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نزیک  پووشپەڕ  22ی  لە  دا  هەلومەرجێک  لە  ئەمساڵ 
ئەو  جێبەجێکردنی  لە  نیشانەیەک  هــەر  نــەک  کە  دەبینەوە 
بەڵێنانەی حەسەن ڕۆحانی دوو ساڵ لەمەوبەر لە سەروبەندی 
هەڵبژاردنی سەرکۆماری دا بە خەڵکی کوردستانی دابوون لە 
بۆ  لەشکرکێشی  لە  نوێ  قۆناغێکی  بەڵکوو  نییە،  دا  گــۆڕێ 
ئاوەدانکردنەوە  کوردستان و  ڕۆژهەالتی  ناوچەکانی  شار و 
و زیادکردنی بنکە و پێگە نیزامییەکان، دەستی پێکردوەتەوە. 
دامودەزگا  لەبەرچاوی  ناوچەیەک و  شار و  لە  ڕۆژەی  هەر 
بێتەفاوەت و کەمتەرخەمەکانی ئەو ڕێژیمە سروشتی جوانی 
گوماناوی.  سووتمانی  ئاگر و  ئامانجی  دەبێتە  کوردستان، 
سەرکاری  هاتنە  یەکەمی  ڕۆژی  لە  کە  کوردستان،  خەڵکی 
کۆماری ئیسالمییەوە، داوای مافەکانی خۆیان کرد و تەسلیمی 
بێبەشی و  لە  وا  هــەر  نــەبــوون،  کۆنەپەرستی  دیکتاتۆری و 

بێمافی دا ڕاگیراون و بە شێوەی جۆراوجۆر تۆڵەی هەڵوێستی 
ئازادیخوازانەیان لێ دەکرێتەوە.

هەروەها لە بارودۆخێک دا بەرەو یادی تیرۆری د.قاسملوو 
دەچین کە لە سۆنگەی پەیڕەوکرانی سیاسەتی چاالککردنەوەی 
هێزی  بە  هومێد  هیوا و  ڕۆژهــەالتــدا،  نیوخۆی  لە  تێکۆشان 
پێشمەرگە و ئامادەبوونی تیکۆشەران لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردستان دا، ڕوو لە هەڵكشانە. حیزبی دیموکراتی کوردستان 
وێڕای پیداگرتنەوە و دووپاتکردنەوەی شێلگیربوونی خۆی لە 
 2٦ دەکا  داوا  ڕۆژهەاڵتتەوەر،  تیکۆشانی  سیاسەت و  سەر 
بە دەرفەتێک بۆ  د.قاسملووی ڕێبەر بکرێ  تیرۆری  ساڵەی 
ئامانجەکانی  گەڵ  لە  نەتەوەکەمان  هاوپێوەندیی  نواندنەوەی 
ئەو ڕێبەرە مەزنە کە ڕزگاریی خەڵکی کوردستان لە ستەم و 

دیکتاتۆریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.

ناوچه   له   ئه مساڵ  ئاگرکه وتنه وه کانی  درێــژه ی  له  
ئه مجاره یان  ئاگر  پڕیشکه ی  کوردستان  جیاجیاکانی 
خەڵکی   ئاویەر  سووتانەی  بەو  سنه .  ئاویه ری  گه یشته  
کوردستان بەگشتیی و بەتایبەتی شاری سنەی نیگەران 

کرد.
ڕۆژی  ئێواره ی  له   که   ئاویه ر  ئاگرکه وتنه وه که ی   
هه ینی ده ستی پێکرد و تا درەنگانی شەو دریژەی کێشا، 
له  چوار قۆڵی حه سه ن ئاوا، به ره و شارۆچکه ی پیشه یی، 
پارکی مندااڵن   و لوتکه ی ئاویه ر بڵێسه ی سه ند و نیزیک 

بە تەواوی داوێنی ئاویەری سووتاند.
  تینی ئاگرەکە نەک بۆ لێرەواڕ و بەربناری ئاویەر، 
ساز  ئاویەریش  بناری  ماڵەکانی  بۆ  مەترسی  بەڵکوو 
کردبوو کە ئەو بەشە لە ئاگرەکە کە بە ڕووکاری شار 
کراو  کۆنتڕۆڵ  خەڵک  وێنەی  کەم  هیممەتی  بە  دابــوو، 
ئاگرەکە لە بەشەکانی دیکەی ئاویەر تا بەیانی درێژەی 

هەبوو.
ــحــااڵن ســه ره تــای  ــه ت ــی شــای ــدوان ــێ بــه  گـــوێـــره ی ل
زۆر  خه ڵکێکی  بگیرێ  پێ  پێشێ  ده کــرا  ئاگرکه وتنه   
له الیه ن  به اڵم  بچن،  ئاویه ره وه   هانای  به   ویستوویانه  
ئــه وه ش  پێگیراوه ،  ڕێــیــان  ئه منیه تییه کانه وه   نــاوه نــده  

وایکردوه  ئاگره که  پەرە بستێنێ، به اڵم که  دوایه  ئاگه ره  
بێ  خه ڵکه که   ســه نــدوه ،  ــه ره ی  پ زۆردا  ڕووبه رێکی  له  

گوێدانه  رێگرییه کان به  گژی ئاگره که دا چوونه ته وه .
گشتیی  بـــەڕێـــوەبـــەری  ــەدەجــی،  ــن ســەن ــەزا  ــوڕتـ مـ
ئەو  پشتڕاستکردنەوەی  وێــڕای  سنە  ئاگرکوژێنەوەی 
بە  خەڵک  هاوبەشیی  بــەشــداری و  ئەگەر  دەڵــێ  هەواڵە 
گشتی نەبوایە، کوژاندنەوەی ئەو ئاگرە لە توانای ناوەندە 

دەوڵەتییەکاندا نەبوو.
چاالکێکی مەدەنیی شاری سنەش دەڵێ هاوسۆزی و 
خەمی خەڵک لە بە دەنگەوە هاتنی ئاویەر بە جۆرێک بوو 
بەریان  داکەندنی جلی  بە  بەتاڵ و  دەستی  بە  کە خەڵک 
هەوڵی کوژاندنەوەی ئاگرەکەیان داوە، ئەوەش وایکردوە 
کێشەی  سووتان و  تووشی  خەڵکەکەش  لە  ژمارەیەک 

هەناسەدان ببنەوە.
نوێنەری شاری سنەش  عەلەوەی،  ئەحسەن  سەید 
ئاویەر بووە  ئاگرکەوتنەوەیەدا گوتی  لە کاردانەوە بەو 
ئەو  کاربەدەستانی  بێخەمیی  مشووری و  بێ  قوربانیی 

شارە.

حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی  بــانــگــەوازی  دوای  لە 
پێشمەرگە  هێزی  یارمەتی دانی  بۆ  کوردستان  دێموکراتی 
کۆمەڵێک یارمەتی لەالیەن خەڵکی دڵسۆزو نیشتمانپەروەرو 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بە  پێشمەرگەخۆشەویست 
ئەو  هیواخوازین  پێزانینەو  سپاس و  جێگەی  کە  گەیشتوون 
ئامادەگییەی خەڵک و ئەندامانی حیزب هەروا بەردەوام بێ بۆ 
پیشمەرگە و خەباتی ڕەوای حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ 

گەیشتن بە مافەکانی خەڵکی کوردستان.

حیزبی دێموکرات، 

سه مبول سازی

 یا ئوستوره ناسی؟

HDP  و حکومەتی هاوپەیمانی

فەتانەی وەلیدی؛ ئاوازێکی رۆشن، 
لەملمالنی ژیان ومەرگێکی کپ و تاریکد ا

کێ تەلیسمەکەی شکاند؟!
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با ٢٦ ساڵەی تێرۆری دوکتور قاسملووی ڕێبەر بکرێ 

بە دەرفەتێک بۆ یەکڕیزی  و هاوپێوەندی نەتەوەیی

له  ده فته ری بیره وه ری پێشمه رگه وه  
یادێک له  3٠ ساڵه ی.....

بانگەوازی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی

 حیزبی دیموکراتی کوردستان

22ی پووشپەڕی ئەمساڵ

بۆنەیەکی دیکە بۆ نیشاندانی 

یەکگرتوویی و هەڵوێستی ئازادیخوازانە

خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
ئامانجەکانی  ڕێگا و  ڕێرەوانی  هۆگران و 

قاسملووی ڕێبەر!
ئەمساڵ،  لە 22ی ی پووشپەڕی  خەریکین 
بیست و شەشەمین بیرەوەریی تیرۆری ڕێبەری 
لە  شۆڕشگێڕانە  نەتەوەیی و  خەباتی  لێهاتووی 
گشتیی  سکرتێری  کــوردســتــان و  ــی  ــەالت ڕۆژه

حیزبی دیموکرات، نزیک دەبینەوە.
ئەمساڵ لە کاتێک دا بەرەو یادی 2٦ ساڵەی 
عەبدوڵال  هــاوڕێ  د.قاسملوو و  کرانی  شەهید 
قادری ئازەر دەچین کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
دەستەیەکی  شەهیدکرانی  ماتەمباری  وا  هەر 
شەهید  ماتەمی  هێشتا  ڕۆڵەکانیەتی.  لە  دیکە 
کرانی دوو لە  قارەمانانی خەباتی نێو بەندیخانە و 
شەهیدان  ســەرشــەقــام،  جــەمــاوەری و  خەباتی 
بە  باڵیان  تــەلــالج،  ئاکام  ئــاروەنــد و  مەنسوور 
دەیان  بە  هێشتا  کێشاوە.  دا  کوردستان  سەر 
ناڕەزایەتیدەربڕین  بۆ  کە  خەڵکە  ئەم  ڕۆڵــەی 
بەرامبەر مەرگی دڵتەزێنی کچی بێتاوانی کورد 
ڕژابــوونــە  مەهاباد  لە  خــوســرەوانــی   فەریناز 
وا  هەر  دەسڕێژ،  بەر  درانە  سەرشەقامەکان و 
لە گەڵ  لە ژێر ئەشکەنجە دان و  لە بەندیخانە و 

چارەنووسێکی نادیار بەرەوڕوون.
خەڵکی کوردستان ئەمساڵ لە کاتێک دا یادی 
تاوانی شەهید کرانی ڕێبەر و سەرکردەیەکی بێ 
وێنەی خۆیان بە هۆی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی 
کە  دەکــەنــەوە  وتووێژ  مێزی  ســەر  لە  ئێران و 
کورد  گەلی  دژی  تــاوان  سەرکوت و  سیاسەتی 
هەر وا بەردەوامە. سەدان کەسی ئازادیخواز و 
لەستەم و بێمافی وەدەنگهاتووی کورد هەر وا لە 
دا،  ڕابردوو  یەکساڵی  لە  کە  دان  بەندیخانەکان 
ئێعدام کران. محەممەد  لەوان  ژمارەیەکی دیکە 
ڕێکخراوی  دامەزرێنەری  کەبوودوەند  سەدیق 
سەمبولی  سیما و  کوردستان و  لە  مرۆڤ  مافی 
خەباتی مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە ٨ 
ساڵ لەمەوبەر هەر لەم مانگە دا قۆڵبەست کرا، 
تا ئێستاش لە بەندیخانە دایە. کەبوودوەند هەر 
ئەو تێکۆشەرە خۆڕاگرەیە کە هەموو ساڵێ لە 
دەکا ڕۆژی 22ی  لێ  داواتان  بەندیخانەوە  نێو 
پووشپەڕ بکەن بە ڕۆژی دەربڕینی نارەزایەتی 

بەرامبەر سەرکوت و تیرۆری دەولەتی.
ئەمساڵ لە هەلومەرجێک دا لە 22ی پووشپەڕ 
لە  نیشانەیەک  هــەر  نــەک  کە  دەبینەوە  نزیک 
ڕۆحانی  حەسەن  بەڵێنانەی  ئەو  جێبەجێکردنی 
دوو ساڵ لەمەوبەر لە سەروبەندی هەڵبژاردنی 
دابوون  کوردستانی  خەڵکی  بە  سەرکۆماری دا 
لە  نــوێ  قۆناغێکی  بەڵکوو  نییە،  دا  گــۆڕێ  لە 
ڕۆژهەالتی  ناوچەکانی  شار و  بۆ  لەشکرکێشی 
کوردستان و ئاوەدانکردنەوە و زیادکردنی بنکە و 

پێگە نیزامییەکان، دەستی پێکردوەتەوە. 

ل ٣

دیسان “ئاویەر” ئاگری تێ بەردرا
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رێکه وتی ١١ی پووشپه ری ٩٤ شاندێکی ڕێبه ریی حیزبی 
ئه ندامی  ــا  وری ــادر  ق لــه   پێکهاتوو  کــوردســتــان  دێمۆکراتی 
ده فته ری سیاسی، ئیبراهیم زێوه یی و سۆران نوری ئه ندامانی 
زه حمه تکێشانی  حیزبی  سه ردانی  حیزب  ناوه ندی  کۆمیته ی 
حیزبی  الیه ن شاندێکی  له   و  کرد  هه ولێریان  له   کوردستان 
به همه ن  سه رپه رستیی  بــه   کــوردســتــان  زه حمه تکێشانی 
حیزبه وه   ئــه وه   سه رۆکایه تیی  ده سته ی  ئه ندامی  حوسێن، 

پێشوازییان لێکرا .

پێوه ندیدار  بابه تی  پرس  و  کۆمه ڵێک  دا  دانیشتنه   له و 
به رپرسی کورد و ئاڵوگۆره کانی ناوچه  و ده ورووبه ر هاتنه  

به ر باس و ئاڵوگۆری بیرورایان له  سه ر کرا .
هه روه ها رووداوه کانی یه ک مانگی رابردووی رۆژهه اڵتی 
له   دێموکڕات  حیزبی  پێشمه رگه کانی  حزووری  کوردستان، 
سه ر سنوور، مافی حیزبه کانی رۆژهه اڵت بۆ چاالککردنه وه ی 
کوردستان  و  رۆژهــه اڵتــی  له   خه بات  مێتۆده کانی  زیاتری 
زلهێزی  واڵتانی  رۆڵــی  و  کوردستان  هه رێمی  بــارودۆخــی 
تاووتوێ  باس و  به ر  هاتنه   ــه   رووداوان ئه و  ئاست  له   ناوچه  

کران.
چوار  حیزبه کانی  پێوه ندیی  چه ندوچۆنی  کۆتاییدا  له  
پارچه ی کوردستان به  نیسبه ت چۆنیه تی هه ڵسوکه ت له گه ڵ 
یه کتری  و به  تایبه ت ته داخول نه کردن له  کاروباری به شه کانی 
پێوه ندییه شدا  له و  کراو  له سه ر  باسیان  کوردستان  دیکه ی 
پێداگری له  سه ر هاوکاری و هاوهه ڵوێستی هه موو حیزب و 
له و  تایبه ت حیزبه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان  به   الیه نه ک و 

برگه  زه مانییه دا، کرایه وه  .

ڕێبه ریی  هه یئه تێکی    ٩٤ پــووشــپــه ری  رێــکــه وتــی١١ی 
وریا،  قادر  سه رپه رستیی  به   کوردستان  دێمۆکراتی  حیزبی 
ئیبراهیم  هاوڕێیه تیی  و  حیزب   سیاسیی  ده فته ری  ئه ندامی 
زێوه یی  و سۆران نوری، ئه ندامانی کۆمیته ی ناوه ندیی حیزب، 
له  کوردستان  شیوعی  حیزبی  سیاسیی  مه کته بی  سه ردانی 
حیزبی شیوعی  له الیه ن شاندێکی  و  کرد  شاری  هه ولێریان 
سکرتیری  جێگری  محمود،  کاوه   دوکتۆر  به  سه رپه رستیی 

حیزبی شیوعی کوردستانه وه ، پێشوازییان لێ کرا .
له و دانیشتنه دا قادر وریا، به  وردی باسی له  رووداوه کانی 
به تایبه ت  کوردستان،  رۆژهــه اڵتــی  رابـــردووی  مانگی  دوو 
رووداوه کانی سه رسنوی کێله شین  و جێگیربوونی هێزه کانی 
ناوچه  سنورییه کانی کوردستانی کرد.  له   حیزبی دێموکڕات 
ناوبراو له و به شه  له  باسه کانیدا وێڕای باس له  خوێندنه وه ی 
و  هه ماهه نگی   چۆنیه تیی  پرسی  ئاڵوگۆڕانه   ئه و  بۆ  حیزب 
دێمۆکرات  الیه نی  دوو  پێشمه رگه کانی  سه رجه م  هاوکاری 

له سه ر سنووری به  کارێکی گرینگ ناوبرد.
پاشان کۆمه ڵێک پرس   و بابه تی فره ڕه هه ندی پێوه ندیدار 
هه رێمی  بــه تــایــبــه ت  نــاوچــه  و  له ئاستی  کـــورد  به کێشه ی 
کوردستان که  له هه موو الیه که وه  فۆکۆسی زیاتری له سه ره ، 

هێناته به رباس و تاووتوێ کران.

هه یئه تێکی   ٩٤ پووشپه ری  ی   ٧ شه ممه   یــه ک  رۆژی 
 : هــاورێــیــان  لــه   پێکهاتوو  کــوردســتــان  دێمۆکراتی  حیزبی 
زێوه یی  ئیبراهیم  و  سیاسی  ده فته ری  ئه ندامی  وریــا  قــادر 
کوردستان  دێمۆکراتی  حیزبی  ناوه ندی  کۆمیته ی  ئه ندامی 
کوردستان  نیشتمانیی  یه کێتیی  ی   ٣ مه ڵبه ندی  ســه ردانــی 
مه ڵبه نده وه   شاندێکی  الیــه ن  له   و  کرد  هه ولێری  شــاری  له  
ی   )٣( مه ڵبه ندی  لێپرسراوی  علی  رزگــار  سه رپه رستی  به  

رێکخستنی هه ولێره وه  پێشوازییان لێ کرا.
 دانیشتنه که  به  ئاوڕدانه وه یه ک له  پێوه ندییه  له مێژینه کانی 
کوردستان  نیشتمانی  یه کێتی  و  دێمۆکرات  حیزبی  نێوان 
ده ســتــی پــێ کــرد و دواتــریــش هێندێک بــابــه ت و تــه وه ری 

جۆراوجۆری پێوه ندیدار به  پرسی کورد له  ئاستی ناوچه  و 
وواڵتانی دراوسێی کوردستان هاتنه  به ر باس و دوو الیه ن 
. پاشان وێرای  له  سه ر کردن  ئاڵوگۆری بیرورایان  پێکه وه  
پێوه ندییه کانی  پته وترکردنی  و  راگرتن  ســه ر  له   پێداگری 
نیشتمانیی  یه کێتیی  و  کوردستان  دێمۆکراتی  حیزبی  نێوان 
مێژوویی  هاوخه باتیی  و  هاوکاری  هەروەها  و  کوردستان 
وه ک  کوردستان  رۆژهه اڵتی  و  کوردستان  هه رێمی  نێوان 
به  له به رچاوگرتنی  نرخێندراو  پرشنگدار  و  ئه رێنی  خاڵێکی 
هه لومه رجی هه ستیاری سیاسی و روداوه  خێراکانی ناوچه که  
، هه ر دوو ال له  سه ر ئه و ئه سله  هاونه زه ر بوون که  به  بێ 
ده ستوه ردان له  کاری یه کترده رکی هه لومه رج و بارودۆخی 

ناوچه که  و یه کتر بکه ن

حیزبی  هه یئه تێکی   ٩٤ پــووشــپــه ری  ١١ی  رێــکــه وتــی 
ئه ندامی  ــا  وری ــادر  ق لــه   پێکهاتوو  کــوردســتــان  دێمۆکراتی 
ده فته ری سیاسی، ئیبراهیم زێوه یی و سۆران نوری ئه ندامانی 
یه کگرتووی  باره گای مه کته بی  ناوه ندیی سه ردانی  کۆمیته ی 
ئیسالمیی کوردستان له  هه ولێریان کرد و له  الیه ن شاندێکی 
ابراهیم، ئه ندامی  یه کگرتوو به  سه رپه رستیی مامۆستا خلیل 
پێشوازییان  ئیسالمی یه وه   یه کگرتووی  سیاسیی  مه کته بی 

لێکرا .

حیزبی  الیه نی  دوو  هه یئه ته کانی  کۆبوونه وه یه دا  لــه و 
دێمۆکرات  و یه کگرتووی ئیسالمی ئاوڕێکیان له  ڕووداوه کانی 
ــه ر  ده وروب ناوچه  و  و  کوردستان   هه رێمی  به   پێوه ندیدار 

دایه وه  و ئاڵوگۆری بیروڕایان له  سه ر کرد .
ڕووداوه کانی  له سه ر  باسێکی  کورته   وریا،  قادر  دواتر 
تایبه ت  به   رابــردووی رۆژهه اڵتی کوردستان  و  دوو مانگی 
و  هه ڵوێست   و  سیاسه ت  و  کرد  ڕووداوه کانی سه رسنوور 
ڕوانگه ی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی له و پێوه ندییه دا بۆ 

هه یئه تی خانه خوێ شی کرده وه .

چۆنیه تیی  و  چاوپێکه وتنه ،  ــه و  ئ دیــکــه ی  تــه وه رێــکــی 
چه ندوچۆنیی چاوه ڕوانییه کانی حیزب  و الیه نه  سیاسییه کانی 
به رژه وه ندییه کانی  ره چاوکردنی  به   کوردستان  پارچه کانی 
به شه کانی کوردستان  و  له   کام  هه ر  له   بزووتنه وه ی کورد 
به  واتایه کی دیکه  ته داخول نه کردن له  کاروباری به شه کانی 
دیکه ی کوردستان دا بوو که  هه ردوو ال له  سه ر ئه و پرێنسیپه  

پێداگر بوون.

رێــکــه وتــی ١٠ی پــووشــپــه ری ٩٤ لــه  درێـــژه ی دیـــدارو 
الیه نه   حیزب و  ده گه ڵ  دێمۆکرات  حیزبی  چاوپێکه وتنه کانی 
حیزبی  هه یئه تێکی  کــوردســتــان،  هه رێمی  سیاسییه کانی 

باڵه کی،  عومه ر  کــاک  له   پێکهاتوو  کوردستان  دێمۆکراتی 
ــی،  ــوه ی ــدامــی ده فـــتـــه ری ســیــاســی و کـــاک ئــیــبــراهــیــم زێ ــه ن ئ
ئه نجومه نی  ســه ردانــی  حیزب  نــاوه نــدی  کۆمیته ی  ئه ندامی 
دیمۆکراتی  پــارتــی  هــه ولــێــری  پــارێــزگــای  ســه رکــردایــه تــیــی 
به رپرسی  نه جار،  کاکه مین  له الیه ن  و  کرد  کوردستان یان 

ئه نجومه ن سه رکردایه تییه وه  پێشوازییان لێ کرا .
ــرس و بــابــه تــی  ــ ــه ن کــۆمــه ڵــێــک پ ــ ـــداره  دوو الی ــ ــه و دی لـ
پێوه ندیدار به  بارودۆخی هه ستیارو ناسکی ئێستای هه رێمی 
کوردستان یان هێنایه  به ر باس و پێکه وه  تاووتوێ یان کردن، 
هه روه ها یه کڕیزی و یه ک هه ڵوێستی نێو ماڵێی کورد له  ئاست 
هه رێمی  هێزه کانی  نێو  له   کێشه کان  چاره سه ری  چۆنیه تیی 
دیکه ی  سیاسییه کانی  الیه نه   هێزو  سه رجه م  کوردستان و 

کوردستان پێداگریی له سه ر کرایه وه .
پاشان باس له  رووداوه کانی سه رسنوور، هه ڵکه وتوو له  
مێکانیزمه کانی  پێوه ندییه دا  له و  کراو  ده وروبــه ر  که له شین و 
سیاسییه کانی  الیه نه   هه ڵکردنی  پێکه وه   ته عامول و  چۆنیه تی 
شێوه یه کی  به   ناوچانه   له و  کوردستان  دیکه ی  پارچه کانی 
ئاشتی ، دیالۆگ و لێکتێگه یشتن هاتنه  به ر باس و قسه و باسیان 

له  سه ر .

کــومــیــتــەی نــــۆڕوێــــژی حــیــزبــی 
سیمینارێکی  کوردستان،  دیموکراتی 
ــز  ــەڕێ ــۆ ب ــی بـ ــالت ــی ــەشــک ســـیـــاســـی- ت
ــەزیـــزی ســکــرتــێــری گشتی  عـ خــالــیــد 
گشتیی  سکرتێری  هێنا.  پێک  حیزب 
ــان له   ــوردســت ــمــوکــڕاتــی ک حــیــزبــی دێ
ته شکیالتی دا  سیاسی  کۆبوونه ویه کی 
ــاری ســتــرۆمــمــێــن، ســەربــە  کــه  لــه  شــ
بــه ڕێــوه چــوو،  ئاکەشهوس  پــارێــزگــای 
ئاڵوگۆره کان  دوایین  له سه ر  باسێکی 
ئێران و ناوچه  پێشکێش  له  کوردستان، 
دیموکڕاتی  حیزبی  خوێنده وه ی  کردو 
کوردستان بۆ ئه و ڕووداوانــه ی هینایه  

به رباس.
ئێواره ی  که   کــۆبــوونــه وه یــه دا  لــه و 
ــۆزه ردان  ــ ج ٧ی  یــه کــشــه مــمــه ،  ڕۆژی 
ــــی ســـــــەدان کـــــه س لــه   ــداری ــه شــ ــ ــه ب ــ ب
ــی حــیــزبــی  ــرانـ ــگـ ــه نـ ــان و الیـ ــ ــدام ــ ــه ن ــ ئ
کۆمه ڵێک  ــان و  ــوردســت ک دیــمــوکــڕاتــی  

سیاسییەکان  الیەنە  نوێنەرانی  میوان و 
خزری  ئەسعەد  سه ره تا  به ڕێوه چوو، 
واڵتی  لە  حیزب  کومیتەی  بەرپرسی 
کرد  بەشدارانی  بەخێرهاتنی  نۆڕوێژ 
بۆ  کــۆبــوونــه وه یــه ی  ــه و  ل مه به ست  و 

به شدرانی کۆبوونه وه که  شی کرده وه .
ــزی لــە  ــ ــەزیـ ــ ــد عـ ــیـ ــالـ پــــاشــــان خـ
بەو  ئاماژە  بە  باسەکەی دا  ســەرەتــای 
هەن،  نــاوچــەکــەدا  لە  گۆرانکارییانەی 
ناوچەیەی  ئــەو  کە  کــرد  لــەوە  باسیان 
قــەیــران و  زۆر  لــەگــەل  تێداین  ئێمەی 
بەاڵم  بەروروویە،  ناڕوون  گۆرانکاریی 
ــی کــورد  ــارودۆخـ ــەڵ ئـــەوەشـــدا بـ ــەگ ل
جــیــددیــتــرەوە  حاڵەتێکی  ــە  ــووەت کــەوت
رۆژهــەاڵتــی  ــە  ب ــەک  ــاژەی ــام ئ وەک  و 
کوردستان، گوتی: کە گرفتی سەرەکی 
ئەوەیە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ئێمە 
یەکگرتوو  گوفتمانێکی  نەمانتوانیوە  کە 
تاوەکوو  بکرێ  دروست  هیوابەخش  و 

ــد بــدەیــنــە دونــیــای  ئــادرەســێــکــی واحــی
لــه و  رۆژهـــــەاڵت.  خــەڵــکــی  و  دەرەوە 
پێوه ندییه دا پێداگریی له سه ر پێویستیی 
سیاسییه کانی  حیزبه   یــه کــگــرتــوویــی 

ڕۆژهه التی کوردستان کرده وه .
باسەکەیاندا  درێــژەی  لە  به ڕێزیان 
لە  هەڵبژاردنانەی  بــەو  ــامــاژەدان  ئ بە 
هیوای  کوردستان  باکووری  تورکیەو 
خواست خەباتی مەدەنی کورد لەو بەشە 
لە کوردستان بەئامانجەکانی خۆی بگاو 
بتوانن لە گۆرەپانی سیاسی و پاڕلمانی 
ئاشتییانە  ــۆگ و  ــال دی بــە  ــەدا  ــ واڵت ــەو  ئ
کــورد  مەدەنییەکانی  ســیــاســی و  داوا 
لەو  بکەن.  دەستەبەریان  گــۆرێ و  بێنە 
پێوەندییەدا ناوبراو باسی لەوە کرد کە 
هەموو خەباتێکی چەکداری لە ئاکام دا 
بۆ ئەوەیە کە تێکەڵ بە خەباتی مەدەنی 
و پەرلەمانی بێ بۆ ئەوەی دەستەبەری 

مافەکان بکەی.

تــه وه رێــکــی دیکه ی  لــه   بــه ڕێــزیــان 
ڕووداوەکانی  به   ئاماژه   به   باسه که یدا 
رابــردووی سه ر سنوور،  مانگی  چەند 
ــاژەی بـــــەوەدا کــە پــێــشــگــیــری لە  ــامـ ئـ
ــە الیــەنــێــک نــاکــرێــت و  خــوێــنــڕشــتــن ب
مەسئولییەتێکی  ئیحساسی  هــەمــوو 
مەسئوولییەتێکی  ئیحساسی  ئــێــمــە، 
دەبــێ  پەکەکە  پێویستە.  پەکەکەشی 
لە  بچێتەوەو  خۆیدا  سیاسەتەکانی  بە 
خۆی  خەباتی  کــوردســتــان  ــاکــووری  ب
بە  ئێمه   گوتی  به ڕێزیان  پێبدا.  درێــژە 
ــە خــەبــاتــی هێزە  ــن ــی بــایــەخــەوە دەڕوان
کوردستان،  باکووری  لە  سیاسییەکان 
بەاڵم پێمان وایە دەستێوەردان و حیزب 
دیکە  پارچەکانی  بەش و  بۆ  سازکردن 
ناکاو  پــارچــانــە  ــەو  ئ بــە  هیچ خــزمــەت 
دروست  بۆ  بەربەستیشیان  ئاستەنگ و 

دەکا.
بڕگەی کۆتایی ئەو باسە سیاسییە 

کە  بــوو  پێشنیار  و  پرسیار  کۆمەڵێک 
سیاسییە  الیــەنــە  نوێنەرانی  الیــان  لــە 
ئاڕاستە کاک خالید  کوردستانیەکانەوە 
بەڕێزیانەوە  الیــان  لە  و  کرا  عەزیزی 

وەاڵم درانەوە.
کە  سیمینارەکە  دووەمـــی  بەشی 
باسێکی  و  ئەندامانی حیزب  بە  تایبەت 
ــەشــەشــدا  ــەم ب ــ ــوو، ل ــ ــالتــی بـ ــەشــکــی ت
باسێکی  وێــــڕای  گــشــتــی  ســکــرتــێــری 
تەشکیالتییەکان،  ئەرکە  لەسەر  کورت 
حیزبی  سیاسی  ــەری  ــت دەف سوپاسی 
ئەندامی  بــە  کوردستانی  دێموکراتی 
لــە نــۆڕوێــژ راگــەیــانــد کــە زۆر  حیزب 

حیزبیان  مـــاددی  پشتگیری  چاالکانە 
کردووە و لە هاوکاریی ماڵی بە حیزب 
باسە،  ئەو  دوای  نەکردووە.  دەریغیان 
پێشنیار  و  رەخنە  و  گفتوگۆ  ــای  دەرگ
لەم  و  کــرایــەوە  حیزب  ئەندامانی  بــۆ 
چاالکانە  حیزب  ئەندامانی  بەشەشدا 
قسە  و  کرد  بڕگەشیان  ئەو  بەشداری 
ــێــک بــــاس و خــواســی  لـــەســـەر کــۆمــەل
پێوەندیدار  باسی  تەشکیالت و  دەرون 
ــە داهـــاتـــووی کـــاروبـــاری حــیــزبــی و  ب
سیاسییەکانی  هەڵوێستە  هــەروەهــا 

حیزبی دێموکرات کرا.

مام برایم په یڕه وان، پێشمه رگه ی  
حــیــزبــی دێــمــوكــراتــی  كــوردســتــان، 
پیری   هۆی   به   پووشپه ڕ   8 شه وی 
ژیـــان و  لــه   ــی  ــااڵوای م نه خۆشی  و 

هاوڕێیانی  كرد.
مام برایم ساڵی  ١٣٢٤ له  ئاوایی 
له   ســه رده شــت  ــاری   شـ بێشاسپی  
دایك بوو، ساڵی  ١٣٤٦ پێوه ندیی به  
حیزبه وه  گرت و ساڵی  ٥8 به  ڕه سمی 
به  شێوه یه كی   ئەو  پێشمه رگه.  بۆته  
ڕێك و پێك كارو تێكۆشانی  كردوه و 
ــی  حــیــزبــەکــەی  ــان ــرۆزه ك ــی ــه  پ ــه رك ئ

به ڕێوه  بردووه .
ــمــی  خــوالــێــخــۆشــبــوو  ــرای ــام ب مـ
پێشمه ره یه كی  دلسۆز، به  بیروباوه ڕ 

تا بڵێی  حیزبی بوو.
شارستانی   كومیته ی   لــه   ئــەو 
ــای   ــزگ ــارێ ــزی  پ ــێ ــت و ه ــه رده شــ ســ
ــیـــزب و نـــەتـــەوەکـــەی  خــزمــەتــی حـ
دەکردو به  هۆی  دڵسۆزییەوە چەند 

جارێکیش تەشویق کراوە.

له  کۆڕی پرسه و سه ره خۆشیی 
مام برایم دا که  به  به شداریی سه دان 
پێشمه رگه کانی  ــادرو  ــ ک ــه   ل کـــه س 
ــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان  حــیــزبــی دێ
به ڕێوه چوو، کاک مسته فا مه ولوودی، 
حیزبی  گشتیی  سکرتیری  جێگری 
وتارێکی  له   کوردستان  دێموکڕاتی 
کورتدا خزمه ت و تێکۆشانی ده یان 

ساڵه ی مام برایمی به رز نرخاند.

هەر ڕۆژەی لە شار و ناوچەیەک و لەبەرچاوی 
ئەو  کەمتەرخەمەکانی  بێتەفاوەت و  دامودەزگا 
دەبێتە  کوردستان،  جوانی  سروشتی  ڕێژیمە 
خەڵکی  گوماناوی.  سووتمانی  ئاگر و  ئامانجی 
کوردستان، کە لە ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەرکاری 
خۆیان  مافەکانی  داوای  ئیسالمییەوە،  کۆماری 
کۆنەپەرستی  دیــکــتــاتــۆری و  تەسلیمی  کـــرد و 
نەبوون، هەر وا لە بێبەشی و بێمافی دا ڕاگیراون و 
هەڵوێستی  ــەی  ــۆڵ ت ــۆر  ــۆراوجـ جـ ــوەی  شــێ ــە  ب

ئازادیخوازانەیان لێ دەکرێتەوە.
ــە چــۆک  ــان ب ــەاڵم ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســت بـ
دانەهاتوە. لە هەر دەرفەتێک بۆی هاتووەتە پێش 
ســوودی  خــۆی  پەیامی  ویست و  دەربڕینی  بۆ 
وەرگرتوە. هەر کات کەمترین دەرەتانی هەبووە 
پێگەیشتوویی  مەدەنی،  هێمنانە و  شێوەیەکی  بە 
خۆی و سووربوونی لە سەر داواکردنی ژیانێکی 
ئازاد و بە دوور لە ستەم و چەوسانەوە، پێشان 
چاالکییەکانی  نەورۆزییەکان،  بۆنە  داوەتـــەوە. 
تایبەت بە پاراستنی ژینگە، تێکۆشان لە ڕاستای 
مــنــدااڵن و  بــەرامــبــەر  تــیــژی  تــونــد و  نەهێشتنی 
ــان، وەســتــانــەوە بە دژی بــاوکــردنــەوە و بە  ژن
کارهێنانی ماددە سڕکەرەکان، هەوڵی دڵسۆزانە 
بۆ پاراستن و بەرەوپێشبردنی زمان و کولتووری 

کوردی و ڕێزگرتن لە سامانە ئەدەبی  و هونەری و 
نەتەوەی  گــەڵ  لە  هاوپیوەندی  زانستییەکان، 
کورد لە بەشەکانی دیکە، بەڵگەی زیندوویی و بە 

چۆکدانەهاتوویی گەلەکەمانن. 
ئەمساڵ لە بارودۆخێک دا بەرەو یادی تیرۆری 
د.قاسملوو دەچین کە لە سۆنگەی پەیڕەوکرانی 
سیاسەتی چاالککردنەوەی تێکۆشان لە نیوخۆی 
ڕۆژهەالتدا، هیوا و هومێد بە هێزی پێشمەرگە و 
کۆمەاڵنی  نێو  لــە  تــیــکــۆشــەران  ئــامــادەبــوونــی 
خەڵکی کوردستان دا، ڕوو لە هەڵكشانە. حیزبی 
پیداگرتنەوە و  وێــڕای  کوردستان  دیموکراتی 
سەر  لە  خۆی  شێلگیربوونی  دووپاتکردنەوەی 
داوا  ــەوەر،  ــت ــەاڵت ڕۆژه تیکۆشانی  سیاسەت و 
ڕێبەر  د.قاسملووی  تیرۆری  ساڵەی   ٢٦ دەکــا 
بکرێ بە دەرفەتێک بۆ نواندنەوەی هاوپێوەندیی 
ڕێبەرە  ئەو  ئامانجەکانی  گەڵ  لە  نەتەوەکەمان 
مەزنە کە ڕزگاریی خەڵکی کوردستان لە ستەم 
و دیکتاتۆریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.

خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
٢٢ی  لە  ئەمساڵیش  ئەوەیە  چاوەڕوانیمان 
خۆتان  وەفــاداریــی  یەکگرتوویی و  پووشپەڕدا ، 
د.قاسملوو،  شەهید  ڕێــبــەری  ئامانجەکانی  بە 
لەهەڵوێستێکی خەباتگێڕانە و ڕاشکاوانەدا پێشان 

بدەنەوە. لەم پێوەندییە دا وێڕای پێداگرتنەوەمان 
حەرەکەتانەی  چــاالکــی و  ئــەو  هەموو  ســەر  لە 
یادی  بەرزڕاگرتنی  بۆ  رابـــردوو دا  سااڵنی  لە 
د.قاسملوو بەڕێوەچوون، داواتان لێ دەکەین لە 
رۆژی ٢٢ی پووشپەڕ دا، شەقام و بازاڕ بایکۆت 
بکەن. بۆ ئەوەی مانگرتنی گشتی و داخرانی بازاڕ 
وەکوو هەڵوێستێکی گشتی لەم بۆنەیە دا دووپات 
بێتەوە، پێویستە لە چوون بۆشەقام و بازاڕ خۆ 
بپاریزن و بەم جۆرە هاندەر و هاوکاری خاوەن 

دوکانەکان لە داخستنی دوکان و بازار دا بن.
خــەڵــکــی ڕۆژهـــــەاڵتـــــی کـــوردســـتـــان بۆ 
لە  بەربەرەکانییەی  خەبات و  ئەو  بەردەوامیی 
گەڵ  لە  دژایــەتــی  بە  جــۆراوجــۆردا،  گۆڕەپانی 
ستەم و سەرکوت و بۆ بەرگری لە ماف و ئازادییە 
پێویستیان  دەبــەن،  پێشی  بــەرەو   ، ڕەواکانیان 
لە  دیکە  بەشکۆی  دیمەنێکی  نیشاندانەوەی  بە 
خۆیان  دانەهاتوویی  بەچووک  یەکگرتوویی و 
ــەک ٢٢ی پووشپەڕی  بــە هــەمــوو الی بــا  هــەیــە. 
بــە دەرفــەتــێــکــی گــونــجــاو بۆ  ئــەمــســاڵ، بکەین 
وەڕێخستن و نواندنی ئەم هەڵویستە خەباتگێڕانەو 

نەتەوەیییە. بەو هیوایە.

حیزبی دیموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
15ی پووشپەڕی 1394
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دێموکرات لە حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکان

كۆچی  دوایی پێشمه رگه یه كی  
حیزبی دێموكراتی  كوردستان
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رێــکــخــراوی  شاندێکی   ٩٤ پــوشــپــه ری  ڕێــکــەوتــی  ١ی 
خێرخوازیی نێوده وڵه تیی “ئاشتی” به سه رپه رستیی سه رۆکی 
به  و   ” نه قشبه ندی  سالح  محه ممه د  دلێر   ” رێکخراوه که  
پێوه ندییه   عه بدوڵڵه  به رپرسی  ره شید  ئیبراهیم   هاورێیه تی 
به رپرسی  ئــه لــکــوردی  به سمه   دوکــتــۆر   ، نیشتمانییه کان 
پێوه ندییه  عه ره بییه کان و، کارزان کاکه جوان ئه ندامی مه کته بی 
راگه یاندن سه ردانی ده فته ری نوێنه رایه تیی حیزبی دێمۆکراتی 
زێوه یی  ئیبراهیم  الیه ن  له   و  کرد  له هه ولێریان  کوردستان 
زۆر  دانیشته دا  له و   . لێکرا  پێشوازییان  حیزبه وه   نوێنه ری 
چه مکه کانی  و  کورد  به پرسی  پێوه ندیدار  ته وه ری  و  بابه ت 
دێمۆکراسی ، مافی مرۆڤ ، ئاشتی و به تایبه ت پێشێلکردنی 
مافه کانی مرۆڤ له  رۆژهه اڵتی کوردستان و ئێران و واڵتانی 
ده ورووبه ر هاتنه به ر باس و قسه یان له سه ر کرا . سه رۆکی 
رێکخراوه ک له بابه ت ئه رکی رێکخراوه  که  له ئاستی هه رێمی 
ره ساله ته  ئه و  به تایبه ت  و،  جیهاندا  ناوچه و  و  کوردستان 
کردنه وه یه کی  روون  ده که وێته  سه رشانیان   مرۆڤایه تییه ی 
پێشکه ش کرد و پێداگری له سه ر چه سپاندن و جێگیرکردنی 

ئه و چه مکانه کرده وه .

و  ئێران  له  ســه ر  بابه تێک  له   زێوه یی  ئیبراهیم  ــر  دوات
ئینکاری  به  سیاسه تی  ئــامــاژه ی  کوردستاندا  رۆژهــه اڵتــی 
کۆمه اڵیه تییەکانی  و  فه رهه نگی  سیاسیی،   ، مافه نه ته وه یی 
له  قامکی  پێوەندییەدا  لــه و  و  کــرد  له ئێران  کــورد  خه ڵکی 
خه ڵکی  کوشتنی  نیشتمانپه روه رو  الوانـــی  ئێعدامی   ســه ر 
و  کــرد  سنور  لــه ســه ر  هه ڵکه وتوو  کوڵبه ر  زه حمه تکێشی 
هیوای خواست که  رێکخراوی ئاشتی خێرخوازی زیاتر له وه 
 پێشێلکارییه کانی مافی مرۆڤ و به تایبه ت شکه نجه ، ئێعدام و 
به رنامه ی  بخاته   کوڵبه رانی رۆژهه اڵتی کوردستان  کوشتنی 

کاری خۆی و رووماڵیان بکاو لەقاویان بدات .

رێکه وتی ٢٧ی ژوئه نی ٢٠١٥ لە بەر دەرگای 
لە  نەتەوەیه کگرتوەکان  ڕێکخراوی  سەرەکی 
کردنی  مــەحــکــووم  و  ــەزار  شــەرم بــۆ  ژێنێف، 
ڕەوتی گرتن، ئەشکەنجە و ئێعدامی بەندکراوانی 
سیاسی و بە تایبەت ئێعدامی چاالکی سیاسیی 
کورد و ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان، 
شەهید مەنسوور ئاروەند و هەروەها گەیاندنی 
دەنگی ناڕەزایەتی خەڵکی کوردستان بە گوێی 
کۆڕوکۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان و بە تایبەت دام 
نەتەوەیەکگرتووەکان  ڕێکخراوی  ودەزگاکانی 
دەکــا،  جیهان  واڵتانی  هەموو  نوێەرایەتی  کە 
لەو  بــەڕێــوەچــوو.  بــەرفــراوان  خۆپیشاندانێکی 
حیزبی  سویسی  کۆمیتەی  کــە  خۆپیشاندانە 
دێموکراتی کوردستان و ناوندی ماف لە ژێنێف 
لە  کەس  دەیــان  بە  کردبوو،  بۆ  ئامادەکارییان 
نوێنەر  کوردستان،  هەرچوارپارچەی  کوردانی 
ناوه ند  و  ئەندامانی چەندین حیزبی سیاسی  و 
مــافــەکــانــی مرۆڤی  پـــارێـــزەری  و ڕێــکــخــراوی 

کوردستانی و ئێرانی تێدا بەشدار بوون.

سوئێد
رێکه وتی ٦ی پووشپەرێ ١٣٩٤ی هەتاوی، 
لە  ئاروەند،  مەنسووری  شەهید  بۆ  کۆڕیادێک 
الیەن کۆمیتەکانی سوئێد و وێسترۆسی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان و بنەماڵەی ئەوە شەهیدە 

لە شاری ” وێسترۆس” پێکهات.
کۆڕەکە بە سروودی نیشتمانی ئەی رەقیب 

و خولەکێک بێدەنگیی ده ستی پێکرد و
تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی  پــەیــامــی  دواتـــر 
مەنسووری  کــرانــی  ئێعدام  بــۆنــەی  بــە  حیزب 

ئارەوەند خوێندرایەوە.
ــێــری حــیــزبــی  ــزی ســکــرت ــەزیـ ــدی عـ ــی ــال خ
بۆنەوە  بەو  وتارێکی  کوردستان  دێموکراتی 
کردنی  مــەحــکــووم  ویـــڕای  و  ــرد  ک پێشکەش 
ئێعدامی الوانی کورد لە الیەن رێژێمی ئیسالمیی 
ناهاودەنگیی  و  پەرتەوازەیی  باسی  ئێرانەوە، 
کوردستانی  رۆژهــەاڵتــی  سیاسییەکانی  هێزە 

کرد.
مەال محەمەدی جوانڕۆیی لە وتارێکدا باسی 
هێنانە رووی کێشەکانی رۆژهەاڵتی  پێویستیی 
بنەماڵەی  ــاری  وت پاشان  و  کــرد  کوردستانی 

شەهید مەنسوور ئاروەند، خوێندرایەوە.
دواتر مامۆستا ئاشق به  وتارێکی کورت و 

دوو به شدارێکی دیکه ی کۆڕیاده که  بوو.
ــی و  ــان ــوردســت ــن ڕێـــکـــخـــراوی ک ــدی  چــەن
وتــاریــان  و  پــەیــام  و  بــرووســکــە  کەسایەتیش 

پێشكەش کرد 

یوتوبۆری
ڕێکه وتی ٢٠١٥/٦/٢٧ی زایینی، به  مه به ستی 
مه حکووم کردنی ئێعدامی مه نسوور ئاروه ند، له  
حیزبی  یۆتۆبۆری  کومیته ی  بانگهێشتنی  سه ر 
له  الیه ن  دێموکراتی کوردستان خۆپێشاندانێک 
به ریوه   دانیشتووی رۆژئاوای سوئێد  کوردانی 

چوو.
خۆیان  ناڕه زایه تی  ده نگی  خۆپیشانده ران 
له   که   گه له که مان  رۆڵه کانی  ئێعدامی  دژی  له  
رۆژهه اڵتی  له   ئیران  ئیسالمی  کۆماری  الیه ن 

کوردستان ، به رێوه  ده چێ ده ربڕی 

ئوتریش 
کوردانی  الیەن  لە   ٢٦-٦-٢٠١٥ رێکه وتی 
ئوتریش  پایتەختی  وییەن  شــاری  دانیشتووی 
له وێ  که   هات.  پێک  شارە  ئەو  نێوەڕاستی  لە 
له  الیــه ن  حیزب و  بابه ت  دا چه ندین وتــار و 
له م  بەشداربووەکانەوە  کوردستانیە  ڕێکخراوە 
پێوه ندییه دا خوێندرانه وه  و کۆماری ئیسالمییان 
به  هۆی پێشێلکردنی مافی مرۆڤه وه ، مه حکووم 
کرد. پاشان  به شدارانی خۆپیشاندانه که  بە بەرز 
شەهید  وێنەی  و  کوردستان  ئااڵی  کردنەوەی 
تــووره یــی  و  نــاڕەزایــەتــی  ــد  ــاروەن ئ مەنسوور 
خۆیان دژ بە سیاسەتی دژی مرۆڤانەی کۆماری 

ئیسالمی نیشاندا.

فینالند 
ــی ژمــارەیــەکــی بــەرچــاو لە  ــەشــداری ــە ب ب
و  فینالند  واڵتـــی  نیشتەجێی  رۆژهــەاڵتــیــانــی 
لەو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەندامانی 
واڵتە، ئاکسیۆن و خۆپێشاندان دژ بە ئیعدامی 
شەهید مەنسوور ئاروەند و بۆ ئازادیی سەرجەم 
رۆژهــەاڵتــی  و  ئــێــران  لــە  سیاسی  زیندانیانی 
بەڕێوەچوو.  هێلسینکی  شاری  لە  کوردستان، 
دووشەممە  رۆژی  پاشنیوەڕۆی  ١ی  کاتژمێر 
دانی  بە  خۆپێشاندەران   ،٢٠١٥ ژوئەنی  ٢٢ی 
دەبــێ  سیاسی  »زیــنــدانــی  وەک  دروشمگەلی 
ئازادی – بژی کوردستان«  بکرێ، بژی  ئازاد 
لە بەردەم سەفارەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

کۆبوونەوە.
عەزیز شێخانی بە زمانی فینالندی سەبارەت 
بە کارنامەی نیگەتیڤ و پڕ لە تاوانی کۆماری 
ئیسالمی لە سەرکوت و ئەشکەنجە و ئیعدامی 
قسەی  کوردستان،  تێکۆشەرانی  و  جیابیران 
خۆپێشاندانەکەی  و  ئاکسیۆن  ئامانجی  و  کرد 

راگەیاند.
فیدراسیۆنی  لــە  نــەهــری«  »واڵت  پــاشــان 
پەیامی  فینالند  کــوردســتــانــیــەکــانــی  کــۆمــەڵــە 

خۆپێشاندەرانی بە زمانی فینالندی راگەیاند.
کۆمیتەی  ــرســی  ــەرپ ب رەســـوڵـــی  کــەریــم 
بڕیارنامەی  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی 
وێــڕای  تێیدا  کــە  خــوێــنــدەوە  خۆپێشاندەرانی 
مەنسوور  شەهید  ئێعدامی  کردنی  شەرمەزار 
ئیران،  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــەن  الی لــە  ئــاروەنــد 
توانایی  لە  تا  کرابوو  فینالند  دەوڵەتی  لە  داوا 
و نفووزی دیپلۆماتیکی خۆی روو بە کۆماری 
ئیسالمی کەڵک وەرگرێ بۆ ئەوەی ئەو رێژیمە 
کۆتایی بە ئازار و ئەشکەنجەی جیابیران بێنێ 
و حوکمی ئیعدامی زیندانیانی سیاسی و مەدەنی 

هەڵوەشێنێتەوە. 
دروشمی  خوێندنەوەی  بــە  خۆپێشاندان 
جۆراوجۆر دژی کۆماری ئیسالمی و سروودی 

ئەی شەهیدان کۆتایی پێ هات.

دانمارک
٢١-٦-٢٠١٥ی  ڕێکەوتی  شەممە  ڕۆژی 
زایینی، کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان 
سێدارەدرانی  لە  بۆنەی  بە  دانمارک،  واڵتی  لە 
مەنسور ئاروەند کۆرێکی پێک هینا. ئەو کۆڕەیادە 
بنەماڵەی  ئەندامانی  لە  کــەس  چەند  ــەودا  ل کە 
حیزب  نوێنەری  ئاروەند،  مەنسووری  شەهید 
ژمارەیەکی  و  کوردستانییەکان  ڕێکخراوە  و 
واڵتانی  دانیشتووی  کوردستانیانی  لــە  زۆر 
بە سروودی  دانمارک و سوید بەشدار بوون، 
ــەک خــۆلــەک وەســتــان بۆ  ــەی شــەهــیــدان و ی ئ
تازەی ڕۆژهەاڵتی  یادی شەهیدی  لە  ڕێزگرتن 
ــســور ئـــاروەنـــد و هــەمــوو  ــەن کـــوردســـتـــان م
کوردستان  و  کــورد  سوورخەاڵتی  شەهیدانی 
دانمارک  کۆمیتەی  پەیامی  کــرد.  پێ  دەستی 
کۆمیتەی  بەرپرسی  زەبیحی  هیوا  ــەن  الی لــە 
کۆمیتەی  بەرپرسی  خــوێــنــدرایــەوە.  دانــمــارک 
لە  کوردستان  دیمۆکراتی  حیزبی  دانمارکی 
کۆمیتەی  ــەن  ــەالی ل دا  پــەیــامــەکــەی  درێــــژەی 
سەر  بنەماڵەی  لە  سەرەخۆشیی  دانمارکەوە 
و  ئەندامان  هەموو  و  مەنسور  شەهید  بەرزی 
الیەنگرانی حیزبی دیموکرات و خەڵکی خۆڕاگر 
ــان و شــاری  و نــیــشــتــمــانــپــەروەری کــوردســت
لە بڕگەیەکی دیکەی کۆڕەکەدا  مەهابادی کرد. 
پەیامی پرسە و هاودەردیی حیزب و ڕێکخراوە 
نێردرابوون  بۆنەیەوە  بــەو  کە  سیاسییەکان 
خوێندرانەوە.  هەر لەم برگەیەدا چەند وتەیەک 
لــە الیـــەن کــاک نــاســری پــیــرانــی بــەم بــۆنــەوە 
کە  پەخشانە شێعرێک  کرا. هەروەها  پێشکەش 
لە  تەعبیری  کە  رەحمانیەوە  ئەحمەد  الیەن  لە 
بەندیخانەکانی  لە  نەبەزی شەهید  خۆڕاگری و 
بە  کــرا.  پێشکەش  ــرد  دەک ئیسالمیدا  کــۆمــاری 
بە  برای شەهید  ئاروەند،  دا سمایل  ئەو  دوای 

پیشکەش  وتەیەکی  بنەماڵەکەی  نوێنەرایەتیی 
کرد. سمایل ئاروەند وێڕای ئاماژە بە بیروبڕوای 
شۆڕشگێڕانەوەو نەتەوەیی و ئازایەتیی شەهید 
شەهیدی  برای  بیرەوەریەکی  چەند  مەنسوور، 
گیرایەوە و باسیشی لە وەتەکانی دایکی کرد کە 
گوتویەتی: با کۆماری ئیسالمی تەرمی کورکەم 
ــەر لــە ســەر خــاکــی پــیــرۆزی  نــەداتــەوە خــۆ ه
دا  قسەکانی  درێژەی  لە  نێژراوە«.  کوردستان 
و  کرد  کۆرەکەی  بەشدارانی  هەموو  سپاسی 
بۆ  کرد  دانمارک  کۆمیتەی  لە  خۆشی  دەســت 

پێک هێنانی ئەم کۆریادە بۆ برا شەهیدەکەی.
بەشداری  کە  ڕێکخراونەی  و  حیزب  ئــەو 
ناردبوو،  پەیامیان  و  کرد  پرسەکەیان  کــۆڕی 

بریتی بوون لە:  
بزووتنەوەی گۆران 

– یەکیەتی نیشتمانی کوردستان
– کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

– پارتی دیموکراتی کوردستان
زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێڕی  کۆمەڵەی   –

کوردستانی ئێران
– فدراسیۆنی کۆمەڵەی کوردی دانمارک

– پەژاک
ئەنجومەنی  دانـــمـــارک  نــاوچــەی  لــقــی   –

پشتیوانی لە زیندانیانی سیاسی لە دانمارک
– پارتی ئازادی کوردستان )باکور(

– ئیسیاتیفی کورد لە دانمارک

کۆڵنی ئاڵمان
 ٢٠١٥/٦/٢٠ ــی  ــکــەوت رێ شــەمــمــه  رۆژی 
١٣٩٤ی  ــی  ــ ــۆزەردان ــ ج ٣٠ی  بـــە  بـــەرامـــبـــەر 
هەتاوی کاتژمێر ٣ی دوانیوەڕۆ له الیان هێزه 
کۆڵنی  شـــاری  لــە  جێگیر  کوردستانییەکانی 
ئالمان، کۆبوونەوەیەکی نارەزایەتی بەبۆنەی له 
ئاروەند، چاالکی سیاسی  سێدارەدانی مەنسور 
کورد و ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان 

بەڕێوە چوو.
ــه خــولــەکــێــک  ســـەرەتـــا ئــەکــســیــۆنــەکــە بـ
کوردستان  شەهیدانی  پاکی  گیانی  بۆ  بێدەنگی 
هێزه  هاوبەشی  پەیامی  ئینجا  پێکرد،  دەستی 

کوردستانیەکان خوێندرایەوە.
له درێژەی چاالکییەدا، دەیان نوسخە پەیام 
و وتار به زمانەکانی کوردی و ئاڵمانی بە سەر 
ڕێبوارانی ئەو گۆڕەپانە دا باوکرایەوه. پێویست 
لە کوردانی  بەرچاو  کە کۆمەڵێکی  ئاماژەیە  بە 
و  لــەو خۆپیشاندان  ــەرە  دەڤـ ئــەو  دانــیــشــووی 

ناڕەزایەتییەدا بەشدارییان کرد.

بریتانیا 
کۆمیتەی هاوکاری حیزبە کوردستانییەکان 
 ٢٠١٥ جونی  ٢٠ی  رێکەوتی  شەممە  ڕۆژی 

خۆپێشاندانێکی ڕێکخست.
کۆمەڵێکی  کــە  ــدانــەکــەدا  ــێــشــان خــۆپ ــەو  لـ
لەندەن  دانیشتووی  کوردستانیانی  لە  بەرچاو 
چەندین  بـــوون،  بــەشــدار  تێیدا  ــەری  ــ دەروب و 

سروودی شورشگێری پێشکەش کران.
ــەی شــەهــیــد  ــنـ ــان و ویـ ــتـ ــوردسـ ــاالی کـ ــ ئـ
مەنسوور و بەشێکی دیکەی زیندانیانی سیاسی 
ئێران،  ئیسالمی  ڕێژیمی  چاڵەڕشەکانی  نــاو 
ڕازانــدبــووەوە  سکوێری  ترافلگارد  گۆرەپانی 
بەالی  گۆڕەپانەی  ئەو  ڕێبوارانی  سەرنجی  و 

خۆیدا ڕاکێشابوو.
مەبەستی  بە  و  دا  چاالکییەکە  درێــژەی  لە 
دژی  ــردەوە  کـ ئــەو  ناساندنی  زیــاتــر  هــەرچــی 
ئینسانییەی ڕژیم، دەیان بەیاننامەی کۆمێسیۆنی 
کــوردســتــان،  دیموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی 
پەیوەندیدار بە ئێعدامی ئەو تێکۆشەرەی کورد 
کە وەرگێڕدرابووەوە سەر زمانی ئینگلیسی لە 
گۆڕەپانی  ڕێبوارانی  و  بێگانە  گەشتیارانی  نێو 

بەناودەنگی ترافلگارد سکوێر دا بالوکرایەوە.
ــە پـــۆل پـــۆل لە  ــان ــی ئـــەو گــۆڕەپ ــواران ــب ڕی
خۆپیشاندەران نزیک دەبوونەوە و سەبارەت بە 
وێنەکان و هۆکاری خۆپیشاندانەکە پرسیاریان 
پێویست،  ئاگاداری  وەرگرتنی  پاش  و  دەکــرد 
پشتیوانی خۆیان بۆ خۆپیشاندەران نیشان دەدا.
گرینگی ئەو خۆپیشاندانە لە وەها ڕۆژێک دا 
ئەوە بوو کە جگە لە ڕێژەیەکی یەکجار زۆری 
گەشتیاری ناوخۆیی و دەرەوە کە بەو شەقام 
و گۆڕەپاندا تێپەڕ دەبوون، بوونی فستیڤاڵیکی 
گەورە بوو لە نزیک شوێنی خۆپێشاندانەکە و 
ئــەوەش بووە هۆی ئــەوەی کە هــەزاران کەس 
لەو خەڵکە بێن و پشتیوانی و پشتگیری خۆیان 
گەلەکەمان  ڕزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  بۆ 
هاوکات  و  دەربــڕن  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
بە مەحکووم کردنی ئێعدامی تێکۆشەری کورد 
مەنسوور ئاروەند، ڕق و بێزاری توندی خۆیان 
تێرۆریستی  و  کۆنەپەرست  ڕێژیمی  بــە  دژ 

ئیسالمی ئێران نیشان بدەن.

ڤانکۆڤێری کانادا 
مانگی  ٢٠ی  ــکــه وتــی  ڕێ شــه مــمــه  ڕۆژی 
واڵتی  ڕۆژئـــاوای  له  زایینی،  ٢٠١٥ی  ژوئێنی 
حیزبی  چه ند  الیه ن  له  ڤانکۆڤێر  شاری  کانادا، 
کردنی  مه حکووم  مەبەستی  بە  کوردستانی 
جینایه تی دژی ئینسانی ده سه اڵتدارانی ڕێژیمی 
ئیسالمی ئێران ده رحه  ق به شه هید کردن و له 
و  خه باتکار  ئاروه ند  مه نسووری  دانی  سێداره 
و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تێکۆشه ری 
بۆ ده ربڕینی هاوسۆزی و هاوده ردی کوردانی 
بنه ماڵه  لــەگــه ل  کــانــادا  ڤانکۆڤێری  دانیشتوی 
له  خۆپێشاندانێک  شەهیدە،  ئــەو  ســه ربــه رزی 
ئارتگاله ری  بــه رده م  له  و  شــارە  ئەو  ناوه ندی 
به رزکردنه وه ی  به  خۆپیشانده ران  ڕێکخست. 
مه نسوری  شه هید  وینه ی  و  کوردستان  ئااڵی 
ئاروه ند و پۆستێر ودروشمه کانی دژ به ڕێژیمی 
بــێــزاری خــۆیــان له   ئــێــران  کــۆمــاری ئیسالمی 
رێژیمی  الیه ن  له   سیاسی  زیندانیانی  ئێعدامی 

ئێرانه وه  ده ربڕی. 

رێکه وتی ١٤ی پووشپه ڕ شاندێکی نوێنه رایه تیی حیزبی 
دێمۆکراتی کوردستان له  هه ولێر پێکهاتوو له  ئیبراهیم زێوه یی  
و حسن کاکیلی سه ردانی ژووری پێوه ندییه کانی بزووتنه وی 
گۆران له  هه وڵیریان کرد و له الیه ن هه یئه تێکی بزووتنه وه ی 
گۆران به  سه رپه رستیی زه رده شت مه ال حه سه ن، به رپرسی 
ژووری پێوه ندییه کانی گۆران له  هه ولێر پێشوازییان لێ کرا .

الیه نه ی  هه مه   و  هه ستیار  بــارودۆخــی  دانیشتنه دا  له م 
هه رێمی کوردستان و هه روه ها حیزب  و هێزه  سیاسییه کانیان 
هاتنه   به رباس و دوو الیه نه که  پێکه وه  ئاڵوگۆری بیرورایان 
له  سه ر کردن و هاوهه ڵوێستانه  قامک له  سه ر چه ندوچۆنیی 

مێکانیزمی ده رباز بوون له و دۆخه یان خسته ڕوو.
ئاڵوگۆره کانی  سه ر  له   باسێکی  زێوه یی  ئیبراهیم  دواتر 
و  کوردستان   رۆژهه اڵتی  به   پێوه ندیدار  دوایی  مانگی  دوو 
چۆنیه تیی  و  سه رسنورکرد  رووداوه کانی  ڕوون  به شێوه ی 
سیاسییه  هێزه   نێوان  هه ماهه نگی  و  هاوکاری   ته عامول  و 
 کوردستانییه کان  و به  تایبه ت نیوان دوو الیه نی دێمۆکراتی 
هێنایه  به رباس  و له  سه ر ئه و مه وزوعه ش هه یئه تی حیزبی 
دێمۆکرات  و بزووتنه وه ی گۆران هاوهه ڵوێست  و هاونه زه ر 
هه ڵکردن  پێکه وه   و  ته عاموڵ  ســه ر   لــه   پێداگری  و  ــوون   ب

کرایه وه  .

کانوونی فه رهه نگی ئێرانییەکان له واشینگتۆن مێزگردێکی 
بۆ کاوه ئاهه نگه ری، نوێنه ری حیزبی دێموکڕاتی کوردستان 
سازگارا  موحسین  د.  ئــورووپــا،  یه کیەتیی  کــاروبــاری  بۆ 
مامۆستای  ئارام حیسامی  د.  لێکۆڵه ر و چاالکی سیاسی  و 
زانستی سیاسی له واشینگتۆن له سه ر چۆنیەتیی په ڕینه وه  
بۆ دێموکراسی له ئێران به ئاوڕدانه وه یه ک له بزووتنه وه کانی 

چه ند ده یه ی رابردوو، پێک هێنا.
کاوە ئاهه نگه ری به  ئاماژه ی به دێموکراسی له ئێران له 
گۆشه نیگای مێژووییه وه کرد و گوتی: ئه ساسه ن دێموکراسی 
ئێران  له  دێموکراسی  له  باس  کاتێک  نوێیه  و  دیارده یه کی 
ده وڵه تی  پێکهاتنی  ســه ر  ده که ینه  جه خت  زیاتر  ده کــه یــن، 
مۆدێڕن  و مێژووی هاوچه رخی ئێران. هه ر بۆیه ش بۆ ئه م 

باسه ئیمه ته رکیز له سه ر دوو رێژیمی په هله وی و کۆماری 
سه ر  ده په ڕژێمه  باسه دا  له م  منیش  و  ده که ینه وه   ئیسالمی 
جیهانبینی  وه ک  ده کــرێ  که  رێژیمه  دوو  ئه و  گوتاری  دوو 

ره سمی  و پێناسه کراوی هه ردووکیان ئاماژه یان پێ بکه ین.
رێکاری  هێندێک  ئاهه نگه ری  کــاوە  کۆتاییدا  به شی  له 
دیــالــۆگ،  ــێــران،  ئ سیاسی  مــێــژووی  خه سارناسیی  وه ک: 
بوونی  ئیسالمی،  کۆماری  دژبه رانی  کاری  مێتۆدی  گۆڕینی 
گۆشه نیگای چه ند ره هه ندی و پلۆڕال، پالنی ستراتیژیک، پێک 
قۆناغه  له م  بوون  ده ربــاز  بۆ  دیالۆگ  و  ئاڵترناتیڤ  هێنانی 

هێنایه  به رباس.
پاشان دکتور موحسین سازگارا و ئارام حیسامی  له ر 

مژاری میزگرده که  پێشکه ش به  ئاماده بووان کرد.

زیندانیکرانی سەدیق  ساڵوه گه ڕی  هەشتەمین  بۆنەی  بە 
مرۆڤی  مافی  ڕێکخراوی  بەندکراوی  کەبوودوەند، سەرۆکی 
رۆژهەاڵتی  حیزبەکانی  نوێنەرایەتیی  دەستەی  کوردستان، 
سیاسی  یەکەی  مرۆڤی  مافی  بەشی  سەردانی  کوردستان، 
 و ستراتێژی وەزارەتی دەرەوەی فینالندیان کرد و لەالیەن 
وەزارەتــخــانــەیــەوە  ئــەو  مرۆڤی  مافی  بەشی  بــەرێــوەبــەری 

پێشوازی لێ کرا.
لەو دیدارەدا دەستەی نوێنەرایەتی وێڕای پێشکەشکردنی 
مافی  پێشێلکارییەکانی  ســەر  لــە  تێروتەسەل  راپۆرتێکی 
قانوونانه ی  ئەو  ئێران  و کوردستان، وەرگێڕاوی  لە  مرۆڤ 
سیاسی  و  چاالکانی  ئــەوان  بەپێی  کە  ئیسالمی  کــۆمــاری 
مەدەنی دەستبەسەر، زیندانی  و ئێعدام دەکرێن  و، هەروەها 
ئیسالمی  کۆماری  سیاسی  سیستەمی  سەر  لە  نامیلکەیەک 
وەزارەتی  نوێنەرایەتی  پێشکەشی  ئیران  لە  کورد  پرسی  و 

دەرەوەیان کرد.
دەستەی  مــرۆڤ  مافی  پێشێلکاری  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
نوێنەرایەتیی حیزبە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان، له  

داوانامەیەکیه دا، داوایان لە دەوڵەتی فینالند کرد  تا لە رێگای 
پیوەندیە دیپلۆماتیکییە دووالیەنە و لە رێگای پێوەندییەکانی 
ئەنجومەنی ئورووپاوە ئێران ناچار بکەن واز لە سەرکوت و 
ئازارو ئەشکەنجەی چاالکانی سیاسی  و مەدەنی کورد بێنێ. 
لەبەرچاوگرتنی  بە  کە  داواکــرا  فینالند  واڵتــی  لە  هەروەها 
پاراستنی  مــەڕ  لە  خۆیان  دەرەوەی  سیاسەتی  دۆکترینی 
ئازادکردنی سەدیق  بۆ  مافی مرۆڤ، هەموو هەوڵی خۆیان 
کوردستان  مرۆڤی  مافی  رێکخراوی  سەرۆکی  کەبوودوەند 

وەگەڕ بخەن.

سه ردانی رێکخراوی خێرخوازیی نێوده وڵه تیی
 “ئاشتی” له  نوێنه رایه تی حدک له  هه ولێر

سەردانی هەیئەتێکی نوێنەرایەتیی حدک لە هەولێر لە 
ژووری پێوەندییەکانی بزووتنەوەی گۆڕان

خۆپێشاندانی کوردستانیانی ده ره وه ی واڵت، دژ بە حوکمی سێدارەی مەنسوور ئاروەند
بەردەم بارەگای ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ژنێف 

میزگردێکی سیاسی سه باره ت به چۆنیەتیی په ڕینه وه 
 بۆ دێموکراسی له واشینگتۆن

سه ردانی دەستەی نوێنەرایەتیی حیزبە 
رۆژهەاڵتییەکان له  وه زارەتی دەرەوەی فینالند
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ئارەش لورستانی
و بۆ کوردی: ئاڵەشین

پــێــشــه وا قـــازی مــحــه مــمــەد رێــبــه ری 
ڕه وتێکه ، که  به  مودێرنیته ی کورد نا ودێر 
ده کرێ، بزاڤێکی مودێرن که  پاش له  سه ر 
ره زاشا  دوورخستنه وه ی  و  البــردن  کار 
کــاروبــاری  ئــیــداره ی  و  کۆنترۆڵ  توانی 
حیزبی  بگرێ،  بــه ده ســتــه وه   کوردستان 
و  دابمه زرێنێ  کــوردســتــان  دێموکڕاتی 
یــه کــه م جــار لــه  مــێــژووی گه لی کــورددا 
کۆماری رابگه یه نێ. پێشه وا قازی محه ممه د 
که   کوردستانه   ســه رکــۆمــاری  یه که مین 
بۆ  ملی  لــه گــه لــه کــه ی  بــه رگــری  پێناو  لــه  
چاره نووسێکی تراژیک راکێشا و به  هۆی 
له   فیداکارییه کانی  و  خۆڕاگری  داهێنان، 
مێژوو، زه ین و ویژدانی نه ته وه ی کورددا 
وه ک ئوستوره یه کی مه زن و سیمبولێکی 

هه رمان تۆمار بووە.
ــور  ــتـ قـــاســـمـــلـــوو و دوکـ دوکــــتــــور 
شه ڕه فکه ندیش ئه و دوو رێبه ره ی حیزبی 
دێموکڕاتن که  توانییان له  قۆناخێکی زۆر 
شۆڕشی  لــە  ــاوی دا  ــران ــه ی ق و  هه ستیار 
57ەوە تا تیرۆری میکۆنووس )پوشپه ڕی 
1372 هه تاوی( بزاڤی میللیـ  دێموکڕاتیکی 
زیاتر  هێرشی  بکه ن.  رێبه رایه تی  کــورد 
بۆ  خومه ینی  سه ربازانی  ده یەی  یه ک  له  
خۆڕاگری  رووبه رووی  کوردستان  سه ر 
و  هیوا  که   بــوویــه وه   گه لێک  به رگری  و 
دوو  ئه م  و  دێموکڕات  حیزبی  ئۆمێدیان 
قاسملوو  دوکتور  تیرۆری  بوو.  رێبه ره  
له  ئوتریش به  ده ستی دیپلوماتیکاره کانی 
تیرۆری  پــاشــان  و،  ئیسالمی  کــۆمــاری 
ریستورانی  لــه   شــه ره فــکــه نــدی  دوکــتــور 
تیرۆریسته کانی  ده ســتــی  بــه   میکونوس 
کۆماری ئیسالمی، دیسان چاره نووسێکی 

تراژیکی به  سه ر ڕێبه رانی کورد هێنا.
ــازی مــحــه مــمــه د، دوکــتــور  پــێــشــه وا قـ
سێ  شه ڕه فکه ندی  دوکتور  و  قاسملوو 
هه رمانی  ئوستووره ی  سێ  و  سیمبول 
گه لی کوردن، که  ئەگەر بمانەوێ لە بزاڤی 
دەبێ  بگەین؛  کورد  دێموکراتیکی  ـ  میللی 

بیانناسین. 
ده وتــرێ:  فه لسه فه دا  و  ئه ده بیات  له  
ــه ، بێ  ــی ــه و گــه لــه ی ئـــوســـتـــووره ی ن ــ »ئ
گه لی  تێگه یشتنی  بۆ  که واته   شووناسه .« 

کورد، ده بێ تێگه یشتنێک لە دروستمان له  
ئوستووره کانی ئه و گه له  هه بێ.

ئــه و پــرســیــاره ی بــه  زه یــنــی مرۆڤی 
خه باتگێڕدا  تاکێکی  تایبه ت  به   ئه مڕۆدا، 
ــه کــه  ره نــگــه  پرسیار  ــەوەی ئ تــێــده پــه رێ 
ئێستادا  هه لومه رجه ی  لــه م   ئایا  بکرێ، 
سیمبۆل و ئوستووره  ساز ده کرێ؟ کێ 
و له  چ هه لومه رجێکدا ده بێ به  ئوستوره  

و سیمبول ؟
ــه  گـــۆڕێ  ــت  یـــه کـــه م بــابــه تــێــک کـــه  دێ
، هــه لــومــه رجــی  تــاووتــۆیــه   و شــایــانــی 
کۆمه اڵیه تی و بارو دۆخی کۆمەڵگەیەکە، 
کە بۆ گه یشتن به  ماف مرۆییه کانی خۆی 
خه بات ده کا. بۆ وێنه  کاتێک ره زاشا ناچار 
بوو ده سه اڵت بدا به  کوڕه که ی و پادشای 
نه بوو،  واڵتــی  ئــیــداره ی  توانایی  الویــش 
کاتێک هێزه  رۆژهه اڵتی و رۆژئاواییه کان، 
له   کرد،  داگیر  ئێرانیان  به رینی  به شێکی 
به شێکی رۆژهه اڵتی کوردستان )موکریان( 
ــه گــۆرێ، بــوون   ــت ــه اڵت دێ بــۆشــایــی ده ســ
محه ممه د   ــازی  ق پێشه وا  هه وڵه کانی  و 
هه روه ک له  مێژووی گه لی کورددا تۆمار 
ده بێته   وه رچەرخانه  که   خا ڵێکی  کــراوه ؛ 
کۆمه اڵیه تی  هێزی  وزه و  ئــه وه ی  هــۆی 
مەبەستداردا  ئاراستەیەکی  و  ئاقار  بە 
بۆ  کە  بئافەرینێ  مێژوویەک  و  بجووڵێ 
هەموو گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی 
و  بەخۆیی  متمانە  هێمای  کــوردســتــان 

شانازییە. 
ــگــە هــەنــدێــک جــار  مــژارێــکــی کــە ڕەن
کە  ئەوەیە  مشتومڕ،  و  باس  جێی  ببێتە 
ئایا هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی 
وەک  سیمبۆلێکی  یــا  ئوستورە  ئـــەوەی 
پێشەوا قازی محەمەد بخوڵقێ، یان ئەوەی 
بە  دەبێ  خۆیەوە  توانایەکانی  بە  مرۆڤ 
هەلومەرجە  و  کۆمەڵگە  و  ئــوســتــوورە 
ئاراستەیەکی  بـــەرەو  کۆمەاڵیەتییەکان 

تایبەت رێنوێنی و رێبەری دەکا؟  
کۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  کاتێک  هەتا 
ئوستوورەبوون  و  بە سیمبۆل  بوون  بۆ 
بۆ تاکەکەس نەڕەخسێ، قەت ناتوانێ ئەو 
چونکی  بگێرێ،  بەرپرسایەتییە  و  دەور 
بەهرە  خاوەن  و  بەتوانا  زۆر  کەسانێکی 
هەبوون کە نەیانتوانیوە بەم پێگە و پەلە 
بگەن و، لە الیەکی دیکەشەوە لەمێژوودا 
هەلومەرجی  لە  کە  هــەبــوون  کەسانێک 
و  ئوستوورە  بە  ببن  توانیوییانە  لەباردا 

سیمبول.
ئەگەر  قاسملوو  ــور  ــت دوک وێــنــە  بــۆ 
حیزبی  نەهاتبایە  ــوودەوە  ــ ت حیزبی  لــە 
دێموکراتی کوردستان، رەنگبوو نەیتوانیبا 

ئەم دەور و ڕۆڵە دیار و مەزنە بگێڕی، 
بارزانی  مستەفای  مەال  نەمر  ئەگەر  یان 
و هــاورێــکــانــی نــەچــوبــانــە رۆژهـــەاڵتـــی 
بناخەی  نەیانتوانیبا  قــەت  کــوردســتــان، 

شۆڕشێکی بەم شێوەیە مەزن و بەربەرین 
لە باشووری کوردستان دابڕێژن. کاتێک 
و سیمبول  ئــوســتــوورە  کــۆمــەڵــگــەدا  لــە 
ئەرێنییە  تایبەتمەندییە  هــەیــە،  بــوونــی 
فیداکاری  دڵــۆڤــانــی،  وەک  مرۆییەکانی 
بەرزدا  ئاستێکی  لە  هتد   .... و  بەزەیی  و 
کۆمەاڵیەتی  ئەدەبیاتی  و  دەنوێنن  خۆ 
کە  ئەدەبیاتی حەماسییە،  قۆناخەش،  ئەو 
توێژە  کەفوکوڵی  هەڵخڕانی  هۆی  دەبێتە 

جۆراوجۆرەکانی خەڵک.

ــدان و  ــەوە ســەرهــەڵ ــک ــە الیــەکــی دی ل
هەماهەنگ  ــۆ  ب ــوورە  ــوســت ئ کـــارکـــردی 
کــردنــی کــۆمــەڵــگــە و بـــەرزکـــردنـــەوەی 
هەروەک  کە  ئەوەیە  کۆمەڵگە  چۆنایەتی 

ئوستوورە  کۆمەڵگەکان  هەموو  دەوترێ 
وەردەگرن  و تەنانەت ناتوانن لەو مژارە 

خۆ ببوێرن.
ئێستادا  هەلومەرجی  لە  کــورد  گەلی 
ئوستوورە  و  دیــار  شوناسێکی  خــاوەن 
ئەمڕۆ  نــەوەی  کە  ناسراوە  سیمبۆلی  و 
میللی  بزاڤی  پێشەوەبردنی  بۆ  دەتوانێ 
کەڵک  ئاسانی  بــە  خــۆی  دێموکراتیکی 
ــری، ئـــەوان  ــ ــگ ــ ــە وەرب ــ لـــە هــیــز و وزانـ
خــوڵــقــانــدوویــانــە و، خــەبــات و شــۆڕش 

بەرەو  نوێتردا  هەلومەرجی  و  قۆناغ  لە 
شرۆڤەی  بخا.  پێش  ئامانج  بە  گەیشتن 
دێموکراتیکی  میللی  بــزاڤــی  ــارودۆخــی  ب
کورد نیشان دەدا لە کاتی ئێستادا نیشانە 
خوڵقانی  و  سەرهەڵدان  بۆ  سیگناڵێک  و 
نــاکــرێ.  بـــەدی  ئــوســتــوورە  و  سیمبول 
ــەتــی کــۆمــەاڵیــەتــی و شــیــرازە  ــنــدووی زی
پێکهاتەیەکی  گــەلــێــک،  مــێــژوویــیــەکــانــی 
جۆراوجۆر،  بەشی  لە  پێکهاتوو  تۆکمەیە 
بەشێکی  تەنیا  ئوستوورە  و  سیمبۆل  کە 
ــەرکــی کــۆمــەاڵیــەتــیــش  پــێــک دەهــێــنــن و ئ
لە  کـــە   فــاکــتــۆر  کــۆمــەڵــێــک  ــە  ل بریتییە 
و  ببێ  ئەکتیڤ  لەباردا  و  شیاو  کاتێکی 
بجوڵێ. لە هەلومەرجی ئەمڕۆدا پێویستی 
راستەقینەی بزاڤ، کەڵکوەرگرتن لە هێزە 
و  گرووپی  شێوەی  بە  کۆمەاڵیەتییەکانە 
سیاسی  نزیکبونەوەی  کە  ــەرەوەزی،  ــ ه
بێگومان  و  لێدەکەوێتەوە  فەرهەنگی  و 
بۆ  پوتاسییەلەکان  گرینگترین  لە  یەکێک 
پێشەوەبردنی بزاڤی میللی ـ دێموکراتیکی 
کـــورد کــە بــوونــی هــەیــە، ســەرنــجــدان و 
سیمبۆل  لــە  کــەڵــک وەرگــرتــن  و  ناسین 
لە  کە  نەتەوەیە  ئــەو  ئوستوورەکانی  و 
کۆمەاڵیەتیدا  هەلومەرجی  ــن  ــری دژوارت
پشتگوێ  کە  ڕاپــەڕانــدوە،  خۆیان  ئەرکی 
ــە هـــەر کــام  ــا گــریــنــگــی نــەدان ب خستن ی
ــە هــۆی  ــت ــێ ــە دەب ــان ــژووی ــێ لـــەو بــنــەمــا م
ــەوەی تــێــچــووی بـــزاڤ یــان  ــوونـ ــەرزبـ بـ

قەیرانی چاالکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی.
ــی  ــان ــەک ــۆل ــب ــم ســی و  ئــــوســــتــــوورە 
ــووەی  ــەب ن جــیــا  بەشێکی  نـــەتـــەوەیـــەک، 
دەبێ  کە  گەلێکن  ناسنامەی  و  شووناس 
بە کۆمەڵگە و نەوەکانی ئەمڕۆ و داهاتوو 
مەزنی  و  بـــەرزی  ــەاڵم  بـ بناسێندرێن، 
دروست  شرۆڤەی  لە  نابێ  کەسانە  ئەو 
داوەری  رەکێشی  و  بخەنەوە  دوورمــان 
و  ئوستوورە  ئەگەر  بکەن.  ئیحساسیمان 
سیمبۆلەکانی گەلی کورد بۆ یەکڕیزی و 
جۆراوجۆرەکانی  توێژە  و  چین  یەکێتی 
بە  پەرەپێدان  و  کوردستان  کۆمەڵگەی 
بەکار  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بەشداری 
ساڵمەتی  بە  هێوامان  دەتوانین  بهێنرێ، 
سترەکچەری بزوتنەوە هەبێ، بەاڵم ئەگەر 
بیانەوێ  هەموویان  کۆمەڵگە  تاکەکانی 
ببن بە سیمبول و ئوستوورە، بە کردەوە 
تاکگەرایی و لێک دابڕان و  پڕش و باڵوی 
لێدەکەوێتەوە  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
و تاکە ئاکامی ئەم رەوشــەش هــەرەج و 
مەرەج لە نێوەرۆک و پێکهاتەکانی بزاڤ 

و تەنگەژەی رووخێنەرە.

حیزبیدێموکرات،سهمبولسازییائوستورهناسی؟

بۆ تێگه یشتنی  که واته   نیه ، بێ شووناسه  «.  ئوستووره ی  گه له ی  ئه و   «
گه لی کورد، ده بێ تێگه یشتنێکی دروستمان له  ئوستووره کانی ئه و گه له  هه بێ.

خەڵکی مافخوازی کوردستان!
هاونیشتمانانی ئازادیخوازی کورد لە 

رۆژهەاڵتی کوردستان!
کە  رادەگەیەنین  کــەســەرەوە  و  ــەداخ  ب
جارێکی دیکە دەستی رەشی تاوانی کۆماری 
دیکەی  رۆڵەیەکی  گیانی  ئێران  ئیسالمی 
ئەستاندین.  لــێ  ــدارەی  ــ زام نیشتمانە  ئــەم 
کــوردی  هەڵوێستی  خـــاوەن  خوێندکاری 
لە  کە  تــەالج  ئاکام  نەغەدە،  شــاری  خەڵکی 
بانەمەڕی  مانگی  خۆپێشاندانەکانی  رەوتی 
گوللەی  ــە  ب دا  مــهــابــاد  ــاری  شـ ئــەمــســاڵــی 
ئیسالمی  کۆماری  رێژیمی  سەرکوتکەرانی 
کرا، رۆژی دوو شەممە، رێکەوتی  بریندار 
٨ی پووشپەڕ، دوای ماوەیەک بەربەرەکانێ 
لە گەڵ مەرگ، گیانی لە دەست دا و چووە 
ریزی کاروانی نەمرانی گەل و نیشتمانەوە.

لە کات و ساتێک دا هەواڵی شەهیدبوونی 
ئاکام تەالجی جوانەمەرگ باڵو دەبێتەوە کە، 

هێشتا رێورەسمەکانی پرسەو سەرەخۆشیی 
زیندانیی  ئـــاروەنـــد،  مــەنــســووری  شەهید 
دێموکراتی  حیزبی  ئــەنــدامــی  و  سیاسیی 
کوردستان لە شاری مهاباد لە نێو بنەماڵەو 
هاوسەنگەرانی دا کۆتایی پێ نەهاتووەو زام 
و برینی لە دەستدانی ئەم رۆڵە بەهەڵوێست 
حیزبی  و  کوردستان  خەڵکی  چاالکەی  و 

دێموکراتی کوردستان سارێژ نەبووەوە.

هاونیشتمانانی ئازیز!
ــان بە  ــوردســت ــمــوکــراتــی ک حــیــزبــی دێ
گوێنەدانی  و  کەمتەرخەمیی  لە  تێگەیشتن 
کاربەدەستانی رێژیم لە حاست پێراگەیشتن 
شاری  خۆپێشاندانەکانی  بریندارەکانی  بە 
مهاباد و گرتنە پێشی سیاسەتی سەرکوت 
و ئەشکەنجەی دەزگا ئەمنییەتییەکانی رێژیم 
هەر  خۆپێشاندانەکە،  گیراوانی  بە  بەرانبەر 
دوای روواداوەکانی شاری مهاباد و روو بە 

“هەموو ڕێکخراو و دامەزراوە جیهانییەکانی 
نیگەرانیی خۆی  لە مافی مرۆڤ”،  بەرگری 
گیراوانی  و  بــریــنــدارەکــان  ــارودۆخــی  ب لــە 
رووداوەکە دەربڕی و سەرنجیانی بۆ الی 
بریندارەکان  بــەنــدکــراوان و  چــارەنــووســی 

راکێشا.
ــەری سیاسیی  ــت دەف پــێــوەنــدیــیــەدا  ــەم  ل
2٤ی  لــە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
بە  روو  دا  ــاوی  هــەت 13٩٤ی  بــانــەمــەرێ 
جیهانییەکانی  دامەزراوە  ڕێکخراو و  هەموو 

بەرگری لە مافی مرۆڤ رایگەیاند:
“لەم بارودۆخە هەستیارە دا، بە پیویستی 
ــن، دامـــــــەزراوە و ڕێــکــخــراوەکــانــی  ــیـ دەزانـ
گشتی  بیروڕای  مرۆڤ و  مافی  لە  بەرگری 
ئاگاداربکەینەوە  هەڕەشانە  سەرکوت و  لەو 
کە خەڵکی کوردستان بە تایبەتی چاالکانی 
لە  ئێعتڕازییەکان  حــەرەکــەتــە  لــە  بــەشــدار 
گەڵیان بەروڕوون. ئێمە سەرنجتان بۆ الی 

بریندارەکانی  بــەنــدکــراوان و  چارەنووسی 
رادەکێشین.  ــە  ــان دوای ــەم  ئ ــانـــی  ڕووداوەکـ
ــووســی دەیـــان بەندیی  ــا چــارەن هــەر وەهـ
کۆماری  بەندیخانەکانی  لە  کورد  سیاسیی 
چەندین  کە  وەبیردێنینەوە  ئیسالمیتان دا 
بە سەردا  ئێعدامیان  لــەوان، حوکمی  کەس 
سەپێندراوە و هیچ دوور نییە ئەو ڕێژیمە بۆ 
چاوترساندنی خەڵک، گیانیان لێ نەستێنێ.”

حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی 
شــەهــیــدبــوونــی ئــاکــام تـــەالجـــەوە، لــە گەڵ 
دەربڕینی داخ و پەژارەی خۆی بۆ گیان لە 
دەستدانی ناوبراو، سەرەخۆشی لە خەڵکی 
کوردستان بە گشتی و بە تایبەت بنەماڵەی 
تەالج دەکات و بۆ جارێکی دیکەیش رێژیمی 
ــە بــەرانــبــەر  ــران ل ــی کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ئ
گیانلەدەستدانی ئاکام تەالج دا بە بەرپرسیار 

دەزانێ.
بە دڵنییاوە شەهید بوونی ئاکام تەالج و 

مەنسووری ئاوروەند، نیشانەی زیندویەتی 
و بەردەوامیی خەباتی مافخوازانەی خەڵکی 
ئیرادەی  ئەوە  دا  کۆتایی  لە  و  کوردستانە 
سەر  بە  کە  کوردستانە  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
ــوت” و  ســیــاســەتــی “کـــوشـــتـــار”و “ســـەرکـ
“ئینکار”ی رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

دا سەردەکەوێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ناوەندی راگەیاندن

٩ی پووشپەری ١٣٩٤ی هەتاوی
 

راگەیاندراو بە بۆنەی شەهیدبوونی ئاکام تەالج، یەکێک لە بریندارانی رووداوەکەی شاری مهاباد
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عومه ر باڵه کی

ــه ک،  ــ ــی ــ ــه رزای ــ ــی ب ــاڵـ ــه د پـ ــ ــه  قـ ــ ل
کانیاویه کی سارد و روون و سازگار 
هه ڵده قوڵێ به  ناوی کانی شه کره . ئه و 
که وتوونه ته   کانیاوه   ئه و  و  به رزایه  
ئێران  ده ستکردی  سنوورێکی  سه ر 
لە  کە  میترێک  سه د  چه ند  عیراق.  ـ 
ئاواییەکانی  هەلدەکشێ؛  کانیاوەکە 
سەرشیوی مەریوان بەدیار دەکەون  
لـــێـــره وار و  لـــه  کــانــیــاوه کــه ش ڕا 
پێده شتی شلێر دەبیندەرێ که  ده بێته  

باشووری کوردستان.
ڕۆژ به ره و ئێوارێ سه ره ونخوون 
بــۆتــه وه ، ســێــبــه ری بــه ســه ر به شی 
کێشاوه.  شلێردا  پێده شتی  زۆری 
 رێـــکـــه وت، 8ی مــانــگــی پــوشــپــه ڕی 
١٣٦٤ی هه تاویه . هێزێکی پێشمه رگه  
ئه و  هاتبوونە  مه ئموریه ت  بــه   کــه  
رۆیشتنه وەن.  ئــامــه ده ی  نــاوچــه یــه ، 
جێگا  گه یشتۆته   جــێــگــره وه   هــێــزی 
و شــه وێــکــه  لـــه و شــووێــنــه  لــه گــه ڵ 
هێزه کانی دیکه  نیشته جێ بووه . ئه و 
ببوو  ته واو  مه ئموریه تی  که   هێزه ی 
ناوچه ی  له   موعینی  به هێزی  ســه ر 
سه رده شت بوو، ماوه ی زیاتر له  دوو 
مانگ بوو له  حاڵی جێبه جێ  کردنی 
مەئموریه تی پێ ئه سپێردراو دابوون. 
پێشمه رگه کانی  هات،  رۆیشتن  کاتی 
زرێواری  هێزی  و  بێستوون  هێزی 
ــۆ ئـــه وه ی  ــبــوون ب مـــه ریـــوان رێـــز ب
و  بکه ین  یه کتری  لــه   خواحافیزی 
دوو مانگی پتر له  بیره وه ری تاڵ و 
شیرینی ژیانی پێشمه رگایه تی له  بیر 

و زه ینی یه کتردا جێ بهێڵین.
شلێر  پێده شتی  به سه ر  سێبه ر 
پێشمه رگه   رێــچــکــه ی  داکــشــابــوو 
ســازمــانــی خــۆی گــرتــبــوو و ئــارام 
ئارام به ره و شلێر شۆڕ ده بووینه وه  
دڵ خۆش  و  که یف ساز  زاهیرمان  له  
بـــه ره و شوێنی کــار و  بــوویــن کــه  
ناوچه ی  لــه   حیزبیمان  تێکۆشانی 
ــه وه ، بــه اڵم  ــنـ ــه ڕێـ ــت ده گـ ــه رده شـ سـ
بریندار  ده روونــمــانــدا  و  هه ست  له  
بووین؛ چونکه  شوێنی 8ی هاوڕێمان 
له  نێو رێچکه که ماندا به تاڵ دیار بوو، 
شه ڕی  تێک هه ڵچووونێکی  له   ئه وان 

»خۆکوژی« شه هید ببوون.
ــه وه  نزیک بــه  دووســاڵ  بــه  داخـ
بوو رۆژهه اڵتی کوردستان تووشی 
شــه ڕێــکــی خــۆکــوژی بــبــوو و دوو 
هێزی دیـــاری مــه یــدانــی خــه بــات به  
دژی کۆماری ئیسالمی واته  حیزبی 
که وتبوونه   کۆمه ڵه   و  دێــمــوکــرات 
شه هیدبوونی  بێ ئاکام  و  شه ڕێکی 
ئه و 8 پێشمه رگه ش له  سۆنگه ی ئه و 

شەڕه  دابوو.
له  سه رر رووباره که  له  ته ختایی  
له   دیکه   ده سته یه کی  شلێر  ده شتی 
چاوه ڕوانی  حیزب  پێشمه رگه کانی 
تێکه ڵ  ــه   ک بـــوون  ئێمه  گه یشتنی 
هه موومان  بــوو  زه حــمــه ت  بــوویــن؛ 
ئی  پێشمه رگه کان  چونکه   بناسێ 
چه ند کومیته  شارستان بوون، به اڵم 
چه ند کەسێکی دیار لە نێویاندا بوون 
به رپرسایه تییه کانیانەوە   به  هۆی  که  
ــاک  ــن )کـ ــاســی ــن ــان زۆربــــه مــــان ده م
حــه ســه ن شــیــوه ســه ڵــی، ســه رگــورد 
ــاح عــه بــدولــی،  ــه ت ــیــار، ف ــم عــه ل کــه ری
تاهیر عه لیار  و...( دوای تێکه ڵ بوون 
رۆیشتن  ســازمــانــی  وەرگــرتــنــی  و 
رێچکه ی  د را  حــه ره کــه ت  ــاری  ــڕی ،ب
ئه و جاره ی پێشمه رگه کان ئه وه نده ی 
کێشایه وه  بــه ریــه ک  لــه   خــۆی  دیکه  
بــه  ســێ سه عات  نــزیــک  و مـــاوه ی 

رێپیوان درێژه ی هه بوو.
هه نگاوه کانی  له گەڵ  ئارام  ئارام 
ئێمه  خۆر به  ته واوی په نای گرت و 
تاریکی باڵی به  سه ر ناوچه که دا کێشا، 
له   مانگ  که   نه خایاند  زۆری  بــه اڵم 
که ل هاته ده رێ و به  رووناکی خۆی 
وێنایه کی دیکه ی له  سروشتی جوانی 
رێــبــوارانــی  نیشانی  نــاوچــه یــه   ــه و  ئ
پێده شته دا.  ئــه و  شه که تی  مــانــدوو 

جمه ی  سه رده مانێک  ناوچه یه   ئــه و 
ــات، بـــه اڵم ئێستا  ــ ژیــانــی لــێــوه  ده ه
چـــۆلـــه وانـــه یـــه؛  ئـــه ویـــش بـــه  هــۆی 
ره گــه زی  پاکتاوکردنی  سیاسه تی 
تــه واوی گوند و  رێژیمی به عس که  
ئاوه دانییه کانی ئه و ناوچه یه  خاپوور 
بــه ره و  دانیشتووانه که ی  کــردبــوو، 
ئوردوگاکانی زۆره ملی راگواستبوو.

چه ند  وه ک  پێشمه رگه  رێچکه ی 
جه فه نگ  و  گالته   به   پێشتر  سه عات 
نه بوو، هه موو بێده نگ و ته نیا ده نگی 
به   ئاهه نگێکی  که   بوو  هه نگاوه کان 
نه زمی دروست کردبوو که  جار جار 
ده بیسترا و جار و باریش بریسکه ی 
دووره وه   ــه   ل تــۆپــیــک  تــه قــیــنــه وه ی 
به رچاو ده که وت و جاروبار ده نگی 
چونکه   ده بــیــســتــرا،  تــه قــیــنــه وه کــەش 
ــه ڕی ئــێــران  نــاوچــه کــه  مــه یــدانــی شـ
رێچکه ی  پـــڕدا  ــه   ل بـــوو.  ــراق  ــی ع ـ 
راوه ســتــاو   پێشمه رگه   حــه ره کــه تــی 
کاتێک  ده مێنینه وه.  لێره   گوتویان  و 
تریفه ی  بـــه ر  ــه   ل بـــوومـــەوە  نــزیــک 
که وت  بەرچاو  شۆێنێکم  مانگه شه و 
پێوه   مرۆڤی  ده ستی  ئاسه واری  که  
دیار بوو، سپیداربه رز و حه وزوکانی 
و رێچکه  و ڕیگا هه موویان نیشانی 
گونده   ئه و  بوون،  ئاوه دانی  و  ژیان 
ــه وداڕۆخــان بوو  ــن ــراوه  وێ کـــاول کـ
به   دیکه   جارێکی  بۆ  خۆر  »کاتێک 
تیشکی خۆی رووناکی و گه رمای به  
ته واوی  به   واڵت  و  به خشی  زه وی 
ــه وت  روونــاک بــوو، ئــه و کــات ده رک
چه نده   ناوچه یه   ئــه و  سروشتی  که  
خانووه   ئاسه واری  سه رنجراکێشه ، 
ــه  ســه رده مــانــێــک  ــان ک ــ ــاوه ک ــ رووخ
هه ر  ده هـــات  جــمــه ی  تێیاندا  ژیـــان 
و  الدیــوار  هــه ر    و  مابوون  بەپێوه  
خانووه  رووخاوێک و کۆاڵنێکی ئه و 
هه ڵگرێ ســه ربــورده  گــونــده ، خــۆی 
ژیان  دوورودرێـــژی  مێژوویه کی   و 
سێبه ری  له به ر  رۆژه ی  ئه و  بــوون. 
سپیدار و ره زودار و  ده وه نی گوندی 
ــان«  وێــرانــکــراوی »وێــنــه  و داروخـ
کۆمه ڵێک  له گه ل  کــرده وه   تێپه ڕمان 
دیکه ی  هێزه کانی  له   پێشمه رگه ی   

حیزب ئاشنا بووین.
ئێوارێیه کی دیکه  و حه ره که تێکی 
چ  نه مان ده زانێ  به داخه وه   که   دیکه  
ــی بــه  ژان چــاوه ڕوامــانــه   ــک رووداوێ
کوردستان  دێموکڕاتی  حیزبی  و 
بــه ره و  ــه وێ.  ــێ ده ک ل خه سارێکی  چ 
ئاواییه کی  که   ســه یــران بــه ن  ئــاوایــی 
ســه رســنــووری نــاوچــه ی بــانــه  بوو 
١٠ی  سه عاتی  ــرد،  ک حه ره که تمان 
له گه ڵ  ئاوایی،  نێو  گەیشتینه   شه و 
به سه ره وه   دوژمنی  مولگه ی  ئه وه ی 
بـــــوو، بـــــه اڵم گـــوێـــمـــان پـــێ نـــه دا، 
ــه ش بــوویــن.  ــ بــه ســه رمــاڵــه کــانــدا داب
ده بوایه   بــوو،  سه عات  یه ک  مۆڵه ت 
هه م نانێک بخۆین و هه م بۆ سبه ی  
هه ڵبگرین.  پێخۆرێک  و  نانێک  چه ند 
راده یان  پێشمه رگه کان  ئه وه   به ر  له  
هــه مــوویــان  مــاڵــه کــان  و  بـــوو  زۆر 
له   هێندێک  ــوو،  ــێ ب ل پــێــشــمــه رگــه ی 
وه ده ســت  شوێنیان  پێشمه رگه کان 
له   روومـــان  بۆیه   هــه ر  نه که وتبوو، 
دووکــا نــی ئــاوه دانــی کــرد و کابرای 
سمێڵی  گه ڤه ی  هه ر  دووکانداریش 
شه و  ١١ی  سه عاتی  نزیک  ده هــات. 
ــی ســه یــرانــبــمــان جــێ هێشت.  ــاوای ئ
مه ئموریه ته کان  دابه شبوونی  به پێی 
ــه وه  و مــه ئــمــوریــەتــی تیمی  ئــه و شـ
ئێمه   پــه لــه کــه ی  ــه ر  ــ ــشــره و وه بـ ــێ پ
نه بووین  ئێمه  شاره زا  که وت. دیاره  
له گه ڵمان  راسپارد  پێشمه رگه یه کیان 
بێ، ئه و که سه  گورج و گۆڵ و شایی 
ــوو، خــێــرا ده گـــه ڕایـــه وه   بــه خــۆیــی بـ
و  پێشمه رگه کان  رێچکه ی  الی  بۆ 
ــده وه  ئێمه،   ــان ــه ی دیــســان خــۆی ده گ
له سااڵنی دواییدا بۆم ده رکه وت ئه و 

که سه  »مامۆستا زێڕه » بوو.
بە  دوو  ــه   دووبـ پێشڕه و  تیمی 
نه که ین  وون  یه کتر  که   مه ودایه کی 
و له  سه ره خۆ هه نگاومان هه ڵدێناوه،  
هه م  و  بووین  نابه له د  هه م  چونکه  

پردێک  نیزیک  بوو،  قورس  هێزه که  
زۆربـــه ی  گوتین  پێیان  بــوویــنــەوە 
لێ یه ،  دوژمنی  که مینی  لێره   جــاران 
رامان سپارد هێزه  که  هه نگاوه کانیان 
له   ئێمه   هه تا  بکه ن  سه ره خۆتر  له  
پرده که  ده په رینه وه،  له و سه روبه نده دا 
بــوو کــه   سێ واڵغ ســوار له  سەر 
مانگه   بــه ر  له   ــوون،  ب په یدا  پرده که  
شه و جوان دیار بوو که   هه ر سێ 
واڵغه کان  سواری  الوونیو  که سه که  
ببوون هه ر که  ده نگمان دان خۆیان 
هه رچه ند  هه اڵتن  و  خــوارێ  فرێدا 
بانگمان کردن که  ئێمه  پێشمه رگه ین 
له   یه کێک  نــه گــه ڕانــه وه   مه ترسێن، 
فیشه کیکی  چــه نــد  پــێــشــمــه رگــه کــا ن 
پێوه  نــان، بــه اڵم ســودی نــه بــوو، له  
له   ئه سپێکیان  توانیمان  واڵخــه کــان 
بن پرده که  بگرێنه وه . به  سامه ت له  
به ره و  و  ده ربازبوون  پرده که   سه ر 
که وتین  به رێ  ئاوا  مه حمه ل  ئاوایی 
فیشه ک  دوو  یه ک  ئاوایی  نزیک  له  
ئه وه   دوای  ته قێندەرا.  رووماندا  به  
به ره و   ، ئاوایی  نێو  گەیاندە  خۆمان 

یه کیک  رۆیــشــتــیــن،  تــه قــه   شــوێــنــی 
پێشمه رگه کان )....( کابرایه کی له گه ڵ 
خۆی هێنا که  چەکی کردبوو. کاتێک 
پرسیارمان کرد بۆمان روون بووه  
ــه وه  هــه مــان که سه  کــه  ته قه ی  ئ کــه  
هه ر  به اڵم  هه ڵمان پێچا،  لێ کردوین، 
زۆر زوو روون بووه  که  به  خه یاڵی 
خۆی ته قه ی له  دز و جه رده  کردوه  
پــرده کــه   ــه ســه ر  ل ئێمه   ئــه وانــه ی  و 
تووشیان بووین جه رده  و دز بوون 
و سه عاتێک پێشتر له  نێو ئه و گونده  
بووون و به  زۆر  پوڵیان  له  خه ڵک 

ستاندووه .
ــه ی هــێــزی پــێــشــمــه رگــه   ــک ــچ رێ
گه یشتنه  نێو ئاوایی و کاک حه سه ن 
هێزی  فه رمانده ری  که   شیوه سه ڵی 
به و  ســه ر  ئێمه ش  و  بــوو  موعینی 
و جوی  پرس  هێندێک  بووین  هێزه  
له  ئێمه  کرد و دوای رووی له  کاک 
سه رگورد عه لیار ده کرد و ده یگوت 
ئه و  بــاشــه ،  بکه ین  زانـــا« چ  ــاک  »ک
ــردوه  له گه ڵ  کــابــرایــه  کــه  تــه قــه ی کـ
بکه ین؟  ئــازادی  یا  به رین  خۆمانی  
ــا؟ و  چــه کــه کــه ی پــی بــده یــنــه وه  یــا ن
کۆمه ڵێک پرسیار و واڵمی له و بابه ته  
شیوه سه ڵی  حه سه ن  کاک  نێوان  له  
ئاڵوگۆڕ  عه لیاردا  کاک سه رگورد  و 

کران.
ــکــی ئــاوایــی  ــه و نـــێـــوه دا خــه ڵ ــ ل
ده ورووبه رمان  که  لە  ئاوا  مه حمه ل 
ــه س لــه   ــ ــه ر کـ ــ ــه وه  هـ ــ ــوون ــ ــب ــ ــۆ ب ــ ک
و  ده کــردیــن  رێنوێنی  بــه رخــۆیــه وه  
ئاگاداری ده داینی که  هێزێکی زۆری 
پایگای  هاتۆته   ئیسالمی  کــۆمــاری 
هێرش  هه یه   ئه حتمال  و  »نه هێنی« 
خۆمان  چــاوی  به   ده یــان گــوت  بکه ، 
بچنه   بده ن  هه وڵ  ئێوه    ،... دیتومانه  
ده م  ــه   ب وشــتــرمــل،  ئــاوایــی  پشتی 

باسانه   لــه و قسه  و  لــێ بــوون  گــوێ 
بانگی  شیوه سه ڵی  حه سه نی  کــاک 
رێگاکه دا  له گه ڵ شاره زای  کە  کردم 
حه ره که ت بکه ین، حه ره که تمان کرد، 
ــوو بــه اڵم  هــه وازیــه کــمــان لــه  پێش ب
سه ر  گه یشتینه   نــه خــایــانــد  زۆری 
لێره وار  بە  هه مووی  که   به رزایه که  
داپۆشرابوو. لێره واری ئه وه  ناوچه یه  
به  پێچه وانه ی هێندێک شوێن ده ون 
و  گـــــه وره ن  داری  ــکــوو  ــه ڵ ب ــن،  ــی ن
تفاقی  بۆ  داره کــان  گه اڵی  له   خه ڵک 
ــرێ،  وه رده گـ که ڵک  مــااڵت  زستانی 
هه ر بۆیه  داره کان له  برین و فه وتان 
شــاره زا  زۆر  ئه گه ر  و  ــزراو ن  ــارێ پ
به شه و  و  نییه   سیاکێو  وه ک  نه بێ 

نازانێ کوێ کوێیه .
په له که ی ئێمه  گه یشتبوو سه رێ 
و هه ر کاممان پاڵمان وه داربه ڕیه ک 
دابوو و چاوه روانی ستوونی ئه سڵی 
پێشمه رگه کان بووین، ئه وانیش دوای 
١٠ـ ١٥ ده قیقه  گه یشتینه ئه و شوێنه  
که  به سه ر ئاواییه کانی مه حمه ل ئاوا و 
ناوه دا ده یڕوانی و له  پشت سه رمان 

بـــه ره و  کــه   بـــوو  باسکێک  تــیــره کــه  
ئاوایی وشترمل و به رزاییه کانی ئه و 
ناوچه یه  ده ڕۆیشت. نازانم چۆن بوو 
هێنده ی  که   به یانی  هه تا  ده را  بڕیار 
شوێنه   ــه و  ل بێته وه   رۆژ  نــه مــابــوو 
به ره و  به یانی  و  بکه ین  ئیستراحه ت 
ئه و  بکه ین.  حه ره که ت  ناوه   گوندی 
پیشڕه و  په لی  که  وه ک  ئێمه   په له ی 
زووتر گه یشتبوونه  سه ر ئاسوگه که  
و  سپیده ڕا  پێ  شوێنه مان  ئه و  هه ر 
خۆی  شوینی  له   په له   هــه ر  گوتیان 

کێشک دابنێ. 
شه که ت  زۆر  هه مووالیه کمان 
ــن، بـــه اڵم ده بــوایــه   ــووی ــدوو ب و مــان
چاوکراوه  بین و هه موو  ئه حتمالێک 
لــه و شوێنه   هــه ر  بگرین.  نــه زه ر  له  
قه رارمان  و  دانــا  شه ومان  کێشکی 
ــی هــــه وا نیو  ــ ــاک ــ دانــــا هــه تــا روون
بده ین  کێشک  سەعات  نیو  سه عات 
داربه ڕوویه ک  پاڵ  له   هه رکاممان  و 
ئه رز  به   خۆمان  یه کتر  نزیک  له   و 
پێشمه رگه کان  ده م زانی  دادا. چونکه  
وه ک  هــه ر  منیش  و  هیالکن  زۆر 
به   بــه اڵم هه ست  بـــووم،  وا  ــه وان  ئـ
لــێ ده خــواســتــم  وای  مــه ســئــولــیــه ت 
له   ــم   راوه ســت یــه کــه م خــۆم  پۆستی 
دیــاری  پێشمه رگه یه کم  خــۆم  دوای 
ــه ویــش »عــه لــی  ئ دوای  ــه   ل و  کـــرد 
ــه داخــه وه  له   بـــه رده ســـووری« کــە ب
سااڵنی دواییدا به  هۆی تۆپباران له  
کێشکی  ماوه ی  بوو.  شه هید  سونێ 
خۆم ته واو ببوو نه فه ری دوای خۆم 
پێشمه رگه یه کی  هه رچه ند  هه ستاند، 
ــه اڵم باش  ب ــوو،  ب ئیمان  به   بــاش و 
ــی تــۆزێــک خــه وخــه وه ، هه ر  ده مــزان
ــه کێشکی  نــیــو ســه عــات ــه و  ئـ ــه  ــۆی ب
ئه ویش به وێژنیک دان و به خه به ری 
بوو عه لی  لێ  که گوێم  تێپه ڕم کرد 

له ڕاستی دا  به رده سووری هه ستاند 
ــه پــاڵ  خــه یــاڵــم ئـــاســـووده بـــوو و ل
داربه ڕوویه کی قه د ئه ستوور سه رم 
کـــرد و  ــەر کیسه  خـــه وه کـــه م  وه ســ
فیشه ک دانه که  و  ڕه خــت  ئــه وه  بــێ 
چاوم  و  ڕاکشام  بکه مه وه  خۆم  له 
گه رم بوون، پێم وابوو خه ون ده بینم 
له  گوێم  بێداری دا  و  خه و  نێوان  له 
ده نگی عه لی بوو که ده یگوت کێ یه  
کوڕه؟ ده نگدانی عه لی و ده ستڕێژی 
فیشه ک وه ک یه ک له نێو دارستاندا 
ده نگی دایه وه، عه لی وه ده ست هاتبوو 
و  دێموکرات  بــژی  نێرانه ی  ده نگی 
بوون  یه ک  تێکه ڵ  تفه نگ  قرمه ژنی 
)الله اکبر(  هــاواری  به ریش را  لهو  و 
کردبوو،  هێرشی  دوژمن  ده بیسترا. 
ــه شــوێــنــی خــۆمــان  ــه ر ل ئــێــمــه ش هـ
بەڕه و شوێنی دوژمن ده ستمان کرد 
که  وابوو  ئێمه  ته قه. شوێنه که ی  به 
ته قه ی هێزه کانی دوژمن به ره و ڕوی 
پێشمه رگه کانی  ته قه ی  و  بوو  ئێمه 
لــه پشت ســـه ری ئێمه  دیــکــه ش کــه 
سه ر  به  خه وتبوون  مه یدانێک دا  له 

په له که ی  به ره و دوژمن بوو،  ئێمه دا 
هه ر  دووئاگر  نێوان  که وتبوو  ئێمه 
بــۆیــه ڕامــگــه یــانــد کــه س لــه جێگای 
بار  لــه  هه لێکی  تــا  نــه جــوڵــێ  خــۆی 
ده ڕه خـــســـێ و بــزانــیــن هــاوڕێــیــانــی 
سه ره تای  له  چی.  ده ڵێن  فه رمانده 
ئــاوری  ته قه که دا  پێ کردنی  ده ســت 
توند  ــن  دوژم بۆ  پێشمه رگه  هێزی 
بوو، هه ربۆیه هه تا ڕاده یه ک ئاوری 
دابوو.  که می  له  دوژمــن  چه که کانی 
ئه سپایی  به  و  هێدی  هێدی  ئێمه ش 
و یه ک یه ک به ده م ته قه کردن به ره و 
بزانین ده بێ چ  دواوه  کشاینه وه که 
مانه وه ی  شوێنی  هاتینه  که  بکه ین 
لێ  که سی  پێشمه رگه  ئه سلی  هێزی 
ته قه مان  به جارێک  و جار  نه مابوو 
ــنــی دوژمـــــن ده کــــــرد، بۆ  لـــه شــوێ
شوێنه  که  وانه زانێ  دوژمن  ئه وه ی 
تاریکی  نێوان  له  کــراوه-  چــۆڵ  که 
لــه شوێنی  بــه یــانــی دا  و ڕوونــاکــی 
مانه وه ی پێشمه رگه کان چه ند شتێک 
ده بینرا که  نه مان ده زانی ئه وانه چین 
شتی  یا  پێشمه رگه یه  جه نازه ی  ئایا 
دیکه یه به جێ ماوه، بڕیارمان دا هه تا 
بزانین  بگرین و  ڕوونــاک ده بێ خۆ 
ده بێ چ بکه ین بۆ کام ال بڕۆین که 
لــه پشت ســه رمــان خشپه  پـــڕدا  لــه 
پێشمه رگه کان  بـــوو  ــدا  ــه ی پ خــشــپ 
ئیزنم  بکەن،  لێ  ته قه یان  ویستیان 
ببنه وه  نزیک  زیــاتــر  بــا  گوتم  نــه دا 
ئــه گــه ر دوژمـــن بــێ بــا بــێ ته له فات 
پێشمه رگه کانی  ڕه نگه  یا  ده رنه چێ 
خۆمان بن که نزیک بوونه وه کاتیک 
چه که کانمان  لــوولــه ی  بــه ر  که وتنه  
کاک  ناسیمانه وه  که  کــه س  یه که م 
حــه ســه ن شــێــوه ســه لــی فــه رمــانــده ی 

خۆشه ویستی خۆمان بوو.
زۆر  و  ناسییه وه  ئێمه  ئه ویش 

شوێنه که مان  کــه  بـــوو  خــۆشــحــاڵ 
ــردوه و گــوتــی هــه مــوو  ــه کـ ــۆڵ نـ چـ
بــه ره و  و  سامه تن  پێشمه رگه کان 
چه می ناو حه ره که تیان کردوه، به اڵم 
بــه داخــه وه کــاک ســه رگــورد عه لیار 
برینداره ئه وانم به ڕێ کردوه، به اڵم 
کــۆمــه ڵــێــک مــــه دارک و ئــه ســنــاد له 
به  ده بێ  مــاون،  به جێ  کۆڵه پشتی دا 
ده بوایە  بیانهێنن.  بێ  قیمه تێک  هه ر 
و  بکه ینه وه  قائیم  ــه رز  ئ لــه  سینگ 
ئاوری چه که کانمان بۆ سه ر دوژمن 
توندتر بێ هه تا بتوانین ئه و شتانه ی 
به جێ ماون وە چه نگیان بخه ینه وه و 
وه دست دوژمن نه که ون. به  شه ڕێکی 
توند و ئاوربارانێکی قورس توانیمان 
مابوو  به جێ  شتانه ی  ئــه و  هه موو 
زانیمان  و  بیانهێنین  خومان  لهگه ڵ 
که دووسه ر ئه سپ که پێمان بوون 
وه  به ر ڕه هێڵه ی فیشەک که وتوون و 

هه ردووکیان تۆپیوون.
هه وا ورده ورده ڕووناک ده بوو 
بــه جــوانــی ده وروبـــــــه ری خــۆمــان 
ــه کــانــی«  ــی ده دیـــــت، بــــه ره و بــه رزای
هه ڵکشاین  برۆشکانی«  و  وشترمل 
به چه ند جارێکی دیکه لهگه ڵ دوژمن 
ده رگیر بووین، به اڵم هه موو کاتێک 
ده نگی  ده کــرد.  پاشه کشه یان  ئــه وان 
ته قه له نێو چەمی ناوەدا ده بیسترا و 
تۆپبارانێکی قورس له سه ر ئه و شوێنه 
بوو، به داخه وه هیچ پێوه ندێکمان به 
نه مابوو.  دیــکــه وه  پێشمه رگه کانی 
بــه مــانــدوو بوونێکی  ئــێــواره  هــه تــا 
پێشمه رگه کان  زۆربــه ی  توانرا  زۆر 
کۆبکه ینه وه و به داخه وه ده وروبه ری 
ئێوارێ بوو که هه واڵمان پێ گه یشت 
له گه ڵ چه ند  عه لیار  کاک سه رگورد 

پێشمه رگه یه کی دیکه شه هید بوون.
ئیمه پێمان وابوو شه هید بوونی 
برینه که ی  هۆی  به  سه رگورد  کاک 
چووین  که  به اڵم  بووه،  به یانی یه وه 
بۆمان  جه نازه که ی  گواستنه وه ی  بۆ 
ده رکه وت ئه و پێشمه رگانه ی لهگه ڵی 
ــان زه حـــمـــه ت لــه گــه ڵ  ــ ــــوون زۆریـ ب
ئاستمه  شوێنه  ئــه و  هه تا  کێشاوه 
هــێــنــاویــانــه، بـــه اڵم ســـه د حــه یــف و 
مخابن که تۆپخانه ی دوژمن مه جالی 
پێ نه داون ته نیا چه ندسه د میترێکی 
تیرڕه سی  له  و  سه ربکه ون  دیکه وه 
کاک  له گه ڵ  بێت.  دوژمن خه السیان 
ناوی  به  پێشمه رگه یه ک  سه رگورد 
له   کــه  بــوو  ئــه بــو ســه قــزی شه هید 
له و  حیزب  مه ئمورییه تی  ــه واوی  تـ
ناوچه یه دا له نزیکه وه ئاگای له کاک 
ــوو و، بــه داخـــه وه له  ــورد ب ســه رگ
ناوچه می ناوه ش دا دوو پێشمه رگه ی 
هه مزه  ناوه کانی  به  موعینی  هێزی 
بوبانه یی و سولێمان پێرۆتی شه هید 

بوون.
ــوار  ــه رچـ ــرۆزی هـ ــ ــی ــ ــی پ ــه رمـ تـ
ــه هـــاوکـــاری خــه ڵــکــی به  شــه هــیــد ب
ناوچه یه  ــه و  ئ دڵــســۆزی  و  ئــه مــه ک 
هه ر ئه و ئێواره یه به خاکی نیشتمان 
سپێردران شه و ساعه تی ١٢ هه موو 
چه ند  و  گــرتــه وه   یه کیان  هێزه کان 
به ڕاستی  بانه  ته شکیالتی  کادرێکی 
ــه ری  ــگ ــاری ــه لـــومـــه رجـــه دا ک ــه و هـ ــ ل
خــۆیــان هــه بــوو لــه ســه ر ڕۆحــیــه ی 
پــێــشــمــه رگــه کــان، پــێــشــمــان کــه وتــن 
ــروان بــه ڕێ  ــی ــاوچــه ی ن و بـــه ره و ن
که وتین. جێگای خۆیه تی لێره دا باس 
له وه بکرێ لە هەمان رۆژدا هێزیکی 
پشت  دابــوو  هەولی  دوژمــن  زۆری 
پێشمه رگه کانی  که  بگری   سەرمان 
ئاوایی  نزیک  له  خه بات  سازمانی 
که نده سوور لێیان وەدەست هاتبوون 

و زه ربه یه کی باشیان لێدابوون.
ئەمەگداری  کۆتاییداساوی  لە 
دەنــیــرم بۆ رۆحــی کــاک سه رگورد 
ــی  ــدان ــی هـــه مـــوو شــه ه عـــه لـــیـــار و 
ــوادارم ڕیــگــا و  ــیـ ــان و هـ کــوردســت
ڕێبازیان هه تا سه رکه وتنی یه کجاری 

به رده وام بێ.
         

لهدهفتهریبیرهوهریپێشمهرگهیەکەوه
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وتووێژلهدووئاستدا

ــه   ــان ــوســت ــه  دان ــه  کـ ــگ ــان ــه  ١8 م ــر لـ ــ ــات ــ ١(زی
ناوکییه کان ده ستی پێکردۆته وه  و هه نووکه  وه ک 
دوای  دایه .  وێستگه ی خۆی  دوایین  له   ده گوترێ 
رێکارێکی  روحــانــی  حه سه نی  هــاتــنــه ســه رکــاری 
گیرایه به ر  ناوکی  پرسی  له گه ڵ  پێوندیی  له   نوێ 
به   ئیسالمییه وه ،  کۆماری  رێبه ریی  الیــه ن  له   که  
ئه و  کــرا.  ــاوزه د  ن قاره مانانه »  نواندنی  »نه رمی 
کۆمه ڵێک  له پاڵ  ئێران،  گه مارۆیانه ی خرانه  سه ر 
هۆکاریی پێکهاته یی دا، ئێرانیان تووشی قه یرانێکی ئابووریی قووڵ کرد. 
به  چه شنێک که  مه ترسی له  سه ر ئاسایشی نه ته وه یی ئێران)بیخوێننه وه  
به   که   کرد  ناچار  ئێرانی  و  کرد  دروست  ئیسالمی(  کۆماری  مانه وه ی 
جیددی بچێته  نێو پرۆسه ی دانوستانه کانه وه . ئه وه ی که  خامنه یی ده ڵێ: 
ئامانجی ئێمه  له  دانوستانه کان الچوونی گه مارۆکانه ، راستیی ئه و ئیدیعای 
سه ره وه  ده سه لمێنێ. ئێران ناچار بووه  که  له  زۆر هه ڵوێستی پێشووی 
پاشه کشه  بکا و به رته سک کردنه وه یه کی زیاتر له  چوارچێوه ی »ئێن پی 

تی« له  سه ر به رنامه  ناوکییه که ی قبووڵ بکا.
 نیگه رانی ئێران ئه وه یه  که  ده قی رێککه وتنه که  به  شێوه یه ک فۆرمۆله  
دا  له  ده ست الیه نی ٥+١  بیانووپێگرتن و هه ڕه شه   بکرێ که  ده ره تانی 
دابڕێژرێ  شێوه یه ک  به   رێککه وتنه که   ده قــی  ده یــه وێ  بۆیه   بهێڵێته وه ، 
له   هێز  مه نتقی  پێی  به   نه هێڵێته وه .  جیاواز  خوێندنه وه ی  ده ره تانی  که  
پێوه ندییه  نێونه ته ته وییه کان دا زۆرتر خوێندنه وه ی زلهێزه کانه  که  دواجار 
ئاسایشی  روانگه ی  له   که سانه ی  ئه و  پێده کرێ.  کــاری  و  ده سه پێنرێ 
بیه وێ  ئه مریکا  که   له وه ی  به دگومانن  ده ڕوانن  پرسه که   له   نه ته وییه وه  
پرسی ناوکیی ئێران به  ته واوی چاره سه ر بێ. پێیان وایه  که  ئه مریکا له  
پرسی ناوکی وه ک ئامرازێکی زه خت بۆ سه ر ئێران که ڵکی وه رگرتووه  
و له مه و به دواش هه وڵ ده دا به  شێوه یه  ک ئه و ئامرازه  له  ده ست خۆیدا 
بهێڵێته وه . بۆیه  ئێران ئه گه ر بۆ الچوونی مه ترسیی ئه منییه تیی گه مارۆکان 
هاتۆته  نێو پرۆسه ی دانوستانه کانه وه ، زۆرترین هه وڵی خۆی ده دا که  له  
رێگه یه کی دیکه وه  مه ترسیی بۆ سه ر ئاسایشی نه ته وه یی دروست نه بێ. 
پرسی  و  ئیلحاقی  پرۆتۆکۆلی  به   سه باره ت  مقۆمقۆیانه ی  ئه و  هه موو 
سه ردانی ناوه نده  ناوکی و گوماناوییه کان له  ئارادان له م چوارچێوه یه دا 

شی ده کرێنه وه . 
به  پێی زۆر نیشانه  و داتا، ئه گه ری زۆره  که  له  کۆتایی ئه م خوله ی 
و  وه خت  ئه و  ــه ن،  دووالی ئیراده ی  بکرێ.  رێککه وتنێک  دانوستانه کان، 
تێچووه ی که  له م ١8 مانگه ی دانوستانه کاندا ته رخان کراوه ، پێویستیی 
بڕیویانه   ئێستا  تا  رێگه ی  ئه و  رێککه وتن،  به   دووالیه نه که   که موزۆری 
و  هاتوون  به ده ست  پرۆسه یه دا  له م  هه نووکه   تا  پێشکه وتنانه ی  ئه و  و 
ده ره نجامه  نه رێنییه کانی شکستی دانوستانه کان، له و نیشانه  و داتایانه ن 
که  باسی کرا. ئه گه ر دان و ستانه کان بۆ ئێران تا راده یه ک جێی قبووڵ 
وه ک  دیکه وه   روویه کی  له   و  بدا  پاساوی  الیه نگرانی  بۆ  بتوانێ  و  بێ 
ئێران  رووبه رووی  گه مارۆکان،  له   گه ورتر  مه ترسییه کی  ده ڵێن  خۆیان 

نه کاته وه ، رێککه وتن ده کرێ.
٢(ئه و دانوستانانه ، وتووێژن له  ئاستی سیاسه تی ده ره وه دا و له گه ڵ 
»ئه مریکای دوژمن« و هێزگه لی دیکه ی جیهان. له م ماوه ی دوایی دا له  
فه زای سیاسیی ئێراندا  باسی وتووێژێکی دیکه ش  له  ئاستی سیاسه تی 
حه سه ن  الیه ن  له   که   سیاسییه ی«  »به ربانگه   له و  ده کــرێ.  نێوخۆیی دا 
به رژه وه ندیی  پێناو  له   نه ته ویی  »وتووێژی  پێشنیاری  پێکهات  روحانی 
حیزبی  سکرتێری  که رباسچی  غوالم حوسێن  الیــه ن  له   دا«  نه ته وه یی 
کارگوزارانی بنیاتنه ر، کراو له  الیه ن ریفۆرمخوازانه وه  پێشوازیی لێکرا. 
و  ده ره وه دا  سیاسه تی  ئاستی  له   ده توانن  که   مادام  ئه وه یه    قسه که یان 
له گه ڵ ئه مریکا و ده وڵه تانی دیکه  وتووێژ بکه ن بۆچی له  ئاستی نێوخۆیی 

و له  نێوان باڵه کان و ره وته  سیاسییه کاندا ئه و وتووێژه  ناکرێ!
ده وڵه ت-نه ته وه ،  نێوان  که لێنی  له وانه :  که لێن،  کۆمه ڵێک  ئێراندا  له  
هۆی  به   هه یه .  دوالیستیی  سیاسیی  فه زایه کی  و  باڵه کان  نێوان  که لێنی 
و  لێکتێگه یشتن  و  ته عامول  بۆ  دێموکراتیک  به ستێنێکی  که   ئــه وه ی 
نییه ،  له ئاردا  کێبه رکێی سالم له  نێوان بۆچوونه  سیاسییه  جیاوازه کان 
چه شنێک دوژمنایه تیی سیاسی هه یه  و باڵێکی دیاریکراو به  پشت به ستن 
به  رانت و ئامرازه  حاکمییه تی و ئه منییه تییه کان، ده یه وێ یاریی سیاسی 
به  شێوەی سفر و یه ک به ڕێوه به رێ و ره وتێکی سیاسی بسڕێته وه . له  
روانگه ی ریفۆرمخوازانه وه  فه زای سیاسیی ئێران له  رابردوودا هه ندێک 

برینی هه ڵگرتووه  و پێویسته  به  وتووێژ ساڕێژ بکرێن. 
ده ره تانێکی  نه بوونی  و  گشتی  فــه زای  الوازیــی  هۆی  به   ئێراندا  له  
به رژه وه ندیی  له   هاوبه ش  تێگه یشتنێکی  عه قانی،  وتووێژی  جێگیری 
ئێستا  تا  وایکردووه   که   له و هۆکارانه یه   ئه مه ش  نییه .  بوونی  نه ته وه یی 
و  نه ته وه یی  به رژه وه ندیی  پێناسه ی  سه ر  له   پێویست  کۆده نگییه کی 
ئه رکه کانی  گشتی  به   و،  گه شه سه ندن  بۆ  روانین  و  هێز  ئامرازه کانی 

حکومه تداری پێک نه هاتبێ. 
به  هۆی نه بوونی چه ند حیزبی سیاسیی به هێز و گشتگیر که  خاوه نی 
به رنامه  و مه رامنانه ی روون و دیاریکراو بن، چه شنێک ناڕوونی له  فه زای 
سیاسیدا بوونی هه یه  ئه مه ش وایکردووه  که  باڵ و ره وته  سیاسییه کان 
له نێو خۆیاندا له  سه ر به رنامه  و ئیستراتیژیه کی کۆنکرێت ساغ نه بن و 
له   به یه ک  ناکۆک  ته نانه ت  و  جیاواز  ده نگی  شاهیدی  که   هۆیه شه   به م 
هه رکام له  باڵه کانین. ئه مه ش کۆسپێکی به رده م ئه و وتووێژه یه  که  بۆته  

جێی باس. 
ئێران،  ئابووریی  سه ر  بۆ  ده ره نجامه کانی  و  گه مارۆکان  فشاری 
بدا،  وتووێژ  بۆ  مل  ده رەوه دا  ئاستی  له   کرد  ناچار  ئیسالمی  کۆماری 
پرسیار ئه وه یه  که  ئایا ئه و هێزه  له  کۆمه ڵگه ی ئێران دا هه یه  که  ره وتی 

زاڵی نێو سیستم ناچار به  وتووێژ له  ئاستی نێوخۆیدا بکا؟!

حه سه ن شێخانی

سیاسی

ئاگری باڵەکی 

رووداوی کوژرانی کیژۆڵەیەکی 
مهابادی لە بەهاری ئەو ساڵدا بوو 
بە هەوێنی هەستانەوەیەکی نوێ لە 
رۆژهەاڵتی کوردستان، هەرچەندە 
لە  لەو جۆرە راپەڕین و ڕاسانانە 
٢٠ ساڵی رابردوودا جار نا جارێك 
خەڵکی  لـــەالیـــەن  رۆژهـــــەاڵت  ــە  ل
ئەنجام  کوردستانەوە  خــۆراگــری 
جارەی  ئەو  ڕاسانی  بەاڵم  دراوە، 
خەڵکی مەهاباد لە دوای ماوەیەکی 
زۆر کپ و بێ دەنگی گۆمی ئارامی 
ئەو ناوچەیەی شڵەقاند، کە ماوەی 
باڵی بەسەر هەموو  چەندین ساڵە 
رۆژهەاڵتی کوردستان دا کێشابوو، 
بوو  بەشێوەیەک  بێ دەنگیە  ئــەو 
سیاسییەکوردەکانی  لــە  زۆر  کــە 
پــارچــەکــانــی دیــکــە بـــە ئــاشــکــرا 
رۆژهەاڵتی  لە  شۆڕش  دەیانگوت 
بەاڵم  نەماوە،  بوونی  کوردستان 
رقی پیرۆزی مهابادییەکان وەاڵمێک 
ــەو کەسانە کە  ئ بــۆ هــەمــوو  بــوو 
پێیان وایە بەرخۆدان و خۆڕاگری 
و  نیە  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی  لە 
دورگە  و  مەند  گۆمە  ئەو  نەماوە. 
کۆماری  بەرپرسانی  کە  ئارامەی 
لە  دەکــرد،  لێوە  باسیان  ئیسالمی 
دیکە  هیچی  زیــاتــر  تراویلکەیەک 

نەبوو. 
ــەوەی رزگــاریــخــوازی   جــوواڵن
ــە بە  ــان ک ــوردســت ــی ک ــەاڵتـ رۆژهـ
ــە  ــۆ مــــاوەی دوو دەی ب ــردەوە  ــ کـ
دەچێ جوڵەیەکی ئەوتۆی لە خۆی 
نیشان نەداوە، لەراستیدا فیداکاری 
گشتی  بــەرژەوەنــدیــی  خواستی  و 
ــەوە بۆ   ــان ــەک ــی ــەاڵت لــەالیــەن رۆژه
باشووری کوردستان ئەو دۆخەی 
بەداخەوە  هێنابوو،  خۆیدا  بەدوای 
رۆژهەاڵتییەکان  فیداکاریەیی  ئەو 
لە مــاوەی دوو دەیــەی رابــردوودا 
ــی خــەبــات  ــوون ــە ســســت ب جــگــە ل
تێدا  دیکەی  هیچی  رۆژهـــەاڵت  لە 

نەبووە. 

ڕاسانی ١٧ی بانەمەڕی مەهاباد..
ــەدەســت  ــان ل ــی هـــەرچـــەنـــدە گ
ــاز خــوســرەوانــی لە  ــن دانـــی فــەری

بوو  ئــەو ســاڵ  ــەمــەڕی  ــان ب ١٧ی 
خوێن  خەڵکی  بــۆ  بیانوویەک  بــە 
بنەماکان  بەاڵم   ، مەهاباد  گەرمی 
ــەو ڕاســـانـــە  ــ ئ ــانـــی  و هـــۆکـــارەکـ
و  رق  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  زۆرتر 
کە خەڵکی رۆژهەاڵت  بێ زارییەیی 
ئیرانیان  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــە  ل
هەیە. لە راستیدا خەڵکی خۆڕاگری 
ــان لــە  ــ ــت ــوردســ ــ ــی ک ــ ــ ــەاڵت ــ ــ رۆژه
بیانوویەک دەگەڕێن بۆ ئەوەی کە 
رقی پیرۆزی خۆیانی پێ دەربڕن، 
هەروەک پێشتریش خەڵکی مهاباد 
گیان  کــاتــی  ــە  ل  ١٣8٤ ســاڵــی  ــە  ل
قادر  سەید  شوانە  دانــی  لەدەست 
نیشانیان دا، کە دەتوانن هەر کاتێک 
ئێران  ئارامی  دورگــەی  بیانهەوێ 
رۆژهەاڵت  کوردەکانی  بشلەقێنن، 
دەتــوانــن  بــیــانــهــەوێ  کاتێک  هــەر 
ناوەندی  لە  بڕیاردان  ناوەندکانی 

ئیران بلەرزێن. 

جواڵنی هێزەکانی رۆژهەاڵت بۆ سەر 
سنورەکان 

ــی رۆژهـــەاڵتـــی  ــان ــوگــۆڕەک ــاڵ ئ
نــێــوەڕاســت و واڵتــانــی دراوســێــی 
بــە  ــا  ــ ــەروەهـ ــ هـ ــان و  ــ ــت ــوردســ ــ ک
جیهانی بوونی کێشەی کورد لە دوو 
ئــەم راستییە  ــردوودا،  ــ دەیــەی راب
بەپێی  ئێرانیش  کــە  دەسەلمێنێ 
زۆرتــری  هەرچی  قووڵ تربوونی 

و  کۆمەاڵیەتی  ــ  سیاسی  قەیرانی 
يان  درەنــگ  نێوخۆیی،  ئابووریی 
جیددی  گۆڕانکاریی  تووشی  زوو 

و چارەنووس ساز دەبێ.

هەربۆیە دوای راسانی خەڵکی 
ناوچەکە  لە  گۆڕانکاری  و  مهاباد 
و بەهێزتر بوونی پێگەی کورد لە 

رۆژهەالت  هێزەکانی   ، رۆژهەاڵت 
دێموکراتی  حیزبی  بەتایبەتی  و 
هێزی  جوواڵندنی  بە  کوردستان 
ــەی خــــۆی بـــۆ ســەر  ــەرگ ــشــم ــێ پ
کوردستان،  رۆژهەاڵتی  سنووری 
خەباتی  ــە  ب ــکــەی  دی گروتینێکی 
رزگــــاریــــخــــوازانــــەی کـــــورد لە 
دەتوانین  کوردستان.  رۆژهەاڵتی 
مهاباد  خەڵکی  ڕاســانــی  کــە  بلێن 
ــووری  ــاشـ بـ ئـــاڵـــوگـــۆڕەکـــانـــی  و 
ــان هــۆکــاری ســەرەکــی  کــوردســت

بوون بۆ جواڵندنی هێزی چەکداری 
حیزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان 
بۆ سەر سنوورەکانی رۆژهەاڵت. 

جووالندنی هێزی پێشمەرگە بۆ 

چەند  هەڵگری  سنوورەکان  سەر 
پەیامێکی  سەرەتا   بوو،  پەیامێک 
ئاشکرا بوو بۆ خەڵکی رۆژهەاڵتی 
پێشمەگەر  هێشتا  کە  کوردستان 

پێویست  کــە  هەرکاتێک  و  مـــاوە 
و  فیدایی  گیان  بــۆ  ئــامــادەیــە  بکا 
دیکەوە  لەالیەکی  و  قارەمانییەتی 

پەیامێکی روون و ئاشکرا بوو بۆ 
حکوومەتی کۆماری ئیسالمی ئێران 
کە خەباتی کوردەکان لە رۆژهەاڵت 
لــــەدەرەوەی  نــە  و  نێوخۆ  لــە  نــە 
ــاوە و  ــ ــت ــەوەســ ــ ــان ران ــتـ ــوردسـ کـ
ئەوەشدا  لەگەڵ  هەیە.  بەردەوامی 
هەموو  بۆ  بوو  ئاشکرا  پەیامێکی 
ــوو  واب پێیان  کــە  کــەســانــەی  ــەو  ئ
کە شــۆڕش لە رۆژهــەاڵت بوونی 
نەماوە، جوواڵنی خەڵکی مهاباد و 
خۆی  پەیامی  پێشمەرگە  چوونی 

گەیاند. 

لە سێدارەدان و گرتن . .
رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران 
تێکچوو  لێ  ئارامەکەی  دورگە  کە 
بوو، هەوڵی دا بە گرتن و هەڕەشە 
مهابادییەکان  ســـێـــدارەدان  لــە  و 
لە  بــەداخــەوە  کە  دابمرکێنێتەوە، 
خەڵکی  سەرکوتی  بۆ  هەوڵەکانی 
سەرکەوتوو  ڕادەیــەک  تا  ناڕازیی 
بوو، گرتنی زیاتر لە سەدان کەس 
و  قارەمانە  شــارە  ئــەو  خەڵکی  لە 
ئێستا  تا  چارەنووسیان  ناروونی 
ئەمە  زیادکردووە،  نیگەرانییەکانی 
ــەوە لــە الیــەکــی دیــکــەوە  ــەک لــە الی
مەنسووری  شەهید  لەسێدارەدانی 
ــاداری کـــەس،  ــ ــاگ ــ ئـــاڕوەنـــد بـــێ ئ
نیشانەی ئەوە بوون کە حکوومەتی 
چەندە  ئــێــران  ئیسالمی  کــۆمــاری 
کە  گەیشتووە  جەستەی  بە  ژانــی 
ئاوا بێ بەزەییانە دەستی کردوە بە 
گرتن و کوشتنی رۆڵەکانی کورد. 

مهاباد،  روودوای  لەڕاستیدا 
شڵەقاند  رۆژهەاڵتی  مەندی  گۆمی 
ئەو  خەڵکی  دیکە  جارێکی  بــۆ  و 
کە  سەلماندیان  قــارەمــانــە  شــارە 
ئامادەن بە پێوە بمرن، بەاڵم ئامادە 

نین لە سەر چۆک بژین!
پەیامێکی  مەهاباد  رووداوی 
دیکەی بە هیزەکانی رۆژهەاڵت کە 
ئەگەر یەکگرتوو بن و پێکەوە بن، 
بەهێزتر دەبن هەر بۆیە هەستیاریی 
بارودۆخی رۆژهەاڵتی کوردستان 
ــنــەوەی رزگــاریــخــوازیــی  و بــزووت
مێژوویی  ئەرکێکی  ئەمڕۆ  کــورد 
و  رێکخراوە  تــەواوی  بەرامبەر  لە 
رۆژهــەاڵتــی  سیاسییەکانی  هێزە 
کوردستان داناوە، ئەویش هەڵێنانی 
هەنگاوگەلی جیددی و پێویست بۆ 
پێکهێنانی هاودەنگییەک لە زۆربەی 

هێزەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانە.

مهابادگۆمیمەندییرۆژهەاڵتیشڵەقاند!
لەرووداوێکیکۆمەاڵیەتییەوەبۆجوواڵنێکیسیاسیلەرۆژهەاڵت!

هەڵگری  سنوورەکان  سەر  بۆ  پێشمەرگە  هێزی  جووالندنی 
چەند پەیامێک بوو، سەرەتا  پەیامێکی ئاشکرا بوو بۆ خەڵکی 
هەرکاتێک  و  ماوە  پێشمەگەر  هێشتا  کە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
و  قارەمانییەتی  و  فیدایی  گیان  بۆ  ئامادەیە  بکا  پێویست  کە 
لەالیەکی دیکەوە پەیامێکی روون و ئاشکرا بوو بۆ حکوومەتی 
کۆماری ئیسالمی ئێران کە خەباتی کوردەکان لە رۆژهەاڵت نە 
لە نێوخۆ و نە لەدەرەوەی کوردستان رانەوەستاوە و بەردەوامی 
ئەو  هەموو  بۆ  بوو  ئاشکرا  پەیامێکی  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەیە. 
کەسانەی کە پێیان وابوو کە شۆڕش لە رۆژهەاڵت بوونی نەماوە، 
جوواڵنی خەڵکی مهاباد و چوونی پێشمەرگە پەیامی خۆی گەیاند
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و  لێكترازاو  كتێبی »مالێكی   نووسه ری  
ویژدانێكی  بیمار« له  سه ر فه زای  مه جازی  
رۆژهه اڵتی  ده نووسێت: »چات  و ژووری  
له   زیاتر  ئه نته رنیت  له   گفتوگۆكردنیان 
له   وه ك  ده چێ   ئاژه ڵ  فرۆشتنی   مه یدانی  
و  سه رخۆ   له   گفتۆگۆیه كی   بۆ  شوێنێك 
ئازاد«)١( هیچ گرنگ نیه  له گه ل ئه م قسه یه  
ئه م  هێنانه وه ی   ئه وه نده ی   نه بین  یا  بین 
رسته یه  وه ك فاكتێكه  بۆ ره نگدانه وه ی  ئه و 
دۆخه ی  فه زای  مه جازی  رۆژهه اڵتی  بۆ ده ره وه ی  ئه م فه زایه   و قسه  

له سه ر كردنی  له  نێو كتێبی  نوسه ران  و چاالكانی  ناڕۆژهه اڵتیش. 
له  راستیدا ئه م پێناسه كردنه  له و رووه وه  دێت كه  ساالنێكه  له  
فه زای  مه جازی  له  ئاسترین نزم تێكه ل به  تومه ت لێدان و په الماری  
هه ر ره خنه   و رایه كی  جیاواز ده درێ. هه ر جارێك له  پێناو پاراستنی  
سه رۆك، حیزبێك  و زۆرجاریش له  پشتی  پاراستنی  »گه ل«  و له  
»پێناو گه ل« ئه م مه كینه  به  بیانوویه ك، کومه لێك تۆمه تی  هاوشیوه  
ده به خشێته وه . ئه م جۆره  له  ده ربرینی  پر له  سووكایه تی   و تا ئاستی  
كۆمه ڵگه ی   ده نگه كانی   په الماردانی   خه ڵكی   و  نێوبردنی   جاش  به  
تا  ده بینرێ  حیزبه وه   به یاننامه ی   و  ســه رۆك   لیدوانی   له   مه ده نی  

ساده ترین ئه ندامی  حیزب.
حیزبی   هــه ر  نــه ك  رێزیكردن،  بی   جنێودان  و  له   مه كینه   ئــه م 
ناشیرین كردوه  له  نێو بیرورای  گشتی  رۆژهه اڵت، به ڵكوو هه وڵی  
ئــازادی   له   بچووكه   پانتاییه   ئــه و  ویشكاندنی   به رته سكرنه وه   و 
راده ربڕینیش ده دا كه  به  هۆی  فه زای  مه جازی   و ماسمیدیا  و تۆره  
كۆمه اڵیه تییه كان ده سته به ر كراوه   و بۆی  بكرێ هه مان بێ ده نگی   و 

الڵبونی  نێو حیزبیش له وێ ده سه پێنی . 
كوبونه وه   و  كۆر  نێو  جنێوفرۆشی   دوێنی   تا  كه   گرووپه   ئه م 
به ده ستانی   گۆپال  له   به شێكیان  و  ــوون   ب حیزب  داخــراوه كــانــی  
سایه ی   له   ئینشعابن  هۆكاری   و  حیزب   نێو  جیابیرانی   راونــانــی  
تۆڕه كۆمه الیه تییه كان، هه مان هه ڵشاخانی پر له  رقیان گواستوته وه  
بۆ ره خنه گرانی  ده ره وه ی  حیزب  و بۆیان بكرێ هه مان لێكترازانی  
له  كۆی   لێكترازانی  كۆمه الیه تی   و سیاسی   بۆ  حیزبی  ده گوازنه وه  
كۆمه لگه  و پارچه  پارچه  كردنی  ئه م كۆمه لگه یه ، ئه مانه  هه مان ئه و 

كه سانه ن كه  به  میتۆدی  یا جاشی  یا باشی  كار ده كه ن.
بۆ  بینین  پێچه وانه   و  ره خنه    نه قد  و  جیاواز،  رای   راستیدا  له  
ئه وه یه  ده رگه ی  دیالۆگی  له گه ڵ بكرێته وه . بۆ ئه وه یه  بكێشرێته  نێو 
فه زایه ك له  یه كتر دواندن كه  له  دواجار مه وداكانی  بینین  و ره خنه 
  و دیالۆگی  به رهه مدار  و عه قلگه رایانه  فراوانتر بكا. رای  جیاواز بۆ 
لێ   ده رێــی   هاتنه   ده رگــای   نیه   ئه وه   بۆ  بدرێ  و  په المار  نیه   ئه وه  

دابخرێ.
و  حه قیقیه    فــه زای   ره نگدانه وه ی   جۆرێك  به   مه جازی   فــه زای  
چه ند  حه قیقی   فــه زای   له   مه جازی   فــه زای   جیاوازانه ی   ده نگه   ئه م 
به رامبه رن  و ناكرێ به  میتۆدی  یا له گه ڵ منی  یا دژی  منی،  له گه ڵ 

جیاوازییه كانی  كۆمه ڵگه  بجووڵینه وه . 
له و،  دیفاع  نــاوی   به   ده نگانه   له م  زۆرێــك  كه   سیاسی   حیزبی  
په الماری  ئاست نزمانه ی  خه ڵك ده ده ن؛ ده بێ  له  سه ر ئه م دیارده یه  
بێته  ده نگ  و ئه خالقی  سیاسی   و دیالۆگی  دریژ مه ودا  و پر به رهه م 
فێری  ئه ندام  و الیه نگرانی  بكا. وێنه كه ی  له  هێزێكی  رزگاریخوازه وه  
نه گوازریته وه  بۆ هێزێكی  سه ركوتكه ر  و په المارده ر. حیزبی  سیاسی 
  و ئه ندامانی  ده بێ  مه وداكانی  ئازادی   و ئازادی  عه قل  و راده ربرین 
ئیسالمی   كۆماری   میتۆدی   هه مان  به   نــه ك  بكه نه وه   بــه رفــراوان 

په الماری  هه ر ده نگیك بدرێ كه  له وان ناچن.
هاوكات نابێ  له  بیرمان بچێ  ئێمه  له  رۆژهه اڵتی  كوردستان هیچ 
تریبون  و هیچ فه زایه كی  ئازادیی  راده برینمان نیه ، رای  جیاواز هه م 
له  نێوخۆی  واڵت  و هه م له  ده ره وه ی  واڵت  په المار ده درێ، پێموایه  
فه زای  مه جازین  تۆڕه  كۆمه الیه تییه كان  و  ئه مه   ئاوادا  له  دۆخێكی  
ئه م پانتاییه  له  راده ربرین یان بۆ مرۆڤی  رۆژهه اڵتی  به رهه م هێناوه 

 و ده بێ ئه م پانتاییه  بپارێرێ  و به رگری  لێ  بكرێ.
ناتوانێ   رۆژهه اڵتی   مه جازی   فــه زای   ئێستا  قه د  به   كاتێ   هیچ 
كۆكه ره وه ی  جیاوازییه كان  و شوێنێك بۆ بوونی  دیالۆگ بێ . بۆیه  
به گژداچونه وه   و پاشه كشه  به م عه قلییه ته  كه  په الماری  سه ر دیواری  
سووكایه تیان  كه   نیه   كه سانه   ئه و  ئه ركی   ته نیا  ده د ا  شه خسیش 
له   و  ئــارام   فه زایه كی   هێشتنه وه ی    پێناو  له   به ڵكوو  ده كــرێ.  پێ  
له   پڕ  كۆمه ڵگه یه كی   هێشتنه وه ی   پێناو  له   دیــالــۆگ،  بۆ  سه رخۆ 
جیاوازی  به رهه مهێن ده بێ  خاوه ندارییه تی  له  فه زای  دیالۆگ بكه ین  

و مه وداكانی  ئازادی  راده ربرین به ر فراونتر بكه ینه وه .
گۆمانی  تێدا نیه  ئه وه ی  ئه مرۆ له  فه زای  مه جازی  ده بینرێ، سبه ی  
ده گوازێته وه  بۆ پاتنایی  كۆمه ڵگه ی  كوردی   و هێزه  شه رئه نگیزه كان 
داهاتووی  ئه م كۆمه ڵگه یه  توشی  دارمانی  هه میشه یی  ده كه ن  و ده بێ  
هه ر له  ئێستاوه  كلتوورسازی  بكه ین بۆ فراوانتركردنی  مه وداكانی  

بینین  و قسه  كردن.
سه رچاوه :

ـ »مالێكی  لێكترازاو و ویژدانێكی  بیمار« له  نوسینی  فارۆق   )1(
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»تو سووكایه تی  ده كه ی ،
 كه واته  نیت«!

خالید محەممەدزادە

عەزیز مەعروفی

هەڵبژاردنە پارلەمانییەکەی ٧ ی 
ــردوو ، وێــڕای  ژوئــەنــی مانگی ڕابـ
لێکدانەوەیەکی  شرۆڤە  و  هەموو 
ــرا ، کــۆتــایــی هـــات. ئەو  ــ ــۆی دەک ب
هــەڵــبــژاردنــە کـــە بـــە یــەکــێــک لە 
تورکیە  گرینگەکانی  هەڵبژاردنە 
لە ئاست  ــرا ، هــەدەپــە ،  لێی دەڕوانـ
دیکە  بەشداربووەکەی  پارتە   ١٩
سەرەکیی؛  پارتی  سێ  تایبەت  بە 
ــە ،  ئـــاکـــەپـــە، جــەهــەپــە  و مــەهــەپ
ــی ســـەرکـــەوتـــووی  ــول بـــە ســەمــب
 . دەکرێ  لێ  چاوی  هەڵبژاردنەکە 
زۆر الیەن لە تورکیە دا ، بە هێندێک 
هــەدەپــەشــەوە ،  نێو خۆدی  دەنگی 
لـــێـــکـــدانـــەوە  و  زۆر  ــا  ــ ــەروەه ــ ه
تورکیەش ،  دەرەوەی  بۆچوونی 
ڕووی  ــە  ــ ل ــە  ــ ــەوانـ ــ لـ هـــێـــنـــدێـــک 
لــەبــەر  هێندێکیش  و  مــەبــەســت  
هــەوڵ  ورد ،  زانـــیـــاری  نــەبــوونــی 
بە  هــەدەپــە ،  سەرکەوتنی  دەدەن ، 
سۆسیالیست   چـــەپ ،  ــدەری  ــگ دەن
ببستنەوە!  تورک  ئازادیخوازی  و 
ئەوە ڕاستە هەدەپە ، توانیویەتی لە 
عەرەب ، ڕۆمان ، ئاشوری ، عەلەوی 
پارڵمان ،  بخاتە  نوێنەر  یەزیدی   و 
هەڵبژاردن  پاش  ئامارەکانی  بەاڵم 
ــەو پــارتــە لە  ــت کــە ئـ ــسـ دەری خـ
میلیۆنی   ٥ دەنــگ  ٦میلیۆن  کــۆی 
لــە کــوردســتــان هــێــنــاوەتــەوە. جیا 
لە  کورد  حەشیمەتی  ئەگەر  لەوە ، 
شارە گەورەکانی وەک ئیستانبوڵ 
ــاو بـــگـــریـــن ، ئـــــەودەم  ــ ــەر چ ــەبـ لـ
پارتە  ئەو  دەنگەکانی  سەرچاوەی 
لە  هــەدەپــە  ــەوێ .  ــ دەردەکـ باشتر 
 ١٤ لە  کوردستان دا ،  ئوستانی   ٢٣
ئــوســتــان، پــارتــی ســەرکــەوتــوو و 
 ٦٠ نوێنەر ،   8٠ کۆی  لە  یەکەمە. 
بردۆتەوە  کوردستان  لە  نوێنەری 
نوێنەری  هێندەی  دوو  دەکاتە  کە 
ئاکەپە لە کوردستان . کەواتە ، ئەو 
قەرزداری  ئەوەندەش  سەرکەوتنە 
چەپ  و سۆسیالیستی نێو تورکیە 
دەکـــرێ .  بــۆ  بانگەشەی  کــە  نییە 
پێشهاتەکانی  و  ڕووداو   بەڵکو 
کورد  کێشەی  تورکیە ،  نێوخۆی 
ــاوای کــوردســتــان ، شەڕ  ــ لــە ڕۆژئ
لە  ــورد  ک بــە  داعــش  پێ فرۆشتنی 
کوردستان ،  ڕۆژئاوای  باشوور  و 
نەبردنی  بەرەوپێش  و  وەستاندن  
پــڕۆســەی چــارەســەری  و ئاشتی 
و  ئــەردۆغــان   پشت کردنی  ــورد ،  ک
پارتەکەی لە هەڵوێستی پێشوویان 
هەروەها  ــورد ،  ک کێشەی  لەسەر 
گرووپی  لە  واڵتــە  ئــەو  پشتیوانی 
تەڕاتێنی  داعـــش  و  تیرۆریستی 
چــەکــدارانــیــی لـــە تـــورکـــیـــەڕا بۆ 
ڕۆژئاوا ، هەر هەموویان بە نۆرەی 
خۆیان گورزیان لە ئاکەپە وەشاند . 
ــۆســکــی  و گــوێ  ــاری ڕۆب کــوشــت
ئاخنینی دەوڵەت لە ڕوون کردنەوە  
و بە حقوقی کردنی کۆمەڵ کوژییەکە  
جێژنی  رۆژی  لــە  ــا  ــەروەهـ هـ و 
ئــەردۆغــان مزگێنی  کە  قــوربــان دا 
ــە ئـــاوارە  ــێ« ب ــان ــۆب کــەوتــنــی »ک
دەدا ،  ڕۆژئــــــــاوا  ــی  ــ ــان ــ ــوردەک ــ ک
ــە  ــن ــەو ســەرکــەوت ــ ــان ب ــەیـ ــەدەپـ هـ
کایا«  ــودا  »ه وازهێنانی  گەیاند . 
 و کــەســایــەتــی کــەســایــەتــی کــورد 
فـــورات«  محەمەد  میر  »بەنگیر 
ئاکەپە  و  دامەزرێنەرانی  لە  دوو 
چوونیان بۆ نێو هەدەپە ڕاست لە 
سەر کێشەی کورد  و دەمەقاڵەیان 
لەو بارەوە لەگەڵ ئەردۆغان بووە . 
بەرامبەر  لــە  ئاکەپە ،  جــۆرە  بــەم 
کە  تێکشکا  جــۆرێــک  بــە  هــەدەپــە 
پارتی  گەورەترین  »ئێمە  گوتاری 

کوردین« کۆتایی پێ هات .
ڕێــــــژەی  دەزانــــــیــــــن  وەک 
براوەکەی  پارتە   ٤ کورسییەکانی 
ــەن بــەم جــۆرەیــە : ئاکەپە  ٧ ی ژوئ
 ، 8٠ مەهەپە   ، ١٣٢ جەهەپە   ، ٢٥8
هەدەپە 8٠ کورسی . هیچ کام لەم 
پارتانە نەیان توانی ڕێژەی پێویست 
بەدەست  حکوومەت  پێکهێنانی  بۆ 
ئوکتوبری  ٣ ی  لــە  ئاکەپە  بێنن . 
٢٠٠٢وە ، واتە سێ دەورە بەدووی 
لەبەر  حکوومەتی  تەنیا  بە  یەکدا 
دەســت دا بــوو ، ئــەم جــارە ڕێــژەی 
پێکهێنانی حکوومەتی  بۆ  پێویست 
ــەوە ، نـــاچـــارە لــەگــەڵ  ــاوەت ــن ــێ ــەه ن
یەکێک یان دوو لە پارتە براوەکان ، 
ــە  ــۆن واتـ ــســی ــوال ــی ک ــەت ــووم ــک ح
ئەگه رەکانی  بێنێ .  پێک  پەیمانی 
هاوپەیمانی:  پێکهێنانی حکوومەتی 
کلیچدار  کەماڵ  ئاکەپە-جەهەپە: 
ــی جــەهــەپــە بە  ئــۆغــلــوو ، ســەرۆک
ســەرەتــاوە  لە  کــراوە  شیوەیەکی 

ئەو  کــرد .  هاوپەیمانی  لــە  باسی 
حکوومەت  پێکهێنانی  بــۆ  پــارتــە 
لەگەڵ  هاوپەیمانی  نێو  چوونە   و 
داود  هــەن ؛  مەرجی  چەند  ئاکەپە 
ئۆغلوو مافی کرانەوە بە سەرۆک 
ــێ ، ســیــاســەتــی  ــەبـ ــی نـ ــ ــرانـ ــ وەزیـ
نوێ  ســەرلــە  تــورکــیــە  دەرەوەی 
لەگەڵ  لێکۆلینەوە  و  دارێژڕێتەوە  
کەیسی  و  ئاکەپە   ــەی  ــرک وەزی  ٤
گەندەڵی حکوومەتی ئاکەپە بکرێ . 
ئەو پارتە پێی وایە دەکرێ لەسەر 
ــەو خــااڵنــە دانــوســتــان بکرێ  بە  ئ
پۆستەکان  و  وەزارەت   مەرجێک 
بە شێوەی عاداڵنە دابەش بکرێن . 
باغچەلی ،  دەوڵەت  ئاکەپە-مەهەپە: 
پـــارتـــی   ( ــە  ــەپـ مـــەهـ ــی  ــ ــەرۆک ســ
ئەویش  تورکیە(  ڕەگەزپەرەستی 
چەند  هاوپەیمانی  نێو  چوونە  بۆ 
ورد  لێکۆلینەوەی  هــەن؛  مەرجی 
لەسەر کەیسی گەندەڵی حکوومەتی 
کۆشکە  ئەردۆغان  بکرێ ،  ئاکەپە 
تازەکەی لە »ئاک سەرای« چۆل 
بکا  و بچێتەوە کۆشکی پێشوو، واز 
لە خەونی سیستمی سەرۆکایەتی 
ئاشتی  پرۆسەی  هەروەها  بێنێ ، 
بێ .  هێڵی ســوور  چــارەســەری   و 
ــرای ئـــەو مــەرجــە  ــ بــاغــچــەلــی وێـ
پێش  لــەوە  ڕۆژ  چەند  قــورســانــە 
تووشی  ئـــەوەی واڵت  بــۆ  دەڵـــێ : 
قەیران نەبێ  و بێ حکوومەت نەبین  
و ئاکەپە بۆ پێکهێنانی حکو ومەت ، 
ــەدخــوازان – دەســتــە  و داوێــنــی ب
ئێمە  نەبێ ،  کوردەکانە-  مەبەستی 

وەئەستۆ  ئــەرکــە  ئــەو  ئامادەیین 
بگرین . ئاکەپە-هەدەپە: سەالحەدین 
دەمیرتاش ، هاوسەرۆکی هەدەپە بە 
شێوەی  بە  ڕایگەیاندووە ،  ئاشکرا 
ڕاستە وخۆ ناچێتە نێو هاوپەیمانی 
ــەاڵم ئــامــادەیــە  ــەگــەڵ ئــاکــەپــە ، بـ ل
)کەمایەتی(  الوەکـــی  شــێــوەی  بــە 
ــە هـــاوپـــەیـــمـــانـــی  ــ پـــشـــتـــیـــوانـــی ل
جەهەپە- ئاکەپە بکات . دەمیرتاش 
کــۆبــوونــەوەی  لــە  مـــارس  مانگی 
پارتەکەی دا سەبارەت بە قسەکانی 
ئەردۆغان کە وتی »کێشەی کورد 
لە تورکیە نییە«  و » کورد هەموو 
زۆر  هەیە«  واڵتـــە دا  لــەو  مافێکی 
ئەردۆغانی  واڵمــی  ڕاشــکــاوی  بە 
دایەوە کە »هەتا هەدەپە لەو واڵتە 
هەبێ ، هەتا ئەو پارتە نووزەیەکی 
بە  نابی  ئەتۆ  بمێنێ ،  سینگی دا  لە 
بە  بی  ناهێڵین  هەرگیز  ســەرۆک ، 
ــێ لەسەر  ســـەرۆک« هــەدەپــە دەڵ
قەول  و بەڵێنیەکانی خۆمان کە بە 

جیا  ســووریــن .  داوە ،  مــان  خەڵک 
نەئاشتی  پــرۆســەی  بەپێی  لـــەوە ، 
ــا ئــاکــەپــە مــەیــلــی  ــ نـــەشـــەڕ ، دەبـ
هەدەپە  دابــا  خۆنیشان   لە  زۆری 
بێنێ .  پــێــک  ــەڵ  ــەگ ل حــکــوومــەتــی 
شێوەکان  لــە  بەشێوەیەک  ــەاڵم  ب
ــەری لە  ــارەسـ هـــەم پــرۆســەی چـ
ئاکەپە  نەورۆزەوە وەستاوە ، هەم 
شــێــوەیــەک  بــەهــەر  دەدا  ــەوڵ  ــ ه
بــەشــداری پرۆسەی  بــێ هــەدەپــە 

سیاسی حکوومەتی نەکرێ .

جـــەهـــەپـــە-مـــەهـــەپـــە-هـــەدەپـــە: 
خاوەنی  پێکەوە  پارتە ،  سێ  ئــەو 
ــن بــە بێ  ــوان ٢٩٢ کــورســیــن . دەت
پێک  حکومەت  ئاکەپە  بــەشــداری 
وازهێنانی  پــاش  جــەهــەپــە ،  بێنن . 
»دەنیز بایکال« جۆرێک ڕوانگەی 
بەرامبەر بە کورد گۆڕاوە ، بۆ ئەو 
حکوومەتێک دا  لــە  ئاسانە  پــارتــە 
بــێ کــە هــەدەپــە ی تــێــدایــە، بــەاڵم 
ناچێتە  قەت  ڕایگەیاندووە  مەهەپە 
هاوپەیمانییەک  هیچ  بـــاری  ــر  ژێ
ــە  ــەوات کـــە هـــەدەپـــە ی تــێــدایــە ، ک
ڕێی  پێشتر  کــە  سەناریۆیە  ــەو  ئ
تێدەچوو ئێستا سەناریۆیەکی جێی 
باس نییە . کەواتە ئێستا بەو ئاکامە 
دەگەین ، دوو ئەگەری بەهێز هەن ، 
دەکــرئ  هێزەکە  بە  ئــەگــەرە  دوو 
ئاکەپە-جەهەپە  نێوان  هاوپەیمانی 
ــان ئــاکــەپــە-مــەهــەپــە پــێــک بــێ .  یـ
لــەوەی  جیا  جەهەپە  مەرجەکانی 
قورس نین ، دووهەم پارتی براوەیە . 

وێ  ڕاستییە،  ئەو  پێچەوانەی  بە 
دەچێ ئاکەپە مەیلی بۆ هاوپەیمانی 
چونکە  ــێ  ــەب ن ــە  ــەپ جــەه لـــەگـــەڵ 
پاڕتە  بەو  زۆر  ئیمتیازی  ناچارە 
دەرەوە  سیاسەتی  لەسەر  بــدا  و 
ڕۆژئاوای  بە  سەبارەت  بەتایبەت 
کوردستان ناکۆک بن . هاوپەیمانی 
لێک  هۆیەوە  بەو  ئاکەپە-مەهەپە ، 
جیا کردنەوەی ئەو دوو پارتە زۆر 
زۆربــەی سیاسەت  لە  و  ئاستەمە  
 و ئــامــانــجــەکــانــیــان وێـــک دەچـــن ، 
پێکهێنانی  لــەســەر  بتوانن  ڕەنــگــە 
ئەمە  بۆ  ببنەوە ،  ساغ  حکوومەت 
دەبێ سێ ڕاستی لەبەرچاو بگرین؛ 
بەشداری  لەسەر  ئاکەپە-مەهەپە 
ــە هــەمــوو  پــێــنــەکــردنــی هــەدەپــە ل
بوارێکی سیاسی  و بەڕیوەبەری دا ، 
هاوڕوانگە  و هاومەرامن ، تەنانەت 
مەهەپە بە پێچەوانەی جەهەپە بۆ 
هێرش   چەشنە  هــەر  گرتنە بەری 
ــاوای  ڕۆژئ سەر  بۆ  پەالمارێک  و 

کوردستان لەگەڵ ئاکەپە هاودەنگ 
لە  مەهەپە  گرتنی  هەڵوێست  بێ ، 
پەرلمان  هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی 
تـــەمـــوزدا  و شــکــانــەوەی  ــە ١ ی  ل
ئاکەپە  قازانجی  بە  هەڵبژاردنەکە 
ئاکەپە ،  پالێوراوی  سەرکەوتنی   و 
یەلماز ، بۆ سەرۆکایەتی  عیسمەت 
ــە  و ئــاکــەپــەی  پــارلــمــان ، مــەهــەپ
نیزیک  لێک  جــاران  لە  زیاتر  زۆر 
کردۆتەوە . لە ڕۆژی هەڵبژاردنەوە 
هەتا ٤٥ڕۆژ ئەگەر حکوومەت پێک 
نەهێنرێ ، ئەوا بەپێی دەستوور دەبێ 
پێشوەخت)دووبارە(  هەڵبژاردنی 
رێگاکانی  ئەگەرچی  بەڕێوەپچێ . 
هاوپەیمانی  حکوومەتی  پێکهێنانی 
تێپەڕاندنی  بـــەاڵم  ئــاســانــە ،  زۆر 
چوونی  و  هــەدەپــە    %١٠ ڕێـــژەی 
لە  پارلمان  و سەرکەوتنی  نێو  بۆ 
پارتەکانی  وایکردووە  کوردستان ، 
ئەو  ئاسانی  بــە  تورکیە  دیــکــەی 
ســـەرکـــەوتـــنـــەی هــــەزم نــەکــەن . 
شیاو  بیانوویەکی  هیچ  ئەگەرچی 
ــی پــێــشــوەخــت لە  ــژاردن ــب ــەڵ ــۆ ه ب
ئــەوە  وێـــڕای  کەچی  گۆڕێدانییە، 
نابێ لەبیرمان بچێ »دێموکراسی« 
تورکیە تەنیا رووی نەخشێندراوی 
سەر ڕووی کاغەزە ، ئەگینا دەبوو، 
و  دەرفـــەت   هــەدەپــە وەک  بوونی 
بــۆ چـــارەســـەری کێشەی  ڕێــکــار 

کورد لێی ڕواندرابا .

HDPوحکومەتیهاوپەیمانی

تێپەڕاندنی ڕێژەی ١٠% هەدەپە  و چوونی بۆ نێو پارلمان  و سەرکەوتنی لە کوردستان ، وایکردووە 
پارتەکانی دیکەی تورکیە بە ئاسانی ئەو سەرکەوتنەی هەزم نەکەن . ئەگەرچی هیچ بیانوویەکی 
شیاو بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت لە گۆڕێدانییە، کەچی وێڕای ئەوە نابێ لەبیرمان بچێ »دێموکراسی« 
تورکیە تەنیا رووی نەخشێندراوی سەر ڕووی کاغەزە ، ئەگینا دەبوو، بوونی هەدەپە وەک دەرفەت  و 

ڕێکار بۆ چارەسەری کێشەی کورد لێی ڕواندرابا .
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بیهرۆز بۆجانی

ئازار و بێ رێزی، سووکایه تی 
و ده ســـتـــدرێـــژی وشــه گــه لــێــکــن 
ــومــه رجــی پــه نــابــه رانــی  ــه  هــه ل ک
دوو  له   ئوسترالیای  که مپه کانی 
دووڕگه ی »مانوس« و »نارو« 
ــه وه   ــارامـ ــاخــی زه ریـــــای ئـ لـــه  ن
ــف بــکــه یــن. حــیــزبــی  ــ ــێ وه سـ پـ
کــرێــکــارانــی ئــوســتــرالــیــا راســت 
 ٢٠١٣ ئاگۆستی  پێش  مانگێک 
به   کــه   کــرد  په سند  قانوونێکی 
ئه و  سه رجه م  قانوونه   ئه و  پێی 
په نابه رانه ی  که  له  رێکه وتی ١٩ی 
خۆیان  بــــه دواوه   ژوالی٢٠١٣ 
بــه  »گــه مــێ« ده گــه یــه نــه  خاکی 
دووڕگـــه ی  بـــه ره و   ، ئوسترالیا 
والته   ئه و  باکووری  له   مانوس 
و دووڕگه ی »نارو« له  زه ریایی 
ئه م  ــه وه .  ــن ده خــرێ دوور  ــارام  ئـ
بــه دوای  به زه ییانه   بێ  قانوون  
هــاتــنــه  ســـه ر کـــاریـــی بــــراوه ی 
حیزبی  واتـــه   ــه کــان  ــژاردن ــب هــه ڵ
له   زیاتر  که   به ڕێوه چوو.  لیبراڵ 
١٤٠٠ که س که  نێوه یان ئیرانین 
لـــه  دووڕگــــــه ی »مـــانـــوس« و 

دیکه ش  که سی   ١٠٠ بــه   نزیک 
زیندانی  »نــارو«  دوورگـــه ی  له  
ــه ی مانوس  ــ لــه  دووڕگ کـــراون. 
په نابه رخوازه کان  له سه دی   ٥٠
هه لومه رجی  فه یلی«ن،  کــوردی 
به سه ر  زاڵ  وناخۆشی  ئاسته م 
ــه  مــه بــه ســتــی  ــه  بـ ــان ــپ ــه م ــه و ک ــ ئ
گۆشارخستنه  سه ر په نابه ره کان 
ــه ره و واڵتـــی  ــ ــه وه  بـ ــن ــەڕێ ــگ تـــا ب
ــه  ســه ره کــیــتــریــن  ــه م ــان. ئ ــۆیـ خـ
ئوسترالیایه   ده وڵه تی  سیاسه تی 
ــی  ــردنـ ــدکـ ــنـ ــه سـ پـ دوای  لـــــه  
ژوالی.  قـــــــانـــــــوونـــــــی١٩ی 
ئێگجار  له شساغی  هه لومه رجی 
خراپ و نه بوونی ده وا و ده رمان 
ئه شکه نجه ی  پێڕاگه یشتن،  و 
پــه نــابــه ران  تۆقاندنی  و  رۆحــی 
له و   . ــاڕوون  ن داهاتوویه کی  له  
که مپانه  رووداوگه لێکی گه وره ی 

هێناوه ته  ئاراوه .
راســت   ٢٠١٣ فــێــڤــریــه ی  ــه   ل
٦مانگ دوای قانوونی ١٩جوالی 
ــه  که مپی  ل ــه ریــن  ب شــۆڕشــێــکــی 
به   که   هه ڵدا  ســه ری  »مانوس« 
پیالن و فیتی و زاره تی په نابه ری 
ئوسترالیا ده یان که س له  خه ڵکی 

و  دار  بـــه   دوورگــــــه   خــۆجــێــی 
هه ڵیان کوتایه   چــه ک  و  شمشیر 
ــزیــک به   ــه ر پـــه نـــابـــه ران و ن سـ
١٧٠که سیان شه ل و کوت کرد، 

له م نێوانه دا »ره زا براتی« گیانی 
فێڤریه   هه ڵاکه ی  دا.  ده ســت  له  
زۆری  ئێگجار  ده نگدانه وه یه کی 
و  جیهان  میدیاکانی  له   هه بوو 

سه رنجی  که   ئــه وه   به هۆی  بوو 
ــی  ــان ــراوه ک ــک ــێ ــاوه ڕپ ــده  ب ــاوه نـ نـ
بــه ره و الی خۆی و  مافی مرڤ 
ڕابکێشێ  دڵته زینه که   رووداوه  

لێکۆڵینه وه ی  کومیته ی  دوای  و 
ڕاپۆرتێکدا  له   ئوسترالیا  سنای 
ده وڵه تی ئوسترالیای به  تاوانبار 
ئــه مــنــی  ــای  ــی ــان ــپ ــۆم ــی و ک ــ زانـ
ئه رکی   که   ئێس«ی  فــۆر  »جــی 
پــه نــابــه رانــی  که مپی  پــاراســتــنــی 
که مته رخه م  به   بــوو  ئه ستۆ  له  
نێونه ته وه یی  رێکخراوی  ناساند. 
ــرۆڤ لـــه  راپــۆرتــێــکــی  ــ ــی م ــاف م
زاڵ  ناله باری  دۆخــی  هه ژێنه ر، 
ــه ســه ر کــه مــپــی »مـــانـــوس« و  ب
پێشلکاری  ــه ی  ــوون ــم ن ــان  ــ ده یـ
وردی  به   ئوسترالیای  ده وڵه تی 

خسته  به رباس.
ــی ســایــتــی ئــه م  ــه ردانـ بــه  سـ
ناوه نده  جێ باوه ڕه  ده توانین به  
بخوێنینه وه   ڕاپۆرته که   پۆختی 
ــار«  ــ ــی ئـ ــ ــێ سـ ــ »یــــــو ئـــێـــن ئـ
جیهانییه   دیکه ی  رێکخراوێکی 
که  تا ئێستا دووجار راپۆرتێکی 
وردی له سه ر پێشل کردنی مافی 
»مانوس«  که مپه کانی  له   مرڤ 
و »مــــارو« بـــاوکـــردۆتـــه وه  و 
ئوسترالیای  ده وڵه تی  هه روه ها 
له م باره وه  به  تاوانبار زانیوه  و 

دۆخیپهنابهرانیکهمپهکانیئوسترالیالهدووڕگهکانی»مانوس«و»نارو«

ته های ره حیمی

زمان وه ک پردی پێوه ندیی نێوان مرۆڤ و 
دیارترین شۆڕشی ئه و بوونه وه ره  ئاوه زمه نده  
ــی مــێــژووی خــۆیــدا، به  چــڕی به  نێو  له  ره وت
شۆڕ  مرۆڤایه تیدا  ژیــانــی  کایه کانی  هــه مــوو 
بۆته وه . یان به  واتایه کی دیکه  هیچ دیارده یه کی 
فیزیکی و واتایی به دی ناکه ین که  له  سنووری 
بــوونــی هــه بــێ، چونکه  له   زمـــان ده ربــچــێ و 
راستیدا هه ر بیر و بیرۆکه یه ک ناچاره  دواجار 
به  تونێلی زماندا تێپه ڕی و له  رێگه ی زمانه وه  
پێناسه  بکرێ، هه ر بۆیه  هه موو کایه کانی ژیانی 
مرۆڤ له  رێگه ی تێپه ڕبوون به و رێڕه وه دا له  

ژیانی راسته قینه ، خۆ ده نوێنن و دێنه  بوون.
له   کاریگه ری زمان و سێحری وشه  هه ر 
زمان  و  سه رهه ڵدان  و  په یدابوون  سه ره تای 
راستیدا  له   پــێــدراوه ،  گرنگی  مرۆڤه وه   پژانی 
کارکرده کانی  هه موو  له   جگه   زمــان  خــودی 
به رجه سته   پێناو کاریگه ریی به خشیندا  له   دیکه  
ــه ر بــۆیــه  کــه  ده گــه ڕێــیــنــه وه  النکه ی  ــێ، ه ده بـ
کایه   زۆربــه ی  سه رهه ڵدانی  سه رده می  و  بیر 
واته   جیهانیش  زانستییه کانی  و  رووناکبیری 
ــه  بــیــرمــه نــدانــی وه ک  یــونــان، ده بــیــنــیــن مــه زن
ئه فالتوون و ئه ره ستوو باس له  گرنگی زمان و 
کاریگه ریی پێشڤه وه چوونی کۆمه لگه  له  رێگه ی 

زمانه وه  ده که ن.
ــۆن و  کـ ــی  ــه ک ــه وه ی ــه ت ن کـــوردیـــش وه ک 
ــــرووپ و لقه   ــه  هــه مــوو ئـــه و گ تــێــکــه اڵوێــک ل
هــالــیــدی،  هــیــتــی،  مــیــتــی،  ــه ی وه ک  ــان ــی مــرۆی
ساسانی،   ....... و  مــادی  کــاســۆیــی،  مــانــایــی، 
فۆلکڵۆری  پاشه که وتێکی  و  پاشخان  خــاوه ن 
ده گه ڕێته وه   ریشه که ی  که   بڕان نه هاتوویه ؛  له  
مرۆڤانه ی  ئــه و  به سه رهاتی  و  ســه ربــرده   بۆ 
ئه مڕۆکه   که   ژیــاون ،  کوێستانییانه   ناوچه   له م 
نه ته وه یه کی به  ناوی کورد و، زمانێکی به رفره  
و ده وڵــه مــه نــدی بــه نــاوی کـــوردی بــه  هه موو 
هاتوه ؛  به رهه م  لێ  پۆیه کانییه وه   و  لک  و  زار 
و  په ند  لــه   و  نــه بــووه   غافڵ  ــان  زم گرنگی  لــه  
ئیدیۆم و پێکهاته کانی زمانی دا ئه و به هێزییه  
ره نگی داوه تــه وه ، وه ک: زمان راوه ستێ سه ر 
ئــاســووده یــه ، بــه  زمــانــی خــۆش مــار لــه  کون 

دێته ده ر، زمان به اڵی سه ره  و ......
نه بوون و گشت  بــوون و  مــرۆڤ هه موو 
و  وشــه   و  زمــان  رێگه ی  له   ژیانی  کایه کانی 

که ره سه کانییه وه  پۆلێن ده کا و باش و خراپ، 
ئه رێنی و نه رێنی و ........ هتد لێک هه ڵداوێرێ. 
زمان  زانستی  گوێره ی  به   که   کــوردی  زمانی 
ــاوه ن خــاڵــی بــه هــێــزی مــۆرفــۆلــۆژیــیــه ؛ که   خــ
نیشانده ری زیندوویه تی و ئه کتیڤی زمانه که ن، 
توانیوێ سه ره ڕای که ند و کۆسپی سه ر رێگه ی 
رێگه ی  له   الوازکردنی  و  تواندنه وه   هه وڵی  و 
دوژمنانی ئه و نه ته وه یه وه  ده روه ستی هه موو 
له   ئاخێورانی  و  بێ  ژیان  واتاکانی  و  چه مک 
ئاست هیچ دیارده یه کدا ده سته وه ستان نه کا و 
هه موو  بۆ  پێویست  ده ســتــه واژه ی  و   زاراوه  

دیارده کان دابهێنێ و دابڕێژێ.
ناتوانی  کــه س  و  گشتییه   موڵکی  زمـــان 
بسه پێنێ.  زماندا  به سه ر  خۆی  خاوه ندارێتی 
که  زاراوه  و ده سته واژه کانیش داده ڕیژرێن و 
ده که ونه  چواچیوه ی به کار هێنانه وه ، ئه گه ر به  
ناگرن و هه ر  بن، جێ  نامۆ  ئاخێوران  روحی 
زوو ده خرێنه  الوه  )بۆ وێنه  پێنووس و لێنووس 
که   ئافرێندراون،  کاغه ز  و  قه ڵه م  بری  له   که  
ــه وه شــدا ئه گه ر  ــن(. ده گـــه ڵ ئ ــوردی ره ســـه ن ک
ده سته واژه  و زاراوه یه ک له  الیه ن کۆمه ڵگه وه  
به رهه م هات و که وته  نێو وشه کانی زمانه وه ، 
ده روونی  و  رووناکبیری  ئاستی  و  هه تا روح 
ئاخێورانی گۆڕانی به سه ردا نه یه ت، به  که سێک 
و دوو که س ناسردرێته وه ، چونکه  زمان هێز له  
کووچه  و کۆاڵن و بن دیوارانه وه  وه رده گرێ، 
تیڤی  کــه   )کــاژێــر  کــاغــه ز و میدیاوه  لــه   نــه ک 
به کاری  )ســه عــات(  کاتژمێر  جێ  به   رووداو 
له  نێو ئاخێورانیشدا که م  ده هێنێ (، هه ر چه ند 
سه ر  بــه   په نجه یان  جــێ  که سانه ی  ئــه و  نین 
ره وتی پێشڤه چوونی زمانه وه  دیاره ، به  تایبه ت 

ئه دیب و شاعیر و زمانزانان. 
کــران،  بــاس  ئــه و شتانه ی  ده گــه ڵ هه موو 
چین  نێو  لــه   هێناندا  بــه کــار  ئاستی  لــه   ــان  زم
وتوێژه کانی کۆمه ڵگه وه  جیاوازیی خۆی هه یه . 
به و واتایه ی زمان و راوێژی چینی دوکتور و 
پزیشکان جیاوازه  له  ئاخاڤتنی جووتیاران، یان 
ژنان  دوانی  پیران،  له   جیاوازه   الوان  په یڤینی 
جیاوازه  له  هی پیاوان. قسه ش له مه  دا نییه  که  
زمانی دوانی کامه یان به هێز و ره سه ن و پاک 
و بێگه رده  یان تێکه ڵ به  وشه ی بێگانه یه  و هتد، 
به ڵکوو هه ر چینێک له  به ڵگاندن و قسه کردنیدا 
و  واتا  گه یاندنی  و  تێگه یاندن  بۆ  ده دا  هه وڵ 
دیــاردانــه وه   به و  خۆی  مه به ستی  روونبێژی، 
و  زیاتره   ده گه ڵیان  ناسیاری  که   ببه ستێته وه  
هه وڵ ده دا به و دیاردانه ی ببه ستێته وه  که  الی 

گوێگر هه ستیارترن. هه ر له م ئاقاره دا، شیوازی 
نووسه رێک،  ده گه ڵ  ئاسایی  کابرایه کی  دوانی 
شۆڕشگێڕێک ده گه ڵ دژه  شۆڕشێک، شوانێک 
سه رۆکێک  و  زانــکــۆ  مامۆستایه کی  ــه ڵ  ده گـ
ده گه ڵ خه ڵکی دیکه  جیاوازه . هه روه ک وتمان 
زاراوه  و وشه کان ده گه ڵ ئه وه ی بۆ گه یاندن 
قسه که ره وه   الیــه ن  له   هه میشه   ناساندنن،  و 
هه وڵ ده درێ زیاترین کاریگه رییش ببه خشێ. 
هه ر له م سۆنگه یه شه وه  له  سه ره تای سه ده ی 
و  زمــان  بــوار  له   زانستی  لکێکی  بیسته مه وه  
به   ده ستێنێ  گه شه   و  هه ڵده دا  ئه ده بیات سه ر 

شیوازه   له   زانسته   ئــه م  شیوازناسی.  ــاوی  ن
و  ده کۆڵێته وه   زمــان  ده ربڕینی  جیاجیاکانی 
هۆکاره کانی به دیهاتن و شیوازه  جیاوازه کانی 
ــا. له   ــ ــان شــرۆڤــه  ده ک بــه رجــه ســتــه بــوونــی زمـ
ئاکامی ئه م لکه  زانستییه دا ده رده که وێ هه موو 
شیوازه کانی زمان بۆ یه ک ئامانج هه ول ده ده ن 
ئه ویش کاریگه ری به خشینه . واته  گه مه کردنی 
به  که ره سه  زمانییه کان له  پێناو شوێندانان و 
کارتێکردنی زیاتر. ئاخێورانی هه موو زمانه کان 
هه وڵیان  هه میشه   زمانه که یان  روحی  پێی  به  
شێوازه کانی  کاریگه رترین  و  زیاترین  داوه  
له م  کوردیش  زمانی  بکه نه وه .  تاقی  ده ربڕین 

بواره دا ده ستێکی بااڵی هه یه .
له و  یه کێک  »جـــاش«  وشــه ی  و  زاراوه  
ئه و که سانه ی  بۆ  وشانه یه   که  زمانی کوردی 
خۆیان  نــه تــه وه ی  لــه   پشتیان  دێــنــێ،  بــه کــار 
کردوه  و هاوته ریب ده گه ڵ داگیرکه ران هه وڵی 
سڕینه وه  و قه اڵچووی خه باتکاران و دڵسۆزانی 
پێناو  ــه   ل ــه ت  خــزم بـــری  ــه   ل و  ده ده ن  گـــه ل 
ئازادی نه ته وه یی و پێشخستن و گه شه پێدانی 

ره هه نده کانی ژیانی نه ته وه ، خزمه ت به  ئامانج 
و مه به ستی داگیرکه رانی گه ل و هۆز ده که ن. 
ده گه ل ئه وه ی جاش به  واتا فه رهه نگییه که ی بۆ 
میتافۆر  له   به اڵم  دێ،  به کار  ئاژه ڵێک  وه چه ی 
خۆشفرۆشی  و  گــوێــڕایــه ڵــی  پراگماتیکدا  و 
ــێ. هـــه ڵـــبـــژاردنـــی ئـــه و وشـــه یـــه  و  ــه نـ ــه یـ ده گـ
به کارهێنانی بۆ ئه م که سانه ی پشت له  نه ته وه ی 
خۆیان ده که ن له  زمانی کوردیدا زۆر به جێیه  
و ئاخێورانی زمانه  بۆ هه اڵواردنی ئه و توێژه  
فه رهه نگی  له  باش و خاس، وشه یه کی  که سه  
ره سه ن و کاریگه رییان هه ڵبژاردوه ، که  ئه گه ر 

میتافۆرییه که ی،  واتــا  له   جگه   بده ین  سه رنج 
کــه  ســه رلــه بــه ره  خــۆنــان و گــوێ له مستی و 
ده بینێ،  خــۆ  غــه یــره   که سێکی  پاشکۆیه تی 
ئه م  فه رهه نگییه که ی.  مانا  بۆ  ده گه ڕێندرێته وه  
زاراوه ی جاش و دواتر جاشایه تی بێ کاریگه ر 
ئه و  که سانه ی  ئه و  ده روونیی  له سه ر  نه بووه  
ده گــه ڵ  ــردوه .  ک ره وچــاو  ناماقووڵه یان  پیشه  
ئه وه شدا وه ک وتمان که س و الیه نێک ناتوانێ 
بکا، هه تا  باری ده روونی قسه که ر  ده سکاریی 
کۆمه ڵگه   نه ستی  و  هه ست  له   ــه   زاراوه یـ ئــه م 
له   ده بـــێ  هێنه ر  بــه کــار  چونکی  بــســڕێــتــه وه ، 
وشه یه   ئه و  وه گــری  ده روونناسییه وه   بــواری 
ده گه ڵ  بێ  راحــه ت  هه موو شتێک  له   به ر  بێ، 
گۆڕێنی  بۆیه   ده هێنێ،  به کاری  وشه یه ی  ئه و 
کاریگه ریی  گشتی  ده روونــی  شه پۆلێکی  وشه  
ده کاته  سه ر، هه تا کاریگه ریی تاک و گرووپێک. 
ئــه وه شــدا هـــه روه ک ئاماژه مان  ــه ڵ  بــه اڵم ده گ
کرد، هه ر چین و گرووپێکیش ده توانی خاوه ن 
شێواز و زاری خۆی بێ. له  پێناوه دا که سانی 
رێنوێنێک  وه ک  که   کۆمه ڵگه   دیــاری  و  ئیلیت 

و  تاریک  رێگه ی  روونــکــه ره وه ی  پێشگه نگن، 
به دڵنیاییه وه   پێشڤه چوون،  نشێوی  و  هه وراز 
کاریگه رتر  ئاخاڤتنی  شیوازێکی  ده ده ن  هه وڵ 
ــی  ده رکــه وت و  ئــاکــام  پێناو  لــه   بێنن،  بــه کــار 
روونتر و ئاراسته کراو. کاتێک ئیلیتێکی دیاری 
کۆمه ڵگه  خۆی له  به کارهێنانی زاراوه ی جاش 
و  هه ست  له   نیه   ئه وه یه   مانای  به   ده بوێرێ، 
نه ستی ئه ودا قه باحه ت و دزێوی ئه م دیارده یه  
دیکه وه   چاوێکی  به   یان  بووه ته وه   که مڕه نگ 
که سه   ــه و  ئ ئــه گــه ر  به تایبه ت  ــێ،  ــ ده ڕوان لێی 
ــه اڵم ئه مه   ــه وه شــدا بـــێ، بـ ــن ــزووت ــزی ب ــه  ریـ ل
نه هێنانی  به کار  و  به کارهێنان  به   پێوه ندیی 
باشتر،  ده رکــه وتــی  بۆ  که سەکە  الی  وشه یه  
له   کارلێهاتووتر  ــی  ده روونـ کاریگه ریی  یــان 
سه ر ئه و که سانه ی له  پره نسیپه کانی گۆمه ڵگه  
به   دیــارده کــه   که   که سێک  ئه گینا  داوه ،  الیــان 
دژی ئه و و هاوسه نگه رانی خوڵقاوه  و، زیاتر 
به ر  زه بــره کــه ی  کۆمه ڵگه   که سانی  هه موو  له  
چۆن  که وتووه ،  ئه و  فیکری  و  هزری  ره وتــی 
ــاوان و  ده کــرێ هــه روا ســووک و ئاسان  له  ت
پێشه نگ  و  ببوورێ  نه رێنییه کانی  کاریگه رییه  
بێ بۆ گۆڕینی رای گشتیش له سه ر دیاره ده که . 
ئه م چه شنه   ده کرێ  نووسه ر  بڕوای  به   به اڵم 
نیشاندانی  قه بیحتر  به   بکرێ  هه ڵسوکه وته  
نوێتر  وتارێکی  ئــه وه شــدا  ــه ڵ  ده گ ــارده کــه ،  دی
و  به خشین  ئه گینا  گــه ڕ.  بخرێته   ــواره دا  ب له م 
لێبووردن له  کارێکی به م شێوه  دزێو و ناحه ز 
نه  کاری که سێکه  و نه کاری گرووپێک، به ڵکوو 
دامــه زراوی ده وڵه تی و دواجاریش  قانوون و 
گه ل ده بێ بڕیاری وه رگرتنه وه ی ئه و که سانه  
ــارده   دی بــه م  تێکه ڵ  هۆکارێک  هــه ر  به   ــده ن  ب
گۆمه ڵگه ی  پێویسته   دواجــار  بــووون.  نگریسه  
کوردی و بزاڤی کوردی له و هه نووکه  ساته دا، 
له   گـــه ل  پوتانسیه لی  و  ــی  مــرۆی هــێــزی  کــه  
به رانبه ر دوژمناندا، ده توانێ له  تاکێکه وه  هه تا 
هۆکار  ده بــێ  هه بێ،  خۆی  ده وری  کۆمه ڵێک؛ 
ئه م  الوازکــردنــی  و  په ره سه ندن  فاکته کانی  و 
چاره سه ی  و  بنه بڕ  رێگه ی  و  بکۆڵێ  ــارده   دی
هه رچی  )طــرد(ی  نه ک  بدۆزێته وه ،  دیاره ده که  
به   کــه   کۆمه ڵگه   زۆری  که سانێکی  زیــاتــری 
ــه   ــارده ک دی بــه   تێکه ڵ  جـــۆراوجـــۆر  ــاری  هــۆک
قه شقه   پــێــنــاو  ــه   ل ئێمه   پێشینانی  ــووون.  ــ بـ
نیشاندانی ئه م که سانه ی که  پشت له  کۆمه ڵگه  
به  جۆرێکی جوان و  و گه لی خۆیان ده کــه ن، 
ناسک، وشه یه کی ره ق و به بڕشتیان به  سه ردا 
بڕیون، پێویسته  هزری هه نووکه یی کۆمه ڵگه ش 
باپیرانمان  و  باب  روانگه ی  پاراستنی  ده گــه ڵ 
سه باره ت به و دیارده یه ، له  پێناو گه راندنه وه ی 
خۆیان  پشت سه ر  پرده کانی  هه موو  ئه وانه ی 
نه ڕووخاندوه ، به  گوتار و دیسکۆرسێکی نوێ 

هه نگاو بێنێ.

شێوازیئاخاڤتنوکاریگهرییهکانی
لهپهراوێزیجاشایهتیدا

ل ٩

پێشینانی ئێمه  له  پێناو قه شقه  نیشاندانی ئه م که سانه ی که  پشت له  
کۆمه ڵگه  و گه لی خۆیان ده که ن، به  جۆرێکی جوان و ناسک، وشه یه کی ره ق و 
به بڕشتیان به  سه ردا بڕیون، پێویسته  هزری هه نووکه یی کۆمه ڵگه ش ده گه ڵ 
پێناو  له   دیارده یه ،  به و  سه باره ت  باپیرانمان  و  باب  روانگه ی  پاراستنی 
گه راندنه وه ی ئه وانه ی هه موو پرده کانی پشت سه ر خۆیان نه ڕووخاندوه ، به  

گوتار و دیسکۆرسێکی نوێ هه نگاو بێنێ

له  ١4٠٠ که س که  نێوه یان ئیرانین له  دووڕگــه ی »مانوس« و نزیک به  ١٠٠ که سی دیکه ش 
له  دوورگه ی »نارو« زیندانی کراون. له  دووڕگه ی مانوس 5٠ له سه دی په نابه رخوازه کان کوردی 
فه یلی«ن، هه لومه رجی ئاسته م وناخۆشی زاڵ به سه ر ئه و که مپانه  به  مه به ستی گۆشارخستنه  سه ر 

په نابه ره کان تا بگەڕێنه وه  به ره و واڵتی خۆیان
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موختار نەقشبەندی
و. بۆ کوردی: کۆڤان

ئــەو کــەســانــەی بـــەدواداچـــوون بۆ 
هــەواڵ و رووداوەکــانــی جیهان دەکەن، 
وەاڵمی  بێ  زۆری  پرسیارێکی  هەمیشە 
وێنە  بۆ  تێدەپەڕێ،  زەینیاندا  بە  هیوابڕ 
بە  کۆتاییهێنان  بــۆ  کــارێــک  کــەس  بــۆ 
بۆ  نــاکــا؟  ــە  ســووری توندوتیژییەکانی 
رۆژاوا و ئەوانەی ئیدیعای دیموکراسی 
دەکـــەن نـــابـــزوون؟ بــەســەرهــاتــی نوقم 
بوونی ئەو کوچەرانەی بە هۆی خراپی 
سیاسی  و  ئــابــووری  ــاری  ب شپرزی  و 
و  دێڵن  جێ  نیشتمانیان  کۆمەاڵیەتی  و 
دەکــەن، کەی  ئازادەکان  لەو واڵتە  روو 
ئەو  ســەرەڕای  بۆچی  دێ؟  پێ  کۆتایی 
هێشتاش  تێکنۆلۆژییانە  پێشکەوتنە 
برسێتی  بە  مرۆڤ  میلیاردێک  بە  نزیک 
برسییەتی  بەهۆی  هەندێکیش  و  دەنوێ 
و کۆڵەوارییەوە دەمرن؟ ئەگەر لە ئێران 
التان  پرسیارە  ئەم  بەدڵنیاییەوە  دەژین 
دروست بووە، ئەرێ ئەگەر رێککەوتنی 
ناوکی نێوان ئێران و رۆژاوا سەر بگرێ، 
مافی مرۆڤ لە ئێران پشتگوێ دەخرێ؟ 
بێگومان ترسی پەرەسەندنی توندوتیژی 
ئەو  کەڵکەڵەکانی  لە  یەکێکە  جیهان  لە 
ــەواڵ و  ــ کــەســانــەی بـــەدواداچـــوونـــی ه
بــەاڵم  ــەن.  ــ دەک جیهان  رووداوەکـــانـــی 
بـــەڕاســـتـــی مــەتــرســی پــەرەســەنــدنــی 
توندوتیژییەکان لە جیهان، لە گۆڕێدایە؟ 
ئەگەر ئەو مەترسییە هەیە، هۆکارەکەی 

چییە؟
و  ئاشتی  توێژینەوەی  دامــەرزراوی 
ئابووری، کە ناوەندەکەی لە ئوسترالیایە، 
ــی پـــێـــوەری ئــاشــتــی ساڵی  ــۆرتـ ــە راپـ ل
ئــاوارەکــان  ــارەی  ژم رایگەیاند  ٢٠١٤دا 
بەهۆی شەڕەوە بە زیاتر لە پەنجا ملیۆن 
کـــوژراون  ــارەی  ژمـ و  گەیشتوە  کــەس 
لەو  تیرۆریستییەکانەوە  هێرشە  بەهۆی 
ساڵەدا لە چاو ساڵی ٢٠١٠ سێ بەرابە 

زیــاتــر بـــووە! لــەو راپـــۆرتـــەدا هــاتــووە 
بــەرز  رۆژاوا  لــە  هێمنایەتی  و  ئاشتی 
نێوەڕاستیش  رۆژهــەاڵتــی  لە  و  بۆتەوە 
توندوتیژی زۆر بووە. بە سەرنجدان بە 
خەڵکی  پێوەندییەکانی  و  پێچەاڵوپێچی 
ناوچە جۆراوجۆرەکانی جیهان، ناتوانین 
جیهان  بەشێکی  توندتیژی  کاریگەریی 
لەسەر ناوچەکانی دیکە پشتگوێ بخەین، 
ــش دەبــێ  ــ ــی رۆژاوایـ ــان هــەر بــۆیــە واڵت
بۆ  توندتیژییانە  ئەو  نیگەرانی تەشەنەی 
واڵتەکانی خۆیان بن، کاریگەریی رەوانی 
حکوومەتی  تیرۆریستییەکانی  هێرشە 

ئێراق  و  سووریە  لە  )داعــش(  ئیسالمی 
فەڕانسە و  تیرۆریستییەکانی  لە هێرشە 
بەڕوونی  جیهاندا  دیکەی  واڵتــی  چەند 
جیهان  لە  توندوتیژییەکان  دیارە  دیارە. 
هەموویان هەر تیرۆریستی نین و نابێ 
و  رۆژاوا  نێوان  ناوکی  شەڕ  سێبەری 
رووسیەش لە جیهاندا لەبیر بکەین، چەند 
رایگەیاند  رووسیە  لەمەوبەر  حەوتوو 
بالستیکی  پێشکەوتووی  مووشەکی   ٤٠
ناوکییەکەیەوە  جبەخانە  بە  وشکاڕۆپێو 
کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمەش  و  دەکــا  زیــاد 
راگەیەنەکانی  لەوەپێش  مانگێک  چەند 
پار  ساڵی  پوتین  رایانگەیاند   رووسیە 
کــریــمــەی خستە سەر  کــە  ــەدا  ــات ک ــەو  ل
ــۆی، ئــامــادە بـــوو چەکە  واڵتـــەکـــەی خـ
تەنیا  ئامادەییەوە!  بخاتە  ناوکییەکانی 
هۆکاری بەرزبوونەوەی توندوتیژییەکان 
پێکدادانی  مەترسیی  بەرزبوونەوەی  و 
نەبوونی  چین؛  و  رووســیــە  و  رۆژاوا 
مافی  و  دیموکراسیی  و  ـــەروەری  دادپـ
جیهانییەکاندا.  پێوەندییە  ــە  ل مــرۆڤــە 
پـــێـــوەنـــدیـــی واڵتــــــان و شــکــڵ گــرتــنــی 
ــە پــێــنــاو  ــان لـ ــوویـ ــەمـ پــەیــمــانــەکــان هـ
دان  واڵتــەکــان  نەتەوەیی  بــەرژەوەنــدی 
دەبینرێ  ــوارەدا  ب لەم  زۆر  نموونەی  و 
ئابوورییەوە  بــەرژەوەنــدی  هۆی  بە  کە 
مافی مرۆڤ پێشێل کراوە یان پشتگوێ 
ــراوە. تــەنــانــەت رێــکــخــراوی نــەتــەوە  ــ خ
یەکگرتوەکانیش  بە هۆی کارتێکەری و 
زۆرداری چەند واڵتێکی زلهێز بە کردەوە 
بــۆتــە ئــامــرازێــک بــۆ رەوایـــی بەخشین 
بەرژەوەندییخوازانەکانی  کـــردەوە  بــە 
ــەوە  ــەت ــێـــک، رێـــکـــخـــراوی ن ــد واڵتـ چــەن
ئەندامی   ١٩٣ هەنووکە  یەکگرتوەکان 
هەیە )تا ساڵی ٢٠١١( لە هەندێک بواری 
ــی  ــێ، دەســەاڵت ــەب ن زۆر ســـنـــوورداردا 
جێبەجێ کردنی نیە، ئەنجومەنی ئاسایشی 
کە  یەکگرتوەکان  نــەتــەوە  رێــکــخــراوی 
بە  رێکخراوەیە،  بەو  دامەرزاوێکی سەر 
خستۆتە  رێکخراوەکەی  گشت  کــردەوە 
ژێر کاریگەریی خۆیەوە و لە ١٥ ئەندامی 
ماوەی  بۆ  ئەندامی   ١٠ ئەنجومەنە  ئەو 
ڕێکخراوی  ئەندامانی  نێو  لە  ساڵ  دوو 
هەڵدەبژێردرێن  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
)ئەمریکا،  دیکەشی  ئــەنــدامــەکــەی   ٥ و 
رووسیە، چن، ئینگلیز، فەڕانسە( ئەندامی 
ڤێتۆیان  مافی  چونکی  و  هەمیشەیین 
هەیە، دەتوانن بە بەکارهێنانی ئەو مافە، 

دیکە  ئەندامانی  زۆربــەی  راوبۆچوونی 
 ٥ بــۆ  ئــەویــش  ڤیتۆ،  مافی  بــکــەن!  ڤێتۆ 
پاساوێکی  هیچ  واڵتــدا   ٩٣ نێو  لە  واڵت 
ــەر  دادپــــــەروەرانــــــە هــەڵــنــاگــرێ و ه
چارەسەری  توانای  ئەنجومەن  بۆیەش 
مەگەر  نیە،  نێونەتەوەییەکانی  کێشە 
نــەدابــێ یان  قــەیــران رووی  ئــەوەی کە 
زۆری  پارادۆکسێکی  چارەسەرکردنی 
لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی ئەو ٥ ئەندامە 

سەرەکییە نەبێ.
سەرەکییەکانی  ئــەرکــە  لــە  یەکێک 
ــی  ــن ــاراســت ئــەنــجــومــەنــی ئـــاســـایـــش پ

هەروەها  و  جیهانی  ئاشتی  و  تەناهی 
ــن یــان  ــاراســت ــۆ پ بــەکــارهــێــنــانــی هــێــز ب
پێویست  ئەگەر  ئاشتییە،  گەڕاندنەوەی 
بەهۆی  دەبینین  ــەروەک  ــ ه بـــەاڵم  ــێ،  ب
رووسیە  بەرژەوەندییەکانی  دژایــەتــی 
و ئــەمــریــکــا لــە ســـووریـــە کــۆمــەلــگــەی 
و  کوشت  کۆتایی هێنانی  توانای  جیهانی 
بەکردەوە  و  نیە  لەو واڵتــەدا  کوشتاری 
دیارە  ناکاریگەرە.  ئاسایش  ئەنجومەنی 

ئەو  ئاسایشدا  ئەنجومەنی  کارنامەی  لە 
باڵکان،  قەیرانی  لە  نین،  کــەم  بابەتانە 
دەیەی ٩٠ ی زایینی دیسانیش دژایەتی 
رووسیە  و  رۆژاوا  بەرژەوەندییەکانی 

ــەوەی شــەڕ لە  ــوون ــژ ب بــووە هــۆی درێ
هەزار  ســەدان  کوژرانی  و  یوگوساڤی 
کەس کە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان 
و ئەنجومەنی ئاسایش بە کردەوە تەنیا 
رێکخراوی  ناکارامەیی  بــوون،  بینەری 
ئەنجومەنی  و   یەکگرتووەکان  نەتەوە 
ئاسایش لە رووداوی ژینۆسایدی ساڵی 
بە  ــە  رەشـ پــەڵــەیــەکــی  ــدا  ــ روان ١٩٩٤ی 
بۆ  بەڵگەیە  و،  مرۆڤایەتییەوە  مێژووی 

ئامرازبوونی ئەنجومەنی ئاسایش.
لە  دادپــــەروەری  و  ــەزم  ن نەبوونی 
ستراکچەری سیاسی جیهان و بە تایبەت 
و  یەکگرتووەکان  نــەتــەوە  رێــکــخــراوی 
ئــەنــجــومــەنــی ئــاســایــش بـــووەتـــە هــۆی 
ئـــەوەی کــە واڵتـــان و بــە تــایــبــەت ئەو 
ئەنجومەنی  هەمیشەییەی  ئــەنــدامــە   ٥
ئاسایش بەتایبەتیش ئەمریکا و رووسیە 
خۆیاندا  نێونەتەوەییەکانی  پێوەندییە  لە 
وەپێش  نــەتــەوەکــانــیــان  بــەرژەوەنــدیــیــە 
و  بخەن  دیموکراسی  و  ــرۆڤ  م مافی 
پێشنەی  و  رابـــردوو  بە  سەرنجدان  بە 
ــاســایــش و ســیــاســەتــی  ئــەنــجــومــەنــی ئ
پرسی  بێگومان  ئــەمــریــکــا،  دەرەوەی 
سەرەتیی  نــەک  ئێران  لە  مــرۆڤ  مافی 
ــکــو تــەنــیــا  ــەڵ ــە، ب ــی ــی دانـــوســـتـــانـــەکـــان ن
پێناو  لــە  گوشارهێنان  بــۆ  ئــامــرازێــکــە 

بەرژەوەندییەکانی رۆژاوا.
یەکگرتووەکان  ــەوە  ــەت ن رێــکــخــراو 
ئەنجومەنی  وەک  دامـــەزراوەکـــانـــی  و 
ستراکچەرە  وێرانەی  سەر  لە  ئاسایش 
دوویەمی  شەڕی  لە  بەر  سیاسییەکان، 
ــی  ــدیـ ــەرژەوەنـ ــاو بـ ــن ــێ ــەپ جــیــهــانــی و ل
سەر  لــە  نــەک  ــەزراوە،  ــ دامـ زلهێزەکان 

و  دیموکراسی  و  مــرۆڤ  مافی  بنەمای 
مرۆڤ تەوەری، هەر بۆیە هەتا گۆڕانێکی 
جیهاندا  سیاسی  پێکهاتەی  لــە  قـــووڵ 
نەکرێ، ئەم کارەساتانە هەر بەردەوامن.
بــێــگــومــان ئـــەگـــەر زلـــهـــێـــزەکـــان، 
وەســەروو  دادپـــەروەری  و  مرۆڤایەتی 
ــرووری  بــەرژەوەنــدیــیــە نــەتــەوەیــی و غ
ــە و  ــخــوازان ــی ــەوەی ــەت نــامــاقــوواڵنــەی ن
تەنانەت دەمارگرژییە بێ مانا حیزبی و 

ئیدی  بخەن،  حیزبییەکان  بەرژەوەندییە 
پێویست بە بوودجەی سەربازیی ١٧٧٠ 
سەربازی  )بوودجەی  دوالری  میلیارد 
دامــــەزراوی   ،٢٠١٤ ســاڵــی  لــە  جیهان 

بە سیپری(  ناسراو  ئێستۆهکۆلم  ئاشتی 
ناکا و بەو بوودجەیە دەتوانین بە جێێ 
وێران کردنی ژێرخانی ئابووی والتان و 
جیهان  لە  هەژاری  مرۆڤەکان،  کوشتنی 
بە  دەتــوانــیــن  تــەنــانــەت  و  بــکــەن  بنەبڕ 
مرۆڤایەتی  دیموکراسی   و  پـــەروەردە 
بکەین.  رزگـــار  خورافاتیش  دەســت  لــە 
کورد  زولم لێکراوی  گەلی  باسە  شایانی 
کە بەشێکی زۆری دوای شەڕی یەکەمی 
وەک  کــرا؛  واڵت  سێ  دابەشی  جیهانی 
ــی دیــکــە بــەهــۆی  ــەوەکــان ــەت ــەی ن ــ زۆربـ
بەرژەوەندیخوازی زلهێزەکان و نەبوونی 
ــە  ــادادپــەروەران ن سیاسی   ستراکچەی 
جێی  بــە  ٢٠١٥دا  ســاڵــی  لــە  هــەنــووکــە 
هەسارەکانی  بۆ  سەفەر  و  توێژینەوە 
دیکە، خەبات بۆ سەرەتاییترین مافەکانی 
ــەت خــوێــنــدن بــە زمــانــی  ــان ــەن ــۆی، ت خــ
لە  شێوە  خراپترین  بە  و  دەکا  زگماکی 
وەک  دیکتاتۆرەکانی  حکوومەتە  الیــەن 
کۆماری ئیسالمی کە مۆرەی شەترەنجی 
دەگــەڵ  دەکـــرێ.  ســەرکــوت  زلهێزەکانە 
پــێــشــکــەوتــنــی خـــێـــرای تــێــکــنــۆلــۆژی و 
ــەک و تــەقــەمــەنــی  دروســـتـــکـــردنـــی چــ
فەوتاندنی  ئیمکانی  و  پێشکەوتووتر 
تەنانەت ژیانی رووەکی لە گۆی زەوی، 
لە ئەگەری هەاڵییسانی شەڕی سێیەمی 
سیاسی  ستراکچەری  گۆڕینی  جیهانیدا، 
هەڤڕکێ  ــە  ب کــۆتــایــی هــێــنــان  و  جــیــهــان 
زیانبەخش و بێ کەڵک و ناماقووڵەکانی 
نێوان مرۆڤ و دامەزرانی دیموکراسی و 
مرۆڤ تەوەری لە هەموو کاتێک پێویستر 

دەکا.

مافی مرۆڤ

مافیمرۆڤلەژێرسێبەریرەشیستراکچەری
نادادپەروەرانەوناڕێکوپێکیسیاسەتلەجیهان

هاوکات گۆشاره کانی له سه ر ده وڵه تی ئوسترالیا 
درێژه ی هه یه .

کۆنڤانسیۆنی  دژ به  ئه شکه نجه ی رێکخراوی 
ــی  ــه ت ــک؛ ده وڵ ــێ ــۆرت ــه  پــێــی راپ نــێــونــه تــه وه یــی ب
سیتماتیک  ئازاری  و  ئه شکه نجه   به   ئوسترالیای 
. کۆمسیۆنی مافی  داڕێــژراو شه رمه زار کرد  و 
له   پشتگیری  رێکخراوی  و  ئوسترالیا  مرۆڤی 
په نابه رانی ئه م واڵته  هه رکامیان له  ڕاپۆرتگه لێکی 
والته   ئــه و  ســه ر  خستووته   گۆشاریان  جیاجیا 
له سه رقانوونی  بنه ڕه تی  پێداچوونه وه یه کی  بۆ 
ناسراو به  ١٩ جــوالی. به اڵم ده یــان ڕاپــۆرت و 
هاوکات  مــرۆڤ  مافی  نــاوه نــده کــانــی  گــۆشــاری 
ده ربڕین  ناڕه زایه تی  و  رێپێوان  ســه دان  له گه ڵ 
ئێستا  تاکوو  ئوسترالیا  شاره کانی  سه رجه م  له  
نه بوونه ته  گۆشارێکی وا که  ده وڵه تی ئوسترالیا 
له  بڕیار و قانوونی خۆی پاشگه ز ببێته وه ، به اڵم 
ئه م ده وڵه ته  )ئوسترالیا( هێشتا له سه ر سیاسه تی 
له و  په نابه ران  نیشته جێ کردنی  باره ی  له   خۆی 

دوو دوورگه یه  سووره .
دوابه دوای باوبوونه وه ی مه رگی په نابه رێکی 
له   خزایی«  »حه مید  ــاوی   ن به   ئێرانی  دیکه ی 
دیسان   »مانوس«  که مپی  له   ئوکتۆبه ری ٢٠١٤ 
میدیاکان.  به رباسی  که وتنه وه    رووداوانـــه   ئه م 
القی  چڵک کردنی  به هۆی  ئێرانییه   په نابه ره   ئه و 
که  مێشی ئوستووایی پێوه ی دابوو و هه روه ها 
پێرانه گه یشتنی به  وه خت بوو که  مرد. له  راستیدا 
دۆخی  که   سه لماندی  ئیرانییه   الوه   ئه م  مه رگی 
ته ندروستی و پاک و خاوێنی ئه و که مپانه  باش 
نیه . رووداوێک که  بوو به  هۆی خۆپێشاندان و 
و  واڵته که   له   به رفراوان  ده ربڕینی  ناڕاه زایه تی 
ئاماده بووان خوازیاری داخستنی که مپی مانوس 
)کۆنزه ڤاتیڤی(  ده وڵــه تــی  دیسان  ــه اڵم  ب بــوون. 
ته سلیم  فشاره   هه موو  ئــه و  له ژێر  ئوسترالیا  
کە  »نــارو«  واتە  دیکه   دووڕگەیەکی  لە  نه بوو، 
بنەماڵەیەکی پەنابەر لەگەڵ مندااڵنی کەم تەمەن 
الیەن  لە  دڵتەزین  ڕاپورت گەلێکی  دیلن،  لەوێدا 
لەمەڕ  ئوسترالیا  سەنای  لێکۆڵینەوە  کومیتەی 
روودانی چەندین جار دەستدرێژی کردن سەر 
بــاوکــراوەتــەوە، کە بوو  مــنــدااڵن  ژن و کچ و 
لە  گرینگ  دۆسیەیەکی  ئــارای  هاتنە  هــۆی  بە 
داداگای باالی ئوسترالیا، کە ئەم دۆسیە گرینگە 
دەستدرێژی  جار   ٤٠ لە  پتر  دانەخراوە،  هێشتا 
لە  کــراوە،  تۆمار  ئوسترالیا  ڕاپۆرتی سەنای  لە 
بەشداری  بە  گەورە  مانگرتنێکی  ژانویەی٢٠١٥ 
٩٠٠ کەس و لە ماوەی دوو حەوتوو لە جەزیرەی 
ئەم  رۆژی  دەهەمین  لە  بــەرێــوەچــوو،  مانوس 
مانگرتنە مەدەنییەدا پۆلیسی ویلسۆن و پۆلیسی 
کردە  هێرشیان  توندوتیژییەوە  بەوپەڕی  گینە 
بەندیخانەی  لە  ئەوانیان  و  مانگرتووان  ســەر 
»سی ئای ئیس«ی دووڕگەکە لە هەلومەرجێکی 
نالەبار زیندانی کرد. ئەم رووداوە هەمیسان لە 
الیەن میدیاکان و رێکخراوی نێونەتەوەیی مافی 
مرۆڤەوە سەرنجی پێدرا، دزەکردنی فیلمێک کە 
تێدا نێشان دەدرا زیندانیانی پەنابەر لە بەندیخانە 
ئەشکەنجە دەدرێن بوو بە هۆی ئەمە کە گرۆپێک 
بە  دژ  دۆسیەیەک  مرۆڤ  مافی  پارێزەرانی  لە 
وەزارەتی  و  ئوسترالیا  دەوڵەتی  سیاسەتەکانی 
ــاالی گینە  ــای بـ ــ ــە دادگ پــەنــابــەرانــی »گــیــنــە« ل
ئامادە بکەن. لە هەنگاوی یەکەم ئەم پارێزەرانە 
لە  دادگــا.  بــەردەم  دۆسیەی ٢٣ کەسیان خستە 
زیندان  له   کە  دیکە  کەسی   ٢٧٧ دواتــر  قوناخی 
بوون.  زیاد  دۆسیەیه وه   بەم  دراون  ئەشکەنجە 
دیکەی  دانیشتنێکی  بــەڕێــوەچــوونــی  رێکه وتی 
مەبەست  ئاگۆستە،  ١٧ی  گینە  ــااڵی  ب دادگـــای 
و  گینە  واڵتانی  کردنی  شەرمەزار  دادگایە  لەم 
کەمپی  داخستنی  هــەروەهــا  و  ئوسترالیا«یە 
مانۆس و قەربووه کردنەوەی سەرجەم ئەو زیان 

و خەسارەیە کە لە پەنابەران کەوتووە.

کەمپی  ــی  ــدان ــن ــی/زی ــان ــۆچ ب ــرۆز  ــه ــی ب
مانۆس،2٨ی ژوئەن 2015

     
 

درێژەی: دۆخی په نابه رانی که مپه کانی 
ئوسترالیا له  دووڕگه کانی
 »مانوس«و »نارو«

یەکەمی  شــەڕی  دوای  زۆری  بەشێکی  کە  کــورد  زولم لێکراوی  گەلی   
جیهانی دابەشی سێ واڵت کرا؛ وەک زۆربەی نەتەوەکانی دیکە بەهۆی 
بەرژەوەندیخوازی زلهێزەکان و نەبوونی ستراکچەی سیاسی  نادادپەروەرانە 
هەنووکە لە ساڵی ٢٠١5دا بە جێی توێژینەوە و سەفەر بۆ هەسارەکانی 
خوێندن  تەنانەت  خۆی،  مافەکانی  سەرەتاییترین  بۆ  خەبات  دیکە، 
حکوومەتە  الیــەن  لە  شێوە  خراپترین  بە  و  دەکــا  زگماکی  زمانی  بە 
دیکتاتۆرەکانی وەک کۆماری ئیسالمی کە مۆرەی شەترەنجی زلهێزەکانە 

سەرکوت دەکرێ
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بورهان پااڵنی

دووـ  سێ مانگی رابردوو بۆ رۆژهەاڵتی 
بوو.  ناخۆش و کارەساتبار  پڕ  کوردستان 
دەکرێ بێژین کۆمەڵێک رووداو روویان دا 
لە  کە لە جۆری خۆیاندا تراژدایەک بوون. 
ناخی ئەم تراژدیاگەلەدا بێ بایەخی مرۆڤ و 
مافەکانی خۆی دەردەخا و هاوکات دڕندەیی 

دیکتاتۆرمان بۆ بەرجەستە دەکاتەوە. 
فەریناز  دانی  لەدەست  گیان  رووداوی 
ــی  ــە ئــاکــامــی هــەوڵ ــە لـ خـــوســـرەوانـــی کـ
ئیتاعاتی  کاربەدەستێکی  دەســتــدرێــژی 
پڕ  روویــدا  مەهاباد  لە  ئیسالمیدا  کۆماری 
هەژێنەر و تراژیک بوو، کە بە خۆشییەوە 
لە  رۆژهـــەاڵت  لــە  کــوردســتــان  کۆمەڵگەی 
و  ــوو  ــەب ن بــێــدەنــگ  رووداوە  ئـــەم  ئــاســت 
بێگومان  ــوو.  ــەب ه ــاوی  شــی کـــاردانـــەوەی 
کۆمەڵگەی  زیندوویەتیی  نیشانەی  ئەمەش 
کــوردیــیــە لــە ئــاســت ویــســت و داخــوازیــیــە 
بەرانبەریشدا  لە  نەتەوەییەکانی.  بەرهەق و 
کاربەدەستانی  کــردنــی  مامەڵە  شــێــوازی 
ــۆ بـــەاڵرێـــدا بــردنــی  کـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ب
دۆسییەی تاوانی گیان لە دەستدانی فەریناز 
گیان  پــاش  ــی  ــان رووداوەک و  خوسرەوانی 
لــە شــار و ناوچە  لــەدەســتــدانــی فــەریــنــاز 
جــۆربــەجــۆرەکــانــی رۆژهــــەاڵت، دڕنــدەیــی 
سەدە  دەســەاڵتــە  ئــەو  بوونی  بێبەزەیی  و 

نێوەڕاستییەمان بۆ دەردەخا. سەرکوتکردنی 
ناڕەزایەتییەکان و گرتن و لێدان و کوشتن 
کردنەوەی  رەت  خەڵک،  بریندارکردنی  و 
دەزگا  بە  سەر  دەستدرێژیکەر  کە  ئــەوەی 
نەبووە،  ئیسالمی  کۆماری  ئەمنییەتییەکانی 
ــە بــنــەمــاڵــەی فــەریــنــاز  ــردن ل ــ هـــەڕەشـــە ک
رەفــتــارەکــانــی  نــمــوونــە  و...  خــوســرەوانــی 
بەم  بــەرانــبــەر  بـــوون  ئیسالمی  کــۆمــاری 

کارەساتە دڵتەزێنە.
پاش ئەم رووداوە و کاردانەوەکان بەم 
بەندیی  لە سێدارەدانی  رروداوە، رووداوی 
سیاسیی کورد، مەنسوور ئاروەند لە رۆژی 
٢٣ی جۆزەردان )١٤.٦.٢٠١٥(، کارەساتێکی 
دیکە و غەدرێکی دیکەی کۆماری ئیسالمی 
کوردستان  کۆمەڵگەی  بــە  بــەرانــبــەر  بــوو 
ئاروەند  مەنسوور  بنەمالەی  و  بەگشتی 
بەتایبەتی. مەنسوور ئاروەند شۆڕشگێرێکی 
تاوانی  تەنیا  کە  کورد  مەدەنیی  و  سیاسی 
ــوو داکــۆکــی لــە مافی نــەتــەوەکــەی  ئــەوە ب
هەموو  رەوای  مافی  ئەمەش  کە  کردبوو، 
ســەرەڕای  سەربەستە.  و  ــازاد  ئ مرۆفێکی 
ــە،  ــەی ــدان ئــەنــجــام دانـــی ئـــەم کــــردەوە دڕن
بەداخەوە بینیمان کە ئیزنیان بە بنەماڵەکەی 
نەدا کە لە مزگەوت سەرەخۆشی بۆ دابنێن و 
تەنانەت تەرمەکەشیان رادەست نەکردنەوە. 
پاش ئەم رووداوە رۆژی 8ی پووشپەڕ 
ــی کـــوردســـتـــان دوو  ــ ــەاڵت ــ دیـــســـان رۆژه
خۆیەوە  بــە  دیــکــەی  دڵتەزێنێ  رووداوی 
بێبەزەیی  و  دڕنــدەیــی  بەرهەمی  کە  بینی 
دیکتاتۆری رەشی کۆماری ئیسالمی ئێران 

دەستدانی  لە  گیان  یەکەم  رووداوی  بــوو. 
»ئاکام تەالج«، خوێندکار و خەڵکی شاری 
بــەشــداری  ئەنجامی  لــە  کــە  ــوو  ب ــەغــەدە  ن
فەریناز  مەرگی  دژی  ناڕەزایەتییەکان  لە 
بەکرێگیراوێک  گوللەی  بــە  خــوســرەوانــی 

مانگ  دوو  تێپەڕینی  دوای  و  بوو  بریندار 
کە لە نەخۆشخانەکانی ورمێ و مەهاباد لە 
داخــەوە  بە  بــوو،  پزیشکیدا  چاودێری  ژێر 
دا  دەســت  لە  گیانی  پووشپەڕ  8ی  رۆژی 
رێگه ی  کاروانی شەهیدانی  و چووە ریزی 
و  رووداوە  ئەم  پاش  کوردستان.  رزگاری 
کانی  بەداخەوە  رۆژدا  هەمان  ئێوارەی  لە 

کــورد  سیاسیی  بەندیی  کچی  ئــاگــووشــی 
پیرانشار  شاری  لە  ئاگووشی  حەمەدەمین 
کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. کانی تەمەن ٢٣ 
ساڵ کە خوێندکاریش بوو، سااڵنێکە باوکی 
بەند کراوە و لە نازی باوک بێبەش بووە و 

ساڵی پاریش دایکی لە داست دابوو. ئەمانە 
بووە هۆی ئەوەی تووشی خەمۆکی بێ و 

لە ئەنجامدا کۆتایی بە ژیانی خۆی بێنێ.
ئاماژەیان  لەسەرەوە  رووداوانــەی  ئەو 
سیاسەتە  سایەی  ژێر  لە  هەمووی  پێ کرا، 
دژە مرۆییەکانی کۆماری ئیسالمیدا خوڵقاون 
و بەرپرسیارەتیی ئەم تاوانانە لە ئەستۆی 

ئەو رێژیمەیە. ئەگەرچی کۆماری ئیسالمی 
و  سەرکوت  سیاسەتی  سەرەتاوە  لە  هەر 
هێرشی بۆ سەر کورد و چاالکوانانی کورد 
گرتووەتەبەر و ئەم سیاسەتە شتێکی تازە 
نییە، بەاڵم بە سەرنجدان بە ئاڵوگۆڕەکانی 
دژی  و سەرکوتانە  ئەم سیاسەت  پێدەچێ 
کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان زیاتر پەرە 
ئاماژەیان  کە  نموونەی  چەند  ئەو  بستێنێ. 
ئەو  دڕندەیی  پــەڕه ی  ئەو  نیشانەی  پێ کرا 
رێژیمەیە بەرانبەر بە خەڵکی کوردستان لە 
چەند دوو ـ سێ مانگی رابردوودا. وەک لە 
سەرەتاوە هەر کام لەو رووداوانە لە جۆری 
خــۆیــدا تــراژدیــایــەکــە و بــێ بــایــەخ بوونی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  ال  مافەکانی  و  مــرۆڤ 

نیشان دەدا.
ــەرچــاو گــرتــنــی جــمــوجــووڵ و  ــەب ــە ل ب
تێکۆشەرانی  دوایــیــەی  ئــەم  چاالکییەکانی 
ــە رۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان،  ــمــوکــرات ل دی
سەرکوتەکانی  ــازنــەی  ب رێــژیــم  بێگومان 
خەڵکی  دژی  دەکـــا  تــونــدتــر  و  ــر  ــت ــراوان ف
کوردستان و دەبێ خۆمان بۆ ئەم قوناغە 
ئامادە بکەین. لەم قۆناغەدا رەنگە رۆژهەاڵت 
دڕندانەی  زۆر  پەالماری  بــەردەم  بکەوێتە 
رەنگە  و  ئیسالمی  کۆماری  دیکتاتۆرییەتی 
رووداوی زۆر قووڵتر و تراژیکتر لەوانەی 
ئەوەی  ببنەوە.  ــارە  دووب دیسان  ســەرەوە 
و  نەترسین  کە  ئەوەیە  گرنگە  نێوانەدا  لەم 
نەکات  پێ شل  هەنگاومان  ــە  رووداوان ئەم 
و نەهێڵین خوێنی مەنسوور ئاروەندەکان و 

ئاکام تەالجەکان و... بە فێڕۆ بچێ.

رۆژهەاڵتلەبەردەمدڕندەییدیکتاتۆردا

سامان کەریمی

پێشمەرگە  چــاالکــبــوونــەوەی 
ــی  ــ ــ ــەاڵتـ ــ ــ ــۆی ڕۆژهـ ــ ــوخـ ــ ــێـ ــ ــە نـ ــ ــ ل
ــە ســەر  ــان و پــیــداگــرتــن ل ــوردســت ک
بە  گرنگیدان  ڕۆژهــەالتــتــەوەری و 
لەم  والت  نــێــوخــۆی  لــە  تێکۆشان 
شانازییەکەی  ــی دا،  ــ دوای ســااڵنــەی 
حیزبی  هــی  الیەنێک  هــەمــوو  پێش 
حیزبە  ئەم  کوردستانە.  دیموکراتی 
بوو کە بە چاالکییەکانی، هیوای بە 
پێشمەرگە لە نێو خەڵکی ڕۆژهەاڵتدا 
هاندەرێک  بــووە  کــردەوە و  زیندوو 
بۆ حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی 
کە  کوردستان  ڕۆژهەالتی  دیکەی 
چــی دیکە دەســت لــە ســەر دەســت 
بدەن.  خۆیان  لە  تەکانێک  دانەنێن و 
لە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی 
زیــنــدووکــردنــەوەی هومێد  ڕێــگــای 
ــتـــان، لە  ــی کـــوردسـ ــ ــەالت ــ لـــە ڕۆژه
وەک  نرخی  بە  تێکۆشەرانی  گیانی 
هەمزە  حــەســەنــی،   غــەریــب  شێخ 
ــادر  ســارتــکــەیــی، قـــادر نـــەزمـــی، ق
قادری، محەممەد نەدیمی، بێهرووز 
هــەژار قاسمی مایەی  نــەژاد و  ڕەزا 
داناوە. ئەوە تێکۆشەرانی ئەم حیزبە 
لەو  تێپەڕبوون  تەلیسمی  کە  بوون 
سنوورانەی-  بە هیزەکانی سوپای 
بە  شکاند و  تەنرابوون-  پاسداران و 
مانەوەی چەند مانگە لە نێو خەڵکی 
پــێــشــمــەرگــەپــەروەری ڕۆژهــەالتــی 
ــان و وەشـــانـــدنـــی زەبـــر  ــتـ ــوردسـ کـ
پــاســدارەکــانــی  جـــاش و  کەمینی  لــە 
ڕاستییەیان  ئەم  ئیسالمی،  کۆماری 
بۆ الیەنەکانی دیکە جاڕ دا کە ئەگەر 
هیزێک بیهەوێ و ئیرادە بکا،  بەو 
مەیدانی  خــاراوی  ڕۆڵەی  مەرجەی 
ــات  و الوانـــی پــڕ لــە بـــاوەڕ بە  خــەب

ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  نیو  لە  خەبات 
ئەو  ــوانــێ  دەت هــەبــن،  کوردستانی 
دەزانــرێــن،  نامومکین  بــە  شتانەی 

بیانخاتە واری جێبەجێکردنەوە. 
کە  خۆشحاڵییە  جێگای  ئـــەوە 
دەدەن  هــەوڵ  دیکەش  الیەنەکانی 
حیزبی  پڕشانازییەی  کاروانە  لەو 
ــان وەڕێـــی  ــوردســت ــمــوکــراتــی ک دی
ــەجــێ نــەمــێــنــن. بــەاڵم  ــەوە ب خــســت
کــەس،  هێندێک  کــە  جــەفــایــە  ئـــەوە 
مەلە  کەوتوونە  ئــاو  کەوچکێک  بە 
لە  راستییە  ئەم  خێرایی  بە  کردن و 
ئــەوەی  بێ  ــەوە!  ــەن دەب خۆیان  بیر 
شەرمێک لەو خوێنانە و لەو گیانانە 
بــکــەن کــە لــە پــێــنــاوی  کــردنــەوەی 
سنوور و  کۆسپەکانی  لە  پڕ  ڕێگا 
پێشمەرگانە  تێکۆشانی  ژیاندنەوەی 
لە نیوخۆی ڕۆژهەالتی کوردستان دا 
خۆیان بەخت کرد، کەوتوونە تانە و 
دیموکراتی  لە حیزبی  لێدان  تەشەر 
ــە هــاوبــەشــی  کــوردســتــان. بـــاس ل

گوایە  کــە  دەکـــەن  شانازییانە  لــەو 
حیزبی  هێناوە و  بەدەستیان  ئــەوان 
دیموکراتی کوردستان، لێیان بووە بە 
شەریک؟ باس لەوە دەکەن کە هەتا 
کەس  سنوور  نەچووبوونە  ئــەوان 
ئیدی  نەدەدا؟!  لەم سنوورانە  خۆی 
لە خۆیان ناپرسن لەو سااڵنەدا کە 
ئەوان ، ڕێگای سەردانی ڕۆژهەاڵتی 
لەو  بیرچووبووە،  لە  کوردستانیان 
سااڵنەدا کە  حوزووری پێشمەرگەی 

حێزبی دیموکراتی کوردستانیان لە 
نیوخۆی ڕۆژهەالت بە »شێوێنەر و 
زیان پێگەیەنەری خەباتی مەدەنی« 
ناو دەبرد،  مەگەر تێکۆشەرانی ئەو 
حیزبە هەر بەو سنوورانەدا نەبوو، 
هاتوچۆیان دەکرد؟ خۆ بە ئاسمان 
یا  بە بن زەوی دا نەدەچوون و هەر 

ــوون  تێپەڕ دەب لــەم ســنــوورانــەوە، 
دابــوو  هەلومەرجێک  لە  ئەمەش   .
بەر،  ئــەو  بــەر و  لــەم  دەیانزانی  کە 
کۆسپ و کێشە و مەترسییان لە ڕێگا 
پەڕی  بــەو  بــەالم حەکیمانە،  ــە   دای
لە  دوور  بە  خۆیان و  لە  مایەدانان 
شۆڕشگێڕانەی  ئەرکی  هاتوهاوار، 

خۆیان جێبەجێ دەکرد.
بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەالتی 
لە دەست  کوردستان زیانی زۆری 
ــوازی و بــەرچــاوتــەنــگــیــی  ــخــ ــ ــاوان ــ پ
سیاسییەکان و  الیــەنــە  لــە  هێندێک 
دیتووە.   ــەوان  ئ نابەجێی  ملمالنێی 
بە خۆشییەوە الیەنەکانی  ئێستا کە 
دیکەش کەم و زۆر دەیانەوێ وەک 
ــمــوکــراتــی کــوردســتــان  حــیــزبــی دی
حوزووری  چاالکبوونەوە و  بکەن و 
پێشمەرگانە لە نێوخۆی ڕۆژهەالتی 
بەرنامەی  ڕیــزی  بێننە  کوردستان 
ــاشــتــرە لە  ــار و تــێــکــۆشــانــیــان، ب ــ ک
جیاتی یەکتر بوغزاندن و تەحەممول 
نەکردنی الیەنەکانی دیکە لە تەنیشت 

ــە شــتــی بــە راســتــی  ــان، بــیــر ل خــۆی
پێویست بکەنەوە. بیر لەوە بکەنەوە 
ــن لــە ڕووبـــەڕوو  ــوان کــە چــۆن دەت
بوونەوە لە گەڵ پیالنەکانی کۆماری 
ئەو  هیزەکانی  هێرشی  ئیسالمی و 
پێشمەرگەکانیان،  سەر  بۆ  ڕێژیمە 
هاوکاریی یەکتر بکەن. پێویستە بیر 

لەوە بکەنەوە لە جیاتی ئەوەی هەر 
کام بە جیا  تەپۆڵکەیەک و دەراوێک و 
گومرگ  نیازی  بە  ڕێیەک،  کاروانە 
وەرگـــرتـــن و دەســتــڕاگــەیــشــتــن بە 
خەڵکی ڕۆژهەالت کۆنتڕۆڵ بکا، بە 
یەکەوە و بە پیی پالن و بەرنامەی 
هاوبەشەوە  هیزی  بــە  هــاوبــەش و 
ببنەوە.  دەرفــەتــەکــان  بـــەرەوڕووی 
بیرتان  هیچ  ــزان!  ــەڕێ ب راســتــی  بــە 
الیەنێکی  ئەگەر  کــردوەتــەوە  ــەوە  ل
الیەنێکی  دیتنی  چاوی  ڕۆژهەاڵتی، 
دیکەی لە سەر سنوور یا لە نێوخۆی 
ڕۆژهەاڵتی دا نەبێ و  تا ئەو ڕادەیە 
بــگــرێ و کێشەی پێ  پــێ  بــیــانــووی 
لێ  نەخوازراوی  کە شتی  بفرۆشێ 
دوو  یەک  لەم  هەرچی  بکەوێتەوە، 
مانگە دا لە بارەی سنوورپارێزبوون و 
هەرێم و  سنوورەکانی  داگیرکردنی 
کا  کا.  پە.  بە«  پاوانخوازبوونەوە 
ــەرەورووی  ــ ــراوە، هــەمــووی ب ــ »وت

خۆتان دەکرێتەوە؟!
ــە کــێــشــەیــەی نـــیـــوان  پــارتــی  ل

دا،  حدکا  و  کوردستان  کرێکارانی 
دیموکراتی کوردستان زۆر  حیزبی 
جــوواڵیــەوە.  ژیــرانــە  و  بەرپرسانە 
بەرنامەکانی  پــەکــی  الیــەکــەوە  لــە 
ساالنەی خۆی نەخست. هەم کادر و 
ــەی  ــ پــێــشــمــەرگــەکــانــی خـــۆی ڕەوان
ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  چەند  قوواڵیی 

ــان  کــــــردەوە، هـــەم لە  ــتـ ــوردسـ کـ
زۆرەوە   هیزێکی  بــە  ســنــووریــش 
ڕای گەیاند  چی  ئەگەر  بوو.  ئامادە 
کریکارانی  پارتی  لەگەڵ  شــەڕ  بۆ 
کوردستان، لەو سنوورانە نییە، بەالم  
هەر کەسیک تۆسقاڵێک تێگەیشتن و 
ــەوەی ســیــاســیــیــانــەی بۆ  ــدن ــن ــوێ خ
ــی کە  ــزان ڕووداوەکـــــان هــەبــێ، دەی
حدک  پێشمەرگەی  هیزی  بــوونــی 
بۆ   پشتیوانێکە  ســنــوورەکــان  ــە  ل
پێشمەرگەکانی حدکا، بە تایبەتی کە 
ڕەخنەی  ڕاشکاوی  بە  حیزبە  ئەو 
ــارەت بە  ــەبـ ــێ کــاکــا گـــرت سـ ــە پ ل
شەهید  چەکدارانە و  تێکهەڵچوونی 
کردنی پێشمەرگەی حدکا. هەروەها 
بە دەنگی بەرزیش و لە زمانی هەر 
لە  تەنانەت  بەرپرسانییەوە  هەموو 
ئەو  لەگەڵ سەرکردایەتیی  دانیشتن 
ڕێگرییەک  هەر  رایگەیاند  پارتەشدا 
لە بوونی پێشمەرگەکانی ڕۆژهەالت 
لە سەر سنوورەکان و هاتووچۆیان 
بۆ نیوخۆی ڕۆژهەالت لە الیەن پێ. 

کا.کاوە، ناڕەوایە. 
یەک  لــە  حیسابێک  هــەمــوو  بــە 
رووی  لە  دا،  ــردوو  ڕاب مانگی  دوو 
ــاســی و لـــە بـــاری   هــەڵــوێــســتــی ســی
نزیکترین  کردەیی ومەیدانییەوە،  
ــە حــدکــا ،حــیــزبــی  هــێــز و الیــــەن  ب
ــی کـــوردســـتـــان بـــووە.  ــرات ــوک ــم دی
بەرامبەر  پێزانین  دەنــگــی  چــی  کــە 
زۆر  دا  حــدکــا  نیو  لــە  حیزبە  ــەو  ئ
ــەر لە  ــەوە، هـ ــەوان ــچ ــێ ــەپ نــزمــە و ب
ســـەر خــولــگــەکــەی جــارانــی خــۆی 
چ  بەڕاستی  ئەرێ  دەسووڕێتەوەو 
دەبێ ئەگەر بڕیاردەرانی نێو حدکا، 
ئەو هەموو خالە  لە جاران  جارێک 
هاوپێوەندی و  بواری  لە  پۆزەتیڤەی 
ــاری و  ــ ــاوک ــ ــۆ ه ــشــەوە بـ ــێ ــەپ ــن ــات ه
دیموکراتی  حیزبی  لە  هاوخەباتی 
لە  دەیبینن،  و  دیــوە  کوردستانیان 
بۆ  پەنابردن  رەتکردنەوە و  جیاتی 
نــاڕەوا و  بەرچاوتەنگانە،  ملمالنێی 
خۆش و  ڕووی  بە  پاساوهەڵنەگر، 
پێک  پشت  بۆ  نیشاندان  ئامادەیی 
بۆ  هەنگاونان  بەیەکەوە   بەستن و 

پێشەوە، والم بدەنەوە؟

کێتەلیسمەکەیشکاند؟!
)لەبارەیهێندێکمقۆمقۆیپێوەندیداربەسەرسنوورەکانەوە(



عەلی لەیالخ

ئەوانەی وا لە کۆمەڵگای خۆیاندا 
کۆمەڵگەی  لــە  تایبەت  بــە  دەگمەنن 
دەیــان دەردوگرفتی  بە  کــوردی  کە 
دەردەدارەو  وفەرهەنگیەوە  فیکری 
هەر  مێژوو  وەکــوو  دەناڵێنێ،رەنگە 
کە  ئەوەی  بەاڵم  بمێنەوە  بەدەگمەنی 
ماون  ژیــانــدا  لە  هەتا  داخــە  جێگەی 
مەرگێکی  رۆژەی  هــەر  ملمالنێی  لە 
خامۆشدا ژیان دەبنە سەر. بێ ئەوەی 
ژیان و حاڵی نالەباری ئەوان جاروبار 
کە  بهێنێ  گیانماندا  بە  مووچڕکێک 
داژدارو  مرۆڤانە  دەگمەن  ئــەم  هــەر 
ــەری  ــون ــگ وه ــەرهــەن ــنــەری ف ــارهــێ ب
نەتەوەکەمانن. چیرۆکی بێ ئەمەگی و 
الخرانی هونەرمەندانی کورد لە الیەن 
شتێکی  کۆمەڵگاوە  و  کاربەدەستان 
کەسایەتی  زۆر  بەرۆکی  و  نیە  تازە 
و هونەرمەندی کوردی لە رۆژهەاڵت 
ئاوازو  ئەمرۆکە  ئەگەر  گرتووتەوە، 
بووەتە  زیـــرک”  “حــەســەن  موزیکی 
سەرچاوەی بەشێکی زۆر لە گورانی 
ئاوازی  بە خاوەن شکۆی  کوردی و 
یــادی لێدەکرێ و  ــوردی  رەســەنــی ک
عاشقانی ئەو دەنگە سیحراوییە وەکوو 
کەلەپوورێکی هونەری رێزی لێدەگرن 
دەرەوەش  ــای  ــی دن ــە  ب ــەر  ــب ــەران ب و 
پێشانی دەدەن. وەک دەزانین حەسەن 
ئێستا،  ــاوداری  ن و  دەگمەن  زیرەکی 
کڵۆڵترین  و  وەالخراوترین  نموونەی 

هونەرمەندی سەردەمی خۆی بوو.
و  دەگــمــەن  دەنــگــە  ــەو  ل یەکێکتر 
کە  کـــورد  رچەشکێنەری  چــریــکــەی 
بێ  و  خــەمــۆکــی  ژووری  لــە  ئێستا 
ئاوای”  “حسێن  گۆندی  لە  دەرەتانی 
شاری سنە و لە تەنیایی شەوی ژینا 
بــەردەوامــە،  مەرگێکی  رووبـــەرووی 

کورد   داهێنەری  و  گۆرانیبێژ  خانمی 
“فەتانەی وەلیدی”یە.

لـــە  مانگی  ــیـــدی  ــەی وەلـ ــان ــەت ف
)١٩٥٧ی  ــاوی  ــ ــەتـ ــ ١٣٣٦هـ گـــواڵنـــی 
دەبێ  دایــک  لە  سنە  لەشاری  زاینی( 
باوکی  هونەرمەندبوونی  هۆی  بە  و 
گورانی  هۆگری  وەلــیــدی”  “شەریف 
فەتانە  ــێ،  ــ دەب ــوردی  ــ ک مــۆزیــکــی  و 
ــواری گــۆرانــی و  لە یــەکــەم  ژنانی ب
هەر  کە  کوردییە  موسیقای  هونەری 
لە تەمەنی مناڵییەوە واتە ٦ یا٧ سااڵن 
لە  پــاڵــنــەری  “حــەســەن کامکار”  بــە 
رادیۆی سنە گۆرانی دەچڕێ و هەر 

بوونی  بەهەرەمەند  لە  نێشان  ئەمە 
دەنگی  زوو  هەر  کە  خاتوونەیە  ئەو 
بەناو  موزیسیەنە  و  ژەنــیــاران  بــۆ 
کامکارو،  حەسەن  وەکــوو  بانگەکان 
گریشا میکائیل زادەو موجتەبا میرزادە 
و... هتد. سەرنجڕاکێش دەبێ. ئەوەی 
دەنــگ خۆشە  خانمە  لــەوە  ئێستا  کە 
بەجێماوە  گــورانــی  و  ئـــاواز  وەکـــوو 
بەشێکی ئێگجار کەمە لە سەرجەم ئەو 
گورانیانەی کە تۆماری کردوە، بەاڵم 
بەداخەوە باو نەکراوەتەوە نزیک ٥٦ 
کرماشان  و  سنە  ــۆ  رادی لە  گــورانــی 
ئەلبوومێکی  هــەر  کــە  تــۆمــارکــردوە 
و  ژنانە  سۆزێکی  دایــە.  لەبەردەست 
سەرجەم  لە  هونەرمەندانە  هەستێکی 
دەدا  شــەپــۆل  فەتانە  گۆرانییەکانی 
کانیاوێکی  خرێنگەی  بەچەشنی  و 
ــاخــی دەشــتــی  ــە ن ــتـ بـــەهـــاری دەڕژێـ
ــی  ــ ئــەویــنــداران و دەوەنــــی دەروون
سەیر  ئەفسوونێکی  بــە  گــوێــگــرانــی 
گیرۆدەبوونی  رەنگە  دەکاتەوە.  فێنک 
ئەڤینێکی  بە  رچەشکێنە  خانمە  ئــەو 
ــەوەی  ــدان ــگ ــک بــۆتــە هــۆی دەن ــراژی ت
چریکەیەکی ئاسمانی لە گەرووی ژنە 
دەیان گرفت  دیلی  و  کڵۆڵ  کوردێکی 
ئەگەرچی  کۆمەاڵیەتی.  لەمپەڕی  و 
هاوتەمەن  هونەرمەندە  خانمە  ئــەم 
وەکــوو  گۆرانیبێژانێکی  هاوماڵی  و 
“عەباسی کەمەندی و ناسری رەزازی 
و هوشەنگ شگرف و بیژەن کامکارە، 
کـــە چـــرای  ــی  ــەن ــاخــەی ن ــەاڵم زۆر  ــ ب
روولەکزی  ژنە  ئەم  گوتنی  گۆرانی 
تەنیاییەکی  ســووچــی  لــە  و  ــا  ــ دەک
دەم  بـــە  تـــاقـــەت پـــرووکـــێـــن،  و  تـــاڵ 
پڕاوپڕ  ژیانێکی  بیروەرییەکانییەوە 
دەباتە سەر.  نامۆی  و  کەسی  بێ  لە 
هونەرمەندانی  تاڵی  ژیــان  هەرچەند 
ــەاڵت و  ــ لــە رۆژه تایبەتی  بــە  کـــورد 
هاتنە سەرکاری  لەدوای  بەتایبەتی تر 
کۆماری ئیسالمی دەردێکی هاوبەشە، 
ــەرحــەز””  ــی هــون ــان ــەاڵم بــەشــی ژن بـ
بەشێکی  ئێستا  تا  لەسەرەتاوە  هەر 
ئەویش  نالەبارترە،  دۆخێکی  زیاترو 
بــوون،  ژن  کێشەی  بۆ  دەگــەرێــتــەوە 
ئایین  نــۆرمــی  کــە   کۆمەڵگەیەک  لــە 
ونــەریــت زاڵــتــرە و دەســەاڵتــی بااڵی 

بەراورد  لە  “فەتانە”  بۆیە  هەر  هەیە. 
ــی هــاوتــەمــەنــی زوو  ــاوان ــی ــەڵ پ ــەگ ل
ــووری  ــرێ و تـــا ســن ــزدەخــ ــ ــەرواێ ــ پ
ــەوەش دەچــــێ. ئــەگــەر  ــرچــوون ــی ــەب ل
هونەرمەندە  ژنــە  ئــەم  چــارەنــووســی 
ئەوەند پڕ گێروکێشە نەدەبوو ئەگەر 
ــە کــۆمــەڵــگــەیــەکــی کـــراوەتـــر ژیــابــا   ل
گۆرانی  و  ئــاواز  باخی  ئێستا  رەنگە 
ناسراوترو  خۆیشی  بەرهەم ترو  پر 
چەندین  بەاڵم  دەبــوو،  بژیوتر  خۆش 
و چەندساڵە ئەوەی وەکوو دەنگۆ لە 
بارەی فەتانەوە دەبیسین  شێت بوونی 
سەرشەقامەکانە هەتا هەڵکووڕمان لە 

دیوێکی تاکەکەسی. جێی داخە کە  بێ 
رۆژنامەوانی  دیمانەی  چەند  بێجگە 
ــە ڤــیــدیــویــی ئــەویــش  ــرت ــد گ ــەن و چ
زەلیلی جەستەیی  و  زەویری  لەکاتی 
ئێستاشی  فــەرامــۆشــی   نەخۆشی  و 
لەگەڵ بێ ئاوڕێکی جیدی لە بەرهەم و 
ژیانی هونەری ئەم ژنە پێشقەراوڵەی 
ــوردی نـــــــەدراوە. وەک  ــ ــۆرانـــی کـ گـ
ئەمەگناسی  دواییانە  لەم  ئاگادارین 
نیسبەت  بــە  کــامــکــارەکــان  بنەماڵەی 
سیحراوییە،  ــگ  دەنـ خــاتــوونــە  ئـــەم 
لێکەوتەوەو  دیــدارێــکــی  و  ســـەردان 
لەگەڵ  کامکار  سەبا  کامکارو  بیژەن 
“حسەین  ئیرانی  موزیسینی  گــەورە 
عەلیزادە” بوون بە مێوانی دیوی تەنیا 
و تەریک کەوتووی “فەتانە وەلیدی”. 
دیسانەکەی بۆ ماوەیەکی کورت خایەن 
فرمیسکی  زڵـــەی  و  فــەتــانــە  وێــنــەی 
روومــەتــی حــەســرەتــبــاری  بەشێکی 
میدیاکانی  و  رۆژنــامــەکــان  لــە  زۆر 
ــردن و  ــەســەرک ــەاڵم ب ڕازانــــــدەوە، بـ

کە  کاتێک  لە  “فەتانە”  بە  دان  بەها 
ــێ دەرمــــان و  ــووشــی دەردێـــکـــی ب ت
ناساغە  ناسازو جەستەیەکی  حاڵێکی 
بەرەو  بــەردەوام  ئاویلکەدانێکی  لە  و 
پیری مەرگ دەچێ نەک بڵێم کارێکی 
زۆر  دەبا  کەڵکە،  بێ  بەاڵم  نیە،  باش 
پــێــشــتــر  خــەڵــک و کــاربــەدەســتــانــی 
ــدار بــە بــــواری فــەرهــەنــگ  ــدی ــوەن ــێ پ
وهونەر! هەروەها رۆژنامەنووسان و 
هەڵسوورانی بواری فەرهەنگی فریای 
فەوتانی فەتانە بکەوتان. سەدحەیف و 
خەسار کە چیتر “بولبولە خەمگین و 
ئاویەر چاوەڕوانی  بناری  دڵشکاوەی 
هیج فریاکەوتن و بەهانا چوونێک نیە.
ــەی  ــ ــدان ــ ــەن ــ ــەرم ــ ــون ــ چـــڕیـــنـــی ه
لە  وەرگــرتــن  کەڵک  و  گۆرانییەکان 
نــزیــک بوونی  ــوردی و  فــۆلــکــۆری کـ
تێکستی گۆرانییەکانی بە بەسەرهاتوو 
ویستەکانی، تایبەتمەندی گۆرانییەکانی 
“فەتانە وەلید”ی یە کە خاوەن شێوازو 
بــەدەر  خــۆیــەوە.  بە  تایبەت  ستایلی 
السایی کردنەوەیەک.  هەرچەشنە  لە 
هەروەها لەیەکەم گۆرانیبێژانی کوردە 
کە شێوە گۆرانی خوێندنی دووقۆڵی 
ــگــی هــونــەرمــەنــد “ســاڵــح  ــە هــاودەن ب
فه سڵێكی  گۆرانی”به هار  پیرزەهیری” 
و  چاوجوانم  له یاری  دوور  خۆشه ، 

كه ومل كه ومل”ی چڕیوە.
لە  شــەیــدا  دڵێکی  الوەنـــدنـــەوەی 
باخی  لە  الی  دڵم  الی  “الی  گۆرانی 
ســیــنــە” و “ئـــەی دڵـــی غــەمــیــنــی من 
گۆرانییەکانی  دڵــی  بــێــقــەراری”،  بــۆچ 
ئینجانی  لــە  و  تــاقــانــەن  ــە”ی  ــان ــەت “ف
ــەی گــوڵ ئامان  ــاوازی رەســـەن “ه ئـ
و  جـــوان  چەپکەگوڵێکی  ــەی  ــۆڵ”ک گ
گەشاوەیە و”شیرین تەشی دەریسێ” 
نواندنی  نــاوبــاخــان”  “گــوڵــی  وەکـــوو 
و خەیااڵویی”ڕازی شەیداییە”  ناسک 

ــەرچــی ئـــەم خــانــمــە هــونــەرمــەنــدە  گ
نــاســراوە جێ  گۆرانییەوە  چــەن  بــەم 
پــەنــجــە و رچــەشــکــێــنــی لـــە بـــواری 
بواری  لە  کورد  ژنان  مەیدانی  هاتنە 
موسیقا دەبێ زیاترو باشتر سەرنجی 
دیکەش  ژنانی  هەرچەند  ــدرێ.  ب پێ 
ــە ئــاســتــەمــەیــان تاقی  ــەزمــوون ئـــەم ئ
کردۆتەوە کەسانێک وەکوو “شەهین 
مەحەمەدنیژاد”.  سدیقەی  تاڵەبانی، 
بەاڵم ئەوانیش لەو سەردەمە بەهۆی 
واز  کۆمەڵگەوئاستەنگەکان  نەریتی 
دوای  هەتا  دێنن.  گوتن  گــۆرانــی  لە 
“مەرزیە”ی  ساڵە  چەندین  پچڕانێکی 
فەریقی لە دەرەوەی رۆژهەاڵت وەک 
ژنە گۆرانی بێژێکی رۆژهەاڵتی  دێتە 
کەسانێک  هونەری  رێگەی  و  مەیدان 
بەاڵم  دەدا.  ــژە  درێ “فەتانە”  ــوو  وەک
بۆ  نەتەنیا  کورستان  رۆژهەاڵتی  لە 
بەهۆی  پیاوانیش  بۆ  بەڵکوو  ــان،  ژن
زاڵ بوونی دەسەاڵتی دوگم و داخراو 
رووی خۆشیی بە هونەرو کۆمەڵگەی 

هونەرمەندان تا ئێستا نیشان نەداوە، 
ئێرانی  ئەمڕۆکەی  لە  دەبینین  وەک 
ئیسالمی  کــۆمــاری  ــی  دەســەاڵت ــر  ژێ
ــەدوای یـــەک بــەرگــریــی لە  ــ ــ یـــەک ل
موسیقی  کۆنسیرتی  بەرێوەچوونی 
ــری کــردنــی  ــۆ ســەی ــەاڵم ب ــرێ بـ ــ دەک
ئیعدام و شەاڵق لێدان و سزادانی لەم 
بێنە  کە  دەدەن   هان  چەشنە. خەڵک 
الیەکتر  و  لەالیەک  ئەمە  سەرشەقام! 
نـــەریـــت و ســونــنــەتــی کــۆمــەڵــگــەش 
بواری  لە  بتوان  ژنان  لــەوەی  رێگرە 
گۆرانی  بواری  لە  بەتایبەت  هونەری 
ــۆســپ و گــرفــت  و مــوســیــقــی بـــێ ک
زۆر  بەشێکی  بۆیە  هەر  بن.  بەشدار 
لە لێهاتوویی و توانایەکانی ژنان لەم 
بــــوارەش دا، لــە نــاو دەچــێ و گەشە 
ناکات. هەرچەند سەرەڕای زەخت و 
بەسەر  فەرهەنگی  و  زەبری سیاسی 
رۆژ  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ژنان 
ژنان  بەشداری  ڕادەی  رۆژ  بــەدوای 
ــدە فــەرهــەنــگــی و  ــاوەن و کــچــان لــە ن
هونەرییەکان لە زیادبوون دایە، بەاڵم 
بێ  بیرمان  لە  هەمیشە  شت  یەک  با 
بــوارێــک،  هــەر  رچەشکێنەکانی  کــە 
دەگمەنەکانی هەر سەردەمێک شیاوی 
“فەتانە”ش  زیاترن.  ورێــزی  ناسینی 
ڕچەشکێنەیە  و  دەگمەن  دەنگە  ئــەو 
ئەمەگناسی   وەفاو  وەک  پێویستە  کە 
بەرەی نوێ و داهاتوو زیاترو باشتر 
رێزگرتن  و  ناسین  النیکەم  بیناسن. 
کەمترین کارێکە کە لە دەستمان دێت.

....................
هەواڵنێری  ئاژانسی  ژێـــدەر: 

کوردپا،،
حەوتەنامەی ئاویەر

جیهانی راستەقینەی شێعر
هێندەی  شیعر  ــێ:  دەڵـ پێرین«  »الڕێــنــس 
مرۆڤەکان  هەیە، سەرەتاییترین  مێژووی  زمان 
کەڵکیان لێ وەرگرتووە و نوێترین مرۆڤەکانیش 
میژوو  قۆناغەکانی  هەموو  لە  پێداوە،  پەرەیان 
ــەن هەموو  لــە الی ــەکــان، شیعر  و هــەمــوو واڵت
جۆراوجۆر  بــارودۆخــی  لە  خەڵکێکەوە  جــۆرە 
گوێیان  و  خوێندراوەتەوە  تامەزرۆییەوە  بە 
سەربازەکانەوە،  الیــەن  لە  هەڵخستووە،،  بۆ 
سیاسەتمەدارەکان، یاساناسەکان، وەرزێڕەکان، 
پزشکەکان، مەالکان، فیلسووفەکان، پاشاکان و ....و هەروەها لە ئاساییترین 
مناڵەکانیشەوە  و  نەخوێندەوار  خەڵکی  الیــەن  لە  شیعر  خۆیدا  دۆخــی 
پێشوازی لێکراوە و بۆتە بەشێکی دانەبڕاو لە ژیان و مێژووی مرۆڤایەتی.
لە  کە  هەیە  راستینی  ناوەڕۆکێکی  و  هەوێن  ڕاستەقینە  شیعری 
ئەزموونی راستەوخۆی ژیانی ناو کۆمەڵگای شاعیرەوە هەڵدەقوڵێ و هیچ 
کات ئاڵۆزبێژی و بێ ئەزموونی و هەروەها دووپاتکردنەوەی ئەزموونە 
بێ ناوەڕۆکەکانی کەسانی پێشووتر نییە، بەڵکوو شاعیری راستەقینە وەها 
لە هەوێنی راستەقینەی ژیان دەبینێتەوە و هەروەها بە جل و  مانایەک 
بەرگێکی وەها ڕازاوە لە زمان دا زەفەر دەباتە ڕۆحمان کە لەو جیهانە 
سەیر و سەمەرەی کە نە کات و نە شوێنی ناسراوی هەیە، خۆ رزگار 
دەکا و خۆ دەگەیەنێتە ناو پانتایی ئەو جیهانە سەرڕێژ لە راستییەی کە 
بوونی هەیە و ئەو خەون و  جیهانە جادووییە نییە کە لە الیەن تاقمێک 
شاعیری تایبەتەوە پێناسەی بۆ دەکرێ و هیچ پەیوندییەکی لە گەڵ ژیان 

و کۆمەڵی هاوسەردەمی خۆی نییە. 
شاعیر و چیڕۆکنووسی گەورەی جیهان »بۆرخێس« دەڵێ: لە ڕاستیدا 
من خۆم بە خوێنەر دەزانم، هەر وەک کە ئاگادارن چوومەتە ناو جیهانی 
خوێندوومەتەوە  ئەوەی  دەکەمەوە  بیر  نووسینەوە،  مەترسی  لە  تەژی 
لەوەی کە نووسیومە، گەلێ گرینگترە، چۆن مرۆڤ ئەوەی حەزی لێدەکا 
دەیخوێنێتەوە، بەاڵم ناتوانێ ئەوەی حەزی لێیەتی بینووسێ، چۆن تەنیا 

ئەوە دەنووسێ کە دەرەقەتی دێ.
لەو وتەیەی »بۆرخێس« دەردەکەوێ بە گشتی نووسەر تەنیا ئەوە 
دێنێتە سەر الپەڕە کە بۆی دەگونجێ و لە باری فیکرییەوە دەرەقەتی دێ، 
رەنگە خۆ لە قەرەی هەندێک بابەتی فیکری و فەلسەفی لە الیەن شاعیرانی 
کوردەوە کارێکی ئەستەم بێت و لە ئاکامدا نەک خوێنەر بەلکوو خاوەنی 
دەقەکەش تووشی قەیران و نامۆیی و سەرلێ شێوایی بێت، واتە جیهانی 
شیعر بە گوێرەی پێویست ئەوەندە پان و بەرین هەیە کە شاعیر لە ناو 
جەغزی هەندێک بابەتی تایبەت دا پێنووسەکەی بەرتەسک کاتەوە، هەر 
لەو کۆمەڵگایەی کە ئێمە تێیدا دەژین و ناوی کوردستانە، بە دڵنیاییەوە 
لە هەر کون و کەلێنێکی جیهانێک لە سووژە و مانا و کێشە و بابەتی 
فیکری هەیە کە پەیوەندی بە داب و نەریتی کۆمەڵگای کوردستانەوە هەیە 
و دەتوانین لەنگەری لە سەر بگرین و چیها دەقی شاکاری لێ بوخولقێنین 
کە زۆر بە ئاسانی لە ناو کۆمەڵ دا خوێنەری خۆشی دەبینێتەوە و ئەو 

نامۆیی و قەیرانەش نامێنێ لە ڕەوتی شیعری نوێی کوردیدا.
نوێی  ســاوای شێعری  و  کــورت  مێژووی  لە  دان  بە سەرنج  بــەاڵم 
ئەدەبیاتی  میژووی  لە سەر  وردبینانەتر  هەروەها سرنجێکی  و  کوردی 
چەند  میژووییەکی  خــاوەنــی  کە  بیانی  واڵتــانــی  نوێی  شیعری  و  نــوێ 
کۆمەڵگای  کە  پێیە  بەو  ،هەروەها  کوردییە  ئەدەبی  میژووی  بەرابەری 
ئامێرەکانی  تەنیا  و  سوننەتییە  ئێسک  ســەر  هەتا  کۆمەڵگایەکی  ئێمە 
مۆدێڕنیتە هاتۆتە ناو کۆمەڵگا و هزر و بیری مۆدێڕن نەیتوانیوە جێگەی 
بیر و عورفی سوننەتی کۆمەڵگا بگرێتەوە، دەگەینە ئەو ئاکامە کە رەنگە 
ڕەوتی نوێخوازی ئەدەبی کوردی لە چەرخەیەکی مەند و هێور دا رەنگە 

سەرکەوتووتر بێت.

ژماره : ٦٥٩ 

٧ی جوالی ١٣٩٤

١٦ی پووشپەڕی ٢٠١٥

ئەرسەالن چەڵەبی

فەتانەی وەلیدی؛ ئاوازێکی رۆشن، لەملمالنێی ژیان ومەرگێکی کپ و خامۆشێدا
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بەعسی  ڕێژیمی  دا،  لەمڕۆ  لەمەوبەر  2٨ساڵ 
دژی  لە  دیکەی  گەورەی  تاوانێکی  گۆڕکراو، 
بە  کرد  سەردەشتی  شاری  خولقاند.  نەتەوەکەمان 
ئامانجی فڕۆکە شەڕکەرەکانی و بۆمبی کیمیایی بە 
تا ئێستاش ئەم پرسیارە بێ واڵمە  باراندن.  سەردا 
بێبەشی  و  زۆرلێکراو  تەنانەت  و  سڤیل  خەڵکی 
شارێک، کە بۆ خۆیان لە گەڵ ڕێژیمی دەسەالتداری 
واڵتەکەیان لە خەبات و بەربەرەکانێ دابوون، بۆ چی 
لە الیەن فڕۆکە شەڕکەرەکانی عێراق و ئەویش بە بۆمبی کیمیایی هێرشیان 

کرایە سەر؟
بەر  کەوتنە  کە  شارانەیە  یەکەم  لەو  یا  شار  یەکەم  سەردەشت  شاری 
بۆمبارانی کیمیایی. هەر لە ڕۆژی یەکەمی رووداوەکە و لە ڕۆژانی دواتر دا، 
سەدان کەس لە خەڵکی بێتاوان کوژران و بریندار بوون. بەاڵم مردن و ئازار و 
دەستهەڵگری  کیمیاییە،  بۆردومانە  ئەم  شوێنەوارەکانی  دەست  بە  تالنەوە 
کەم  تەنانەت  ساڵ و  کەم  ئیستا،  هەتا  کاتەوە  لەو  نەبووە.  شارە  ئەو  خەڵکی 
کیمیایی سەردەشت  بۆمبارانی  بریندارانی  لە  یا چەند کەس  یەک  مانگ هەیە 
گیانیان لە دەست نەدەن. هەتا ئێستاش بە سەدان کەس لە خەڵکی ئەو شارە 
دەکەن.  نەرم  پەنجە  دەست و  بۆمبارانە  ئەم  شوێنەوارەکانی  گەڵ  لە  وا  هەر 
جەستەیان، دەروونیان هەموو ڕۆژێ و هەموو ساتەکان لە گەڵ ئیش و ئازار 
لە بەربەرکانی دایە. لە هەمووی ئەوانەش تاڵتر ئەوەیە کە خەڵکی ئەم شارە، 
لە گەڵ  ئەم هێرشە کۆمەڵکوژییە،  لە گەڵ  لە سەرەتای ڕووبەڕووبوون  هەر 
و  بوون  بەرەوروو  ئێران  دەسەالتداری  ڕێژیمی  بێتەفاوەتیی  کەمتەرخەمی و 

هەتا ئێستاش هەر بۆ خۆیان مشوورخۆری خۆیانن.
هەیە،  کیمیایی  بۆمبارانی  پێگەیشتووی  زیان  هەزاران  بە  سەردەشت 
سەدان بنەماڵە هەن کە ئەندامێک یا چەند ئەندامی بنەماڵەکەیان بە هۆی ئەو 
بە  پێڕاگەیشتن  بۆ  ئیسالمی  بەاڵم کۆماری  داوە.  لە دەست  گیانیان  رووداوە 
بنەماڵەی قوربانییەکان و بۆ پێڕاگەیشتن بە برینداران و زیانپێگەیشتوانی ئەم 
شارە  لەو  تایبەتی  ئاسایشگای  و  نەخۆشخانە  چەند  کردوە؟  چی  بۆمبارانە 
و  پێڕاگەیشتن  بۆ  تایبەتی  ناوەندی  و  دەرمانی  بنکەی  چەند  دامەزراندوە؟ 
چاوەدێری کردنی بریندارەکان و زیانپێگەیشتووان لە سەردەشت پێک هێناوە؟ 
کام هاوکاریی ماڵیی ئەو بنەماالنە و ئەو کەسانە دەکا کە تا ئیستاش بە دەست 
ئاسەوارەکانی ئەو بۆمبارانە دەناڵێنن؟ بۆ قەرەبووی کارەساتێک کە ئەم شارە 
بەسەری  حوسێن  سەددام  ڕێژیمی  گەڵ  لە  ڕێژیمە  ئەو  شەڕی  سۆنگەی  لە 
هات، چ هەنگاوێکی ناوە؟ ئایا خانووبەرەی بۆ قوربانییەکان دابین کردوە؟ لە 
ماوەی ئەم 2٨ سالە دا، پڕۆژەی ئابووری و ئاوەدانکردنەوەی تایبەتی بۆ ئەم 
شارە تەرخان کردوە بۆ ئەوەی الوەکان بێکار نەبن و بتوانن بژیوی بنەمالە 
بەاللێدراوەکانیان پەیدا بکەن؟ ئەم ڕێژیمە چ جیاوازییەکی لە نێوان سەردەشتی 
دەستەخوشکی هێرۆشیما وناکازاکی و هەڵەبجە لە گەڵ شارەکانی دیکەی ئێران 
بە  هەبووە؟  ئەو شارە  نیسبەت  بە  تایبەتی  ئاوردانەوەیەکی  بزانین  تا  داناوە 
داخەوە واڵمی هەموو ئەو پرسیارانە نایە؟سەردەشت سەرەڕای ئەو کارەساتە 
گەورەی بە سەری هاتوە، لە گەڵ ئەوەی پێویستی بە ئاوڕدانەوەی تایبەت لە 
ئێرانەوە پستگوێ  لە الیەن ڕێژیمی دەسالتداری  هەموو بوارەکان دا هەبوو، 
خراوە؟ دەسەالتداران و کاربەدەستان تەنانەت لەوەش ڕێگر بوون کە خەڵکی 
شارەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵت یا خەڵکی بەشەکانی دیکەی کوردستان بە ئازادی 
و بەو جۆرەی لێیان چاوەروان دەکرێ هاوپیوەندی و هاوکاریی خۆیان لە گەڵ 

دانیشتوانی ئەم شارە بنوێنن.
وێڕای  دا،  سەردەشت  پووشپەڕی  ٧ی  کارەساتی  سالەی   2٨ لە 
لە الیەن ڕێژیمی  ئەو شارە  تاوانی کۆمەڵکوژیی خەڵکی  موحکوومکردنەوەی 
خەڵکی  ئازادیخوازو  خەڵکی  گەڵ  لە  دیکە  جارێکی  بەعسەوە،  گۆڕکراوی 
نیشتمانپەروەری سەردەشت هاودەردیی خۆمان دووپات دەکەینەوە. جارێکی 
لە  کاربەدەستان  دەسەالتداران و  ماناداری  کەمتەرخەمیی  و  بێتەفاوەتی  دیکە 
ئاست خەڵکی ئەو شارە مەحکووم دەکەین. بۆ جارێکی دیکە ڕووی چاوەروانی 
گەڵ  لە  هەمیشە  وەک  کە  کوردستان  خەڵکی  هەموو  دەکەینە  داوامان  و 

سەردەشت و خەم و ئازارەکانی دابن.
ساڵو لە شەهیدانی کارەساتی ٧ی پووشپەڕی سەردەشت و

بە هیوای سووک بوونی ئازار و مەینەتییەکانی زیانپێگەیشتوان و بنەماڵەی 
قوربانییەکان

قادر وریا

کیمیابارانی سەردەشت لە نێوان تاوانی ڕێژیمی 

بەعس و کەمتەرخەمیی ڕێژیمی ئێران دا

ستۆکهۆڵم
هەتاویی،  دوانیوەڕۆی رۆژی ٣٠ ی جۆزەردانی ١٣٩٤ی 
کۆڕیادێک بۆ رێزگرتن لە کەسایەتی نیشتمانپەروەر، نووسەر، 
الیەن  لە  قــازی،  ئەحمەدی  مامۆستا  سیاسەتوان،  و  وەرگێڕ 
بنەماڵەی قازی لە سوئێد و بە هاوکاریی و پشتیوانی کۆمیتەکانی 
لە  ستۆکهۆڵم،  و  سوئێد  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 

ساڵۆنی ” شیستا ترێف” لە باکووری ستۆکهۆڵم پێکهات.
بەڕێوەبەری  کورتی  وتەیەکی  بە  کۆڕیادەکە  سەرەتای 
خولەکێک  پاراستنی  و  عیسازادە  سمکۆ  هــاوڕی  بەرنامەکە، 
بێدەنگیی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان و نەمر ئەحمەدی 

قازی دەستیپێکرد.

رێــزدار  کــوردســتــان  هەرێمی  ســەرۆکــی  پەیامی  پــاشــان 
مەسعوود بارزانی، لە الیەن کاک عەتا بانەیی یەوە، خوێندرایەوە.
دێموکراتی  حیزبی  سیاسی  دەفــتــەری  پــەیــامــی  دواتـــر 
کوردستان کە بە بۆنەی کۆچی دوایی مامۆستا ئەحمەدی قازی 

نووسرابوو، خوێندرایەوە.
ئەمجار بەڕێزان کاک ئەمیری قازی، کاک حەسەن رەستگار، 
حوسێن  دوکــتــور  حیسامی،  نــاســری  کــاک  ئــاشــق،  مامۆستا 
عەلی  کاک  قــازی،  قاسمی  کاک  عەلیار،  تاهیری  خەلیقی،کاک 
هەرکامە  ئیسماعیلی،  محەمەدی  کاک  خوسرەوی،  ئەسغەری 
مامۆستا  نووسراوەکانی  و  ئەدەبیی  کــارە  الیەنێکی  لەسەر 
جۆراوجۆرەکانی  بــوارە  لە  ئه و  نەخشی  و  قــازی  ئەحمەدی 
کارەکانی  و  کرد  پێشکەش  وتاریان  کوردەواریدا  کۆمەڵگەی 

ناوبراویان بەرز نرخاند.
باسی خەساری  هاوکات  وتاردەرەکان  زۆربەی  هەروەها 
لەدەست چوون و کۆچی  دوایی نووسەر و لێکۆڵەرەوە کاک 
ئەحمەدی شەریفیشیان کرد کە ناوبراویش چەند رۆژێک دوای 

مامۆستا ئەحمەدی قازی لە شاری مەهاباد کۆچی دوایی کرد.
کوردستانییەکانی  کۆمەڵە  فیدراسیۆنی  پەیامی  پاشان 
سوئێد، کۆمیتەی هاوکاری هێزە سیاسییە کوردستانییەکان و 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە الیەن نوێنەرەکانیانەوە 

خوێندرایەوە.
کۆڕیادەکە کاتژمێر ١٧ی دوانیوەڕۆ کۆتایی پێهات.

ساڵیادی  لە  سەردەشت  شاری  لە  پووشپەر  ٧ی  یەکشەممە 
کیمیابارانی ئەم شارەدا، رێوڕەسمێک بە بەشداریی ژمارەیەکی 

بەرچاو لە خەڵکی ئەم شارە بەرێوە چوو.
لە پەراوێزی ئەو یادکردنەوەیە دا   بە هیمەتی ژینگەپارێزانی 
شەهیدی   ١١٨ یادی  بە  بــەروو  دار  ١١٨نەمامی  رۆژهەاڵتی، 
سەردەشت  شاری  ــەری  دەوروب لە  شیمیاییە  بۆردومانە  ئەو 
چاندرا. هه روه ها له و رۆژه دا خه ڵک بۆ رێزلێنان و به زڕاگرتنی 
داخست.  وبــازاریــان  دوکــان  جینایه ته ،  ئه م  قوربانیانی  یــادی 
شاری سەردەشت ، 2٨ساڵ لەمەوبەر لەشەری ئیران وعیراق 
لە الیەن حکوومەتی بەعسەوە کیمیاباران کرا، که  تا ئێستاش 
بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی رێگەیان نەداوە که  ئەم کارەساتە 

وەکوو ژینۆسایدێکی مرۆیی بەجیهانی بکرێت

بوو  بــەرامــبــەر  کــە  پــووشــپــەڕ  ی   ٥ شــەمــە  پێنج  رۆژی 
بە  هۆشبەرەکان،  ــاددە  م لە  دووری  جیهانی  رۆژی  لەگەڵ 
مەهاباد  شاری  لە  “باوان”  مندااڵنی  باخچەی  دەستپێشخەری 
هەڵگرتنی  و  نمادین  رێپێوانی  بە  ئەوشارە  مندااڵنی  لە  پۆلیک 
و  هــەرەشــە  بـــارەوە  بــەم  پێوەندیدار  نــووســراوەی  و  تراکت 
داهاتووی  ئێستاو  لەسەر  ئیعتیادیان  دیاردەی  مەترسییەکانی 
خۆیان بەرزکردەوە. ئەوە لە حاڵێکدایە کە تووشبوون بە ماددە 
لە گەورەترین  ئیعتیاد یەکێک  هۆشبەرەکان و پەرەئەستاندنی 
کوردستانیشی  رۆهــەاڵتــی  کە  ئیرانە  کۆمەالتییەکانی  کێشە 

گرتوتەوە

کۆڕیادێک بۆ ئەحمەدی قازی

یادکردنەوەی کیمیابارانی شاری سەردەشت

ڕ ێپێوانی مندااڵن لە رۆژی جیهانیی دووری لە ماددە هۆشبەرەکاندا


