ی دیموكراس���اندن (ب���ە دیموكراس���ی كردن)
ل���ە باش���وور و ناوەڕاس���ت و رۆژهەاڵتی ئەوروپ���ا ،كە تێیدا
پارتەكان پێگەی باش���ی خۆیان هەیە لە بوارەیلی یاس���ایی و
دەس���تووریدا ،دەوڵەتیش رۆڵی سەرەكی دەبینێت لە پاڵپشتی
كردن���ی دارایی پارت���ەكان ،هەروەها كە دەوڵ���ەت تا رادەیەك
چاالكی���ی پارتەكان كۆنترۆڵ دەكات (ئەمەش لە كۆنتێكس���تی
دیموكراسیی لیبرالدا بێ وێنە بووە) ،باشترین بەڵگەشمان بۆ
چەمكی پەیوەندیی نێوان پارتەیلی سیاس���ی و دیموكراس���ی،
دەخاتە بەر دەست.
گرنگی���ی ئ���ەم گفتوگۆیانە لە بارەی ئەرك���ی نوێی پارتەكان
و سیس���تەمەكەیان ئەوەی���ە ،كە ناكۆكیی س���ەرەكی لە بارەی
مانای دیموكراس���ی و ڕۆڵی راس���تەقینەی پارتەیلی سیاس���ی
ل���ە نێو دیموكراس���یدا هەیە .گلەیی لە ب���ارەی كەم بوونەوەی
رۆڵی پارتەكان ،پاشەكش���ەی سیاسی ،زیاد بوونی ناڕەزایی
و نەبوون���ی متمان���ە بە پارت���ەكان و سیاس���ەتمەداران ،الواز
بوونی رۆڵی حكووم���ەت و نوێنەرەكانیان ،یاخود گرفتەكانی
بەرپرس���یارێتی و وەاڵمدانەوە ،هەروەها ش���ەرعیەت .هەموو
ئەمانە پش���ت دەبەس���تن بەو گریمانە پێوەریان���ەی لە بارەی
بەهای دیموكراس���ی و چۆنیەتی كاری دیموكراسییەوە هەن.
لە راس���تیدا ،هەر مش���تومڕێك س���ەبارەت بە رۆڵی پارتەكان
ل���ە دیموكراس���یی مۆدێ���رن ،ئ���ەو مان���ا ش���اراوە و گریمانە
پێش���ینانە لەخۆ دەگرێت ،بە دەگمەن دەخوێندرێنەوە و روون
دەكرێنەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا چەند ش���تێك لە دەرەوەی
ئەمانەش ه���ەن .هەرچەندی ئەم گریمانان���ە روون بكرێنەوە،
بەاڵم هەر بە ش���ێوەی راس���تی بەڵگەدار گوتراون ،نەك وەك
ب���ژاردەی مش���تومڕ هەڵگر .لە هەمان كاتدا ،ئەوە س���ەیرە كە
ئەدەبیاتی تیۆریی دیموكراس���ی لەبارەی پارتی سیاس���ییەوە
كەم���ی گوت���ووە ،یاخود زۆر بە روونی ئەوەی نیش���ان داوە،
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كە پارتەكان رێگری بەردەم دیموكراس���ین .بە مانایەكی دی،
هەرچەن���دە گرنگیی���ان بە س���ەر یەكتری هەیە ،وێ���ڕای ئەوە،
ئەدەبیات���ی پارتەكان و تیۆریی دیموكراس���ی بە جیا لە یەكتر
پەرەیان سەندووە .هەروەك (برویس) دەڵێت :كەس نەیتوانیوە
چۆنیەتی حكوومەتی نوێنەرایەتی بە بێ پارتەكان نیشان بدات.
ئەگەر ئەمە راس���ت بێت ،دیموكراسیی نوێنەرایەتی پێویستی
بە پارتی سیاس���ی هەیە ،ئەو پارتانەش بە شێوەیەك گۆڕاون
ك���ە توانای خۆیان بۆ رۆڵ بینی���ن وەك ئامرازی نوێنەرایەتی
كردن لەدەس���ت داوە .ئەمەش بە روونی مانایەكی زۆری بۆ
خەسڵەتی دیموكراسی هەیە.
ئ���ەوە تەنیا بە ئاماژەدان بە تیۆرییەكانی دیموكراس���ییە ،كە
دەتوانین گرژیی نێوان گرنگیی پارتەكان و پەراوێزخس���تنیان
لە پێگەی جەوهەریی هەر دیموكراس���ییەكی مۆدێرندا بگەین،
هەروەها دەشتوانین مانای شوێنی پارتەكان لە دیموكراسیی
نوێ���دا ب���ە ش���ێوەیەكی فراوانت���ر ببینین .ب���ە تایبەت���ی كاتێك
رووبەڕووی پرس���ی چەس���پاندنی دیموكراس���یی دامەزراوە
دەبینەوە ،چونكە چارەسەری گرفتەكان لە خەسڵەتی گۆڕاوی
پارت���ەكان لە دیموكراس���ییە دامەزراوەكاندا س���ەر هەڵدەدات.
هەروەه���ا خوێندنەوەی كەموكوڕیی دیموكراس���ی لە یەكێتیی
ئەوروپادا ،لە ئەنجامی نەبوونی كەناڵی پێویست بۆ نوێنەرایەتی
كردن ،دەبێتە شتێكی پێویست كە ئەدەبیاتی پارتەیلی سیاسی
و تیۆریی دیموكراس���ی بایەخی پ���ێ دەدەن .لەبەر ئەم هۆیە،
گرنگە كەلەپووری ئەوروپا س���ەبارەت بە هزری دیموكراسی
هەڵس���ەنگێنین ،بایەخ بدەین بەوەی چۆن چەمكەكانی تایبەتی
دیموكراس���یی پارتەیلی سیاس���ی ،پەیوەندیدارن بە یەكترەوە.
ئەم باس���ە لەم پرسە دەكۆڵێتەوە ،بە تایبەتیش جەخت دەكاتە
سەر ئەدەبیاتی سەدەی بیستەم لەبارەی پارتەیلی سیاسی و
تیۆریی سیاسی.
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سەرەتای سەدەی بیستەم:
ل���ە س���ەرەتادا گرنگە ئەوە ب���اس بكەین ،كە پ���ارت وەكوو
دامەزراوەیەكی سیاس���ی دیاردەیەك���ی نوێیە .ئامادەبوونی لە
كاتی س���ەرهەڵدانییەوە ش���تێكی حەتمی و پێویس���ت نەبووە.
كاتێك بۆ یەكەم جار پارتەكان دەركەوتن ،بە شێوەیەكی گشتی
وەك هەڕەشەیەك بۆ س���ەر بەرژەوەندیی گشتی دەبیندران،
یاخود وەك ش���تێك دژ بە بەرژەوەندییەكانی تاك .لە راستیدا
هەبوون���ی پ���ارت لەگ���ەڵ ترادیس���یۆنی لیبرال دیموكراس���یدا
ناكۆك���ە ،كە لە فەلس���ەفەی سیاس���یی (لۆك) و ترادیس���یۆنی
دیموكرات رادیكالی (رۆس���ۆ)دا هەن .ش���تێكی قورسە كە ئەم
دووان���ە لەگ���ەڵ دامەزراوگەلی الیەنداردا گ���رێ بدەین ،كە لە
خۆڕا لە س���ەرووی بەرژەوەندیی تاكەوەن ،ئیرادەی گشتیش
رەت دەكەنەوە .ئەوە سەرهەڵدانی دیموكراسیی گشتگیرە ،كە
پەیوەندیی راس���تەوخۆی لە نێوان دەوڵەت و تاكدا دروس���ت
ك���رد ،شەرعیەتیش���ی بەخش���ییە هەبوون���ی پارت���ەكان وەك
دامەزراوەی نێوەند لەنێوان هاونیشتیمانی و دەوڵەتدا.
لە كاتێكدا تیۆریی دیموكراسیی كۆن ،پارتەكان وەك رێگر
ل���ە بەردەم دیموكراس���یدا دەبینێ���ت ،كاردان���ەوەكان لەبارەی
س���ەرهەڵدانی پارتەیلی سیاسی لە سەدەی نۆزدەدا ،خۆی لە
خۆیدا نكووڵی لە ش���ەرعیەتی دیموكراسیانەی پارتی سیاسی
ناك���ەن ،ب���ە پێچەوان���ەوە هەروەك نووس���ینەكانی (ئۆس���ترۆ
گۆرس���كی) و (میش���ێلس) و (ڤێبەر) دەری دەخەن ،نیگەرانیی
ئ���ەوان لە س���ەر نەبوونی دیموكراس���ی ناوەندییە ل���ە پارتدا،
هەروەها مەیلگەلی نادیموكراس���ی و ئۆلیگارشیانەی پارتەیلی
بیرۆكرات بە شێوەیەكی تایبەتی.
ه���ەردوو كتێبە گەورەكەی (ئۆس���ترۆ گۆرس���كی) لەبارەی
پارتەیل���ی ئینگلیزی و ئەمریكی لە كۆتایی س���ەدەی نۆزدەدا،
بە گش���تی دوو ئەنج���ام نیش���ان دەدەن :پارتەیلی رێكخراوی
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سیاس���ی بۆ خزمەتی پێویس���تییەكانی دیموكراسیانەی خەڵك
س���ەریان هەڵداوە ،رێكخراوی پارتیش خ���ۆی لە خۆیدا زیان
بەخشە .بە مانایەك ،دەتواندرێت وەك بیركردنەوەی هزرێكی
باو لەبارەی پارتەیلی سیاس���ی و دیموكراس���ی لە سەرەتای
س���ەدەی بیس���تەمدا ببیندرێت .هەرچەندە ئۆسترۆ گۆرسكی
پێ���ی وا ب���وو ،كە پارت���ەكان تا ڕادەی���ەك س���ەركەوتوون لە
ڕاپەڕاندن���ی كاروب���اری ڕۆژان���ەی میكانیزمەكانی حكوومەت
لە كۆمەڵگای دیموكراس���یدا و توانایەكی خێراش���یان هەبووە،
ب���ەاڵم پێش���ی وا بووە كە ل���ە پابەند بوون بە دەس���ەاڵتی بێ
هاوتای هاونیش���تیمانیان ،بە تەواوەتی شكس���تیان هێناوە .بە
مانایەك���ی دی ،ب���ە زمان���ی پارتایەتی ،كاتێك پارت���ەكان لە بە
ئەنجام گەیاندن���ی ئەركی دامەزراوەییدا س���ەركەوتوو دەبن،
ئەوا لە ئەركی نوێنەرایەتییاندا شكست دەهێنن .ئەمەش لەبەر
ئەوەی ئۆس���ترۆ گۆرسكی پێی وایە ،رێكخراوی پارت دەبێتە
هۆی كەم كردنەوەی تاكایەتی و پاشەكشەش بە سەربەخۆیی
تاكایەتی دەكات .واتە ،تاكێتی لە ناو دەبات ،لە ڕێی دروس���ت
كردنی دڵس���ۆزی بۆ پارت و بیر و باوەڕە فەرمییەكەی .بەم
شێوەیە ،بیركردنەوەی سەربەستانە و ویژدانی سیاسی لەناو
دەبات .مەكینەی پارت كە پڕە لە سیاسەتوانی پرۆفیشنال ،بۆ
دەنگدەران���ی س���ۆز و ڕق و نەریتەكانی خ���ۆی دابین دەكات،
ب���ۆ ئ���ەوەی بژاردە و ڕەوش���تی سیاس���یانەی خۆی پیش���ان
ب���دات .دواجار ،ئەم���ە حكوومەتێكی مەكینە ئاس���ا دروس���ت
دەكات ،ن���ەك حكوومەتێكی بەرپرس���یار بەرانبەر بە مرۆڤ.
چارەس���ەری ئۆس���ترۆ گۆرس���كی بۆ ئەو ش���تەی ناوی ناوە
خنكانی دیس���پلینی ناوخۆیی پ���ارت ،ئەوەیە حكوومەتێك پێك
بێ���ت بە ب���ێ پارتی نەگۆڕ .واتە ،پارت���ەكان لەناو ببردرێن ،لە
جێیان���دا كۆمەڵ���ە و پارتی مۆدێرن دابندرێ���ن ،كە لەگەڵ یەك
كێشە و مەسەلەدا مامەڵە بكەن .ڕێكخستنی سەر بە پارتەكان

258
کۆتایی سایكس پیكۆ

هەڵبوەش���ێندرێتەوە ،ئەندامانیان ئازاد بن ك���ە ئامانجەكانیان
هاتە دی .لەم سیناریۆیەدا ،هە ر دڵسۆزییەك بۆ پارت دیاری
بكرێ���ت ،ب���ە لەبەر چ���او گرتن���ی خەس���ڵەتی رێكخراوەكە .بە
دڵنیاییەوە ،گومان هەیە لە پیادە بوونی تیۆرییەكەی ئۆسترۆ
گۆرس���كی ،نەك لەبەر ئەوەی داواكاریی زۆر لە سەر توانای
رێكخراوەیی سیاسەتمەدارانی هاوپەیمانانیان دروست دەكات،
بەڵكوو لەبەر ئەوەی دەبێتە هۆی بەهێز بوونی دەسەاڵتدارانی
كارگێ���ڕی ،وەكوو الیەنی جێبەجێكەر ل���ە رێكخراوەكەدا .ئەم
پێشنیارە ئەوە دەردەخات ،كە چۆن ئۆسترۆ گۆرسكی هەوڵی
داوە لیبرالیزم و بیرۆكەی س���ەروەرێتیی باو ئاشت بكاتەوە.
ئەو بەم شێوەیە هەوڵی داوە ئەو نیگەرانییە بنەڕەتییانە باس
بكات ،كە لە س���ەدەی ن���ۆزدەدا هەبوون .بیر و بۆچوونەكانی
ئۆسترۆ گۆرس���كی لە الیەن (رۆبێرت میشێلس)ـەوە جارێكی
تر گوتراونەتەوە .بیر و بۆچوونی سیاس���یی میش���ێلس ،وەك
ه���ەر قوتابییەكی سۆشیالیس���تی (ئیتالی و ئەڵمان���ی) ،لە ژێر
كاریگەریی پارتی سۆش���یال دیموكراتی ئەڵمانیدا بووە ،كە لە
س���ەرەتای س���ەدەی بیس���تەمدا ،كاریگەرترین پارتی سیاسی
بووە.
هاوشێوەی بۆچوونەكانی (مۆس���كا) ،تیۆریی دەستەبژێری
سیاسیی میش���ێلس پێی وایە ،دەسەاڵتی دەستەبژێر پشت بە
تواناكانی رێكخراوەیی دەبەستێت .لە ڕاستیدا ،مشتومڕەكەی
ل���ە س���ەر ئەوەیە ،كە ه���ەر رێكخراوێك دەس���تەبژێری خۆی
بەرهەم دەهێنێت ،ئەمەش بە تەنیا رێكخستنێكی یاسا ئاسا و
ئەزموونی نییە ،بەڵكوو ،بە مانا ئیپس���تمۆلۆژییەكەی ،یاسای
سروش���تییە كە میش���ێلس بە (یاس���ای ئاس���نینی ئۆلیگارشی)
ناوی بردووە .ئ���ەوە رێكخراوە وای كردووە ،هەڵبژێردراوان
ب���ە س���ەر هەڵبژێ���رەردا ،فەرمان���دار ب���ە س���ەر فەرمانبەردا،
نێردراو بە سەر نێرەردا زاڵ بن .ئەوەی باوەڕی بە ڕێكخراو
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هەبێ���ت ،باوەڕی بە ئۆلیگارش���ییە .بە مانایەك���ی دی ،لە هەر
رێكخراوێك���ی گ���ەورەدا س���ەركردایەتی ش���تێكی حەتمیی���ە.
سروش���تی هەر رێكخراوێك بە ش���ێوەیەكە ،كە چاالكییەكانی
س���ەركردایەتیی ئ���ەو ،ناخرێن���ە ژێ���ر كۆنترۆڵ���ەوە ،هەرگیز
بەرپرسیارەتییان لە الیەن ئەو كەسانەی كە پێگەی الوەكییان
هەی���ە لە رێكخراوەكەدا ،هەڵناگیرێت .ئیدی لێرەوە ،لە كاتێكدا
رێكخ���راوەكان ل���ە كۆمەڵ���گای ئاڵ���ۆز و دیموكراتدا ش���تێكی
حەتمین ،هەر رێكخراوێك كە گەیشتە قەبارەیەكی دیاری كراو
و نزی���ك بوونەوە لە پلەیەكی دیاری كراو لە ئاڵۆزی ،ئەوا بە
شێوەیەكی حەتمی هەلومەرجی خۆسەپاندنی سەركردەكانیان
بە س���ەر ش���وێنكەوتووانیان بەرهەم دەهێنێت ،بە ئۆلیگارشی
كردنیی���ش دەبێت���ە ئەنجامێكی نەویس���تراو .لەو دوو دەس���تە
میكانیزمیانەیئۆلیگارش���اندن (بە ئۆلیگارشی كردن) بەرهەم
دەهێنن (واتە تەكنیكی و سایكۆلۆژی) ،یەكەمیان (واتە دابەش
بوونی كار و تایبەتمەندیەتی و پێویس���تیی س���ەركردایەتی لە
رووی تەكنیكییەوە) زۆر گرنگە.
میشێلس ،حاڵەتەكەی خۆی لە رێی شی كردنەوەی پارتەیلی
سۆشیالیس���ت و كۆمەڵەی بازرگانی و پارتی سۆشیالیس���تی
ئەڵمانی بە تایبەتی ،دروس���ت ك���ردووە ،كە لە یەكەمین نیگادا
وا دەردەكەوێت دژی یاس���ای ئاس���نینی ئۆلیگارش���ی بێت .بە
مانایەك���ی ت���ر ،لە رێی ئ���ەوەی كە بەراوردكەران���ی نوێ پێی
دەڵێن (ش���رۆڤەی دیاردەی هەنووكەیی) ئەوەی خس���تووەتە
روو ،كە تەنانەت ئەو رێكخراوە پارتیانەی كە بە پێی مۆدێلی
دیموكراس���یی ناوەندی رێكخراون ،ل���ە دوایین جاردا ناتوانن
خۆیان لە كۆنترۆڵ و هەژموونی دەستەبژێریی نابەرپرسیار
ال بدەن .ئاكامەكەش ئەوەیە ،یاس���ای ئاس���نینی ئۆلیگارش���ی
دەبێت ژییرانە بە س���ەر پارتەیلی سیاس���یدا جێبەجێ بكرێت،
بە بێ لەبەر چاو گرتنی دیموكراس���یی ناوەندی لە پارتەكاندا.
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بە گش���تی ،یاس���اكە تەنیا بۆ ئ���ەوە دانەندراوە ،ك���ە لە الیەن
پارتەیلی سیاسییەوە جێبەجێ بكرێت ،بەڵكوو ئەمە بۆ هەموو
رێكخراوە ئاڵۆز و گەورەكانیش���ە .پرسیاری ئەوەی كە ئاخۆ
میشێلس خۆی هەرگیز دیموكراتێكی پابەند بووە؟ لە باشترین
حاڵەتدا ،جێی مشتومڕە .هەرچەندە تیۆریی دەستەبژێرییەكەی
پاڵپش���تیی ئایدیۆلۆژیا نادیموكراتەكانی وەك فاشیزم ناكات،
ب���ەاڵم بۆ بەش���ەرعی كردنی پرەنس���یپی نادیموكراتانە بەكار
دێت .لە راس���تیدا ،بیر و بۆچوون و بەهای تایبەتی و كەسیی
ئەو ،لێرەدا مەبەستی ئێمە نییە .گرنگتر لەوە زانینی پەیوەندیی
تیۆرییەكەیەتی بە مەس���ەلەكەوە ،بە ش���ێوەیەك كە پارتەیلی
سیاس���ی وەك رێگ���ر دەبیندرێ���ن لە ب���ەردەم دیموكراس���یدا.
تێگەیشتنی ئەو بۆ دیموكراسی تا رادەیەك وەك بۆچوونەكەی
لە س���ەر مەس���ەلەكە ،تەمومژاویی���ە .لەگەڵ ئەوەش���دا ئەگەر
دیموكراس���ی لە ناو پارتدا پێشمەرج بێت بۆ دیموكراسی ،یان
ئەگەر یاسای ئاسنینی ئۆلیگارشی بەسەر رێكخراوی دەوڵەتدا
جێبەجێ بكرێت ،ئەوا الی میشێلس سەبارەت بە دەرفەتەكانی
تێگەیش���تن لە دیموكراس���ی لە دوایین جاردا ،دەبێت رەشبین
بین.
هەروەك ئۆرس���ترۆ گۆرسكی و میشێلس پێشتر ئاماژەیان
پێ داوە( ،دوڤێرجەر)یش دەیان ساڵ دوای ئەوان بە دوور و
درێژی باس���ی كردووە( ،ڤێبەر)یش لە كتێبی (سیاسەت وەك
پیش���ە)دا دەڵێت :دیموكراسی سەرەتا جۆرێكی نوێی لە پارت
بەره���ەم هێنا ،كە رێكخراوی بەهێز و هەمیش���ەییان هەبووە.
ئ���ەم (مەكینان���ە) ش���ێوەی ریفراندۆمی���ان وەرگ���رت بە هۆی
س���ایكۆلۆژیای ش���وێنكەوتووان و كاریزمای دەسەاڵتدارانی
پارتەكان���ەوە ،كە لە الیەن دەس���تەبژێری سیاس���ی یان تەنیا
س���ەركردەیەكەوە كۆنت���رۆڵ ك���راون .ب���ە لەبەر چ���او گرتنی
گەش���ەی مێژوویی پارتەیلی سیاسی لە واڵتی ئینگلیز وەكوو
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خاڵ���ی لێك داب���ڕان ،ڤێبەر پێی وای���ە پارتەكان لە س���ەرەتادا
شوێنكەوتووانی ئەرستۆكراسی بوون ،یاخود پارتی كەسانی
گرنگ ب���وون ،بە پێی بەرژەوەندیی چینایەتی و ترادیس���ۆنی
خێزانی و ه���ۆكاری ئایدیۆلۆژییەوە پێكهات���وون .لە بنەچەدا،
پارتەكان وەك كۆمەڵەی رێكخراوی هەمیشەیی لە ناو خەڵكیدا
نەبوون و تەنیا لە ماوەی هەڵبژاردنەكاندا كارا بوون .پێكەوە
بوون تەنیا لە س���ەر ئاس���تی نێردراوی پەرلەمانیدا دروس���ت
بووە ،ئەندام پەرلەمانێكی س���ەر بە پارتێك ،لە نێو پەرلەماندا
وەكوو بەرپرس���ی مەكتەبی ناوەندیی پارتەكە هەڵس���وكەوت
دەكات ،پەیوەن���دی لەگ���ەڵ رێكخراوگەلی ل���ۆكاڵ دەپارێزێت.
سیاس���ەتمەدارانی پرۆفیشنال و گرنگ لە دەرەوەی مەكتەبی
ناوەندی���ی پارتەك���ە ئامادەییان نییە ،ه���ەر وەك ڤێبەر دەڵێت:
سیاسەت لە رابردووەوە تا ئێستا پیشە بووە.
ش���ێوەكانی مۆدێرن���ی ڕێكخس���تنی پ���ارت ،ك���ە ل���ە لە رێی
دیموكراس���اندنی مافی دەنگدانەوە هاتوونەتە ئاراوە ،بوونەتە
پاڵنەری گەش���ەی سیس���تەمگەلی ب���ە رووك���ەش دیموكرات،
لەگ���ەڵ جۆرەكان���ی كۆنی پارت���دا زۆر لە یەكت���ری جیاوازن.
ئەم ش���ێوە مۆدێرنانە زادەی دیموكراس���ی و مافی دەنگدانی
خەڵ���ك و پێویس���تیی ش���وێنكەوتن و ڕێكخس���تنی خەڵ���ك و
گەش���ەی یەكبوونی ئاراس���تەكان و دیس���پلینی توندن ،كاتێك
سیاسەتمەدارانی پرۆفیشنال لە دەرەوەی پەرلەمان دەست بە
سەر رێكخستنی پارتدا دەگرن ،كاتێك دەسەاڵت دەچێتە دەست
ئەوان���ەی ب���ەردەوام بۆ پارتەكە كار دەك���ەن ،كاتێك ئەوانەی
هەموو سیس���تەمەكە ئاراس���تە دەكەن و بەردەوام چاودێریی
ئەندامانی پەرلەمان دەكەن .لە ناوەرۆكی دەقە ئینگلیزییەكەدا،
لە گەش���ەی قەوارەی سیاسیی بێرمینگهام لە نیوەی دووەمی
س���ەدەی نۆزدەدا ،ب���ە تایبەت���ی ئەنجامەكە س���ەنتەراندن (بە
س���ەنتەر كردن)ی دەس���ەاڵت بوو لە دەس���تی چەند كەسێكی
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كەم���دا ،دوا جاریش بۆ یەك كەس لە دەرەوەی پارتەكەدا ،كە
مەكینەی پارتەكە بە تەواوی چووە ژێر ركێفی كەس���ێتییەكی
كاریزمایی و س���ەركردەوە .لەم شێوانەی رێكخستنی پارتدا،
س���ەركردەی پ���ارت پێگەیەكی تایبەتی دی���اری دەكات ،لەبەر
ئەوەی ئەو سەركردەیەیە كە ئێستا مەكینەكە شوێنی دەكەوێت.
بە مانایەكی دی ،ڤێبەر پێی وایە دروس���ت كردنی ئەو جۆرە
مەكینانە دەرخەری پێش���كەوتن و س���ەرهەڵدانی ریفراندۆمی
دیموكراس���ییە .ئەمەش بە ش���ێوەیەكی گشتی پەرلەمان وەك
الس���تیكی م���ۆر لێ دەكات ،ك���ە ئەندامانی دەبن���ە هیچ و تەنیا
دەڵێ���ن (بەڵێ) .ڤێب���ەر بەردەوام دەبێ���ت و دەڵێت :دیكتاتۆری
ریفراندۆم هەمیشە لە سەرەوەی پەرلەمانیشە .زیاتر لەوەش،
ب���ە بردنی خەڵك بۆ پش���تی س���ەركردەوە لە رێ���ی مەكینەی
پارتەكەوە ،هەلومەرجێك دروس���ت دەبێت كە دەتوانین ناوی
بنێین (دیكتاتۆریەتێكی پش���ت بەستوو بە بەكارهێنانی سۆزی
خەڵك) ،بە تایبەتی لە ئەمریكا رێكخس���تنی پارتەكان لە س���ەر
بنەم���ای پرەنس���یپی ریفران���دۆم ب���ە پوختترین ش���ێوە بنیات
نراون.
هەرچەن���دە ڤێب���ەر گومان���ی كەمی بەجێ هێش���ت لە س���ەر
ماناكانی ئەو گەش���ەیە بۆ سیس���تەمی سیاس���ی ،بەاڵم دەبێت
ئەوەش بگوترێت كە راڤە كردنەكەی ئەو بۆ پەیوەندیی نێوان
س���ەركردایەتی و دیموكراس���ی ،تا رادەیەك باش���ترە لەوەی
ك���ە ل���ە یەكەم ج���اردا دەردەكەوێت .لە كاتێكدا بۆ ئۆرس���ترۆ
گۆرس���كی و میشێلس ،ئامادە نەبوونی دیموكراسیی ناوەندی
لە پارتدا ،بە گشتی لە سیستەمی دیموكراسی كەم دەكاتەوە.
ش���ی كردنەوەكەی ڤێبەر س���ەبارەت بە چەمكی دیموكراسی
نزیك���ە لەوەی كە پاش���ان لە الیەن (جۆزێف ش���ەمپیتەر)ەوە
پەیڕەو كرا .ئەوەش دەخاتە روو كە سەركردایەتیی سیاسیی
بەهێ���ز و لێپرس���راو لە راس���تیدا دەبێتە پێویس���تی بۆ ئەركی
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دیموكراس���ییەكی تەندروست .ئەمەش لەبەر ئەوەی ئەگەر لە
الیەن سەركردایەتییەكی سیاسیی بەهێزەوە كۆنترۆل نەكرێت،
ئەوا بیرۆكراس���ی بە هۆی كەموكوڕیی رێكخستنەكەیەوە ،بە
ئاس���انی پێگەی سیاس���یی ب���ە هەژموون بەدەس���ت دەهێنێت
و دەبێت���ە دیفاكت���ۆی بەڕێ���وە بردنی گرووپ ،ب���ە بێ ئەوەی
بەرانبەر بە خەڵك هەس���ت بە بەرپرس���یاریەتی بكات .كەواتە
س���ەركردەی سیاس���یی بەرپرس���یار و ب���اش ،پێویس���تە ب���ۆ
هێش���تنەوەی دەس���ەاڵتدارانی بیرۆكراس لە ژێ���ر چاودێریدا
و دڵنیای���ی ب���دەن بەوەی ،كە دەتوانن بای���ەخ بە (دامەزراوەی
بێالیەن) بدەن و لە سیاسەتەوە نەگلێن.
بە كورتی ئەم كورتەیە سەبارەت بە گرنگترین چەمكەكانی
س���ەرەتاكانی س���ەرهەڵدانی پارتگەلی سیاس���ی لە سەرەتای
س���ەدەی بیس���تەمدا ،بە ش���ێوەیەكی گش���تی بایەخ���ی كاری
ناوخۆی���ی پارت���ەكان و نەبوون���ی دیموكراس���یی ناوەن���دی و
بەرپرس���یارییەكانیان بە تایبەتی دەردەخات ،هەرچەندە راڤە
كردن���ەكان س���ەبارەت ب���ەو مانایانەی ك���ە هەیان���ە لەبارەی
دیموكراس���ییەوە جی���اوازن .ئۆرس���ترۆ گۆرس���كی پێی وایە
پارتەیلی هەمیش���ەیی سیاس���ی هێندە زیانبەخشن ،كە دەبێت
وازیان لێ بێنین .هەروەها زۆربەی هاوچەرخانی ئۆرس���ترۆ
گۆرس���كی باوەڕیان وایە ،كە وەكوو دامەزراوەی سیاسی لە
كۆنتێكس���تی دیموكراس���یی خەڵكیدا هەبوون .لە راس���تیدا كە
پارتەیلی سیاس���ی یەكەم جار كە دەركەوتن ،وەكوو ش���تێكی
حەتمی سەیر نەدەكران ،هەرچەندە گرنگ بوون .ئەوە لەگەڵ
سەرهەڵدانی دیموكراسیی خەڵكیدا بوو ،كە بیرۆكەی پێویستی
پارت وەكوو ناوەند لە نێوان تاكی هاونیش���تیمانی و دەوڵەتدا
بە شێوەیەكی بەرباڵو باوەڕی پێ هێندرا.
هەندێك جار س���تایش كردنی ئەو بەش���دارییەی پارتەكان
ل���ە دیموكراس���یدا كردوویان���ە ،ئ���ەو توانای���ەی هەی���ان بووە
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ب���ۆ رێكخس���تنی دامەزراوەگەل���ی گرنگ���ی دیموكراس���یی
نەگرتووەت���ەوە .ئەوە تەنیا دەیان س���اڵێكە دەاللەتێكی روون
و ب���اش بە رۆڵ���ی پارتەكان ل���ە دیموكراس���یی نوێنەرایەتیدا
دراوە .س���ەلماندنی ئەم جۆرە بۆچوونە پەس���ندەی پارتەیلی
سیاس���ی و چەمكی دیموكراس���ی كە پارتەكان تێیدا نەك هەر
دام���ەزراوەی گرنگ���ن ،بەڵك���وو لە راس���تیدا حاڵەت���ی باش و
پێویستن بۆ دیموكراسیی مۆدێرن ،بووە رێكخستنی سیاسی
و دەس���توورییان ،لە س���ەرەتای گەڕانەوە بۆ دیموكراسی لە
ئیتالی���ا و كۆم���اری ئەڵمانیای فیدرال پ���اش دووەمین جیهانە
جەن���گ .ئ���ەم پرۆس���ەیە ل���ەو كاتە ب���ە دواوە لە الی���ەن زۆر
كیانی سیاس���یی دیكەوە ل���ە پێداچوونەوەی دەس���توورییاندا
پەیڕەو و رەچ���او كراوە ،لەوانەش یەكێتیی ئەوروپا .ئەوە بە
تایبەتی لە واڵتانی تازە دیموكراس���یی باشوور و رۆژهەاڵتی
ئەوروپادای���ە ،كە دامەزراندنی رێی دیموكراس���ی زۆر جار بە
هەبوون���ی كێبڕكێی ئ���ازاد لە نێوان پارتەكاندا دەناس���رێتەوە.
چەمكی باوی دیموكراسی شتێكە كە پارتەكان تێیدا جەوهەری
س���ەرەكیی سیس���تەمی سیاس���یی دیموكراس���ین .ل���ە كاتێكدا
پارتەیل���ی سیاس���ی ماوەیەك���ی زۆر لە دەس���تووری واڵتانی
لیب���رال دیموكراتی رۆژئاوادا پش���تگوێ خرا ب���وون .لە پاش
دووەمی���ن جیهانە جەنگەوە پەیوەندییان بە دیموكراس���ییەوە
زۆر باش لە دەستوورەكاندا پەسند كرا ،بە رادەیەك پلورالیزم
و بەش���داریی سیاس���ی و كێبەرك���ێ لە زۆربەی دەس���توورە
دیموكراس���ییە هاوچەرخەكاندا داندران .لە راستیدا سەرەڕای
دەركەوتن���ی ڕێژەییان لە س���ەر ش���انۆی سیاس���ی ،پارتەكان
ل���ە واڵتانی دیموكراس���یی هاوچەرخدا جەختێك���ی زۆریان لە
س���ەر كرایەوە ،بە ڕادەیەك كە دیموكراسیی سەدەی بیستەم
دەتوانین ناو بنێین (دیموكراسیی پارتێتی).
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پارتەكان و دیموكراسیی پاش جەنگ:
ل���ە زۆرب���ەی راڤ���ە كردنەكانی پ���اش جیهانە جەنگ���دا ،ئەو
پارتانەی كە لە دوا دواییەكانی سەدەی نۆزدە و سەرەتاكانی
س���ەدەی بیس���تەمدا دەركەوتن ،وەك جووڵێنەری سەرەكیی
بێب���ەش كردنی خەڵك لە دەنگدان ،رۆڵێكی زۆر خراپیان گێڕا.
هەروەه���ا ،بە جوواڵندن و پوخت���ە كردنی دەنگی دەنگدەرانی
نوێ بەش���دارییان كرد لە هەیكەل و س���ەقامگیریی سیستەمی
پارتایەتیی ئەوروپای رۆژئاوا ،بە رادەیەك كە دواجار بوونە
(بەستەڵەك).
فاكتەری س���ەرەكی كەبووە هۆی چەس���پاندنی سیستەمی
پارتایەتی���ی ئەوروپ���ای رۆژئ���اوا ،دەركەوتن���ی پارتی خەڵك
( )mass partyب���وو .ل���ە رووی مێژوویی���ەوە ،پارتی خەڵك ،لە
دوای ئەوەی كە پێ���ی دەگوترێت (پارتی كادیران) دەركەوت،
كە لە ژێر یاس���ا توند و تیژەكانی مافی دەنگدان لە س���ەدەی
نۆزدەدا بە گش���تی (هیچ نەبوو جگە لە یەكگرتنی قەوارەگەلی
سیاس���ی) .بە پێچەوانەی قەوارەگەلی داخراو و سنوورداری
سیاسییە ،كە تێیدا قبووڵ كردن و چوونە ناوەوە تەنیا لە رێی
هاوڕایی و پااڵوتنی رەسمییەوە دەبوو .پارتەیلی جەماوەریی
س���ەرەتایی لە دەس���پێكی س���ەرهەڵدانی دیموكراساندنەوە لە
دوا دواییەكانی س���ەدەی نۆزدەدا ،پرەنسیپگەلی رێكخراوەیی
لقگەلی كراوە و بونیاتی پارتیان ناساند ،كە تێیدا لقی خۆماڵی
(هەروەها خانەكان) لە ڕووی ئۆرگانییەوە وەكوو تەنیا بەش
لە گشت وەرگیرا بوو .هەر وەك (دوڤێرگەر) دەڵێت :قەوارەی
سیاس���یی كۆن واقیعی س���ەربەخۆی دەجوواڵن���د و دەیتوانی
خ���ۆی ،خۆی بژیەنێ���ت .بوونی لقگەلی جیاجیا ش���تێكە باوەڕ
ناكرێت ،س���ەرەڕای ئەوە ،پارتگەلی خەڵكی ئاستێكی بەرز لە
گوزارشتی ستوونی پیش���ان دەدەن ،هەروەها پەیوەندییەكی
بەهێزی ئاستگەلی جیاوازی رێكخراوەیی لە رێی نوێنەرایەتی
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كردن لە سەرەوە بۆ خوارەوەی پێگە نزمەكان لەسەر ئاستی
بەرزتردا ،دەنوێن���ن .ئۆرگانەیلی كارگێری لە الیەن كۆنگرەی
پارتەكان���ەوە ،ك���ە زۆر ج���ار ب���ە ش���ێوەیەكی س���ەرەكی لەو
نوێنەرانەی پێك دێن ،كە لە ئاس���تی خوارەوە هەڵبژێردراون،
هەروەه���ا وەك���وو ئۆرگان���ی هەڵبژێ���ردراوی رێكخراوەك���ە
هەڵدەبژێردرێن و دەبنە بەرزترین دەس���ەاڵتی دروست كرنی
بڕیار لە ناو پارتەكەدا.
(دوڤێج���ەر) پێش���بینیی دەكرد ،كە پارت���ی خەڵكی لە رووی
هەڵبژاردنەوە ،ببێتە سەركەوتووترین جۆری پارت .هەروەها
مشتومڕی ئەوەی دەكرد ،كە پارتی خەڵكی شەرعیترین جۆری
رێكخراوی پارتییە .لە الیەكی ترەوە ،لەوەی كە دەڵێن كۆپیی
بەرزی گەشەی پارت ،پارتەیلی خەڵكی لە پرۆسەی دیالیكتیكی
پارتی گۆڕانخواز و راگواس���تەدا ،تەنیا قۆناغی گواستنەوەن.
ه���ەروەك (كیرچیم���ەر) لە ناوەڕاس���تی شەس���تەكاندا دەڵێت،
پارت���ەكان گۆڕاون بە پارتی فرەدەن���گ و رەنگ ،كە هەیكەلی
رۆش���نبیری و مۆراڵی خەڵك بووەتە ش���تێكی ناپەیوەندیدار.
كەرەس���تەی ئایدیۆلۆژییان كەم كردووەتەوە و س���تراتیژێكی
خراپیان هێناوە ،هەوڵیان داوە داواكارییەكانیان فراوان بكەن
لە رێی ئاڵوگۆڕ كردنی كاریگەریەتیی قووڵ بۆ خەڵكانێكی زۆر
و سەركەوتنی دەستبەجێ لە هەڵبژاردندا .سەرەڕای ئە و كەم
كردن���ەوە بە بەرنامەیەی پارێزگاران���ی پارتەكان ،ڕێكخراوی
پارت���ەكان ڕۆڵی بەهێ���ز بوونی زیاتری گرووپی س���ەرەوەی
سەركردایەتی و هاتنە خوارەوەی رۆڵی ئەندامانی پارتەكانی
بینی .س���ەرەنجام ،سیاسەت بووە ش���تێك لەبارەی كێبەركێی
هەڵبژاردن لە نێوان دەس���تەبژێرانی لێزانەوە ،نەك جوواڵندن
و نوێنەرایەتی كردنی گرووپەیلی جیاوازی كۆمەاڵیەتی.
(كات���ز) و (مایەر) پێیان وایە ،ئ���ەو گۆڕانكارییە رێكخراوانە
دەرخ���ەری بزووتنەوەیەكن دوور لە پەیوەندیی بەهێزی كۆن
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ل���ە نێوان پارتەكان و كۆمەڵگا ،رووەو زیاد كردنی پەیوەندی
لە نێوان پارتەكان و دەوڵەتدا .ئەوان مشتومڕی ئەوە دەكەن،
كە ئێس���تا س���ەرهەڵدانی مۆدێلێكی نوێ���ی پارتایەتی بە خۆوە
دیوە ،ئەویش پارتی (كارتێلی)یە (واتە پارتێك سەرچاوەكانی
دەوڵ���ەت بەكار دەهێنێت بۆهێش���تنەوەی پێگەی خۆی لە ناو
سیس���تەمی سیاسیدا) ،كە تێیدا پارتگەلی ركابەر دەخزێنە ناو
دەوڵەتەوە و سەرچاوەكانی دەوڵەت بەكار دەهێنن ،بۆ نموونە
وەكوو پارەی گشتی و راگەیاندنی دەوڵەت بۆ ئەوەی مانەوەی
خۆی���ان گەرەنتی بكەن .ئەو پارتانە چیتر لە نێوان كۆمەڵگا و
دەوڵەتدا جێگەیەكیان نابێتەوە ،بە شێوەیەكی كاریگەر دەچنە
ن���او بونیاتگەل���ی دامەزراوەی���ی دەوڵەتەوە و دەبن���ە وەكیلی
حكوومەت ،لە ب���ری ئەوەی ببنە ئامرازی كۆمەڵگای مەدەنی.
ئەو مشتومڕە نوێیەی لە الیەن (كاتز) و (مایەر)ەوە خراوەتە
روو ،زیات���ر خۆی لە پێش���نیاری مۆدێلێك���ی نوێی رێكخراوی
پارتدا دەخاتە روو .لە راستیدا ،چونكە ئەو ئەدەبیاتەی لە سەر
پارتی سیاسی هەیە ،بە ڕێكی گەشەی كردووە .لە هەمان كاتدا
چەندی���ن مۆدێلی پارتایەتی باڵو بوونەت���ەوە .ئیدی بەهاكانی
كە ب���ۆ جۆرێكی تر لە پ���ارت زیادیش كراون ،س���نووردارن.
یەكێ���ك لە بەهێزترین مش���تومڕەكانیان ش���ی كردنەوەكانیانە
سەبارەت بەوەی چۆن مۆدێلە جیاوازەكانی پارت دادەندرێن
لە رووی پەیوەندییان لە نێوان كۆمەڵگای مەدەنی و دەوڵەتدا؟
هەروەه���ا چۆن ئەو مۆدێلە جیاوازانە بە چەمكە جیاوازەكانی
دیموكراتیی���ەوە دەبەس���ترێنەوە؟ س���ەردەمی پارت���ی پیاوانی
گرنگ ،واتە ئەو س���ەردەمەی تەنیا چەند كەس���ێك دەیانتوانی
دەنگ بدەن ،لە كۆتایی س���ەدەی نۆزدەم و سەرەتای سەدەی
بیس���تەم بە چەمكی باوی سیاس���ەت ،كە بانگەش���ەی ئەوەی
دەك���رد تەنیا یەك بەرژەوەندیی نەت���ەوە هەیە ،ئەویش رۆڵی
حكوومەتە لە پێشكەوتن ،دەناسرێتەوە .لەم ناوەرۆكەدا بوو،
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كە (برووك) لە وەاڵمی بۆ ترسەكانی (مادیسۆنان) ،كە پێیان
وا بوو پارت و الیەنان بە مەترسی و هەڕەشە دەبیندرێن بۆ
سەر بەرژەوەندییەكانی هەمیشەیی كۆمەڵگا ،دەڵێت پارتگەلی
سیاس���ی (لەش���ی خەڵكن) ،ل���ە پێناو پاراس���تن و پش���تگیری
كردنی بەرژەوەندیی نیش���تیمانی یەكیان گرتووە .هەڵبژاردن
لە بنەم���ادا ئامرازێك بووە بۆ دەنگ���دان بەوانەی كە باوەڕت
پێیانە ،ن���ەك نوێنەران ،هەروەها پارتگەلی سیاس���ی خۆی لە
راستیدا لیژنەی ئەوانە بوون كە پێكەوە دەوڵەت و كۆمەڵگای
مەدەنیی���ان ك���ۆ كردووەتەوە .پارتی كالس���یكی سیاس���ی ،بە
پێچەوانەوە ،یەكەم الیەن بووە ڕاش���كاوانە بانگەشەی خستنە
رووی بەرژەوەندیی تەنی���ا یەك بەش لە كۆمەڵگای كردووە.
لەم چەمكەی دیموكراسیدا سیاسەت بە شێوەیەكی سەرەكی
بریتییە لە كێبەركێی گرووپ یان چینەیلی كۆمەاڵیەتیی تەواو
پێناس���ە كراو .ل���ەم گۆش���ەنیگایەوە ،رۆڵی پ���ارت ئەوەیە كە
ببێتە وەكیلی بەش���ێكی كۆمەڵگا ،ئامانجەكەش���ی نوێنەرایەتی
كردن���ی بەرژەوەندییەكان���ی چینێك���ە ،ن���ەك بەدواداچوون���ی
بەرژەوەندیی نیش���تیمانی .لێرەوە یەكخس���تنی خەڵك لە سەر
بنەم���ای (بەرژەوەندی و س���ۆزی هاوب���ەش) ،وەكوو ئەوەی
ك���ە (مادیس���ۆن) لێ���ی دەترس���ا ،دەبێتە باش���ە ن���ەك خراپە.
هەڵبژاردن���ەكان بوون���ە ب���ژاردەی نوێنەران نەك ب���اوەڕ پێ
هێن���دراوان و ئەو ئامرازانەی كە لە ڕێیانەوە دەنگدەران ئەوە
قب���ووڵ دەكەن ،كە لە الی���ەن ئەوانەی هەڵبژێ���ردراون حوكم
بكرێن ،لێرەش���ەوە ئیتر پارت���ەكان دەبنە ئ���ەو ئامرازانەی لە
ڕێیان���ەوە حكووم���ەت بەرانبەر بە خەڵك دەبێتە بەرپرس���یار.
بەپێی ئ���ەوە ،زۆربوونی ئەندامی رێكخ���راوەكان تەنیا دەبێتە
پێویس���تییەكی خۆیان بۆ بەش���انی مافخ���وراوی كۆمەڵگا ،بۆ
ئەوەی دەنگی سیاسی بەدەست بهێنن ،بەاڵم لە هەمان كاتیشدا
ب���ە چەمكی تایبەتی دیموكراس���ییەوە پەیوەندی���دارە ،كە تێیدا
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شەرعیەتی پارت بە شێوەیەكی سەرەكی پشت بە تێوەگالنی
راستەوخۆ لە بڕیاری پارت و پێكهێنانی سیاسەتی پارتەكەدا
دەبەس���تێت .لەس���ەر ئاس���تی سیس���تەمیش ،مۆدێل���ی پارتی
خەڵك پاڵپش���تی لە هەژموونی چاوەڕوان كراوی باو بە سەر
سیاسەت و دەوڵەتدا دەكات ،لە ڕێی بژاردەوە (هەرچەندە بە
ل���ە چوارچێوە گرتنی دەنگدەران ل���ە ناو گرووپی كولتووریی
دیكەدا سنووردار كراوە ،كە پارتەكە نوێنەرایەتیی دەكات) لە
نێو پارتەیلی یەكگرتووی سیاسییەوە.
پارتی فرە دەنگ و رەنگ ،بیرۆكەی پارتی وەكوو نوێنەری
بەش���ی دەس���ت و پ���ێ بەس���تراوی كۆمەڵ���گا ڕەت ك���ردەوە.
جوواڵندن���ی دەنگدەران لە بەش���ی چارەنووس دیاری كراوی
كۆمەڵگادا ،چی دی بایەخی پێ نەدرا ،بەڵكوو دەنگدەران بوونە
كەس���انی سەربەخۆ و ناپەیوەست .لە بنەمادا بۆ هەر پارتێك
ركابەرێك داندرا .لە راستیدا ئیتر بیرۆكەی باوی سەروەری،
وەكوو شتێكی ناپێویست و تەمومژاوی بیندرا .سیاسەت خۆی
لە بنەمادا ملمالنێی كێبڕكێكارانەیە لە نێوانی دەس���تەبژێراندا،
ل���ە پێن���او بەدەس���ت هێنانی دەنگ���ی خەڵكدا .هەڵب���ژاردن لەم
رۆژگارەدا بە ش���ێوەیەكی س���ەرەكی بژاردەی سەركردەكانە
نەك ب���ژاردەی سیاس���ەت و پرۆگرامەكان .بەرپرس���یاریەتی
لە س���ەر بنەمای بەدەس���ت هێنان و ئەزم���وون هاتە كایەوە.
تێوەگالن���ی ب���اوی ئەندامێتیی پ���ارت لە پێكهێنان���ی بەرنامە و
سیاسەتی پارتدا ،چی دی شتێكی پێویست نییە ،ئەمەش بووە
مافێكی باش���ی سەركردایەتیی پارت .لێرەشەوە بە كەم سەیر
ك���ردن و هێنانە خوارەوەكەی (كیرچیمەر) بۆ ئەندامانی پارت
و زیاد بوونی گرنگیی سەركردەكانی پارت ،روون دەبێتەوە.
چەمكی پەیوەندیداری دیموكراس���یی پلورالیست (فرەیی) ،كە
دیموكراسی بە شیوەیەكی سەرەكی دەبێتە مامەڵە و لە جێی
بەرژەوەندی���ی پارت و رێكخ���راوەكان ،هاوپەیمانیی گۆڕاو لە
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ناو بەرژەوەندییەكاندا دروست دەكات.
بەم دواییانە ،لە زەمەنی پارتی كارتێل ،ئامانجی سیاس���ەت
ی خۆبەخ���ۆ و خۆمان���ە ،سیاس���ەتیش بۆ خۆی
ب���ووە ش���تێك 
بووە پیش���ەیەكی توانادار .كێبڕكێی هەڵبژاردن س���نووردار و
كۆنترۆڵ كرا ،ئەمەش لە بانگەش���ەی كێیڕكێكەراندا بۆ بەڕێوە
بردن���ی كارا و كاریگ���ەر رووی دا ،نەك توان���ای نوێنەرایەتی
یان كاریگەر بوونی سیاس���ی .ئەم ماوەیە پاش���خانێكی خستە
بەر دەس���ت بۆ قۆناغێكی دی لە پرۆسەی گواستنەوەی هزر
س���ەبارەت بە پەیوەندیی پارتەكان ،كە لەوێوە ئێس���تا وەكوو
دامەزراوەی گرنگ و پێویس���ت بۆ دیموكراسی دەبیندرێن .لە
راستیدا ،ئەم چەمكە رۆڵی زۆر دیاری دەوڵەتی لە كاروباری
ناوخ���ۆی پارتدا بەش���ەرعی كرد .ئەمەش ب���ە تایبەتی لە زیاد
بوونی پاڵپش���تیی دارایی پارتەكان و زی���اد بوونی بەرچاوی
توند و تۆڵیی چاالكیی پارت لە رێی یاسای گشتییەوە دیارە.
ئەمەش چەمكی دیموكراس���ی و پارتی سیاسی پیشان دەدات،
كە لەوێدا پارتەكان وەكوو س���وودێكی گش���تیی سەرەكی بۆ
دیموكراس���ی دەبیندرێ���ن و كەمتر وەك���وو كۆمەڵەی تایبەتی
خۆبەخ���ش ،كە ئامرازی كۆمەڵگای مەدەنین .پارتی سیاس���ی
وەك���وو دام���ەزراوەی گش���تی ن���ەك تایبەت���ی دەبیندرێن ،بە
رادەی���ەك كە چەمكی س���وودی گش���تی دەبێتە ش���تێكی باو.
هەروەك (ئیپیس���تین) لە پێكهاتەی ئەمریكادا س���ەرنجی داوە.
وات���ە دەزگای���ەك خزمەتگوزارییەك پێش���كەش دەكات كە لە
خزم���ەت بەرژەوەندی���ی خەڵكدایە ،ئەمەش بەس���ە بۆ پاس���او
دان ب���ە كۆنت���رۆڵ و تون���د و تۆڵی���ی حكووم���ی و بەرفراوان
كردن���ی دەس���كەوتی سیاس���ی ،بەاڵم ب���ەس نییە ب���ۆ بەڕێوە
بردن���ی حكوومیان���ەی هەم���وو چاالكییەكان���ی دەزگاك���ە .لەم
گۆش���ەنیگایەوە ،كە تێیدا دیموكراسی بە شێوەیەكی بنەڕەتی
وەك���وو قەوارەیەك دەبیندرێت ،كە بەردەوام هەڵبژاردنی تێدا
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دەكرێت ،پلورالیزم (فرەیی)ی هەیە .پارتەكان وەكوو بەشێكی
گرنگی دەزگای دیموكراسی دەبیندرێن ،دیموكراسیش وەكوو
خزمەتگوزارییەك كە لە الیەن حكوومەتەوە بۆ كۆمەڵگا دابین
ك���راوە ،دەبیندرێت .رۆڵی پارت لە دیموكراس���یی مۆدێرندا بە
ڕادەیەكی بەرچاو لە ماوەی دەیان س���اڵی ڕابردوودا گۆڕانی
زۆری ب���ە خۆوە دیوە ،بە تایبەتی توانای نوێنەرایەتی كردنی
الواز بووە .لە راستیدا هەرچەندە پاڵپشتی كردنی دیموكراسی
ب���ۆ خۆی لە بەرز بوونەوەدایە ،بەاڵم بە ش���ێوەیەكی گش���تی
خەڵك���ی باوەڕیان ب���ە دەزگاكانی دیموكراس���یی نوێنەرایەتی
نەماوە .لێكۆڵینەوەكان پیشانی دەدەن ،لە واڵتانی پیشەسازیی
پێش���كەوتووی دیموكراسیدا ،بە هەر پێوانەیەك بێت باوەڕ و
پاڵپشتی بە سیاسەتمەداران ،پارتەیلی سیاسی و پەرلەمانەكان،
ب���ە ڕادەیەكی بەرچاو لە نێ���و نەوەكانی رابردوودا نەماوە .لە
هەم���ان كاتدا ،لە واڵتانی دیموكراس���یی هاوچەرخدا ،دەبینین
ریفران���دۆم و دەس���ت پێش���خەرییەكانی ت���ری دیموكراس���ی
راس���تەوخۆ زیادیان كردووە ،هەروەها چاالكی و كاریگەریی
گرووپەكان���ی گوش���ار ب���ە ش���ێوەیەكی ف���راوان ڕوو لە زیاد
بوون���ە .ئەم گۆڕانە لە كاراكتەرانی سیاس���یی س���ەرەتایی نێو
دیموكراسیی مۆدێرندا ،لە پارتەكانەوە بۆ تاكی هاونیشتیمانی
و گرووپەكانی گوش���ار ،زیانی بە توانای نوێنەرایەتی كردنی
پارتەكان گەیاندووە.
بااڵدەس���تیی ژمارەیەكی بێش���ومار لە گرووپەكانی گوشار،
رۆڵ���ی پارتەكانی وەك���وو ئامرازی س���ەرەكیی بەرژەوەندیی
كەڵەكەب���ووی كەم كردووەتەوە .دەتوانین بڵێین ،ئێس���تا ئێمە
گۆڕانێك���ی زۆر ل���ە دیموكراس���یدا دەبینین ،یاخ���ود دەتوانین
بڵێین پێش���كەوتنەكانی ئێس���تا پێم���ان دەڵێن ،كە ش���ێوازێكی
نوێ لە دیموكراس���ی هاتووەتە كایەوە ،ئەویش دیموكراسیی
گوش���ارە ،ك���ە هاونیش���تیمانیان راس���تەوخۆ ل���ە پرۆس���ەی
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دروس���ت كردنی سیاس���ەتدا لە ڕێی كەناڵەكانی دیموكراسیی
راستەوخۆوە بەش���دار دەبن ،یان لە ڕێی هاوشیوەكانیانەوە،
وەك���وو گرووپ���ی گوش���ار و بزووتن���ەوەی كۆمەاڵیەتییەوە،
ن���ەك كەناڵەیل���ی نوێنەرایەتی���ی نەریتیی پارتی سیاس���ییەوە.
گرووپەیلی هەڵنەبژێردراوی گوشار ،پێگەی خۆیان بەدەست
هێناوە ،وەك دروستكەری سیاسەت و دیموكراسیی گوشار،
هەروەها پرس���یاری گرنگیان لەب���ارەی نوێنەرایەتی كردن و
لێپرسراوەتییەوە خولقاندووە.
ئەوەی لە پەرەگرافی پێش���وودا خرایە روو ،شی كردنەوەی
پارت���ەكان ،زۆر ب���ە زەحم���ەت ئ���ەو بیركردنەوان���ە لەخ���ۆ
دەگرێت ،كە س���ەبارەت بە بوون و س���ەرهەڵدانی مۆدێلەكانی
دیموكراسییەوە هەن .تیۆریی دیموكراسی بایەخی زۆر كەمی
ب���ە رۆڵ و ئ���ەرك و جۆرەكانی پارتی سیاس���ی داوە .وەكوو
لێرەدا باس���ی دەكەین ،توێ���ژەران هەمەجۆری لە چەمكەكانی
دیموكراس���یدا پش���تگوێ دەخەن ،بیرمەندانی دیموكراس���یش
بە گش���تی چەش���نەكانی مۆدێلی پارتایەتی قب���ووڵ ناكەن .لە
تیۆریی دیموكراس���یدا ،پارتەكان ب���ە زۆری وەكوو كیانی بێ
شێوە یان وەكوو بالك بۆكسی تەمومژاوی مامەڵەیان لەگەڵدا
دەكرێت ،لە باش���ترین حاڵەتدا ،زۆر جار وەكوو سەركردە و
ش���وێنكەوتووانی دەبیندرێن .هەروەها وەك���وو دامەزراوەی
ناوەند ،كە لە نێوان هاونیشتیمانی و دەوڵەتدا داندراون ،وەكوو
ڕێگر لە بەردەم دەس���كەوتەكانی دیموكراس���یی راستەقینەش
مامەڵەیان لەگەڵ دەكرێت.
تیۆریی دیموكراسیی هاوچەرخ
ل���ە كاتیك���دا بە پێ���ی تیۆرییەكان���ی س���ەروەری ،جەوهەری
دیموكراسی بریتییە لە حوكمی گەل بە مانای ئیرادەی خەڵك،
بەاڵم بە پێی تیۆرییەكانی لیبرال دیموكراس���ی ،دیموكراس���ی
میتۆدێك���ی سیاس���ییە .الی (ش���ومپیتەر) دیموكراس���ی وات���ە
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رێكخس���تنی دامەزراوەیی بۆ گەیشتن بە بڕیاری سیاسی ،كە
تێیدا تاكەكان دەس���ەاڵتی بڕیاردان بەدەس���ت دەهێنن لە رێی
ملمالنێ و كێبڕكێ بۆ بەدەس���ت هێنانی دەنگی خەڵك .لە الی
دیموكراتێكی لیبرال ،دیموكراسی خۆی لە خۆیدا ئامانج نییە،
بەڵكوو پاڵپشتی بۆ دیموكراسی بەندە بەوەی تا چەند ئازادی
دەپارێزرێ���ت باش���تر لە ه���ەر میتۆدێكی دیكەی سیاس���ی .لە
زۆربەی ڤێرژنەكانی تیۆریی لیبرال دیموكراسیی هاوچەرخدا،
رۆڵی سەركردایەتیی سیاسی گرنگە ،لە كاتێكدا رۆڵی سەرەكی
ك���ە هاونیش���تیمانیان بەجێ���ی دەگەیەنن ،ئەوەیە ك���ە لە ڕێی
هەڵبژاردنەوە س���ەركردەكانیان رەت بكەن���ەوە یان قبووڵیان
بكەن .لە ڤێرژنی پلورالیزماندا ،گرووپەیلی سەربەخۆی ناوەند،
دەرفەتی گرنگ بۆ بەش���داری كردنی سیاس���ی دابین دەكەن،
كێبەركێ���ش ل���ە نێوان فرەیی ئەو گرووپان���ەی كە پەناگەن بۆ
ئازادی ،دەستەبەر دەكەن.
هەروەه���ا ،لێرەش���دا ئەم مش���تومڕە بایەخی بە سروش���تی
پارت���ەكان وەكوو ناوەندی گرنگ لە نێوان س���ەركردایەتی و
تاكی هاونیشتیمانی نەداوە .بۆ نموونە ،الی (شومپیتەر) پارت
بە ش���ێوەیەكی سادە بریتییە لە گرووپێك كە ئەندامانی تێكڕا
خەبات دەكەن ،هەوڵ بۆ دەسەاڵتی سیاسی دەدەن .لە باشترین
حاڵەت���دا پارتەكان دەبێت ڕێك بخرێن بۆ ئەوەی ئاس���انكاری
بك���ەن بۆ وەرگرتن���ی ئەندامانی پارت ،كە ل���ەو رێیەوە پابەند
بوونی بەردەوامی دیموكراسیی دەستەبژێران زامن دەكرێت،
واش ل���ە س���ەركردەكان دەكات كە كاریگەران���ە حوكم بكەن.
چەمك���ی (پۆلیئاركال���ی پلورالیزم) لە الی���ەن (داهل)ـەوە پێش
خراوە ،كە كەمێك بایەخی زیاتری بە بنەماكانی كۆمەاڵیەتیی
پارت���ەكان داوە ،بە تایبەت���ی پارتەكان دەبێ���ت دابەش بوونە
سەرەكییەكانی كۆمەاڵیەتی و ئایدیۆلۆژیی كۆمەڵگا تێپەڕێنن،
بۆ ئەوەی خۆیان لە زاڵ بوونی هەر بەرژەوەندییەك ال بدەن،
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هەروەها ب���ۆ ئەوەی كاریگەییەكانی سیس���تەمی فرە بڕیاری
پووچ���ەڵ بكەنەوە .بە ش���ێوەیەكی زۆر گش���تیتر ،پرس���یاری
ئەوەی كە چۆن پارت���ەكان لە ناوەوەدا خۆیان رێك دەخەن؟
چۆن پەیوەندی بە ژینگەی دەرەوەیانەوە دەكەن؟ یان دەبێت
چ ئەركێ���ك بەج���ێ بهێنن؟ هیچ جێگەیەكی ل���ە تیۆریی لیبرال
دیموكراتدا نییە.
ڕەخنەگرانی تیۆریی دیموكراس���یی لیب���رال پێیان وایە ،ئەو
ڕێگایانەی كە گیراونەتە بەر بۆ پێناسە كردنەوەی دیموكراسی
بە شێوەیەكە ،كە دەتوانین بڵێین جێیان بۆ دەستەبژێر خۆش
كردووە .هەرچەندە بۆ دەستەبژێری پلورالیست و دیموكرات،
بەشداریی تاكە كەس لە سیاسەتدا خۆی لە خۆیدا بیرۆكەیەكی
نموونەی���ی نییە ،ب���ەاڵم الی دیموكراتانی بەش���دار رێژەیەكی
ب���ەرز ل���ە بەش���داریی سیاس���ی و مان���ای بەرپرس���یاریەتیی
مەدەن���ی ،پێویس���تن ب���ۆ سیس���تەمی سیاس���ی ب���ۆ ئ���ەوەی
دیموكراس���ی زامن بكەن .لەم گۆش���ەنیگایەوە ،دیموكراس���ی
میتۆدێكی سیاس���ی نییە ،بەڵكوو پرۆسەیەكە بڕیارەكانی تێدا
دەدرێ���ن .مرۆڤ بە سروش���تی خۆی گیاندارێكی سیاس���ییە،
نامۆیی سیاس���ییش بەرەنجام���ی ئەو رێگ���رە بونیاتیانەیە كە
خراونەتە ناو سیس���تەمەكەوە .بەشدارانی دیموكرات پاڵپشتی
ل���ە تێ���وەگالن و بەش���داریی راس���تەوخۆی هاونیش���تیمانیی
ئاس���ایی لە دروس���ت كردنی بڕیاری رۆژانەدا دەكەن ،لەبەر
ئەوەی بەش���داریی راس���تەوخۆ متمانەی خەڵك بە سیاسەت
ب���ەرەو پێ���ش دەبات ،لێرەش���ەوە ش���ەرعیەتی دیموكراس���ی
بەهێز دەكات .س���ەرەڕای ئەمانە ،پێش���یان وایە كە بەشداریی
پۆزەتیڤان���ە دەكات لە پەرەپێدانی رۆش���نبیری و كەس���ێتی و
فەزیلەتی هاونیش���تیمانی .لەبەر ئەوەی ژمارەیەكی زۆر كەم
لە كۆمەڵگاكان باش���ترین دەرفەتیان خس���تووەتە بەردەس���ت
بۆ بەش���داری كردنی راس���تەوخۆی خەڵك ل���ە بڕیارداندا ،كە
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كاریگەریی لە س���ەر خۆیان هەیە ،لەب���ەر ئەوەی خۆ بەڕێوە
بردنی راس���تەقینە لەسەر ئاس���تی دەوڵەتی نەتەوە لە ڕووی
پراكتیكیی���ەوە قبووڵ نییە ،ئەوا دەس���ەاڵت پێویس���تە چەندی
دەكرێت لە س���ەر ئاس���تی حكوومەتی لۆكاڵ و شوێنی كاردا
دەستاودەس���ت بكات ،ب���ەاڵم لە كۆمەڵگای گ���ەورە و ئاڵۆزدا
دەبێت هەندێك دامەزراوەی دەوڵەتی ناوەندی و نوێنەرایەتی
هەبن ،وەكوو ئامرازی پێویس���ت بۆ دانانی یاس���ا و پاراستنی
ماف���ەكان و پ���ەرەدان ب���ە لێپرس���راوەتییەكان و جێبەج���ێ
كردن���ی سیاس���ەت و ئیدارەدان���ی قەی���ران و ملمالنێیەكان لە
نێ���وان بەرژەوەندیی تایبەت و لۆكاڵ���دا .بۆیە دامەزراوەگەلی
نوێنەرایەت���ی ،لەوان���ە پەرلەمانی هەڵبژێردراو و سیس���تەمی
كێبڕكێی پارت���ەكان ،ناتواندرێن لەبەر چاو نەگیرێن بۆ بەهێز
ك���ردن و رێكخس���تنی ئ���ەو چاالكییانە .هەروەه���ا بە جەخت
كردنەوە لەسەر بەش���داری كردنی راستەوخۆ ،دیموكراسیی
بەش���دار ،ئام���رازی زۆر كەمی لەبەر دەس���تە ب���ۆ رووبەڕوو
بوونەوەی پرۆس���ەكانی حوكمداری لە سەر ئاستی دەوڵەتی
نەت���ەوەدا ،هەروەها بە گش���تی لە بیركردن���ەوە لەوەی چۆن
هەڵبژاردنی نوێنەران رێك بخات؟ شكستی هێناوە ،یان چۆن
ل���ۆكاڵ و نیش���تیمانی پێك���ەوە گرێ بدات؟ ب���ەر رووكەش وا
دەردەكەوێت ،كە زۆر گرنگ بێت ئەو پرەنسیپە رێكخراوانە و
ئ���ەو میكانیزمە پەیوەندیدارانەی پێكەوە لە ناو تیۆرییەكدا كۆ
بكەینەوە ،هەروەها وا دەردەكەوێت ئاش���كرا بێت ،كە تەنیا لە
رێی دەزگای پارتەوە دەوڵەت و كۆمەڵگا پێكەوە گرێ بدرێن،
بەاڵم تەنیا لە چەند حاڵەتێكدا نەبێت ،پارتی سیاس���ی زۆر بە
ئاشكرا لە ڕێی پەراوێز خستنەوە و تەواو ئامادە نەبوونی لە
فیگەرەكانی دیموكراتیی بەشداردا.
هەروەه���ا ،مۆدێلەكان���ی وەكوو دیموكراس���یی كۆمەاڵیەتی
( ،)associative democracyك���ە دیموكراس���ی لە س���ەرەوە بۆ
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خ���وارەوە بنی���ات دەندرێت ،ل���ە رێی كۆمەڵ���ەی كولتووری و
پەروەردەی���ی و ه���ەرەوەزی كرێكاریی���ەوە ،زۆر كەمی هەیە
لەب���ارەی رۆڵ���ی پارت���ی سیاس���ی لە ب���ە دیموكرات���ی كردنی
كۆمەڵ���گای مەدەنی و دەوڵەتدا بیڵێت .ب���ەم دواییانە ،تیۆریی
دیموكراسی شێوەی دەستاودەستی وەرگرتووە .دیموكراسیی
دەستاودەست ( )deliberative democracyبە چەمكی كۆمەڵگای
دادپ���ەروەر ،كە ل���ە الی���ەن (راولس)ـەوە جووڵێن���دراوە و بە
زۆری بە س���ەر بیرۆك���ەی (ئازادیی رادەربڕین���ی نموونەیی)
كێش���راوە ،ل���ە الی���ەن (هابرماس)یش���ەوە پەرەی پ���ێ دراوە.
ئەم دیموكراس���ییە باوەڕی بە گفتوگۆی یەكس���ان و ئازاد (بە
ش���ێوەیەكی نموونەی���ی بە بێ رەچاو كردن���ی كات) لە نێوانی
بەشداربوواندا هەیە ،ئەوانەی حەزیان بە تێگەیشتنی دووالیەنە
هەیە ،نەك لە الیەن بەرژەوەندییەوە ئاراستە بكرێن ،كە تێیدا
لە رێی (هێزی باش���ترین ئارگیومێنت)ـەوە دەگەنە سازان .لە
گۆشەنیگای دیموكراس���یی دەستاودەستەوە ،دیموكراسی بە
شێوەیەكی س���ەرەكی پێكهێنان و گواستنەوەیە نەك داڕشتن
و ك���ۆ كردن���ەوەی پەس���ندەكان .ب���ژاردەی ش���ەرعی دواجار
بەرهەم���ی دەستاودەس���تی نێ���وانهاونیش���تیمانیانی ئازاد و
یەكسان و هۆش���مەندە .كەم و كوڕییەكانی دیموكراسی زۆر
ج���ار وەكوو كەم و كوڕیی دەستاودەس���ت س���ەیر دەكرێت.
دیموكراس���یی دەستاودەس���ت بە خێرایی لە كۆتایی یەكەمین
دە س���اڵی ئ���ەو هەزارەی���ەدا بەردەوامی���ی بەدەس���ت هێنا ،بە
ڕادەی���ەك ك���ە (دیرزێ���ك) دەڵێت جەوه���ەری دیموكراس���یی
ڕاس���تەقینە ئێس���تا دەستاودەس���تییە ن���ەك دەنگ���دان و ك���ۆ
كردن���ەوەی بەرژەوەندییەكان و مافەیلی دەس���تووری و خۆ
بەڕێوە بردن .ڕەخنەگرانی دیموكراسیی دەستاودەست پێیان
وای���ە ،سیاس���ەت رێگە خ���ۆش كردن و بڕیارە ن���ەك البردنی
ملمالن���ێ و ناكۆكیی ئاكاریانە .هەر چۆنێك بێت ،وەكوو زۆر
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لە مۆدێلەكانی بەش���داری كردن ،دیموكراسیی دەستاودەست
لەب���ارەی ئەگ���ەری پراكتیكیی���ەوە ،پرس���یاری زۆری هێنای���ە
ئ���اراوە ،ت���ا رادەیەك ئ���ەوەی روون كردەوە كە ب���ە تیۆریزە
كردن���ی دیموكراس���ی دوورە لە واقیعی سیاس���ی و پراكتیكی
ڕاستەقینە.
هەرچەندە تیۆرییەكانی دیموكراسی رۆڵی پارتی سیاسییان
ناسیوە ،بەاڵم ئەو وانانەی لە ئەنجامی توێژینەوەی ئەزموونی
و بەراوردكارییەوە بەدەس���ت هاتوون ،لەبەر چاو نەگیراون.
ب���ۆ نموون���ە ئ���ەو بۆچوونەی (كۆه���ن) كە دەڵێت ئ���ەو پارتە
سیاس���یانەی لە الی���ەن دارایی گش���تییەوە پاڵپش���تی دەكرێن
ل���ە دروس���ت كردن���ی دیموكراس���یی دەستاودەس���تدا رۆڵ���ی
گرنگ دەبینن .لە راس���تیدا ،مش���تومڕی ئەوە دەكات كە ئەوە
قورس���ە بزاندرێت چۆن بە چەمكی دەستاودەس���ت دەگەین؟
ل���ە حاڵەت���ی ئامادە نەبوونی پارتی بەهێ���زدا ،كە بە دەرامەتی
گش���تی پاڵپش���تی كراوە .ئەمەش وایە لەبەر ئەوەی پارتەكان
بە ش���ێوەیەكی گریمانەیی لە س���ەروو بەرژەوەندیی لۆكااڵنە
و تەس���ك و بەش ب���ەش و دیاری ك���راوەوەن ،دەتوانن بوار
بۆ گوتنی چەمكەكانی س���وودی گشتی بڕەخسێنن .پاڵپشتیی
دارایی گش���تی كە پێویستە ،چونكە یارمەتیدەرە بۆ زاڵ بوون
بە سەر نایەكس���انییەكان لە بوارەكانی دەستاودەستدا ،كە لە
ئەنجامی نایەكسانی ماددییەوە دێنە ئاراوە .هەروەها بەشدار
دەبن لە سەربەخۆیی پارتەیلی سیاسی ،لەبەر ئەوەی ئازادیان
دەكات ل���ە (هەژموونی دەرامەتگەلی تایب���ەت) .ئەم بۆچوونە
هەرچەن���دە وا دەردەكەوێت قەناعەت پێك���ەرە ،بە تایبەتی بۆ
ئەوان���ەی كە باوەڕ ب���ە كاریگەریی گەورەی پ���ارەی تایبەتی
لە س���ەر سیستەمی سیاس���ی ناكەن ،بە تایبەتی لە سیاسەتی
ئەمری���كادا ،شكس���تی هێنا لە قب���ووڵ كردنی ئ���ەو ئەزموونە
زۆرەی پاڵپش���تیی دارایی لە واڵتانی دیموكراسیی ئەوروپادا،
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ه���ەم لەوانەی كە دیموكراس���ی تەواو لە نێویاندا چەس���پیوە،
ه���ەم لەوانەش كە بەم دواییانە دیموكراس���ی تێیاندا س���ەری
هەڵ���دا .لێرەدا ئ���ەو هەموو كتێب و نووس���راوانەی هەن ئەوە
دەردەخەن ،كە دەبێت ئێمە لەبارەی پاڵپشتیی دارایی پارتەكان
وریا بین ،وەكوو دەرمانی چارەس���ەر بۆ كەم و كورتییەكان
و الیەنانی نەویستراوی دارایی سیاسی.
ل���ە راس���تیدا رێكخس���تنی دەوڵ���ەت و هاوكاری���ی حكوومی
یارمەتی���دەری تێوەگالن���ی پارت���ەكان ل���ە نێ���و حكوومەتدا و
پەیوەندییەكانی���ان لەگ���ەڵ كۆمەڵگا ،هاوتەری���ب الواز دەكات.
هەروەه���ا بەربەس���تی گ���ەورەش ل���ە ب���ەردەم ئەوان���ەی كە
دەیانەوێت بەش���داری بكەن لە سیستەمی سیاسیدا ،دروست
دەكات .لێرەش���ەوە خزمەتیهێش���تنەوەی رەوشی هەنووكە
دەكات .هەموو ئەمانە دەبێت خەمی دەس���تبەجێی بیرمەندانی
دیموكراتی و دەستاودەس���ت و ئەوانی تر بێت( .شاپیرۆ) پێی
وایە دوورخستنەوەی تیۆریی سیاسی لە پراكتیكی ئەزموونی،
بۆ لێكۆلینەوەی سیاس���ەت بە ش���ێوەیەكی گشتی راستە .ئەو
دەڵێت كە پرۆس���ەی بەردەوامی پرۆفیشنااڵندن و تایبەتاندن،
فەلس���ەفەی سیاس���یی لە زانستی سیاس���ی جیا كردووەتەوە،
تیۆری���ی پێوانەی���ی و ئەزموونیش���ی لێك جی���ا كردووەتەوە.
فەیلەس���ووفانی سیاسی بانگەش���ەی مۆنۆپۆڵ كردنی دەكەن
بە س���ەر زانایانی سیاس���ی ،لە كاتێكدا كە چاالكیی پۆزەتیڤی
تیۆریی سیاسیی جێ هێشتووە بۆ زانایانی دیكەی سیاسی .لە
ئەنجامدا تیۆریی پێوانەیی ،چی دی ناگوترێت بەو ش���ێوەیەی
ك���ە بیرمەندانی گەورەی پێش���وو دەیانگ���وت :دەبێت تیۆریی
سیاس���ی بگوترێ���ت لە الی���ەن حاڵەت���ی مەعریفەی���ی تیۆریی
سیاسەتەوە .ئەم جیاكردنەوەیە هەر بە تەنیا نەبووە هۆی زیاد
بوونی مەیلی تیۆریی سیاسیی پێوانەیی ،بۆ ئەوەی بایەخێكی
كەم بە س���ەر ئەگەری پراكتیكی نادیدە بگیرێت ،بەڵكوو بووە

279
ئافرەتان چۆن دەبن بە سیاسەتمەدار؟

ه���ۆی زیاد بوونی مەیل بۆ تیۆریی سیاس���یی ئەزموونی ،بۆ
ئەوەی ببێتە ش���تێكی بێبایەخ و میتۆددار ،دوور لە پرس���یارە
گەورەكان���ی رۆژ ،ل���ە جیاتی ئەوەش بایەخ ب���دات بەوەی كە
ل���ە رووی میت���ۆدەوە گرن���گ دەربكەوێ���ت .ئ���ەم بۆچوونانە
راس���تەقینە دەردەكەون ،بە تایبەتی لەوەدا كە پەیوەندیی بەو
بۆش���اییەوە هەیە ،كە لە نێوان تیۆریی دیموكراسیی پێوانەیی
و لێكۆڵینەوەی ئەزموونیی پارتەیلی سیاسیدا دروست بووە.
دەرەنجام
پارتەیل���ی سیاس���ی پێگەیەك���ی تەمومژاویی���ان ل���ە واڵتانی
دیموكراس���یی مۆدێرندا داگیر كردووە ،ئەم���ەش تا رادەیەك
بەرهەمی گرژییە لە نێوان ناوەندێتیی پارتەیلی سیاسی وەكوو
دام���ەزراوەی گرن���گ بۆ دیموكراس���یی مۆدێ���رن و ناتوانایی
زۆری���ان بۆ بەجێ گەیاندن���ی زۆر لەو ئەركانەی كە بە گرنگ
دەبیندرێ���ن بۆ پی���ادە كردنی دیموكراس���ییەكی تەندروس���ت.
ناوەندێتی���ی پارتەیل���ی سیاس���ی ب���ە ش���ێوەیەكی ئەزموونی
ل���ە ڕێی ئەو راس���تییەوە ،كە بە تەواوی رەگ���ی داكوتاوە ،لە
دیموكراس���یی واڵتانی رۆژئاواییدا پیشان دراوە ،هەروەها بە
خێرایی لەو واڵتانەی بەم دواییانە بە دیموكراسی بوون ،باڵو
بووەتەوە ،ئەوەی كە (هنتینگتۆن) ناوی ناوە شەپۆلی سێیەم،
ئ���ەوە قورس���ە قەوارەی سیاس���ی بە ب���ێ پارت ،ل���ەم كاتەدا
سیاسەتوانی هەبێت.
هەروەها شكس���ت هێنان لە هەڵهێنجانی پرسیار لە تیۆریی
دیموكراس���ی بۆ ناس���اندنی پەیوەندی لە نێ���وان رێنماییگەلی
پێوانەی���ی و دامەزراوەییدا ،هەرچەندە قورس���ە هەردوو ئەم
پارادایم���ە بە یەك���ەوە كۆ بكەینەوە ،تا رادەیەك كێش���ەیە ،بە
تایبەت���ی بە لەب���ەر چاو گرتنی ئ���ەو بەرەنگاریی���ە گرنگانەی
رووب���ەڕووی دیموكراس���یی مۆدێ���رن دەبن���ەوە .یەكێك لەو
پرسیارانەش ئەوەیە ،كە پارتەكان لەوانەیە رۆڵێكی گرنگ بگێڕن
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لە پرۆس���ەی چەسپاندنی ئەوانەی بەم دواییانە لە رۆژهەاڵتی
ئەوروپا و شوێنەكانی تر ،بە دیموكراسی بوون ،بەاڵم هاوكێشە
ئاساییەكەی دیموكراسی بە سادەیی هەڵبژاردنی رێكوپێكە لە
الیەن فرە پارتی سیاسییەوە تووشی بەرەنگاری دەبێتەوە ،لە
كاتێكدا لەبەر چاو نەگرتنی جیاوازییەكان لە نێوان جۆرەكانی
پ���ارت و تایبەتمەندییەكان���ی مێژوو و كولت���وور و كۆمەڵگای
لۆكاڵەوە ،بەرچاو روونییەكی كەم دەخاتە بەردەم كاراكتەرانی
سیاس���ی یان ئاژانسەیلی نێودەوڵەتی و پرۆژەی دیموكراسی
هەمووی دەخاتە ژێر مەترسییەوە .پرسیاری دووەم گونجانە
لەگەڵ گۆڕانكارییەكانی دیموكراسیگەلی چەسپاو ،بە تایبەتی،
گرنگ���ە بیر ل���ە و ئەركان���ە بكەینەوە ك���ە زۆر ج���ار دەنرێنە
پ���اڵ پارتەكان���ەوە لە چێوەی ئەركی دیموكراس���یدا ،هەروەها
پرس���یاری ئەوەش بكەین كە چۆن هاتن���ە خوارەوەی توانای
پارت���ەكان بۆ بە ئەنج���ام گەیاندنی ئەو ئەركان���ە دەتواندرێت
پێچەوانە بكرێت���ەوە ،یان لە جیاتی ئەوە چۆن هەم پارتەكان،
هەم سیستەمەیلی دیموكراسی دەتوانن خۆیان لەگەڵ گۆڕانی
ئەو ئەركانە بۆ شوێنانی تر بگونجێنن .لە كۆتاییدا ،پرسیاری
ئەوەی چۆن لەگەڵ پرۆسەی یەكگرتنی ئەوروپادا بگونجێین،
بە گەڕان بە ش���وێن كەناڵی پێویس���ت بۆ نوێنەرایەتی كردن،
هەستیارترینیان فراوان بوونی بەردەوامیی یەكێتیی ئەوروپایە.
لێرەش بە دواوە ،پێگەی پەراوێزخراوی پارتەیلی سیاس���ی لە
گۆڕەپانی سیاسەتی یەكێتیی ئەوروپادا ،تەنیا بەشدار بووە لە
بەردەوامیی كەم و كوڕییەكانی دیموكراسیی ئەوروپادا.
ل���ە دیموكراس���ییەكانی س���ەردەمی مۆدێرن���دا ،پرەنس���یپی
نوێنەرایەت���ی ك���ردن وەك���وو چارەس���ەر ب���ۆ گواس���تنەوەی
دیموكراسی لە سیاس���ەتێكەوە ،كە تەنیا بۆ دەوڵەتی بچووك
بگونجێ���ت بۆ دەوڵەتی گەورە ،بە ش���ێوەیەكی بەرباڵو قبووڵ
كراوە ،بەاڵم وەك (داهل) دەڵێت زۆربەی دەوڵەتانی مۆدێرن

ملمالنێیەكیان دروس���ت كردووە لە نێوان تیۆری و پراكتیكی
دیموكراس���یی نوێنەرایەت���ی و چەمك���ە كۆنەكانی حكوومەتی
دیموكراس���ی و كۆماری���دا ،ك���ە بە ت���ەواوی لەن���او نەچوون.
ئەم���ەش لەب���ەر ئ���ەوەی نەمانتوانیوە ب���ە ت���ەواوی زیاتر لە
دەوڵەتە شاری گریك بەو التر بڕۆین ،بەردەوامیش كێشەمان
هەی���ە لە پەرەپێدان���ی تیۆرییەكی یەكگرتوو بۆ دیموكراس���ی،
ك���ە لەگ���ەڵ جۆنتێكس���تی كۆمەڵ���گای مۆدێرن���دا بگونجێ���ت.
ئەم���ەش لەو راس���تییەوە كە تیۆریی دیموكراس���ی هەرگیز لە
واقیع���ی دیموكراس���یی نوێنەرایەت���ی نزی���ك نەبووەتەوە ،كە
زۆر لە ناڕەزاییەكانی ئێس���تا لە پارتەكان و لە دیموكراسییە،
سەرچاوەی گرتووە.
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ل���ە 7ی ئوكتۆب���ەری 2013دا ل���ە هۆڵ���ی «ج���ۆن هانك���ۆك»
ل���ە (كۆلێ���ژی س���منس) ل���ە ش���اری «بۆس���تن»ی ویالیەت���ی
«ماس���اچوتس» كۆڕێك بۆ یاد كردنەوەی 175ـەمین ساڵیادی
وت���ارە مێژووییەكەی خات���وو «ئەنجەلینا گرمك���ی» رێك خرا،
كە لە س���اڵی 1838دا ل���ە ویالیەتی «ماس���اچوتس» لە بەردەم
دەس���ەاڵتی یاس���اداناندا خوێندیی���ەوە .ئ���ەو یەكەم وت���اری لەم
چەش���نە بوو لە مێژووی ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا،
ك���ە لە الیەن ئافرەتێ���ك بخوێندرێتەوە .لهم كۆڕهدا بهس���هدان
ك���هس له چاالكوانانی ئاف���رهت و پیاوان ئاماده بوون ،ههروهها
ژمارهیهك خانمی س���هركردهش وتوێژییان لهسهر ئهم پرسه
گرنگه كرد كه بریتی بوون له:
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 .1گلۆریا ستاینم :فێمێنیست و چاالكوان و نووسەر.
 .2ئەلیزابێ���ت وارن :س���یناتۆری ویالیەت���ی ماس���اچوتس ل���ە
واشنتن.
 .3ئایانا پرێسلی :ئەندامی ئەنجومەنی شاری بۆستن.
 .4كێری هیڵی :س���ەرۆكی كۆلێژی بابسن و جێگری پێشووی
حاكمی ماساچوتس.
 .5باڵی���ۆز س���وانی هەنت :س���ەرۆكی رێكخ���راوی (Political
.)Parity
ئهمهش دهقی ئهو كۆبوونهوهیه سهبارهت به (ئافرهتان چۆن
دهبنه سیاسهتمهدار؟)
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كاڵی كرۆسلی میدیاكاری تەلەفزیۆن ،كه كۆڕهكهی بهڕێو ه
دهبرد بهم وتهی ه كۆڕهكهی دهست پێ كرد:
هەمووت���ان بەخێر بێن ،ئەم ش���ەو لێرەین بۆ ئەوەی بزانین
ئافرەت���ان چۆن دەبن بە سیاس���ەتمەدار؟ ئاوڕێك لە رابردوو
دەدەین���ەوە و س���ەیری ئێس���تامان دەكەی���ن ،هەروەها بیر لە
ئایندەی���ش دەكەین���ەوە .چەندی���ن الیەنی گرنگ ل���ە كۆڕەكەدا
دەخرێتە روو .بە داخەوە سیناتۆر «ئەلیزابێت وارن» نەیتوانی
ئەم ش���ەو لەگەڵمان ئامادە بێت ،چونكە ناچار بوو بە كارێك
بڕوات بۆ «واشنتن» ،بەاڵم بڕگەیەكی ڤیدیۆیی بۆمان ئامادە
ك���ردووە ،تێیدا را و س���ەرنجی خۆی ب���ۆ كۆڕەكەمان تۆمار
ك���ردووە .ئەم كۆڕە لە ئەنجامی هەوڵ و كۆشش���ی كۆمەڵێك
خەڵكی مەزن و رێكخراوی گەورە ،رێك خراوە .چەندین الیەن
رێكخ���ەری بەرنامەكەی ئەم ش���ەوی ئێمەن ،ب���ەاڵم دەمەوێ
باسی سێ الیەنی هەرە گرنگترینیان بكەم.
یەك���ەم :لێژنەی رووداوی گرمك���ی :لێژنەیەكە كە بریتییە لە
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كۆمەڵێك ئافرەتی چاالك و خاوەن دەس���تكەوت ،كە هاندەری
س���ەرەكی بوون لە س���ازدانی ئەم كۆڕەدا .ئەم لێژنەیە مایەی
س���رووش بووە بۆ كچ���ان و ئافرەتانی خ���اوەن باكگراوندی
جیاواز ،بۆ تێكەڵ بوون بە سیاسەت ،كە وەك ژیانێكی تایبەت
بە خۆیان لێی بڕوانن.
دووەم :باڵیۆز «س���وانی هەنت» لەگەڵ دوو رێكخراوی كە
لە س���ەر دەستی ئەو دامەزراون»Hunt Alternatives Fund« :
و « .»Political Parityدیدی «س���وانی هەنت» بۆ ئافرەتان لە
سیاس���ەتدا بووە هۆی وەرچەرخانێك لە بوارەكەدا .ئەم شەو
ئەویش لە كۆڕەكەدا بەشدار دەبێت.
س���ێیەم :كۆلێ���ژی س���منس ،خات���وو «هێڵی���ن دراین���ان»
س���ەرۆكی كۆلێژی سمنس���ە .كۆلێژی س���منس پاڵپشتیی لەم
ك���ۆڕە ك���ردووە ،لە رووی مەعن���ەوی و دارای���ی و پراكتیكی
و لۆژستیش���ەوە« .هێڵین جی دراینان» هەشتەمین سەرۆكی
كۆلێژی س���منس ،تاكە كۆلێژی ئافرەتانە لە «بۆستن» ،كار و
ئەزموونەكانی لە سەركردایەتی بەكار هێنا ،توانیی كۆلێژەكە
بگەیەنێت���ە ئاس���تێكی ركابەر لە رووی دارای���ی و پراكتیكی و
ئەكادیمییەوە .بەردەوام پش���تگیریی لەو بیرۆكەیە كردووە كە
دەڵێت« :پەروەردەی ئافرەتان رێڕەوێكە بۆ هەنگاونان بەرەو
س���ەركەوتن» .هەروەها پۆس���تەكەی خۆی وەك س���ەرۆكی
كۆلێ���ژ بەكار هێناوە بۆ خس���تنە روو و جەخ���ت كردنەوە لە
س���ەر بایەخی هەبوونی ئافرەتان لە پۆس���تی سەركردایەتیدا.
ئێستاش وتهیهكتان پێشكهش دهكات:

هێڵین جی دراینان سهرۆكی كۆلێژی سمنس:
ئهو شوێنهی ئهنگیال گرمكی وتارهكهی تێدا خوێندهوه
یهك میل له كۆلێژی سمنس دووره
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ئێوارەتان باش و هەمووتان بەخێر بێن بۆ كۆلێژی سمنس.
ش���ەرەفمەندین كە ئێمە یەكێكین لە سپۆنس���ەرانی سەرەكیی
ئەم كۆڕە.
كاتێ���ك «گلۆریا س���تاینم» پار بەهارێ س���ەردانی كۆلێژی
كرد ،بۆمانی روون كردەوە( :هەر كەس���ێك باوەڕی بە مافی
یەكسان هەبێت بۆ پیاوان و ئافرەتان ،ئەو كەسە فێمێنیستە).
هەڵبەت ئەو ئافرەتەی ئەم شەو هەموومان بۆ یاد كردنەوەی
كۆبووینەتەوە« ،ئەنجەلینا گرمك���ی» ،تەنیا چاالكوانێكی دژە
كۆیالیەتی نەبوو ،بەڵكوو هاوكات فێمێنیستیش بوو .لێرەشدا
حەز دەك���ەم ئاماژە بە دامەزرێنەری كۆلێژی س���منس بكەم،
«ج���ۆن س���منس» ،كە ل���ە س���ەردەمی خۆی���دا هاوپەیمانێكی
راس���تەقینەی ئافرەتان بوو« ،جۆن س���منس»یش فێمێنیس���ت
بوو.
ل���ە س���اڵی 1838دا« ،ئەنجەلینا گرمك���ی» وتارێكی لە دژی
كۆیالیەت���ی ل���ە ب���ەردەم دەس���ەاڵتی یاس���ادانانی ویالیەت���ی
ماساچوتس���دا خوێندەوە ،هەروەها بۆ داكۆكی كردن لە مافی
دەنگدانی ئافرەت.
تەنیا بە یەك میل لێرەوە دوور ،بەرەو ئاراستەی باكووری
ش���ار« ،جۆن س���منس» ل���ە ب���واری پۆش���اكدا كاری دەكرد،
كارەكەی رووی لە گەش���ە دەكرد ،ئافرەتانی لێرە لە ش���اری
بۆستن و لە گوندەكانی دەوروبەری شاردا ،دەخستە كارەوە.
لە نیوەی س���ااڵنی شەستی سەدەی نۆزدەمدا ،لە كۆتاییەكانی
ش���ەڕی ناوخۆدا« ،جۆن س���منس» بووە خاوەن گەورەترین
كارگەی پۆش���اك لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا .پاش

مەرگی «جۆن سمنس» لە ساڵی 1870دا ،لە وەسیەتنامەكەیدا
خواستی خۆی دەربڕی بوو بۆ دامەزراندن و پارەدار كردنی
دامەزراوەی���ەك ،ك���ە ن���اوی ل���ێ بندرێت «كۆلێژی سمنس���ی
ئافرەتان» تایبەت بە فێركردن لە بواری هونەر و زانس���ت و
پیشەسازی ،بۆ ئەوەی ئافرەتان بتوانن سەربەخۆیانە بژێوی
ژیان بەدەست بێنن« .جۆن سمنس» یاریدەدەر بوو بۆ چەندین
نەوە لە ئافرەتان ،بۆ ئەوەی بتوانن پش���ت بە خۆیان ببەستن،
بەهێز بن و ببنە خاوەن سەرچاوەی دارایی تایبەت بە خۆیان.
زۆربەش���مان ك���ە تاكوو ئەم���ڕۆ لە دەس���تكەوتەكانی «جۆن
سمنس» س���وودمەند بووین ،خۆش���حاڵین كە لەم ئێوارەیەدا
لەگ���ەڵ هەمووتان لێرەدا ،بۆ یاد كردنەوە و رێزلێنان لە كارە
مەزنەكان���ی دامەزرێن���ەری ئافرەتانی هاوچ���ەرخ «ئەنجەلینا
گرمكی» كۆبووینەتەوە ،بە هیوای كاتێكی شاد و سوپاس بۆ
ئامادە بوونتان.

ئەم ش���ەو ،جگە لە كۆڕگێڕانی سەر شانۆ ،ژمارەیەكی دیكە
ل���ە ئافرەتانی مەزن و خاوەن دەس���تكەوتی گەورە لەگەڵماندا
ئامادەن ،هەروەها لەگەڵ ژمارەیەك لە هاوپشتانی ئافرەتان لە
رەگەزی نێر .ش���ەرەفمەندین كە ئەم شەو ژمارەیەك ئافرەت
لەگەڵمان���دا ئام���ادەن ،كە خاوەن پلە و پۆس���تی ب���ەرزن و لە
وەرگرتنی پۆستدا پێشەنگن« :ئێڤیڵین مۆرفی» یەكەم ئافرەتە
ك���ە بۆ جێگری حاك���م هەڵدەبژێردرێت« .ش���انۆن ئۆبرایان»
یەكەم ئافرەتە بۆ گەنجینەی ویالیەت هەڵدەبژێردرێت« .جەین
س���ویفت» یەكەم ئافرەتە وەك حاكم هەڵدەبژێردرێت« .مارتا
كۆپڵ���ی» یەك���ەم ئافرەت���ە وەك داواكاری گش���تیی ویالی���ەت
هەڵدەبژێردرێت« .سوزان بەم» یەكەم ئافرەتە وەك وردبینی
ویالی���ەت هەڵدەبژێردرێت .لەگەڵ «ئەلیزابێت وارن» ،كە ئەم
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كاڵی كرۆسلی (كۆڕگێڕ) :
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ش���ەو نەیتوانی لەگەڵم���ان ئامادە بێت ،ئ���ەو یەكەمین ئافرەتە
پۆس���تی س���یناتۆر بۆ ویالیەتی ماس���اچوتس ل���ە ئەنجومەنی
س���یناتۆرانی ویالیەتە یەكگرتووەكان���ی ئەمریكا وەردەگرێت.
هەروەها ئەم شەو شەرەفمەندین بە ئامادەبوونی ژمارەیەك
ئافرەتی س���ەركەوتوو ،كە پۆس���تی فەرمیی���ان وەرگرتووە و
زەمینەش���یان بۆ ئافرەتانی ویالیەت خۆش كردووە بۆ بەرەو
پێش���ەوە چوون ،بەشێك لە ئافرەتان لە نێو ئامادەبووانی ئەم
ش���ەو حاكمی دادگای گشتین ،بەشێكی دیكەشیان پارێزگارن
«ش���ارەدارن» ،لەگەڵ چەندین ئافرەتی دیكە كە لێپرس���راون
و پۆس���تی حكوومیی���ان هەی���ە .هەروەه���ا ش���ەرەفمەندین بە
ئامادە بوونی «س���تیڤ برۆس���لن» بەڕێوەب���ەری گەنجینەی
«كۆمۆنوێڵس» ،وێڕای چەندین كەس���ی خ���اوەن پلە بەرز و
لێپرس���راوی دیكەی حكوومی لە رەگەزی نێر ،كە ئەم ش���ەو
لەگەڵمان ئامادە بوون بۆ پاڵپش���تی ك���ردن لە رۆڵی ئافرەتان
لە سیاسەتدا.
 175س���اڵ ب���ەر ل���ە ئێس���تا ،لێرە لە ش���اری «بۆس���تن»دا،
«ئەنجەلین���ا گرمك���ی» ،خانمێكی بە نەژاد باش���ووریی س���پی
پێس���ت ل���ە ش���اری «چارڵس���تن»ی ویالیەت���ی «كارۆالینای
باش���وور»دا ،بوو بە یەكەم ئافرەت���ی ئەمریكی كە لە بەردەم
دەس���تەیەكی یاسادانان بوەس���تێت و وتارێك ئاراستە بكات.
ئەم ش���ەو هەموومان شەرەفمەندین بە ئامادە بوونی «مارك
مەیسن» ،كە دەكاتە نەوەی «ئەنجەلینا گرمكی».
ئامانج���ی «ئەنجەلین���ا گرمك���ی» لە وەس���تانی ل���ە بەردەم
دەس���ەاڵتی یاس���ادانان بۆ نوێنەرایەتی كردن���ی داخوازییەك
«س���كااڵنامەیەك» بوو ،كە لە الیەن بیس���ت ه���ەزار ئافرەتی
«ماس���اچوتس»ـەوە واژۆ كرا بوو ،بە رەش پێس���ت و سپی
پێس���تەوە« ،گرمكی» دەیزانی ئەركەكەی س���ەر ش���انی زۆر
قورس���ە ،چونك���ە ئەو ئافرەت ب���وو ،دەیویس���ت داخوازییەكە
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پێشكەش���ی لێپرسراوانی حكوومی لە رەگەزی نێر بكات .ئەو
كردارەش لە س���اڵی 1838دا بە كردارێكی رادیكال و نەشیاو
دەژمێردرا ،نەك تەنیا لەبەر ئەوەی ئافرەتان مافی دەنگدانیان
نەبوو یان مافی خۆ كاندید كردنیان نەبوو بۆ س���ەرۆكایەتی،
بەڵك���وو هەروەه���ا بە س���ایەی هزرێك���ی كۆمەاڵیەتییەوە ،كە
پێ���ی وا ب���وو ئافرەت لە «فەزای گش���تی»دا جێگەی نییە .لەو
س���ەردەمەدا هەر ئافرەتێك لە بەردەم جەماوەرێكی تێكەڵ لە
پیاوان و ئافرەتان قسەی بكردایە ،بۆ هەر مەبەستێكیش بوایە،
كاتێك خەڵكی كۆ دەبوونەوە بۆ تاوتوێ كردنی مەس���ەلەكان،
ئەو ئافرەتە بە كەسێكی بەدڕەوشت دادەندرا ،چونكە پێیان وا
بوو جەستەی خستووەتە نێو جامێكەوە و پێشكەشی پیاوانی
دەكات .ئەو داخوازییەی مەبەس���تیان بوو پێشكەش���ی بكەن،
داخوازیی���ەك بوو ب���ۆ بەكۆتا هێنانی كۆیالیەت���ی و بازرگانی
ك���ردن بە مرۆڤ���ەوە .بۆیە پێش ئ���ەوەی «ئەنجەلینا گرمكی»
دەس���ت بە پێش���كەش كردنی داواكارییە واژۆ كراوەكە بكات،
هەروەها بەرهەڵستكاریی خۆی دژ بە كۆیالیەتی لە «واشنتن»
بخات���ە روو(*)« .ئەنجەلینا گرمكی» ئەو راس���تییانەی لە بەر
چاو گرت بوو ،بۆیە سەرەتا دەستی بە گوتنەوەی چیرۆكێكی
كتێب���ی پی���رۆز «ئینجیل» كرد ،كە باس���ی «ئیس���تر» دەكات،
ش���اژنی واڵتی ف���ارس .لە نێ���و ئامادەبووانی دانیش���تنەكەدا،
ئەوان���ەی «ئینجیل»یان دەخوێندەوە ،پێ���ش وەختە چیرۆكی
«شاژنە ئیستر»یان دەزانی ،لەوەش بە ئاگا بوون كە «شاژنە
ئیس���تر» یەكێك بوو لە ئافرەتانی «حەرەمی پادشا»(**) كە
لە باری سێكس���ەوە خزمەتی ش���ای دەكرد« .ئیس���تر» بۆی
نەبوو داوای هیچ لە ش���ا بكات ،بەاڵم رۆژێكیان ژیانی خۆی
خس���تە ژێر هەڕەش���ەوە و لە ش���ا پاڕایەوە بۆ رزگار كردنی
نەتەوەكەی ،بابلی و جووەكان.

ئێس���تاش خانمی ئەكتەر «ئ���ان گۆتلیب» وتارە مێژووییەكەی
«ئەنجەلینا گرمكی» دەخوێنێتەوە:
دەقی وتارەكەی «ئەنجەلینا گرمكی»
كه الیهن خانمی ئهكتهر ئان گۆتلیب خوێنرایهوه
بەروار21 :ی شوبات .1838
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بەڕێز س���ەرۆكی دەس���تە ،زیاتر لە دوو هەزار ساڵ تێپەڕیوە
بە سەر ساتێكی تاریك و خوێناوی ،كە تێیدا خوێن بە كەناڵێكی
بەردین���دا وەكوو رووبار دەڕۆیی ،هەوا پاڵی بە ش���ەپۆالنییەوە
دەنا و بەرەو ئۆقیانووسی هەمیشەیی دەیبرد .لەو ساتە وەختەدا
دەنگ���ی ئاف���رەت لە كۆش���كی پادش���ایەكی رۆژهەاڵت بیس���ترا،
داخوازییەك���ەی توانی���ی ملیۆنان كەس ل���ە نەتەوەكەی لە دەمی
شمش���ێر رزگار بكات .ش���اژنی فارس ،ئەویش ئەگەر بتوانین بە
ناوی «ش���اژن» ناوی بێنین ،چونكە ئەو تەنیا س���ۆزانییەك بوو
ب���ۆ خاوەنەكەی ،كە حەزی سێكس���یی خۆی پێ دادەمركاندەوە.
ئ���ەو تێكەڵ بە ئافرەتانی دیكەی «حەریمی ش���ا» كرا بوو ،زۆر
بە قوولی كارەكتەری «ئەحش���وێروش» ش���ای دیراس���ەت كرد
بوو ،دەیزانی كە «ئەحش���وێروش» ش���ا ،هی���چ رێیەك نییە دڵی
ن���ەرم بكات���ەوە ،تەنیا لە ڕێی هەس���ت و رەمەكی سێكس���ییەوە
نەبێت .هەر بۆیە دەبینین شا لە جڤاتی شاهانەیدا لە نێو كۆشكی
شاهانەدا وەستاوە« ،ئیس���تر»یش بەو هیوایە رۆیشتە الی ،كە
بە جوانییەكەی بتوانێت س���ۆزی ش���اكەی بەدەست بێنێت .پاش
ئەوەی گەیش���تە بەردەمی ش���ا و داوای مۆڵەتی قسەی كرد ،شا
لێ���ی پرس���ی( :بۆ وا خەمۆك دیاری ش���اژن ئیس���تر ،داواكاریت
چیی���ە؟ تۆ شایس���تەی داوای نی���وەی مەملەك���ەت بكەیت و پێت
ببەخش���رێت) .تەنانەت لەو ساتەش���دا نەیتوانی لە شا بپاڕێتەوە،
ن���ە ب���ۆ رزگار كردن���ی ژیانی خ���ۆی و نەش ب���ۆ رزگار كردنی
نەتەوەكەی« .ئیستر» دەیزانی كە بۆ ئەوەی لە ئەركەكەی سەر
ش���انی س���ەركەوتوو بێت ،پێویس���تە لە كاتێك���دا داواكارییەكەی
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پێشكەشی شا بكات ،كاتێك شا لە نێو حەزی ئاژەڵی و سێكسیدایە،
بۆ ئەوەی لە س���ەری زاڵ بێت و بتوانێت قس���ەی لەگەڵدا بكات،
ئەوی���ش پێش ئەوەی ئاهەنگ دەس���تی پێ كرد بێت و ش���ەراب
دابەش كرا بێت ،ئەوكات س���اتێكی گونجاو بقۆزێتەوە و دڵی شا
نەرم بكات ،بۆ ئ���ەوەی بتوانێت لێی بپاڕێتەوە و داخوازییەكەی
پێ جێبەجێ بكات .شاژن «ئیستر» قسەی كرد ،گوتی« :پادشام،
ئەگەر لە چاوەكانت تیش���كێكی بەزەیی ببینم ،داواتان لێ دەكەم
ژیان���م بكەنە قوربانی ل���ە پێناو جێبەجێ كردن���ی داخوازییەكەم
و نەتەوەك���ەم رزگار بك���ەن ».ئیتر بەو ش���ێوەیە ب���وو ،لە رێی
جوانی���ی خۆی و دامركاندنەوەی هەس���ت و رەمەكی سێكس���یی
ئەو و كاریگەریی كەس���ایەتیی خۆیەوە ،شاژنە «ئیستر» توانیی
داخوازییەك���ی زۆر م���ەزن جێبەجێ بكات ،لە ڕێی بەخت كردنی
ژیان���ی خۆییەوە ،لە ئاكامیش���دا ل���ە رزگار كردنی نەتەوەكەی و
دۆست و خۆشەویستانیدا سەركەوتوو بوو.
بەڕێز س���ەرۆكی دەس���تە ،زۆر ش���ەرەفمەندم ك���ە ئەمڕۆ لە
بەردەمت���ان وەس���تام بۆ ئەركێكی هاوش���ێوە ،كە پەیوەس���تە بە
ژیان و خۆشەویس���تی ،هاوكات سوپاسی خودا دەكەم كە ئێمە
ئەمڕۆ لە س���ەردەمێكدا دەژی���ن ،جیهان تێیدا زۆر رۆش���نگەرە،
زۆریش باش رەوش���تە بۆ س���ەلماندنی هەوڵەكان���م بۆ لە ئامێز
گرتن���ی ئەركێكی هاوش���ێوە و ئ���ەو رێگەچارەی���ەی گرتوومەتە
ب���ەر ،بۆ پێش���كەش كردنی داخوازییەكی پیرۆز .هەس���ت دەكەم
ئ���ەوە دەبێتە مایەی س���ووكایەتی بۆ ئ���ەم لێژنەیە ،ئەگەر هەوڵ
بدەم بە پۆش���ینی جەس���تەم بە زێڕ و زیو و پۆش���اكی ش���اهانە
سۆزتان بەدەس���ت بهێنم ،یاخود بانگێشتتان بكەم بۆ ئاهەنگ و
خواردنی زۆر یانیش بۆ مەی .من لەم سەردەمە باش تێدەگەم،
لەو راس���تییەش بە ئاگام كە مەحاڵە هەس���ت و رەمەكی سێكس
ب���ە س���ەرتاندا زاڵ بێت یاخود بە پێی ئ���ەو بجوولێنەوە ،مەحاڵە
كەرامەت���ی مرۆی���ی بگات���ە ئەو ئاس���تە نزمە .بەڵێ ،م���ن دەزانم
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گەیش���تن بە دڵی ئێ���وە هۆكارەك���ەی من نیم ،بەڵك���وو بە هۆی
هەوڵەكانمە بۆ خس���تنە رووی راستییەكان لە بەردەمی ئێوە بۆ
تێگەیش���تن و دڵی ئێوە .دڵی ستەمكارێكی رۆژهەاڵتی لە بەردەم
نزمترین هەست و حەزی سێكسیی ئاژەڵیانەدا نەرم بوو ،بەاڵم
س���ەبارەت بە ئێ���وە ،دڵنیام ،كە گەیش���تن بە دڵی ئێ���وە تەنیا لە
ڕێی هەس���تی مرۆیی و هزری ئەخالقییەوە دەبێت .ئێستاش من
وەكوو هاوواڵتییەك لە بەردەمتاندا وەس���تاوم ،بە ناوی بیس���ت
هەزار ئافرەتی «ماس���اچوتس»ـەوە قس���ان دەك���ەم ،كە ناویان
نووس���راوە و داواكارییەكەش���یان واژۆ ك���ردووە و ئاراس���تەی
دەسەاڵتی یاس���ادانان كراوە ،ئێوەیش ئۆرگانی ئەو دەسەاڵتەن.
داواكارییەكە پەیوەندیی بە كۆیالیەتی لە ئەمریكادا هەیە ،بابەتێكی
پەیوەندی���دارە ب���ە بەرژەوەندییەكانی كۆم���ارەوە ،تەنانەت گەر
بیری لێ بكەینەوە ،لە رووی سیاسی و ئەخالقی و ئایینیشەوە.
ئێس���تاش لەبەر ئەوەی ئەمە مەس���ەلەیەكی سیاسییە ،زۆر جار
گوتراوە كە ئافرەتان هیچ پەیوەندییەكیان بەم مس���ەلەیەوە نییە.
ئێمە ئافرەتین ،ئایا مانای ئەوەیە ئێمە لە ئەس���تێرەیەكی دیكەوە
هاتووینەت���ە س���ەر زەوی؟ ئایا ماف���ی واڵتایەتیم���ان (هاوواڵتی
بوونم���ان) زەوت دەكرێ���ت ،چونك���ە ئێم���ە دایك و هاوس���ەر و
كچانی خەڵكی مەزنین؟ ئایا ئافرەتان بێ واڵتن؟ لە ژیانی گشتیدا
بەرژەوەندیی���ان نییە؟ بەرپرس���ایەتییان نییە ل���ە هاوبەش بوون
ل���ە ت���اوان و ش���ەرمەزارییەكانی نەتەوە؟ با مێ���ژوو واڵمی ئەم
پرسیارانە بداتەوە .بخوێننەوە خودا چۆن ناڕازی بووە لە بەرانبەر
هەڵ���ە و تاوانی كچانی ئیس���رائیل .بڕوانن چ���ۆن ئافرەت تاكوو
ئەمڕۆ ،وەك سۆزانی و لەشفرۆش لە چارەنووسی نەتەوەكاندا
س���ەیر ك���راوە و هەژماردوویان���ە ،لە رابردوو و لە س���ەردەمی
مۆدێرنیش���دا ،هەمیش���ە كاریگەریی ئافرەتان بەوە داندراوە ،كە
ئامانجەكەی بۆ كاولكاری و وێرانییە ،بۆ بەرز راگرتنی ئاشتی و
رزگار كردنی مرۆڤایەتی بەكار نەهێندراوە .هەمیشە ئەو قسەیە
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دەگوترێت���ەوە ك���ە ئافرەتان حوكمی جیه���ان دەكەن لە رێی زاڵ
ب���وون و كاریگەرییان بە س���ەر پیاوانەوە .ئەگ���ەر وایە ،كەواتە
بڕۆی���ن خۆم���ان لە ژێر زەوی بش���ارینەوە و جەستەش���مان بە
گڵ و خۆڵەمێش داپۆش���ین! مەس���ەلەكە هەرگی���ز پەیوەندیی بە
دەس���ەاڵتی ئەخالقی و هزرییەوە نەبووە ،بەڵكوو پەیوەندیی بە
هەستەكانی قێزەوەنی پیاوانەوە هەیە .پێویستە ئەم هەژموونەی
ئافرەتان بگاتە بارێكی سەقامگیر ،چەندیش زووتر بێت ئەوەندە
باش���ترە .لەو سەردەمەی كە بەڕێوەیە ،پێویس���تە ئافرەت ببێتە
ش���تێكی دیكە ،پێویس���تە ببێت بە هاوواڵتی .ئ���ەم نازناوەش ،كە
پێویس���تی بە زیاد بوونی مەعریفە و رەنگدانەوە هەیە ،دەرگای
مەملەكەتێكی نوێ لە بەردەم ئافرەتدا وااڵ دەكات!
بەڕێز س���ەرۆكی دەس���تە ،ئافرەتانی ئەمریكا پەیوەندییان بەم
مەس���ەلەیەوە هەیە ،نەك تەنیا لەبەر ئەوەی مەسەلەكە ئەخالقی
و ئایینییە ،بەڵكوو لەبەر ئەوەی سیاسییە ،ئێمەش لەبەر ئەوەی
ل���ەم كۆمارەدا هاوواڵتین ،بۆیە ش���ەرەف و خۆش���گوزەرانی و
ژیانمان بە سیاس���ەت و حكوومەت و یاساكانەوە بەندە .وەكوو
باش���وورییەك ل���ە بەردەمت���ان وەس���تاوم ،دوورواڵت لە زێدی
باوباپیران���م ،لە دەنگ���ی قامچی و گریانی كۆیل���ەكان هەاڵتووم.
وەك���وو دەرەبەگێكی تۆبەكار لە بەردەمتاندا وەس���تاوم .وەكوو
مرۆڤێك���ی بە رەوش���ت لە بەردەمتاندا وەس���تاوم و دەپاڕێمەوە
ب���ۆ گەڕاندنەوەی مافی زەوت كراو ،ك���ە پەیوەندیی بە ئەرك و
بەرپرس���ایەتیی فەرمییەوە هەیە ،ئێس���تاش وەكوو مرۆڤێكی بە
رەوش���ت ،پێم وایە ئەركی منە مەینەتییەكانی كۆیلە و غرووری
دەرەبەگ ئاشكرا بكەم بۆ واڵتەكەم ،هەروەها بۆ جیهان ،ئەوەی
لە توانامدا بێت دەیكەم بۆ سەراوژێر كردنی سیستەمێكی ئاڵۆز،
كە لە س���ەر دڵی ش���كاو و جەستەی شەكەتی كۆیلەی دەست بە
زنجیر ،بنیات نراوە ،لێوانلێویشە بە خوێن و ئارەقە و فرمێسكی
خوشكەكانم.

كاڵی كرۆسلی(كۆڕگێر):

كار و رەفتارەكان����ی «ئەنجەلینا گرمك����ی» بناغەیەكی بنیات
ن����ا ب����ۆ ئەو ئافرەتانەی ل����ە پاش ئەو بوون بە سیاس����ەتمەدار.
ئێس����تاش با گوێ لەو س����ێ ئافرەت بگرین ،ك����ە هەر یەكەیان
چیرۆكێك����ی لەبارەی ئەزموون و رابردووی ژیانی سیاس����یی
خۆیەوە هەیە و با باس����ی بكەن« .گلۆریا س����تاینم» نووس����ەر
و وانەبێژ و چاالكوانێكی فێمێنیس����تە ،ب����ەاڵم من پێم وایە ئەو
لەوەش گەورەترە.

گلۆریا ستاینم (نووسهر و وانهبێژ و فێمێنیست):
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«ئەنجەلینا گرمكی» و پاشان «فرێدریك دۆگاڵس» و «بێاڵ
ئابزێك» و «شێرلی چیزم» و «پاتسی مینك» لەگەڵ هەموو
س����ەركردەكانمان ،كە هەمیش����ە تێدەگەیش����تن لەوەی هەردوو
سیستەمی «رەگەز» و «سێكس» پێكڤە گرێچنن ،كە پێویستە
ئەو دوو سیستەمە هەمیشە پێكەوە مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت.
«لوسی نایف» داوای لێم كرد بێم بۆ ئێرە ،تا باسی چیرۆكەكەم
بك����ەم ،ب����ەوەی ك����ە چۆن ب����ووم ب����ە سیاس����ەتمەدار .ئیدی بە
دەرفەتی دەزانم س����ەرەتا باس لەوە بك����ەم ،كە من هەلێكم بۆ
رەخس����ا و كاتی خۆی بۆ «ئەنجەلینا گرمكی» نەڕەخسا بوو.
ئ����ەو هەلەش بریتییە لە دایك����م ،ئەگەر ناوی «رۆزەفلت»ی لە
بەردەمدا بێنین ،یەكس����ەر فرمێس����ك بە چاوانیدا دێتە خوارێ،
چونكە دایكم هەمیش����ە باوەڕی بە «ئەلینۆرا فرانكلن» هەبوو،
دەیزان����ی ئەو لێم����ان تێگەیش����تووە ،وێ����ڕای ئ����ەوەی فرانكلن
ل����ە توێژێكی لە ئێم����ە بەرزتر و گەورەتر بوو .لە س����ەردەمی
خ����راپ بوونی باری ئابووریدا ،ئەو چ����اوی لێمان بوو ،ژیانی
ئێم����ەی رزگار كرد ،خواردنی بۆم����ان ئامادە دەكرد و بەتانیی
بۆ خوش����كەكەم هێنا .بە درێژایی س����ااڵنی منداڵیم ،چیرۆكێكم
لەب����ارەی ژیانێكەوە بیس����ت ،كە تێیدا ئێمە سیاس����ەت لە ئامێز
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دەگرین .سیاس����ەت كارێكە هەموو رۆژێك دەیكەین .بێگومان
سیاس����ەت پیش����ە نیی����ە ،هەروەها ش����تێكی ناجێگیری����ش نییە.
سیاسەت بەش����ێكی ئۆرگانییە لە ژیانمان ،پێویستیمان پێیەتی
تێدا بژین .پاش دەرچوونم لە كۆلێژ چووم بۆ هیندس����تان ،بۆ
ماوەی دوو ساڵ لەوێ ژیانم بەسەر برد .لە هیندستاندا بینیم
خەڵكی بۆ چەندین رۆژ بوو سەرەیان گرت بوو ،دوو یان سێ
تەنانەت بۆ چوار رۆژیش ،س����ەرەیان ب����ۆ دەنگدان گرت بوو،
چونكە س����ەربەخۆیی فێری كردن كە دەس����ەاڵت چەند گرنگە.
زۆر ب����ە روون����ی لەو راس����تییە بە ئ����اگا بوون ،كە س����ندووقی
دەنگدان بەهێزترین شوێن و دەسەاڵتە لە سەر رووی زەویدا.
ل����ە هیندس����تاندا گەن����ج و ه����ەژاران بە رێژەی زیات����ر لە پیر و
دەوڵەمەندان لە دەنگداندا بەش����دار بوون .ئەوەش شتێكی زۆر
گرنگە و بە پێچەوانەی دەنگدانی ئێرەیە ،كە بە چاوی خۆمان
دەبینین چۆنە .بە هەر حاڵ ،كاتێك بۆ یەكەم جار هەوڵم دا لە
هەڵمەتەكان����ی هەڵبژاردندا كار بكەم ،من و ژمارەیەك ئافرەتی
دیك����ەی گەنج لە نێو ژوورێك����ی بانەوەدا ش����اردرا بووینەوە،
چونك����ە لەوە دەترس����ان پەیوەندی لەگەڵ كاندیداندا دروس����ت
بكەی����ن .ئەمە بوو رۆڵ����ی ئافرەت لە هەڵمەتەكان����ی هەڵبژاردن
ل����ەو س����ەردەمەدا ،بەاڵم كەمپی����ن و هەڵمەتەكان����ی هەڵبژاردن
هەس����تێكی گەورەیان پێم دەبەخشی ،هەستم بە دڵخۆشییەكی
زۆر دەكرد ،چونكە چاوم بە خەڵكی جیاواز دەكەوت .دەمبینی
چۆن دەهاتن و خۆبەخش����انە كاریان دەكرد ،را و بۆچوونیان
دەردەب����ڕی .ئی����دی بۆیە هێندەی نەبرد هۆگ����ری هەڵمەتەكانی
هەڵب����ژاردن بووم ،ئ����ەو چاالكییە بوو بە س����ەراپای ژیانم .بۆ
ماوەیەكی درێژ وەك خۆبەخشێك لە هەڵمەتەكانی هەڵبژاردندا
كارم دەكرد ،س����ەرەتا لە هەڵمەتەكەی «كەنەدی»یەوە دەستم
پێ كرد .لە بیرمە ئەوكات ،لە هەڵمەتەكەی «كەنەدی»دا منیان
ب����ۆ كڕینی «پیتزا» دەن����ارد ،بەاڵم لە س����اتێك من و زۆربەی
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ئافرەتانی دیكە بیرمان لەو راس����تییە كردەوە ،كە ئێمە هەرگیز
لە رووی سیاس����ییەوە چاالك نابین ،هەتا هێزێك لە دەرەوەی
هەر یەك لە پارتەیلی سیاسی دروست نەكەین .ئێمە ئەو هێزە
لە سەر ئەركی خۆمان دروست بكەین و پرس و كێشەكانیش
بخەینە روو .لێرەش����دا دەمەوێ راس����تییەك لەبارەی پارتەیلی
سیاس����ییەوە بڵێ����م ،ئەویش ئەوەی����ە كە پارت����ی كۆمارخوازان
لەبارەی پرس����ی یەكس����انیی ئافرەتانەوە ،بە درێژایی مێژووی
خ����ۆی ل����ە پارت����ی دیموكراتخوازان باش����تر بووە ،ئ����ەوان پتر
پاڵپشتییان لە مافی یەكسانی دەكرد ،بەاڵم پارتی كۆمارخوازان
بوو كە پشتی لە ئافرەتان كرد ،نەك بە پێچەوانەوە .بۆ خستنە
رووی كێشە و گرفتەكانمان ،لە كەمپینەكەی «ماك گەڤرن»دا
كارم����ان ك����رد .تەنیا جارێك كە خۆم كاندید كرد بێت ،ئەوە بۆ
پۆس����تی جێگری «شێرلی چیزم» بوو .لە كۆنگرێسدا لەبارەی
ماف����ی یەكس����انییەوە ،گوتاری خۆمم پێش����كەش ك����رد ،چونكە
كەس����ێك داوای لێ����م كرد ئ����ەو كارە بكەم .چەندی����ن هەفتە بە
ئامادە كردنی ئەو گوتار راپۆرتەوە س����ەرقاڵ بووم .بە المەوە
گرن����گ نەبوو چەند ماندوو دەبم ،یاخود كارەكەم چەند درێژە
دەكێشێت .مەبەستم ئەوەیە ،زۆر گرنگە لە دەرەوەی كەمپین و
هەیكەلی پارتەیلی سیاسیدا خۆمان رێك بخەین و كارەكانمان
جێبەج����ێ بكەین .ئ����ەوە بوو ئەو رێچكەیەی كە لە س����ەرەتای
ژیانی سیاس����یمدا لە س����ەری دەڕۆیشتم .ئێمە دەتوانین كاندید
و خەڵكانی دیكەی نێو پارتەیلی سیاسی بە كێشە و گرفتەكان
ئاشنا بكەین ،هەوڵ بدەین بناغەیەكی پتەو بۆ كێشە و گرفتەكان
دابمەزێنی����ن ،ئەوكاتی����ش دەبینی����ن چەند دەس����ەاڵتمان هەیە و
ت����ا چەندیش س����ەركەوتوو دەبین؟ هەمان رێچك����ە بۆ ئێوەش
پێش����نیاری دەك����ەم .من كەس����ێكی خۆبەخ����ش و چاالكوانێكی
كالس����یكیم ،چونكە بەرانبەر بەو كاران����ەی كردوومن ،هەرگیز
پ����ارەم وەرنەگرتووە .وتارم دەنووس����ی و ب��ڵ�اوم دەكردەوە
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و ل����ە كەمپینەكاندا بەش����دار دەبووم ،ب����ەاڵم هەرگیز پارەم لە
بەرانب����ەردا وەرنەگرتووە ،چونكە من لەو بڕوایەدام كە ئەگەر
بێتوو مووچەخۆر بم ،ئەوە ئەوكات ناتوانم را و بۆچوونەكانم
دەرببڕم ،یاخود پێش����نیار بكەم بۆ وەدەست هێنانی پاڵپشتیی
دەنگدەران ،ش����تەكان چۆن بەڕێوە بچن؟ ب����ەردەوام دایكم لە
بیرە كە هەمیش����ە دەیگوت« :دیموكراس����ی ش����تێكە كە هەموو
رۆژێك دەیكەین ».دیموكراسی وەك خاوێن كردنەوەی ددانە.
هەڵب����ەت هەر ی����ەك لە ئێمە بێگومان ش����تێكی هەیە كە هەموو
رۆژێ����ك بی����كات ،ئەگەرنا ،ئ����ەوە بە پێچەوانەوە دەس����ەاڵتمان
لێ دەس����تێندرێتەوە .پ����اش هەڵبژاردنەكەی س����اڵی  2000ئەم
بیرۆكەی����ەم بۆ هات ،كاتێك ل����ە رۆژی دوای هەڵبژاردنەكە ،لە
كۆلێ����ژی كۆمەڵگەی «پاڵم بیچ»دا قس����ەم بۆ كۆمەڵێك خەڵكی
دەكرد ،نزیكەی  700كەس لەو رۆژەدا ئامادە بوون .بە درێژایی
چەند س����ەعاتی دواتریش هێشتا دیار نەبوو ئەنجامەكان چین
و نەماندەزان����ی كێ دەردەچێت؟ «بوش» یاخود «ئاڵ گۆر»؟
بەاڵم بەشێكی زۆری ئامادەبووان هەڵستان و گلەیی ئەوەیان
ك����رد ،كە چ����ۆن دەنگیان ل����ێ زەوت كرا؟ گوتی����ان ئوتومبیلی
پۆلی����س رێگەی ل����ێ گرت����ن ،نەیانهێش����ت بگەن����ە ناوەندەكانی
دەنگدان ،یان بەش����ێكیان پاس ب����ۆ ماڵ هات بوو بە دوایاندا و
بۆ ش����وێنی هەڵەیان برد بوون .ژمارەی ئامادەبووان نزیكەی
 720ك����ەس دەبوون ،نزیكەی  100كەس نەیانتوانی بوو دەنگ
ب����دەن .منی����ش ناو و ناونیش����انیانم لە الی خ����ۆم تۆماركرد و
رادەس����تی پارێزەرم كرد .یەكێك لە پیاوەكان هەڵستا و داوای
ك����رد ل����ە دژی ئەو هەڵبژاردنە نایاس����اییە رێپێوانێك بكەین .لە
بیرم����ە لە «میزۆری» ،س����ی س����اڵ بەر لە ئێس����تا ،كەمتر یان
زیات����ر ،لە كەمپینی «كارییەت وودز»دا كارم دەكرد ،كە خۆی
بۆ ئەنجومەنی س����یناتۆرانی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا
كاندید كرد بوو ،بەاڵم پارەی نەما و ریكالمەكانی لە كەناڵەكان

300
کۆتایی سایكس پیكۆ

بە پێی پێویست نەبوو ،بۆیە بەرانبەر بە «جۆن دانفۆرت» بە
رێ����ژە دەنگێكی دڵش����كێن دۆڕا ،بەم جۆرە «ج����ۆن دانفۆرت»
بوو بە س����یناتۆری «میزۆری» لە «واشنتن»دا .تەنیا بە دوو
هەزار دەنگ جیاوازییان هەبوو ،بەاڵم مەس����ەلەكە پەیوەس����ت
بوو بە پارە و پارەدارییەوە ،س����ەبارەت بە پاڵپش����تی كردن لە
كەمپینەكەی ،ئەگەرنا بێگومان س����ی س����اڵ بەر لە ئێس����تا ،لەو
هەڵبژاردن����ەدا «وودز» دەیب����ردەوە ،بەاڵم ئ����ەو دۆڕا و «دان
فۆرت» رۆیی و لە نووس����ینگەی داواكاری گش����تیدا كاری بۆ
گەنجێ����ك كرد بە ن����اوی «كالرەنس تۆم����اس»« .دان فۆرت»
پل����ەی بەرز بووەوە بۆ ئاس����تی س����یناتۆرانی ئەمریكا ،بوو بە
پاڵەوانێك لە دەس����ەاڵتی یاس����ادانان و لە هەموو هەنگاوێكیدا
س����ەركەوتوو بوو« .تۆماس» بوو بە سەرۆكی (كۆمیسیۆنی
هەلی یەكس����ان لە كاردا) ،لەوێش����دا كەیس����ێكی لەبارەی چینی
مام ناوەندەوە بەرز كردەوە ..هتد .لە دادگای تێهەڵچوونەوەی
پایتەخت����دا كاری ك����رد ..هت����د .پاش����ان هەمووم����ان دەزانی����ن
كۆتاییەكەی چییە و گەیشتە كوێ؟ بۆیە ،مەبەستم لەم قسانەم
ئەوەیە ،ئەگەر بیر لە دەنگەكانمان ،بیر لە كار و چاالكییەكانمان
بكەینەوە ،پێویس����تە هەموومان واز ل����ەو بیركردنەوەیە بێنین
ك����ە دەڵێ����ت :دەنگمان گرن����گ نییە .ئەگ����ەر ل����ەو هەڵبژاردنەدا
«كاریێ����ت وودز» لە بەرانبەر «دان ف����ۆرت»دا بیبردایەتەوە،
ئ����ەوە «دان ف����ۆرت» نەدەبوو ب����ە س����یناتۆر .ئەگەریش «دان
ف����ۆرت» نەیبردایەت����ەوە ،ئەوە «كالرەن����س تۆماس»ی لەگەڵ
خۆی نەدەبرد بۆ «واش����نتن» و «كالرەنس تۆماس»یش هەر
لە پیشەكەی خۆی دەمایەوە ،كە لە «سانت لویس»دا پارێزەر
بوو ،لە الیەن سەرۆك «بوش»ی یەكەمیشەوە دەست نیشان
نەدەكرا ب����ۆ ( )EOCو دادگای تێهەڵچوونەوە ،ئەگەر ئەمەش
نەبوایە ئەوە دەس����ت نیش����ان نەدەكرا بۆ دادگای بااڵ لە الیەن
هەم����ان س����ەرۆكەوە« ،ب����وش»ی یەك����ەم .ئەگەر ل����ە دادگای

ب����ااڵش نەبوایە ،ئەوا ل����ە دووبارە ژماردن����ەوەی دەنگەكان لە
دادگای «فلۆری����دا» كاریگەریی نەدەب����وو ،هەورەها گەیاندنی
سەرۆك «بوش»ی دووەم بۆ كۆشكی سپی .پاشان سەرۆك
«بوش»ی دووەمیش ش����ەڕێكی دیك����ەی لە ئەگەر و مەگەردا،
لە عێراقدا هەڵنەدەگیرساند.

كاڵی كرۆسلی(كۆڕگێڕ) :ئێستاش «ئایانا پرێسلی» ئەندامی
ئەنجومەنی ش����اری «بۆس����تن» دێتە س����ەر تەختەی ش����انۆ و
قسەمان بۆ دەكات.
ئایانا پرێسلی ئهندامی ئهنجوومهنی شاری بۆستن:
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ئێوارەت����ان ب����اش ،ئەم����ڕۆ وت����ارە مێژووییەكەی خوش����كی
رابەرم����ان «ئەنجەلین����ا گرمك����ی» ی����اد دەكەین����ەوە ،ك����ە زۆر
بوێرانە لە بەردەم دادگای گش����تی لە س����اڵی 1838دا وەس����تا
و گوتی« :من وەك هاوواڵتییەك لە بەردەمتاندا وەس����تاوم».
ئەم����ڕۆ هەموومان كۆبووینەتەوە ب����ۆ رێزگرتن لە «گرمكی»
و س����ەلماندنی دەستكەوتەكانی ،سوپاسی خوداش دەكەین بۆ
ئەم س����اتە كە تێیدا دەژین .من وەك ئافرەتێكی رەش پێس����ت،
ل����ەوە دڵنیام كە هەموومان ل����ە كار و رەفتارەكانی «ئەنجەلینا
گرمكی» سوودمەندین ،بەاڵم هاوكات لەو راستییەش بە ئاگام،
كە ئەو ئافرەتەی ئەمڕۆ بۆ رێزلێنانی كۆبووینەتەوە ،دەس����تی
بە پرۆس����ەیەكی درێژخایەن كرد بوو تا گەیشتینە ئەمڕۆمان.
ئەو لە دوو ئاس����تدا پەرەپێدانی كرد .یەكەم لە س����ەر ئاس����تی
كەس����ی و بەرەو پێش چوونی خ����ودی «ئەنجەلینا گرمكی»دا،
وەك چاالك����وان و فێمێنیس����ت و دژە كۆیالیەتییەك ،هەروەها
لە سەر ئاستی واڵتمان .پێش ئەوەی «ئەنجەلینا گرمكی» ژن
بێ����ت ،ئەو كچ ب����وو ،بۆیە پێش ئەوەی بی����ر لەبارەی چۆنیەتی
بوونی ئافرەت بە سیاس����ەتوان بكەینەوە ،سەرەتا پێویستە لە
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ژیانی هەموو كچێك بكۆڵینەوە ،بە گەش����تی راگواستنی بەرەو
قۆناغ����ی ژنایەت����ی ئاش����نا بین .ئ����ەو كچانەی هەم����وو رۆژێك
دەیانبین����م و مامەڵەیان لەگەڵدا دەكەم ،ئەو كچەی كە لە ناخی
هەموومان����دا هەیە .ئەو كچەی رێ����ی لێ گیراوە و ناهێڵن پێش
بكەوێ����ت و بەهێ����ز بێ����ت ،چونكە لە جیهانێك دەژی����ت كە تێیدا
ك����ەس رازی نییە س����ەرنجی بدات و بیبینێت .ج����ا بۆیە دەڵێم:
گ����وێ ل����ە كچان بگ����رن .كچی تەمەن  18س����ااڵن ك����ە قوتابیی
زانكۆی����ە ،ئاواتی ئەوەیە خۆی بۆ س����ەرۆكایەتی كاندید بكات،
بەاڵم لە بری ئەوە دەیكەن بە سكرتێر .كچی  17سااڵنیش كە
ناوێرێت لە ناو پۆلدا دەستی بەرز بكاتەوە .كچی  15سااڵن كە
لە نێو كۆمەڵگەكەی و لە قوتابخانەش����دا هەس����ت بە حەوانەوە
و ئارام����ی ن����اكات .كچ����ی تەمەن  14س����ااڵنیش كە ل����ە یەكەم
پەیوەندیی خۆشەویستیدا تووشی شكست بووە .لەگەڵ كچی
 12س����ااڵن كە تەنانەت متمانەی بە خۆی نییە بتوانێت وانەی
بیركاری یان زانس����ت ش����ی بكاتەوە .كچانی ش����ەكەت و تێك
ش����كاو ،گەورە دەبن و ئافرەتی تێك شكاویان لێ دەردەچێت.
ئ����ەو ش����تەش بۆ كۆمەڵگەكەم����ان باش نییە .رۆژان����ە لە هەوڵ
و كۆشش����ی بەردەوامدام بۆ نەهێش����تنی كێش����ە و گرفتەكان،
وەك ك����ەم دەرامەت����ی و تون����د و تیژی ،كە فاكتەری دەس����ت
پێش����خەرن لە قووڵ بوونەوەی دۆخی تێك ش����كانی كچانمان،
بەاڵم كێش����ەی هەرە گ����ەورە لەوەدایە ،كچ����ان نازانن تا چەند
كاریگەریی����ان هەیە و نازانن هێزیان چەندە؟ من لەو بارەیەوە
ش����ارەزام ،چونكە بۆ چەندین س����اڵ و لەب����ەر چەندین هۆكار،
توانیم دەس����ەاڵتەكانم بە تەواوەتی بپارێ����زم .هەروەها رێگەم
ب����ۆ ئافرەتان����ی دیك����ەش خۆش ك����رد ،كە بڕیار ب����دەن كەی و
چۆن شتەكان دەكەن؟ كاتێك پێگەیشتم و گەیشتمە تەمەنێكی
گونج����او ،بیرم لە رابردووم ك����ردەوە ،هێنامە بەر چاوم كە چ
باگراوندێكی س����ەخت و ناخۆشم هەبووە .بۆیە بڕیارم دا چی

303
ئافرەتان چۆن دەبن بە سیاسەتمەدار؟

دی نەبمە بارمتەی رابردووم .لە ئاكامیشدا توانیم هەموو هێز
و تواناكانم بپارێزم ،لەو ساتەش����دا خ����ۆم ئازاد كرد .هاوكات
پێم لە پێگەیەكی جێگیر قایم كرد بۆ ئەوەی س����وپایەكی كچان
و ئافرەتان ئازاد بكەم ،كە دووچاری مەینەتی و ئەشكەنجەی
هاوش����ێوە بووب����وون .ئەگەر بم����ەوێ پێتان بڵێ����م چۆن بووم
ب����ە سیاس����ەتوان؟ وا بزان����م دەتوانم باس دایكمت����ان بۆ بكەم،
ك����ە چۆن بۆم ب����وو بە س����رووش و چ����ۆن وەك چاالكوانێك
كاری دەك����رد؟ دەتوان����م بۆش����تان باس بكەم ك����ە چۆن دایكم
ژیان����ی خۆی بۆ من تەرخان ك����رد بۆ ئەوەی چی دی نكووڵی
ل����ە دەنگ����م نەكرێ����ت و ماف����م زەوت نەكرێت .دایكم باش����ترین
الیەنەكانی پەیوەس����ت بە سیاس����ەتی فێر ك����ردم ،ئەوەش بۆم
ب����وو بە بناغەیەكی پتەو بۆ ئەوەی پێداگریی لە س����ەر بكەم و
لە س����ەری بەردەوام بم .دایكم پاڵپش����تێكی گەورە بوو بۆ من.
هەروەها دەتوانم بۆتان باس بكەم كە چۆن لە كۆلێژ خۆم بۆ
پۆس����تەكانی س����ەرۆكایەتی كاندید دەكرد ،چونكە پێش وەختە
خاوەن زەمینەیەكی سیاس����یی پتەو بووم .دەتوانم بۆتان باس
بك����ەم كاتێك خ����هاڵت كرام لە الیەن كۆنگرێس����مان «جۆزێف
پ����ی كەنەدیی دووەم»ـەوە ،لەگەڵ س����یناتۆری ئەمریكا «جۆن
كێری» .دەتوانم بیهێنمە یادتان كە من دوو جار مێژووم تۆمار
كرد ،چونكە خەڵكی ئەم ش����ارە مەزنە متمانەیان پێم بەخشی،
بەرپرس����یار و شەرەفمەندیان كردم ،بۆ ئەوەی نوێنەرایەتییان
بكەم .دەتوانم باس����ی هەموو ئەو ش����تانەتان ب����ۆ بكەم ،یاخود
راستییەكەتان بۆ باس بكەم ،راستییەكەی ئەوەیە كە ئەو شتە
دەكرێ بڵێین رووی نەداوە« .ش����ێرلی چیزم»ی مەزن ،كاتێك
لێیان پرس����ی ،گوتیان :چ����ۆن دەیەوێت خەڵكی یادی بكەنەوە؟
«ش����ێرلی چیزم» گوتی ،ئەو نای����ەوێ وەك یەكەمین ئافرەتی
رەش پێس����ت ك����ە بۆ كۆنگرێس����ی ئەمریكا هەڵبژێ����ردرا ،یادی
بكەنەوە ،نەش وەك یەكەمین ئافرەتی رەش پێس����ت كە خۆی

بۆ س����ەرۆكایەتیی ئەمریكا كاندید بكات ،بەڵكوو لە بری ئەوە،
داوای ك����ردووە تەنیا وەك ئافرەتێكی رەش پێس����ت كە وێڕای
ئەوەی گوزارش����ت لە ناخی خۆی بكات ،یادی بكرێتەوە .هەر
بۆیەش خوش����كانم ،ئەمە بەرەنگاریی ئێمەیە ،هەروەها ئەركی
سەر شانمانە ،كە پێویستە جەخت بكەینە سەر ئەوەی ،هەموو
كچێك هەس����ت بە بەهێز بوون بكات بۆ ئەوەی توانای هەبێت
گوزارش����ت لە سروشت و ناخی خۆی بكات ،چونكە تەنیا لەو
كاتەدا كچان دەوێرن ببن بە سیاسەتوان.

كاڵی كرۆس����لی كۆڕگێ����ڕ« :ئەلیزابێت وارن» س����یناتۆری
«ماساچوتس»ـە لە «واشنتن» ،زۆر خەمباریی خۆی دەربڕی
ك����ە ئەمش����ەو نەیتوانی لەگەڵمان ئامادە بێ����ت ،بۆیەش لە بری
ئەوە ڤیدیۆی تۆمار كردووە و بۆمانی ناردووە.
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ئەلیزابێت وارن سیناتۆری ماساچوتس:
ئێوارەتان باش ،س����وپاس بۆ «لێژن����ەی رووداوی گرمكی»
ك����ە بۆ كۆڕەكەتان بانگهێش����تی كردم .ئ����ەوە رووداوێكی زۆر
گەورەیە ،هیوام دەخواس����ت منیش ئێس����تا لەگەڵتان بام لەوێ.
بەاڵم نەمتوانی ئامادە بم ،ئیدی بۆیە ئەم ڤیدیۆیەم بۆتان ئامادە
كرد .خۆش����حاڵم بە ئامادەبوونم لە ی����اد كردنەوەی 175ـەمین
ساڵیادی وتارە مێژووییەكەی «ئەنجەلینا گرمكی» لە بەردەم
پەرلەمانی ماس����اچوتس ،كاتێك  20هەزار ئافرەت چوونە پاڵی
و داخوازییەكیان واژۆ كرد بۆ بەكۆتا هێنانی كۆیالیەتی .ئەمڕۆ
ساتەوەختێكی گرنگە بۆ یاد كردنەوەی وەچەی ئافرەتێكی ئازا
و بوێر لە بزاڤی نەهێش����تنی كۆیالیەتی����دا .ئەنجامی وتارەكەی
گەش����ەی بە خۆیەوە بینی ،گەیشتە ئاس����تی بەرگری كردن لە
چەوس����اوەكان و وەدی هێنانی مافی یەكسانی .یاد كردنەوەی
ئەم س����اڵیادە هاوكات ئەو راس����تییەمان بە بیر دێنێتەوە ،كە تا
چەند ئێمە خاوەن هێزی كاریگەرین ،تا چەند دەنگمان بیستراوە
و پێداگری لە سەر بیر و باوەڕەكانمان بكەین؟ من هەرگیز لە
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پالنمدا نەبوو ببمە سیاس����ەتوان ،هەمیشە حەزم لە پیشەكەی
خ����ۆم دەكرد ،ك����ە وانەبێژ بووم ،وەك پرۆفیس����ۆرێكی یاس����ا
بەردەوام كارم لە س����ەر ئیفالس بوون����ی كۆمپانیاكان دەكرد.
لە توێژینەوەكانمدا جەختم دەكردە سەر گوشاری قەیرانەیلی
ئابووری و كاریگەری و رەنگدانەوەی بە سەر خێزانانی چینی
ناوەند .رۆژێكیان كۆنگرێسمانێك تەلەفونی بۆم كرد ،داوای لێم
كرد ببمە راوێژكار بۆ كۆمسیۆنێكی فیدراڵی ،كە بۆ لێكۆڵینەوە
لەبارەی یاس����ای ئیف��ل�اس بوونەوە پێك هێندرا بوو .س����ەرەتا
ئ����ەو داوایەم رەت كردەوە ،گوتم من حەزم لە سیاس����ەت نییە
و نام����ەوێ تێكەڵی بم ،ب����ەاڵم وازی نەهێنا و قەناعی پێم هێنا،
گوتی :دەتوانم یارمەتیی خێزانی كرێكاران بدەم .ئەوەش یەكەم
گەش����تم بوو بۆ «واشنتن» .س����ەبارەت بە من ،ئەو هەوڵدانەم
بۆ داڕش����تنەوەی ئەو پالن و بەرنامان����ەی كە كاریگەرییان لە
س����ەر ژیان����ی زۆر لە هاوواڵتیان هەیە ،ك����ە لە ئاكامدا لە ناخم
ب����وو ب����ە باوەڕێكی قوول ،ب����اوەڕ بەوەی ك����ە دەتوانین هەوڵ
بدەین و كۆش����ش بكەین ،هەمووش����مان پێك����ەوە كار بكەین و
دەتوانی����ن گۆڕانكاری بكەین .كاتێك بۆ یەكەم جار پێش����نیارم
كرد ،كە لەبارەی ئاژانسێكی بەكاربردن كە بە فێڵ و ساختە ،لە
رێ����ی (كرێدیت كارت)ـەوە پارەیەكی زۆریان لە خەڵكی زەوت
دەكرد ،بە منیان گوت كە ئەو شتە هەرگیز روو نادات چونكە
لۆبییەكانی «واشنتن» هەموو هەوڵێك دەخەنە گەڕ ،بۆ ئەوەی
لە بەردەمماندا رێگر بن و كارەكانمان تێك بدەن .بەو شێوەیە
ب����وو ،لە هەر هەنگاوێكماندا رێگرییان لێمان دەكرد ،بەاڵم ئێمە
خۆم����ان رێك خس����ت و هاوپەیمانییەكی فراوانم����ان پێك هێنا،
لە كۆتاییش����دا بردمانەوە .ئەمڕۆش ،ئاژانس����ەكانی بەكاربردن
پ��ل�ان و بەرنامەی����ان گۆڕی����وە ،لە رووی بەرپرس����یاریی بانك
و گەڕاندن����ەوەی پێ����ش وەخت����ەی زیاتر ل����ە  800ملیۆن دۆالر
بۆ هاوواڵتی����ان ،كە لە (كرێدیت كارت)ـەكانیان س����اختەیان لە
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بەرانبەردا كراوە .ئەم ئەنجامە هەستێكی خۆشی پێم بەخشی.
سوپاسی هەموو ئەو كەسانەش دەكەم كە هانیان دام تێكەڵی
ژیانی سیاسی بم ،كە لە ئاكامدا بگەمە ئەنجومەنی سیناتۆرانی
ئەمریكا .س����وپاس و پێزانینی خۆم دەردەبڕم ،چونكە هەلێكی
گەورەم لە بەردەمدا رەخسا ،توانیم گۆڕانكارییەكی راستەقینە
بە سەر گوزەرانی خێزانی كرێكاراندا بەدی بهێنم .شەرەفمەندم
كە ئەمڕۆ خزمەت دەكەم وەك یەكەمین ئافرەتی هەڵبژێردراو
بە ناوی «ماس����اچوتس» بۆ س����یناتۆرانی ئەمری����كا .هەروەها
شەرفمەندم بەوەی كە بەردەوام لە جەنگدام بۆ داكۆكی كردن
لە مافی هەموو هاوواڵتیان لە سەرتاسەری «كۆمۆنوێڵس»دا.
دووب����ارە سوپاس����تان دەك����ەم بۆ بانگهێش����ت كردن����م بۆ ئەو
رووداوە گەورەیە .ئێمە پێویستیمان بە ئافرەتانی زیاتر هەیە لە
بواری سیاسەتدا ،پێویستە خۆتان كاندید بكەن بۆ پۆستەكان،
كار بكەن بۆ ئەوەی دەنگتان بیس����تراو بێت ،داكۆكی لە بیر و
باوەڕەكانتان بكەن .هاوش����ێوەی ئەوەی «ئەنجەلینا گرمكی»
 175ساڵ بەر لە ئێستا كردی ،لێرە لە «ماساچوتس» ،پێویستە
هەموومان لە سەر ئەو رێچكەیە بەردەوام بین ،هەمیشە هەر
لە هەوڵدان و كۆششدا بین.
وتوێ����ژ لەب����ارەی پرس����ی :ئاف����رهت چ����ۆن دهبن����ه
سیاسهتمهدار؟

كاڵ����ی كرۆس����لی كۆڕگێ����ڕ :دوای ئەوەی خاتوو «س����تاینم»
و خات����وو «پرێس����لی» لەگ����ەڵ س����یناتۆر «وارن» ،ب����ە ڤیدیۆ
وتارەكانیان پێش����كەش كرد ،ئێس����تاش مێ����زی گفتوگۆ ئامادە
دەكەین .بە خۆشحاڵییەوە داواكارم لە هەردوو بەڕێزان باڵیۆز
«س����وانی هەنت» س����ەرۆكی «هەنت ئەڵتێرناتیڤ����س فەند» و
سەرۆكی «پۆڵیتیكاڵ پاریتی» ،لەگەڵ «كێری هیڵی» سەرۆكی
كۆلێژی «بابس����ن» و جێگری پێش����ووی حاكمی ماساچوتس

و یاریدەدەری س����ەرۆكی «پۆڵیتیكاڵ پاریتی» ،بفەرموون بۆ
سەر تەختەی كۆڕ.
باڵی����ۆز «هەنت» و س����ەرۆك «هیڵی» ،ئێ����وە هەردووكتان
رێكخراوی «پۆڵیتیكاڵ پاریتی» بەڕێوە دەبەن ،كە رێكخراوێكی
ناحزبیی����ە ،كار دەكات ب����ۆ زی����اد كردنی ژم����ارەی ئافرەتان لە
پۆستە بااڵكانی حكوومەتدا .بەم دواییانەش راپۆرتێكتان ئامادە
ك����رد بوو ،كە بەدواداچوونێكی وردتان كرد بوو ،لەبارەی ئەو
ویالیەتان����ەی ئافرەتیان بۆ پۆس����تی بەرز هەڵبژاردووە ،لەگەڵ
ئەو ویالیەتان����ەی ئافرەتیان هەڵنەبژاردووە .لە راپۆرتەكەتاندا
خەس����ڵەتی سیاس����ی و دیموگرافیتان خس����تبووە روو ،لە پاڵ
جیاوازیی نێوان ویالیەتەكان .پێش ئەوەی كۆڕەكەمان دەست
پێ بكات ،حەز دەكەم بە كورتی باسی پرۆژەكەتان بۆ بكەن.
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سوانی هەنت :بۆمان دەركەوت كە هۆكاری خۆ كاندید كردن
یان نەكردنی ئافرەتان جیاوازە ،لە پۆس����تێكەوە بۆ پۆس����تێكی
دیكەش جیاوازە .بۆیە كاتێك بڕۆینە سەر باسی ئەو ئافرەتانەی
ك����ە خۆی����ان بۆ كۆنگرێس یان بۆ حاكم����ی ویالیەتەكان كاندید
دەكەن ،من و «كێری» زیاتر لە سەر ئەم الیەنە كار دەكەین،
كاتێك ئافرەت دەگاتە ئەو ئاس����تە ،بەو مەبەس����تە دەڕوات كە
هەیكەلی سیس����تەمەكە بگۆڕێت ،كاتێكیش لە ئاس����تی نزمتردا
كار دەكەن ،ئەوە لەبەر هەندێ پرس����ی تایبەتە ،بەاڵم بێگومان
كاتێ����ك ئافرەت دەگات����ە پۆس����تەكانی س����ەرەوە ،ئامانجەكەی
ب����ۆ چاكس����ازییە .بۆیە ه����ۆكار و بارودۆخ لە پۆس����تێكەوە بۆ
پۆس����تێكی دی ،ل����ە ئافرەتێكەوە بۆ ئافرەتێك����ی دیكە جیاوازە.
هەروەها ش����تێكی دیكەشمان بۆ دەركەوت ،ئەویش ئەوەیە كە
ئافرەتان پێویس����تە بەردەوام و بۆ چەندین جار لە سەر یەك،
داوایان لێ بكرێت ،ئەوجا تێكەڵی سیاس����ەت دەبن .بۆ نموونە
«گلۆریا» داوا دەكات خۆی هەڵبژێرێت« ،ئایانا»ش داوای لێ
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دەكات ،هەروەه����ا منی����ش داوای لێ دەكەم خۆی كاندید بكات،
كەوات����ە پێویس����تە چوار ج����ار داوا لە ئافرەتێ����ك بكەین .ئیدی
بۆیە پاش ئەوەی چوار جار داوای لێ دەكەین ،ئەوكات رازی
دەبێت خۆی هەڵبژێرێت.
كێری هیڵی« :سوانی» ،دەتەوێ كەمێك باسی توێژینەوەكەمان
بكەیت لەبارەی ویالیەتە جمكەكانەوە؟
س����وانی هەن����ت :نزیكەی ( 4ت����ا  )5توێژینەوەم����ان كردووە،
دەتوانن لە ماڵپەڕەكەماندا بیدۆزنەوە ،بەاڵم ئەو توێژینەوەیەی
كە زۆر بە المەوە پەسندە ئەوەیان بوو ،كە لەبارەی ویالیەتە
جمكەكان����ەوە كردم����ان .ئەگ����ەر س����ەیری نەخش����ەی ویالیەتە
یەكگرتووەكان����ی ئەمری����كا بكەین و س����ەرنج بدەین����ە ژمارەی
س����یناتۆرانی ئافرەت بە جووت ،لە كالیفۆرنیا یان لە واش����نتن
یانیش لە هەر ش����وێنێكی دیكە ،پاش����ان ،ئەگەر سەرنج بدەینە
ژم����ارەی ئ����ەو ویالیەتانەی یەك س����یناتۆری ئاف����رەت لەگەڵ
یەك حاكمی ئافرەتیان هەیە ،بۆمان ئاش����كرا دەبێت كە شتەكە
رەمەكی نییە .پێشتر ئەو تێگەیشتنەمان هەبوو ،كە ئەگەر بێتوو
ئافرەتێك بۆ پۆستێكی بااڵ لە هەر ویالیەتێك هەڵبژێردرێت ،ئەوە
مەحاڵە ئافرەتی دیكە خۆی كاندید بكات یاخود دەنگ بەدەست
بێنێت ،بەاڵم بۆم����ان دەركەوت كە ئافرەتی دووەم هاندەرێكی
هەیە بۆ خۆ كاندید كردن ،ناشزانین بۆ؟ لەوانەیە هۆكارەكەی
بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە ئافرەتی یەكەم سەرچاوەی سروش و
هان����دەر بێت بۆ ئافرەتی دووەم ،یاخود ئەوەیە ئافرەتی یەكەم
دەبێت بە نموونەیەكی بەرز بۆ ئافرەتی دووەم و هانی دەدات
ئەویش ببێت بە سیاسەتوان .هەر بۆیە ئافرەتی یەكەم ئافرەتی
دووەم رادەكێش����ێت ،ئەمەش ش����تێكی زۆر گرنگ و س����ەرنج
راكێشە ،پێویستە هەوڵ بدەین بۆ ئەوەی ئەو ژمارەیە روو لە
زی����اد بوون بكات .ئەگەر هاتوو بینیمان ئافرەتێك لە یەكێك لە
ویالیەتەكان س����یناتۆرە ،ئەوە پێویستە هەوڵ بدەین حاكمێكی
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ئافرەتیش هەڵبژێرین .هاوكات ئەگەر ژمارەی ئافرەتان لە هەر
ویالیەتێكدا بوو بە دوو ،ئەوە ئەگەرێكی بەهێز هەیە كە ببن بە
سێ ،بۆ نموونە لە «نیو هامپشایەر».
كێری هیڵی :ئەمەش ش����تێكی زۆر باش����ە و بوار لە بەردەم
ئافرەتان����دا دەس����تەبەر دەكات .پرۆژەی «پۆڵیتی����كاڵ پاریتی»
پرۆژەیەك����ی زۆر نائاس����اییە ،چونك����ە هەمووت����ان دەزانن كە
من و «س����وانی» س����ەر بە دوو پارتی جیاوازی سیاس����ین ،لە
هەڵبژاردنەكاندا لە دژی یەكتر دەوەستین« ،سوانی» دوو جار
كاری ك����رد بۆ پارەدار كردنی ركابەرەكەم بۆ پۆس����تی حاكم،
بۆی����ە تا رادەیەك دیار نییە كە چۆن ئێمە پێكەوە كار دەكەین
و بۆچ����ی هەوڵ دەدەین بۆ قەناعەت هێنان بە ئافرەتانی زیاتر
تا روو بكەنە سیاس����ەت؟ ئەوەی راستی بێت تۆ هاندەری من
ب����ووی و چاودێریش����م ب����ووی ،بە هۆی تۆوە ب����وو بڕیارم دا
بێمە نێو ژیانی سیاس����ییەوە .ئێمە بۆمان دەركەوت كە هەموو
هەوڵ����ەكان لە س����ەر ئاس����تی پارتەیل����ی سیاس����ی ناگەنە هیچ
ئەنجامێ����ك .هەردوو پارتی كۆمارخ����وازان و دیموكراتخوازان
ب����ەردەوام هەوڵی����ان داوە بۆ بەرەو پێش����ەوە بردنی ئافرەتان
لە سیاس����ەتدا ،ب����ەاڵم هەوڵەكانیان س����ەركەوتوو نەبوون .جا
بۆی����ە بارەكە وا پێویس����تی كرد ك����ە ددان بەو الیەن����ەدا بنێین
و دەس����ت نیش����انی بكەین .ئیدی من و «سوانی»یش كەوتینە
كۆ كردن����ەوەی ژمارەیەك ئافرەتی باش و چاالك لە هەردوو
پارتەك����ە« .س����وانی» لە پارت����ی دیموكراتخ����وازان و منیش لە
پارت����ی كۆمارخوازان .جا لەبارەی ئەو الیەنەوە دەس����تمان بە
كار كرد ،لێكۆڵینەوەش����مان لەبارەیەوە كرد .ئەو كارەشمان لە
سەر ئاستی نیشتیماندا بەجێ گەیاند .یەكەم الیەن كە كارمان
لە س����ەری ك����رد مەس����ەلەی جیاكاری ب����وو لە س����ەر بنەمای
رەگەز لەگەڵ تەش����قەڵەی سێكس����ی لە دژی ئافرەتانی كاندید.
منی����ش بە پێ����ی ئەزموونی خۆم ئەم راس����تییەتان بۆ ئاش����كرا
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دەكەم ،چونكە من پێشتر كاندید بووم بۆ پۆستەكان ،دڵنیاشم
زۆرب����ەی ئافرەتان����ی دیك����ەی كاندی����د ب����ە هەم����ان ئەزمووندا
تێپەڕی����ون .ب����ەردەوام ئامۆژگاری����ی ئەوە دەك����رام ،كە ئەگەر
هاتوو هەر كەسێك رەفتارێكی نێگەتیڤی بەرانبەرم كرد یاخود
جیاكاری����ی دەرهەقم كرد لە س����ەر بنەمای رەگ����ەز ،ئەوە نابێ
بۆ كەس����ی باس بكەم ،هیچ نەكەم و وازی لێ بێنم ،بەاڵم ئەو
ئامۆژگاریی����ە هەڵەیە ،چونكە ئەگەر بێت����وو بەرگری بكەین لە
دژی تەش����قەڵەی سێكسی ،دەركەوتووە ئەو هەڵوێستە پێگەی
ئافرەت لە هەڵبژاردندا بەهێزتر دەكات .لە هەمان كاتیشدا هەر
كەس����ێك گوێی لەو ش����تە بێت ،ئەوە بیرۆكەی باش����تری لە ال
دروس����ت دەبێت لەبارەی كەس����ایەتیی تۆوە .ه����ەر بۆیە زۆر
گرنگە ئافرەت لە رووی سیاسی و پتەو كردنی پێگەی خۆیەوە
بەرگ����ری لە خۆی ب����كات ،هەروەه����ا بەرانبەر بە تەش����قەڵەی
سێكس����ی بوەس����تێتەوە و رەتی بكاتەوە .لە توێژینەوەكانماندا
راس����تیی دیكەش����مان ب����ۆ دەرك����ەوت ،بۆمان ئاش����كرا بوو كە
ئافرەتان تێكەڵی سیاسەت دەبن ،چونكە ئەوان بایەخ بە شتێك
دەدەن ،دەیانەوێ ش����تێك بكەن ،دەیانەوێ ش����تێك بگۆڕن .لە
كاتێك����دا تێك����ەڵ بوونی پیاوان ب����ە سیاس����ەت ،لەوانەیە لەبەر
هەندێ هۆكاری كەسەكی بێت ،یاخود هۆكارەكانیان نادیارن،
نازانی����ن ه����ۆكارەكان چین؟ بەاڵم ئافرەتان بە گش����تی وەاڵمی
پرس����یارەكە دەزانن ،ئ����ەوان دەزانن بۆچی لە سیاس����ەتدا كار
دەكەن؟ دەش����زانن بۆچی گەیشتوونەتە ئەو شوێنە؟ ئافرەتان
ئامانجی دیاری كراویان هەیە لە تێكەڵ بوونیان بە سیاسەت.
هەروەها بۆمان ئاشكرا بوو ،كە رۆڵی «سەرپەرشتیار» چەند
گرنگە .سەرپەرش����تیار رۆڵێكی زۆر گرنگی هەیە بۆ ئافرەتان،
بەردەوام پێویس����تمان بە سەرپەرشتیار هەیە ،كە پۆستیان لە
ئێمە بەرزتر بێت .مەس����ەلەی سەرپەرشتیاریش تەنیا ئەوەندە
نییە كە ئافرەتێكی بااڵدەست ببینین یان قسەی لەگەڵدا بكەین،

كاڵی كرۆسلی كۆڕگێڕ :ئێستاش دەست بە كۆڕەكە دەكەین،
ئەگەر رێم پێ بدەن لە خستنە رووی پرسیار و الیەنەكان پاش
و پێ����ش دەكەم« .ماالال» كچێكی ئەفغانیی تەمەن  16س����ااڵنە،
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بەڵك����وو پێویس����تە زۆر لەگەڵیان تێكەڵ بی����ن و لە نزیكەوە بە
ژیانی����ان ئاش����نا بی����ن .لێرەوە داوا ل����ە ئافرەتانی سیاس����ەتوان
دەكەم ،كە بزانن سەرپەرش����تیی كێ بكەن و چۆن پاڵپش����تیی
بكەن؟ مەس����ەلەكە تەنیا ئەوەندە نیی����ە داوا لە ئافرەتانی دیكە
بك����ەن خۆی����ان بۆ پۆس����تەكان كاندید بكەن ،بەڵكوو پێویس����تە
هاریكاریان بن و رێیان پیشان بدەن ،بۆ ئەوەی بتوانن خۆیان
كاندید بكەن .هەروەها بەدواداچوون بۆ كار و رەفتاریش����یان
بكەن .دوایین بەش����ی توێژینەوەكەمان پەیوەستە بە گەڕان بە
دوای هۆكارەكانی پشت شكست خواردنی پارتی كۆمارخوازان
ل����ە كاندی����د كردن����ی ئافرەتان ب����ۆ پۆس����تەكان .ئەم����ڕۆ پارتی
دیموكراتخ����وازان دوو هێندەی پارتی كۆمارخ����وازان ئافرەت
كاندید دەكات ،س����اڵ دوای ساڵیش رێژەكە روو لە زیاد بوون
دەكات .ئێس����تا كارمان لەب����ارەی دۆزینەوەی ئەو هۆكارەیە و
پێویستە كۆتایی پێ بێنین.
سوانی هەنت :تا رادەیەك ئافرەتانی پارتی كۆمارخوازان بە
هەمان رێژەی ئافرەتانی پارتی دیموكراتخوازان خۆیان كاندید
دەكەن ،بەاڵم دەركەوت ئافرەتانی كاندیدی پارتی كۆمارخوازان
ناگەنە هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی .ئەو شتەش زۆر جیاوازە
لە چاو ئەزموونەكەی پارتی دیموكراتخوازان .من لە شەس����ت
واڵت����دا كارم ك����ردووە ،پەرلەمان����ی واڵتانم لە سەرتاس����ەری
جیهان����دا بینیوە .ئەگ����ەر رێژەی ئافرەتان ب����ە رێژەیەكی بەس
بێ����ت ،ب����ۆ نموونە  %40-20ل����ەم پارتی سیاس����ی و لەو پارتی
سیاس����ی ،ئەوكات ئافرەتان دەتوانن فراكسیۆنی ئافرەتان پێك
بهێنن ،ئەمەش هیوا و ئاواتمانە بۆ ش����كاندنی «سستی»یەكە.
من خۆم زۆر باوەڕم بەو ئاراستەیە هەیە.

هەموومان ئەو چیرۆكەمان بیس����ت ،كە گوللەیان لە سەری دا،
ب����ەاڵم خۆش بەختانە رزگاری بوو .كاتێك بۆ یەكەمین جاری
بە قس����ە هاتەوە و باس����ی بەس����ەرهاتەكەی خۆی كرد ،گوتی:
«دەم����ەوێ بب����م بە مامۆس����تا ،چونكە یەك مامۆس����تا بە یەك
كتێ����ب و یەك پێنووس توان����ای هەیە جیهان بگۆڕێت» ،كەچی
ل����ە هەفتەی راب����ردوو ،پاش ئ����ەوەی لە «هارڤ����ەرد» خەاڵتی
مرۆی����ی «پیتەر جەی گەم»ی وەرگ����رت ،گوتی« :رام گۆڕی،
راس����تە مامۆس����تا رۆڵێك����ی زۆر زۆر گرنگی هەی����ە ،بەاڵم من
دەم����ەوێ ببم بە سیاس����ەتوان ،چونكە ئ����ەوكات توانام دەبێت
كۆمەڵگەیەك بگۆڕم» .ئێس����تاش پرس����یارێكم بۆ هەردووكتان
هەی����ە بە حوكمی ئەوەی ئێوە سیاس����ەتوانن :ب����ە رای ئێوە تا
چەند ئافرەتان دەتوانن گۆڕانكاری لە بواری سیاس����یدا وەدی
بهێنن؟
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س����وانی هەن����ت :ل����ە سەرتاس����ەری جیهان����دا توێژینەوەمان
ك����ردووە ،ه����ەزاران چاوپێكەوت����ن و دیمانەم����ان س����از داوە،
زانیاری����ی زۆرم����ان ك����ۆ كردووەت����ەوە .بۆم����ان دەركەوت كە
ئافرەت����ان ل����ە كار و ك����ردار و رەفتاریاندا زیات����ر هاریكارن و
زیات����ر كردارەكین .ئافرەتێك لە «الیبیریا» بە منی گوت« :من
نرخی تەلیس����ێك برن����ج دەزانم ،پی����اوەكان نرخەكەی نازانن».
ئافرەتانی «دارفوور» لە گفتوگۆكانی ئاش����تیدا بەشدار بوون،
مش����تومڕیش لە س����ەر ئ����ەوە هەبوو ك����ە رووبارەك����ە بۆ كێ
بێت؟ ئافرەتێك لەوێ دانیش����ت بوو ،ه����ەر گوێی دەگرت و بۆ
چەندین س����ەعات سەرنجی دەدایە مش����تومڕەكان ،گوێی لە را
و بۆچوون����ەكان راگرت بوو ،لە كۆتاییدا ئافرەتەكە هەڵس����تا و
گوتی« :چەندین ساڵە رووبارەكە وشك بووە».
كێری هیڵی :توێژینەوەی دیكە ئەو راستییەیان سەلماندووە،
كە لە ناو حكوومەتدا ئافرەتان لە پیاوان زیاتر بەرهەمهێنەرن،
چونك����ە ئافرەت����ان پ����رۆژە یاس����ای گرن����گ دادەنێ����ن ،هەوڵ و
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كۆشش����ی زۆری����ش دەخەنە گەڕ بۆ ئ����ەرێ كردنی ئەو پرۆژە
یاس����ایانە .زۆری����ش بە قوول����ی بایەخ بە ناوەڕۆكی یاس����اكان
دەدەن .هەڵب����ەت ئەوەش����ە هۆكارەكان����ی ئەوەی ك����ە ئافرەتان
تێكەڵی كاری سیاسی و حكوومەت دەبن ،چونكە پاپەند دەبن
بە پرس و مەس����ەلەكانەوە .ئەو سۆزە كەسەكییەش لە بواری
سیاس����ەت دانان����دا زۆر گرنگ����ە ،چونكە ئافرەتان تا ئاس����تێكی
دەگمەن ئەو شتە لە حكوومەت پیادە دەكەن.
گلۆری����ا س����تاینم :ئێم����ە مەبەس����تمان ئ����ەوە نییە ك����ە ئێمەی
ئافرەت لە رەگەزی پیاوان باش����ترین ،ئێمە ماسوولكەمان نییە
و ناتوانین بیس����ەلمێنین كە ئێمە باش����ترین .هی����وادارم پیاوان
بتوان����ن خۆیان لە زیندانی ماس����وولكە ئ����ازاد بكەن ،بۆ ئەوەی
بتوانی����ن هەموومان پێكەوە وەك مرۆڤ ژیان بەس����ەر بەرین.
گفتوگۆی ئەمڕۆمان لە سەر ئاستی رێژەییە نەك رەها ،كاتێك
باس����ی كار و چاالكی و دەس����تكەوتەكانی ئافرەت����ان دەكەین،
بە ش����ێوەیەكی رێژەیی قس����ە دەكەین ،چونكە ئەم مەس����ەلەیە
پەیوەس����ت نییە بە الیەنی بایۆلۆژییەوە ،بەڵكوو پەیوەس����تە بە
الیەنی هۆش و هەس����تەوە .هەروەك هەمووتان ئاماژەتان پێ
كرد ،هۆش و هەست لە ئەنجامی ئەزموونەوە دروست دەبێت.
ئی����دی بۆیە ،ئێمەی ئافرەتان بە گش����تی زیاتر دەنگ بۆ الیەنی
چاودێریی تەندروستی و پەروەردە و خۆشگوزەرانی دەدەین،
لە دژی هەر پرس����ێكیش دەوەس����تین ك����ە پەیوەندیدار بێت بە
توند و تیژی و بۆشایی رەگەزی و جیاكاری لە سەر بنەمای
رەگەز .لێرەش����دا تێبینییەكم هەیە ،پاش پەس����ند كردنی یاسای
مەدەنی����ی س����اڵی  ،1964ئاراس����تەیەك هاتە ئ����اراوە ،كە گوایە
پارت����ی دیموكراتخوازان بوو بە پارتی س����ەراپاگیر و رەگەزە
جیاوازەكان لەخۆ دەگرێت .ئەوە بوو بە تێپەڕ بوونی كات ،لە
س����ەردەمی «جێسی هێڵمز»دا ،پارتی دیموكراتخوازان توانیی
پارتی كۆمارخوازان ببەزێنێت .بەاڵم ئەمڕۆ ،هەروەك ئێوەیش
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ئاماژەت����ان پێ ك����رد ،تەنانەت ناتوانێت بگات����ە هەڵبژاردنەكانی
س����ەرۆكایەتی ،ناگاتە هەڵبژاردنی گشتی .ئەمەش شتێكی زۆر
ترس����ناكە كە یەكێ����ك لە پارت����ە س����ەرەكییەكان كەوتبێتە ژێر
كۆنترۆڵ����ی توندڕەوان����ەوە ،چونك����ە بارەكە دەگات����ە ئەوەی لە
پارتی دیموكراتخوازان تووڕە بین .من هەموو ساتێك لە پارتی
دیموكراتخ����وازان ت����ووڕەم ،بەاڵم لە كۆتایی����دا كاتێك دەڕۆین
بۆ س����ندووقی دەنگ����دان ،دەبینی����ن دەنگ بەو پارت����ە دەدەین.
دەبینین لە ماوەی  4ساڵدا پارتی كۆماریخوازان كۆنگرەیەكی
گێرەش����ێوێن و پەشێو س����از دەكات ،بەاڵم لە ماوەی  8ساڵدا
كۆنگرەیەكی سەركەوتوو ساز دەكەن.
ئایان����ا پرێس����لی :س����ەرەتا دەم����ەوێ سوپاس����تان بك����ەم بۆ
هەڵبژاردنی ناونیشانی كۆڕەكە ،كە بریتییە لە «ئافرەتان چۆن
دەب����ن بە سیاس����ەتمەدار؟» ن����ەك «ئافرەتان چ����ۆن خۆیان لە
هەڵبژاردنەكاندا كاندید بكەن؟» هەموومان باش لەوە بە ئاگاین،
كە ئافرەتان توانایان هەیە دید و بۆچوون و ئەگەر و بژاردەی
جیاواز بخەنە روو ،كە مایەی بەهێز كردنی هەموو چارەسەر
و سیاس����ەتێكن ،ئ����ەوەی ئێمە لە هەوڵداین ب����ۆ بەدی هێنانیان.
ئەگەرنا ئەوە بە پێچەوانەوە ،دەبێتە قۆرخكاری و هەژموونی
رەگەزی نێر خۆی دەس����ەپێنێت .هەموو الیەك دەتوانن سوود
ل����ە بی����ر و را و ئەگ����ەر و بژاردەی جیاواز وەرگ����رن .ئێمە كە
ئافرەتان بۆ پۆس����تەكان هەڵدەبژێری����ن ،ئەگەرێكی بەهێز هەیە
ك����ە ئەوان ئافرەتانی دیك����ە لەگەڵ خۆیاندا بخەنە كارەوە .هەر
بۆیە ،لە كاتی هەڵبژاردندا مەسەلەكە تەنیا ئەوەندە نییە كە ئەو
كاندیدە كێیە كە خۆی هەڵبژاردووە؟ بەڵكوو زیاتر پەیوەس����تە
بەوەی كێ لێپرس����راوی س����تافەكەیە ،كێ بەڕێوەبەری پالن و
بەرنامەی����ە ،كێ بەڕێوەبەری هەڵمەتەكانە و كێش س����كرتێری
راگەیاندن����ە؟ زۆر گرنگ����ە كاندی����د كۆمەڵێك كەس����انی خاوەن
هۆشیاری و دیدی بێالیەنانە و بونیاتنەر لە چواردەوری خۆی

كاڵی كرۆس����لی كۆڕگێر :لێرەدا بیرم ب����ۆ ئەندامی كۆنگرێس
«باربارا لی» دەڕوات« ،باربارا لی» بە درێژایی تەمەنی دەنگی
نەدا بوو ،كاتێك چاوی بە «شێرلی چیزم» كەوت ،دەگێڕنەوە
گوایە «باربارا لی» چوو بوو بۆ الی «شێرلی چیزم» و پێی
گوت بوو( :من زۆر سەرس����امی ت����ۆم و هاتووم بۆ ئەوەی لە
كەمپینەكەتدا كار بكەم و پاڵپش����تیت بكەم)« .ش����ێرلی چیزم»
پێی گوت( :ئاساییە و سوپاست دەكەم ،بەاڵم سەرەتا پێویستە
دەنگ بدەیت ،جارێ بڕۆ ناوت تۆمار بكە) .ئیتر بەو ش����ێوەیە
بوو« ،باربارا لی» بەو ش����ێوەیە دەس����تی پ����ێ كرد ،ئەمڕۆش
سەرۆكی فراكسیۆنی رەش پێستانە لە كۆنگرێس .پرسیارەكەم
ئاراستەی تۆ دەكەم «كێری هیڵی» ،رات چییە لە سەر بوونی
ئافرەتان بە نموونە بۆ ئافرەتانی دیكە؟
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كۆ بكاتەوە ،بێگومان ئەمەش بەرەنگارییەكی سەختە و شتێكی
ئاسان نییە .جا بۆیە مەسەلەكە تەنیا ئەوەندە نییە كە ئافرەتان
بێن و خۆیان بۆ پۆس����ت كاندید بك����ەن ،بەڵكوو زۆر گرنگە لە
پاڵ خۆ كاندید كردندا ،كۆمەڵێك كەسانی هۆشیار و بە توانا و
خاوەن دیدی بێالیەن هەبن ،كە را و بۆچوونەكانیان لە هەموو
هەنگاوێكی پرۆس����ەكەدا بە كاندیدەكە ببەخش����ن .سەبارەت بە
خۆم ،كاتێك بۆ یەكەم جار خۆم هەڵبژارد ،ستافەكە و شیكاران
و چاالكوان����ەكان ،دەیانگ����وت :ئافرەت خاوەن بەرپرس����یارەتی
نیی����ە و بۆ ئەم بوارە نابێت .بۆیە ،جگە لە ئافرەتانی دیكە ،كێ
شایستەی ئەوەیە متمانەی پێ بكەیت و دید و بۆچوونەكانتی
ب����ۆ دەربڕی و یارمەتیت بدات بۆ وەدی هێنانی ئامانجەكانت؟
بێگومان تەنیا ئافرەتی دیكە دەتوانێت پاڵپش����تیمان بكات .ئیدی
بۆیە ،مەسەلەكە تەنیا ئەوەندە نییە هانی ئافرەتان بدەین بۆ خۆ
كاندید كردن ،بەڵكوو پێویستە سەرەتا كار بكەین بۆ شیاندنی
ئافرەتانی چاالك و بە توانا بە ئاستێك ،كە بزانن چۆن خۆیان
كاندید بكەن و لە هەڵمەتەكاندا بیبەنەوە.
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كێ����ری هیڵ����ی :ب����ە رای من ن����ەوەی ئافرەتانی س����ەركردە و
نەوەی خوارووتر ،پێویستە هەموومان زۆر وریا بین لەبارەی
ئ����ەو راس����تییەی ،كە ئێم����ە توانام����ان هەیە ش����تەكان بگۆڕین،
ئەم����ەش ئەركی ئێمەیە .بۆیە هی����وادارم هەمووتان ،لە دەرەوە
ل����ە نێ����و ئامادەبووانی ئەم ك����ۆڕەدا ،كار بۆ پت����ەو كردنی ئەو
پەیوەندیی����ە بك����ەن ،یارمەتیی ئەو ئافرەتان����ەش بدەن كە بە 1
یان بە  2هەنگاو لە پاش����مانن .هەروەها پێویستە بزانین چۆن
سەرپەرش����تیی ئافرەتان بكەین و بزانین چۆن هانیان بدەین؟
زۆربەی توێژینەوەكان پێیان وایە ،نیگەرانییەكانی ئافرەتان لە
رووی تێكەڵ بوونیان بە سیاسەت لە یەك خاڵی سەرەكیدا چڕ
دەبێتەوە ،ئەویش ئەوەیە كە ئافرەتان هەست بە شیاوی ناكەن
و پێویس����تیان بە شیاندنی زیاتر هەیە ،بۆ ئەوەی لە كاندیدانی
پیاو شیاوتر بن .من لەو بڕوایەدام كە لە ڕێی هاوكاریی ئێمە
و چەندین ئافرەتانی دیكەی وەك ئێمەوە ،دەتوانین ئەو متمانە
بەخۆ بوونە بە ئافرەتان ببەخشین.
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كاڵ����ی كرۆس����لی كۆڕگێڕ :ئەزموونەكەی ت����ۆ چۆن بوو؟ لەم
رووەوە چۆن سەركەوتوو بووی؟

كێ����ری هیڵی :بەختەوەر ب����ووم كە سەرپەرش����تیاری مەزنم
هەب����وو ،دڵنیام زۆربەت����ان لێرە بە ئاگان ك����ە «میك رۆمنی»
هەرە گرنگترین سەرپەرشتیارم بوو ،ئەو پاڵپشتیی لێم كرد و
بەرپرسیاریی زۆری پێم بەخشی وەكوو جێگری حاكم .پۆستی
جێگ����ری حاكم پۆس����تێكی بەتاڵە و ئەركەكان����ی تەنیا ئەوەندە
ب����وون ،هەفتانە ب����ۆ یەك جار س����ەرۆكایەتیی كۆبوونەوەكانی
ئەنجومەنی حاكم بكات .لە راستیدا لە دەستوور تەنیا ئەوەندە
دەس����ەاڵت بۆ جێگری حاكم تەرخان ك����راوە ،بەاڵم بەختەوەر
ب����ووم كە حاكم ئەرك و بەرپرس����یاریی زۆری پێم بەخش����ی،
بایەخ����ی ب����ە كارەكان����م دەدا ،تەنانەت هەندێ دەس����ەاڵتی پێم
بەخش����ی كە خۆش����م رازی نەبووم لە ئەس����تۆیان بگرم ،بەاڵم
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فێربووم چۆن ئەرك و بەرپرسیاریی لە ئامێز بگرم و خۆشم
بوێ ،بە رای من گەشەپێدانی مرۆڤ بەم شێوەیەیە.
س����وانی هەنت :س����ەرەتای دەس����ت پێ كردنم لە سیاس����ەت
و بوون����م ب����ە باڵی����ۆز بە س����ایەی «پات ش����رۆیدەر»ەوە بوو.
«پ����ات ش����رۆیدەر» ئەندامی كۆنگرێس بوو ل����ە «دنڤەر» ،لەو
س����ەردەمەدا من لە «دنڤەر»دا نیش����تەجێ بووم .هات بۆ الم،
منیش زۆر دڵخۆش بووم و گوتم( :دەڕۆم بۆ واش����نتن و كار
لەبارەی چاكسازیی باری خۆش����گوزەرانییەوە دەكەم)« .پات
شرۆیدەر» بە منی گوت( :مەڕۆ بۆ واشنتن ،ئەوێ ژمارەیەكی
زۆر ل����ە دیموكراتەكانی لێ دەبێ����ت و زۆربەیان كار لەبارەی
چاكس����ازیی خۆش����گوزەرانییەوە دەكەن ،پێویس����تە تۆ ببی بە
باڵیۆز) .منیش گوتم ناتوانم .ئیتر مشتومڕێكی زۆرمان لە سەر
ئەم مەسەلەیە كرد .لە كۆتاییدا پێم گوت( :گوێ بگرە «پات»،
م����ن زۆر دەوڵەمەن����دم) .ب����ۆ زانیاریت����ان م����ن دەوڵەمەندترین
كەس بووم لە كەرتی «پات شرۆیدەر» و قەت داوای دەست
پێشخەریی لێم نەكرد بۆ پارەداری و پاڵپشتی ،هەمیشە دەیگوت
كە پارەكەم بە خەڵكی دیكە ببەخشم و یارمەتیی خەڵكی دیكە
بدەم .بە هەر حاڵ ،پێم گوت :من دەوڵەمەندم ،نامەوێ خەڵكی
وا بیر بكەنەوە كە من بە پارەكەم توانیومە خۆم پێ بگەیەنم و
تەنیا بە پارە بوومەتە باڵیۆز« .پات» س����ەیری كردم و گوتی:
(خەڵكی پێش وەختە ئەو بیرۆكەیەیان لە سەر تۆ هەیە ،چاكتر
وایە هەر بیری لێ نەكەیتەوە و واز لەو قسانە بێنە ،وەرگرتنی
پۆستی باڵیۆز شتێكە پێویستە بیكەیت).
گلۆری����ا س����تاینم :لە زۆرب����ەی ئ����ەو كەمپینانەی ك����ە تێیاندا
بەش����دار دەب����ووم ،دەمبینی «پات ش����رۆیدەر» لە دژی پارتی
دیموكراتخ����وازان كاری دەكرد ،چونك����ە پارت داینەنا بوو ئەو
لە هەڵبژاردن دەرچێ����ت« .پات» توانیی هەڵبژاردن بباتەوە لە
رێ����ی خوڵقاندنی هێزێكی تایبەت بە خۆی لە نێو گەڕەكەكاندا،

دەرگا بە دەرگا سەردانی ماڵەكانی دەكرد و بانگەشەی دەكرد،
تەنان����ەت پاش ئەوەش كە «پات» لە خولی یەكەم بردییەوە و
بەش����دار بوو ،تەنانەت لەو كاتەش����دا پارت رێگریی لێ دەكرد،
كەس����انێكی تەرخان دەكرد دژایەتیی بكەن .هەر بۆیە ،بە رای
من هەندێك جار پێویستە لە ناو خەڵك و لە ناو گەڕەكەكاندا،
گرووپ و هێزی تایبەت بە خۆمان بخوڵقێنین ،مەرج نییە تەنیا
لە نێو پارتی سیاسیماندا كار بكەین.

كاڵی كرۆسلی كۆڕگێڕ :جارێكیان پێشكەشكاری كۆڕێكی «ئان
ریچاردز» حاكمی پێش����ووی «تەكس����اس» بووم ،گفتوگۆمان
لەب����ارەی ئافرەتان لە سیاس����ەتدا بوو« .ئان ریچاردز» گوتی:
ئەوەی زیاتر رێگرە لە بەردەم ئافرەتاندا ئەوەیە ،ئەوان ناتوانن
باوەش بە هەردوو دەسەاڵتی كەسەكی و دەسەاڵتی سیاسیدا
بگرن .رای تۆ چییە «ئایانا»؟
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ئایانا پرێسلی :پێم وایە بۆچوونەكەی بە تەواوەتی دروستە.
ه����ەروەك پێش����تریش ئام����اژەم پێ ك����رد ،ئاف����رەت دووچاری
بەرەنگارییەكی ئەس����تەم دەبێتەوە ،ئەویش ئەوەیە كە بتوانێت
هێز و دەسەاڵتی خۆی بپارێزێت .هەرچەندە وشەی «شایستە»
زۆر ج����ار ئاكامی نێگەتیڤی ل����ێ دەكەوێتەوە ،بەاڵم ئامانجمان
ئەوەی����ە كچان و ئافرەتان بە هەس����تێكی بەرزتر لە شایس����تە
بوون بجوولێنەوە و بۆ خۆیان بڵێن (من شایس����تەی دەرفەتم
چونكە ئێس����تا ئامادەم و كەسێكی لێهاتوو و بەتوانام) .بە پێی
زانی����اری دەركەوتووە ،كە بە الیەنی كەمەوە پێویس����تە حەوت
ك����ەس ه����ەوڵ بدەن تاك����وو ئافرەتێ����ك قەناعەت پ����ێ بێنن ،بۆ
ئەوەی خۆی كاندید بكات ،بەاڵم پرس����یارەكە ئەوەیە ،پیاوێك
بۆ خۆ كاندید كردن ،بە چەند كەس قەناعەتی پێ دەهێندرێت؟
تەنی����ا بە خ����ۆی .ئەمەش نوكتە نییە بەڵكوو ش����تەكە بە داتا و
بەڵگەی����ە .چونك����ە بە خۆش����م بەو ش����ێوەیە داوام لێ كرا خۆم
كاندی����د بكەم ،ئەمەش ش����تێكە ك����ە هەموو ئافرەتێك����ی كاندید

ك����راو ئەزموون����ی لەبارەیەوە هەیە .من پێش����تر بۆ ماوەی 11
س����اڵ یاریدەدەری س����یناتۆر «جۆن كێری» بووم ،پێشتریش
بۆ كۆنگرێس����مان «جۆزێف پی كەنەدی����ی دووەم» كارم كرد
بوو ،یاریدەدەری كەسانی مەزن بووم ،لە ئاكامیشدا گەیشتمە
پاداشتی خزمەتەكانم.

كاڵی كرۆس����لی كۆڕگێڕ :چەند كەس داوایان لێت كرد تاكوو
بڕیارت دا خۆت كاندید بكەیت؟
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ئایانا پرێس����لی :زیاتر لە ح����ەوت كەس .هەروەك هەموومان
دەزانین كە «بۆستن» شارێكی خێڵەكی و تا رادەیەك داخراوە.
منیش بە نەژاد خەڵكی «بۆستن» نیم ،لە زانكۆی «بۆستن»دا
خوێندن����م تەواو كرد ،كاریش����م ب����ۆ «كەن����ەدی» هەروەها بۆ
«كێری»ی����ش كرد ،ب����ەاڵم وێڕای ئەوە ،وەك كەس����ێكی بیانی
س����ەیر كرام .ماندوو بوونێكی زۆرم چێش����ت ت����ا توانیم خۆم
تێكەڵی شارەكە بكەم .هەروەها دەمەوێ ئەوەش بە راشكاوی
بڵێ����م ،كە مەس����ەلەی رەگەزی لە ئارادا هەب����وو ،بۆیە ئەوەندە
ماوەی����ەی خایان����د ،تاكوو توانی����م خۆم كاندید بك����ەم و دەنگ
بەدەست بێنم ،چونكە تا ئەمڕۆش كەسانێك هەن دەپرسن كە
(ئایا چۆن دەبێ ئافرەتێكی رەش پێست نوێنەرایەتیی تەواوی
شاری «بۆستن» بكات؟)
گلۆری����ا س����تاینم :ناب����ێ لۆم����ەی ك����ەس بكەین ،ب����ە رای من
پێویس����تە ئێمە بۆ خۆم����ان دەرچین و بۆ خۆم����ان یارمەتی و
پاڵپش����تیی یەكتری بكەین ،هەر وەك سایكۆلۆژیس����تان ناویان
ل����ەم دیاردەیە ن����اوە «خەمۆكیی ناخی م����رۆڤ» .ئەگەر ئێمە
هەموومان باوەڕمان بە یەكسانیی رەگەز هەبوایە ،ئەوە بەرەی
مرۆڤایەتی نەدەگەیشتە ئەو بارەی كە ئەمڕۆ تێیدایە .هەر بۆیە
دەڵێم :ئێمەی ئافرەتان پێویستمان بە یەكتری هەیە بۆ ئەوەی
پشتگیریی یەكتری بكەین و بتوانین خۆمان لەو رەوشە رزگار
بكەین .پرس����ەكەش ئ����ەوە نییە كە ئاف����رەت متمانەی بە خۆی
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نییە ،نەخێر ،هەوڵێكی زۆر لە دژمان دەدرێت بۆ ئەوەی متمانە
بە خۆمان لەدەست بدەین.
س����وانی هەنت :س����ەردانی نزیكەی س����ی واڵتم ك����ردووە لە
سەرتاس����ەری جیهان����دا .ل����ەو هەموو س����ی واڵت����ەدا دیمانە و
چاوپێكەوتن����م كردووە ،لە زۆربەی ش����وێنەكان كە پرس����یومە
بۆچ����ی رێ����ژەی ئافرەتان ل����ە پەرلەمانتان كەمە؟ ت����ا رادەیەك
زۆربەی����ان ب����ە هەمان ش����ێوە وەاڵمیان داوەت����ەوە ،زۆربەیان
دەیانگ����وت( :لە راس����تیدا ،لە كولتوورەكەم����ان  .)...لە زۆربەی
ئەو واڵتانەی سەردانم كردن هەمان وەاڵمم بەدەست گەیشت.
كولت����وور ب����ە دوای كولت����وور ه����ەر هەمان ش����تیان كرد بوو
بە پاس����او .بە ش����ێوەیەكی قوولتر س����ەیری كۆمەڵگەكانی ئەو
واڵتان����ەم كرد ،بینیم ئافرەت����ان ژمارەیەكی زۆر لە رێكخراوی
كۆمەڵگەی مەدەنییان هەیە ،زیاتر رێكخراوی قازانج نەویستن،
ب����ەاڵم وێ����ڕای ئەوە ،بە رێ����ژەی  80تا  %95ل����ەو واڵتانەدا ،بە
رێژەیەكی زۆر كەم ئافرەتان لە دەس����ەاڵتی یاساداناندا بوون.
ئافرەتان����ی ئەو واڵتانە زیاتر بەو ش����ێوەیە بی����ر دەكەنەوە كە
سیاس����ەت تەنی����ا بۆ پیاوان����ە .جارێكی����ان چاوم ب����ە ئافرەتێك
كەوت گوتی :لە هەڵبژاردندا لیستێكیان هەبووە ،شایانی باسە
پارتەیلی سیاس����ی لە زۆربەی واڵتاندا بە لیس����ت بەش����داریی
هەڵب����ژاردن دەك����ەن ،دەنگدەران دەنگ بە لیس����تی پارتەكانیان
دەدەن ،رێژەی س����ەدییش دەست نیش����ان كراوە كە بۆ لیستی
پارتەكە دەڕوات ،ئەو ئافرەتەی چاوم پێی كەوت لە «بۆسنە»
بوو ،گوتی (كاتێك لە ماڵ دەرچووم ژمارە  7بووم لە لیستی
پارتەكەم ،بەاڵم تا گەیش����تمە «سەراییڤۆ» ،پاش یەك سەعات
و نیو ،بووبووم بە ژمارە  ،17بەاڵم تەنیا  15كەس كورسییان
بەدەست هێنا).
گلۆری����ا س����تاینم :ب����ە رای م����ن پێویس����تە بەرەن����گاری ئ����ەو
مەس����ەالنەش ببین����ەوە ،چونك����ە ه����زری گش����تی ب����ەرەو ئەو

ئاراس����تەیەیە ،كە بووەتە واقیعی ئەمڕۆمان دەڵێت( :ئەوەی بە
س����ەر پیاواندا دێت سیاس����ەتە ،ئەوەی بە سەر ئافرەتاندا دێت
كولت����وورە) .ئەمەش ئاراس����تەیەكە لە دژمان پیادە دەكرێت بۆ
ئەوەی رێگریمان لێ بكەن و نەهێڵن گۆڕانكاری وەدی بێنین.

كێری هیڵی :دەمەوێ زۆر بە كورتی باس����ی ئەم مەس����ەلەیە
بكەم ،بە رای من ئەمە مەسەلەیەكی زۆر گرنگە و هەموومان
لە س����ەری كۆكین .ب����ە رای من ئەگەر بێتوو ه����ەر ئافرەتێكی
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كاڵی كرۆسلی كۆڕگێڕ :الیەنێكی هەرە گرنگ كە لە زۆربەی
گفتوگۆ و كۆڕەكان دەخرێتە روو ،لەبارەی ئەو ئافرەتانەی بۆ
پۆستەكان هەڵبژێردراون ،ئەو الیەنەش هێرشی جەندەرە ،كە
هێرش����ی زۆر توند دەكرێت و شتەكە بەردەوامە .لێرەدا چەند
رس����تەیەك لە وتارێكی «نانسی پۆڵۆس����ی» دەخوێنمەوە ،كە
نووس����یویەتی( :وا دیارە من ناحەزترین ئافرەتم لە ئەمریكادا،
ئەوی����ش بە هۆی ئەو دژایەتییە سیاس����ییەی كە لە كەناڵەكانی
میدیادا دەبینم هێرشم دەكرێتە سەر ،بەاڵم من ئەو دژایەتییەم
قبووڵە ،چونكە بۆ خۆم دەزانم بۆ لێرەم و دەزانم ئامانجەكانم
چین؟ ئێمە هەمیش����ە گوتوومانە كە ئەگەر بێتوو تۆ كەس����ێكی
چ����االك و بە توان����ا بیت ،ئەوە ب����ەردەوام دەكەون����ە دوات بۆ
ئ����ەوەی بتڕووخێن����ن .ئ����ەوان ناكەون����ە دوای ئەو كەس����انەی
ناچاالك و ناكاریگەرن ،ئەگەریش ئەم ئافرەتانە پێیان وایە بەو
رەفتارەیان دەتوانن بێنە پێش����ەوە و پاڵپشتی بەدەست بێنن و
بگەنە پۆس����تی بەرز و دەسەاڵت بگرنە دەست و كار لەبارەی
پرس و كێش����ەكانەوە بكەن ،ئەوە ئێمە پێشنیاریان بۆ دەكەین
ئەو كارە بكەن ،بەاڵم ئەو شتە تەنیا لە سیاسەتدا نییە ،بەڵكوو
ل����ە هەموو الیەنەكانی ژیان����دا پیادە دەكرێت) .ئێوە راتان چییە
لە سەر مەسەلەی هێرشی جەندەر؟ بەو حوكمەی ئێوە لەوێ
بوون و خۆتان كاندید ك����ردووە و یارمەتیی ئافرەتانتان داوە
بۆ خۆ كاندید كردن.
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سیاس����ی لە پارت����ی كۆمارخوازان هەر جۆرە هێرش����ێك بكاتە
س����ەر ئافرەتانی سیاس����ەتوانی پارتی دیموكراتخوازان ،یانیش
ئافرەتانی سیاس����ەتوانی پارتی دیموكراتخ����وازان ،هەر جۆرە
هێرشێك لە دژی ئافرەتانی سیاسەتوانی پارتی كۆمارخوازان
بك����ەن ،نموون����ەش زۆرن وەك «س����ارا پاڵی����ن» و «هی��ل�اری
كلنتن» و «نانسی پۆڵۆسی» .بە رای من ئەگەر ئێمە لەو جۆرە
هێرشانەدا بەردەوام بین ،لە الیەن هەر پارتێكەوە بۆ سەر هەر
پارتێك����ی بەرانب����ەر ،ئەوە هەرگیز ناگەینە هیچ ش����وێنێك .هەر
لەبەر ئەوەشە ئەمڕۆ من لەگەڵ «سوانی» كار دەكەم ،هەوڵی
ئێم����ە بۆ ئەوەیە كۆتایی بەو جۆرە رەفتارانە بێنین ،پێویس����تە
بگەین����ە خاڵێكی م����ام ناوەند ل����ە رەخنەكانم����ان ،تەنانەت گەر
رەخنەكانمان لە سەر بنەمای رەگەزیش بوو ،یانیش لە رووی
ئ����ەو بەربەس����تانەی كە ئێمەی ئافرەتان دووچ����اری دەبینەوە،
ل����ە هەنگاونانم����ان بۆ تێكەڵ بوون بە پرۆس����ەی سیاس����ی ،بە
تایبەتی سەبارەت بەو جۆرە رەفتارانە لە كاتی هێرش كردنی
ئافرەتانی سیاس����ەتوان كە لە دژی یەكتردا دەیكەن .پێویس����تە
ئێمەی ئافرەتان دەست لە ناو دەست و كۆك بین ،ئەو شتەش
رەت بكەین����ەوە و هەرگی����ز قبووڵ����ی نەكەی����ن و كۆتای����ی بەو
س����ەردەمە بێنی����ن .ئەگەر ئێمەی ئافرەتان یەك دەس����ت بین و
بەو ش����ێوەیە بی����ر بكەینەوە و رەفتار بكەی����ن ،ئەوا ئەو جۆرە
بیركردنەوەی����ە بەكۆتا دێت .ئەو ج����ۆرە هزرەش لە ئاكامدا لە
رووی سیاس����ییەوە بە شتێكی ناپەسند دادەندرێت ،بەاڵم هەتا
بە یەكتری پێبكەنین و دژایەتیی یەكتر بكەین ،ئەوە هەموومان
دەدۆڕێین ،زیان بە هەموومان دەگات ،چونكە زیان بە یەكتری
دەگەیەنی����ن .بۆیە ح����ەز دەكەم ئەمە بكەم ب����ە پەیامێك و لەم
كۆڕەدا ئاراس����تەی هەموو ئافرەتانی بكەم .پەیامەكەم ئەوەیە
كە پێویستە خۆڕاگر و یەك دەست بین ،هەرگیز هێرش نەكەینە
سەر هیچ ئافرەتێك كە لە بواری سیاسیدا كار دەكات.

كاڵ����ی كرۆس����لی كۆڕگێڕ :هەفت����ەی رابردوو ئەم����ە لەبارەی
«هی��ل�اری كلنتن»ـ����ەوە باڵو كرای����ەوە ،نووس����راوە «هیالری
كلنتن» حەزی لە خواردنی «كەی ئێف س����ی»یە ،ئەو ژەمەی
كە زۆر بە الیەوە پەس����ندە بریتییە لە  2پارچە رانی گەورە و
 2پارچە س����ینگی بچووك ،لەگەڵ باڵێكی مریش����ك .ئەمەیە كە
ئێس����تا لێرە باسی دەكەین ،بە راس����تی شتێكی قێزەوەنە .ئەمە
لە هەموو ش����تێكی تێپەڕاندووە و بە راستی شتێكی بێ مانایە.
ئێوە راتان چییە لەم بارەیەوە؟
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گلۆری����ا س����تاینم :گەلێك رێكخ����راوی ئافرەتان ه����ەن كە لەم
ب����وارەدا كار دەك����ەن ،یەكێ����ك ل����ەو رێكخراوانە «س����ەنتەری
میدی����ای ئافرەتان»ـ����ە ،ماڵپەڕێكیان هەیە .دەم����ەوێ ئەوە بڵێم
كە ش����وێنمان هەیە رووی تێ بكەین بۆ ئەوەی جەخت بكەینە
س����ەر كار و توێژینەوەكان����ی یەكت����ر ،ب����ۆ نموون����ە گریمان تۆ
توێژینەوەیەك����ی گرنگ����ت هەیە ،ك����ە وەاڵم����ی دۆزیوەتەوە بۆ
پرس����ی هێرش����ەكان ،لەوانەیە ئەو توێژینەوەی����ەت هاوتەریپ
بێ����ت لەگ����ەڵ توێژینەوەیەكی دیكەی هاوش����ێوە و گرنگ .ئەم
مەسەلەیە پەیوەستە بە رەفتارەكانی مرۆڤەوە.
ئایانا پرێسلی :هێرشی جەندەر دیاردەیەكی زۆر مەترسیدارە.
م����ن ل����ە بوارێك����دا كار دەكەم ك����ە رۆژانە لەگەڵ زۆر پرس����ی
كۆمەاڵیەتی����ی زۆر ئاڵ����ۆزدا مامەڵ����ە دەك����ەم :بازرگانی كردن
ب����ە مرۆڤ����ەوە ،توند و تیژیی سێكس����ی و چەندین مەس����ەلەی
دیكەی هاوشێوە .خەڵكیش زۆر جار پێم دەڵێن( :كەمێك زیاتر
پێبكەن����ە) .ئەوە كاری م����ن نییە بەردەوام لێو ب����ە خەندە و بە
پێكەنی����ن ب����م ،چونكە رۆژان����ە مامەڵە لەگەڵ چەندین كەیس����ی
ئاڵۆزدا دەكەم .هەندێك جار كەیس����ی زۆر ئاڵۆز دێتە پێشمان،
كە تەنانەت ناتوانین پێبكەنین و خۆمان بەو ش����ێوەیە پیش����ان
بدەین ،كە بارەكە ئاساییە و هیچ شتێك رووی نەداوە .كاتێك
پرس����ەكە بگات����ە یەكس����انیی سیاس����ی( ،پۆڵیتی����كاڵ پاریتی) و
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حكوومەت ،كارێكی زۆر لە س����ەر شانمانە بیكەین .بە رای من
ه����ەر ئافرەتێك كە ئەو زەمینەیە یان میچەكە بش����كێنێت ،ئەوە
ئاراس����تەیەكی بەهێز هەیە بۆ مامەڵە كردن لەگەڵ ئەو ئافرەتە
وەك س����ەركەوتنێكی ناس����ازی فێمێنی����زم ،وەك كیانێكی نامۆ
س����ەیری دەكەن .ئەم مەس����ەلەیەش تەنیا پەیوەس����ت بەوەندە
نییە ،كە خەڵكی نایانەوێ ئافرەت هەڵبژێرن ،بەڵكوو پەیوەستە
بەوەی كە ئەو ئافرەتە كەس����ێكی خ����اوەن پەیامێكی بەهێزە و
كەمپینێك بەڕێوە دەبات؟ بە رای من هەر لەبەر ئەوەش����ە كە
خەڵكی زوو سەركەوتنەكانی ئافرەتان لە سیاسەتدا فەرامۆش
دەك����ەن و بایەخێك����ی ئەوت����ۆی پ����ێ ن����ادەن .لە ب����ری ئەوەی
س����ەركەوتنەكانی ئافرەت����ان بك����ەن بە بناغەیەك و لە س����ەری
ئەوەوە ،دەست بە بونیاتنانی شتان بكەن ،دەبینین وا سەیری
س����ەركەوتنەكانی ئافرەتان لە سیاسەتدا دەكەن ،وەك شتێكی
ناساز یاخود توندڕەو و نامۆ.
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كاڵ����ی كرۆس����لی كۆڕگێڕ :تۆ چۆن مامەڵ����ە لەگەڵ ئەو الیەنە
دەكەی����ت؟ لە كۆتەیش����نێكی گرنگدا س����یناتۆر «بالنچ لنكۆڵن»
دەڵێت( :دەتوانم باسی هەموو پرس و كێشەیەك بكەم و هەر
چیم بوێ ،دەتوانم قس����ەی لە س����ەر بكەم ،بەاڵم كاتێك لە نێو
بانیۆك����ەم بم ،چونكە كەس گوێی لێم نییە چی دەڵێم) .ئەمەش
بەرەنگارییەكی سەختە .دەمەوێ لە «ئایانا» بپرسم ،كێ لە نێو
«پایپاڵین»ـە؟ چۆن خەڵكی لە نێو «پایپاڵین»دا دەهێڵنەوە؟
س����وانی هەن����ت :بب����وورە دەم����ەوێ ش����تێك بڵێم ،كەس����تان
بیس����تووتانە پیاوان هەوڵی����ان دابێت پایپاڵینێك پ����ڕ بكەنەوە؟
مەبەس����تم ل����ەوە نییە كە ب����اوەڕم پێی نییە ،بێگوم����ان پایپاڵین
هەیە ،بەاڵم ئەمە وەك پرس����یارێكە دەیكەم ،وەك بیرۆكەیەكە
دەیخەم����ە روو .ب����ۆ نموون����ە وەك كولتوور ،كولت����وور چییە؟
كولت����وور پەیوەس����تە ب����ە كار و رەفتارمان����ەوە ،ب����ەردەوام لە
گۆڕیندایە ،بەاڵم س����ەبارەت بە بزنس����ی «پایپاڵین» ،ئایا ئێمە

زێدەڕۆییم����ان تێ����دا كردووە؟ ب����ە رای من ،ئێمە پێویس����تیمان
ب����ە بەرنامەی مەش����ق و راهێنانی زۆر هەی����ە ،بۆ ئەوەی ببێتە
یاری����دەدەری خەڵكی تا بتوانن خۆیان كاندید بكەن .مەبەس����تم
ئ����ەو ج����ۆرە «پایپاڵین»ـەی����ە .ئایا خۆی����ان كاندی����د دەكەن بۆ
بۆردی كۆلێژ؟ دواتر پاش چەند ساڵێك خۆیان كاندید دەكەن
بۆ ئەنجومەنی ش����ار؟ ئیتر پلە بە پلە س����ەردەكەون و بە تێپەڕ
بوونی كات ،دەگەنە ئەنجومەنی س����یناتۆران .پێویستە مەشق
و راهێنان بە ئافرەتان بكەین ،بۆ ئەوەی بە ئاستێكی فراوانتر
بی����ر بكەن����ەوە و دیدێكی دووربینانەیان هەبێت .زۆر ئاس����اییە
هەر ئافرەتێك بیەوێ خۆی بۆ كۆنگرێس كاندید بكات ،بێت لە
ئافرەتانی دێرینی سیاسەتوان بپرسێت ،لە ئەزموونی ئەوانەوە
فێ����ر بێت ،بۆ ئ����ەوەی بزانێت چی بكات و چ����ۆن خۆی كاندید
بكات؟

گلۆریا س����تاینم :لەبەر ئەوەیە لە «پایپاڵین»دا پێویستمان بە
پیاوان هەیە ،بۆ ئەوەی ببنە باوك.
كێری هیڵی :بە رای من ئەو شتە ئاساییە ،بە رای من ئافرەتان
ب����ە درێژایی ژیانیان دەتوانن زۆر ش����تی جیاواز لە یەك كاتدا
بكەن .مەرجیش نییە لە تەمەنێكی بچووكەوە دەست بە كاری
سیاسی بكەن .لە ساڵی 1973دا بوو ،یەكەمین چاالكیی سیاسیم
كرد و تەمەنم  13ساڵ بوو .دایك و باوكم زۆریان پێ خۆش
نەب����وو ،ب����ەاڵم لە تەمەنی نێوان  20و  38س����اڵیدا ،تا رادەیەك
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كاڵی كرۆسلی كۆڕگێر :گریمان ئەو پێشنیارەی ئاماژەت پێ
ك����رد ش����تێكی پراكتیكییە ،بەاڵم ئەم مەس����ەلەیە الیەنێكی دیكە
لەخ����ۆ دەگرێت ،بە تایبەتی لەبارەی ئافرەتی گەنجەوە ،چونكە
ئەوان بڕیاری دیكە مێشكیان سەرقاڵ دەكات ،زۆر جار پێیان
وایە كە پێش ئەوەی تێكەڵی سیاس����ەت بن ،سەرەتا خوازیارن
ببنە خاوەن خێزان و هەندێك شتی دیكە بكەن ،پاشان تێكەڵی
سیاسەت دەبن.
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تێكەڵی كاری سیاس����ی ب����ووم .تەنانەت لەو كاتەش����دا تەنیا لە
هەڵبژاردنەكان����دا دەنگم دەدا ،بەاڵم بە هیچ ش����ێوەیەك تێكەڵی
سیاسەت نەبووم ،تەنیا چاالكوان بووم .خوێندنم تەواو كرد و
دامەزرام ،ئنجا لە كاری قازانج نەویستدا كارم كرد .زۆر كاری
جۆراوجۆرم كرد ،هەڵبەت لە رووی سیاس����ییەوە كارم نەكرد
بوو ،تا گەیش����تمە تەمەنی  38س����اڵی ،كاتێ����ك بینیم منداڵەكانم
گەورە بوون و منیش ئامادەم .لەو دەمەدا ،لەو پۆستەی كارم
لێی دەكرد ،زۆر بە گوڕ و تین بووم بۆ خستنە رووی كێشە و
گرفتەكانی پەیوەندیدار بە تاوانی دادوەری ،كەسێكی چاالك و
بە توانا بووم .ئەوكات لە وەزارەتی دادی ئەمریكادا راوێژكار
ب����ووم ،راپۆرتم ئامادە دەكرد ،وتارم لەبارەی پرس����ی توند و
تیژیی ناوخۆیی و منداڵپارێزی و ماددەی هۆشبەر و دەستەكانی
ت����اوان دەنووس����ی و باڵوم دەكردەوە ،ب����ەاڵم هەموو هەوڵ و
كارێكم بێ سوود بوو ،چونكە كەس گوێی لێم نەدەگرت .بۆیە
لەو س����اتەدا بیرم كردەوە و لەگەڵ خۆم بڕیارم دا ،كە ئێس����تا
گەیشتوومەتە تەمەنێكی گونجاو و منداڵەكانیشم گەورە بوون،
تێگەیشتنیش����م گەیشتووەتە ئاستێكی وا كە بتوانم گۆڕانكاری
وەدی بێنم .بۆیە ئێس����تا گونجاوترین س����اتە ب����ۆ تێكەڵ بوونم
بە سیاس����ەت .جا بۆیە بە رای من ،مەرج نییە ئێمە بە ش����تێك
دەس����ت پێ بكەین و ئیتر هەر لە سەر ئەو شتە بەردەوام بین
و لە س����ەری بڕۆین ،بەڵكوو بە رای من ژیان چەند قۆناغێكە،
دەتوانین چەندین شتی جیاواز لە ژیانمان وەدی بێنین.
گلۆریا س����تاینم :دەتوانین دروس����ت وەك ت����ۆ بكەین ،یانیش
ئەوەی����ە وەك «پ����ات ش����رۆیدەر» بكەین« ،پات ش����رۆیدەر»
یەكەمی����ن ئافرەتە كە لە نێو كۆنگرێس����ی ئەمری����كادا دووگیان
بێت« .پات شرۆیدەر» لە نێو كۆنگرێسدا هەڵستا و گوتی( :من
ئافرەتم و مێش����كم هەیە ،دەش����توانم هەردووك����ی بەكار بێنم).
مەبەس����تم ئەوەیە ئێمە دەتوانین بە هەر شێوەیەك بیكەین ،كە
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خۆمان دەمانەوێ.
ئایانا پرێس����لی :دەمەوێ خاڵێك بخەمە روو ،ئەو ئافرەتانەی
خۆیان كاندید دەكەن ،بە تایبەتی ئەو ئافرەتانەی ،كە وەك من
سەڵتن و شوویان نەكردووە ،یەكسەر خەڵكی بیریان بۆ ئەوە
دەڕوات ،ك����ە ئ����ەم جۆرە ئافرەتە لە نێوان پێ����ك هێنانی ژیانی
هاوس����ەری و وەدەس����ت هێنان����ی دەنگ����ی هاوواڵتیاندا دابەش
بوون .منیش لێرەدا بەرەو رووی خۆمان دەبمەوە .ئێمە وەك
دەنگ����دەر و وەك ئافرەت ،بە حوكمی ئەزموونی ژیانمان وەك
ئاف����رەت ،دەتوانین لە الیەنانی جی����اوازی خێزان تێبگەین .ئێوە
لە دایكێك كەمت����ر نین ئەگەر زڕدایكیش بن ،هەروەها ئێوە لە
ئافرەتێ����ك كەمت����ر نین ،ئەگەر دایك نەب����ن .كاتێك بۆ یەكەمین
ج����ار خۆم كاندید كرد ،بەردەوام خەڵكی لێمیان دەپرس����ی ،كە
تا چەند بە سیستەمی قوتابخانەی گشتی بۆ مندااڵنەوە پابەند
دەبم؟ ئەو پرسیارەیان ئاراستەم دەكرد ،چونكە دەیانزانی من
لە سیس����تەمی قوتابخانەی گش����تیدا منداڵم نەبوو ،ئیدی كە من
دایكی بایۆلۆژیانەی ئەو مندااڵنە نیم ،مانای ئەوە نییە هەس����ت
بە هیچ بەرپرسیارییەك لە بەرانبەریان ناكەم .لە یەكەمین خۆ
كاندید كردنمدا ،لە كۆی  15كاندید ،لە نێویاندا من تاكە ئافرەت
بووم ،تەنیا روویان لە من دەكرد و دەیانپرس����ی :هاوس����ەرت
هەیە یان نا؟ لە كۆتاییدا و پاش ئەوەی ئەو پرسیارەم زۆر لێ
دەكرا ،بیرم كردەوە و گەیش����تمە وەاڵمێك ،هەر كەس����ێك ئەو
پرس����یارەی لێم بكردایە پێم دەگوت( :من ش����ووم بە پیشەكەم
ك����ردووە ،ت����ۆش دەتوانی بب����ی ب����ە منداڵەكەم) .بە راس����تیمە،
دەنگدەران زۆر پشوو تەنگن ،كاتێك دەگەنە ئافرەتانی كاندید،
بەردەوام ئەو بیرۆكەیە و ئەو جۆرە پرس����یارانە لە مێشكیاندا
دەخوولێن����ەوە .ه����ەر بۆیەیش پێش����نیار دەكەم ه����ەوڵ بدەین
رووبەڕووی خۆمان ببینەوە ،بۆ ئەوەی بتوانین كاری باش����تر
بكەین.
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كاڵی كرۆس����لی كۆڕگێڕ« :س����ارا پاڵین»م هات����ە بیر ،كاتێك
ب����ۆ یەكەمین ج����ار دەرچوو ،كە ناوی وەك حاك����م (پارێزگار:
دەس����ەاڵتداری ویالی����ەت -گ����واڵن) راگەیەن����درا .یەكێ����ك ل����ە
پرس����یارەكان كە ئاراس����تەی كرا ،ئەوە بوو لێیان پرسی« :كێ
چ����اوی لە منداڵەكانت دەبێت؟» ناوەڕۆكی كۆڕەكەمان بریتییە
ل����ە «ئافرەت����ان چۆن دەب����ن بە سیاس����ەتمەدار؟» هەر یەك لە
ئێ����وە باس����تان ل����ە ئەزموونی كەس����ەكیی خۆتان كرد ،باس����ی
ئەوەت����ان كرد چۆن بوون بە سیاس����ەتوان؟ بەاڵم حەز دەكەم
بزانم ،ئایا هیچ س����اتێك لە ژیانی سیاس����یتان هەبووە ،كە تێیدا
دەس����تكەوتێكتان هەب����وو بێت ،یان ش����تێكی گرنگتان كرد بێت
و لە ئەنجامیدا هەس����تتان بە دڵخۆش����ی و ش����انازی كرد بێت؟
زۆر باس����تان لە الیەنانی نەرێنی كرد ،بۆیە ئێستا حەز دەكەم
باس����ی الیەنانی ئەرێنی بكەن ،بەوەی ئاخۆ ئافرەت كە دەبێتە
سیاسەتوان ،الیەنانی ئەرێنیی ئەم كارە چین؟
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س����وانی هەنت :هەس����تێكی زۆر ناخۆشە كە زۆر جار كاری
یەكج����ار زۆر دەكەین ،زۆریش ماندوو دەبین ،بەاڵم لە ئاكامدا
هەندێ دەستكەوتی بچووكمان بەدەست بگات .لەگەڵ ئەوەشدا،
گرن����گ ئەوەیە توانیبێتم����ان گۆڕانكارییەكمان وەدی هێنا بێت.
«تیم وۆرت» جێگری وەزیری دەرەوە بۆ كاروباری جیهانی،
برووس����كەیەكی بۆ هەم����وو باڵیۆزەكان نارد ب����وو ،تێیدا هات
ب����وو( :رات����ان چییە؟ رەوش����ی ئافرەتان بخەین����ە چوارچێوەی
راپۆرت����ی مافەكان����ی مرۆڤەوە ،كە كۆنگرێس ئ����ەم داوایەی لە
وەزارەت����ی دەرەوە ك����ردووە .ئاخۆ لەم بارەی����ەوە راپۆرت لە
س����ەر واڵتان����ی جیهان ئام����ادە بكرێت یان نا؟) تەماش����ای ئەو
وەاڵمان����ەم كرد ك����ە باڵیۆزەكان ب����ۆ «تیم»یان ن����ارد بوو .لە
یەكێ����ك ل����ە وەاڵمەكاندا نووس����را ب����وو( :باڵیۆزخانەكەمان بە
مەس����ەلەی گرنگترەوە سەرقاڵە) .لە وەاڵمێكی دیكەدا نووسرا
ب����وو( :ئافرەت لە مەدرید تا دوای نیوە ش����ەویش دەتوانێت لە
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ش����ەقامەدا پیاسە بكات ،لێرەدا هیچ كێش����ەیەكمان نییە) ،بەاڵم
ئەوەی كە زۆر پەس����تی كردم ،وەاڵم����ی یەكێك لە باڵیۆزەكان
بوو كە نووس����یبووی( :دانانی رەوش����ی ئافرەت����ان لە راپۆرتی
مافەكان����ی مرۆڤ����دا وەك ئەوەیە ،راپۆرتی ماف����ی مرۆڤ هیچ
واتایەك نەگەیەنێ����ت) .منیش بەوە زۆر تووڕە بووم ،داوام لە
یاریدەدەرەك����ەم كرد كۆبوونەوەكانی ئ����ەو رۆژەم دوا بخات.
سێ كۆبوونەوەم هەبوو ،دەبوایە تێیاندا ئامادە بوومایە .چووم
لە ئوفیس����ەكەم بە تەنیا دانیش����تم و زۆر بە تووڕەییەوە تایپم
دەكرد ،برووسكەیەكی زۆر توندم بۆ جێگری وەزیری دەرەوە
نارد« .تیم» وەاڵمی دامەوە و گوتی :هەموو باڵیۆزەكان پێش
وەخت����ە بڕیاری����ان داوە ،رەوش����ی ئافرەت����ان ل����ە چوارچێوەی
راپۆرت����ی مافەكانی مرۆڤدا دانەندرێت« .تیم» برووس����كەكەی
ب����ە دەنگی ب����ەرزەوە بۆ هەمووان خوێن����دەوە .لەو رۆژەوەش
رەوشی ئافرەتان لە چوارچێوەی هەموو راپۆرتەكانی مافەكانی
مرۆڤدا دادەندرێت.
كێ����ری هیڵ����ی :یەكێ����ك ل����ە دەس����تكەوتە ه����ەرە گ����ەورەكان
یاس����ای «مێالنی» بوو .چەند كەس لە ئێوە ئاگای لە یاس����ای
«مێالنی»یە؟ یاس����ای «مێالنی» ئ����ەو گۆڕانكارییە بوو ،كە لە
یاسای لێخوڕینی ئوتومبیل لە ژێر كاریگەریی ماددەی كهوول
(وات����ە بە سەرخۆش����ی) پەس����ند ك����را .ئێمە ل����ە وەدی هێنانیدا
س����ەركەوتوو بووی����ن ،پێم وای����ە ئەمە لە س����اڵی 2005دا بوو.
بە درێژایی چەندین س����اڵ ،س����ااڵنە س����ەدان س����كااڵ لەبارەی
حاڵەتەكان����ی هاژووت����ن لە ژێ����ر كاریگەریی م����اددەی كهوول،
دژ بە یاس����اكان پێشكەش بە دەس����ەاڵتی یاسادانانی ویالیەتی
ماس����اچوتس دەك����را .رێ����ژەی  %30ل����ە ئەندامانی دەس����ەاڵتی
یاس����ادانان پارێزەری زیانی جەستەیی بوون ،بۆیەش رەتیان
دەك����ردەوە هی����چ گۆڕانكارییەك بە س����ەر یاس����اكەدا بكەن .لە
ئاكامیش����دا خەڵكێك����ی زۆر م����اددەی كهوولی����ان دەخواردەوە
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و ئوتومبیلیان لێدەخوڕی و دەس����تگیر دەكران ،پاش����ان ئازاد
دەكران .زۆر هەبوون بۆ  10یان  12جار لە س����ەر لێخوڕینی
ئوتومبی����ل لە ژێ����ر كاریگەریی ماددەی كهوول دەس����تگیر كرا
بوون .س����ااڵنە زیاتر لە  200كەس لە شەقامەكاندا ،لە ئاكامی
رووداوی هاتوچ����ۆ گیانیان لەدەس����ت دەدا ،ل����ەو رووداوانەدا
ش����ۆفێر ماددەی كهوول����ی خوارد بووەوە ،.وێ����ڕای برینداران
و زی����ان پ����ێ گەیش����تووان .بیری ل����ێ بكەنەوە ،ت����ا چەند ئەم
دیاردەی����ە لە سەرتاس����ەری «كۆمۆنوێڵس»دا ،كارەس����اتی بە
سەر هەزاران هاوواڵتیدا هێنا بوو؟ بەاڵم هەموو هەوڵەكانمان
بێ س����وود بوون ،نەمانتوانی یاس����اكان ل����ەم بارەیەوە توندتر
بكەی����ن .لە كۆتاییدا چاوم ب����ە خێزانێكی زۆر مەزن كەوت ،كە
كچەكەیان ،تەمەنی  13سااڵن و ناوی «مێالنی» بوو ،بە رۆژی
نیوەڕۆ لە الیەن ش����ۆفێرێكی سەرخۆشەوە كوژرا« .مێالنی»
ل����ە ئاهەنگێكی یاد كردن����ەوەی لەدایك بوون دەرچوو بوو ،بۆ
م����اڵ دەگەڕایەوە .ئەو كچێكی ئێس����ك س����ووك و جوان بوو،
ل����ە پۆلەكەیدا پێش����ەنگ بوو ،هەروەها كچ����ی تاقانەی دایك و
باوك����ی بوو .ئافرەتێكیش لەو الوە بە ئوتومبیلەكەی هات بوو،
پ����اش ئەوەی لەگەڵ ژەمی نیوەڕۆدا م����اددەی زۆری كهوولی
خوارد بووەوە ،لە س����ەر شەقام لە «مێالنی»ی دا و یەكسەر
كوش����تی ،بەاڵم دایك و باوكی لە بری ئەوەی دانیش����ن و خەم
ب����ۆ كچەكەی����ان بخ����ۆن ،دەرگایان لە س����ەر خۆیان داخس����ت،
بڕیاریان دا شتێك بكەن و ئامادە بوون هەموو شتێك بكەن بۆ
گۆڕینی یاس����اكانی «ماساچوتس» .منیش پشتم بە هەڵوێستی
ئ����ەو خێزانە ئەس����توور بوو .ئۆفیس����ەكەم ،بە خ����ۆم و هەموو
هاوپیش����ەكانمەوە ،بڕیارمان دا س����ەردانی هەم����وو ئەندامانی
دەس����ەاڵتی یاس����ادانانی «ماس����اچوتس» بكەی����ن ،ب����ۆ ئەوەی
قەناعەتیان پێ بهێنین ،كە ئەو یاسایە بگۆڕین و پێداگریمان لە
سەر هەڵوێستەكەمان كرد ،بەردەوام لەم رووەوە گوشارمان
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دەخس����تە س����ەریان ،ب����ەاڵم دووچ����اری بەرهەڵس����تكارییەكی
زۆر بووینەوە ،دەس����ەاڵتی یاس����ادانان دژایەتی����ی دەكردین و
بەربەس����تیان لە بەردەم هەوڵەكانمان دادەنا .پاش هەوڵدانێكی
زۆر ،پرۆژە یاسایەكیان بۆمان نارد بە ناوی «یاسای مێالنی»،
بەاڵم شتێكی ئەوتۆ نەبوو ،هیچ گۆڕانكارییەكی لێ نەكەوتەوە.
بۆیە ناچار بووین دیس����ان هەوڵ بدەین ،ئەوە بوو لە كۆتاییدا
توانیمان رایەكی گش����تیی كاریگەر بخوڵقێنین ،بارەكە گەیشتە
ئەوەی پرسەكە سەرنجی زۆربەی رۆژنامەكانی راكێشا .میدیا
س����ەبارەت بەم كەیسە و ئەو ئەندامانەی دەسەاڵتی یاسادانان
كە ئەركیان پەس����ند كردنی ئەم یاس����ایە ب����وو ،بەدواداچوونی
ب����ۆ كار و چاالكییەكانی دەس����ەاڵتی یاس����ادانان دەكرد .میدیا
هێرشی توندی كرد لە دژی دەسەاڵتی یاسادانان ،هەواڵیشیان
باڵو دەكردەوە كە لە پش����ووی ه����ەر هەفتەیەكدا خەڵكی گەنج
و جوان ،بە س����ایەی ش����ۆفێری سەرخۆش����ەوە ،ب����ەردەوام لە
ش����ەقامەكاندا گی����ان لەدەس����ت دەدەن .لە كۆتاییش����دا و پاش
جەنگێكی زۆر س����ەخت ،ئەو یاس����ایە لە دەس����ەاڵتی یاسادانان
پەس����ند كرا .پێم وایە ئ����ەوە دەس����تكەوتێكی زۆر گەورەیە كە
توانیمان وەدیی بێنین.
گلۆریا س����تاینم :نازانم بیر لە كام بەس����ەرهات بكەمەوە؟ لە
نێ����و ئێ����وەدا تەنیا من چاالكوانێكی خۆبەخش����م ،تا ئەمڕۆ هیچ
پۆس����تێكم وەرنەگرتووە .لە نێو ئێوەدا تەنیا من لە پاش ماوم،
چونكە تا ئەمڕۆش هەر وەك چاالكوانێكی خۆبەخش و قازانج
نەویس����ت كارم ك����ردووە و نەگەیش����توومەتە هیچ پۆس����تێك،
ب����ەاڵم دەزانم ئ����ەرك و كاری سیاس����ەتوانان چەند قورس����ە.
ل����ە بیرمە جارێكیان چووم بۆ س����ەردانی «ئ����ان ریچاردز» لە
ئۆفیس����ی حاكم (حاكمی ویالیەت) ،بینیم لە پشت مێزەكەیەوە
بە ماندوویی دانیش����ت بوو ،پ����اش رۆژێكی درێژ و پڕ لە كار.
هەروەه����ا جارێكیان لەگ����ەڵ «بێاڵ ئابزێك» بە ش����ەقامەكانی
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«نیویۆرك»دا دەس����ووڕاینەوە ،هەر كەس����ێك ئێم����ەی ببینایە
دەس����تیان لە ئوتومبیلەكانیانەوە دەردەهێنا و هاواریان دەكرد
(بێ��ڵ�ا بیانبەزێنە) ،بەاڵم لە س����ەر ئاس����تی كەس����ەكی ،پێم وایە
یەكێك لەو دەس����تكەوتانەی ك����ە توانیوومە وەدی����ی بێنم ،لەو
كاتەدا بوو كە «ش����ێرلی چیزم» خۆی بۆ سەرۆكایەتی كاندید
ك����رد ب����وو .تەنیا ی����ەك رۆژی مابوو بۆ مێزگردی س����ەرەكیی
كاندیدانی سەرۆكایەتی ،ئەو دەبوایە وتارێكی ئامادە بكردایە،
ئ����ەو مێزگردەش لە تەلەفزیۆنی نیش����تیمانییەوە پەخش دەكرا.
من وتارەكەم بۆی نووس����ی ،خۆش����ییەكەی ئەوەیە لە ماڵەوە
دانیشت بووم و لە تەلەفزیۆن گوێم لە وتارەكەی دەگرت!
ئایانا پرێس����لی :بە رای من یەكێك لە دەستكەوتە گەورەكان
كە توانیومە لە ژیانمدا هەردەم وەدەس����تی بێنم ،ئەوە بوو كە
پاش  3س����اڵ هەوڵدان و جۆش����دانی رای گشتی و هاوواڵتیان
لە سەر ئاستی شارەوانی ،لە كۆتاییدا توانیمان وانەی سێكس
ل����ە پرۆگرامی خوێندنی قوتابخانە گش����تییەكانی «بۆس����تن»دا
دابنێی����ن .ب����ەم چاالكییەم����ان من هەس����ت بە ش����انازی دەكەم،
ب����ە تایبەت����ی چونك����ە زۆر لە خەڵك����ی لە دیدێكی سیاس����ییەوە
بە ش����تێكی ناساز س����ەیری ئەم پرس����ە دەكەن ،چونكە كاتێك
مەس����ەلەكە بگاتە الیەنی سێكس و بەكارهێنانی كەرەستەكانی
پاراس����تن (كۆن����دۆم) ،كەس ناوێ����رێ ئەو بابەت����ە بكاتەوە .من
هەس����ت بە ش����انازی دەكەم كە بۆ پۆس����تەكەم هەڵبژێردراوم،
ه����اوكات بێ فی����زم و سوپاس����ی دەنگدەرانیش دەك����ەم ،بەاڵم
وێ����ڕای س����ەركەوتنم لە هەڵبژاردندا ،هەمیش����ە حەزم كردووە
سەركەوتنی دیكە وەدی بێنم .بۆیە من بە سەركەوتنی دەزانم
ك����ە توانیمان ئ����ەو وانەیە بۆ قوتابخانەكانم����ان بەرین ،كە ئەو
جۆرە زانیارییە بخەینە بەردەم قوتابیانمان .ئەمڕۆیش خەریكە
بۆشایی جیاوازییەكان بەكۆتا دێت ،رێچكەشمان بۆ گەنجەكان
خۆش كردووە بۆ ئەوەی زانیاریی تەواویان هەبێت ،بۆ ئەوەی

بزانن لە ژیانیاندا چۆن بژاردەی تەندروست هەڵبژێرن .منیش
زۆر شانازی بەم دەستكەوتەمەوە دەكەم.

كاڵ����ی كرۆس����لی كۆڕگێ����ر :ئێس����تاش ئامادەبووان پرس����یار
ئاراستەی كۆڕەكە دەكەن.
پرسیارەكەم دوو بەشە ،بەشی یەكەمی پرسیارەكەم
ئاراس����تەی ت����ۆی دەك����ەم «ئایان����ا» :تكای����ە ،خ����ۆت بۆ
س����ەرۆكایەتیی ئەمری����كا كاندی����د بكە .بەش����ی دووەمی
پرسیارەكەش����م :چۆن دەتوانین گوش����ار بخەینە س����ەر
سیاسەتوانان بۆ ئەوەی پالن و بەرنامە كارا بكەن؟
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گلۆریا س����تاینم :بە رای من پێویس����تە بۆ هەر مەس����ەلەیەك
ب����ە جی����ا بەدواداچوون بكەین .ش����تێكی دیكە ،چەن����د كەس لە
«دێ����ت» خوێندنیان تەواو كردووە؟ بۆ؟ هۆكاری س����ەرەكیی
پش����ت ئەوەی كە زۆربەی مندااڵنمان لە «دێت» دەرچوون و
خوێندنی����ان تەواو كردووە ،ئەوەیە كە یاس����ادانەرانی ویالیەت
پارەداریی����ان لە زانك����ۆكان بڕی ،بەو پارەی����ەش بەندیخانەیان
دروس����ت كرد .ئەم����ەش كاریگەریی لە س����ەر هەموو الیەنێك
هەبووە.
ئایانا پرێسلی :منیش لەگەڵت هاوڕام ،بۆیە پێم وایە زۆر گرنگە
پەروەردەی مەدەنیم����ان هەبێت .نابێ چی تر قوتابخانەكانمان
هەر جەخت بكەنە س����ەر پەروەردە كردنی قوتابیان لە س����ەر
سیستەمێكی توند و ئامادەسازییان بكەن بۆ ئەوەی پاش تەواو
كردن����ی زانكۆ ببنە كرێ����كار .ئەمڕۆ كەس بای����ەخ بە چۆنیەتی
دروس����ت كردنی «هاوواڵتیی باش» نادات ،ئیتر چۆن بتوانین
بۆ دروست بوونی هاوواڵتیی باش تۆو بچێنین؟
پرس����یارەكەم ب����ۆ «گلۆریا»ی����ە ،م����ن خ����ۆم خەڵك����ی
«تێكس����اس»م ،ویالیەتی «تێكس����اس» یەكەم ویالیەت
ب����وو هەم����وار كردن����ی یاس����ای مافی یەكس����ان پەس����ند
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بكات و لە باوەش����ی بگرێت ،ب����ەاڵم ئەوە بوو لە ئاكامدا
هاوپەیمانییەك����ی ئافرەتان س����ەری هەڵدا ،ك����ە دژایەتیی
ئافرەتانیان دەكرد ،هەر لەبەر ئەوەش بوو سەركەوتوو
نەبوو .هەروەها دەمەوێ ئەوە بڵێم ،كە «ئان ریچاردز»
ل����ە س����ااڵنی 1990ـەكاندا حاكمی تێكس����اس بوو ،ئەمڕۆ
«وێن����دی دەیڤز» خ����ۆی كاندید كردووە .پرس����یارەكەم
ئەوەی����ە ،ئایا بۆچی هەندێك جار ئافرەت س����ەركەوتوو
دەبێ����ت لە هەڵبژاردن����ەكان و پۆس����تی حاكمی ویالیەت
دەباتەوە؟ بۆ نموونە لە «تێكس����اس»دا ،بەاڵم پاش 20
س����اڵی دیكە ئەوجا ئافرەتێكی دیكە كاندید دەكرێتەوە و
دەگاتە سندووقەكانی دەنگدان؟
گلۆری����ا س����تاینم :ئەم����ە پرۆس����ەیەكە ك����ە هەردەم لەس����ەر
هێڵێك����ی راس����ت و جێگیر ن����اڕوات ،بەڵكوو پێش����كەوتنی هەیە
و پاشەكش����ەش .پێویستە ئەو راس����تییەش لەبەر چاو بگرین،
ك����ە ئەگەر ئێمە پێش����كەوتنمان نەبوایە ،ئەوە پاشەكشەش����مان
نەدەبوو .س����ەبارەت بە پرسیارەكەت لەبارەی هەموار كردنی
یاسای مافی یەكسان .ئەوە ئافرەتان نەبوون كە شكستیان پێی
هێنا ،بەڵكوو ئاژانسەكانی دەستەبەری (بیمە) بوو .ئەوان رازی
نەبوون ئەو یەكس����انییە پەس����ند بكەن ،چونكە لە ئەنجامی ئەو
هەم����وارە ،پارەیەكی زۆریان لە كیس دەچوو .بۆیە ژمارەیەك
ئافرەتی����ان هێنا وەك دیكۆر بۆ ئ����ەوەی كەمپین بكەن .الیەنی
پەیوەندیدار بەو یاس����ایەش رەهەندێكی دارایی هەبوو ،چونكە
ئاژانس����ی دەستەبەری (بیمە) تاكوو ئەمڕۆش تەنیا كۆمپانیا و
گەورەترین كۆمپانیایە لە سەرتاسەری ئەمریكادا كار دەكات،
هەڵب����ەت لە س����ەر بنەمای ویالیەت بۆ ویالیەت نەك لە س����ەر
ئاستێكی فیدراڵی .هەر بۆیە ،ئەوە بوو كە شكستی بە هەموار
كردنی مافی یەكسانی هێنا.
سوانی هەنت :باسی «تێكساس» هاتە ئاراوە .دەمەوێ شتێك

ب����ە پێ����ی زانیارییەكان����م ،س����یناتۆر «ب����ۆب كرۆكەر»
ل����ە «تێنیس����ی» ك����ە ل����ە پارت����ی كۆمارخوازان����ە ،ئ����ەو
سەرپەرش����تیاری س����یناتۆر «ئەلیزابێ����ت وارن» بووە،
بۆیە پرسیارەكەم ئەوەیە ،ئایا دەتوانین بڵێین ئەوە رۆڵ
و هەوڵی پیاوانە لە بوونی ئافرەت بە سیاسەتوان؟

كێری هیڵی :پێش����تر باسی ئەو خاڵەم كرد ،بەاڵم وا بزانم بە
جوانی شیم نەكردەوە .زۆر گرنگە پیاوانیش سەرپەرشتیاریی
ئافرەتان بكەن ،لەم رووەوەش رۆڵی پیاوان زۆر زۆر گرنگە،
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لەبارەی����ەوە بڵێم .لە بیرتانە پێش����تر ئاماژەم ب����ە پرۆژەكەمان
كرد« ،ویالیەت����ە جمكەكان» ،كە تیمی «پۆڵیتیكاڵ پاریتی» بە
س����ەر ویالیەتەكانی ئەمریكادا پیادەی كرد بوو .سەرەتا حاكم
«ئان ریچاردز» ،پاش����ان س����یناتۆر «كەی بەیڵی هەتچسن»،
هەردووكیان لە «تێكس����اس» .ئەوەش����تان لە ی����اد نەچێت ،كە
ئەو دوو ئافرەتە خاوەن پۆس����تی بەرز بوون .ئەگەر س����ەیری
توێژینەوەكەم����ان بك����ەن ،كە بەجێم����ان گەیاند ب����وو ،دەبینین
ش����تێكی زۆر سەرس����وڕهێنەری تێدا دۆزراوەتەوە ،چونكە لە
میان����ی توێژینەوەكەمان����دا كاتێك پرس����یارمان ل����ە هاوواڵتیان
دەك����رد ،كە ئایا پێیان باش����ە ئافرەتی زیات����ر بگەنە كۆنگرێس
و ئەو ش����تە ب����ە الیانەوە گرنگە؟ رێژەیەك����ی زۆر بەرز لە نێو
خەڵكانی التین نەژاد و رەش پێستان ،لە كۆمەڵگەكانی كەمینەدا،
ب����ە پی����او و ئافرەتانەوە ،گوتی����ان ئەو ش����تە زۆر زۆر گرنگە.
بۆی����ە من لەو بڕوایەدام كە رێژەیەكی زۆر لە نێو كەمینەكاندا
دەن����گ ب����ە «وێن����دی دەیڤز» دەدەن ،دڵنیاش����م ل����ە هەڵبژاردن
دەردەچێ����ت ،چونكە بە پێی زانیاریم����ان ،رێژەیەكی زۆر بەرز
لە نێو خەڵكانی التین نەژاد و رەش پێس����تەكان ،بۆ وەرگرتنی
پۆست پشتگیریی ئافرەتان دەكەن .بە رای من بە شێوەیەك لە
ش����ێوەكان ،خەڵكی نامۆ (هی واڵتی دیكە) هەمیشە پشتگیریی
كەسانی نامۆ دەكەن.

چونكە لە هەندێك لە حاڵەتەكاندا ئافرەتانی هەڵبژێردراو ،هیچ
ئافرەتێك����ی دیكە نادۆزنەوە لەو پۆس����تانەی كە وەریدەگرن و
بۆی دەڕۆن ،پێش ئەوان ئافرەتی دیكە نەبووە بۆ ئەوەی وەك
نموونەی����ەك لە بەر چاوی بگرن .بۆی����ە زۆر جار هەڵكەوتەی
بارودۆخ����ەكان وا رێ����ك دەك����ەوێ ،ئێم����ە بڕۆین ب����ۆ هەندێك
ش����وێن یان پۆست كە پێش����تر ئافرەتی لێ نەبووە .لەو كاتەدا
پێویس����تیمان بە سەرپەرش����تیاران لە رەگ����ەزی نێر دەبێت ،بۆ
ئ����ەوەی هاریكارمان بن .ئەمڕۆش كە قس����ەمان كرد لەبارەی
گرنگیی بوونی ئافرەتان بە سەرپەرش����تیار بۆ ئافرەتانی دیكە،
ئەوەش دەخەینە پاڵ قس����ەكانمان كە ئاساییە ئەگەر ئافرەتان
داوا لە پیاوانیش بكەن ببن بە سەرپەرشتیاریان.
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ئەگ����ەر ئێوە ت����ا ئەمڕۆش قوتابیی زانك����ۆ بوونایە ،بۆ
وەدی هێنانی كرێی یەكسان بۆ ئافرەتان چیتان دەكرد؟
ئێوە وەك قوتابیی زانكۆ لەم س����ەردەمەدا چیتان دەكرد
بۆ ئەو مەبەستە؟

کۆتایی سایكس پیكۆ

گلۆری����ا س����تاینم :پێداگ����ری بكە .م����ن لەو راس����تییە بە ئاگام
ك����ە ئێمەی ئافرەت����ان زۆر جار پیش����ەی گونجاومان دەس����ت
ناكەوێ����ت ،كە لە بەرانبەریدا كرێی گونجاو وەرگرین .تەنانەت
گەر ئەو پیش����ەیە لە هاوین بێت یاخود بەش����ەكی ،بە گوێرەی
گونجاندن����ی لەگ����ەڵ كات����ی خوێندنمان لە كۆلێ����ژ .بۆیە بە رای
من پێویس����تە داوای بكەین .زۆر گرنگە بایەخەكانی ئەم الیەنە
بخەین����ە روو ،چونك����ە ئەگەر بێتوو هەمان ك����رێ بە ئافرەتان
بدرێت بۆ هەمان ئەو جۆرە كارانەی پیاوان دەیكەن ،هاوشێوە
لەگەڵ كرێی پیاوان بۆ پیش����ەی هاوش����ێوە ،ئ����ەوە لە ئەنجامدا
س����ااڵنە  200ملی����ار دۆالر لە كەرتی ئاب����ووری زیادی دەكرد.
ئ����ەوەش گەورەترین س����وودی بە ئابووری����ی واڵت دەگەیاند،
باشتریش دەبوو لەوەی پارەكە بنێرن بۆ بانكەكان و بۆ «وۆڵ
س����تریت» .ئێمەی ئافرەتان پارە نانێری����ن بۆ كردنەوەی بانكە

حیس����اب لە بانكەكانی سویس����رادا ،بەڵكوو هەر لێرە لە واڵتی
خۆم����ان خەرجی دەكەین .بۆیە یەكس����انی لە كرێ س����وود بە
ئابووری دەگەیەنێت ،لە هەردوو ئاس����تی( :ئابووریی مایكرۆ)
و (ئابووریی ماكرۆ)دا.

سوانی هەنت :من وەاڵمت دەدەمەوە .بنكەی دیدەوانیی كچان
لێرەیە .بە پێی زانیاریی من ،نزیكەی  48هەزار كچی دیدەوان
ه����ەن ،نزیك����ەی  10تا  12ه����ەزار كچی دیكەش خۆبەخش����انە
كاریان لەگەڵ دەكەن .كۆی ژمارەكەیان دەگاتە  60هەزار كچ.
ئەم����ەش هێزێكی زۆر گەورە و بە تین����ە .بۆیە ئامۆژكاریم بۆ
هەموو كچێكی «ماساچوتس»( :بڕۆنە ریزی ئەو هێزەوە).

ب����ە پێی ئەزموونم و بە درێژایی تەمەنی پێگەیش����تنم،
ب����ەردەوام هەوڵم دەدا هەڵوێس����تی یەكالییكەرەوە بدەم
و پێداگ����ری لە س����ەر بیر و باوەڕەكانم بك����ەم ،بەاڵم لە
كۆلێ����ژ وانەیەكم����ان خوێن����د كە زۆنی خۆڵەمێش����ییە لە
نێوانی دروس����ت و هەڵە ،رەش و سپی ،راست و چەپ.
بە قوول����ی لەو وانەیەم كۆڵییەوە ،چونكە من كەس����ێكی

337
ئافرەتان چۆن دەبن بە سیاسەتمەدار؟

كاڵ����ی كرۆس����لی كۆڕگێ����ڕ :دەم����ەوێ خاڵێ����ك بخەم����ە روو.
جێگری حاكم «ئێڤیڵین مۆرفی» ئەمڕۆ لەگەڵماندا بوو ،لە نێو
ئامادەبوواندا دانیشت بوو .كتێبێكی نووسیوە لە سەر «كرێی
یەكس����ان ب����ۆ ئافرەت����ان» .لە یەكێك لە بەش����ەكان رۆش����نایی
خس����تووەتە س����ەر خاڵێكی زۆر گرنگ ،كە دەڵێ����ت( :ئافرەتان
(س����ەودا) مش����ومڕ ناكەن ،هەرچەن����د بێت ب����ڕی پارەكەی كە
پێشكەشیان دەكرێت ،ئافرەتان وەریدەگرن و هیچ ناڵێن ،بۆیە
پێویستە ئەو واقیعە بگۆڕدرێت).
ئەم پرسیارە بۆ هەمووتانە ،راوێژتان چییە بۆ كچانی
گەنج ،ئایا ئێوە چۆن هاریكاریی كچان دەكەن بۆ ئەوەی
كچان بتوانن بۆ جیهان دەس����ت پێش����خەر و یارمەتیدەر
بن؟

«باسكیلس����وار»م ،ئاواتم ئەوە بوو ببم بە سیاسەتوان،
ب����ەاڵم هەندێك جار بە تایبەتی لە حاڵەتەكانی كەس����انی
وەك من نازانین لە كوێ بوەس����تین ،راس����ت یان چەپ،
دروس����ت یان هەڵە ،پیاو یان ئافرەت .بۆ زانیاریتان من
خۆم وەك كەسێكی «بێالیەن» تۆمار كردووە .دەمەوێ
رای جیاواز كۆ بكەمەوە و لە چەندین گۆشەوە سەیری
مەسەلەكان بكەم پێش ئەوەی هەر بڕیارێك بدەم .بۆیە
پرس����یارەكەم بۆ ئێوە ئەوەیە كە ئایا ئێمە وەك ئافرەت
دەتوانین بڕیار بدەین؟ كام الیەن بگرین و چۆن تێكەڵی
ژیانی سیاسی بین؟
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ئایان����ا پرێس����لی :ئێمە زۆر باس����ی ئ����ەرك و بەرپرس����یاریی
ئافرەتانم����ان ك����رد ،ب����ەاڵم ئەو خاڵ����ەی تۆ ئام����اژەت پێی كرد
پەیوەندی����ی ب����ە ئ����ەرك و بەرپرس����یارییەوە نیی����ە ،بەڵك����وو
پەیوەس����تە بە خەس����ڵەت و كارەكت����ەرەی ئافرەت����ەوە ،چونكە
ئێم����ەی ئاف����رەت لەبارەی ه����ەر رووداوێكی دی����اری كراوەوە،
ب����ە قوولی بیر دەكەینەوە و دیراس����ەتی دەكەین و الیەنەكانی
رووداوەكەش لەبەر چاو دەگرین .سەبارەت بە پرسیارەكەت
لەب����ارەی چۆنیەت����ی هەڵبژاردن لە نێوانی دروس����ت و هەڵەدا،
ب����ە رای م����ن خۆت وەك كەس باوەڕت بە هەر چی بێت ،ئەوە
ئەو ش����تە دروس����تە .پێش����تر ئاماژەم كرد كە چۆن هەوڵم بۆ
س����ەركەوتنی بەردەوام دا ،پاش س����ەركەوتنم لە هەڵبژاردن و
چۆن توانیم وانەی س����ێكس بخەمە ناو پرۆگرامی خوێندنەوە،
لەگەڵ ورووژاندنی مەسەلەی بەكارهێنانی «كۆندۆم» .دڵنیام
گەلێ����ك ل����ە خەڵكی ئەو رەفتارەم بە ش����تێكی بەدڕەوش����تی لە
قەڵەم دەدەن .پێویستە هەر یەك لە ئێمە بەردەوام پێداگر بین
لە س����ەر بی����ر و باوەڕەكانمان ،لە ئەنجام����دا دەبینین خەڵكێكی
زۆری دیك����ەش دێنە پاڵمان و پاڵپش����تی لە هەڵوێس����تەكانمان
دەكەن .هەروەها پێویستە بەرەنگاری واقیعی كۆمەڵگە ببینەوە

پرسیارەكەم ئاراستەی «گلۆریا» دەكەم .تۆ ئاماژەت
ك����رد بە بەگەڕ خس����تنی كەرت����ی ئابووری ل����ە هەردوو
ئاس����تی ئابووری����ی مایكرۆ و ئابووری����ی ماكرۆ لە یەك
كاتدا .لە س����ەر ئاستی كەسدا قسە دەكەم ،هەندێك جار
هەس����ت دەكەم بارەكە ئاڵۆز و س����ەختە كاتێك بیر لەو
گۆڕانكارییان����ە دەكەمەوە ،كە خوازیارم لە جیهاندا روو
بدەن ،لەگەڵ چۆنیەت����ی دۆزینەوەی پێگەیەك كە لێیەوە
كار بكەم ب����ۆ وەدی هێنانی ئەو گۆڕانكارییانە .هەندێك
ج����ار بەدواداچوون����ی مایك����رۆ دەكەم بۆ ماك����رۆ ،بەاڵم
ناتوانم خاڵی گرێدان لە نێوانیاندا بدۆزمەوە.

گلۆریا ستاینم :زۆر لە فەیلەسووفان شكستیان هێنا ،چونكە
پێیان وا بوو (مەبەس����ت پاس����اوە بۆ ئامراز) ،بەاڵم لە راستیدا
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و ئەو راس����تییەش بس����ەلمێنین ،كە كولتوورەكە كولتوورێكی
پیاوس����االرە ،بۆیە پێویس����تە هەموو هەوڵێك بدەین بۆ ئەوەی
نەكەوین����ە ژێ����ر گوش����ار و كاریگەریی پیاوان����ەوە ،لە هەوڵ و
كارمان����دا بە هەمان ئ����ەو رێچكەیەدا نەڕوێن ك����ە پیاوان پێیدا
رۆیش����توون .پێویستە ش����ێوازی بەڕێوە بردنی پیاوان هەرس
نەكەین .ئەمەیە جیاوازیی نێوانمان.
كێری هیڵی :دەمەوێ ش����تێك بڵێم ،ئەگەر س����ەرنجێك بدەینە
دیمەن����ی ئەمڕۆی سیاس����یمان ،دەبینی����ن خەڵكانێك هەن كە بە
ئاستێكی رەها پاڵپش����تی لە الیەنێك دەكەن ،لەگەڵ خەڵكانێكی
دیكە كە بە ئاستێكی رەها پاڵپشتی لە الیەنی بەرانبەر دەكەن.
بە رای من كەسانێكی وەكوو تۆ سوودێكی زۆر بە پرۆسەی
سیاس����یمان دەبەخشێت و بەرەو پێشەوەی دەبات ،چونكە تۆ
دەتوان����ی بەش����ێك لە راس����تییەكانی الیەنێك ببین����ی ،لە هەمان
كاتدا بەشێك لە راستییەكانی الیەنی بەرانبەریش ببینی .دڵنیام
نموون����ەی وەك تۆ دەتوانن لەو ناوەندەدا ئەو پردە دروس����ت
بكەن كە ئێمە پێویستمانە.

ئ����ەو جۆرە رێگەچارانەی دەیگرینە بەر ،ئەو ئەنجامە دەس����ت
نیش����ان دەكات كە هەڵمان بژاردووە .بە رای من پێویس����تە بۆ
ئەمڕۆمان بە شێوەیەك بژین كە قەناعەتمان بە بایەخی هەموو
كار و رەفتارەكانمان هەبێت ،ئەو كار ورەفتارانەی دەیانكەین،
بەهای ئەو شتانەش بپارێزین كە بەجێیان دەگەیەنین ،پێم وایە
بەو شێوەیە دەگەینە ماكرۆ.
سوانی هەنت :خۆزگە مەرجێك هەبوایە لە سەر هەر كەسێك
ك����ە لە پێگەی داڕش����تنی پالن و بەرنامەكان����دا كار دەكات ،كە
پێش وەختە لە س����ەر ئاس����تی جەماوەری����دا ئەزموونی هەبێت
و ل����ە نێ����و خەڵك����ەوە دەرچوو بێ����ت ،چونكە ك����ەس مافی نییە
سیاس����ەت داڕێژێت ،كە كاریگەریی بە س����ەر كەسانی دیكەوە
هەبێت ،ئەگەر ئەو كەسە كاری لەگەڵدا نەكرد بن و لەگەڵیاندا
نەژیا بێت.
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ئەم پرس����یارەم ئاراس����تەی «ئایانا پرێس����لی» دەكەم،
منیش وەك تۆ بە نەژاد خەڵكی شاری «بۆستن» نیم و
دوورم لە كەش و هەوای سیاس����یی شارەكەوە .بە رای
تۆ چۆن دەتوانین ژینگەی سیاس����یی شاری «بۆستن»
بگۆڕین ب����ۆ ئەوەی ئافرەتانی زیاتر و كەمینەكانی دیكە
لەخۆ بگرێت؟

ئایانا پرێسلی :پرسیارێكی گەورەیە ،بەاڵم وەاڵمێكی سادەم
هەی����ە .وەس����تانی تۆ لێ����رە و ئاراس����تە كردنی ئەو پرس����یارە
ب����ە متمانەی����ی و بە ش����انازییەوە ،ئەوە بۆ خ����ۆی وەاڵمێكە بۆ
پرسیارەكەت .ئەم وەستانەت ئەوە دەسەلمێنێت كە تۆ بڕیارت
داوە تێكەڵی كاری سیاس����ی بیت ،دڵنیاشم كاریگەریت لە سەر
ئافرەتان����ی دیك����ەش دەبێت و بۆیان دەبی بە مایەی س����روش.
دەم����ەوێ بەم ش����ێوەیە وەاڵم����ت بدەمەوە ،تا مێش����كی خەڵك
نەگ����ۆڕی ،هەرگی����ز ناتوانی هیچ لە جیهان����دا بگۆڕی .هەروەها
پێویس����تە ش����ێوازی وتار نووسین و قس����ەكانمان لە شێوازی
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نەریتیی����ەوە بگۆڕین و ب����ەرزی رابگرین .پێویس����تە خۆمان ال
بدەین لە ش����تی دووب����ارە و نەریتی .كاتێك ب����ۆ یەكەمین جار
خ����ۆم كاندید كرد ،بینیم ئەو كەس����انەی كارم لەگەڵیان دەكرد،
كۆپییان لە «سی ڤی»یەكەم باڵو دەكردەوە .باوەڕ ناكەم كەس
قبووڵی بێت باس����ی خۆی بكات ،ئەو كەس����ەی دوور لە دایكی
گەورە بووە ،باوكیش����ی كێش����ەی لەگەڵ ماددەی هۆش����بەردا
هەب����ووە و ماوەیەك����ە لە زین����دان دەرچ����ووە .هەروەها كەس
قبووڵی نییە باس����ی خۆی بكات ،كە رزگار بووی دەستی توند
و تیژیی سێكس����ییە .ئەوان ئەو راستییەیان لەبەر چاو نەگرت،
كە چیرۆكەكەی من وەك هەر چیرۆكێكی دیكەی ئاس����اییە لە
ژیانی زۆر لە خێزانەكان .هەر بۆیە ،بە رای من ئێمە توانامان
هەیە یاس����اكان بگۆڕین ،هەروەها دەش����توانین بیركردنەوە و
بیرۆكەكانیش بگۆڕین ،ئیدی كاتێك بیركردنەوەكانمان گۆڕی،
ئەوكات دەبینە خاوەن بیر و بۆچوونی جیاواز و فرەجۆر.
كاڵی كرۆس����لی كۆڕگێڕ :كۆڕێكی پڕ باب����ەت بوو ،گفتوگۆی
گرنگ كرا ،بۆیە وتاری كۆتایی لە الیەنی ئافرەتێكەوە پێشكەش
دەكرێ����ت ،ك����ە نموونەیەكی بەرچ����اوە لە سیاس����ەتدا« ،تێرێزا
مورای» سەرۆكی س����یناتۆرانی «ماساچوتس» ،كە یەكەمین
ئافرەتە ئەو پۆستە وەرگرێت.

وتاری كۆتایی كۆڕهك ه
تێرێز مورای سهرۆكی سیناتۆرانی ماساچوتس:
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ش����ەرەفمەندم كە ئەم ش����ەو لێرە لەم ك����ۆڕەدا ئامادە بووم،
گوێ����م لە قس����ە گرنگەكان����ی هەمووتان ب����وو« .گلۆری����ا» ،تۆ
نموونەی بەرزی منی ،بە درێژایی ژیانی پیشەییم سەیری تۆم
كردووە .كۆڕەكەی ئەم ش����ەو زۆر بایەخ����دار بوو ،گفتوگۆی
زۆر گرنگ����ی تێدا كرا بە ئامادە بوونی ژمارەیەك لە ئافرەتانی
س����ەركردەی س����روش بەخش .كۆڕەكەی ئەم ش����ەو لەس����ەر
ئافرەت و سیاسەت بوو ،بۆیە من زۆر خۆشحاڵم كە لەگەڵتان
ئامادە بووم و ئێس����تاش قس����ەتان بۆ دەكەم .بە رای من ئەو
كەسەی لە سەر مێز دادەنیشێ و گفتوگۆ دەكات كەسێكی زۆر
گرنگە ،چونكە بە درێژایی ژیانی پیشەییم ،كاتێك خەڵكی لێرە
كۆ دەبوونەوە و دادەنیش����تن ،زۆر جار لە س����ەر مێز تەنیا من
ئافرەت بووم لە نێویاندا ،بەاڵم ئەمڕۆ من سەرۆكی مێزەكەم،
كاریش����م كرد بۆ هێنانی ئافرەتانی دیكە بۆ س����ەر مێز .كاتێك
بۆ یەكەمین جار ،چەندین ساڵ بەر لە ئێستا ،بڕیارم دا بڕۆمە
نێو ژیانی سیاس����ییەوە ،قورس����ترین بڕیار ب����وو كە لە ژیانمدا
دابووم .بەرهەڵستییەكی زۆر لە سەر رێگەم هەبوو ،تازە تەاڵقم
وەرگرت بوو .منداڵێكی تەمەن  16سااڵنیشم هەبوو .چەندین
ج����ار داوام ل����ێ كرا خۆم كاندی����د بكەم ،بەاڵم رەت����م كردەوە،
چونك����ە پارەم نەبوو ،نەمدەتوانی بەرگەی خەرجییەكان بگرم.
هەروەه����ا نەمدەتوانی لە كچەك����ەم دوور بكەومەوە .تەنانەت
ت����ا ئەمڕۆش ئافرەتان رووبەڕووی ئەو جۆرە بەرهەڵس����تیانە
دەبن����ەوە .خەڵكێك����ی زۆر وا بیر ل����ە ئافرەت����ان دەكەنەوە ،كە
ئافرەت هەس����تی ناس����كە و كاندیدێكی ش����یاو نییە بۆ پۆستی
گش����تی .من بۆ خۆم بە المەوە ئاساییە لە بەردەم رووداوێكی
دڵتەزێن فرمێس����ك بە چاوەكانمدا بێتە خوارێ .دەڵێن ئافرەت
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زۆر الوازە و ناتوانێ����ت بڕیاری قورس بدات ،با بێن س����ەیری
هەن����دێ ل����ەو بڕیارانە بكەن كە م����ن داومن .ئەمڕۆ لە س����اڵی
2013داین ،تا ئەمڕۆش ئەو جۆرە جیاكارییە لە نێوانی ئافرەت
و پیاودا دەكرێت ،ئەوەش شتێكی ناپەسندە .بە درێژایی ژیانی
پیش����ەییم ،لە دژی ئەو ئاراس����تەیە هەوڵ و كۆششم كردووە.
ب����اش دەزانم هەس����تی مرۆڤ چۆن����ە كاتێك ببینێ����ت ،كە تەنیا
خ����ۆی ئافرەتە لە س����ەر ئەو مێزە ،هەس����تێكی زۆر ناخۆش����ە.
ددان بەو راستییەش����دا دەنێم كە من زۆر دوودڵ بووم لە خۆ
كاندی����د كردن تا خ����ۆم بڕیارم دا ،بەوەی كات����ی ئەوە هاتووە
گۆڕان����كاری وەدی بێ����ت .كاتێك بۆ یەكەمین ج����ار لە بەردەم
ئەنجومەنی س����یناتۆراندا لە س����اڵی 1993دا س����وێندم خوارد،
لە س����اڵی 1790ـەوە ش����ازدەمین ئافرەت بووم ل����ە ریزبەندی
ئافرەتانی هەڵبژێردراو بۆ پۆستی سیناتۆری «ماساچوتس».
كاتێكیش هەڵبژێردرام وەك س����ەرۆكی س����یناتۆران لە س����اڵی
2007دا ،یەك����ەم ئافرەتیش بووم كە بۆ س����ەركردایەتی كردنی
دەستەیەكی یاسادانان لە «ماساچوتس» هەڵبژێردرێت .ئەمڕۆ
تەنیا نزیكەی  %25لە دەس����تەی یاسادانانمان لە ئافرەتان پێك
هات����ووە ،رێژەك����ەش لە زی����اد بوونە و خەریك����ە دەگاتە .%30
ئەم كێش����ەیەش تەنیا لە «ماس����اچوتس» نییە ،چونكە لە كۆی
 535كورس����ی لە كۆنگرێس ،تەنیا رێ����ژەی %18ی لە ئافرەتان
پێ����ك هاتووە .بەرەو پێش����ەوە چوونی پێگ����ەی ئافرەت بە پێی
پێویس����ت نییە ،بۆی����ە گرنگە ئەوەی لە توانامان����دا بێت بیكەین
ب����ۆ هاندان و پاڵپش����تی كردن لە ئافرەتان ،ب����ۆ ئەوەی خۆیان
كاندی����د بكەن .پەیامێكیش����م ب����ۆ هەموو ئافرەتان����ی كاركەر لە
دەس����ەاڵتی یاس����اداناندا هەیە ،ئەمەش هەموومان دەگرێتەوە،
پێویس����تە ببین بە نموونە ب����ۆ نەوەكانی داهاتووی ئافرەتان و
هانیان بدەن و پاڵپشتییان بكەن و پیشانیان بدەن ،كە دەتوانن
س����ەركەون .قس����ەیەكم هەی����ە پێش����تر گوتووم����ە و ئێس����تاش
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دەیڵێم����ەوە( :كە لە دەرگای����ەك تێپەڕین و چوونە ژوورەوە بۆ
ش����وێنێك «پۆس����تێك» ،دەرگاكە بە كراوەی����ی جێ بهێڵن و لە
دوای خۆتان داینەخەن) .بە كورتی ،ئافرەتان شایستەن بگەنە
دەسەاڵت ،نەك لە سەر بنەمای ئەو واقیعەی كە ئەوان ئافرەتن،
بەڵكوو چونكە ئافرەتان بە قەد پیاوان شیاو و بە توانان .زۆر
ئافرەتان����ی گەنج توان����ای ماددییان نییە بۆ خ����ۆ كاندید كردن،
ئەم شەو بۆ خۆتان گوێتان لەو راستییە بوو ،ئیدی بۆیە زۆر
جار دەكەوینە پاش����ەوە و لە پش����تەوەی پیاواندا دەوەس����تین.
ژمارەیەك لەو ئافرەتانەش كە توانیویانە بگەنە پۆستی گشتیی
بەرز ،لە س����اتێكی دڕەنگ وەختدا بووە ی����ان تەمەنی چووەتە
ناو س����اڵەوە و درەنگتر بووە لەو س����ەردەمەی كە خواس����تی
هەبووە بگاتە ئەو پۆس����تە .زۆر لە ئافرەتان دەس����ت پێشخەر
ناب����ن و خۆیان كاندید ناكەن و دوودڵی دەكەن ،تا بۆ چەندین
جار (داوایان لێ دەكرێت) .بۆیە هیوادارم ئەم قس����ەیەم لەبەر
چاو بگرن ،داواكارییەكی كەس����یم لێتان هەیە ،پێویس����تیمان بە
ئێ����وە هەی����ە تێكەڵی سیاس����ەت بن ،كار بۆ كاندی����دەكان بكەن،
پاڵپش����تی ل����ە كاندیدانی ئافرەت بكەن ،ببن ب����ە ئافرەتی كاندید
ك����راو ،خۆتان بۆ ئەنجومەن����ی كۆلێ����ژەكان هەڵبژێرن ،خۆتان
بۆ ش����ارەدار (سەرۆك ش����ارەوانی) هەڵبژێرن .لە سەر ئاستی
لۆكاڵدا كار بكەن ،لە سەر ئاستی نیشتیمانیدا كار بكەن .گفتوگۆ
لەگەڵ نوێنەرانتان بكەن ،لەگەڵ سیناتۆرەكەتان یانیش لەگەڵ
ئەندامانی كۆنگرێس����ی ئەمری����كا .پرس و مەس����ەلە گرنگەكان
بورووژێن����ن ،چونك����ە هەموو مەس����ەلەیەك پەیوەندی����دارە بە
ئافرەتەوە .بڕیاردانیش بۆ تێكەڵ بوون بە سیاسەت لە ماوەی
چەند مانگ یان چەند س����اڵێك ناكرێت ،بەڵكوو ئێستایە ،ئێستا
ئ����ەو بڕی����ارە بدەن .رێ����ژەی ئافرەتان لە نێو كۆمەڵ����دا بریتییە
 ،%52بۆیە نۆرەی ئێمە هاتووە ش����ار و شارۆچكەكان بەڕێوە
بەرین ،نۆرەی ئێمەیە رابەرایەتیی ئەمریكا و نەتەوە بكەین .بە

واتایەكی دیكە نۆرەی ئێوەیە .بۆیە هەر ئێس����تا بڕیار بدەن و
یەكس����ەر دەست پێ بكەن .ئافرەتی خاوەن رەفتاری دروست،
مێژوو دروست دەكات.
(*)تێبینی« :تێرێز» لە میانی وتارەكەیدا سترێس���ی خس���تووەتە سەر
رس���تەی (داوای���ان لێ دەكرێت) و مەبەس���تی ئەو ئافرەتە سیاس���ییانەیە
كە لە كۆڕەكەدا دانیش���توون و چۆن ش���انازییان ب���ەوە دەكرد ،كە زۆر
تەكلیفیان لێ كرا ئەوجا رازی بوون خۆیان كاندید بكەن.
(*) پێش���تر :كەرت���ی كۆڵۆمبی���ا District of Columbia :ب���وو ،ك���ە دەكاتە
«واشنتن»ی پایتەخت (ئەمڕۆ).
(**) لە ئینگلیزیش���دا هەمان وشە بەكار دەهێندرێت ،سەرچاوەكەشی
عەرەبییە :حەریم :حریم.Harem :
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سایبەر سیكیورتی)Cybersecurity( :

ملیسیا ئیچ هاتهوهی

سەركردایەتی و بەرپرسیاریەتی لە ئاسایشی ئینتەرنێت و ...

سەركردایەتی و بەرپرسیاریەتی
لە ئاسایشی ئینتەرنێت و كۆمپیووتەردا
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ملیس���یا هاتهوهی لیسانسی له زانكۆی ئهمریكا له واشنتۆن
وهرگرت���ووه و خوێندنی بااڵش���ی له زانك���ۆی ئهركانی هێزی
چهك���داری ئهمریكا ت���هواو كردووه و بڕوانام���هی تایبهتی له
ئۆپهراسێۆنی زانیاری كۆكردنهوه پێ بهخشراوه ،له سهرهتاوه
لهناو حكوومهتی ئهمریكا كاری لهسهر كۆكردنهوهی زانیاری
و ئاشكرا كردنی مادەی هۆشبهر كردووه ،له سااڵنی -1993
 2007كاری راوی���ژكار ب���ۆ كۆمپانی���ای ب���وز ئهل���ن هاملتۆن
كردووه ،لهم كۆمپانیایهش���دا راوێژكاری پرۆسهی پاراستنی
زانیاری و س���تراتیژیهتی دوورمهودای له بواری سیاس���هتی
بازرگانی كردووه .لهسالی  2008بووەته راوێژكاری سهرهكیی
مایك ماكونێڵ بهڕێوهبهری ئاژانس���ی ههواڵگریی نیشتیمانیی
ئهمری���كا ،ههروهه���ا جیبهجیكاری ههماهەنگ���ی كۆمپیوتهر و
ئینتهرنێت ()cyberدهزگای ههوڵگری ئهمریكا بووه ،له ههمان
كاتدا س���هرۆكی گرووپی دیراس���اتی ئاسایش���ی ئینتهرنێت و
كۆمپیووتهر بووه ( ،)cybe securityلهمانگی ش���وباتی 2009

سەركردایەتی و بەرپرسیاریەتی لە ئاسایشی ئینتەرنێت و ...

هات���هوهی پۆس���تی بهڕێوهبهری ب���ااڵی فهزای س���ایبهری ل ه
ئاژانسی ههوڵگری و ئاسایشی نیشتیمانی پێ دراوه و ماوهی
 6مان���گ ل���ه ئی���دارهی ئۆباما ئهم پۆس���تهی ههب���ووه ،دواتر
گهڕاوهتهوه بۆ كهرتی تایبهت ،ئێس���تاش خۆی كۆمپانیایهكی
بهناوی (هاتهوای گلۆباڵ س���تراتیژ) دامهزراندووه ،ههروهها
راوێ���ژكاری چهن���د كۆمپانیایهك���ی دیكهش���ه و راوی���ژكاری
پرۆژهی پارس���تنی ئاسایش���ی ئینتهرنێت و كۆمپیوتهیش���ه له
زانكۆی هارڤارد .خاتوو هاتهوای ئهم بابهتهی به ناونیش���انی
(سهركردایهتی و بهرپرس���یاریهتی بۆ ئاسایشی ئینتهرنێت و
كۆمپیووتهر نووس���یوه) بۆ ئهوهی خوینهران زیاتر ئاشنا بن
به مهترس���ی ئاسایش���ی ئهنتهرێت و كۆمپیووتهر كردوومانه
ب���هكوردی ،له ههمان كاتدا خوینهر ئ���اگادار دهكهینهوه ،ئهو
زارهوه تازانهی لهم باس���ەدا هاتوون و نهمانتوانی بهكوردی
هاوتاكانی���ان بدۆزینهوه ،بۆیه ناچار بووین وهك زاراوهیهكی
تازهی جیهانی وهك خۆیان بیاننووسینهوه.
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ل���ە الی داروین «ئەوان���ە زیرەكترین توخم و چەش���ن نین
ك���ە دەمێننەوە؛ ئەوانە بەهێزترین نی���ن كە دەمێننەوە؛ بەڵكوو
ئەوانە دەمێننەو ە كەدەتوانن بە باش���ترین ش���ێوە لەگەڵ ئەو
ژینگ���ە گۆڕاوەی كە خۆیانی تێدا دەبیننەوە ،بگونجێنن و هەڵ
بكەن».
ب���ە دڵنیایی���ەوە ئێم���ە خۆم���ان لەگ���ەڵ ئینتەرنێ���ت و ئ���ەو
تەكنۆلۆژیای���ەی پاڵپش���تیی دەكات ،گونجاندووە .لە راس���تیدا
ئینتەرنێتمان كردووەتە بەشێكی دانەبڕاو لە هەموو شتەكانی
ژیانم���ان ،ل���ە زۆر رووەوە پێمان وایە دەبێت بیس���ت و چوار
سەعات و هەر حەوت رۆژەكەی هەفتە ،ئینتەرنێتمان هەبێت.
ئێس���تا نزیكەی دوو ملیار و نیو بەكارهێن���ەری ئینتەرنێت لە
جیهان���دا هەن ،لە نێویاندا نیوەیان لە خوار تەمەنی بیس���ت و
پێنج س���اڵەوەن ،لەگەڵ ئەوەشدا چەندین كەسی دی هەن ،كە
بە شێوەیەكی زۆر سەركەوتووانە خۆیان گونجاندووە ،وەك
تاوانبار و سیخوڕ و هەندێ خەڵكی دیكەی زیرەك .مانشێتی
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میدیاكان ڕۆژانە رایدەگەیەنن ،حیس���ابە بانكمان دزراوە ،یان
سامانی رۆش���نبیریمان بە شێوەیەكی نایاسایی كۆپی كراوە،
یاخود ژێرخانگەلی گرنگمان بەزێندراوە ،لە هەر ساتێكدا بێت
لە كار دەكەون .هەمان ئەو پێكهاتەیەی كە لە نزیكەی %40ی
گەشەی بەرهەمی ئابووریی جیهاندا بەشدارە ،لە هەمان كاتدا
رێ بۆ ئابوورییەكی بەهێزی شاراوە خۆش دەكات.
ئ���ەم پەیامان���ە وا دەردەكەوێت كە بە گوێ���ی كەڕدا بچن ،لە
كاتێكدا دامەزراوە و سەركردەكانی سیاسیمان لە قسە كردن
س���ەبارەت ب���ە ژینگەی گرفتار بەردەوام���ن ،بەاڵم زۆر كەمن
ئەوانەی بۆ چارەس���ەر كردنی گرفتەكە خ���ۆ دەگونجێنن یان
بەرپرس���یاری پیش���ان دەدەن .لە بری ئەوە ،وا دەردەكەوێت،
س���ەركردەكانمان ب���ە بووژاندن���ەوەی ئابووری���ی درێ���ژە پێ
دراو ،ئیفلی���ج كرا بن ،نكوڵییش لە پێویس���تییەكانی ئاسایش���ی
ژێرخ���ان و كۆمپانیاكان���ی بازرگانیمان دەكەن .ئەمە بۆ وایە؟
لەب���ەر س���ەختیی راگرتنی هاوس���ەنگی ل���ە رووی داواكاریی
لەیەكچ���ووەوە :گەش���ە و بووژاندنەوەی ئاب���ووری بەرانبەر
بە ئاسایش���ی نەتەوەیی و پاراس���تنی ژێرخان .ئەم تەنگژەیە،
لە رێی كێبڕكێی س���ەر س���ەرچاوەكان و دواكەوتنی جێبەجێ
كردنی سیاسی و ناڕوونیی نەخشەڕێی تەكنۆلۆژی بۆ مامەڵە
ك���ردن لەگەڵ ك���ەم و كوڕیی ئەمنیی���ەوە ،خراپتر ك���راوە ،لە
كاتێكدا كە خەریكی هەڵب���ژاردن و دامەزراندنی تەكنۆلۆژیای
نەوەی داهاتووین لە نێو ژێرخان و كۆمپانیاكانماندا.
داڕێژەرانی سیاسەت و یاسادانەران و بزنسمانان ،پێویستە
كەلێن���ی نێ���وان بۆچوونی ئێس���تای بەرگریمان و پێویس���تیی
بەرگری���ی هێڵەكان���ی پێش���ەوەمان بەرانبەر ب���ە زنجیرەیەكی
بێش���ومار ل���ە كاراكت���ەری پێش���كەوتوو هەڵبس���ەنگێنن .ئەم
توێژینەوەی���ە زنجیرەی���ەك خوێندن���ەوەی دۆخ :رەوش (case
 )studiesب���اس دەكات ،ك���ە جەخ���ت دەكات���ە س���ەر نەبوونی
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بایەخدان بەم كێشە ترسناكە و چارەسەری دواتری سیاسی
و تەكنەلۆژیان���ەی ،ك���ە دەهێندرێن و بۆ نەهێش���تنی كەلێنەكە
بەكار دەهێندرێن.
ئۆپەراسیۆنی (بەكشۆت یانكی)
ل���ە پایی���زی 2010دا جێگ���ری وەزی���ری بەرگری���ی ئەمریكا
(ویلیەم لین) گوتی ،كە وەزارەتی بەرگری سەبارەت بە تۆڕە
كۆمپیووتەرە سەربازییە نهێنییەكەی ،دووچاری مەترسییەكی
گ���ەورە بووەتەوە .ئەم س���نوور بەزاندنە ل���ە 2008دا رووی
دا ،ك���ە لە رێ���ی فەرمانبەران���ی نیزامی س���ەربازیی باوەڕ پێ
ك���راوەوە گەیەن���درا بوو .ئەوان ب���ۆ گواس���تنەوەی زانیاریی
گرنگی سەربازی لە نێوان سیستەمەكانی نهێنی و نانهێنیدا ،بۆ
پاڵپشتی كردن لە ئۆپەراس���یۆنەكانی ناوەندیی سەربازیانەی
س���ەركردایەتیی ئەمری���كا( ،یو ئێس بی)یان ب���ەكار هێنا بوو.
(ی���و ئێس بی)یەكان كۆدی كۆمپیووتەری زیانبەخش���یان تێدا
ب���وو ،ك���ە دەیتوانی نەبین���دراو لە تۆڕێكەوە ب���ۆ تۆڕێكی دی
ب�ڵ�او بكاتەوە .كۆدەكە وا دیزاین كرا بوو ،كە بە ش���ێوەیەكی
نایاس���ایی زانیاری كۆپی بكات و بیگوازێتەوە بۆ س���ێرڤەری
بیانی.
كۆدەك���ەی وەزارەت���ی بەرگ���ری ناونرا :دۆزین���ەوە و چاك
بوون���ەوە ل���ەو رووداوە( :ئۆپەراس���یۆنی بەنكش���ۆت یانكی).
س���ەركردەكانی حكوومی ویس���تیان ،رادەی ئ���ەو بەزاندنە و
رادەی باوەڕ بەو تۆڕانە بزانن .هەزاران كاژێر بۆ دەس���تگیر
كردن و پەراوێز خستنی ئەو نەخۆشییانە كار كرا .وەزارەتی
بەرگ���ری پەرەی بە تەكنۆلۆژیایەك دا بۆ بینین و داخس���تنی
كەناڵەكان���ی پەیوەن���دی و لەن���او بردن���ی نەخۆش���ییەكان.
تێكڕای تێچووی س���ەرمایە و كارەكە ،هێش���تا بۆ ڕای گشتی
رانەگەیەندراوە.
لە گۆشەنیگای سیاسییەوە ،وەزیری بەرگری و بەڕێوبەری
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دەزگای هاوبەش���ی ئەركان ،بە ش���ێوەیەكی كاتی رایانگەیاند:
ل���ە ب���ەكار هێنانی ئامێری س���ێڤی ج���وواڵو ،دوور بكەونەوە.
ئەمەش كاریگەریی كردە س���ەر ئ���ەدای وەزارەت و هەڵمەتی
چاالكییەكان و بۆ هەندێكیش توانای راپەڕاندنی كارەكانیان.
ل���ە گۆش���ەنیگای تەكنەلۆژییەوە ،ل���ە رووی ئەندازیارییەوە
پێویستی بە گۆڕان بوو .پێش ئەو رووداوە ،وەزارەت هەڵوێستی
بەرگریی خۆی خستبووە سەر ستراتیژی بەرگری لە دەرەوە
بۆ ناوەوە و بەرگری بە قووڵی لە ناوەوە .هەرچەندە لە ساڵی
2007دا ،دەزگای (نەتەوەیی گش���تگیری دەس���ت پێش���خەریی
س���ایبەر س���یكیورتی) )CNCI( :پرۆگرامەكان���ی بەرگری���ی لە
چ���وار ڕێگای هێرش كردن���ەوە دانا ،هەروەها داراییش���ی بۆ
تەرخان كرد ،ئەمەش چوار رێگاكە بوون( :گەیشتنی ئاگادار)،
(گەیش���تنی نزیكی)( ،گەیش���تنی دوور)( ،گەیش���تنی زنجیرەی
پێدان) .وەزارەتی بەرگری هێشتا تەكنەلۆژیایەكی نەخستبووە
گ���ەڕ بۆ بینین و نكووڵی ك���ردن لەو تەكنەلۆژیا لەك كراوەی
ك���ە ب���ۆ كۆمپانیاك���ە هێندرا ب���وو ،بە هۆی كەس���ی باوەڕ پێ
كراوەوە .ئۆپەراسیۆنی (بەنكشۆت یانكی) پێویستی بەوە بوو،
وەزارەتی بەرگری دەس���ت بە رێكخستنەوەی سێنسەرەكانی
( )sensorsبكات ،بۆ س���ەیر كردن و ئاگادار كردنەوە لەبارەی
ڕەفتاری نامۆ لە نێو تۆڕەكانیدا ،هەروەها پێویس���تی بەوەش
بوو ،وەزارەت بەرنامەیەكی بەرگریی (ون بوونی داتا) بخاتە
گەڕ ،بۆ بلۆك كردنی ون بوونی داتای نایاسایی.
وەزارەتی بەرگری هێش���تا لە ڕۆژێكدا بە زیاتر لە  6ملیۆن
پ���رۆب ( )probeتووش بووە ،لەگەڵ ژمارەیەكی بێش���ومار لە
بەزاندن���ی دژ ب���ە تۆڕگەل���ی نانهێنی .كێ لە باری س���ایبەری
وەزارەتی بەرگرییەوە بەرپرس���یارە؟ ئایا گەورە ئەفس���ەری
زانیاری���ی وەزارەت���ی بەرگری ،ی���ان بەڕێوەبەری ئاژانس���ی
خزمەتگ���وزاری و بەرگری���ی زانی���اری ،یاخ���ود بەرپرس���ی

سەرۆكایەتیی سایبەری ویالیەتە یەكگرتووەكان؟ لە راستیدا،
هەم���وو ئەمانە و كەس���انی دیك���ەش .دواج���ار ،هەموو باری
بەرگریی وەزارەتی بەرگری چووە نێو دەس���ت و سەر شانی
بەرپرس���یاریی وەزی���ری بەرگریی���ەوە .هەرچەن���دە وەزیری
بەرگ���ری تووش���ی ناڕەحەتیی���ەك بووبوو ،ب���ەوەی واڵتێكی
بیان���ی توانیویەتی قەڵغانی تۆڕگەلی نهێنی ببەزێنێت ،بەاڵم نە
وەزارەتی بەرگری و نە هیچ یەك لە س���ەركردەكانی تووشی
س���زا نەبوونەوە .ئەگەر ئێم���ە بمانەوێت خۆم���ان بگونجێنین
و چ���اك بكەین ،دەبێ���ت بەرپرس���یارێتیی زیاترم���ان هەبێت،
سەركردەكانیش���مان بەرپرس���یاریی هەڵبگرن ،نەك بكش���ێنە
دواوە و تەنها لە كاتی پێویستدا كاردانەوەیان هەبێت.
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لە 2011دا ،حكوومەتەكان و دام و دەزگاكانی هاوشێوەیان
هەس���تیان بە تەوژمێكی نوێ كرد ،كە هەڕەشە لە تواناكانیان
دەكات ب���ۆ متمانە كردن ب���ە مامەڵەی س���ەر ئینتەرنێت :واتە
كردن���ە ئامان���ج و بەزاندن و س���ازانی ئ���ەو كۆمپانیایانەی كە
ئاسایش بەرهەم دەهێنن .بە تایبەتی ،باری ئاسایشی الوازی
(سێرتیفیكەت ئۆسۆریتی)یەكان ،لەوانەش (كۆمۆدۆ) و (دیجی
نۆت���ار) و (ئاڕ ئێس ئەی) كە بەكارهێندرا بوون و ش���ەپۆلێك
ل���ە تاوان و دەرەنجامیان دروس���ت كرد بوو( .س���ێرتیفیكەتی
دیجیتاڵی) شێوەی دووەمی ناسنامە دەنوێنن ،بۆ ئەوەی برەو
ب���ە متمان���ە بدەن س���ەبارەت بە مامەڵەی دارایی و هی س���ەر
ئینتەرنێت ،بە جەخت كردنەوە لەوەی كە ئاخۆ كەس���ێك یان
شتێك راستەقینەیە یان نا؟ ئەم سێرتیفیكەتانە بوونە دیفاكتۆی
بەڵگەنام���ەكان ،ك���ە بۆ پەیوەندی���ی (ئۆن الینی مس���ۆگەر) و
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(مامەڵ���ەی هەس���تیار)ی وەك (بانكە حیس���ابی ئۆن الین) یان
گەیشتن بە (پۆس���تەی ئەلیكترۆنیی كۆمپانیایەك) بەكار دێن،
ئەویش بە بەكار هێنانی كۆمپیووتەرێك لە ماڵەوەدا.
ل���ە مانگی ئ���اداری 2011دا( ،ئ���اڕ ئێس ئەی) ب���ە كڕیارانی
ڕاگەیاند :بەزاندنێك ل���ە تۆڕی كۆمپانیاكەیدا بەدی كراوە ،كە
لەوانەی���ە كاریگەری���یSecurID two-factor authentication( :
 )tokenكەم بكاتەوە .سیس���تەمی (ئاڕ ئێس ئەی) سیستەمێكی
زۆر بەكار هێندراوی دیجیتاڵە بۆ چوونە نێو تۆڕەكانی كۆمپانیا
ل���ە دوورەوە ،لە رێی تۆڕی تایبەت���ەوە ،كە زۆر دامەزراوەی
ی بەكاری دەهێنن ،لە نێویاندا (بانكی یەدەگی فیدراڵ)ی
دارای��� 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا.
ل���ە مانگ���ی 5ی 2011دا ،بەڵێن���دەری پێش���ەنگی بەرگری���ی
ئەمری���كا (لۆكهید مارتن) تۆڕەكان���ی بەزێندران .ئەنجامدەران
كۆپی كردنی هێم���ای (ئاڕ ئێس ئەی) SecurIDیان بەكار هێنا
بوو بۆ بەدەست هێنان و گەیشتن بە تۆڕی ناوخۆیی لۆكهید.
ل���ە دوای ئەم بەزاندنە و چەندینی دی بە هۆی SecurIDیەوە،
س���ەركردایەتیی (ئاڕ ئێس ئەی) رایگەیاند ،لەبەر داواكاری و
خواستی بەشداربووانی ،هێماكان دەگۆڕێت ،بەاڵم بە خۆڕایی
نا.
س���ێرتیفیكەت ئۆس���ۆریتی ،دابینكەرێك���ی دیك���ەی لە مانگی
حوزەیرانی 2011دا بەزێندرا .سێرڤەرەكانی تۆڕی كۆمپانیای
(دیج���ی نۆتار) بە ش���ێوەیەكی س���ەركەوتووانە بەزێندران و
هاككەران مافی بەڕێوە بردنی سیستەمەكەیان بەدەست هێنا.
پش���كنینێك لە الیەن كۆمپانیای (ڤێسكۆی دایك)ـەوە لە مانگی
تەم���ووزی 2011دا داوا كرا ،پش���كنەران بۆیان دەركەوت ،كە
ش���فرە كلیلەكان دەرخ���راون و بەڵگەنامەی خراپ دەرچوون.
حكوومەت���ی هۆڵەندا لە نێو هاوبەش���انی (دیجی نۆتار)دا بوو.
ئەم مەترس���ییانە هەڕەش���ەن بۆ س���ەر یەكێك ل���ە گرنگترین
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بوارەكانی تەكنەلۆژیا ،كە بۆ دروست كردنی پەیوەندیی (ئۆن
الینی مسۆگەر) و (مامەڵەی هەستیار) بەكار دێت .كاریگەریی
ئەم رووداوانە فرە الیەنە:
یەكەم ،شەرعیەتی two-factor authenticationی خستە ژێر
پرسیارەوە .شفرە كلیلەكان زۆر بە ئاسانی دەبنە سەرچاوەی
مەترسی ،بەم شێوەیەش هەر كەسێك كلیلی ئەو مەملەكەتەی
دەس���ت بكەوێت ،دەتوانێت خۆی بكاتە كەس���ێك یان شتێكی
دی و مەترس���ی بخاتە س���ەر ڕاست و دروس���تی ئەو مامەڵە
دوورانەی لە ڕێی ئینتەرنێتەوە دەكرێن.
دووەم ،ئەو كۆمپانیایانەی ئاس���ایش دەفرۆش���ن ماركەیان
هەیە ،بەاڵم ئەگەر كۆمپانیایەكی ئاس���ایش نەیویس���ت لە هی
خۆیدا بەگەڕخس���تن بكات ،كەواتە بۆچی كەسانی دی لە هی
ئ���ەودا بیكەن؟ لە كۆتاییدا ،رووداوەكان بوونە مایەی زیان و
(دیجی نۆتار) پاش ئەوەی ئیفالس بوو ،دەرگاكانی داخست( .ئاڕ
ئێس ئەی) تووشی زیانێكی  66ملیون دۆالری بوو ،هەروەها
ئابڕووش���ی لەكەدار بوو .لەوانەیە دەرنەخستنی تەواوی (ئاڕ
ئێس ئەی) بۆ ڕادەی بەزاندنەكان و مەترسییەكانی و راستیی
بەرهەمەكانی ،ببێتە هۆی ئەوەی داوایان لە دژ بەرز بكرێتەوە،
جا یان لە الیەن بەش���داربووانیانەوە یان لە الیەن پشكنەرانی
حكوومیی���ەوە .زەم���ان ڕاس���تیی تێچووی ئ���ەو بەزاندنانە بۆ
سەر سێرتیفیكەت ئۆسۆریتییەكان و بەشداربووانیان ئاشكرا
دەكات.
لە گۆش���ەنیگای سیاسییەوە ،س���ێرتیفیكەت ئۆسۆریتییەكان
بە تایبەتی و كڕیارانی ئاس���ایش بە گشتی ،پێویستیان بەوەیە
بگەڕێنەوە بۆ بنەماكانی ئاس���ایش .هەمان ئەو كۆمپانیایانەی
ك���ە قازانج لە نائاسایش���ی بەش���داربووانیان دەك���ەن ،خۆیان
نائاسایش���ن (نائەمینن) ،لە ڕێی نموونە و دروس���ت نەكردنی
بەگەڕ خس���تنی سەرەكییەوە شكس���تیان هێناوە ،كە پێویستە
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ب���ۆ زامن كردنی ژێرخان و كۆمپانیاكانیان پێش���ڕەوی بكەن.
تەنان���ەت بچووكتری���ن رێ���كاری ئەمنی زانی���اری و كۆنترۆڵ
جێبەج���ێ ناكەن ،ك���ە ل���ە ( )Consensus Audit Guidelinesیان
( )NISTپەیمانگای نەتەوەیی س���تاندارد و تەكنەلۆژی (-800
 )53داندراوە ،كۆنترۆڵی ئەمنیی داوا كراو بۆ سیس���تەمەكانی
زانیاری���ی فیدرال���ی و دام���ەزراوەكان .كڕیاران���ی ئاس���ایش
پێویستە ئەم كەرەستە بەردەستانە بەكار بهێنن و سیاسەتێك
پەی���ڕەو بكەن ،كە هەموو جۆرە داتایەك لە ڕێی بەكارهێنانی
ئینتەرنێت���ەوە نەگەیەندرێت ،هەروەها ڕاش���كاوانە پێویس���تی
و جێبەج���ێ كردن���ی كۆنترۆڵ���ی زانیاریی ئاسایش���ی باش���تر
رابگەیەنن.
ل���ە گۆش���ەنیگای تەكنەلۆژیی���ەوە ،ئ���ەم كۆمپانیایانە بۆیان
دەركەوت كە پێویس���تە تەكنەلۆژیای نوێ دابنێن و پرۆسەی
وریات���ر ل���ە كۆمپانیاكانیاندا بەگەڕ بخەن بۆ دەس���ت نیش���ان
كردن���ی رەفتاری گومان���اوی .هەروەها ب���ەردەوام چاودێری
كردن���ی كۆمپانیاكانیان بۆ چاالكیی باش و خراپ .س���ەرەڕای
ئ���ەوە ،ب���ە لەبەر چ���او گرتن���ی ئ���ەوەی كلیل���ی تەكنەلۆژیای
ئۆسێنتیكەیش���ن كە ئەمڕۆ بەكار دێت و لە ژێر مەترس���یدایە،
وا پێویس���ت دەكات كە بەرەو توێژین���ەوە و دیزاین و بەگەڕ
خس���تنی زنجیرەیەكی زۆری متمانە بۆ ئامێر و بەكارهێنەر و
س���ەرچاوەی داتا بۆ هەموو مامەڵەكان بچین .زیاتر لەوەش،
نەبوونی س���ەركردایەتییەكی هاوبەش و بەرپرس���یار بۆ ئەم
رووداوان���ە ئەوە دەردەخات ،كە كۆنترۆڵ كردنی بازاڕی دی،
پێویس���تە بۆ سەرنج ڕاكێش���ان و بەڕێوەبەر و فەرمانبەرانی
جێبەجێ���كاری گرن���گ .لە مانگی تش���رینی یەكەم���ی 2011دا،
كۆمیس���یۆنی ئاس���ایش و ئاڵوگ���ۆڕ ( )SECڕاگەیەندراوێك���ی
ب�ڵ�او ك���ردەوە ب���ۆ پیشەس���ازیی پەیوەندی���دار ب���ە س���ایبەر
سیكیورتییەوە .ئەو راگەیاندراوە جەختی كردەوە كە مەترسی
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و بەزاندنی س���ایبەر دەبێت ب���ە ( )SECڕابگەیەندرێت ،وەكوو
مەترس���ییەكیش بە رای گش���تی بگەیەندرێت .ئەگەر ( )SECو
( )RSAبەرپرسیار نەكرێن ،ئایا بەشداربووانیان دەیكەن؟ ئەوە
كرداری لەم جۆرەیە كە سەرنجی سەركردایەتی ڕادەكێشێت،
لێرەش���ەوە بایەخیان بە هەڵكردن لەگەڵ مامەڵە كردن لەگەڵ
مەترسییەكانی سایبەر دا.
ئەندازەی تۆڕی كۆمپیووتەر
بە پێی (( )NISTكالود كۆمپیوتین) مۆدێلێكە بۆ گەیشتن بە
تۆری ئینتەرنێت بە ئاسانی و بە پێی داواكاری ،بۆ كۆمەڵێكی
هاوبەش لە سەرچاوەی كۆمپیووتەری رێكخراو (بۆ نموونە:
تۆڕەكان ،سێرڤەرەكان ،هەڵگرتن ،ئەپلیكەیشنەكان ،هەروەها
خزمەتگوزاریی����ەكان) ،كە بە ش����ێوەیەكی خێ����را دەتواندرێت
ب����ە كەمترین ه����ەوڵ دابین بكرێ����ن و بگەیەندرێ����ن .ژینگەی
تۆڕەكانی ئینتەرنێت بە یەكێ لەم س����ێ س����یفەتە دەپێورێت:
توانای����ی بۆ گەیان����دن و دابین كردنی زانیاریی بەردەس����ت،
توانایی بۆ پاراس����تنی نهێنی .هەروەها توانایی بۆ پاراس����تنی
س����اغی و دروس����تی .كالود كۆمپیوتین ،جێگەی س����ەرنج و
بایەخ����ی زۆر لە ئیش و كار و حكوومەتەكانە ،لەبەر ئەوەی
بەڵێنی داوە زانیاری بخاتە بەردەست بەكارهێنەرانی لە هەر
شوێن و كاتێكدا بێت ،بەاڵم دوو بناغەكەی دیكەی زانیاریی
ئەمنی ،واتە راس����تی و دروس����تی و نهێنی پاراس����تن لە ڕێی
(كالود)ەوە فەرم����ان وەرناگ����رن .لە راپۆرتێكی (فۆرێس����تەر
ریس����ێرچ) كە دەزگایەكی توێژینەوە و ڕاوێژكارییە لە ساڵی
2010دا س����ەبارەت بە ئاسایشی كالودهاتووە ،كە ئاسایش
تاكە گەورەترین رێگرە لە بەردەم (برۆد كالود ئەدۆپش����ن):
(.)broad cloud adoption
ل���ە سەرتاس���ەری جیهان���دا خەڵك���ی تووش���ی هەندێك لەو
گرفتانەی خزمەتگوزارییەكانی (كالود بەیسد) بوون .لە مانگی
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تش���رینی یەكەمی 2011دا( ،ئاڕ ئای ئێم) خزمەتگوزارییەكانی
(بالك بێری) بە هۆی هەڵەیەكەوە س���ێ رۆژ بڕا .لە ئەنجامدا،
بەكارهێنەران���ی ب�ل�اك بێ���ری ل���ە ئەوروپ���ا و رۆژهەاڵت���ی
ناوەڕاس���ت و ئەفریق���ا و هیندس���تان و بەرازی���ل و چیل���ی و
ئەرجەنتی���ن ،نەیاندەتوانی بگەن بە ئیمەی���ل و ماڵپەرەكان ،لە
هەندێك حاڵەتیشدا خزمەتگوزاریی دەنگ .ئەم كێشەیە بە پێی
بۆچوونی هاوس���ەرۆكی جێبەجێكار (مایك الزاردیس) كاتێك
رووی دا ،كە (باك ئەپ) بە پێی پێویست ئیشی نەدەكرد .ئەمە
بۆ كۆمپانیایەك ،كە متمانەی بەردەوام بنەمایەكی زۆر باشی
الی كڕیارانی بۆ پاراس���ت بوو ،بۆیە كڕیارانی تووشی شۆك
ك���رد( .ئاڕ ئای ئێ���م) وەك بەڵێنی دا بوو ،نەیتوانی پەیوەندیی
راستەقینە و باوەڕ پێ كراو لە سەرتاسەی جیهاندا بە تەواوی
دابی���ن بكات ،بۆی���ە كڕیارانی متمانە و باوەڕیان بە بەرهەم و
خزمەتگوزارییەكانی نەما .ئ���ەم بڕینی خزمەتەش دەرگای بە
رووی (ئای فۆن) و (ئەندرۆید) و (گاالكس���ی) و ئەوانی تردا
ك���ردەوە ،كە بازاڕ بگ���رن و كڕیارانی ناڕازی بە الی خۆیاندا
راكێش���ن .ل���ە گۆش���ەنیگای سیاس���ییەوە ،گرنگی���ی هەبوونی
میكانیزمەكان���ی چ���اك بوونەوە لە كارەس���ات ،هاتە جێی .بۆ
كڕیارێك���ی (ئ���اڕ ئای ئێ���م) ،لەكەیەك هەبوو ل���ە بەردەوامیی
كردارگەلی بازرگانیدا ،لە راستیشدا (ئاڕ ئای ئێم) نەیتوانی بە
پێی ئەوەی بەڵینی دا ب���وو ،خزمەتگوزارییەكانی دابین بكات،
بۆی���ە تێچووی بەردەس���ت و نابەردەس���تی لە ژم���ارە نایەن.
ل���ە گۆش���ەنیگای تەكنەلۆژیاوە ئەوەی پیش���ان دا ،كە (كالود)
زوو دەش���كێت و پێویس���تە تەكنەلۆژی���اكان تاق���ی بكرێنەوە،
پێ���ش ئەوەی بخرێن���ە باری جێبەجێ كردن���ەوە .هەروەها بۆ
ئەوانەی كە بەڵێنی  24س���ەعاتە و  7رۆژ لە هەفتەدا دەدەن،
ئەندازیارییەكی باش پێویس���تە تا كڕیاران تووشی نەبوونیی
كوالێتی و نابەردەوامیی خزمەتگوزاری نەبن.
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(ئ���اڕ ئ���ای ئێم) تەنی���ا كۆمپانی���ا نەبوو كە گرفت���اری بڕینی
خزمەتەكان���ی ب���ووەوە ،ل���ەم دواییان���ەدا (لینك���د ئی���ن) و (ئی
هارمۆن���ی) و (یاهوو) و تۆڕگەلی دیكەی كۆمەاڵیەتی دەریان
خس���ت ،ك���ە سیس���تەمەكانیان بەزێن���دراون و پاس���وۆردی
كڕیارانی���ان و زانیاری���ی كەس���ییان دزراوە .بەزاندن���ی دات���ا
بەرەنجامی مەترس���یداری لێ دەكەوێتەوە .بە پێی راپۆرتێكی
ن���وێ ،قوربانییەكان���ی بەزاندن���ی داتا نۆ جار و نی���و لەوانەیە
ببن���ە قوربانیی ناس���نامەی س���اختە ب���ۆ كڕیارانی���ان ،كە ئەم
نامەی بەزاندنی داتایەیان پێ نەگەیشتووە .لە ساڵی 1994دا،
(سیتی بانك) یەك بۆ سێی زانیارییەكانی بەزێندران ،كە بووە
ه���ۆی ون بوونی پارەی ،لەگەڵ ئەوەش���دا بووە هۆی ئەوەی
پێگەیەكی نوێ بۆ خۆی دانێت و بەڕێوەبەری ئەمنیی زانیاری
( )CISOدی���اری ب���كات .زۆرب���ەی كۆمپانی���اكان ب���ە تایبەتی
ئەوان���ەی خزمەتگوزاریی زانیاری دەفرۆش���ن ،فەرمانبەریان
هەیە بەرپرس���ە لە پاراس���تنی ئاسایش���ی ژێرخ���ان و پێدانی
خزمەتگ���وزاری( .لینكد ئین) كە لە مانگی حوزەیرانی 2012دا
تووش���ی بەزاندنی داتا بوو ،كاریگەریی كردە س���ەر  6ملیۆن
و نی���و ل���ە كڕیارانی ،ن���ە فەرمانبەری بااڵی زانی���اری هەبوو
ن���ە ( . )CISOل���ە لێكۆڵینەوەیەكدا بۆ ئەو كەلێن���ە ،كۆمپانیاكە
رایگەیاند كە كەس���ێكیان هەیە لە كارەكانی ()CISOبەرپرسە،
بەاڵم لینكد ئین رێكاری پێویس���تی نەگرتە بەر بۆ پاراس���تنی
ئاسایش���ی زانیاری���ی كڕیارانی هەت���ا دوای بەزاندنەكە ،كە بە
پێی بلۆگی كۆمپانیاكەیان ،ئینجا رێكاری ئەمنیی زیاتریان دانا
بە دانانی چینێك لە پاراس���تنی تەكنیكی ،بەاڵم هێش���تا روون
نەبووەتەوە ئاخۆ بەڕێوەبەرێك دادەنێن كە ئیش���ی پاراستنی
ژێرخانی كۆمپانیاكە و داتای كڕیارانی بێت.
زیات���ر ل���ەوەش ،ب���ۆ لینكد ئی���ن و ئەوان���ی دیك���ەش ،تەنیا
داوای لێب���وردن ب���ەس نییە بۆ كڕیارانی ی���ان بۆ حكوومەت.
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كۆمیس���یۆنی بازرگانی���ی فی���دراڵ ( )FTCكە لە س���ەر ئەوەی
نەیانتوان���ی زانیاری���ی كەس���ەكیی كڕیارانی���ان بپارێ���زن ،ل���ە
رابردوودا س���كااڵی نووس���ی بوو ،خەریكی دروست كردنی
دەزگایەكە بۆ پاراس���تنی بەكارهێنەران تا دڵنیا بێتەوە لەوەی
كۆمپانی���اكان ب���ە بەڵێنەكانیان���ەوە پابەند دەبن ،ك���ە لە بارەی
تایبەتمەندێتی و ئاسایش���ی داتاوە داویان���ە .ئەمڕۆ لینكد ئین
ب���ە الیەن���ی كەمەوە داوایەكی لە س���ەرە ،لە س���ەر ئەوەی بە
ش���ێوەیەكی ڕێك و پێك زانیاریی دیجیتااڵنەی س���ێڤ كراوی
بەكارهێنەران���ی بپارێزێت ،شكس���تی هێن���اوە .دووبارە ،جا چ
لە حكوومەت یان ئەوانی تردا ،كاردانەوەكانی شكس���تمان لە
سەركردایەتیدا بینی .دواجار ،پێویستمان بە سەركردەی كارا
هەیە بۆ ئەوەی گۆڕانكاری ئاراستە بكات و بە زوویی مامەڵە
لەگەڵ مەترسییەكانی سایبەر بكات.
چەك و ئینتەرنێت
ژێرخان���ی گرن���گ ،خزمەتگوزاری���ی س���ەرەكیی وەك :ئاو،
كارەبا ،غاز ،نەوت و ئاوەڕۆ دابین دەكات .ئەمەش پێویس���تی
بە پێكهاتەی دیاری كراو هەیە بۆ ئەوەی بتوانێت بەرهەمەكانی
بگەیەنێ���ت (بۆ نموونە كارەبا) بۆ كڕیارانی (بۆ نموونە بزنس
یان م���ااڵن) .ئەم ژێرخان���ە لە ژمارەیەك���ی زۆر كۆمپیووتەر
و كۆنترۆل���ەر و ت���ۆڕی پەیوەندیی ئینتەرنێت���ی پێك هاتووە.
كۆنترۆڵ���ی چاودێ���ری كردن و سیس���تەمی داتا ئاكیوزش���ن
( )SCADAی���ان سیس���تەمی كۆنترۆڵ���ی پیشەس���ازیی ()ICS
ناوكی كارەكانی ئەو (ئیكۆ) سیستەمەیە ،لەبەر ئەوەی پرۆسە
و زانیاری كۆنترۆڵ دەكات و چاودێریی دەكات.
ل���ە م���اوەی دە س���اڵی رابردوودا ،پیشەس���ازی پ���ەرەی بە
پەیوەندیی نێوان تەكنەلۆژیای زانیاری و سیستەمی كۆنترۆڵی
تۆڕەكان دا ،بۆ ئەوەی تێچوو كەم بكاتەوە و سیستەم بەرەو
پێ���ش بەرێت .بەڕێوەبەران ددانیان ب���ەوەدا نا ،كە ئەو جۆرە
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پەیوەندییانە مەسەلەی ئەمنییان دروست كردووە ،بۆ ئەوەی
چاالكییەكانی���ان بگ���ۆڕن لە سیس���تەمێكی گۆش���ەگیرەوە بۆ
پرۆتۆكۆل���ی كراوە ،كە تێیدا تاك و كۆمپیووتەرەكان دەتوانن
ل���ە ڕێ���ی ب���ەكار هێنان���ی (مۆدێ���م) و (وایەرلێ���س) و (تۆڕی
گش���تی و تایبەت)ـەوە ،بە پێگە دوورەكان بگەن .واتە هەموو
ئەمانە لە رێی ئینتەرنێتەوە ئاس���ان بوون( .ستەكسنێت ۆرم)
( )Stuxnet wormزیاتر لە  60هەزار كۆمپیووتەری لە جیهاندا
ت���ووش ك���رد .ئەم (ۆرم���ە) وا دیزاین كرا بوو ك���ە بچیتە ناو
كۆمپیووتەرەوە و كۆنترۆڵێك لە س���ەر سیس���تەمگەلی دوور
بە ش���ێوەیەكی نیمچە س���ەربەخۆ دابنێت .بەكار هێنانی بووە
هۆی خراپ كردن و داخستنی دامەزراوەی ئەتۆمیی ئێران لە
ناتانزە .سەرچاوەی كۆدەكەش لە سەرتاسەری جیهاندا شی
كرای���ەوە و لەب���ەری گیرایەوە و (بۆ نموون���ە :فلەیم و دوكو)
ب�ڵ�او كرایەوە ،هەروەها ل���ە بازاڕی ڕەش���دا بازرگانیی پێوە
كرا.
لە ڕاس���تیدا ،بەرپرس���انی ئەمنی نیگەران بوون لەوەی ،ئەم
ۆرمە جارێكی تر بەكار بێتەوە بۆ هێرش كردنە سەر ژێرخانی
دیكەی گرنگ ،كە پش���ت بە كۆمپیووتەر دەبەستێت و هەمان
ك���ەم و كوڕیی ئەمنیی هەبێت .دۆزین���ەوەی خاڵە الوازەكانی
(ئای س���ی ئێس) پێویس���تی بە بنەمایەكی پیشەسازیی بەهێز
یان بوون���ی دارایی باش نییە ،تەنان���ەت منداڵێكیش دەتوانێت
بی���كات .هەرزەكارێكی پرۆگرامس���ازی كۆمپیووتەر ،كە تازە
دەس���تی بە بەكار هێنانی ئینتەرنێت كرد بوو ،ناویشی (جۆن
مازەرلی) بوو ،ئامرازێكی وێنە نەخشەی ئینتەرنێتی پەرە پێ
دا ب���ە ناوی (ش���ۆدان) .بە پێكەوە بەس���تنی س���ێرچ ئینجن و
نەخش���ەكانی گووگل و تێگەیشتنی خۆی لە ئینتەرنێت ،توانیی
ه���ەزاران ئامێری گرێ���دراو بە ئینتەرنێتەوە لە س���ەر بنەمای
ش���ار و واڵت و هێڵەكان���ی درێژی و پانی و هۆس���ت نەیم و
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ئۆپەریتین سیس���تەم و ئای پی بدۆزێتەوە و دەس���ت نیش���ان
ب���كات .ئ���ەم ئامرازەی دا بە هاوڕێكان���ی ،ئەوانیش بە خێرایی
بۆی���ان دەركەوت كە دەتوانن بگەن بە ژمارەیەكی بێش���ومار
ل���ە كۆمپیووتەری كۆنترۆڵ كراوی پیشەس���ازی ،كە تەواو لە
سەر پشت بوون بۆ دەستكاری كردن و خراپ بەكارهێنان و
وێران كردنی دیجیتاڵی.
لە گۆش���ەنیگای سیاس���ییەوە ،ئەو كۆمپانیایانەی پشتیان بە
كۆنترۆڵ سیس���تەم بەس���تووە ،ناچار بوون هەڵسەنگاندن بۆ
خاڵە الوازەكانیان بكەن و بە س���ەر كۆنترۆڵی بەڕێوە بردنی
مەترسییەكانیاندا بچنەوە( ،بۆ نموونە تۆماری مەترسییەكان)
بە هۆی ئەو كێشە پێشبینی كراوانەی كە بە وۆرمەكانی وەك
(فلەی���م) و (س���تەكس نێت)ـ���ەوە پەیوەندی���دارن .نیگەرانییەكە
ئەوەیە ،بەرنامەی زیان بەخش بێ مەبەستانە یان بەئەنقەست
ژێرخان یان كردارەكان دابخەن .هەمان ئەو كۆمپانیایانە دەبێت
بە س���ەر پالنەكانی دەرباز بوون لە كارەساتەكاندا بچنەوە و
نوێی بكەنەوە و دروس���تی بكەن .ل���ە ڕووی ئەندازیارییەوە،
تەكنەلۆژی���ای نوێ پێویس���تە بخرێتە ن���او كۆمپانیاكانەوە بۆ
بینین���ی ه���ەر گۆڕانێك لە باری سیس���تەمەكەدا .ب���ۆ نموونە،
كۆمپانیای كارەبایی و فەرمانبەری تۆڕەكان دەتوانن ئامرازی
توێژینەوەی خۆ هەڵس���ەنگاندنی (سایبەر س���یكیورتی) كە لە
الیەن وەزارەتی وزەی ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە پەرەی پێ
دراوە ،ب���ەكار بهێن���ن بۆ دیاری كردن���ی دەرفەتەكان تا زیاتر
توانای (س���ایبەر س���یكیورتی)یان پەرە پێ ب���دەن .ئەمەش بە
لەبەر چاو گرتنی زنجیرەیەك پرسیار كە تیشك دەخەنە سەر
بوارەكانی وەك هۆشیاریی بارودۆخ و هەڕەشەكان و بەڕێوە
بردنی خاڵە الوازەكان.
ب�ڵ�او بوونەوەی (س���تەكس نێ���ت) زنجیرەیەك پرس���یاری
نوێ���ی هێنایە ئاراوە و ب���ۆ زۆر كەس���یش نیگەرانیی زیاتری
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ل���ە ب���ارەی داهات���ووی ئینتەرنێ���ت و ژێرخانگەل���ی پش���ت بە
ئینتەرنێت بەستوو ،دروست كرد .ئایا بڕیارسازانی ،بڕیاریان
دا س���تەكس نێ���ت ب���ەكار بهێن���ن؟ ئەنجام���ە خراپەكانی باڵو
بوون���ەوە و توان���ای ئەگەری دووب���ارە ب���ەكار هێنانەوە یان
ب�ڵ�او كردنەوەی هەمان چەك بۆ تۆڵە س���ەندنەوە لەبەر چاو
گرتووە؟ یاخود فریوی���ان خواردووە بە تەكنەلۆژیا و توانای
گەیاندن بە ش���ێوەیەكی نهێنییانە لە ئینتەرنێتدا؟ ئایا بە س���ەر
خاڵە الوازەكانی ژێرخانەكانی خۆیاندا چوونەتەوە و زانیویانە
ك���ە پەنا بۆ هێرش بردن ،مەترس���ی و ئەنجامەكانی بەزاندنی
ژێرخان���ی خۆماڵیی زۆر لە س���ەریان دەكەوێت؟ ئایا تەنانەت
مشتومڕێكی بەرپرسیارانە هەیە لەو بارەیەوە؟
دەرەنجامەكان
سەركردەی هەم حكوومەت و هەم بزنس ،پێشبینی دەكرێت
بەرپرس���یار بن و مامەڵە لەگەڵ گرفتی س���ەرەكیدا بكەن .ئەو
دەرەنجامان���ەی ل���ە نموونەكانی ئەم باس���ەوە خراونەتە روو
ئەوەن ،كە سەركردەكانمان لە ئەركەكانیاندا شكستیان هێناوە،
لەب���ەر ئەوەی تەواو خێرا نەجوواڵونەت���ەوە ،لە بری ئەوەش
ب���ەكار هێن���دراون و لە الی���ەن ئەوانەی كە ویس���تی زیان پێ
گەیاندنی���ان هەبووە ،فێڵیان لێ كراوە .نموونەكانی ئەم باس���ە
ڕێگایەك���ی كارام���ان پیش���ان دەدات بۆ گۆڕان���كاری ،جا چ لە
وەزارەتی بەرگریدا لە دوای ئۆپەراس���یۆنی بەنكشۆت یانكی،
یان لە ئاستی (ئاڕ ئێس ئەی) و (سێرتیفیكەت ئۆسۆریتی) كە
تووشی بەزاندنی خراپ بوون ،وەك وەستانی خزمەتگوزاریی
(ئاڕ ئای ئێم) و (ۆرمی س���تەكس نێت) كە كاریان كردە سەر
ژێرخان���ە گرنگەكان لە سەرتاس���ەری جیهاندا .نكووڵی كردن
و داوای لێبوردن و كاردانەوەكان گرفتەكە چارەسەر ناكەن.
هەروەها پش���كنینی بەردەوام و مشتومڕ لە سەر ئەگەرەكانی
گۆڕان لە یاس���ادانان و سەرپەرشتی كردنی حكوومیش ،هیچ

لە مەسەلەكە ناگۆڕێت.
داروین پێی گوتین ،كە مانەوەمان بەندە بە خۆ گونجاندنمان
لەگ���ەڵ ژینگ���ەی گ���ۆڕاودا .ل���ە كاتێك���دا جیه���ان ل���ە ڕووی
تەكنەلۆژیای دیجیتاڵەوە بەرەو پێش دەچێت ،سەركردایەتیی
راستەقینە پێویس���تی بەوەیە ،كە چارەسەری ئەمنی ،هەندێك
ج���ار بە تێچ���ووی زۆریش���ەوە ،بگرێتە بەر لە ن���او ژێرخان
و كۆمپانیاكان���ی جەوهەریم���ان ،خۆم���ان لە بەجێ هێش���تنی
ئاسایش���ی كۆمپانی���ا و حكووم���ەت و تاكەكانم���ان بە چانس
دوور بخەین���ەوە .س���ەركردەی حكووم���ەت و بزن���س دەبێت
چاالكان���ە كار بكەن ،تا ئ���ەو كاتەی هەنگاوەكانمان بەرەو خۆ
گونجاندن و رێكخس���تنی ئەوەی لە هەر ش���وێنێك ئینتەرنێت
و كۆمپیووت���ەری لێ بێت ،هەڵدەهێندرێت ،ئەگەر ئەمە نەكەن،
ئەوا دەبێت بەرپرسیارییەكەی لە ئەستۆ بگرن.
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cybersecurity expert best known for her work as the
Director of The Joint Interagency Cyber Task Force in
the at the Office of the Director of National Intelligence
during the George W. Bush administration and her sixmonth role at the National Security Council under the
Barack Obama administration. We will learn through
her research, in this book, how vast this threat is.
This presentation of this book’s contents aims to link
and intertwine the topics we included here as well as the
title we chose for it, (The End of Sykes–Picot Agreement). In another word; we intend to present to our
readers that; if Sykes–Picot Map was considered thus
far as the greatest obstruction before our nation, then;
after this map is no longer exists, where its termination
rises in the horizon, another phase starts before our nation, which is The Nation Building Process. Meaning;
introduce our nations will to the world as a successful
nation, to make the world observe it as worthy to establish an independent state.

enjoys high rate of women participation in the political
process and policy development in their country, such
as the Scandinavian countries in north Europe, are the
pioneers amongst those countries that enforce good
governance. And; in this respect, we have translated
into Kurdish a panel held by Simmons College in Boston, Massachusetts under the title (How Women Become Political?), where number of female leaders and
politicians express their experiences for the audience.
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Despite all the above mentioned aspects, governance
worldwide is moving towards electronic governance
and government, and such electronic governance creates challenges before all of the world’s governments,
which is the threat of internet and computer securities
danger, where one single person with a single memory
stick can endanger the security of a particular government. Encountering this threat for developed countries
may be surprisingly a source of concerns, while they
have a well-equipped army of IT technicians, but for
us; the Kurds in Kurdistan; where we are moving ahead
towards an electronic government, and still don’t have
such engineering IT force to engage in this massive internet and computer war and are unable to defend our
national security, thus; this aspect shall be taken into
consideration as priorities in the KRG agenda, to work
for the creation of such engineering IT forces to be able
protect our national security in the cyberspace. High
rates of technicians must be engaged in this new army,
not in university stage alone, but in higher education
degrees as well, with high skills and potentials, in order
to build protective defenses in this modern environment and protect the security of Kurdistan. For further
discussions about this topic, we have translated into
Kurdish a research by professor Melissa Hathaway, a

chosen a research written by Ingrid van Biezen, professor of Comparative Politics at Leiden University in
Holland, under the title (how can you build democratic
political party in a contemporary world?). This research
emphasizes on a fact that; it is impossible to build democracy without political parties. But the problem of
the political parties in the 21st century is that; they are
unable to preserve the democracy they created in the
first place. Therefore; it is crucial at this point to take
this aspect of political parties into consideration and
acknowledge that it is threatening democracy.

Accordingly; the participation of women in the 21st
century as a requirement for guarantee the future of
the nation, and also; normal participation of women in
governance, goes beyond non-governmental activities
and parliament. Urges us to develop female politicians
and encourage women to engage in decision making,
national security, providing peace and social security
processes. We learn from this case that any country that

6
368
The End of Sykes–Picot
Agreement
سایكس پیكۆ
کۆتایی

In addition to this; another factor for the success of
democracy would be through the fully utilize of women’s capabilities as a resource for 50% revenues in every nation. That’s why it is impossible to move along
those changes that the world is witnessing in the 21st
century by using half of the society only, since these
changes are (enormous, rapid and continuous). And;
these enormous, rapid and continuous changes create
such obstacles in the 21st century where no discriminations exist anymore between men and women or males
and females. Therefore; of any nation intends to step
along with the changes happening in this era and face
the challenges it shall take advantages from all of its
human resources fully, and shape policies and strategic
plans by using 100% of its own human resources.

be successful in this important process? More clearly;
and as Adonis says: how does the Kurds can present a
governance model on the world’s civilization stage, in
such a way be able play its role on stage? In this particular perspective, Adonis highlights the disability of
the Arab nation to present that model. It has nothing to
present on world’s civilization stage, and has nothing
to grant the world, thus; its existence and non-existence
are the same. Nation building phase for the Kurdish
people in this era in all four parts generally, and particularly in South Kurdistan, is more crucial than the
next phase which is the phase of establishing Kurdistan
State.
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And; in order to rectify this perspective, it seems that
Kurdistan Region’s experience, despite our notions
and notices, is nowadays worldwide and comparing
to post-communism and American-Latin countries,
even African States as well, seen as one of the successful models in nation building process in post-war
countries. But this look of the world towards Kurdistan
Region can’t be enough for our satisfaction; to stop,
don’t step further ahead, and don’t read today’s reality
of governance in Kurdistan Region through strong and
subjective critics. Moreover; we have to step forward,
and prove to the world that Kurdistan Region’s culture
and history through the interaction with technology
and internet revolution and through the usage of human resources in Kurdistan, with males and females,
can provide a better model for the world, and on the
bases of this process can step towards the establishment of an independent state.
In nation building process, means the democratization process of state institutions, political parties play a
very influential role. And for this discussion, we have

This trend of Mr. Blair raises a question: does the enlightenment phase of today – similar to the enlightenment phase in the 18th century in Europe – has started
from Asia? Also; as Max Weber links Europe’s renaissance and capitalism prosperity with Christian Protestant doctrine, we may ask: does the religious aspect in
East Asia have connection with this renaissance happening in Asia today?

In the middle of all these ongoing changes, the Kurds
are going through a special stage, which is a nation
building stage. How the interaction between culture
and history of Kurdistan population, along the usage
of all knowledge flowing from every direction worldwide determining world’s governance features, could
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To answer these questions, we have translated into
Kurdish a lecture by His Holiness the 14th Dalai Lama
of Tibet and the spiritual leader of Buddhists, since Buddhism is the oldest Asian non-theistic religion; even the
other non-theistic religions in East Asia have originated from Buddhism. His Holiness the 14th Dalai Lama
describes the embracement of Buddhism as the commencement of enlightenment in Asia. Furthermore; we
learn from His Holiness in his lecture that Buddhism
and other non-theistic religions in Hindustan and other
Asian countries are tolerant with the theistic religions
such as; Islam, Judaism and Christianity, and that they
can get along and work side by side, on the other hand;
to behave according to Buddhism and other religions
can create practical grounds for the commencement of
enlightenment. In this case; the return to Asian history
considers as a complimentary along European history,
and these two enlightenment models can together determine the middle path to governance in the 21st century.

That’s to say; the notion about the end of Sykes-Picot
Map is the beginning of Kurdistan State rising. And;
the international policy in this respect – despite the
fact that it is unclear and uncertain – it was noted that;
within these changes, the world can’t reject the rise of
a contemporary democratic state. And the first step to
build this democratic state will start in South Kurdistan, provided that this region has witnessed statehood
experience over the last two decades, and proved the
success of a democratic state in this contemporary
world.
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Accordingly; this book raises a question: how governance and statehood should be in the 21st century?
And; to answer this question, we have translated into
Kurdish a lecture by Tony Blair, the former prime minister of Great Britain and Northern Ireland, under the
title (Opportunities and Obstacles before Governance
in the 21st Century). Tony Blair, who was Leader of
The UK Labour Party from 1994 to 2007, his party lost
elections for four consecutive times, and won for four
consecutive times in the elections, meaning; The UK
Labour Party has an extensive and important experiences in losing and winning governance in the 21st
century. Blair has summarized his experiences in 10
lectures, and; in these 10 lectures, Blair emphasizes
that; liberal democracy system is no longer the only
successful model of governance in the world, since
Singapore is one of the successful governance models
worldwide. This day is the era of technology and internet revolution, where governance knowledge flows
from everywhere and it is unstoppable and unavoidable. Thus; the form of governance in the 21st century
shall be a reflection of world’s governance knowledge
as a whole, and not western knowledge alone.
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less, it is time to return back and review the map which
was presented by Lawrence of Arabia to The Peace
Treaty of Versailles in 1919.
Accordingly; Ambassador Ross’s speech indicates an
approach to the end of Sykes–Picot Map, and on the
other hand; it holds pleasant tidings about the oncoming rise of Kurdistan State which was mentioned in The
Peace Treaty of Versailles.
Of course; another aspect of this book highlights the
current reality of Kurdistan Region in the midst of an
unclear and uncertain international policy, in other
words; the international policy at this point isn’t clear
or explicit.
And; so as to analyze this aspect, we have translated
a lecture by Dr. Sherzad Najjar into Kurdish, presented
last year in a scientific seminar held in The University
of Salahaddin – Erbil, and the seminar was hosted by
The PDK Foreign Relations Office. The importance of
Dr. Najjar’s lecture is that; “The Kurds shall be able
find their way in the midst of the unclear and uncertain
international policy of today” as Dr. Najjar noted.
Furthermore; this direction in its essence urges an important question: how long do the Kurds will continue
to accept federalism? The answer to this question lies
within a lecture by the professor Brendan O’Leary held
in London University, and he asks: “Why South Sudan
hardly struggled for independency, while the Kurds
still content with federalism?” The professor O’Leary
presents in his lecture a comparison between The Iraqi
Kurdistan Region and South Sudan, and also describes
several features in common between Kurdistan Region
and South Sudan. Meaning; the Kurds can abandon
federalism and move ahead towards an independent
state of Kurdistan.
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(The End of Sykes–Picot Agreement) is the second
book in (The Thought of Building) books series published by Weekly Gulan Magazine. And; the selection of this title, The End of Sykes–Picot Agreement,
concerns the content of one of the topics published in
this book under the title (Diplomacy and Diplomacy
Related to the Middle East), a lecture by Ambassador
Dennis B. Ross to International Relations students at
The University of Chicago.
In his lecture, Ambassador Ross emphasizes on the
enormous changes occurred in diplomacy and international policy during the years 2011 – 2013, he believes
that; maybe the international community would reject the termination of Sykes–Picot Map before 2008,
but today; changes, complications and concerns have
reached a point in which even if there could be any
talks about the termination of Sykes–Picot Agreement,
then it wouldn’t be without logical reasons. Neverthe-
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