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ئه مساڵ به رینتر له  سااڵنی پێشوو، ئەندامان و الیەنگرانی 
هاتنەوەی  بۆنه ی  به   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
دێموکراتی  حیزبی  دامەزرانی  ساڵڕۆژی  گەالوێژ،  ٢٥ی 
رۆژە  ئەو  و  کرد  تەبلیغی یان  چاالکیی  کوردستان، 
مێژووییه  یان لە مێژووی بزووتنەوەی کورد لە رۆژهه اڵتی 

کوردستان به رزو پیرۆز راگرت.
چاالکی یە  لەو  دێموکرات  حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان   
شەهید،  رێبەرانی  وێنەی  باڵوکردنەوەی  بە  تراکت و دروشمی تەبلیغیی حیزب رێزیان لە مێژووی... تەبلیغی یانه  دا 

ل٢

        خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزب لە رێوڕەسمی 25ی گەالوێژ دا:

فەلسەفەی دامەزرانی حیزبی دێموکرات، پێکهێنانی حکوومەت و ئیدارەی واڵتە

هاوڕێیانیخۆشهویست!
و ــان ــ ــادرهک ــ ک و ئـــهنـــدامـــان

پێشمهرگهکانیدێموکرات!

ئه مه گناسی  و  تێکۆشه ر  خه ڵکی 
شوێنه ی  ئه و  کوردستان،  رۆژهه اڵتی 
یه که مین  ئێستا  پــێــش  ســـاڵ   71 کــه  
حیزبی کوردی لێ دامه زرا و به  ئیراده  
دێموکراتی  حیزبی  ئێوه   ویستی   و 
پیشه وا  ده ستی  له  ســه ر  کوردستان 

قازی محه ممه د راگه یه ندرا.
پێشه کی  پیرۆزه وه   بۆنه   به م  بۆیه  
داده نوێنین  ــه وازش  نـ و  رێــز  ســه ری 
دێموکرات،  حیزبی  دامه زرێنه ری  بۆ 
ــشــه وا قــــازی مــحــه مــمــه د ره ئــیــس  ــێ پ
بۆ  هــه روه هــا  کــوردســتــان،  جمهوری 
د.  و  قاسملوو  د.  شه هید  رێــبــه رانــی 
شــه ره فــکــه نــدی درێـــــژه ده ری رێــگــا و 
ــا لـــێـــره وه  له   ــه روه هـ رێـــبـــازه کـــه ی، هـ
قه اڵی دێموکراته وه ، له  نێو ئازیزان و 
ساڵو  و  رێز  ئێوه وه   پێشمه رگه کانی 
شه هیدان،  ســه ربــه رزی  بنه ماڵه ی  بۆ 
ــاســی، هــه مــوو ئــه و  ــیــانــی ســی زیــنــدان
پێشه وا  رێبازی  له   که   تێکۆشه رانه ی 
قازی محه ممه ددا، به  درێژایی ئه و 71 
زه حمه تیان  و  هه بووه   ده وریــان  ساڵه  
کێشاوه  و به شدار بوونه  و شه هیدیان 
داوه . هه روه ها لێره وه  سالو و پێزانین 
بۆ زۆرێک له و ژن و پیاوانه  که  ره نگه  
هێندێک  و  نــه بــێ  ــان  ــزووریـ حـ ــێــره   ل
له  که   نه بێ  دیار  ناویشیان  له وانه ش 
 کاروانی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
حیزبه یان  ئه و  و  کێشاوه   زه حمه تیان 
هه تا ئه مڕۆ هێناوه . حیزبی دێموکراتی 
دامــه زرانــدنــی    فه لسفه ی  کــوردســتــان، 
کردنی  دروســت  و  واڵت  ئیداره ی  بۆ 
ــه ی  ــوو.  زۆربـ ــی بـ ــه ده ن کــۆمــه ڵــگــه ی م
زۆری کۆمه اڵنی خه ڵک له  چه ندوچۆنی 
ئێران  کوردستانی  له   نــه تــه وه ســازی 
ــه تــســازی دا بــه شــدار بــوون  و لــه  ده وڵ
ئه وه   که   بــن،  به شدار  ده یانهه وێت  و 
ــوو.  ــمــوکــرات ب بــیــرۆکــه ی حــیــزبــی دێ
ئه و  هه موو  بۆ  ده نێرم  ســاڵو  و  رێــز 
به   کــه   واڵت،  نێوخۆی  تێکۆشه رانی 
ــم و  شــێــوازی جــۆراجــۆر لــه  ژێــر زوڵ
ته حموولی  ئیسالمی  کۆماری  زۆری 
به اڵم دیسان  موشیکالتی زۆر ده که ن 
ده که ن،  مه ده نی  خه باتی  نــاده ن،  کۆڵ 
به   وه رده گـــرن،  که ڵک  ده رفه ته کان  له  
هه ر شێوه یه ک بۆیان بکرێ، له  بواری 
فه رهه نگی، له  بواری مه ده نی، له  بواری 
ئه ده بی، له  بواری ژینگه  پارێزی، وه  له  
بۆنه کانی  له   گرینگتر  ئه وانه   هه موو 
جۆراوجۆر که  حیزب داوایان لێ ده کا، 
یان به  بۆنه ی نه ورۆز، که  رۆژی پێناسه  

و ده ربڕینی هه ستی کوردایه تی یه ،...
ل4

سۆران عەلیپوور

مۆدێرنی  و  نــوێ  فۆرمی  شارۆمەندیی 
و  دەســـەاڵت  نێوان  پەیوەندیی  رێکخستنی 

تاکە، پۆستێکی یاسایی و سیاسی یە...  
                                           ل7

هەیاس کاردۆ

ــه و،  ــه ر شــ ــ ــه ک هـ ــ ــه و بــــــوو. نـ ــ  شـ
ناڵه ی  ئه نگوسته چاو.  تاریکه سه التێکی 
ل10هه ور گوێی ئاسمانی که ڕ ده کرد و...                  

رەسووڵ سێلەکە

ــە  »دەوڵـــــــــــەت فـــۆڕمـــێـــکـــە ل
ــێــوان  رێـــکـــخـــراوی ســیــاســی لـــە ن
رێکخراوه کانی تردا«، ...         ل8                                                                     

رەزا محەممەد ئەمینی

رۆژێــکــی  ــژ،  ــەالوێ گ ٢8ی  رۆژی 
ئێران  گەالنی  دیرۆکی  لە  مێژووی یە 
بەگشتی و گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی...                  
                                 ل11

ئاوڕێک لە ژیان و خه باتی ناـــ شارۆمەندی
برایم چووکەڵی

پرۆسەی دروست بوونی 
دەوڵەتی مۆدێڕن

»فەرمان« دژ بە کوردان

دەقی قسەکانی کاک خالید 
عەزیزی لە رێوڕەسمی

 25ی گەالوێژ دا:

ــوودی،  ــەول م مستەفا  ــزان  ــەڕێ ب ڕای 
جەلیل  و  حــدک  سکرتێری  جێگری 
گادانی، کەسایەتیی دیار و تێکۆشەری 
ــارەت بە  ــەبـ ــرات سـ ــوک ــم دێــریــنــی دێ
لەسەر  حیزب  دامەزرانی  کاریگەریی 

بزاڤی کورد

25ی گەالوێژ لە روانگەی
 نووسه رانی رۆژنامه ی 

»کوردستان«)1324(ه وه 

عومەر باڵەکی

ل5

دیاردەی رەخنەی 
دەروون پارادایمی 

ل9رزگار ئەمین نژاد

دەفتەری  بنکەی  لە  کە  پڕشکۆدا  رێوڕەسمێکی  لە 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەڕێوەچوو، یاد 
و بیرەوەریی 71 ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکرات 

بەرز راگیرا.
ئــێــوارەی رۆژی دووشــەمــمــە،  ئــەو رێــوڕەســمــە 
لە کادر و  ٢٥ی گەالوێژ، بە بەشداریی سەدان کەس 
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان  پێشمەرگە و 

بەڕێوەچوو.
دێموکراتی  حیزبی  دامــەزرانــی  ساڵەی   71 یــادی 

لە  رەقیب  ئەی  نەتەوایەتیی  ســروودی  بە  کوردستان 
و،  دێموکرات   حیزبی  هونەریی  کۆڕی  کۆرسی  الیەن 
کوردستان  شەهیدانی  بیرەوەریی  و  یاد  لە  رێزلێنان 
دەستی پێ کرد و بە وتاری خالید عه زیزی، سکرتێری 

گشتیی حیزب درێژەی پێدرا.
دوابەدوای قسەکانی کاک خالید عەزیزی سروودی 
کۆڕی  کۆرسی  الیەن  لە  گەالوێژم«  ئەستێرەی  »من 
هاوبەشی  پەیامی  و  کرا  پێشکێش  حیزبەوە  هونەریی 
دێــمــوکــراتــی  ــی  ــان ژن یــەکــیــەتــیــی  و  یــەکــیــەتــیــی الوان 
سکرتێری  عەلیپوور،  پێشه وا  ــەن  الی لە  کوردستان 

الوانەوە خوێندرایەوە.
گەشتێکی گۆرانیی فۆلکلۆر لە الیەن کۆڕسی کۆڕی 
هونەری، گۆرانی یەکی هاوبەشی هونەرمەندان شیرین 
تابڵۆیەکی  چەند  کەریمی،  حەمەدەمین  و  شەریفی 
هەڵپەرکێی گرووپی باران و دوو گۆرانی و مەقام لە 
ئاوات بۆکانی و رێبوار حەسەنی  الیەن هونەرمەندان 

بڕگەکانی دیکەی ئەو رێوڕەسمە بوون.
رێوڕەسمی 71 ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکرات 

بە شایی و شادیی بەشداران کۆتایی پێهات.
                                                         

چاالکیی به رینی ته بیلیغی به  بۆنه ی
 25ی گه الوێژه وه 

وێنەی رێوڕەسمی 25ی گەالوێژ

ل6

لە شاری دێوالن چاالکی یەکی ژینگەپارێزی الوانی ئەم شارەی 
لە دەوری یەک کۆ کردەوە.

رۆژی هەینی، ٢٢ی گەالوێژ کۆمەڵێک لە ژینگەخۆشەویستەکانی 
شاری دێوالن بە دروشمی »پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە« لە 
پارکی اللەی ئەو شارەدا چاالکی یەکی پاک  و خاوێنیی ئەو شوێنەیان 

بەڕێوە برد.
ئەوەی لەو چاالکی یەدا جێی سەرنج و مایەی خۆشحاڵی بوو، 
بەشداریی کچان و مندااڵن بوو کە بە دڵەوە هاتبوون بۆوەی بەشیان 

بەو چاالکی یەوە هەبێ.

ناوەندە  بڕیاری  بە  زیندان  کاربەدەستانی 
شەریفی،  كــەمــاڵ  ــاردنــی  ن لــە  ئەمنیەتی یەکان 
بەندكراوی سیاسیی كورد لە زیندانی میناب بۆ 

نەخۆشخانەی دەرەوەی زیندان خۆ دەبوێرن.
بەپێی راپۆرتی ناوەندی دێموكراسی و مافی 
مرۆڤ لە كوردستان، كەماڵ شەریفی لە زیندانی 
ئێشە  ددان  هۆی  بە  لەوەپێش  ماوەیەك  میناب، 
دەزگای  نەخۆشیی  هۆی  بە  دیكەش  جارێكی  و 

هەرەس و ریخۆڵه  بۆ ناوەندی 
پزیشكیی زیندان گواستراوەتەوە 
ئاگادارکردنەوەی  ســەرەڕای  و 
چــارەســەرکــردنــی  بــۆ  پزیشک 
دەرەوەی  نەخۆشخانەیەکی  لە 

زیندان ئەو مافەی پێ نادرێ.
ــەی هـــــــــــەرەس و  ــشــ ــ ــێ ــ ک
ــەم  ــه ی ئ ــۆڵـ ــخـ ــی ریـ ــەخــۆشــی ن
ساڵەیە   4٣ تەمەن  بــەنــدكــراوە 
بــــــەردەوام  87وە  ســـاڵـــی  ــە  لـ
لە  مانگرتن  ــەدوای  ــ ب و  بـــووە 
نەخۆشی یە  ئــەم  تووشی  درێــژمــاوە  خــواردنــی 
هاتووە. ناوبراو بەم نەخۆشی یەوە لە نێو بەندی 
زیندانیانی عادی و ماددەی هۆشبەردا راگیراوە و 
تا ئێستا تەنیا یەك جار چاوی بە دایكی كەوتووە. 
زینداندا  لە  باوكیشی دا  مردنی  كاتی  لە  ناوبراو 
بۆ دوایین جار  پێ نەدا كە  بوو و مەرەخەسیان 

جاوی بە باوكی بکەوێ. ...                  
                                           ل٢

»پاراستنی ژینگە، پاراستنی ژیانە« رێگری کردن له  ناردنی که ماڵی شه ریفی
 بۆ نه خۆشخانه ی ده ره وه ی زیندان
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چاالکییبهرینیتهبیلیغیبهبۆنهی25یگهالوێژهوه

دوور و درێژی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ وەدەستهێنانی 
مافی نەتەوەی کورد لە ئێران گرت. 

به شێک له و شار و ناوچانه ی که  چاالکیی ته بلیغی یان تێدا کراوه  بریتین 
له :

ئیالم، کرماشان، سنه ، پاوه ، مه ریوان، دیوانده ره ، دێوالن، سه قز، بۆکان، 
مهاباد، نه غه ده ، شنۆ، پیرانشار، بانه ، ناوچه ی هه وشار و هتد.

بۆنەیە  بەو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  تەشکیالتی  کۆمیسیۆنی 
کە  کردوە  حیزب  جەرگی  بە  و  هەڵسووڕ  ئەندامانی  لە  دەسخۆشی 
بە  کوردستان دا،  سەر  بە  زاڵکراو  توندی  ئەمنیەتیی  کەشی  سەرەڕای 
چاالکیی تەبلیغی دڕیان بەو شەوەزەنگە داوە و پەیمانیان لەگەڵ حیزبی 

دێموکراتی کوردستان نوێ کردۆتەوە.

بەم پێی ئەم راپۆرتە ئەم بەندەی كە كەماڵ شەریفیی تێدا راگیراوە 
هەر چەند رۆژێك لەناكاو كۆمەڵێك لە زیندانبانەكان بە پۆتین، شۆكی 
بەرقی و باتووم و بە بیانوووی بوونی مادەی هۆشبەر، چەقۆ و موبایل 
خۆیان لەپاڵ داوێن و رووتیان دەكەنەوە و كەلوپەلەكانیان لێ لێكدەدەن.
كەماڵ شەریفی كوڕی بایز رۆژی ٥ی جۆزەردانی ساڵی ٨٧ لە ماڵی 
الیەن  لە  و  درا  گەمارۆ  سەقز  شاری  لە  خۆی  رەفیقەكانی  لە  یەكێك 
هێزی ئینتزامی دەسترێژی لێکرا و پاشان دەسبەسەر کرا. ئەو پاشان 
لە الیەن دادگای شۆڕش لە شاری سەقز بە سەرۆكایەتیی قازی شایەق 
بەڕێی  لە دوورخراوەیی بەسەردا دەسەپا و  حوكمی ٣٠ ساڵ زیندان 

زیندانی میناب کرا.

رێگریکردنلهناردنیکهماڵیشهریفیبۆ
نهخۆشخانهیدهرهوهیزیندان

درێژە لە الپەڕەی )1( ـەوه 

سکرتاریای  سەردانی  کوردستان  زه حمه تکێشانی  کۆمه ڵه ی  شاندێکی 
دواییانەی  ئەم  رووداوەکانی  دیدارە  لەو  و  کرد  دێموکراتی  حیزبی 

کوردستان و ئێران هەڵسەنگێندران. 
پێش نێوه ڕۆی رۆژی دووشه ممه ، 1٨ی گه الوێژ، هەیئەتێکی کۆمه ڵه ی 
زه حمه تکێشانی کوردستان بە سەرپەرستیی کاک عومه ر ئیلخانی زاده  
و  کرد  کوردستانیان  دێموکراتی  دەفتەری سیاسیی حیزبی  سەردانی 
خالید  کاک  سەرپەرستیی  بە  حیزبەوە  رێبەریی  هەیئەتێکی  الیەن  له  

عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
کاک  له الیه ن  میوان  وه فدی  به خێرهاتنی  دوای  کۆبوونه وه یه  دا  له م 
له   خوێندنه وه یه کی  ئیلخانی زاده   عومه ر  کاک  عه زیزی یه وه ،  خالید 
دایه  و  قه یران  له   ئیسالمی  ئیسالمی کرد و گوتی: کۆماری  کۆماری 
له  هه ر روویه که وه  لێی بڕوانی دۆخێکی سه قامگیری نییه . به ڕێزیان له  
درێژه ی قسه کانی دا به  ئاماژه  کردن به وه ی که  پێده چێ له  داهاتوو دا 
گوشاره کانی ده ره کی له  سه ر ئێران زیاتر بێ و، له  سۆنگه یه وه  پرسی 
کورد له  ئێران دا زیاتر له  هه نووکه  ببێته  رۆژه ڤ. سکرتێری کۆمه ڵه ی 
زه حمه تکێشان وێرای پێداگری له  سه ر هه ماهه نگیی نێوان الیه نه کانی 
رۆژهه اڵتی  الیه نه کانی  لێک نزیک بوونه وه یه کی  هه رچه شنه   رۆژهه اڵت، 
هه روه ها  ناوبراو  قه ڵه م.  دایه   ئێران دا  له   کورد  پرسی  قازانجی  به  
هاوئاهه نگی و به رنامه داڕێژی الیه نه کانی بۆ بردنه پێشی خه باتی کورد 

له  رۆژهه اڵت به  پێویست زانی.
گشتیی  سکرتێری  عه زیزی،  خالید  کاک  دانیشتنه دا  ئه م   درێژه ی  له  
حیزبی دێموکراتی کوردستان، بۆچوونی خۆی و حیزبی سه باره ت به  
پرسه کانی ئێران و کوردستان هێنایه  ئارا. به ڕێزیان وێرای ئاماژه دان 
به وه ی که  ئێران له  بازنه ی ئه منییه تی دا بۆ دنیای ده روه  کێشه سازه ، 
گوتی: ئێران له  فاکته ری مه زهه بی به  قازانجی خۆی که ڵک وه رده گرێ 
و له  ئاڵوگۆڕه کانی رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست دا و به  تایبه ت له  پێوه ندی 

له گه ڵ داعش دا یاری ده کا و به  قازانجی خۆی که ڵکی لێ وه رده گرێ. 
له  درێژه ی باسه که ی دا گوتی: به ره وپێش چوونی  کاک خالید عه زیزی 

حه ره که تێکی  هه رچه شنه   نێوه دا  له م  و،  رۆژهه اڵت دا  له   خه بات 
خه باتکارانه  له  فازێکی گه وره تر دا، پێویستی به  هه ماهه نگی و هاوکاریی 
نێوان الیه نه کان هه یه . بۆ ئه م مه به سته ش پێویسته  هه موو الیه نه کانی 
رۆژهه اڵت به  جیددی هه وڵ بۆ دروست کردنی میکانیزمێکی گونجاوی 

هه ماهانگی و هاوکاری له  نێوان خۆیان دا بده ن. 
کرد  به وه   ئاماژه ی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
که  الیه نه کانی رۆژهه اڵت ده بێ خوێندنه وه یه کی واقیع بینانه  بۆ توانا و 
له گه ڵ  پێوه ندی یان  کردنی  توندوتۆڵ  وێرای  و  بکه ن  پتانسیه له کانیان 
نێوخۆی رۆژهه اڵت، کاری جیددی بۆ هاتنه  مه یدانی زیاتری خه ڵک و 

به هێزکردنی خه بات له  نێوخۆ دا بکه ن. 
حیزبی  ئاماده یی  وێڕای  باسه که ی دا  کۆتایی  له   عه زیزی  خالید  کاک 
نێوان  دێموکراتی کوردستان بۆ هه رچه شنه  هاوکاری و هه ماهه نگیی 
ئاڵوگۆڕه کانی  که   پێویسته   که   داگرت  پێی  ئه وه   سه ر  له   الیه نه کان، 
کۆمه ڵگه ی ئێران و کوردستان له  به رچاو بگرین و به رده وام خۆمان 

ئاپده یت بکه ینه وه  و میتۆدی نوێی خه بات بێنیه  ئارا.

سکرتاریای  سەردانی  کوردستان  زەحمەتکێشانی  حیزبی  شاندێکی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و لە دیدارێک دا لە نێوان دوو الیەن 

باس لە دوایین ئاڵۆگۆرەکان لە کوردستان و ئێران کرا.
زەحمەتکێشانی  حیزبی  شاندێکی  گەالوێژ،  ٢٠ی  چوارشەممە،  رۆژی 
دەستەی  ئەندامی  حوسێن،  بەهمەن  سەرپەرستیی  بە  کوردستان 
دێموکراتی  حیزبی  سکرتاریای  سەردانی  حیزبە  ئەو  سەرۆکایەتیی 
کوردستانی کرد و لەالیەن شاندی حیزب بە سەرپەرەستیی کاک خالید 

عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێ کرا.
کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  و  باشوور  لە  بەڕۆژەکان  سیاسی یە  پرسە 
بەشەی  لەو  ئاڵوگۆرەکان  و  کوردستان  هەرێمی  پرسی سەربەخۆیی 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  هاوکێشەکانی  لە  رۆڵی  و  ئێران  کوردستان، 

تەوەری سەرەکیی چەند باسێکی ئەو کۆبوونەویە بوون.
و  رۆژهەاڵت  حیزبەکانی  کە  وابوو  پێیان  دووالیەن  دیدارەدا  لەو 
باشووری کوردستان چ لە نێوخۆی هەر کام لەو بەشانەی کوردستان 
و چ لەگەڵ یەکتری لە بەشەکانی دیکەی کوردستان دەبێ نیزیکی و 
هاوپێوەندیی زیاتریان لەگەڵ یەکتر هەبێ و یەکبوونی ماڵی کورد تەنیا 
تا ئێستا و دەسخستنی  گەرەنتیی کورد بۆ پاراستنی دەسکەوتەکانی 

دەسکەوتی زیاتر بۆ لەمەودوایەشە.

دێموکراتی  حیزبی  رێبەریی  هەیئەتێکی  کۆبوونەوەی  و  دیدار  لە 
شیوعیی  حیزبی  سیاسیی  مەکتەبی  هەیئەتێکی  لەگەڵ  کوردستان 
بیروڕایان  ئاڵوگۆڕی  کوردستان  سیاسی یەکانی  پرسە  کوردستان دا 

لەسەر کرا.
دێموکراتی  حیزبی  هەیئەتێکی  گەالوێژ  ٢٦ی  سێشەممە،  رۆژی 
گشتیی  سکرتێری  عەزیزی،  خالید  کاک  سەرپەرستیی  بە  کوردستان 
لە  حیزب سەردانی مەکتەبی سیاسیی حیزبی شیوعیی کوردستانیان 
شاری هەولێر کرد و لەالیەن شاندی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتیی 
حیزب بە سەرپەرستیی کەماڵ شاکر، سکرتێری ئەو حیزبە پێشوازییان 

لێکرا.
کوردستان،  سیاسیی  دۆخی  بە  پێوەندیدار  باسەکانی  دانیشتنەدا  لەو 
جۆراوجۆرەکانی  بەشە  لە  گشتی  بە  کورد  پرسی  و  داعش  شەڕی 

کوردستان هاتنە بەرباس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کرا.
لەو باسانەدا دووالیەن پێیان وابوو لە باشووری کوردستان دەرفەتێکی 
بەشەی  لەو  کورد  دۆزی  بتوانێ  کە  رەخساوە  کورد  بۆ  مێژوویی 
کوردستان بگەیەنێتە دوا وێستگەی خۆی، بەاڵم ئەو سەرکەوتنە پێش 
دەبێ  و  هەیە  کورد  نێوماڵی  یەکڕیزیی  بە  پێویستیی  شتێک  هەموو 
هەموو الیەک خۆی لە بەرامبەر ئەو پرسە گەورەیەدا بە ئەرکدار بزانێ.

باس  و  ناوچە  و  کوردستان  هەرێمی  هاوکێشەکانی  لە  ئێران  رۆڵی 
بە  ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستان  لە دۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی 
تیشک خستنەسەر چۆنیەتیی خەبات و تێکۆشانی حیزبە سیاسی یەکانی 

ئەو بەشەی کوردستان تەوەرێکی دیکەی ئەو دانیشتنە بوو.

شاندێکیکۆمهڵهیزهحمهتکێشانیکوردستانسەردانیسکرتاریایحیزبیدێموکراتیکرد

سەردانیشاندێکیحیزبیزەحمەتکێشانیکوردستانلەسکرتاریایحیزبیدێموکراتیکوردستان

سەردانیهەیئەتێکیرێبەرییحیزبیدێموکراتیکوردستانلەسەرکردایەتییحیزبیشیوعییکوردستان
حوکمی   جێبەجێکردنی  ئــه وه ی  دوای  ورمــێ  قه زایی  كاربه ده ستانی  
چوونی   سه رەڕای   کردەوە،  پشتڕاست  عه بدواڵهی یان  محه ممه د  ئێعدامی  
بنه ماڵه كه ی  بۆ وه رگرتنه وه ی  ته رمه كه ی،  به اڵم كاربه ده ستانی  به ندیخانه  

بە دەستی بەتاڵ بەڕێیان کردنەوە.

پێنه دانه وه ی   له   زیندانه كان جگه   رێكخراوی   و  قه زایی  كاربه ده ستانی  
ته رمی  محه ممه د به  بنه ماڵه كه یان راگەیاندوە كه  ئیزنی ئەوەیان پێ نادرێ 
دابنێن،  بۆ  مزگه وتێک  هیچ  له   سه ره خۆشیی  و  پرسه   رێوڕه سمی   کە 
ئه مه  له  حاڵێكدایه  كه  پارێزه ری  محه ممه د عه بدواڵهی تا دایین ساته كانی  
تێنه په ڕاندنی   و  ناعاداڵنه بوون  به   سه باره ت  حوكمه كه ی   جێبه جێكردنی  
ره وتی  قه زایی ناڕازیەتیی دەردەبڕی و  داوای  راگرتنی  حوكمی  ئێعدامه كه ی  

كردبوو.
سه رۆكی   ــێ  ده ڵ عه بدوڵاڵهی  بنه ماڵه ی   بــه   نیزیك  ســه رچــاوه یــه كــی  
كه   گوتبوو  محه ممه دی   بنه ماڵه ی   به   رابــردوو  رۆژی   به یانیی  به ندیخانه  
نــاردووە  بچن وه ری  نه خۆشخانه ی  خومه ینی   بۆ  ته رمی  محه ممه دمیان 
لێ  ته رمه كه یان  وه رگرتنه وه ی   به ڵگه ی   داوای   نه خۆشخانه ش  بگرنه وه . 
پێوه ندیی  هیچ  كه   ده نێرن  لقێكیان  بۆ  دادگا  بۆ  ده گه ڕێنه وه   كاتێك  ده كا. 
به  كاره كه ی  ئه وانه وه  نییه  و له وێش پێیان ده ڵێ كوڕه كه تان ئێعدام كراوه  
بچن له  ماڵی  خۆتان پرسه ی  بۆ دابنێن؛ به اڵم ته رمی  كوڕه كه تان ناده ینه وه .
محه ممه د عه بدواڵهی به ندكراوی  سیاسیی به ندیخانه ی  ورمێ له گه ڵ ٦ 

به ندكراوی دیكه  به یانیی رۆژی  1٨ی  گه الوێژ ئێعدام كران.

له  زیندانی  ته ورێز پێشیان به  دیسان دادگاییكردنی  ئیبراهیم عیساپوور 
گرت.

ئیبراهیم  بــه   تــه ورێــز  به ندیخانه ی   كاربه ده ستانی   دوایــیــانــه  دا  ــه م  ل
داوای  بــه   پێشی  ئیتالعات  ــی   ــ وه زاره ت كــه   راگــه یــانــدبــوو  عیساپووریان 

پێداچوونەوە بە  دادگاییكردنی  ناوبراودا گرتوە.
كاربه ده ستانی  به ندیخانه ی  ته ورێز پێیان راگه یاندوە كه  ته نیا رێگه ی  
له   ئیتالعاته   ئیداره ی   هاوكاركردنی   پــەروەنــدەکــەت،  وەگەڕخستنەوەی 
رێگه ی  دروستكردنی  موسته نه دی  سیاسیی پێوه ندیدار به  »ته وابی«یه كان.
بنه ڕه تیی  قانوونی   له   حوكم  پێدانی   كه   وه بیرهێنانه وه یه   به   پێویست 
كۆماری  ئیسالمیی ئێران له  ئه ستۆی  ده زگای  قه زاییه  و وه زاره تی  ئیتالعات 
نابێ هیچ كاریگه ری یه كی  له سه ر حوكمی قەزایی و هیچكام له  قۆناخه كانی  

دادگاییكردندا هه بێ.

مافی  لــه   بــێ  لــه گــه ڵ  ئێستاشی  ــورده   كـ سیاسی یه   بــه نــدكــراوه   ــه م  ئ
نه خۆشخانه ی   بۆ  جاریشیان  یه ك  بۆ  ته نانه ت  و  بێ به شه   مه ره خه سی 

ده ره وه ی  زیندانیان نه ناردوه .
الیه ن  له    1٣٩٠ ساڵی   پووشپه ڕی   1٦ی   رۆژی   عیساپوور  ئیبراعیم 
دادگای   الیه ن  له   ناوبراو  كرا.  ده سبه سه ر  ئیتالعات  وه زاره تی   هێزه كانی  
حیزبه   له   یه كێك  هاوكاریكردنی   تۆمه تی   به   مه هاباد  شاری   له   شۆڕش 
كوردی یه كانی  به رهه ڵستكاری  كۆماری  ئیسالمی حوكمی  ئێعدامی  به سه ردا 
سه پا و له  لقی ٣1ی  دیوانی  بااڵی  ئێران هه مان حوكم ته ئیید كرایه وه و به  

پارێزه ره كه ی  راگه یه ندرا.
نــه اڵســی ســه ربــه  شــاری   كـــورده  خه ڵكی   بــه نــدكــراوه  سیاسی یه   ئــه م 

سه رده شته .

ئیزننهدرارێوڕهسمیسهرهخۆشیبۆ
محهممهدعهبدوڵاڵهیدابندرێ

پێشیانبهدیساندادگاییكردنەوەیئیبراهیمعیساپوورگرت
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چاوێرانی  مافی مرۆڤ له  سووریه  كه  مه قه ڕه كه ی  له  بریتانیایه  
رایگه یاند كه  داعش به گشتی  له  شاری  مەنبەج ده ركرا.

هێزه كانی  به ره ی  دژه  داعش کە زۆربەیان کوردن به  پشتیوانیی 
ئه مریكا نزیك به  ته واوی  شاری  مەنبەجیان كۆنتڕۆڵ كرده وه .

شاری  مەنبەج و جاده كانی  ده ورووبه ری  بە پایه گای  سه ره كیی 
داعش و رێگه ی  سه ره كیی ڕه قه  دادەنرێ و هێزه كانی  دێموكراتیكی  
داعش  هێزه كانی   له   ناوچه یه   ئه م   ٩٠ توانیویانە سه دی   سووریه  

پاك بكه نه وه .
سووریه   دێموكراتیكی   بــه ره ی   وته بێژی   ــش  ده روێ شەرڤان 
له م  داعــش  هێزه كانی   و  بــه ره   نێوان  له   پێكدادان  و  شه ڕ  گوتی  

ناوچه یه  به رده وامه .
هێزه كانی  دێموكراتیكی  سووریه  كه  له  كورده كان »ی  پ گ«، 
شه ڕكه رانی  ئاشووری  و عه ره ب پێك هاتووه  له  ماوه ی  دوو مانگی  
له   تایبه تی  ئه مریكا توانیان شاری  منبج  رابردوودا به  پشتیوانیی 

ده ست هێزه كانی  داعش ده ربێننه وه .
داگیر  مەنبەجی   ٢٠1٤ شاری   ساڵی   داعش  كه   باسه   شایانی  

كرد.

الوانی نیشتمانپەروەری کوردستان
کچان و کوڕانی رۆژهەاڵتی کوردستان

بتوانن  لەم رۆژە جیهانی یە دا  لێ دەکەم و هیوادارم  پیرۆزباییتان  بە دڵ  پر  بۆنەی رۆژی جیهانی الوان  بە 
پەیامی ویست و داخوازییەکانتان بگەیەننە کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان و خواست و داخوازی یەکانتان هەم بۆ 
توێژی الو، هەم بۆ کورد وەک مافەکانی و هەم بۆ کۆمەڵگه  وەک دێموکراسی، لە گۆڕەپانی گەورەی نێودەوڵەتی دا 

ببیسرێ و کاری بۆ بکرێ.
الیــەن  لــە  الوان  بــۆ  جیهانی  رۆژێــکــی  کــرانــی  دیـــاری  بەجیهانی بوونە،  ســەردەمــی  کــە  ســەردەمــێــک دا  لــە 
نەتەوەیەکگرتووەکان بەو واتایە دێت کە الوان بە تەبیعەتی تەمەنیان چاالکن و هێزێکی کاریگەرن لە گۆڕانکاری یەکان 
و ئەمەش دەسکەوتێکە بۆ چاالکی لە زۆربەی شوێنەکانی دنیا، بەتایبەت لەو شوێنانەی کە الوان لە مافەکانیان 
بێ بەشن، ئەو رۆژە دەرفەتێکە کە بە چاالکی و تێکۆشان، پەیامی خەباتی خۆیان بگەیەنن بە کۆمەڵگه ی نێودەوڵەتی.

الوانی رۆژهەاڵتی کوردستان!
میژووی خەباتی نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان و تێکۆشانی حیزبی دێموکرات بۆ بەدەستهێنانی 
محەممەد  قازی  پێشەوا  کوردستان،  کۆماری  سەردەمی  الوان،  بەشداریی  لە  نەبوە  غائیب  نەتەوایەتی،  مافی 
سەرۆک کۆماری کوردستان و پێشەوای حیزبی دێموکرات بە رێزەوە بیری لە داهاتووی الوان دەکردەوە و لە 
سەردەمێک دا کە بیری عەشیرەیی زاڵ بوو و کۆمەڵگه  زۆربەی بێ سەواد بوون، پێشەوا قازی زۆر وردبینانە لە 
فکری پەروەردەکردنی الوان دا بوو بۆ داهاتووی کۆمەڵ و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگە. هەر لەسەر ئەو بنەما فکری 
ئەمەش  هەر  و  دێموکرات  حیزبی  خەباتی  جەریانی  نێو  کەوتە  الوان  یەکیەتیی  قازی،  پێشەوا  فەلسەفی یەی  و 
بوو بە هۆکار کە چارەنووسی سیاسیی نەتەوەی کورد و حیزبی دێموکرات لە رۆژهەاڵت یەکیەتیی الوانیشی 
گرتەوە، هەر بۆیەش بیرۆکەی سیاسیی یەکیەتیی الوان و هێنانە گۆڕی پەیام بۆ داهاتووشیان بێ رەبت نییە بە 
سیاسەتەکانی حیزبی دێموکرات. تەنانەت یەکیەتیی الوان لە سەردەمی بەرگری چەکدارانەی حیزبی دێموکرات کە 
هێزی پێشمەرگە بە شێوەی نیزامی دیفاعی لە کوردستان و نەتەوەی کورد و ویست و داخوازی یەکانیان دەکرد، 

ئەندامانی یەکیەتیی الوان لە ریزی هێزی پێشمەرگەدا هەوڵیان داوە الوان بە رێکخستن بکەن و پۆل پۆل ئاشنایان 
بکەن بە حیزبی دێموکرات و بەرنامە و سیاسەتەکانی ئەم حیزبە و یەکیەتیی الوان.

کچان و کوڕانی رۆژهەاڵتی کوردستان!
پێویستە لە سەردەمی ئیستادا کە سەردەمی مۆدێرنیزاسیۆنە، کەڵک وەرگرتن لە مێدیا، بەتایبەت سۆشیال 
نێتوۆرک وەک گۆڕەپانێکی گشتیی بۆ هێنانە گۆڕی ماف و داخوازییەکانتان بەهێز بکەن و  میدیا و سۆشیال 
پەرەی پێ بدەن و بە چاالکیی ژینگە پارێزی و زمان پارێزی و پێک هێنانی گرووپی شاخەوانی و گرووپگەلی 
دیکەی مەدەنی، رۆژی جیهانی الوان بکەنە دەرفەتێک بۆخۆتان کە لەو رۆژەدا بە شێوەی مەدەنیانە ویست و 
لە  ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستان دا  لە فەزای داخراوی سیاسیی  نەتەوەییەکانتان مەترەح بکەن و  داخوازی یە 
بچوکترین دەرفەتەکان بۆ هێنانە گۆری ویست و داخوازیەکانتان کەڵک وەربگرن و هیچ هەلێک بۆ هێنانە گۆری 

ویست و داخوازیەکانتان لەدەست مەدەن.
لە کۆتایی دا هیوادارم الوان وەک داینەمۆی بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد و هیوای دوارۆژی نەتەوەکەمان، 
ببنە هۆی ئاشتەوایی نیوان الیەنە سیاسی یەکان و هەروەها ببنە ئاسۆی گەیشتنی کوردان بە ئاواتە دێرینەکەی 

نەتەوەی کورد واتا رزگاریی نەتەوەیی.
جارێکی تر بە بۆنەی رۆژی جیهانی الوان پڕ بە دڵ پیرۆزبایی بە هەموو الوانی کوردستان بە گشتی و 

رۆژهەاڵت بە تایبەتی دەڵێم.
ساغ و ساڵمەت و سەرکەوتوو بن

خالید عەزیزی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

2016/08/11

گرووپی چاودێرانی  مافی مرۆڤ له  سووریه  كه  ناوه نده كه ی  
له  واڵتی  بریتانیایه  رایگه یاند ته نیا له  ماوه ی  ٢ مانگی  رابردوودا 
1٠ هه زار كه س له  واڵتی  سووریه  كــوژراون. ئه م ناوەندە دەڵێ 
ژمارەی گشتیی كوژراوانی  شه ڕی  نێوخۆی  سووریە  تا ئه مڕۆ له  

٢٩٠ هه زار كه س زیاتر رۆیشتووە.
له  مانگی   گرووپی چاودێرانی  مافی مرۆڤ له  سووریه  ده ڵێ 
مارسی ساڵی  ٢٠11 كه  شه ڕی  نێوخۆی  سووریه  ده ستی  پێكرد 
تا كۆتایی مانگی  ژووئیه ی  ئه مساڵ ژمارەی كوژراوانی  سووریه  
لە  ٢٩٢ هــه زار و ٨1٧ كــه س داوه  كه  ٨٤ هــه زار و ٤٧٢  خــۆی 
كه سیان خه ڵكی  مه ده نی  و 1٤ هه زار و ٧11 كه سیان منداڵ بوون.
سووریه دا  له   مرۆڤ  مافی  چاودێرانی   گرووپی  راپۆرتی   له  
هاتووه  ژمارەی كوژراوان له  نێو هێزه كانی  سه ربه  ده وڵه تی  به شار 
ئه سه د تا ئێستا 1٠٤ هه زارو ٦٥٦ كه س بووه  كه  له م رێژه یه  ٥٧ 

هه زارو ٩٠٩ كه سیان سه ربازی  ئه رته شی  سووریه  بوون.
شــونــاســی ٣ هـــه زار و ٥٩٤ كــه س کــــوژراوی دیــكــه ی  ئه م 

و  ونبوون  دیكه ش  كه سی  هــه زاران  به   هێشتا  و  ناڕوونه   شه ڕه  
چاره نووسیان ناڕوونه و ، شیمانه ی  ئه وه  ده كرێ كه  له  الیه ن دوو 

الیه نی  شه ڕ به  دیل گیرابن.

بۆ  نه ته وه یه كگرتووه كان  ڕێكخراوی   بــااڵی   كۆمیساریای  
ئاماژه  به  ناعاداڵنه بوونی  ڕه وتی   كاروباری  مافی مرۆڤ وێڕای  
سوننی   بــه نــدكــراوی    ٢٠ ــده ی   ــه روه ن پ لــە  قــه زایــی  لێكۆڵینه وه ی  

مه زهه بی كورددا ، ئێعدامكردنی ئەوانی مه حكوم کرد.
كۆماری   گشتیی  داواکـــاری  مونته زێری ،  محه ممه دجه عفه ر 
مه زهه ب  سوننی   به ندكراوی    ٢٠ ئێعدامكردنی   ئێران  ئیسالمیی 
له م  كرده وه  كه   پشتڕاست  كه ره جی  شاری   ڕه جایی  زیندانی   له  

ماوه ی دوایی دا لە دار دران.
رێكخراوه كانی  مافی مرۆڤ رایانگه یاندوه  كه  ئێعدامكراوه كان 

له  كاتی  دانپێدانان دا له  ژێر فشاردا بوون.
كۆماری  ئیسالمی ئه م كه سانه ی  به  تۆمه تگه لی وه ك هه وڵدان 
له   ئه ندامەتی  رێژیم،  دژی   پڕوپاگه نده    میللی،  ئه منیه تی   دژی  
گرووپه كانی  سه له فی، فەساد له سه ر عەرزی  و شه ڕ دژی  خودا، 
شه ڕی   ئیسالمی،  كــۆمــاری   دژبــه ره كــانــی   حیزبه   لە   ئه ندامەتی 
سوننی   مامۆستایانی   تیرۆركردنی   و  دەوڵــەت  له گه ڵ  چه كداری  
كۆمیسێری   حوسێن،  ڕعد  زه ید  به اڵم  كــردوه؛  ئێعدام  مه زهه ب 
بااڵی  مافی مرۆڤی  ڕێكخراوی  نه ته وه یه كگرتووه كان، به ده ركردنی  
و  تۆمه ته كان  ناڕوونیی  بە  کەسانە  ئــەو  ــێ  دەڵ به یاننامه یه ك 

ناعاداڵنه بوونی  دادگایی كردنیان زوڵمێكی  گه وره یان لێكراوه .
ــه وه  ــه ت ــی مـــرۆڤـــی  رێـــكـــخـــراوی  ن ــاف ــااڵی  م ــ كــۆمــیــســێــری  ب
ئێعدامكراوان  له   یه كێك  النیكه م  ده ڵێ،  هه روه ها   یه كگرتووه كان 
كاغه زی   كوتان  و  لێدان  زه بری   به   ئه حمه دی   ناوی  شه هرام  به  
سپییان پێ ئیمزا كردبوو و پاشان بۆخۆیان دانپێدانانی  به درۆیان 

بۆ نووسیبۆوه .
زیاترین  جیهان دا  واڵتانی   نێو  له   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  

حوكمی  ئێعدام له  واڵته كه ی  جێبه جێ ده كا.
سه ره تای   له   مرۆڤیش  مافی  چاودێریی  راگه یاندنی  به   پێی 
ساڵی  ٢٠1٦ی  زایینی یه وه  تا ئێستا واته  له ماوه ی  ٨ مانگدا ٢٣٠ 

كه س له  ئێران ئێعدام كراون.

الوانی سەربەرزی رۆژهەاڵتی کوردستان

ئەمساڵ لە کاتێک دا رۆژی جیهانی الوان بەرز رادەگرین کە رێکخراوەکەتان، یەکیەتیی 
الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان خۆی ئامادە کردوە بۆ قۆناغی نوێی تێکۆشان 
و بە سەرنجدان بە دۆخی ناوچە و رۆژهەاڵتی کوردستان و قەیراناوی بوونی دۆخەکە، 

دەور و کاریگەری یەکانی الوان زۆر زیاتر لە جاران بەرچاو دەکەون.

هەر لەو سۆنگەیەوە یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان شێلگیرانەتر لە 
جاران و بە بەرنامە و پالنی گونجاو لەم وەرزەدا، تێکۆشانی خۆی لە بوارەکانی سیاسی، 
تەشکیالتی و پەروەردەی کادر پەرە پێدا و خۆی بۆ قۆناغی نوێی تێکۆشان ئامادە کردوە. 
الوان لە یەکیەتیی الوان لەسەر دوو بنەمای نیشتمانپەروەری و هەروەها ئەخالقی ئینسانی 
بنەمای  لەسەر  الوان  یەکیەتیی  ئەندامانی  بۆیەش  هەر  دەکرێن  پــەروەردە  نەتەوەیی  و 
ئاشتیی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ریزگرتن لە خاک و خەڵکی کوردستان خەبات خۆیان 

درێژە دەدەن تا گەیشتن بە مافی ئینسانی و نەتەوەییەکانیان.
الوانی تێکۆشەری رۆژهەاڵت

بە ئاڵوگۆڕ لە سیستمە سیاسی یەکانی دەوڵەتی ناوەندی لە تاران و تەجرووبەی دوو 
زیندان  و  ئیمکاناتی  بێ  هەر  کورد  بەشی  بەداخەوە  ئێران دا  لە  بەڕێوەبەری  سیستمی 
کە  ئاخوندی دا  حکومەتی  سەردەمی  لە  بەتایبەتی  و  بــووە  کوشتووبر  و  ئەشکەنجە  و 
بەشێوەیەکی سیستماتیک مادەی هۆشبەر بەسەر الوان دا باڵو دەکرێتەوە وبە لەسێدارەدانی 
الوانی چاالک لە بوارەکانی سیاسی و مەدەنی دەیانهەوێ الوان چاوترسێن بکەن، بەاڵم 
الوانی رۆژهەاڵت بە ورەیەکی بەرز و چوونە نێو زانکۆکان و بەردەوامی لە تێکۆشانی 

مەدەنی یانە خەریکی خۆ رێکخستنن و بەدوای مافە نەتەوەییەکانیان دا دەگەڕێن.
لە رۆژی جیهانی الوان دا کە الوانی واڵتان ئەو رۆژە دەکەنە دەرفەتێک بۆ بەدەستهێنانی 
بکەنە  رۆژە  ئەو  دەبێ  جیهان  داگیرکراوی  نیشتمان  الوانــی  ئەوە  سنفی یەکانیان،  مافە 
بیانوو بۆ مەترەح کردنی داوا و ویستە نیشتمانی و نەتەوەییەکانیان و الوانی کوردیش 
دەتوانن لەم رۆژەدا ئاماژەیەک لە خەبات و تێکۆشانی نەتەوەیی و سنفی یان بدەنە کۆڕ و 
کۆمەڵە جیهانی یەکان و داوای پشتگیری نێونەتەوەیی بکەن و ئەمە پێویستی بە هاوکاری 
واتا  خۆیان  رێکخراوەکەی  و  رۆژهــەاڵت  نێوخۆی  الوانی  نێوان  زیاتری  هاوئاهەنگی  و 
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان هەیە و ئێمەش بەڵێن دەدەین کە وەک 
رابردوو هەموو پرسگەلی مەدەنی و سیاسیان بگەیەنینە کۆڕ و کۆمەڵە نیونەتەوەییەکان 

و نوێنەر و داکۆکیاری مافەکانیان بین.
هەر بە بۆنەی رۆژی جیهانی الوان کە هاوکاتە لەگەڵ تەواو بوونی خوولی کادری 
جارێکی  الوان،  یەکیەتیی  ئەندامانی  بۆ  چەکوچۆڵ  و  نیزامی  خولی  هەروەها  و  سیاسی 
نێونەتەوەییەکان دووپات دەکەینەوە و هاوکات  پڕەنسیپە  ئەسڵ و  بە  پێبەندبوونمان  تر 
خۆمان  لەسەر  رەوا  پاراستنی  دەرگای  کە  نیونەته وه ییانه   ئوسوولە  بەم  سەرنجدان  بە 
دانەخەین و دیفاعی چەکدارانە بە مافی بێ ئەمالوئەمالی نەتەوەکەمان دەزانین و هەر لەو 
سۆنگەیەوە ئێمەی الوان ئامادەی بەڕێوەبردنی هەر ئەرکێکی پێشمەرگانەین لە ریزەکانی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان دا.
بە  پیرۆزبایی  بەدڵ  پڕ  الوان،  جیهانی  رۆژی  ئاگۆست  1٢ی  بۆنەی  بە  کۆتایی دا  لە 
الوانی کورد و رۆژهەاڵت دەڵیین و الوانی کورد دڵنیا دەکەینەوە کە تا گەیشتن بە مافە 

ئینسانی و نەتەوەییەکانی کورد لە خەبات بەردەوام دەبین.

یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان
هەیئەتی ئیجرایی
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رێبازی  رێگه  و  ده که ن و  کار  ده کێشن و  زه حمه ت 
لێ  ســاڵوتــان  ده ده ن؛  درێـــژه   محه ممه د  ــازی  ق پێشه وا 
بوو  دروســت  بۆیه   نێو خۆ  له    دێموکرات  حیزبی  و  بێ 
هاوکاری  به   و  ببینه وه   تێدا  خۆی  خه ڵک  کۆمه اڵنی  که  
حیزبی دێموکرات عه قڵییه ت و سیاسه ت له  نێو کۆمه ڵگه  دا 
نه هادینه  بکه ن. هه ر ئه وه  بوو بیرۆکه ی دروست کردنی 
رێبه ره   له و  محه ممه د  قازی  پیشه وا  دێموکرات.  حیزبی 
تێکۆشه رانه  بوو، له و سیاسه تمه داره  دووربینانه  بوو، که  
بۆ  تێروته سه لی  خوێندنه وه یه کی  کورت دا  ماوه یه کی  له  
قه زیه که ی ئێمه  کرد. ره نگه  خوێندنه وه یه کی ئه وه  بووبێ 
که  به  کۆتایی هاتنی شه ڕی دووهه می جیهانی، هیچکام له  
داخوازییه کانی ئێمه  له  چوارچێوه ی حکوومه تی پاشایه تی 
بنه مایه ک  بــوو  ئــه وه   ئــه و  هه وڵی  بــه اڵم  نا بێ.  جێبه جێ 
دابمه زرێنێ، هۆوییه تێک دابمه زرێنێ و خه ڵک فێر بکا که  
ئێمه ش ده توانین خۆمان ئیداره  بکه ین، ئێمه ش ده توانین 
له گه ڵ یه کتر واڵت ئیداره  بکه ین، ئێمه ش ده توانین بچینه  
ئه و  نێو  بێینه   و  خۆمان  به نه ته وه کردنی  پرۆسه ی  نێو 
مه یدانه  و وه ک کورد دیفاع له  مافه کانی خۆمان بکه ین و 

بیانپارێزین.
گۆره پانی  دێته   کاتێک  دێموکرات  حیزبی  پێشه وای 
له  ده رفه ته کان   ئه وه  ده بێ چۆن  یه که م کاری  سیاسه ت 

که ڵک وه رگرێ. کۆمه ڵه ی »ژ.ک« کانوونی 
پێگه یاندنی  شوێنی  فــکــری،  ــروڕای  ــی ب ئــاڵــوگــۆڕی 
تێکۆشه رانی  که   بوو  شوێنێک  کــوردی،  ناسیونالیزمی 
کورد هه وڵیان ده دا له وێ کوردایه تی له  باری فکری یه وه  
ده رفه تێک  که   ده کا  هه ست  پێشه وا  کاتێک  بکه ن.  گه اڵڵه  
مه سه له ی  و  ــه وه   ــت ــۆزێ ده ق ده رفــه تــه کــه   هــه ڵــکــه وتــووه، 
دێنیته   فــکــری  کــانــوونــی  لــه   ــه تــی  کــوردای فــکــری  و  بیر 
حیزبی  زوو  زۆر  و  گۆڕه پانه که   نێو  ده یخاته   و  ده رێ 
و  بنه مایه ک  دێموکرات  حیزبی  داده مه زرێنی.  دێموکرات 
زۆر  خه ڵکانێکی  حیزبایه تی دا،  شکڵی  له   چوارچێوه یه که  
خۆیانی تێدا ده بینه وه  و پێڕه و و پڕۆگرامی بۆ داده نێ. 
خۆ حیزبی بۆ ئه وه  دانه نا که  ئێمه  حیزبایه تیمان پێ خۆشه ، 
دابمه زرێنێ. حیزبی  که  حکوومه ت  دانا  ئه وه   بۆ  حیزبی 
حیزبی  بقوزێته وه .  ده رفه ته که   زوو  کرد  دروســت  بۆیه  
کابینه ی  بکا،  حکوومه تداری  راگه یاند،  بۆیه   دێموکراتی 

هه بێ  ــری  وه زی و  هه بێ  ره ئیس جمهوری  کــورد  هه بێ، 
گه مه ی  و  سیاسه ت  گۆره پانی  نێو  بچێته   شێوه   به م  و 
بوو،  کورت  ماوه که   هه رچه ند  سه رده مه .  ئه و  سیاسیی 
ئیفتخاراتی دامه زراندنی کۆماری کوردستان که  به  حیزبی 
به اڵم  بوو،  کورت  زه مانێکی  بڕا،  کوردستان  دێموکراتی 
ئێستاش به  شانازییه وه  له  هه موو پارجه کانی کوردستان، 
کۆماری کوردستان و پێشه وای کوردان ره ئیس جمهوری 
کوردستان هێمایه کی به هێزی نه ته وه یی ئێمه یه . هه وراز و 
نشێوه کانی حیزبی دێموکرات له  زیندان و ده ربه ده ری، له  
تارواگه ، ئه و هه موو قوربانی و فیداکاریانه ی که  داومانه ، 
ئه و ئیفتخاراتانه ی که  له  ژیانی سیاسی به  نسیبمان بووه ، 
هه رگیز وه ک کارنامه یه کی رۆشن له  نێو کۆمه النی خه ڵک 
له بیر ناچێته وه . ئێمـه  له  فورسه تێک دا باسی ئه وه  ده که ین 
قــوزتــه وه ،  فورسه ته که ی  محه ممه د  ــازی  ق پێشه وا  کــه  
به خۆشی یه وه  ئێستا له  باشووری کوردستان ده رفه تێکی 
باشتر له  ئه و وه خت بۆ ئێمه ی کورد هه ڵکه وتووه . ئه من 

حیزبی  که   کوردستان  ساواکه ی  کۆماره   ئه گه ر  دڵنیام 
ده رئه نجامی  که   ئێستا  ئــه وه ی  دایمه زراند،  دێموکرات 
قوربانی و فیداکاری و ته جروبه  یه کی ناخۆشی نه ته وه یی 
له  ئه نفال و هه ڵه بجه  و هه زاران ئیعدام و سه دان گوندی 
مه سئولیه ت  ئیحساسی  به   و  هیممه ت  به   وێــرانــکــراوه ، 
کوردستان  باشووری  حیزبه کانی  هه موو  ژیــری  به   و 
رۆژهه اڵتی  له   ئه مڕۆ  که   گــه وره   به دووربینی یه کی  و، 
نێوه ڕاست بۆ قه زیه ی کورد هه ڵکه وتووه ، هیوادارین ئه م 
ده رفه ته  بگوازرێته وه  بۆ هه لومه رجێکی باشتر و، کوردی 
باشووری کوردستان بتوانێ به  کیانی نه ته وایه تیی خۆی 
بگا. قازی محه ممه د له  ئیداره ی کۆماری کوردستان زۆر 
له گه ڵ  کــردن  ته عامول  چۆنیه تی  له   بوو  حه وسه له   به  
به   زۆر  نــه ده کــرده وه ،  بیریان  ئه و  وه ک  که سانه ی  ئه و 
ژن  به   کوردستان،  فره چه شنی  له گه ڵ  بــوو  حه وسه له  
و  شــاری  و  فه قیر  و  وبێسه واد  عه شیره ت  به   پیاو،   و 
له گه ل  ئه وانه   هه موو  ئه وه ی  بۆ  خوێنده وار...  و  کرێکار 
جێبه جێ  گه وره   مه به ستێکی  بیهه وێ  ئه گه ر  بخا،  خۆی 
بکا و کیانی کوردی دابنێ. بۆیه  چــاوه ڕوان ده کرێ که  
ئه وانه ی  هه موو  کوردستان  باشووری  به ڕێوه به رانی 
مه سئولیه تیان هه یه ، هه موو ئه و حیزبانه ی که  خۆیان به  
به رپرس ده زانن، به  دانیشتن له گه ڵ یه کتر و به  سازش 
باشووری  الیــه ک ،  هه موو  هیممه تی  به   و  یه کتر  له گه ڵ 
بگا.  خــۆی  کــاروانــی  ئیستگه ی  ئاخرین  به   کوردستان 
حیزبی دێموکراتی کوردستان له  سه ر بنه ما و باوه ڕێکی 
پارچه یه کی  هه ر  له   ده سکه وتێک  هه ر  نه ته وه یی،   پته وی 
کوردستان که  راسته وخۆ خزمه ت ده کا به  مه به سته کانی 
مه سئولیه ته وه   ئیحساسی  به   دیکه،   پارچه کانی  له   کورد 
کوردستان  باشووری  هه لومه رجی  له گه ڵ  هه ڵسوکه وتی 
کــردوه . له  مــاوه ی چه ند حه وتووی رابــردوو دا ئێمه  به  
ئاشکرا ده بینین جمهوری ئیسالمی ئێران که  تا ئێستاش 
له   و  بکا  چاره سه ر  ئێران  له   کورد  کێشه ی  نه یتوانیوه  

ده باته   په نا  ته نیا  کورد  کێشه ی  له گه ڵ  کردن  ته عامول 
به ر کوشتن و ئیعدام و به ئه منییه تی کردنی کوردستان. 
سنووره کانی  تێده کۆشێ  پــێــوه نــدیــیــه  دا  ــه و  ل تــه نــانــه ت 
کوردستان  فه زای  تێده کۆشێ  و  بکا  نائه من  کوردستان 
نائه من تر بکا و به م جۆره  کێشه  بۆ هه رێمی کوردستان 
دروست بکا. حیزبی دێموکرات و پێشمه رگه کانی حیزبی 
دێموکرات و حزووری ئێمه  بکاته  فاکتۆرێک له و مه یدانه ، 
ئه سبابی  که   رایده گه ێنین  لێره وه   ئێمه   دیکه   جارێکی  بۆ 
کۆڵبه رانه وه   بژیوی  له   سنووره کان  نزیک  له   کێشه کان 
بگره  هه تا نائه من کردنی کوردستانی ئێران هه تا نائه من 
ــووره کــان هــه تــا بــۆمــبــارانــی ســنــووره کــان،  کــردنــی ســن
کۆماری  ئیسالمی یه .  کۆماری  خه تای  ئه وانه   هه مووی 
له  چاره سه ری  بداته وه   ئاوڕ  ئه وه ی    له  جیاتی  ئیسالمی 
کێشه یه ک که  له  رۆژی دروست بوونی حکوومه ته که یه وه  
له گه ڵی دایه ، ئێعدام و سه رکوت و، زیندان و ئه شکه نجه  
تێک دانی  و  کوردستان  کردنی  ئه منییه تی  و  بۆمباران  و 
ژیان له  کوڵبه رانی هه ژاری کوردستانی هه ڵبژاردوه . ئێمه  
دڵنیاین ئه و سیاسه ته ی کۆماری ئیسالمی ناتوانێ تاسه ر 
ئێدامه ی هه بێ. هیوای ئێمه  ئه وه یه  که  خه ڵکی تێکۆشه ری 
لێکتێگه یشتن  به   سیاسی یه کان  الیه نه   والت،  نێو خۆی 
گشتی  لێک حاڵیبوونێکی  به   و  کۆده نگی یه ک  به   بتوانین 
بگه ین که  زۆربه ی زۆری الیه نه کان و خه ڵک له  نێوخۆی 
واڵت خۆیان تێدا ببینه وه  و به و جۆره  کۆماری ئیسالمی 
شیوازی  به   و  خه ڵک  به شداریی  به   واڵت  نێوخۆی  له  
جۆربه جۆری خه بات، به  چالش بکێشرێ. هه وڵی کۆماری 
کوردستان  ــه زای  ف بکرێ  بــۆی  هه تا  ئــه وه یــه   ئیسالمی 
خۆی  بۆ  بیانوو  بکا  دروســت  تێدا  کێشه ی  بکا،  نائه من 
ببینێته وه  که  هێزی ئه منی له وێ زیاد بکا. پێشگیری بکا له  
پرۆژه ی ئابووری و به هانه  بدۆزێته وه  بۆ زیندانی کردنی 
ــردوو دا  راب ساڵی   ٣٧ له   ئه وانه   هه مووی  بــه اڵم  خه ڵک. 
له   کــورد  ئیمه ی  هه رگیز  کــردوه   ته جروبه مان  ئێمه   که  
خۆمان  تێکۆشانی  و  خه بات  له   ناکاته وه   پاشگه ز  ئێران 
کارنامه ی  ئه وه   خۆمان؛  مافه کانی  جێ خستنی  پێناو  له  
دێموکراته.  حیزبی  مێژووی  ئــه وه   دێموکراته ،  حیزبی 
ده ورانی  له   کرا،  پاشایه تی  حکوومه تی  دژی  له   ئه وه ی 
هه ر  کــردووه ،  ئه وه مان  هه ر  ئێمه   ئیسالمیش دا  کۆماری 
شه ڕ  به   ئیسالمی  کۆماری  دوای  دیکه ش  حکوومه تێکی 
بێته  سه ر  ناخۆشی  به   یان  به  خۆشی  ئالوگۆڕ،  به   یان 
ده سه اڵت، ئه گه ر به رانبه ر به  مافه کانی ئێمه  بێ ته فاوه ت 
بێ، دڵنیا بێ هه ر چاره نووسی حکوومه ته کانی پێشووی 
ده بێ و خه ڵکی کورد له  کوردستان کوڵ ناده ن و ئێمه  
له   تێ ده کۆشین  ده گه ین  خۆمان  ئامانجه کانی  به   هه تا 

له گه ڵ  پێوه ندی  له   وه رگــریــن.  که ڵک  بــواره کــان  هه موو 
ئه وه ی   کۆمه ڵگه ی کورده واری، کۆمه ڵگه یه کی فره چه شنه  
بۆ  جیاواز  خوێندنه وه ی  هه یه ،  تێدا  جیاوازی  بیروڕای 
شکۆفایی  حاڵی  له   که   کۆمه ڵگه یه که   هه یه،   چاره سه ری 
دایه ، کۆمه ڵگه یه که  که  سه ره ڕای زوڵم و زۆری کۆماری 
ئیسالمی کۆڵ نادا و به دواداچوون ده کا و خه مسارد نیه  
به  و  خۆێ  بیروبۆچوونی  ده ربڕینی  و  نووسین  به   و 
 شێوازی جیاجیای خه باتی مه ده نی تێ ده کۆشێ رێگه چاره  
ببینێته وه  و هه وڵ ده دا کۆماری ئیسالمی به  چالش بکێشێ، 
هیچ دوور نیه  که  بیروبۆچوونی جیاوازیش له  چۆنیه تی 
ته عامولی ئێمه  دژی کۆماری ئیسالمی له  مه یدانی خه بات 
بیروبۆچوون،  جیاوازیی  بــێ.  گـــۆڕێ دا  له   وسیاسه ت 
خوێندنه وه ی جیاواز له  رابردوو، هه ڵسه نگاندن و دروست 
چون  ئێمه   کــه   داهــاتــوو  بــۆ  روون  ئاسۆیه کی  کــردنــی 
خوێندنه وه ی  ببینه وه ،  ئیسالمی  کۆماری  رووبـــه ڕووی 
جــیــاواز بــۆ ئـــه وه ی کــه  چــۆن بــه  سیاسه تی کــه الن که  
بووه   ئێمه   بن، سیاسه تی  به شدار  تێیدا  خه ڵک  زۆربــه ی 
و هه میشه  به شیک بووه  له  مێژووی حیزبی دێموکراتی 
نیه ،  ئیدولۆژێک  کوردستان. حیزبی دێموکرات حیزبیکی 
حیزبی گرووپێکی تایبه ت نیه ، حیزبی چینێکی دیاریکراو 
کوردستان  رۆژهه اڵتی  تێکۆشه رانی  هه موو  حیزبی  نیه ، 
به  ژن و پیاو، خوێنده وار و نه خوێنده وار، به  هه موو ئایین 
و ئایینزاکان، هی هه موو چین و توێژه کانه . له به ر ئه وه یه  
وه ک حیزبێکی سیاسی بیروڕای جیاوازی سیاسیشی تێدا 

هه یه .
به اڵم ئێمه  هه موو ئه وانه  به  ده رفه ت چاو لێ ده که ین و 
که ڵکیان لێ وه رده گرین که  خه باتی خۆمان له دژی کۆماری 
جیاوازیی  ئــه و  ئــه گــه ر  بکه ین.  ده وڵــه مــه نــدتــر  ئیسالمی 
بیروبۆچوونانه  جاروبار له  الیه ن حیزبه کانی به شدار له  
له  دژی کۆماری ئیسالمی بۆچوونی  گۆڕه پانی سیاسی 
وه زیفه مانه   ئێمه   لــه ویــش دا  لــێ ده کــه وێــتــه وه ،  جــیــاوازی 

جۆرێک ته عامول له گه ڵ بۆچوونی جیاوازی یه کتر بکه ین 
بۆچوونانه   ئه و  هه مووی  بپارێزین.  یه کتر  ئیحترامی  که  
ئه و  هه یه .  ئیسالمی دا  کۆماری  دژی  خه بات  بــه ره ی  له  
سه رده مێکی  له   محه ممه د  قازی  پێشه وا  که   فه رهه نگه ی 
هه ستیار، له  واڵتێکی نه خوێنده واری ٧1 ساڵ پێش هه وڵی 
که س  هه موو  ده کــا،  دروستی  کۆمه ڵگه دا  له   و  ده دا  بۆ 
هه قی هه بوو رای خۆی ده رببڕێ و که س بێ حورمه تی 
پێ نه ده کرا. ته نانه ت هه واڵنێرانی ده روه ش ده یانگوت له  
کاتێک دا له  زۆر شوێنی ئێران خه ڵک ئیعدام ده کرێ، خه ڵک 
بێ حورمه تی پێ ده کرێ، له و شوێنه  چووکه ،  له  کۆماره  
له گه ڵ  »تعامل«  فه رهه نگی  کــوردســتــان دا،  ســاواکــه ی 
جێ که وتووه .  زۆر  راده یه کی  تا  جیاواز  بیروبۆچوونی 
شه خسی  و  پێشه وا  حیزبه که ی  سیاسه تی  له   به شێک 
هیوادارم  بــوو.  فه رهه نگه   ئه و  کردنی  دروســت  پێشه وا 
ئێمه  حیزبه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان له سه ر جیاوازیی 
بیروبۆچوون هێرش نه که ینه  سه ر یه کتر، له سه ر جیاوازیی 
بیرکردنه وه  په نا نه به ین بۆ ئیتالعیه  و ئیعالمیه  دان له  دژی 
یه کتر. کاتێک بیروبۆچوونێک دێته  گوڕێ، بیروبۆچوونی 
ئێرانه.   سیاسه تی  گۆڕه پانی  تێکۆشه رانی  له   به شێک 
زه مانێک ده کرێ باشتر که ڵکی لێ وه ربگرین و هه مووی 
هاوبه ش  چــاره ســه ری  دیتنه وه ی  و  دیالۆگ  خانه ی  له  
بکه ین.  بۆ  هه ڵسه نگاندنیان  و  بکه ین  بۆ  بیروبۆچوونیان 
تێکۆشان  و  خه بات  له   رایگه یاندوه   ئێمه   حیزبی  ده مێکه  
دژی کۆماری ئیسالمی له  هیچ قوربانی و فیداکاری یه ک 
له   له مه وبه دوا  ناکه ین.  کۆتاییش  و  نه کردوه   کۆتاییمان 
هه موو شێوازه کانی خه بات، هه موو ره هه نده کانی خه بات 
به ردی  به اڵم  وه رده گرین.  که ڵک  بوراه کان دا  هه موو  له  
بناغه ی ئه و بۆچوونه  فره ره هه نده  ئه وه یه  که  له  نێوخۆی 
واڵت خه ڵکی نێوخۆی واڵت، هه رگیز بێ ته فاوه ت نه بن و 
به  شێوازی جۆراوجۆر له  مه یدان دا بن. ئاڵقه ی پێوه ندیی 
ئێمه  و ئه وان خوێندنه وه ی جۆراوجۆره  که  ئه و پێوه ندی یه  
له  دژی کۆماری ئیسالمی به هێز ده کا. حیزبی ئێمه  له و 
بواره  دا هه وڵی داوه  تێبکۆشێ به تااڵیی و بۆشاییه ک که  
هیچ  هه میشه   ئیسالمی دا،  کۆماری  ته مه نی  مــاوه ی  له  
ئۆپۆزیسیۆنی  نه بینێ،  خۆی  به   به رانبه ر  ئاڵترناتیڤێک 
داوه   هه وڵمان  ئێمه   نه بینێ،  خــۆی دا  به رانبه ر  له   به هێز 
که   تێ بکۆشین  ئــێــران  سیاسی یه کانی  الیــه نــه   لــه گــه ڵ 
لێک تێگه یشتن و لێک حاڵیبوونێک هه بێ، کۆمه کمان کردبێ 
ئاڵترناتیڤێک له  به رانبه ر ئێران دروست بێ و ئادره سێک 
ئێران دروست  بۆ خه ڵکی  ئیسالمی  کۆماری  هه مبه ر  له  
بێ. هیوادارم رۆژێک له  رۆژان زۆربه ی کۆمه اڵنی خه ڵک 
له  ئێران که  ده ڵێن: کۆماری ئیسالمی«نا«، به و ئاڵترناتیڤه  

ده وێ،  زه مــانــی  و  ده وێ  کــاری  ئــه وه ش  »ئــا«.  بڵێین: 
ئیحساسی  به   محه ممه د  قــازی  پێشه وا  حیزبه که ی  که  
مه سئولیه ته وه  له  ماوه ی چه ند ساڵی رابردوو دا ئه وه ی له  
توانای بووه  کردوویه تی و له مه وبه دواش ده یکا. حیزبی 
نێو  له   عه قاڵنییه تێک  و  لێک حاڵیبوون  داوه   هه وڵی  ئێمه  

ئێمه   بکه ین.  به هێز  ئێران  کوردستانی  له   کــوردی  ماڵی 
هه ر شتێک بمانهه وێ له  دژی کۆماری ئیسالمی بیکه ین، 
به  خه باتی خۆمان هه ر مێتۆد و شێوازێک بهێنینه  گۆڕێ، 
ئیحتیاجمان به وه  هه یه  که  ئادره سێکی به هێز بۆ کورد له  
کوردستانی ئێران له  حیزبه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان 
ده توانین  ئێمه   کــه   حاڵه ته   دایــه   ــه و  ل بکه ین.  دروســـت 
و  تــاراوگــه   تێکۆشه رانی  نێوان  له   بــاش  پێوه ندی یه کی 
تێکۆشه رانی الیه نه  سیاسی یه کان و چاالکانی سیاسی و 
مه ده نی له  نێوخۆی واڵت دروست بکه ین. حیزبی ئێمه  له 
 ژێر روناکایی زه رووره تی کارکردن بۆ ئه وه یه   که   هه وڵی 
بێنیته   بابه تانه    ئــه و  سیاسی یه کان  الیه نه   له گه ڵ  داوه  
نه گه یشتووین  نه تیجه یه ک  به   تائێستاش  ئه گه ر  گــوڕێ. 
به اڵم ئێمه  نائومێد نین ئێمه  هیوادارین. له  کۆمه ڵگایه ک که  
حیزبی »متنوعی« هه یه  زۆر ئاساییه  که  هاوکاری له گه ڵ 
ده توانین  ئێمه   هه بێ  جیاوازییه ک  ئه گه ر  و  هه بێ  یه کتر 
رێگه حه لێکی  و  هاوبه ش  مکانیزمیکی  هاوبه ش،  خاڵێکی 
له وه دا  زه مانێک  به اڵم  ببینینه وه .  یه کتر  له گه ڵ  هاوبه ش 
سه رده که وین که  ئێمه  حیزبه کانی رۆژهه اڵتی کوردستان، 
جیاوازیی سیاسی له  دژی یه کتر نه که ین به  به هانه.  کاتێک 
که   کۆمه ڵگه یه ک  که   دابنین  که وای  له وێدا سه رده که وین 
داهاتوو دا  له   ره نگه   هه یه   تێدا  جیاوازی  بیروبۆچوونی 
تێدا  ده  حزبیشی  پێنج حیزب و شش حیزب،  له   بێجگه  
بیروبۆچوونه    له گه ڵ  که   بگرین  به وه   عاده ت  ده بێ  بێ، 
جیاوازه کان  بحاوێینه وه . ده بێ عاده ت به وه  بگرین کاتێک 
جیاوازیی سیاسی دێته  گۆڕێ، کۆمه ڵگه  ی خۆمان وا فێر 
بکه ین به  ئیحترامه وه  له گه ڵ بیروڕای جیاواز هه ڵسوکه وت 
بکه ن. کاتێک ده توانین ئه وه  بکه ین که  ئه ندامانی حیزبه که ی 
خۆمان فێربکه ین له  »تعامل« و چۆنیه تی به دواداچوون 
ــت کــردنــی پـــردی هــاوبــه شــی جــیــاوازیــیــه کــان،  و دروسـ
به   دڵنیام  من  بپارێزین.  »روابـــط« دا   له   ئیحترامه   ئه و 
له   زۆر  ئیعتمادێکی  و  متمانه   ده توانێ  ئــه وه   پاراستنی 
نێو ئێمه  دا دروست بکا و ئه مه  ده توانێ ته مرینێکی باش 
ئه و  که   ئێران  کوردستانی  کۆمه ڵگه ی  داهاتووی  بۆ  بێ 
یه کحاڵیبوون  به   بتوانین  هه یه   تێیدا  که   فره چه شنی یه ی 
بکا.  دروست  خۆی  بۆ  به هێز  ده سه اڵتێکی  تێگه یشتن  و 
دامــه زرانــی  ساڵه ی  یــه ک   ٧1 یــادی  له   دیکه   بۆجارێکی 
ده که ینه وه   نوێ  په یمان  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
هه موو  له گه ڵ  دێموکرات،  تێکۆشه رانی  هه موو  له گه ڵ 
الیه نه  سیاسی یه کان، له گه ڵ تێکۆشه ران و چاالکانی کورد 
له  نێوخۆی واڵت، له گه ڵ بنه ماله ی شه هیدان و زیندانیانی 
پێناو  له   ئێمه   هه مووی  وتێکۆشانی  که  خه بات  سیاسی، 
پێش.  ده چێته   بـــه رده وام  خۆمان  به  مافه کانی  گه یشتن 
 ٧1 له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  خه باتی  کاروانی 
ئێوه یه،   ساڵ به و الوه  که  کاروانی خه بات و تێکۆشانی 
به  هیممه ت و به شداری و له  یه کحاڵیبوونی هه موو الیه ک 
پێشه وا  بۆ  ده بێ. هه روه ها دیسان سه ری رێز  به هێزتر 
و   قۆزته وه  ده رفه ته که ی  که   داده نوێنم  محه ممه د  قازی 
حیزبه که ی ئێوه  و ئێمه ، حیزبی هه موو الیه کی دامه زراند 
و ده ڵێم رێزت هه یه ، هه تا ئێمه  بیر له  کوردایه تی و خه بات 
ده که ینه وه  بیر له  گه وره یی وعه زه مه تی تۆش ده که ینه وه ، 
بیر له  دڵه  گه وره که ت ده که ینه وه ، بیر له  دڵه  گه وره که ت 
ده که ینه وه  که  هه موو هه وڵێکت  دا به  ئاشتی، به  موزاکره ، 
به  دیپلۆماسی کێشه که   چاره سه ر بێ وخه ڵکێکی زۆر تێیدا 
ئاڵوگۆره کان  و  قه ده ر  و  قه زا  کاتێک  به اڵم  بن.  به شدار 
ــه بــوو، هه ڵتبژارد  ن تــۆ  پــیــرۆزه کــه ی  بــۆچــوونــه   لــه گــه ڵ 
و  ئیعدام  به   نیشتمانه که ت دا.  رێگه ی  له   بکری  ئیعدام 
بکه ی  ئێمه  دروست  بۆ  توانیت سیمایه ک  له سێداره دانت 

که  به  ئیفتخاره وه  ئێستاش شانازیت پێوه  بکه ین.
یادت به رز و پیرۆز بێ گوڵه که ی بیابان!

سیاسی

دەقیقسەکانیکاکخالیدعەزیزیلەرێوڕەسمی25یگەالوێژدا:درێژەی

ــێـــشـــه وا ئـــــه وه  بـــوو  ،،هــــه وڵــــی پـ
هۆوییه تێک  ــنــێ،  ــمــه زرێ داب بــنــه مــایــه ک 
ئێمه ش  که   بکا  فێر  دابمه زرێنێ و خه ڵک 
ئێمه ش  بکه ین،  ئیداره   خۆمان  ده توانین 
ئــیــداره   واڵت  یه کتر  لــه گــه ڵ  ده تــوانــیــن 
نێو  بچینه   ده تــوانــیــن  ئــێــمــه ش  بــکــه یــن، 
پــرۆســه ی بــه نــه تــه وه کــردنــی خــۆمــان و 
کــورد  وه ک  و  مــه یــدانــه   ئــه و  نێو  بێینه  
و  بکه ین  خــۆمــان  مــافــه کــانــی  لــه   نپارێزینن،،دیــفــاع  بیا

بیروبۆچوونی  که   ،،کۆمه ڵگه یه ک 
داهاتوو دا  له   ره نگه   هه یه   تێدا  جیاوازی 
حیزب،  شش  و  حیزب  پێنج  له   بێجگه  
بــێ، ده بـــێ عــاده ت  تــێــدا  ده  حــزبــیــشــی 
بیروبۆچوونه    له گه ڵ  که   بگرین  بــه وه  
عاده ت  ده بێ  بحاوێینه وه .  جیاوازه کان  
سیاسی  جیاوازیی  کاتێک  بگرین  به وه  
فێر  وا  خۆمان  کۆمه ڵگه  ی  گۆڕێ،  دێته  
بیروڕای  له گه ڵ  ئیحترامه وه   به   بکه ن،،بکه ین  هه ڵسوکه وت  جیاواز 
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جێگری  مـــه ولـــوودی،  مــســتــه فــا 
حیزب گشتیی  سکرتێری 

دامـــه زرانـــدنـــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی 
1٣٢٤ی  گه الوێژی  ٢٥ی  له   کوردستان 
گرینگ  وه رچه رخانی  خاڵێکی  هه تاوی دا 
سیاسیی  بـــزووتـــنـــه وه ی  مـــێـــژووی  لــه  

بووە. کوردستان 
هه روه ک ده زانین له  پێش دامه زرانی 
ــیــی  حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات، ســه رکــردایــه ت
ســیــاســیــی بــزووتــنــه وه ی نــه تــه وایــه تــیــی 
لــه ســه ر  بــه  زۆری  کــوردســتــان  خــه ڵــکــی 
ــاری  ــ ــی دیـ ــه کـ ــی یـ ــه تـ ــایـ ــه سـ ــی کـ ــ ــت ده ســ
ــان )مــه زهــه بــی، کــۆمــه اڵیــه تــی  ــوردســت ک
نــه مــانــی ئه و  بــه   بـــووه .  و عــه شــیــره یــی( 
تووشی  جوواڵنه وه که ش  که سایه تی یه،  
نسکۆ و تێک شکان هاتووە. بەاڵم بەهۆی 
رێبه ری  له   دێموکرات  حیزبی  ئەوەی کە 
ــه وه دا گــۆڕانــی دروســت  کــردنــی جــوواڵن
ئەو  ئامانجەکانی  و  ڕێباز  نەک  کردبوو، 
حیزبە لە گەشە و برەو نەکەوتن، بەڵکوو 
جار  چەندین  ئەوەی  حیزبەکە سەرەڕای 
لە  هەروا  بەاڵم   هاتووە،  نسکۆ  تووشی 
مەیدان دا ماوەتەوە و بەرگری لە ئامانجە 
ــورد لــە رۆژهــەاڵتــی  نــەتــەوەی یــەکــانــی ک
به داخه وه   هه رچه ند  کردوە.  کوردستان 
چاره نووسی  رووداوه کــان دا،  ره وتی  له  
کۆماری  و  دێموکرات  حیزبی  پێشه وای 
رێبه رانی  له   ــک  زۆرێ وه ک  کوردستان 
بوو.  کوردستان  بزووتنه وه ی  سیاسیی 
محەممەدیش،  قازی  پێشه وا  پاش  به اڵم 
سیاسی  حه یاتی  به   دێموکرات  حیزبی 
پــاش  ــاش  ــســت ــێ ئ و  درێــــــژه  دا  خــــۆی 
حیزبی  تــێــکــۆشــان،  ســـاڵ  حــه فــتــاویــه ک 
و  چــاالک  حیزبه   لــه   یه کێک  دێــمــوکــرات 

شوێندانه ره کانه .
زۆر نموونه  و بەڵگە دەری دەخەن کە 
حیزبی دێموکرات له  مێژووی هاوچه رخی 
جێگه   کوردستان  خه ڵکی  بزووتنه وه ی 
زۆر  و  هه یه   خــۆی  تایبه تیی  پێگه ی  و 
ــەم حــیــزبــه  له   ــووه . ئ ــه وتـ ــاواز ده رکـ جــی
حکوومه تێکی  ــه م دا  کـ زۆر  مــاوه یــه کــی 
ــان(ی  ــ ــت ــوردســ ــ خـــۆمـــاڵـــی)کـــۆمـــاری ک
ــد، ئــیــداره ی کــوردســتــانــی لــه و  ــان ــه ی راگ
ــه  هـــۆی ده زگـــا  ــان ب ــوردســت ــه شــه ی ک ب
ــی بــەڕێــوه بــرد.  ــه ت و دامــــەزراوەی ده وڵ

بــوارێــکــه وه  سه یری  هــه ر  لــه   هــه رچــه نــد 
ئیمکاناتی  و  شــاره زا  کــادری  له   بکه ین 

حکوومه تداری دا زۆر که مایه سی هه بوو، 
ساڵ دا،  یه ک  له   که متر  ماوه ی  لە   به اڵم 
نــمــوونــه یــه کــی ســـه رکـــه وتـــووی جــوانــی 
که مه دا  ــاوه   م لــه و  دا.  نیشان  خــۆی  لــه  
خه ریکی فه رهه نگ سازی و په ره پێدان به  
ده زگای  بوو.  باش  و  رەسەن  کلتووری 
سوپای  وه ک   جــۆراوجــۆری  نیشتمانی 
پێشمه رگه (ی  کوردستان)هێزی  میللی 
ئااڵی کوردستانی هه ڵکرد  دروست کرد، 
و  کۆمه اڵیه تی  دامـــه زراوه ی  چه ندین  و 

نا. بنیان  په روه رده یی 
حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات لـــه  بـــه شـــداری 
بۆ  به توانا  و  نیشتمانپه روه ر  کوردانی 
کوردستان  کۆماری  به   کــردن  خزمه ت 
روو.  خــســتــۆتــە  ــه ی  ــمــوون ن ــتــریــن  جــوان
ــه ری  ــ ــب ــ ــوور بــــه  رێ ــ ــاشـ ــ کـــــوردانـــــی بـ
بــارزانــی  مسته فا  مــه ال  خوالێخۆشبوو 
به  ده یان  به شداری چاالکانه یان پێ کرا، 
نیزامی  و  فه رهه نگ  بــواری  له   شــاره زا 
ته نانه ت له  شوێنه کانی دیکه ش ڕا به شدار 
مه رحووم  وایکردوه   ئه وه   هه ر  کــراون. 
نموونەی  له سه ر  بارزانی  مسته فا  مه ال 
پارتی  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی 
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لــه  بــاشــووری 
دامـــه زرێـــنـــێ و ده زانـــیـــن  کـــوردســـتـــان 
ــه وه ی  جــوواڵن درێـــژه ی  لــه   حیزبه   ــه و  ئ
رزگـــاریـــخـــوازیـــی کـــوردســـتـــان دا چــۆن 
تێکۆشاوه  و ئێستا چ نه خش و ده ورێکی 
باشووری  له   و  به گشتی  کوردستان  له  

هه یه . به تایبه تی دا  کوردستان 
ــی کــوردســتــان،  ــرات ــوک ــم حــیــزبــی دێ
ــه وەی کــە  لــه  »رێــبــه ری کــردنــی  ــه ر ئ لــه  ب
ــەڵ« کـــه ڵـــکـــی وه رگـــــرتـــــووه؛  ــ ــۆم ــ ــەک ــ ب
ــردوه. تا  ــ ــ ــی ک ــاســه ت ــه  ســی ــان ــن ــی ــع ب ــی واق
ــرات به   ــوک ــم ــدنـــی حــیــزبــی دێ دامـــه زرانـ
کــوردســتــان  خه ڵكی  تێکۆشانی  زۆری 
ــدنـــی ده وڵــه تــی  ــه زرانـ بــه گــشــتــی بــۆ دامـ
دێموکرات  حیزبی  بــه اڵم  بــوو.  ــوردی  ک
بـــه  لـــه  بـــه رچـــاو گــرتــنــی هــه لــومــه رجــی 
ئەو  و  ناوچه   و  دونیا  ئەوکاتی  سیاسیی 
دابه ش  نێودا  له   کوردیان  که   واڵتانەی 
ئیمکاناتی  و  تــوانــا  هــەروەهــا  و  کـــراوه  
ئه و  له سه ر  بارێکه وه ،  هه موو  له   کورد 
له   کورده کان  که   کــردوه   کاری  بنەمایە  

ده ژیــن  تێی دا  که   واڵتێک  چــوارچــێــوه ی 
ــوازە نــه تــه وه یــی، فــەرهــەنــگــی و  بــۆ داخــ
تێ بکۆشن.  خۆیان  کۆمه اڵیه تی یه کانی 
دروشمی  سیاسی یه   واقیع بینی یه    بــه و 
کراوه؛   فۆرموله   ئاوا  دێموکرات  حیزبی 
و خودموختاری  ئێران  بۆ  »دێموکراسی 
ــان«. یـــان ئــــه وه ی پــاش  ــتـ ــوردسـ بـــۆ کـ
فیدراڵی  له   باس  حیزب  1٣ی  کۆنگره ی 
ئێستا  دروشمە   ئه و  ده کا .  ئێران  کردنی 
ــرات  ــوک ــم ــزبــی دێ ــی حــی ــمـ ــا دروشـ ــی ــه ن ت
هێزه   زۆربـــه ی  دروشــمــی  به ڵکوو  نــیــه ، 
کوردستانه   رۆژهه اڵتی  له   سیاسی یه کان 
بـــاشـــووری  ــی  ــانـ ــورده کـ کـ تــه نــانــه ت  و 
کوردستان له  سه ر بنەمای ئه و سیستمه  
ــه ت واتـــــە  »حــکــوومــه تــی  ــوومـ ــکـ لـــه  حـ
ــداره ی کــوردســتــان  ــ ــی ــ ئــیــتــیــحــادی«، ئ
ناوه ندی دا  حکوومه تی  له گه ڵ  و  ده که ن 
بـــەشـــدارن.  واڵت دا  ــی  ــردن ــوەب ــەڕێ ب ــە  ل
ــه وه  هــه ر بــه  رۆژهـــه اڵت و بــاشــووری  ئ
ــکــوو له   ــان نـــه وه ســـتـــاوه ، بــه ڵ ــوردســت ک
بــاکــوور و رۆژئـــــاوای کــوردســتــانــیــش 
ــکــه  دروشـــمـــی خــۆبــەڕێــوه بــه ری  خــه ری
سیستمێکی  و  نــیــزام  ــوه ی  چــوارچــێ لــه  

ده کرێ. جێگیر  دیموکراتیک دا 
کـــاری  زۆر  دێـــمـــوکـــرات  حــیــزبــی 
کاتی  له   ده کــرێ  که   کــردوون  دیکه شی 
فه رهه نگی  بــکــرێ:  پــێ  ئــامــاژەیــان  وادا 
له   نــیــزامــی چــه نــدحــیــزبــی  پــلــۆرالــیــزم و 
ــه ر چــه نــده  بێ  ئــێــران و کــوردســتــان. ه
ئه و  توانراوه   به اڵم  نه بووه ،  که موکوری 
له   که  حیزبه کان  بکرێ  به ستێنه  دروست 
خه بات  به شداری  یه که وه   به   کوردستان 
ــان  ــشــی ــاری ی ــاوک ه جـــۆرێـــک    و  بــکــه ن 
چۆنیه تی  لـــه وه   جیا  هــه بــێ.  بــه یــه کــه وه  
پــه یــوه نــدیــی بــه شــه کــانــی کــوردســتــان و 
له   ــورد  ک تێکۆشانی  و  خــه بــات  جــۆری 
هاوکاری  چەشنێک  و  به شه کان  هه موو 
ئه وەی  به بێ  یه کتری  بۆ  خه مخۆری  و 
لە  یه کتری  کاروباری  نێو  بخه نه   ده ست 
ناوچه ش  ده وڵه تانی  له گه ڵ  بووە.  ئارادا 
ــووە و  ــه بـ ــان هـ ــاســی ی پــه یــوه نــدیــی ســی
تەنانەت کورد له  ناکۆکی و کێشمه کێشی 
وەک  توانیویەتی  ده وڵه تانه ،  ئه و  نێوان 
ــکــا و ســـوودی  ب ــیــســتــفــاده   ئ ده رفـــــه ت 
ــه وه  ســیــاســه تــێــکــه  که   ــگـــرێ. ئـ ــێ وه ربـ ل
و  کــردووە  رەچــاوی  دێموکرات  حیزبی 
ساڵه ی   ٧1 کاروتێکۆشانی  درێــژه ی  له  

لێ کردووه . په یڕه وی  خۆی دا 
حیزبێکی  وه ک  دێــمــوکــرات  حیزبی 
ده وری  و  نــه خــش  بـــه رپـــرس،    ســیــاســی 
گرینگی له  تێکۆشانی کورد له  رۆژهه اڵتی 
ویستی  واقیع بینانه   هه بوو.  کوردستان دا 
له   خه ڵکه ی  ئه و  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی 
کردووه .  فورموله   خۆی دا  دروشمەکانی 
بــــه و جـــــۆره  کـــه  ده ڵـــــێ »مـــه ســـه لـــه ی 
بۆیه   ســیــاســی یــه   مــه ســه لــه یــه کــی  ــورد  کـ
ــێ.  ــه ب ــاســی ه ــەری ســی ــارەســ ــ ده بــــێ چ
له گه ڵ  قــســه کــردن  و  وتــووێــژ  بــه   ــێ  دەب
کــورد  کێشه ی  ئــێــران،  ــی  ــداران دەســەاڵت
یەکجاری  به   کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
کوردستان  خه ڵکی  بکرێ«.  چــاره ســه ر 
فەرهەنگی  ســیــاســی،  ــاواتــی  ئ بــه   دەبـــێ 
حیزبی  و  بگه ن  خۆیان  کۆمه اڵیه تی  و 
بنەمایە  ئــه و  له سه ر  هــەر  دێموکراتیش 
خه باتی کردووه . بۆ گه یشتن به  ئامانجیش 
ــردوه ،  ــه کـ ــــدی خــه بــاتــی نـ ــه ن ــ ــه ک ره ه ــ ی
وه ک  ــۆگــی  ــال دی و  وتـــووێـــژ  ــد  هــه رچــه ن
ده رفه ت  له   که ڵکی  به اڵم  دانــاوه .  ئه سڵ 
له   وه رگــرتــووه .   یاسایی  مه جاله کانی  و 
کوردستان  خه ڵکی  که   به ستێنێک  هــه ر 
زۆر  ســـه ره رای   - خۆیان  ئازایه تی  به  
لە بواری خەباتی مه ده نی  ته نگ وچه ڵه مه  
نواندبێتیان،  دەربڕین دا  ناره زایه تی  و  
تا  لـــێ کـــردووه ،  پشتیوانی  حــیــزبــە  ــەم  ئ
پێشمه رگانه   و  چه کداری  خه باتی  ده گاته  
پێ  شێری  پشکی  دێموکرات  حیزبی  که  
و  دیپلۆماسی  و  رێکخستن  کاری  بڕاوه . 
بۆ  دێموکراتەوە  حیزبی  الیەن  له   هتد ... 
پربار  و  تێکۆشان  وه سەریەکخستنەوەی 
بووە  کوردستان  خه ڵکی  خه باتی  کردنی 

ئامانجەکانیان.  به   گه یشتن  بۆ  
ئــامــانــجــی  رۆژەی   ئـــه و  بــه   هــیــوای 
حیزبی  و  بێت  وه دی  کوردستان  خه ڵکی 
ئه و  ئااڵهه ڵگری  وا  هــه ر  دێموکراتیش 

بێ. ره وایه   خه باته  

جه لیل گادانی، که سایه تیی دیار و 

دێموکراتی  حیزبی  دێرینی  تێکۆشه ری 
کوردستان

به   کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
پێکهات،  ده رفه تێک  له   وه رگرتن  که ڵک 
کوردستان  رۆژهه اڵتی  له   کورد  بۆ  که  
راســتــی دا  لــه   و  بــوو  مێژوویی  هه لێکی 
هه له ی  ئــه و  کــورد  گه لی  یه که مجار  بۆ 
لێ   پــێــویــســتــی  ــی  ــک ــه ڵ ک و،  قـــۆســـتـــه وه  

وه رگرت.
ــی  ــه ت ــی ــه وجــوودی ــه  کـــه  م ــزب ئـــه و حــی
راگه یاند  هه تاوی  1٣٢٤/٨/1ی  له   خۆی 
ــعــالمــیــه ی خــــۆی دا  ــی ــه ر لـــه  یـــه کـــه م ئ ــ ه
ــه  ئــه زمــوونــی  ــن لـ ــ ــرت ــ ــه  کـــه ڵـــک وه رگ بـ
ــه  ٨  ــان لـ ــه ــی ــووی ج ــ ــاربـ ــ ــی رزگـ ــه النـ گـ
وتــوێــژه  مــافــی چین  زۆربـــه ی  ــادده  دا  ــ م
جۆرواجۆره کانی کوردستان و هه روه ها 
چه وساوه کانی  و  که مه نه ته وه کان  مافی 
له  به رچاو گرت و ئه م شێوه   به رنامه  له  
که م وێنه   یان  هه رنه بووه ،  کوردستان دا 

بوو.
کۆنگره ی  حیزب  که   ئه وه دا  به دوای 
٢٢ماده یی  به رنامه یه کی  گرت،  یه که می 
رۆژهــه اڵتــی  لــه   کــه   گه یاند  ته سویب  بــه  
ــه ی نـــه بـــوو. لــه و  ــوون ــم نـــێـــوه ڕاســـت دا ن
فه رهه نگی،  ســیــاســی،  مــافــی  بــه رنــامــه دا 
له  هــه مــووان  کۆمه اڵیه تیی  و  ئــابــووری 

گیرابوو.  به رچاو 
شێویه ک  به   یه که مجار  بۆ  ته نانه ت 
کات  هیچ  که   کرا،  دێموکراسی  له   باس 
وحکوومه تی  ده وڵــه ت  چــوارچــێــوه ی  لــه  
کــوردســتــان دا،  داگــیــرکــه ری  دیکتاتۆری 
ــوو!   ــ ــرا ب ــ ــه ک ــ ــێ  ن ــ ــی ل ــاسـ نــــه ک هــــه ر بـ
ئه و  مــاده کــانــی  تــه واوی  لــه گــه ڵ  به ڵکوو 

هه بوو. دژایه تی یان  به رنامه یه ش 
ئه و  بوونی  پڕنیوه رۆک  له به ر  هه ر 
پێشوازی یه کی  خه ڵک  نوێ یه ،  به رنامه  
گه رمیان لێ کرد و له  ماوه یه کی کورت دا 

نه  هه ر له  رۆژهه اڵتی کوردستان به ڵکوو 
ــه  بــه شــه کــانــی دیــکــه ی کــوردســتــانــیــش،  ل
هاتنه   تــێــکــۆشــه ر  و  رۆشــنــبــیــر  پــۆلــێــک 

رۆژهه الت.
٢ی  مــــــــــــادده ی  ــه   ــ ــ ل هــــــــــــه روه ک 
کۆنگره ی  پــه ســه نــدکــراوی  مه رامنامه ی 
لــه  ســه ر سێ  هــاتــووه ، حیزب  یــه کــه م دا 
عه داڵه ت،  »هه قیقه ت،  بنه ڕه تیی  پایه ی 

دامه زراوه . ته مه ددوون« 
ــوازی واقــعــیــی  ــ ــه  داخـ ئـــه و مــه ســه الن
به   بۆیه  هه موو که س  بوون، هه ر  خه ڵک 
حیزبی خۆی ده زانی و به  گوێره ی توانا 

ده نواند. تێدا  خۆیان  چاالکیی 
ــه دوای  ــ ــه  ب ــزب ــی ئـــه و حــی ــ ــه زران ــ دام
ــه  ســـه ر  ــ ــه  ب ــ ــی ک ــه تـ ــامـ ــه هـ ــن نـ ــدیـ ــه نـ چـ
ــورد دا هــاتــبــوو، هــیــوایــه کــی نــوێــی به   ــ ک

شیکردنه وه   و  ــار  وت و  به خشی  خه ڵک 
و  برد  وته بایی  برایه تی  به ره و  خه ڵکیان 
له   پێشه وا  بۆیه   ره وینه وه .  ناکۆکی یه کان 

فه رمووی: کۆماردا  ئیستقاللی  وتاری 
»هه تا دوێنی دوژمنان وایان ته فره قه  
که   ســازده کــردیــن  نــێــودا  لــه   وئیختالف 
عێڵ  و  وتوێژه کان  چین  نێو  له   ته بایی 
که   ئێستا  بـــه الم  نــه مــابــوو،  وتــایــفــه کــان 
ئه مرۆ  و  وهاوده نگین  هه موومان  ته با 
راده گه یه نین.« کوردستان  سه ربه ستیی 

دامـــه زرانـــدنـــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی 
کـــوردســـتـــان هــه ســتــی نـــه تـــه وه یـــی و 
ــد  ــزوان ــده  ب ــه وه نـ بـــاوه ڕ بـــه خـــۆبـــوونـــی ئـ
ــی  ــه ک ــاوه ی لـــه  م ــزی کــــرد، کـــه   ــی ــه ه و ب
بــه  شێوه ی  ــااڵی کــوردســتــان  ئ کــورت دا 
کوردستان  کــۆمــاری  هــه ڵــکــرا،  ره ســمــی 
بۆ  مــونــاســب  سیستمیکی  کـــرا،  ئــیــعــالم 
پێشمه رگه   هێزی  پێکهات،  کۆماره   ئه و 
و  کــرا  ته نزیم  عه شایر  هێزی  پێکهات، 
زمانی زگماکی  به   یه که مجار خوێندن  بۆ 
ــی  بـــه  زمــان وانــــه   پـــێ کـــرد و،  ده ســـتـــی 
دێموکرات  حیزبی  ده گــوتــراوه ،  کــوردی 
ــه  تــایــبــه تــی بــه  هــه ڵــکــردنــی ئـــااڵی سێ  ب
دامـــه زرانـــدنـــی  کــوردســتــان و  ره نــگــی 
نێو  له   کۆماری  دێموکراتیکی  سیستمی 
بزاڤی  هــه ر  نــه ک  پــاشــایــه تــی دا  واڵتێکی 
ــکــوو کـــوردی  ــزکــرد، بــه ڵ ــه هــێ ــوردی ب ــ ک
له   کرد  شیلگێرتر  دیکه شی  پارجه کانی 
خه بات  بۆ دێموکراسی و وه النانی بیری 

عه شیره گه رایی.
ــه ی حــیــزبــه  نــه تــه وه یــیــه کــانــی  ــ زۆربـ
ـــه وان »پـــارتـــی  ــ ــان، یــــه ک لـ ــ ــت ــوردســ ــ ک
ــراق« به   ــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی ع
دێموکرات  حیزبی  له   وه رگــرتــن  ئیلهام 

ت. پیکها
و  بێ وچان  تێکۆشانی  وایــه   پێم  من 
ته مه نی  و  دێموکرات  حیزبی  پڕبه هره ی 

پڕده سکه وتی  بــه اڵم  مانگه ،   11 کورتی 
ــوو بــه  هــۆی  کـــۆمـــاری کـــوردســـتـــان، بـ
تــێــکــۆشــانــی  پــه ره ســه نــدنــی خـــه بـــات و 
رۆژهه التی  له   کورد  گه لی  بێ پسانه وه ی 
هه ستی  ــی  ــدن ــه ره ســه ن پ و  ــان  ــوردســت ک
ــارچــه ی  ــه ر چـــوار پ ــی لــه  هـ ــه ت ــه وای ــه ت ن
حیزبایه تی  لـــه وه ش  جگه   کــوردســتــان. 
له   دێموکراتیک،  و  مودێرن  شێوه ی  به  
کوردستانه وه   دێموکراتی  حیزبی  الیه ن 
زۆربه ی  ئه مرۆ  ده بینین  که   باو،  به   بوو 
ــگــه ی  رێ لـــه   ــان  ــه ک ــزب حــی زۆری  ــه ره   ــ ه
ئــه نــدامــانــی  ــره وه   ــگ ــۆن هــه ڵــبــژاردن و ک
به رێوه   و  هه ڵده بژێرن  به ڕێوه به ری یان 
به   ســازمــانــدان  و  رێکخستن  و،  ده چــن 

ده زانن. خه بات  بنه ره تیی  رێگه ی 

سیاسی

دامه زرانی  کاریگه ریی  که   ئه وه یه   بێته ئارا  ده کرێ  که   پرسیارنه ی  له و  یه کێک  کوردستان دا  دێموکراتی  حیزبی  دامه زرانی  ساڵرۆژی  گه الوێژ،  25ی  له  
کرد؟  دروست  کورد دا  بزاڤی  له   وه رچه رخانێکی  چ  حیزب  دامه زرانی  چیه ؟  کورد  بزووتنه وه ی  سه ر  له   کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 

جەلیل گادانی

مستەفا مەولوودی

دێموکرات  حیزبی  دروشمی  سیاسی یه وه   واقیع بینیی  ،،به  
ئاوا فۆرموله  کرابوو؛  »دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری 
1٣ی حیزب  کــۆنــگــره ی  پــاش  ئــه وه ی  یــان  کــوردســتــان«.  بــۆ 
ئێستا  دروشــمــە   ئــه و  ــا .  ده ک ئــێــران  کــردنــی  فیدراڵی  لــه   بــاس 
دروشــمــی  به ڵکوو  نــیــه ،  دێــمــوکــرات  حیزبی  دروشــمــی  ته نیا 
و  کوردستانه   رۆژهــه اڵتــی  له   سیاسی یه کان  هێزه   ــه ی  زۆرب
بنەمای  سه ر  له   کوردستان  باشووری  کورده کانی  ته نانه ت 
ئیتیحادی«،  »حکوومه تی  واتــە   حکوومه ت  له   سیستمه   ئه و 
ناوه ندی دا  حکوومه تی  له گه ڵ  و  ده که ن  کوردستان  بەشدارن،،ئیداره ی  واڵت دا  بەڕێوەبردنی  لە 

و  دێموکرات  حیزبی  پڕبه هره ی  و  بێ وچان  تێکۆشانی   ،،
ته مه نی کورتی 11 مانگه ، به اڵم پڕده سکه وتی کۆماری کوردستان، 
بێ پسانه وه ی  تێکۆشانی  و  خه بات  په ره سه ندنی  هۆی  به   بوو 
هه ستی  په ره سه ندنی  و  کوردستان  رۆژهه التی  له   کورد  کوردستان،،گه لی  پارچه ی  چوار  هه ر  له   نه ته وایه تی 
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کۆماری  که   هه یه   کۆده نگی  ــه ک  راده ی تا 
نێونه ته وه یی(  بــاو)ی  سیستمێکی  ئیسالمی 
سیستمه   ئــه و  تایبه تمه ندی  کۆمه ڵێک  نییه ؛ 
ــان دا جیا  ــه ــی ــاو لـــه  ج لـــه  ســیــســتــمــه کــانــی بـ
ده کاته وه . له  سه ر ئه م بڕوایه شم که  کۆماری 
تا  که   حکوومه تداری یه   مۆدێلێکی  ئیسالمی 
له   مۆدێله   ئــه و  و  کــراوه   راده یـــه ک خۆماڵی 
حکوومه تداری پشت به  ئه ندیشه یه کی سیاسیی 
که ڵه که بووی شیعه  ده به ستێ که  بنج و بناوانی 
بۆ سه فه ویه کان ده گه رێته وه  و له و کاته وه  به  
فه قیه دا  له  سیستمی ویالیه تی  تا دواجار  تێپه ڕیوه  و  ره وتێکی گۆڕانکاری دا 
فۆڕمی گرتووه . له گه ڵ ئه وه ش دا ئه م سیستمه  نه یتوانیوه  وه ک ئۆلگوویه کی 

سه رکه وتووی حکوومه تداری ده رکه وێ و خۆی بسه لمێنێ. 
توانیویه تی ده وام  به و سیستمه   به  پشت به ستن  ئیسالمی  راسته  کۆماری 
بێنێ و له  هه ندێک بواریش دا پراکسیسی تایبه ت بۆ خۆی خوڵقاندووه ، به اڵم 
به  سه رنجدان به  کارکرد و کارنامه ی نزیک به  ٣٨ ساڵی ته مه نی، به  لێبڕاوی 
ده توانین بڵێین که  ئه م سیستمه  خاوه نی درزی گه وره  و نه بوونی یه کانگیریی 
پێویسته  و هه ر ئه مه ش وایکردووه  که  نه توانێ له  پراکتیک دا سه رکه وتوو بێ و 
وه ک خۆیان ده ڵێن ئه گه ر به  تایبه ت له  بواری ئابووری دا نه توانن ئۆلگوویه کی 
سه رکه وتوو بێننه  ئارا ئه وه  تووشی شکست ده بن. شکستێک که  پێش هه موو 

شتێک، شکستی گوتار و ئه و مۆدێله یه  که  بانگه شه ی بۆ ده که ن. 
له وانه یه  سه ردێڕی ئه م وتاره  جێی سه رسووڕمان بێ و بگوترێ که  ئه وه  
ئه و سیستمه   ئه گه ر  جا  ئیسالمی«،  کۆماری  ده ڵێم »سیستمی  خۆمیش  نیه  
»نامتعارف«یش بێ! مه به ست له م سه ردێڕه  ئه وه یه  که  له  دنیادا و له  سیستم گه لی 
هێڵه  گشتی یه کانی حکوومه تداری  له  سه ر  به شه کانی سیستم  سه رکه وتوو دا 
و  هه یه   کۆده نگی یان  حکوومه ت  هه نگاونانی  سه ره کی یه کانی  چوارچێوه   و 
به هێز  یه کتر  تایبه تمه ندیی  و  ده کا  ته واو  به شه که ی تر  هه رکامیان  کارکردی 
»هه یئه تی  ده سته واژه ی  که   لێره دایه   هه یه .  یه کتریان  ته واوکه ری  و  کردن 
ئیجماعی  که   که سی  هــه زار  چه ند  هه یئه تێکی  ده کــا.  په یدا  واتا  ده سه اڵتدار« 
فه لسه فی یان هه یه  و له  سه ر پره نسیپه  گشتی یه کانی په ره سه ندنی واڵت کۆک 
و یه کانگیرن. به م شیکاری و پێناسه یه وه  ئایا کۆماری ئیسالمی سیستمێکی 
فاکت،  و  داتا  هه ندێک  به   پشت به ستن  به   و  شیکردنه وه   به   چه شنه یه ؟  له و 
ئیجماعی  به  مانای  پێناسه یه )سیستم  له و  ده رده کــه وێ که  کۆماری ئیسالمی 
و  واڵت  په ره سه ندنی  گشتی یه کانی  پره نسیپه   سه ر  له   ده سه اڵتدار  هه یئه تی 
تایبه تمه ندیی یه کتر ته واو کردنی به شه  جیاجیاکان( مه ودایه کی واتادری هه یه . 
له به ر ئه وه شه  کارناسانێکی ئێرانی ده ڵێن »تا هه نووکه  نه مانتوانیوه  سیستم 

دروست بکه ین و ئه مه یه  رازی په ره نه سه ندوویی ئێران«. 
کۆماری ئیسالمی له  هه ناوی خۆی دا هه ڵگری پێک ناکۆکی و دژبه یه کی یه . 
بواری  له   و  شاراوه یه   رێژیم دا  بنه ڕه تیی  یاسای  له   سه رچاوه که ی  ئه مه ش 
جیاجیا دا خۆی ده رده خا. به شه  حاکمیه تی یه کان و شێوه  هه ڵبژێردراوه کان له  
ناکۆکی دان و یه کتر ده سوون. به  تایبه ت ئه گه ر ئۆرگانه  شێوه  هه ڵبژێردراوه کان 
له گه ڵ ناوکی سه ختی سیستم، به  ته واوی کۆک نه بن ئه وه  له گه ڵ کۆسپ و 
قه یرانگه لی زۆر به ره وڕوو ده بن به  چه شنێک که  ناتوانن ئه و به رنامانه ی که  له  
کاتی بانگه شه ی هه ڵبژاردن دا به ڵێنی یه که یان به  خه ڵک داوه ، جێ به جێی بکه ن. 
ئه زموونی ده وڵه ته کانی محه ممه دی خاته می و حه سه ن روحانی سه لـینه ری 
ئه م ئیدیعایه یه .  هه نووکه  به شگه لی به هێزی نێو سیستم کار ده که ن بۆ ئه وه ی 

ده وڵه تی حه سه ن روحانی سه رکه وتوو نه بێ. 
هه ڵبژاردنه کانی  دوازده یــه مــی  خولی  بانه مه ڕدا  مانگی  له   داهاتوو  ساڵی 
به شگه لی  پرسه ،  به و  سه رنجدان  به   ده چــێ.  به ڕیوه   ئێران  له   سه رکۆماری 
که ڵک  نایاسایی،  زۆرتــر  و  یاسایی  رێگه یه ک  هه ر  له   سیستم  نێو  به هێزی 
وه رده گرن که  روحانی بکه نه  سه رکۆمارێکی یه ک خولی. ئه م به شانه  هه موو 
هه وڵی خۆیان خستۆته گه ڕ که  پێگه ی جڤاکی ده وڵه ت ناهومێد بکه ن بۆ ئه وه ی 
ته ختی سه رکۆماریی،  له  سه ر  هێنانه خواری روحانی یه   که   ئامانجه که یان  به  

بگه ن. 
دوای رێککه وتنی ناوکی، ئێران بۆ ئه وه ی بتوانێ سه رمایه گوزاری ده ره کی 
بۆ ئێران راکێشێ بێجگه  له  کۆمه ڵێک ده ستکاری پێکهاته یی و شه فاف سازی، 
ده ره کــی  سه رمایه گوزاری  ئــه وه ی  بۆ  هه یه   ئــارام  ژینگه یه کی  به   پێویستی 
هه ست به  سه قامگیری یه ک له  ئێران دا بکا و بۆ سه رمایه گوزاری له  ئێران دا 
هه وڵی  هه موو  سیستم  نێو  ده سرۆیشتووانه ی  به شه   ئه و  به اڵم  بدا.  بڕیار 
خۆیان بۆ نائه من کردن)پیشاندان(ی فه زای ئێران ده ده ن که  هه م به ڵێنی یه که ی 
روحانی نه یه ته  دی و هه م ئه نگه ل ئاسا له  که یکی ده سه اڵت و ئابووریی ئێران 
زیاتر به هره مه ند بن. پرسی گرێبه سته  نه وتی یه کانی ناسراو به  ئای پی سی، 
کێشمه کێشانه   ئه م   هه مووی  که   خویایه   هه یه .  چه شنه شی  له م  ره هه ندێکی 
بۆ  بڵێم  باشتره   یان  په ره نه سندوویی  بۆ  و  هه یه   کولتووریشی  ره هه ندێکی 
که   ده گه ڕێته وه   سیستمیش  نێو  باڵه کانی  سیاسیی  فه رهه نگی  دواکه وتوویی 
فه زای سیاسی و  له   ئێمه   ئه وه ی  له گه ڵ کولتووری گفتوگۆ مه ودایان هه یه . 
راگه یاندنی ئێران دا ده یبینین زیاتر شانتاژ و پاشقول له  یه کتر گرتن و شه ڕی 

ره وانی یه  تا کێبه رکێ یه کی ساغڵه می سیاسی. 
له وانه  واوه تر ئه گه ر بواری ئابووری له  به رچاو بگرین تێڕوانینی سیاسی 
دیدی  و  رواڵه ت بینی  و  ناهه ماهه نگی  و  ده کــا  بێداد  ــواره دا  ب له م  جناحی  و 
ناکارناسانه  زۆر به رچاو ده که وێ. ئه وه نده ی پێوه ندی به  بواری ئابووری یه وه  
هه یه  ئابووریی ئێران قوربانی سیاسه ته  و بێجگه  له وه ش ئه و به شه ی که  پێی 
یاسایی  و  ره سمی  ئابووریی  تێکده رانه ی  رۆڵی  ناڕه سمی،  ئابووری  ده ڵێن 
له گه ڵ  ده کا  یاسا گه شه   ده ره وه ی  له   که   تاریک  به شی  ئابووری دا  له   هه یه . 

ئامانجی په ره سه ندنی ئابووریی ئێران ناکۆکه . 
زۆر بوار و به شی کۆماری ئیسالمی خاوه نی پێک ناکۆکی و نایه کگرتووین 
و ئه مه ش وایکردووه  تاهه نووکه ش په ره سه ندن و په ره سه ندوویی له  ئاستی 
خه ون دا بمێنێته وه  و نه بێته  واقیع. کۆماری ئیسالمی سیستمێک نییه  که  هه موو 
به شه کانی یه کتر ته واو بکه ن و تایه تمه ندیی »هم افزایی«یان بۆ یه کتر هه بێ؛ 
ده که نه وه .  »خنثی«  یه کتر  و  ده ســوون  یه کتر  پێ کرا  ئاماژه ی  وه ک  به ڵکوو 

ئه مه ش واتای نه بوونی سیستم یان سیستمێکی ته ندروست و کارایه .

لهنهبوونیسیستمدا!
حیزبی  دامەزراندنی  رۆژی  گەالوێژ،  ٢٥ی 
٧1 سالی  ماوەی  لە  و  کوردستانە  دێموکراتی 
رابردوو دا گەلێک وتار و بابەت لەسەر حیزبی 
دیموکراتی کوردستان نووسراون و پێویستیی 
لە  حیزبە  ئەو  تێکۆشانی  و  کار  و  دامـــەزران 
روانگەی جۆراوجۆرەوە خوێندنەوەی بۆ کراوە 
و لە نێو ئەو کۆمەڵە بابەت و وتارانە دا چەندین 
حیزبی  دامــەزرانــی  پێویستیی  لەسەر  بابەت 
حیزبە  ــەو  ئ تێکۆشانی  و  کــار  و  دێــمــوکــرات 
دوای دامەزرانی لە رۆژنامەی »کوردستان«ی 
باڵو  و  چاپ  کوردستان دا  کۆماری  سەردەمی 
دایە  لــەوە  بابەتانە  ئــەو  گرینگیی  و  بــوونــەوە 
هەلومەرجی  لەگەڵ  خۆیان  نووسه رەکان  کە 
ئەوکاتی کوردستان ژیاون و پێویستی و نیازی 
نێو کۆمەڵگه یان لە نزیکەوە هەست پێ کردوە و 
لەگەڵ هەڵوێست و ئیحساسی خەڵک بە نیسبەت 
کە  بوون  ئاشنا  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ئەوە بە روونی لە وتار و شێعری شاعیران دا 
دەردەکــــەوێ. لــێــرەدا هــەم بــۆ ســەرنــجــدان بە 
رێزدانانێک  وەک  هەم  و  ئەوکات  هەلومەرجی 
بۆ نووسه رانی ئەوکات کورتەی چەند بابەتێک 
ــەرچــاوی خــوێــنــەرانــی رۆژنــامــەی  دەخــەیــنــە ب

»کوردستان«.
٧1 ساڵ لەوە پێش پێشەوا قازی محه ممەد 
کومەڵێک  و  کــاف(  )ژـ  کۆمەڵەی  رێبەرانی  و 
نیشتمانپەروەر و رووناکبیر، حیزبی دێموکراتی 
لە  مەدەنی  حوسەین  دامەزراند.  کوردستانیان 
دەوڵەتان«  ستراتیژی  و  »کوردستان  کتێبی 
دێموکراتی  حیزبی  دامەزراندنی  بە  سەبارەت 
)ژـ  کۆمەڵەی  هەڵوەشاندنەوەی  و  کوردستان 

کاف( ئاوا دەنووسێ:
لە  گـــەڕانـــەوەی  دوای  محەممەد  ــازی  »قـ
بەناوبانگی  کۆبوونەوەیەکی  باکۆ  ســەفــەری 
ــەو  ل و  هــێــنــا  ــێــک  پ کـــــاف(ی  )ژـ  کـــۆمـــەڵـــەی 
ــەدا مــەســەلــەی دوایــی هــێــنــان بە  ــەوەی کــۆبــوون
تێکۆشانی کۆمەڵەی هێنایە گۆرێ و پێشنیاری 
ــە لــەســەر  ــخــراوەی ــک ــەو رێ ــە جــێــگــای ئـ ــرد ل کـ
ئازادی یە دێموکراتیەکان  لە  ئەساسی رێزلێنان 
و دابین کردنی مافی چارەنووس بۆ گەلی کورد 
دێموکراتی  حیزبی  ناوی  بە  حیزبێک  بناغەی 
کوردستان دابڕێژن. دوای ساغ بوونەوە لەسەر 
پێویستیی بوونی ئەو ئاڵوگۆڕە تۆمارێکی چەند 
پشتیوانی  بۆ  کرد  ئامادە  قوماش  لە  گەزی یان 
لە دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە 
خەڵکێکی  بکەن،  ئیمزای  گێڕایان  خەڵک دا  نێو 

زۆر تۆمارەکەیان ئیمزا کرد.«
»کوردستان«  گــۆڤــاری  ئـــەوەدا  دوای  بە 
دامەزرانی  لەسەر   )1٣٢٤(11 1، الپەڕە  ژمارە 
ــێ: »لـــە دوای  ــووسـ ــرات دەنـ ــوک ــم حــیــزبــی دێ
ــی مــانــگــی خـــەزەڵـــوەر)آبـــان(ی 1٣٢٤  ــەوەڵ ه
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مهاباد داندرا 
رۆژی  لە  و  کردەوە  باڵو  بەیاننامەی خۆی  و 
1٣٢٤/٨/٢ هەوڵ کۆنگرەی خۆی کە تێکەڵ بوو 

لە سەران و نوێنەرانی کورد پێک  هێنا.« 
هــەر لە گــۆڤــاری کــوردســتــان دا ژمــارە 1، 
»ع.خ«  قەڵەمی  بە  تێدایە  وتارێکی   ٥ ــەڕە  الپ
ــە بــاســی دامـــەزرانـــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ک
کوردستان دەکا. »تەشکیلی حیزبی موقەدەسی 
بە  کوردستان  خودموختاری  و  دێموکراسی 
کوردستان  جانبازی  و  رەشید  ئەهالی  هەموو 
هێزدار  دەلیلێکی  بە  و  دەکــەم  عــەرز  تەبریک 
نێویان  لە  و  وەدەرنــێــن  خائینان  وەرن  دەڵیم 
کەسب  بۆ  حیزبی  تەشکیالتی  بزانین  و  بەرین 
سازمانی  یەک  بەڵکە  نییە.  مەنفەعەت تەڵەبی  و 
میللی کە مەقسوود و مەرامی ئەو حیزبە تأمینی 
ــوردە.  ک میللی  قــودرەتــی  ئــابــڕو و  ــازادی و  ئـ
مەرام و ئارەزووی حیزبی دێموکرات نەجاتی 
دوژمنایەتی  و  نفاق  و  جەهل  لە  کوردستان 

خۆبەخۆیە... .«
دێموکراتی  حیزبی  ــی  ــەزران دام دوای  بــە 
کــوردســتــان، گــۆڤــاری »کــوردســتــان« جێگای 
هەم  کە  بە رۆژنامەی »کوردستان«  دا  خۆی 
زمانحاڵی حیزبی دیموکرات بوو و هەم بڕیار 
و قەرارەکانی حکوومەتی کۆماری کوردستانی 
تێدا باڵو دەبوونەوە و تاکە سەرچاوەی رەسمی 
نێوان  پــەیــوەنــدی  ــردی  پ توانیویەتی  کــە  بــوو 
خەڵک و بەڕێوەبەرانی کۆماری کوردستان بێ. 
بابەت  گەڵیک  »کوردستان«دا  رۆژنــامــەی  لە 
لەسەر پیویستیی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی 
حیزبە  ئــەو  وەزیــفــەی  و  ئــەرک  و  کوردستان 

راستی یەن  ئــەو  پیشاندەری  کــە  ــووســراون  ن
دێموکراتی  حیزبی  ئەندامانی  و  رێــبــەران  کە 
کوردستان لە ماوەیەکی کەمی زەمەنی دا چەندە 
فەرهەنگ  تووڕهەڵدانی   لەسەر  کاریگەری یان 
ئەو  بــۆ  و،  هــه بــووه   خــراپ  نەریتی  و  داب  و 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  کە  ناوچەیه ی 
بوو.  گەورە  سەرکەوتنێکی  بوو،  دایک  لە  تێدا 

کار وتێکۆشانی حیزبی دیموکراتی کوردستان، 
ئەو ناوچەیه ی لە بواری پێگەیشتوویی سیاسی، 
ناوچەکانی  باقی  لــە  فەرهه نگی  و  ئــابــووری 

دیکەی ئیران جیا دەکردەوە.
حەمیدی«  محەممەدی  »سەید  بارەوە  لەو 
ژ  لە  کوردستان  رۆژنــامــەی  ســەرنــووســەری 
دەنووسێ:  ئێمە«دا  »ئامانجی  بابەتی  لە   ،1
شەهریوەری 1٣٢٠ هاتە پێش، ئێمە لە زنجیری 
بەستراومان  دەستی  و  بوو  رزگاریمان  دیلی 
هــات.  ــەر  وەخــەب نوستوومان  چــاوی  ــراوە،  کـ
کۆ  کوردستان  گەنجانی  و  الوان  لە  کۆمەڵێک 
بوونەوە، دەستی برایەتی و یەکێتییان دا دەست 
یەک، بێوچان سەعییان بە خەرج دا تا حیزبی 
دیموکراتی کوردستانیان بە وجوود هێنا و هەر 
بەرهەڵەست و خائینێک کە لە نێو کوردستان دا 
هەبوو لە نێویان هەڵگرت، حێزبی دێموکرات لە 
مەودایەکی کەم دا توانی لکی خۆی لە تەواوی 
ئێستا  بکاتەوە،  ئێران دا  کوردستانی  شارەکانی 
و  مامەش  و  مەنگوڕ  نێوی  کــوردســتــان دا  لە 
بۆنی  کە  پیتێکی  هەر  و...  دێبوکری  و  زەرزا 
یەکدەنگ  بە  هەموو  ناکوترێ  بێ،  لێ  جودایی 
ئیمرۆ  ئیمە کوردین و کوردمان دەوێ،  دەڵێن 
بە  هەژاریمان  و  سەربڵیندی  بە  سەرکزیمان 
یەکگرتوویی  بە  دەوڵەمەندی و دووبەرەکیمان 
تماشا  چاوێک  بە  هاونیشتمانان  گۆریوەتەوە. 
دەکەین و هەموومان بۆ میلەت کار دەکەین و 

بە زمانی شیرینی کوردی دەخوێنین... .«
رۆژی  وتــاری  لە  محەممەد  قازی  پێشەوا 
راگەیاندنی کۆمار دا کە لە ژ 1٠، ل ٤، رۆژنامەی 
ــان« دا بــاڵو بــۆتــەوە ســەبــارەت بە  »کــوردســت
دامەزرانی  پێویستیی  و  ئەوکات  هەلومەرجی 
بۆ  بەو شێوەیە  دێموکراتی کوردستان  حیزبی 

ئامادەبوانی کۆبوونەوەکە دەدوێ:
فریشتەی  1٣٢٠ دا  شــەهــریــوەری  لــە   ...«
فاشیستی  و  دیــکــتــاتــۆری  دەســتــگــای  ئـــازادی 
رەزاخانی تێک شکاند کورد سەری لەو هەموو 
ــەوری  ف بـــوو،  فـــارغ  کەمێک  ئەزیتە  و  فــشــار 
فورسەتە  ــەو  ل دەبـــێ  چــۆن  ــرد  ک ئیحساسی 
و  هــۆش  و  بیر  بە  پیاوانیکی  بکا؟  ئیستفادە 
دڵی  بوو خوێناوی  لەمیژ  بە شەرەف کە زۆر 
میللەتە  ئــەو  زەلیلی  بۆ  ــواردەوە  دەخــ خۆیان 

دووکەڵ لە ده رونیان دەهاتە دەرێ، زۆر زوو 
فورسەتە،  و  کار  وەختی  کە  دا  تەشخیسیان 
ئەو رۆژەیــە کە  ئەوە  بهرە وەرگیرێ و  دەبێ 
بە  یەکجار  بــوون.  چــاوەڕوانــی  پشتاو پشتمان 
خێرایی و بێوچان و بێ راوەستان دستیان بە 
کوردستانیان  دێموکراتی  حیزبی  و  کرد  کار 
تەشکیل دا و بە دەست وبرد خەریکی کاروباری 
بەدیقەت  و  ورد  چاوێکی  بە  و  بــوون  میللی 
دا  تەشخیش  کوردیان  پێداویستیی  و  ئیحتیاج 
و  تایەفە  و  عەشیرەت  نێوی   ... کرد.  بەدی  و 
هەرچی ئەسبابی نفاق و پرش وباڵوی بوو فڕێ 
درا و عمومەن لە ژێر ناوی حیزبی دێموکراتی 
یەک زمان  و  یەک دڵ  کۆبوونەوە،  کوردستان دا 

تێکرا بەرەو ئامانجی ئازادی کەوتنە رێ... .«
لە  کــە  بــابــەتــانــەی  لــەو  دیــکــە  یەکێکی     
رۆژنامەی »کوردستان«دا سەبارەت بە حیزبی 
بە  نووسراوە  کردوەکانی  و  کار  و  دێموکرات 
قەڵەمی »احمد الهی«یە، نووسەر لە سەرەتا دا 
حیزب  تەشکیالتی  نێوخۆی  بۆ  هەڵسەنگاندن 
و  یەکتر  لەگەڵ  تاکەکان  پەیوەندی  شێوەی  و 
زۆر  زمانێکی  بە  و  ده کــا  حیزب  لەگەڵ  تــاک 
کوردستان  دێموکراتی  »حیزبی  دەڵــێ:  ســادە 
لەگەڵ ئەحزابی دیکە بەراورد ناکرێ ئەندامانی 
لە  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی  نێوەندی 
ئــازاد  کــوردســتــانــی  مەنتیقەی  ــەواوی  ــ ت نــێــو 
مەرکەزی  کومیتەی  نێوی  بە  و  هەڵبژێردراون 
نێو  لە    ... نێو دەبردرێن.  یان هەیئەتی حیزب 
یەک  دارای   هەرکەس  مــەرکــەزی دا  کومیتەی 
رای یە و هیچ نوعە پارتی بازی بەکار نایە. لەو 
بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ماوەکەمە دا 
پیرۆزێکی زۆر گەورە گەیشتووە کە وێنەیەک 
دەسکەوتەکانی  ــراو  ــاوب ن ــەم.«  ــ دەک عــەرز  و 
خاڵ دا  چەند  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
بوونی  دروســت  »وەک   : دەکــا  دەست نیشان 
یەکێتی نەتەوەیی و نەمانی نیفاق ودووبەرەکی، 
ــوردی و کــردنــەوەی  ــ ــی ک ــان ــە زم خــوێــنــدن ب
ــی  ــدن ــای قــوتــابــخــانــەکــانــەکــان، دامــەزران ــ دەرگ
و  ــەزم  ن دابینکردنی  کــوردســتــان،  چاپخانەی 
کوردستان  ئااڵی  هەڵکردنی  گشتی،  ئەمنیەتی 
و دەست نیشان کردن و دانانی قازی محەممەد 
وەک پێشەوای حیزبی دێموکراتی کوردستان.« 
دەنووسێ:  وتــارەکــەی دا  کۆتایی  لە  نووسه ر 
»ئەو چەند نموونەیە ئەسبات دەکا کە حیزبی 
باوەرێکی  و  ئیمان  بە  کوردستان  دیموکراتی 
قائیم بە گیان و بە ماڵ بۆ پێشکەوتنی میللەتی 
یەکی  خۆی تێ دەکۆشێ...« دڵشاد رەسووڵی 
ــامــەی  ــە رۆژن دیــکــە لــەو نــووســەرانــەیــە کــە ل
کوردستان دا لەسەر بابەتی جۆراوجۆر وتاری 
دێموکراتی  حیزبی  بە  سەبارەت  و  نوسیووە 
ناوی  ژێــر  لە  ژمــارە دا  دوو  لە  کوردستانیش 
بەو شێوەیە  کوردستان«  دێموکراتی  »حیزبی 

باس لە حیزبی دێموکرات دەکا:
هەمان  کــوردســتــان  دێموکراتی  »حیزبی 
دێموکراتە  پارێزگاری واڵتە، هەمان  کە  حیزبە 
نیشانەی  و  خــۆشــبــەخــتــی  ــاوەی  ــەرچـ سـ ــە  ک

ئینسانیەتە... .«
ناوی  ژێر  لە  دیکە دا  وتارێکی  لە  براو  ناو 
ژمــارە  لە  کە  دێــمــوکــرات«  حیزبی  »خدماتی 

٩٢ی کوردستان دا باڵو بۆتەوە دەنووسێ:
بۆ  کــوردســتــان  ــمــوکــرات  دێ حــیــزبــی   ...«
کۆششیکی  دێموکراسی  مەرامی  پەرەپێدانی 
فراوانی کرد و لە رێگای باڵو کردنی ئەو مەرامە 
بە  کــورد  میللەتی  کردنی  ئاشنا  و  موقەدەسە 
گــەورەی وەدەســت خست.  ــازادی، فەخرێکی  ئ
کوردی لە تەنگ وچەڵەمە و زیندان و دیلی هێنا 
نووسین  و  خوێندن  کــوردی  بە  کــوردی  دەر، 
ئاشنا کرد و دووبەرەکی و نیفاقی لە نێو واڵت دا 
نەهێشت... حیزبی دێموکرات کوردستان فکری 
ئەوەی  واڵت  کردنەوەەی  زیندوو  بۆ  کــردەوە 
ــگــای حـــەق و عـــەداڵـــەت بـــوو گــرتــیــە پێش  رێ
بوو  چــاک  نیشتمان  مەساڵحی  بــۆ  ئــەوەی  و 
بردیە  ــردار  ک بە  گوتیشی  ــەوەی  ئ گرتیەبەر، 
سەر و میللەتی لە ژێر باری دیلی هێنا دەر... .« 
دوای  کە  بڵێم  ئەوە  پێویستە  کۆتایی دا  لە 
تێپەر بوونی ٧1 سال بە سەر دامەزرانی حیزبی 
بەهۆی  ئەوحیزبە  کــوردســتــان،  دیــمــوکــراتــی 
ئەوەی که  به  رێبازه که ی وفادار بووە و کۆسپ 
و گیروگرفته کان لەمپەر نەبوون لەسەر رێگای 
خەبات  لە  و،  حیزبە  ئەو  تیکۆشەرانی  خەباتی 
لە  کورد  گەلی  مافەکانی  هینانی  وەدەســت  بۆ 
هەر  بــووه ،  ــه رده وام  ب کوردستان  رۆژهەاڵتی 
بۆیە ئیستاش خۆشەویستیی کۆمەاڵنی خەلکی 

کوردستانە.     

سیاسی

25یگەالوێژلەروانگەینووسهرانیرۆژنامهی
»کوردستان«)١324(هوه

حەسەن شێخانی

عومەر باڵەکی

،،لـــــــــــــــە رۆژنـــــــــــامـــــــــــەی 
»کـــوردســـتـــان«دا گــەڵــیــک بــابــەت 
ــی  ــەزرانـ لــەســەر پــیــویــســتــیــی دامـ
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان 
حیزبە  ئــەو  وەزیــفــەی  و  ئــەرک  و 
ــە پـــیـــشـــانـــدەری  ــ ــراون ک ــ ــووسـ ــ نـ
ئــەو راســتــی یــەن کــە رێــبــەران و 
ــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  ــدامــان ــەن ئ
کەمی  مــاوەیــەکــی  لــە  کــوردســتــان 
کاریگەری یان  چــەنــدە  زەمــەنــی دا 
فەرهەنگ  تووڕهەڵدانی   لەسەر 
هه بووه   خــراپ  نەریتی  و  داب  و 
حیزبی  کە  ناوچەیه ی  ئەو  بۆ  و، 
لە  تێدا  کوردستانی  دێموکراتی 
گەورە  سەرکەوتنێکی  بوو،  دایک 
حیزبی  تــێــکــۆشــانــی  و  کــار  بـــوو. 
ــەو  ــان، ئ ــتـ ــوردسـ دیـــمـــوکـــراتـــی کـ
ناوچەیه ی لە بواری پێگەیشتوویی 
فەرهه نگی  و  ئــابــووری  سیاسی، 
ئیران  دیکەی  ناوچەکانی  باقی  دەکردەوە،،لە  جیا 
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وەرزش و قارەمانەتیی وەرزشی، رێگایەک بۆ 
دەربڕینی هەستی نەتەوایەتی

ئەو  تا  ژێــردەســت،  نەتەوەیەکی  هــەر  یا  کــورد   
بژاردەکانیشی  خۆی،  کیانی  خاوەنی  نەبێتە  کاتەی 
لە ئاستی نێونەتەوەیی دا دەرفەتی نیشاندانی توانایی 
و  زەحمەت  و  نییە  خۆیان  نەتەوەکەی  ناساندنی  و 
یان  داگــیــرکــەر  دەســەاڵتــی  ــاوی  ن بــە  ماندوبوونیان 
ــێ. بـــەاڵم لەگەڵ  ــەواو دەبـ ــەوەی ســەردەســت تـ ــەت ن
نەتەوەییەکان،  ئامانجە  بە  گەیشتن  خواستی  و  نەتەوەیی  هەستی  پەرەگرتنی 
قارەمانانی وەرزشیی رۆژهەاڵتی کوردستان لە هەر دەرفەتێک بۆ خۆنیشاندان وەک 
کورد و بۆ دەربڕینی هەستی نەتەوایەتیی خۆیان کەلک وەردەگرن. لە یاری یەکانی 
لە  بەڕێوە دەچێ، وەرزشکارانی کوردیش  بێرێزیل  لە واڵتی  ئۆلەمپیکی ریۆ، کە 
نێو کاروانی وەرزشیی واڵتانی داگیرکەری کوردستان، یا ئەو واڵتانەی لە چنگ 
ئێستا  تا  لەوان  بەشێک  هەیە.  جێیان  بــردوە،  بۆ  پەنایان  داگیرکەر  زەبروزەنگی 
رۆستەمی  کیانوش  نێویشیان دا  لە  بێنن.  دەست  بە  باش  سەرکەوتنی  توانیویانە 
وەرزشکاری کرماشانی، ئەم رۆژانە ناوێکی درەوشاوەیە. ئەو لە بواری وەرزشی 
لە  کیانوش  بکا.  دەستەبەر  بۆخۆی  ئۆلەمیپک  زێڕی  میداڵی  توانی  کێشهەڵگری دا 
یەکەم لێدوانی دوای ئەم سەرکەوتنە، بە زمانی کوردی بۆ مێدیاکان دوا، ساڵو و 
رێزی بۆ کوردان نارد و میداڵەکەی پێشکەش بە کوردانی سەرانسەری دنیا کرد.

سەباح شەریعەتی وەرزشوانێکی دیکەی بەشدار لە یاریەکانی ئۆلەمپیکی ریۆیە. 
سامان خەڵکی شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستانە و لە وەرزشی زۆرانبازی دا 
ناوبانگی جیهانی هەیە. ئەو وێڕای ژمارەیەک لە هاوڕێ وەرزشوانەکانی لە شاری 
لە  ئیسالمی  کۆماری  چەوتەکانی  سیاسەتە  بە  دژ  کە  ساڵە  چەند  مــاوەی  سنە، 
ناوی  لە سەر  گیرساوەوەتەو  ئازەربایجان  واڵتی  لە  کورد،  وەرزشکارانی  حاند 
پلەی سێهەمی  ریۆدا  ئۆلەمپیکی  یاری یەکانی  لە  دەکا. سەباح  یاری  ئازەربایجان 
بە دەست هێنا و توانی میداڵی بڕۆنزی یاری یەکان بۆخۆی دەستەبەر بکا. سامان 
ئەم  پێنجەمی  پلەی  سەباحە،  هاوچارەنووسی  و  هــاوشــاری  کە  تەهماسبی ش 

یاری یانەی بە دەست هێنا.

کچانی شاخەوان بە سەر لووتکە بەرزەکانی جیهانەوە 
سامڕەندی  شاخەوانیی  گروپی  سەرکەوتنی  لە  باسم  پێشوودا  ژمــارەی  لە 
نەغەدە بۆ سەر لوتکەی دەماوەند کرد کە یەک لە ئامانجەکانیان دەربڕینی دەنگی 
درێژەی  لە  هەر  بوو.  کورد  کۆڵبەرانی  کوشتاری  لەگەڵ  دژایەتی  و  ناڕەزایەتی 
لە رۆژهەاڵتی کوردستانەوە،  کورد  دوو کچە وەرزشوانی  چاالکیی شاخەوانان، 
سەعیدە  ئیالمەوە  لە  وەڕێکەوتن.  جیهانیان  بەرزی  لوتکەی  دوو  بەرەو  جیا،  بە 
ببڕێ.  تاجیکستان  لە  کاژیک  میتریی  هەزار  پێنج  بەرزەلوتکەی  توانی  سەفەریان 
هەر لەو سەروبەندەش دا هێرۆ ئەرجومەند لە مەهابادەوە بۆ سەر لوتکەی ٦٩٠٠ 
میتریی »کۆمۆنیزم« لە واڵتی تاجیکستان سەرکەوت بەاڵم بە هۆی خراپیی کەش و 
هەوا تووشی »بەفرکوێری« هات. تا دوا جار تیمەکانی فریاکەوتن توانیان رزگاری 

بکەن.
پاسکیل سواری، کەرەسەی نافەرمانیی مەدەنی 

ژنانی کورد نەک هەر لە ئاستی جیهانی و لە سەر بەرزە لوتکەکانی جیهانەوە 
لە وەرزش وەک دەرفەتێک بۆ نیشاندانی  لە نێو شارەکانی کوردستانیش  بەڵکو 
ماوەی  لە  وەرگــرت.  کەلکیان  مەدەنی  نافەرمانیی  ئەمجارە  و  نەتەوەیی  هەستی 
و  دژایەتی  لەگەڵ  مەریوان  پاسکیل سواری  ژنانی  هەراوی  حزووری  رابــردوودا 
دژکردەوەی ناوەندە ئەمنیەتی و مەزهەبیەکانی کۆماری ئیسالمی بەرەوڕوو بۆوە. 
هەوڵێکی  رابــردودا  ساڵی  چەند  ماوەی  لە  ماشێن«  بێ  »سێشەممەی  کەمپەینی 
چاالکانی ژینگەپارێزیی مەریوان بووە بۆ رێزگرتن لە ژینگە و هەوای خاوێن. بەاڵم 
پێشوازی و بەشداریی بەرینی کچان و ژنانی ئەو شارە لەم کەمپەینەدا دەمێک بوو 
ناوەندە ئەمنیەتی، ئینتزامی و مەزهەبیەکانی کۆماری ئیسالمی تووڕە کردبوو. تا 
دوا جار هێزە ئینتزامیەکان بەرەنگاری ئەو هەنگاوە مەدەنی یە بوونەوە و پێشیان 
سوار  پاسکیل  کچانی  لە  کەس  چەند  کــرد.  کەمپەینەدا  لەو  ژنــان  بەشداریی  بە 
دەستبەسەر کران. بەاڵم هەموو ئەم هێرش و دەستبەسەرکرانە هەنگاوەکانی ژنان 
و کچانی ئەو شارەی شل نەکردەوە و بە شێوەی جۆراوجۆر و لە ژێر پشتیوانی 
و پاڵپشتی پیاوانی یەکسانیخوازی ئەو شارە، لە بەشداریی خۆیان بەردەوام بوون. 
ئەم سەرکوت و گوشارە هاوکات ناڕەزایەتی خەڵکی لێ کەوتەوە. لەوانە نامەی 
ناڕەزایەتیی 1٤٠٠ کەس لە چاالکانی مەدەنی بۆ ناوەندە پێوەندیدارەکانی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران بوو کە وێڕای  پشتیوانی  له  مافی پاسکیل سواریی ژنانی  كورد به  
تایبه ت له  مه ریوان رایانگەیاند کە »چاالكی له  فه زای  گشتی ، به پێی  قانوون، ره گه ز 
و هه اڵواردنی  ره گه زیی ناناسێ و مافی هه ر تاكێكه  به  بێ جیاوازیی ره گه زی و 

جوغرافیا له  چوارچێوه ی  قانوون دا، چاالكیی رۆژانه ی هه بێ.«

کۆڵبەری و قاتڵێکی دیکە بە ناوی جادە 
چەندین  نییە  رۆژ  دەکرێن.  سەیر  رێبواران  بۆ  قاتڵێک  وەک  ئێران  جادەکانی 
بە  سااڵنە  و  نەدا  روو  واڵتە  ئەو  رێگاوبانەکانی  و  جادە  لە  هاتوچۆ  رووداوی 
سەدان و هەزاران کەس لە خەڵک لەم رووداوانەدا گیان و ماڵ لە دەست دەدەن 
چوارچێوەی  لە  چ  کوردستان  رۆژهەاڵتی  نێوەش دا  لەم  دەبــن.  نوقوستان  یان 
سیاسەتی پەڕاوێزخستن و دواخستن لە الیەن دەسەاڵتەوەو چ بە هۆی کوێستانی 
و شاخاوی بوونی ناوچەکە، پشکی زۆری بەر دەکەوێ. رووداوی هاتووچۆ لە 
جادەکانی ئێران دا ئەوەندە زۆر و دووپاتەیە کە بۆ مێدیا و راگەیەنەرەکان وەک 
هەواڵێکی روتینی و رۆژانەی لێ هاتوە. بەاڵم کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەرانی 
کورد لە رووداوێکی هاتووچۆ، لە سنووری مەریوان و لە حەوتووی رابردوودا، 
رووداوێک نەبوو کە مێدیا ناوچەیی و سەراسەری یەکان بتوانن هەر وا بە سانایی 
پێکدادانی دوو  ئێوارەی ڕۆژی دووشەممە، 1٨ی گەالوێژ به  هۆی  لێی تێ پەڕن. 
ماشێن، 1٢ کۆڵبه ری خه ڵکی ئاوای »ده ره ناخێ«ی سه ر به  شاری مه ریوان که  
به دوای پەیداکردنی بژیوی ژیان بۆ ماڵ و منداڵیان هەڵوەدا بوون، بوونە قوربانی. 
لەوانە چوار که س گیانیان لە دەست دا و ٩ کەسی دیکەش بە سەختی بریندار 
لە  کورد  کۆڵبەرانی  کوشتاری  رەوتی  دڵتەزێنە،  رووداوە  ئەم  ســەرەڕای  بوون. 
الیەن هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە بە درێژایی دوو حەوتووی رابردووش هەروا 
پارێزەرانی  کانوونی  ئامارەی  ئەو  لەگەڵ  بوو  هاوکات  ئەوەش  هەبوو.  درێژەی 
مافی مرۆڤی کوردستان سەبارەت بە کوشتاری کۆڵبەرانی کورد باڵوی کردەوە. 
بە پێی ئەو ئامارە لە ماوەی ٥ مانگی رابــردوودا ٥٣ کۆڵبەری کورد کوژراو و 

بریندار بوون.

سیاسی

تاهیر قاسمی مۆدێرنی  و  ــوێ  ن فــۆرمــی  شــارۆمــەنــدیــی 
رێکخستنی پەیوەندیی نێوان دەسەاڵت و تاکە، 
پۆستێکی یاسایی و سیاسی یە وەک ئەندامێتی 
لە دەوڵەتێک دا. بە واتایەکی دیکە شارۆمەندیی 
هەموو ئەو ئەرک و مافانە لە خۆدەگرێ کە لە 
بەستێنێکی سیاسی و کۆمەالیەتیی دیاریکراودا 
دەکرێن.  فۆرمولە  و  پێناسە  یاسا،  رێگەی  لە 
مــۆدێــلــی بـــاو و بـــەرچـــاوی ئـــەو شــێــوازە لە 
نێوان تاک و دەسەاڵت لە سیستمی  پەیوەندی 
دەوڵەت_نەتەوەدا خۆی دەبینێتەوە، بێجگە لەو 
رەهەندە یاسایی و سیاسی یەی کە ئەو چەمکە  
پرێستیژ  یان  پێگە  لە  جۆرێک  وەک  هەیەتی، 
کە  لــێ وەردەگــیــرێ،  کەڵکی  و  دەکــرێ  تەماشا 
لە نێو گروپێکی  رەوایەتی بە ئەندامێتی تاکێک 
گەورەتردا دەدا و دەیکاتە خاوەن ناسنامەیەکی 

دیاریکراو.

ــان بۆ  ــەتـ ــە تــێــروانــیــنــی دەوڵـ بـــەو پــێــیــە ک
ــەوت  ــس وک ــەڵ شـــارۆمـــەنـــدی و چــۆنــیــەتــیــی ه
لە  جیاوازە،  چەمکەدا  ئەو  ئاست  لە  کردنیان 
پراکتیک دا مۆدێلی جیاواز لە شارۆمەندی هەیە. 
بۆ  دەرفەتێکە  شارۆمەندی  الیەکەوە  لە  ئەگەر 
گەیشتن بە مافەکان و ئەنجامدانی ئەرکەکان لە 
چوارچێوەی یاسادا، ئەوە لە الیەکی دیکەشەوە 
ــدی ئــامــرازێــکــی کــاریــگــەرە بە  نــا  ـ شــارۆمــەن
پرسیار،  ژێــر  خستنە  بۆ  دەســەاڵتــەوە  دەســت 
سنووردارکردن و پیشێل کردنی مافی تاکەکەن 
پێست،  رەنــگــی  ــاوازی وەک  جــی بــیــانــووی  بــە 
تۆتالیتاردا  واڵتــانــی  لــە  ئــایــیــن...  یــان  نــەتــەوە 
لــە مــافــە شــارســتــانــی، سیاسی،  شــارۆمــەنــدی 
لە  و  ــڕێ  دادەب کۆمەاڵیەتی یەکان  و  ئابووری 
هێندێک ئەرک و مافی رواڵەتی و بێ نێوەرۆک 
بــێ واتــادا  کــاغــەزکــاری  و  رۆتین  هێندیک  یــان 
کــورت دەکــرێــتــەوە، ئــەو دیــوارانــەی لە نێوان 
ــن، زۆر  ــرێ ــت دەک ــاک و دەســــەاڵت دا دروسـ ت
ــەی کــە پــەیــوەنــدی نێوان  ــردان ــەو پ ــرن ل ــات زی
و  ئاڵۆزتر  حاڵەتێکی  دەخــا.  رێک  دووانــە  ئەو 
تۆتالیتێر دا  نێو واڵتێکی  لە  ئەوەیە کە  ترسناک 
ــدی دەکــرێــتــە  ــ ــەن ــ ــارۆم خـــــودی چــەمــکــی شــ
یان  ئیتنی  گروپێکی  بـــەردەم  لە  بەربەستێک 
بەو  گەیشتن  بۆ  جیاواز  ناسنامەیەکی  خاوەن 
دەبێ  شارۆمەندێک  هەر  سەرەتاییانەی  مافە 
دۆخە  ئــەو  ئاسایی  هــەرە  ئەنجامێکی  هەیبێ. 
سیاسی یە  پێکهاتەی  لێک دابڕانی  و  هــەاڵواردن 
شارۆمەندی  دروست بوونی  هۆی  دەبێتە  کە 
ناوی  بە  دیاردەیەک  دەرکەوتنی  یان  دوو  پلە 
ـ شارۆمەندی  نا  لە  مەبەست  ناـ شارۆمەندی. 
نێوان  دەکەوێتە  کە  کەسەیە  ئەو  وتــارەدا  لەو 
شوێن و ستراکتۆرەوە، بە پێی جەبرێک دەبێ 
لە شوێنێک لە دایک بێ و ئەو خەسڵەتە زمانی 
بۆی  باوانەوە  لە  کە  بگوازێتەوە  ئیتنیکیانە  و 
بــەجــێ دەمــێــنــێ، هــەر ئـــەوەش دەبــێــتــە رێگر 
دیاریکراوە  ستراکتۆرێکی  نێو  بێتە  لەوەی کە 
کە لەگەڵ جیاوازبوونەکەی دا کێشەی بنەڕەتیی 
دەسبەرداری  ناتوانێ  الیەکەوە  لە  ئەو  هەیە، 
ــە الیــەکــی  ــێ و ل ــی ب ــان ــەک خــەســڵــەتــە خــودی ی
دیکەشەوە هەر ئەو خەسڵەتانە دەبنە سنووری 
دیارە  سیاسی؛  پێکهاتەی  لە  دوورخستنەوەی 
بگێڕی  رۆڵ  ناتوانێ  کە  نیە  مانایە  بەو  ئــەوە 
ببینێتەوە  خۆی  جیاوازەکان دا  مەیدانە  لە  یان 

یا کەسێکی پاسیڤ بێ، بەاڵم دەرفەتی رێبەری  
کردن یان بڕیاردان لە سەر چارەنووسی خۆی 
پێ نادرێ. کەسێک لە نێوان سیستم و زگماک دا، 
خۆی  زگماکیەکانی  خەسڵەتە  دەتــوانــێ  نــە 
ئەزموون بکا وەک زمان و دابونەریت و هتد، 
نە دەتوانێ بێتە نێو سیستم و لە ئیدارەکردنی 
دەربڕینێکی  بە  ببینێ.  رۆڵ  کــۆمــەڵ دا  ژیانی 
لە نێوان دووری و  دیکە ناشارۆمەند کەسێکە 
لێرەیە  چونکە  نزیکە،  روانگەیەک  بە  نزیکی دا. 
و دەبــیــنــرێ، لــە کــاتــێــک دا مــەودایــەکــی زۆری 
بەو  و  هەیە  دامــەزراوەکــان دا  و  نەهاد  لەگەڵ 
ئەو  ببینرێ  شارۆمەندێک  دەبــێ  کە  جــۆرەی 
نا  یان  بێگانە  شارۆمەندی  پێ ناکرێ.  هەستی 
ئاسایی  لە شارۆمەندیکی  زیاتر  ـ شارۆمەندی 
رووبەرووی خەسار دەبێتەوە و ئەو دیوارەی 
کــە لــە دەوریـــەتـــی، زۆر کــورتــتــرە لــەوەی کــە 
ســەرەڕۆی یــەکــانــی  و  مەترسی  بــە  بــەرامــبــەر 
بیپارێزێ.  کلتووری  فاشیزمی  یان  دەســەاڵت 
گەمە  ــە  ل ئــاســانــی  ــە  ب الوازە  ــۆرە  ــاکــت ئ ئـــەو 
ئــەوەی  بۆ  دەهێنرێ،  بەکار  سیاسی یەکان دا 
دیدی خەڵکی ئاسایی لە سەر کێشەکانی رۆژانە 
دوور بخرێتەوە، نا ـ شارۆمەند وەک مەترسی 
بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی دەخرێتە روو، یان 
بۆ ئەوەی ئۆپۆزسیۆن و جیابیران چاوترسێن 
نیە  شیاوتر  ناشارۆمەند  لە  کەس  هیچ  بکرێن، 

تا بکرێتە قوربانی.
شارۆمەندی  ـ  نا  دیکەی  تایبەتمەندیەکی 
ئەوەیە کە وەک تاکێکی سەربەخۆی بڕیاردەر، 
و  ناکرێ  تەماشا  جیاواز  و  ناسنامە  خــاوەن 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  و  گــرووپ  وەک  هەمیشە 
دەکرێ،  پێناسە  گشتی یەکان دا  تایبەتمەندی یە 
بــە دەگــمــەن وایــە  ــران دا  ــێ ئ لــە  تاکێکی کـــورد 
سەربەخۆ  تاکێکی  وەک  یــان  خــۆی  وەک  کە 
ئیتنی و خەسڵەتە  لەگەڵ گروپە  ببینرێ، زیاتر 
گــشــتــی یــەکــانــی دا لــێــک گـــرێ دەدرێـــتـــەوە، لە 
روانگەی گوتاری زاڵەوە ئەگەر شارۆمەندێکی 
ئەو  رێکەوت  بە  و  بدا  ئەنجام  تاوانێک  بێگانە 
گشتگیر  رووداوە  ــەو  ئ ــێ،  ب کـــورد  کــەســەش 
پــێ دەخرێنە  کــوردەکــانــی  هــەمــوو  دەکـــرێ و 
ژێر یەک چەتر، بەو دەربرینە کە ئەوە هەموو 
کوردەکانن کە تایبەتمەندی تاوانکاری یان هەیە، 
و  سەربەخۆ  شێوەیەکی  بە  کەسە  ئــەو  نــەک 

دیاریکراو.

نا  دیــکــەی  خەسڵەتێکی  بـــوون  ئۆبژێکت 
لە  بێ روح  ژمــارەیــەکــی  ـ شــارۆمــەنــدە، وەک 
ئامرازئاسا  هەڵبژاردن و گەمە سیاسی یەکان دا 
دام و دەزگــاکــان دا  لە  ــرێ،  ــی وەردەگ لێ  کەڵکی 
وەک فەرمانبەرێکی بێ هەڵوێست یان رۆبۆتێکی 
کە  هێندە  هەر  دەدرێ،  پێ  شوێنی  بێ پرسیار 
یان  دەســت  بگرێتە  بــڕیــاردەر  رۆلــی  بیهەوێ 
پۆست  ئــەوا  بکا،  دروســت  پرسیار  و  گومان 
مەترسی یەوە.  دەکەوێتە  ژیانیشی  تەنانەت  و 
مانایەیە  بــەو  نــاشــارۆمــەنــد،  ئۆبژێکت بوونی 
دەکەوێتە  و  دەمێنێتەوە  شــوێــن دا  ــاـ  ن لــە  کــە 
ئابووری یەوە،  و  سیاسی  پرۆسەی  دەرەوەی 
هەڵبەت ناکرێ پێمان وابێ کە ئەو پەیوەندی یە 
جەستەییە،  و  فیزیکی  پەیوەندی یەکی  تەنیا  بە 
ئەو پەیوەندی یە لە الیەن رایەڵکەیەکی ئاڵۆزی 
درێژە  سیستماتیک  شێوەیەکی  بە  ئیدۆلۆژی 
پەیوەندی یە  لەو  دەبــردرێ.  بەڕێوە  و  دەدرێ 

ئاڵۆزەدا دەسەاڵت و شارۆمەندە ئاساییەکان کە 
دەسەاڵت دا  لەگەڵ  هاوڕەنگیەکیان  بەشێوەیەک 
هەیە رۆڵی نێوەند دەگێرن و رۆڵی پەراوێزیش 
دەدرێ بە ناشارۆمەند، ئەو پەراوێز کردنە لە 
مەیدانە  لە  و  دەکرێ  تیۆریزە  گوتار دا  ئاستی 
جۆراوجۆرەکان دا پراکتیزە دەکرێ. بۆ نموونە 
ئــابــووری  رووی  لــە  کـــوردی یـــەکـــان  ــارە  شــ
ــزە و لە  ــەراوێ و فــەرهــەنــگــی یــەوە دەخــرێــنــە پ

سیاسەتیش دا ناتوانن رۆڵ بگێڕن.
تۆتالیتێر  واڵتــیــکــی  وەک  ــران  ــێ ئ ــەگــەر  ئ
بهێنینەوە،  نــمــوونــەیــەک  وەک  کــوردەکــان  و 
پڕ  دۆخە  ئەو  بۆ  روونترمان  دیدێکی  لەوانەیە 
واڵتــەدا  لەو  کــوردەکــان  هەبێ،  پارادۆکسە  لە 
پاسپۆرت،  و  ناسنامە  خــاوەن  ببنە  دەتــوانــن 
لــە هــەڵــبــژاردن و پــرۆســەی ســیــاســی دا وەک 
مافە  لــە  هێندێک  بــکــەن،  بــەشــداری  ئۆبجێکت 
بــەاڵم  بــکــەن،  پــراکــتــیــزە  کلتوری یەکانیشیان 
هەاڵواردنە  ئەو  رووی  ناتوانن  ئەوانە  هەموو 
و  هــۆشــیــارانــە  بــە شێوەیەکی  کــە  بــشــارنــەوە 
بەرنامە بۆ داڕێژراو هەم لە ئاستی  دامەزراوەیی 
بــەڕێــوەدەچــێ.  کــلــتــووری دا  ئاستی  لە  هــەم  و 
بۆ  پۆلیسی  و  ئەمنیەتی  روانگەیەکی  دەسەاڵت 
بە  دەرفــەت  دۆخــەش  ئەو  و  هەیە  کوردستان 
فەرهەنگیەکانی  تەنانەت  و  نافەرمی  ئاکتۆرە 
ناـ  کورتی  ــواری  دی سەر  بە  کە  دەدا  دیکەش 
ــوردان دا بــاز بـــدەن و مافە  ــ شــارۆمــەنــدیــی کـ

سەرەتاییەکانیان سنووردار یا پێشێل بکەن.
و  زەق  نموونەیەکی  لــە  بــاســەکــە  ئــەگــەر 
ئــەوا کۆڵبەری  بــکــەیــنــەوە،  کــورت  ــەرچــاودا  ب
ــاـ شـــارۆمـــەنـــدی یـــە،  ــ ــی ن ــن ــوێ ــااڵن ئـــاوێـــنـــەی ب
کۆڵبەری لە کوردستان دا بە تەنیا دەرکەوتەی 
دەرەنجامی  بەڵکو  نیە،  ئابووری  کۆنتێکستێکی 
ئەو دۆخەیە کە کورد تێیدا دەبێتە ناـ  شارۆمەند 
و دەکەوێتە ناـ شوێنەوە، ئەنجامی پرۆسەیەکی 
بێ بەری  و  دیسکریمینەیشن  دوورودرێــــژی 
ـ شــارۆمــەنــدی جــۆرێــک لە  نــا  کــردنــە، کاتێک 
ئەزموون کردنی بەرزەخە و مانەوەیە لە نێوان 
کۆڵبەریی  بــەرامــبــەردا  لــە  خـــود دا،  و  سیستم 
شوێنگە دا  دوو  نێوان  لە  کااڵیە  گواستنەوەی 
پەیوەندی یەکی  کە کۆڵبەر سەرەرای هەبوونی 
نیە،  کامیان  بە هیچ  بەو خاکەوە، سەر  روحی 
بەشدار بوونە لە بازاڕێک دا کە ئەو تەنیا هەقی 
ئۆبجێکت بوونەکەی دەخاتە گیرفانی و قازانجی 
ئابووری  بەهێزەکانی  ئاکتۆرە  وەبــەر  گــەورە 
بازنەی  نێو  هاتنە  کوردێکیش  بــۆ  ــەوێ،  دەکـ
ئەستەم  کارێکی  نێوخۆ  ئــابــووری  پــرۆســەی 
دەبێ و بەناچاری رێگەیەک تاقی دەکاتەوە کە 
دیکەدا  فۆرمێکی  لە  مەترسی یەکان  ســەرەڕای 
نــا ـ شــارۆمــەنــد بــوونــی خــۆی درێـــژە پــێــدەدا، 
شارۆمەند  ـ  نــا  دەوری  دیــوارەکــانــی  لــێــرەدا 
هێندەی دیکەش کورت دەبنەوە و ئەوجار نەک 
گیانیشی  بەڵکو  دەکرێن  زەوت  مافەکانی  هەر 
دیوێکی  کە  کۆڵبەری  مەترسیەوە.  دەکەوێتە 
دیکەی ترسناکی نا ـ شارۆمەندیه  لە نێو نەهاد 
ــان دا هــەوڵــی چــارەســەری بۆ  ــ ــەزراوەک ــ و دام
پێ نادرێ  ئەوەی  دەرفەتی  کۆڵبەریش  نادرێ، 
کە بگەڕێتەوە یان بیگەڕێننەوە بۆ ئەو پرۆسە 
بێ سپەری  هەیە،  ئێران دا  لە  دادوەریــەی  بەناو 
کۆڵبەر لە ئاست هێژموونی بێڕەحمی سیستم دا 
وادەکا کە سەربازێکی ئاسایی سەر سنوور لە 
یەک کات دا تاوانبار بوونی کۆڵبەر دەستنیشان 
بکا، سزاکەی بۆ دیاری بکا و جێبەجێشی بکا. 
ئەو نموونەیە کورتکراوەی ئەو کەشە ئەمنیەتی 
کوردستان دا  هەموو  بە سەر  کە  پۆلیسیەیە  و 
زاڵە، تا باری نائاسایی و پۆلیسی لە کوردستان 
بەردەوام بێ، دیوارەکانی دەوری ناـ  شارۆمەند 
کورتتر و لەرزۆکتر دەبن، بە پێچەوانەشەوە تا 
دەسەاڵت  دڵخوازی  مۆدێلی  شارۆمەندیی  ـ  نا 
ئەوا  ئیتنیکی،  گروپێکی  کردنی  پێناس  بۆ  بێ 
رەوایەتیی بە درێژکردنەوەی باری نائاسایی و 

میلیتاریزەکردن دەدرێ.

ناـشارۆمەندی

سۆران عەلیپوور

ــەوە  ــ ــەک ــ الی ــە  ــ ل ــەر  ــ ــەگ ــ ئ  ،،
شارۆمەندی دەرفەتێکە بۆ گەیشتن 
بە مافەکان و ئەنجامدانی ئەرکەکان 
ــەوە لە  لــە چــوارچــێــوەی یــاســادا، ئ
الیەکی دیکەشەوە نا  ـ شارۆمەندی 
ئــامــرازێــکــی کــاریــگــەرە بــە دەســت 
دەسەاڵتەوە بۆ خستنە ژێر پرسیار، 
کردنی  پیشێل  و  ســنــووردارکــردن 
مافی تاکەکەن بە بیانووی جیاوازی 
یان  نــەتــەوە  پێست،  رەنــگــی  ئایین...،،وەک 

،، مەبەست لە نا ـ شارۆمەندی 
لەو وتارەدا ئەو کەسەیە کە دەکەوێتە 
بە  ســتــراکــتــۆرەوە،  و  نــێــوان شوێن 
لە  شوێنێک  لە  دەبــێ  جەبرێک  پێی 
و  زمانی  خەسڵەتە  ئەو  و  بێ  دایــک 
ئیتنیکیانە بگوازێتەوە کە لە باوانەوە 
ــەوەش  ــۆی بــەجــێ دەمــێــنــێ، هــەر ئ ب
نێو  بێتە  لـــەوەی کـــە  رێــگــر  دەبــێــتــە 
لەگەڵ  کە  دیاریکراوە  ستراکتۆرێکی 
جیاوازبوونەکەی دا کێشەی بنەڕەتیی 
ــە الیـــەکـــەوە نــاتــوانــێ  ــە، ئـــەو ل ــەی ه
دەسبەرداری خەسڵەتە خودی یەکانی 
ــکــەشــەوە هــەر  ــە الیــەکــی دی بــێ و ل
ــە ســنــووری  ــن ئـــەو خــەســڵــەتــانــە دەب
ــەوەی لـــە پــێــکــهــاتــەی  ــنـ ــتـ ــسـ سیاسی،،دوورخـ

،،  کۆڵبەری ئاوێنەی بااڵنوێنی 
ــەری لە  ــب ــاـ شــارۆمــەنــدی یــە، کــۆڵ نـ
دەرکــەوتــەی  تەنیا  بە  کــوردســتــان دا 
بەڵکو  نیە،  ئــابــووری  کۆنتێکستێکی 
کورد  کە  دۆخەیە  ئــەو  دەرەنجامی 
تێیدا دەبێتە ناـ  شارۆمەند و دەکەوێتە 
پرۆسەیەکی  ئەنجامی  شوێنەوە،  ناـ 
و  دیسکریمینەیشن  بێ بەری کردنە،،دوورودرێــــژی 
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لە  سیاسی  رێــکــخــراوی  لــە  فۆڕمێکە  »دەوڵـــەت 
پێناسە  لە  کە  ئیدەیەک  رێکخراوه کانی تردا«،  نێوان 
حقووقی یەکانی  پێناسە  وەرگیراوە.  حقووقی یەکەی 
گرتووە:  بنەما  بە  پێوەری سەرەکی یان  دەوڵەت سێ 
ئەو  پێی  بە  هەر  سیاسی.  دەسەاڵتی  و  خەڵک  خاک، 
بنەمایانە ئەمڕۆکە زیاتر لە 1٩٠ دەوڵەت لە جیهان دا 
سیاسی  رێکخراوی  لە  فۆڕمە  ئــەو  هەیە.  بوونیان 
بەرچاو  لە  باشترینیان  وەک  و  کراوە  پەسند  ئەمڕۆ 
لە  دەوڵــەت  لە  ئەرێنی یە  هەڵسەنگاندنە  ئەو  گیراوە. 
هەمان  کە  دەبینرێ  وێبێر«دا  »ماکس  بیرۆکەکانی 
سیاسیی  ــکــی  ــێ گــرووپ ــو  ــ وەک ــە  ــڕن ــۆدێ م ــی  ــەتـ دەوڵـ

سەرووتر.
تیئۆری  ئەلمۆند«  »گابریێل  1٩٦٠دا  دەیــەی  لە 
ــە پــێــی  وابـــوو  ــی هــێــنــایــە بـــەر بـــاس، ک ــدن ــەرەســەن پ
ئیتر  و  جیهانی  مۆدێلێکی  بە  بووە  دەوڵــەت  مۆدێلی 
ئەو  هەروەها  نیە،  دیاریکراوە  شوێنێکی  بە  تایبەت 
مێژوویەکی  وەکوو  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگەی  مێژووی 
بۆ  نەریتی یەوە  کۆمەڵگەی  لە  تێپەڕین  دیاریکراوی 
ئەو  پێی  بــە  بــەربــاس،  هێنایە  دەوڵــەتــی  کۆمەڵگەی 
هەبوونی  بۆ  دەبــێ  کۆمەڵگاکان  هەموو  تیۆری یە، 

بدەن. هەوڵ  سیاسی  ئیدەئالی  دەوڵەتێکی 
سازمانی  مۆدێلی  لەبەرچی  و  چلۆن  بــەاڵم 

گرت؟ دەوڵەت شکڵی  سیاسیی 

ــە راســتــی دا زۆر کــۆمــەڵــگــه  هــەن کــە خــاوەنــی  ل
دەوڵەت نین، لە زۆر جێگاش کە دوڵەت هەیە پێشتر 
هەندێک  بــە  پشت  بکرێ  لــەوانــەیــە  نــەبــووە.  بــوونــی 
ببەسترێ  ئەو مێژوونووس و کۆمەڵناسانە  بەرهەمی 
کە کەمتر ورد دەبنەوە سەر رووداوە مێژووییەکان، 
بەاڵم لە راستی دا ئەوە پڕۆسە سیاسی یەکان و مەنتقە 
سیاسی یەکانن کە ئەمڕۆ بوون بە تایبەتمەندی یەکانی 
کۆمەڵناسی  ئێلیاس«  »نۆبێر  دەوڵـــەت.  پێکهێنانی 
دینامیکی  کتێبی  لە  خۆی  لێکدانەوەکانی  لە  ئاڵمانی 
ــە  ــەت ــە کــە دروســتــبــوونــی دەوڵ رۆژئـــــاوادا پــێــی  وایـ
لە  بە  پلە  پلە  دەری  هاتنە  بەرهەمی  رۆژئاواییەکان، 
سیستمی فیۆدالی نێو سنوورەکانی ئیمپڕاتۆری رۆمی 
رۆژئاوا بوو. ئەو پێی  وایە کە دروستبوونی دەوڵەت 
و  هەڵوەشان  دووالیەنەی  پڕۆسەیەکی  لە  بریتی یە 
کۆنتڕۆڵی  پێکهاتەکانی  دووبـــارەی  رێکخستنەوەی 
کە  دەدا  نیشان  ئــەوە  لێکدانەوە  شێوە  ئــەم  زەوی. 
بەرهەمی  نە  و  مێژوویی  پێویستی یەکی  نە  دەوڵەت، 
ئەوەی کە  بــووە.  ــژراو  داڕێ لەپێشدا  ستراتێژی یەکی 
ئەنجامی  دەوڵــەت  کە،  ئەوەیە  دەدا  نیشانی  ئێلیاس 
لە  تێکەڵەیەک  بــووە،  مرۆڤ  کــردەوەی  زنجیرەیەک 
لە  یەک  دوای  لە  یەک  شێوەی  بە  کە  رووداوەکـــان 
یەکتر گرێدراون و بەرەبەرە بوون بە هۆی پێکهاتنی 

دەوڵەت.
فیۆدالی و چڕبوونەوەی  لە سیستەمی  دەر  هاتنە 
ــە ئــەنــجــامــی  ــیـــۆدالـــی لـ دەســـــــەاڵت: ســیــســتــەمــی فـ
٤٧٦ی  ساڵی  لــە  رۆم  ئیمپڕاتۆریی  هەره سهێنانی 
لەت  سیستمە  ئەو  تایبەتمەندی  کایەوە.  هاتە  زایینی 
فەرمان پێکردن  دەسەاڵتی  بوو،  دەسەاڵت  لەتبوونی 
پەیوەندی بە خاوەندارێتی زەوی یەوە هەبوو. کەسێک 
کە خاوەنی زەوی یەک با، مافی ئەوەی هەبوو فەرمان 
بە هەموو ئەو کەسانە بکا کە نیشتەجێی ئەو زەوی یە 
لەو  بوو.  میراتی  دەسەاڵتەش  ئەو  هەروەها  بــوون. 
لێکگرێدراوی  سیستەمێکی  پێچەوانەی  بە  سیستمەدا 
خاوەنی  دەسەاڵتەکان  لەتە  لە  یەک  هەر  هیرارشی، 
ناوەندی  دەسەاڵتێکی  و  بوون  ئۆتۆنۆمی  لە  جۆرێک 
بسەپێنێ  ئەوانی تردا  بە سەر  کە خۆی  نەبوو  بوونی 

زۆرێک  لێ بکەن.  پەیڕەوی  جۆرێک  بە  ئەوانی تر  یان 
ــان کــە بــە شــێــوەی تــیــۆری دەســەاڵتــی  ــاشــاک لــە پ
لە  بەهێزتر  کــردەوە  بە  بــەاڵم  هەبوو  سەرووتریان 
الوازبوونی  دوای  تەنیا  نەدەبینران.  ئەربابەکانی تر 
ــی  دەســەاڵت ــەوەی  ــوون ــب ــەم ک و  ــی  ــۆدال ــی ف سیستمی 
دەوڵەت خۆش  پێکهاتنی  بۆ  رێگا  کە  بوو  ئەربابەکان 

بوو.
 بەاڵم لەبەر چی و چلۆن ئەو دەسەاڵتانە الواز 

بوون؟
ــی ئــابــووری  ــووری: گــەشــەکــردن ــابـ ــەری ئـ ــت ــاک ف
ــوون و  ــ هــۆکــارە ســەرەکــی یــەکــانــی الوازب لــە  یەکێک 
فیۆدالەکان  نێوان  سنوورەکانی  کەمڕەنگبوونەوەی 
نێوان  لە  کااڵ  گۆڕینەوەی  و  مامەڵە  تایبەت  بە  بوو 

دانیشتوان دا.
هۆکارەکان،  لە  دیکە  یەکێکی  نیزامی:  فاکتەری   
رەکابەری نیزامی بوو. مەیل و ئیرادەی ئەربابەکان بۆ 
کۆمەڵێک  کە  وایکرد  قەڵەمڕەوی خۆیان  فراوانکردنی 
کۆمەڵێکی تر،  دەسەاڵتی  ژێر  بکەونە  ئەربابەکان  لە 
ئەوەش بووە هۆی ئەوەی کە بەرباڵویی دەسەاڵتەکان 
کە  پاشا  رکابەری یانەدا  لەو  بێتەوە.  کەم  وردەوردە 
ئیمتیازێک  بەاڵم  بوو،  دیکە  ئەربابەکانی  وەکوو  هەر 
کە هەیبوو ئەوە بوو کە لە نێوان ئەربابەکانی دیکەدا 
کۆنەوە  لە  کە  بــوو  پیرۆز  کەسایەتی یەکی  خــاوەن 
بۆی مابۆوە، ئەوەش یارمەتیدەری بوو کە کۆمەڵێک 
بن.  پاشا  دەســەاڵتــی  بــە  پەیوەست  ئــەربــابــەکــان  لــە 
بێ  بەهێزتر  وردە وردە  تــوانــی  پاشا  شێوەیە  بــەو 
کە  دابــمــەزرێــنــێ  دەســـەاڵت  سیاسیی  ناوەندێکی  و 
پڕۆسەی  گرتبوو:  لەخۆ  پاوانکردنی  پڕۆسەی  دوو 
رێکوپێکی  شێوەیەکی  لە  پێکهاتبوو  کە  ماڵی  پاوانی 
ئەویش  کۆنەکان،  شێوە  لە  بوو  جیاواز  کە  داهــات 
داهاتی  بەرزبوونەوەی  هۆی  بــووە  کە  بوو  ماڵیات 
خزمەتیان  ئەربابانەی  بەو  پاداشت  پێدانی  و  پاشا 
زەوی  شێوەیەک  هیچ  بە  پاشا  ــارە  دی دەکــرد،  بــەو 
وەکـــوو پــاداشــت نــەدەبــەخــشــی. پــڕۆســەی دووهــەم 
ــە هـــۆی ئـــەوەی  ــوو، ب ــی نــیــزامــی بـ ــاوان ــڕۆســەی پ پ
ژێر  بهێنێتە  ئەربابەکان  زۆریــنــەی  توانیبووی  شا 
توانای  ئەربابەکانی تر  لە  هیچکام  خۆی،  دەسەاڵتی 
زۆربەیان  و  نەبوو  لەگەڵی دا  رووبەڕووبوونەوەیان 
شا  دەسەاڵتی  بە  پەیوەست  و  دەبوون  تەسلیم  خێرا 
بوو  پڕۆسەیە هەرکامیان خۆراک  ئەو دوو  دەبوون. 
مووچە  ماڵی  پاوانی  کە  رووەوە  لــەو  ئــەوی تــر،  بۆ 
دەکــرد،  دابــیــن  نیزامی  هێزی  پێداویستی یەکانی  و 
بۆ  بوو  زەمانەتێک  نیزامی  هێزی  بەرامبەریش دا  لە 
بەرە بەرە  رێکوپێک.  شێوەیەکی  بە  ماڵیات  وەرگرتنی 
و  کــار  هەموو  دەبــوایــە  ئەربابەکان  کە  لێهات  وای 
بوایە  شا  بەرژەوەندیی  راستای  لە  کردەوەیەکیان 
بوونی  بــەرفــراوان  هــۆی  بە  ــر  دوات کە  خۆیان  نــەک 
لەو  کۆمەڵێک  شاوە،  الیەن  لە  بەڕێوەبردن  ناوچەی 
لــە نێو  نــوێــنــەری شــا  ــار و  ــژک ئــەربــابــانــە وەک راوێ
ناوچە جۆراوجۆرەکان دەستنیشان کران، کە  خەڵکی 
دوای دامەزراندنی پاشایەتی، ئەربابەکان جێگەیان بە 
ئەوانیش  تایبەت گیرایەوە کە  ئایینی و  زانا،  کەسانی 
لە نێو شووڕای جۆراوجۆر بۆ مەسەلەی جۆراوجۆر 
و  دەرەوە  ماڵی،  کــاروبــاری  وەکــوو  دران  سازمان 
سیستەمی  نــوتــفــەی  یــەکــەم  ــە  ــان شــووڕای ــەو  ئ هــتــد. 

بەڕێوەبردن بوون کە دواتر پەرەیان پێدرا.
ــە پـــڕۆســـەی دروســتــبــوونــی  ــکــە ل قــۆنــاغــێــکــی دی
کە  بــوو  سیاسی  تواناسازیی  پەرەگرتنی  دەوڵــەت، 
لە  جیا  و  تایبەت  کردەوەیەکی  بە   کرد  سیاسەتی 
ئابووری  و  نیزامی  ئایینی،  کۆمەاڵیەتی،  کردەوەکانی 
کە ئەوەش دوو رێچکەی گرتە بەر: یەکەمیان هێنانە 
دووهەمیان  و  بوو  کەسیی  مڵکی  لە  دەسەاڵت  دەری 
جیاکردنەوەی لە ئایین بوو. بزووتنەوەی تواناسازی 
خاوەندارێتی  نێوان  لە  بوو  جیاکردنەوە  پڕۆسەیەکی 
شەخسیی  مڵکی  واتە  گشتی،  خاوەندارێتی  و  کەسیی 
لــەگــەڵ  ــەوەش  ــ ئ پــاشــایــەتــی،  گشتیی  مــڵــکــی  و  شــا 
ــەوەی  ــێــوەنــدی دا بـــوو، لــەبــەر ئ دێــســانــتــڕاڵــیــزم لــە پ
پاشایەتی  دەسەاڵتی  ناوەندەکانی  زۆربوونی  لەگەڵ 
لە  بـــەرەبـــەرە  جــیــاجــیــاکــانــی واڵت، شــا  ــە شــوێــنــە  ل
بەڕێوەبردنی راستەوخۆ دوور بۆوه  و ئیتر کۆمەڵێکی 
دەکرد.  شایان  نوێنەرایەتیی  بەرباڵو  ناوەندی  زۆر 
لەگەڵ  فکریشیان  خۆراکی  هاوکات  ــە  رووداوان ئەو 
بیرۆکەی  بیرمەندانی  لە  کەس  دوو  بەتایبەت  بــوو، 
لە  بریتین  زایین  شازدەهەمی  ســەدەی  لە  ــەت  دەوڵ
کەسانێک  یەکەم  ئەوان  کە  »بودن«  و  »ماکیاڤێلی« 

هێنا. بەکار  دەوڵەتیان  بوون چەمکی 
مەسیح  ئایینی  ئایین دا:  بەرامبەر  لە  تواناسازی 
کۆمەڵگه ی  بــەســەر  خــۆی  چــوارەمــەوە  ســـەدەی  لــە 
دەسەاڵتی  و  کلیسا  ــر  دوات سەپاندبوو،  رۆژئـــاوادا 
سیاسی بۆ بەرژەوەندیی خۆیان کەوتنە نێو پەیمانێکی 
ــەمــەوە پــاشــای  دووالیــــەنــــەوە، لــە ســــەدەی هــەشــت
نوێنەری  وەک  و  دەســـەاڵت  ســەر  هاتنە  مەسیحی 
بەوشێوەیە  دەکــرد،  حوکمیان  زەوی  سەر  لە  خودا 
هەم دەسەاڵتی پاشا پاریزراوتر ببوو، هەم کلیساکان 
پشتیان  ئایینەکانی تر  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە  بۆ 
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سێلەکە رەسووڵ 
رەوتیئیسالمیسیاسیورێکخراوەگرینگەکانی

لەئێراندا)بەشیپێنجەم(

پێکهاتنی  ــڕۆســەی  پ ،،هەرچەندە 
ــاوا  رۆژئ بەشەکانی  هەموو  لە  دەوڵــەت 
یەک ریتمی بنەڕەتی یان نەبووە بەاڵم بەو 
سازمانی  فۆڕمێکی  هەموویان  حاڵەش 
کە  هەیە  دەوڵــەت  نــاوی  بە  هاوبەشیان 
سێ تایبەتمەندیی سەرەکی لەخۆ دەگرن: 
کــردەوەکــان  کــردنــی  بەتایبەتی  یــەکــەم، 
بەناوەندکردنی  ــەم،  دووهـ پیشەکان.  و 
نۆڕمەکان.  هیرارشیکردنی  بە  و  ئیجبار 
و  دەسەاڵت  کردنی  بەدامەزراوە  تاک،،سێهەم،  البردنی دەسەاڵتی 

ئه نجومه نی دژی به هاییه ت )حوججه تییه(  
ئێران دامه زرێ، که سانێکی روحانی و غه یره  روحانی به اڵم  له    پێش ئه وه ی رێکخراوی دژی به هاییه ت 
به ڕواڵه ت  رێکخراوێکی  دامه زرانی  ئەوان  بۆچوونی  به   ده کرد.  بەهاییان   لە  نکوڵیان  ئیسالمی،  ده مارگرژی 

خێرخوازی دژی بەهایی، مه زهه بی شیعه ی به هێزتر و چوارچێوەی تێکۆشانیان بەربه رین تر دەکرد.  
 له  دوایین ساڵه کانی ده یە ی 1٣٢٠ی هەتاوی دا، به هاییه کان به شێوه ی ئاشکرا و به  پشتیوانی ده وڵه ت، چاالکی یان 
ئه نجام ده دا. روحانییه تی شیعه به توندی له و مه سه له یه  ناره حه ت بوون.  ئه وان شاهیدی په ره گرتوویی ئه و  
فیرقه یه ش بوون و پێویستیان به  رێکخراوێک و تەشکیالتێک هەبوو که  له گه ڵ کارتێکه ری)نفوذ(ی به هاییه ت دا، 

خه بات بکا.
 - نوذری، عزت الله ، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، شیراز، نوید شیراز، 1٣٨٠، ص1٤٠ -  

 دوای سەرکەوتنی کوودتای شوومی ٢٨ ی گه الوێژی ساڵی 1٣٣٢ )1٩٥٣( ، زۆربه ی چاالکانی سیاسی 
له گه ڵ هه رچه شنه  جموجۆڵێکی  له  تێکۆشان هه ڵگرت. وه زعه که   به شێوه یه ک بوو که  و مه زهه بی ده ستیان 
دژی حکوومه ت به  توندی هه ڵسوکه وت ده کرا. له و هه لومه رجه دا، به شێک له  هێزه  ئیسالمی یەکان روویان له  

خه باتی نا سیاسی و به تایبه ت فه رهه نگی و مه زهه بی کرد.
- هه مان سه رچاوه  الپه ڕه کانی 1٤٠ و1٤1 -

ئایەتوڵاڵ برووجێردی – مه رجه عی شیعه کانی ئه وکاتی-، به  تێکه اڵوبوونی روحانی یەکان له گه ڵ سیاسیه ت 
موخالیف بوو. ئه و ته نیا جارێک چاالکی یه کی سیاسی له  دژی به هاییه ت له ساڵی 1٣٣٤ )1٩٥٥(، ئه نجام دا.

- کدیور، جمیله ؛ تحول گفتمان سیاسی در ایران، تهران، طرح نو، 1٣٧٨، ص٣٥٨ -
ئەنجومەنی حوججەتییە، لە الیەن روحانی یەکی مامۆستای حەوزەی عیلمەی مەشهەد بە ناوی شێخ »محمود 
ذاکر زادەی توالیی« ناسراو بە شێخ »محمود حلبی« دامەزرا. حەڵەبی له کاتی الوی دا، خه تیبێکی ناسراو و 
چاالکی سیاسی له  مه شهه د بوو  و له  رادیۆی ئه و شاره دا، قسه ی ده کرد. گرینگترین کاری حه ڵه بی له  دوای 

خه رمانانی 1٣٢٠)1٩٤1( دا، دژایه تی له گه ڵ به هاییه کان له  تریبوون و شوێنه کانی قسه  لێکردنی بوو.     
شێخ مه حموود حه ڵه بی له گه ڵ هاوپۆلێکی- لە فەقێ یەتی دا-، به  ناوی سه ید عه بباسی عه له وی – له  الیه ن 
مامۆستاکه یان، میرزا مێهدی ئیسفه هانی-، راسپێردران لێکۆلێنه وه  له سه ر به هاییه ت بکه ن. له  به دواداچوونی 
ئه و مه سه له یه دا، عه له وی ده بێته  به هایی و حه ڵه بیش ئیحساسی مه ترسی پتر له  الیه ن به هاییه کان ده کا و 

ده بێته  دژی به هایی و ئه نجومەنێک  داده مه زرێنێ.
- ویکی پێدیا-

ئه و ئەنجومەنە سەرەتا، به ناوی ئه نجومه نی دژی به هاییه ت له  ساڵی 1٣٣1)1٩٥٢(  لە مەشهەد دامه زرا. 
پاشان له  ساڵی 1٣٣٦)1٩٥٧( به  نووسینی پێڕه و)ئه ساسنامه (، به  ناوی »انجمن خیریه ی حجتیه ی مهد وی«، 

چاالکی ده ست پێکرد.
و  جه عفه ری  مه زهه بی  و  ئیسالم  دینی  ته بلیعی  ئه نجومه نه ،  ئه و  دامه زرانی  له   ئامانج  پێڕه وەکەی دا،  له  
له   خاڵه  گرینگه کانیشی دا، به   له  به شێک  له و، به پێی پێویستی یه کانی زه مان راده گه یه ندرێ.  دیفاعی زانستی 
ده خاڵه ت نه کردن له  سیاسه ت دا و به رپرس نه بوونی  له  ئه ندامه کانی- ئه گه ر کاری سیاسی بکه ن-؛ هه روه ها 

چاالکی یه کانی خۆی له  چوارچێوه ی یاسای واڵت دا، له  به رچاو دەگرێ، ئاماژه  کراوه . 
- سایت، آیندەء  روشن-

 یه که م جار پڕۆژه ی حه ڵه بی له  مه شهه د به ڕێوه  چوو. پێشکه وتن له و شوێنه  جێی ئومێد نه بوو. ماوه ی ٦ 
مانگی پێچوو هه تا حه ڵه بی توانی یه ک خوێندکاری جیدی دا مه زرینێ و په روه رده ی بکا. حه ڵه بی هاته  تاران و 
له گه ڵ وه زعێکی باش به ره وڕوو بوو. سه ره تا ژمارەیەک قوتابی بازاڕی و کاسبکارانی مه زهه بی  کۆ کرده وه . 
ئه وان توانیان له نێو قوتابیانی زیرک و خوازیاری مه کته بی دینی له  راده ی دواناوه ندی)دەبیرستانی سیکل بۆ 

سەرێ( دا، که سانێک بۆ الی خۆیان راکێشن.

بیروڕا
بیروبۆچوونی ئه نجومه نی حوججه تییه  شتێک زێده تر له  بیروڕای شیعه  نییه . ئه وان بڕوایان به  1٢ ئیمامی 
دوای محەممەد پێغه مبه ر هه یه و دوازده هه مین ئیمام به  زیندوو ده زانن و به  ناوی »ار جمند مهدی« ده یناسن . 
بەاڵم ئه وان موخالیفی دامه زرانی حکوومه تی ئیسالمی و ده خاڵه تی زانایانی دینی له  سیاسه ت دا بوون. - به  
پێی به ڵگه ی، » جلد ٨ ی کافی، ص، ٢٩٥ و »وسایل الشیعه » ج 1٥ ص ٥٢ و »مشترک الوسایل« ج 11، ص 
٣٤.-  و به  پێێ« رایت« )ئااڵ(، پێیان وابووه  که  هه ر ئااڵیه کی ده وڵه تی ئیسالمی، پێش هاتنی ئیمامی زه مان 
به رز بێته وه  سه رکه وتوو نابێ، چونکە خاوەنەکەی )طاغوت( یە. هه روه ها به  پێی به ڵگه  و ره وایه ته کانی »امام 

صادق«، دامه زرانی حکوومه تی ئیسالمی ته نیا له  زه مانی مێهدی دا دروسته.
چونکه   بۆ؟  نیه .  جیهادی  زه مــان دا،  ئیمامی  غه یبه تی  زه مانی  له   شیعه   حه ڵه بی:  شێخ  بۆچوونی  پێی  به    
سیاسه تی  حوججەتییە  ده رنــایــه .    راســت  بــێ؛  پاک)معصوم(   ده بــێ  ئیسالمی  حاکمی  کــه :  بۆچوونه   ئــه و 

چاوه ڕوانی)انتظار(یان پێ دروستتر بوو.  

چوارچێوه )ساختار(
چوونه   ئه نجومه ن،  ــوزان(ی  آم نو  فێرکراوان)  تازه   دوویه می  جیلی  هه تاوی دا،  ی   ٤٠ ده یــه ی  دوای  له    
ئاڵۆگۆرێکیان  له  سه ره تای1٣٥٠ دا،  دا.  ئه نجومه ن  مۆدێڕنیزە و ستانداردکردنی  بۆ  هه وڵیان  زانستگاکان و 
پێک هێنا و کاره کانیان دابه ش کرد. دوای ئامووزش سه باره ت به  به هاییه ت و ئیالهییات، چوونه  نێو گرووپه  
لێزان)تخصصی(ه کان. بۆ وێنه  حوسینییەی ئیر شاد- کە لە ساڵی1٣٤٦)1٩٦٧( دامەزرا- . له وه ێ دەمەتەقەیان 
له گه ڵ ته بلیغات چی یه کانی به هایی ده کرد و داوایان لێ ده کردن، ببنه  موسوڵمان. مه به ستیان پووچه ڵ کردنه وه ی 

چاالکی به هاییه کان بوو. ئه نجومه ن، چه ند گرووپی پێک هێنابوو که  بریتی بوون له: 
گرووپی ده رس گوتن و نووسین: ئه و ده سته یه ، نووسراوه کانی ئه نجومه نیان به شێوه ی تایپ و پۆلیکۆپی بۆ 
پۆله کانی ئه نجومه ن ده نارد. پۆل)کالس (ه کان، حه وتووی جارێک له  ماڵه  ئه ندامه کان له  سه رانسه ری ئێران دا، 
به ڕێوه  ده چوون. نووسراوه کان بۆ ماوه ی حه وتوویه ک ده درا به  ئه ندامه کان و لێیان وه رده گێرا وه . ئه ندامه کان 

ئیزنیان نه بوو نووسراوه کان نیشانی خه ڵک بده ن یان باسیان له سه ر بکه ن.
به هۆی  ده دا  هه وڵیان  ده کــرد؛  قسه یان  جۆراوجۆره کان  شوێنه   له   حه وتوانه ،  ئەوان  قسەکردن:  گرووپی 
ئه وان  بن.  چاالک  له وێ  و  به هاییه کان  نێو  بچنه   پێنجه م،  ی  »ستون«  وه ک:   لێکۆڵینه وه )تحقیق(  گرووپی 
ده یانتوانی به ئارامی و له  نێو  پله  جۆراوجۆره کانی به هاییان دا، جێ بگرن. به وجۆره  بێ ئه وه ی به هاییه کان پێ 

بزانن، ژماره یه ک له  ئه ندامەکانیان ببون به  موبه لیغانی مه زهه بی!؟
لێکۆله ر،  و  مامۆستا  چــاالک،  سوخه نڕان،  وه ک،  ئه نجومه ن:  ارشــد(ی  سه روو)متخصصان  پسپۆڕانی 

ده ناسێندران. ئه وان له  کۆبوونه وه کانی حه وتوانه دا، دوو ئه رکیان پێ ده سپێردرا:
1- کۆکردنه وه ی زانیاری له سه ر دژکردوه ی به هاییه کان.

٢- گرتنه  پێشی وه زعییه تی به ربه ره کانی، به  خۆپارێزی  له  باسه کان دا.
چاالکی یه کانی ئه نجومه ن، رێکخراوه که یانی به ربه رین کرد.  دوای ماوەیەک له  سه رانسه ری ناوچه  شیعه  

نشینه کانی ئێران و واڵتانی پاکستان و هیندوستانیش، حوججەتییە په ره ی گرت.
 له  کاتی دامه زرانی ئه و ئه نجومه نە دا،  هه تا سه ره تای ساڵی 1٣٥٠ - نزیکه ی ٢٠ ساڵ-، زۆربه ی به ڕێوه به رانی 
کۆماری ئیسالمی له  فێرکارییە کانی ئه و ئه نجومه نه،  که ڵکیان وه رگرتوه . هه روه ها، ئه و رێکخراوه یه  له  ماوه ی 
هه ڵسووڕانی دا، جێگه ی په سندی » مه رجه عه کانی شیعه » بوه . پاساو هێنانه وه  بۆ ئه و کاره ی ئایه توڵاڵکان له  
پاشان، ئه وە بوو  که  : چونکه  که س پێش بینی نه ده کرد، رێژیمی شا بڕووخێ، چاالکی دژی به هاییه ت، دیتوانی 

کارێکی، باش و به سوود و له  ریزی پێشه وه ی ئه رکه کان بێ.
    سایت آینده ء روشن- -



رۆژنامەی9 ژماره : 686  31ی گەالوێژی 1395  _ 21ی ئاگۆستی 2016
سیاسی

ساڵ   ٧1 ئــەمــســاڵ،  ــژی  ــەالوێ گ ٢٥ی 
ــی حــیــزبــی دێــمــۆکــراتــی  ــەن ــەم بـــەســـەر ت
کوردستان دا تێدەپەڕێ. ٧1 ساڵەی تەمەنی 
دەرفەتەمان  ئەو  دەبێ  سیاسی  حیزبێکی 
ــە کــاتــی نــرخــانــدی  ــە ل ــۆ بــرەخــســێــنــێ ک ب
بە  کەمتر  رۆڵــی  حیزبەدا،  ئــەو  مــێــژووی 
کاتێ  کەواتە  بدەین.  عاتیفی یەکان  هۆکارە 
٧1 ســاڵــەی حیزبێکی  مــێــژووی  لــە  ــاوڕ  ئ
دوو  لەسەر  پێویستە  دەدەینەوە،  سیاسی 
شت ساغ بینەوە: تێروانینی رۆمانتیکانە و 
لێکۆڵینەوەی مێتۆدۆلۆژیانە. کاتێ باس لە 

تێروانینی رۆمانتیکانە دەکرێ سروشتی یە 
ــیــنــی  ــی دا تــێــڕوان ــشـ ــەریـ ــبـ ــەرامـ ــە بـ ــە لـ کـ
رەخــنــەگــرانــەش هــەبــێ. ئــەگــەر روانــگــەی 
عاتیفی و رەخنەگەرانە وەک ماف رەچاو 
بکەین، ئەوا زۆر سروشتی یە کە ئەو مافە 
دەڕواننە  چۆن  کە  بدەین  ال  هــەردوو  بە 
دیاردەکان، بەاڵم کاتێ باس لە لێکۆڵینەوە 
دیکەدا  کانسێبتێکی  لەگەڵ  ئیدی  دەکەین 
مێتۆدە،  لێکۆڵینەوە  دەبینەوە.  بــەرەوڕوو 
پالنداڕێژراوە،  و  سیستماتیک  پرۆژەیەکی 
سوود  دەبەستێ،  داتــا  و  فاکت  بە  پشت 
لە دیزاین و تیۆر وەردەگرێ و هتد. ئەم 
فاکتۆرانە پێمان دەڵێن کە کاری لێکۆڵینەوە 
لە  درێــژخــایــەنــە،  و  ــورس  ق پرۆسەیەکی 
بە  کە  هەیە  ئەوەش  مەجاڵی  هەمان حاڵ دا 
پێی زانیاریی نوێ یاخۆ میتۆدی نوێ رەت 
لێکۆڵینەوە  وتارە  ئەم  هەڵبەت  بکرێتەوە. 
و،  شرۆڤەکارانەیە  بابەتێکی  بەڵکە  نییە، 
پێویستە  دەکــەیــن  شرۆڤە  لە  بــاس  کاتێ 
روونی بکەینەوە کە لە چ گۆشەنیگایەکەوە 
ئـــــاوڕ لـــە مـــێـــژوو یـــاخـــۆ دیــــاردەکــــان 
ئێمە  شرۆڤەکاری دا  کاری  لە  دەدەینەوە. 
دەبــیــن:  ئاشنا  گۆشەنیگادا  دوو  لــەگــەڵ 
واتە  کۆگنێتیڤانەیە؛  شرۆڤەیەکی  یەکەم 
دیــاردەکــان وەک ئــەو جـــۆرەی کــە هەن 
شرۆڤەیەکی  ــەم  ــ دووه بــکــرێــن،  شــرۆڤــە 
ئەو  وەک  دیاردەکان  واتە  نۆرماتیڤانەیە؛ 
بکەین.  شرۆڤە  ببێ  دەبوایە  کە  جــۆرەی 
خۆخەریک  مــەتــرســی یــەکــانــی  لــە  یەکێک 
لــەوەدایــە  نۆرماتیڤ  شــرۆڤــەی  بە  کــردن 
لەبەرچاو  ــان  ــ رووداوەک کۆنتێکستی  کە 
ناگرێ و هەروەها لە پێشەوەی سەردەمی 
دیاردەکان دا دەڕوا. ئەم وتارە هەوڵدەدا بە 
شرۆڤەیەکی کۆگنێتیڤانە ئاوڕ لە دیاردەی 
بداتەوە  پارادایمی«  »دەروون  رەخنەی 
ــی چــارەنــووســســازی  کــە دوو جــار رۆڵـ
ئــەوەی  بۆ  هــەبــووە.  حــدک دا  مێژووی  لە 
ــێ،  ــر ب ــوارتـ ــەمـ ــە هـ ــ ــژارەک ــ ــنـــەی م ــیـ زەمـ

کــورت  باسێکی  دەدەم  هـــەوڵ  ــا  ســەرەت
حیزب  زەروورەتــی  و  »ماهیەت«  لەمەڕ 
یاخۆ  »کــارکــرد«  دواتــر  بــکــەم.  بەگشتی 
بخەمە  سیاسی  حیزبی  فۆنکسیۆنەکانی 
ــە کــارایــی  ــاس ل ــار بـ ــ بـــەربـــاس و، دواجـ
وەک  ــمــی«  ــارادای پ »دەروون  ــەی  رەخــن
کردنی  چــاالک  بــۆ  گرنگ  پێشمەرجێکی 

نیهادە سیاسی یەکان بکەم.

و  کۆمەڵناس   )1٩٨٧( روکــان  ستاین 
ــی  ــ زەروورەت نــۆروێــژی،  سیاسەتناسی 
ــجــامــی  دەرەن وەک  ــزب  حــی ــی  ــ ــەزران ــ دام
پێناسە  کۆمەاڵیەتی  کەلێنی  دەرکەوتنی 
لێکۆڵینەوە  بمانەوێ  کاتێ  کەواتە  دەکــا. 
لەسەر دیاردەی حیزب یاخۆ کارکردەکەی 
بکەین، پێویستە سەرەتا لێکۆڵینەوە لەسەر 
هاودژەکانی  و  کۆمەاڵیەتی یەکان  کەلێنە 
حیزب  چونکە  بکەین،  کۆمەڵگایە  ئەو  نێو 
لە  بەرگری  کۆمەڵناسی یەوە  روانگەی  لە 
یاخۆ  چین  بــەرژەوەنــدی یــەکــانــی  و  مــاف 
کە دەسەاڵتی  دەکا  کۆمەڵگه   نێو  الیەنێکی 
رەچــاوی  یاخۆ  کــردووە  پێشێلی  سیاسی 
ناکا. ئەمەی باس کرا باسێکی »ماهیەتی« 
ــەاڵم کاتێ بــاس لــە »کــارکــردی«  ــوو، ب ب
حیزب دەکرێ- بە پێی بۆچوونی روکان، 
ــەرەوڕوو  ــ ب دیــــاردەدا  دوو  لــەگــەل  ئێمە 
دەبینیەوە واتە؛ پارتی- سیستم و پارتی- 
سیستم؛  پــارتــی-  لە  مەبەست  کولتوور. 
واتە چۆنایەتی  دەرەکی حیزبە،  تەعامولی 
ــەڵ دەســـەاڵت  ــەگ مــامــلــەکــردنــی حــیــزب ل
بەدەستهێنانی  بۆ  سیاسی  ملمالنەی  یاخۆ 
دەسەاڵتە. لە وەها دۆخێک دا حیزب وەک 
میدیۆمێک لە نێوان دەسەاڵت و ئەو چین 
و توێژەی کە حیزبەکە نوێنەرایەتی دەکا، 
ــە پــارتــی-  ــە. مــەبــەســت ل کـــارکـــردی هــەی
نێو حیزب  تەعامولی دەروونیی  کولتوور؛ 
و کۆمەڵگه یە کە بە پێی دێموکراسیی نێو 
ئەندامەکانی  پەروەردەی  ئاستی  و  حیزب 

مەزندە دەکرێ. 

ــی دەوڵـــــــەت- نـــەتـــەوە لە  ــاســەت ســی
سەردەمی رەزاخانی میرپەنج دا نەک هەر 
کۆمەاڵیەتی  کەلینی  زەمینەخۆشکەری 
زەمینەخۆشکەری  بەڵکە  ئــێــران،  لە  بــوو 
هەاڵواردنی نەتەوەییش بوو. ئەگەر مانای 
شــەڕی  و  هـــاودژی  کۆمەاڵیەتی  کەلێنی 
ــەوا سیاسەتی  ئ بــێ،  بــەرژەوەنــدی یــەکــان 
ــە شــکــانــدنــی  ــی بـ ــدی ــوەن ــێ هــــــــەاڵواردن پ
ئێمە  هەڵبەت  هەیە.  مــرۆڤــەوە  کەرامەتی 
دەزانین کە ئازادی، دادپەروەری، ناسنامە 
کە  گرنگن  عونسووری  چوار  کولتوور  و 
دەکرێن.  پێناسە  پێ  مرۆڤایەتی  کەرامەتی 
نــەتــەوەیــی دا  هـــەاڵواردنـــی  سیاسەتی  لــە 
بــەرەوڕوو  مەترسی دا  دوو  گەڵ  لە  ئێمە 
ــەوە: یـــەکـــەم مـــەتـــرســـی؛ دەســـت  ــنـ ــیـ دەبـ
بە  توندوتیژییانەیە  کـــردەوەی  بۆ  بــردن 
یەک  زمان،  یەک  »سەپاندنی«  مەبەستی 
گشت  بەسەر  ناسنامە  یــەک  و  کولتوور 
زمــانــی یــەکــانــی  و  ــتــووریــی  کــول پێکهاتە 
حاشاکردن  مەترسی؛  دووهەم  و،  دیکەدا 
ــرۆژەی  پ لــە  خــۆی  کــە  واقعپێنداری یە  و 
کولتووری،  ته ک  رەوەندی  »سەلماندنی« 
تەک زمانی و تەک ناسنامەیی دا دەردەخا 
سیستماتیک  شێوەی  بە  پرۆژەیە  ئەم  و، 
سیاسەتی  و  مــێــژووســازی  رێگەی  لە  و 
پەروەردەوە هەوڵ بۆ سڕینەوەی زاکیرەی 

نەتەوەیی دەدا. 

لە یەکەم بەیاننامەی حدک دا )1٣٢٤(، 
ــی حیزب  ــی دامــەزران ــ بــاس لە زەروورەت
نەتەوەیی  هــەاڵواردنــی  دەرەنجامی  وەک 
رێکارێکی  کـــات دا  هــەمــان  لــە  و،  کـــراوە 
بۆ  مـــاددەدا   ٨ توێی  لــە  دێموکراتی یانە 
نەتەوەکانی  و  کــورد  پرسی  چارەسەری 
دیکەی ئێران پێشکەش کراوە. کەواتە ئەم 
بەیاننامەیە لە دوو بەش پێکهاتووە: یەکەم 
دەکا  حیزب  دامەزرانی  ماهیەتی  لە  باس 
پارتی- )واتــە  حیزب  کارکردی  دواتــر  و، 
ماددەدا   ٨ لە  پارتی-کولتوور(  و  سیستم 
دیاردەی  لە  باسمان  پێشتر  دەکا.  دیاری 
دیاردەیەمان  ئەم  و  کرد  پارتی-کولتوور 
نێو  دەروونــیــی  تەعامولی  سۆنگەی  لــە 
حیزب هێنایە بەر باس. لێرەدا بە پیویستی 
کۆمەاڵیەتیی  رەهەندی  بە  ئاماژە  دەزانــم 
پێوەندیی  کە  بــدەم  کولتووریش  پارتی- 
بە ئاستی رۆشنبیریی کۆمەڵ و رەوەندی 

ــاری کــۆمــەاڵیــەتــی  ــی ســاخــت گــەشــەکــردن
و  پێکهاتە  ســـاخـــتـــارەدا،  لـــەو  ــە  ک هــەیــە 
رێکخستن  رێگه ی  لە  توێژەکان  و  چین 
هەول  داواکانیان  کردنی  بەمانیفێست  و 
بــۆ وەدیــهــێــنــانــی ئــامــانــج و دابــیــن کــردنــی 
بەرژەوەندی یەکانیان دەدەن. لە دەیەی ٢٠ 
زەمینەکانی  و  نیشانەکان  ئێمە  ئێران دا  لە 
و  دەبینین  سیاسی  نیهادی  سەرهەڵدانی 
وەک  حدک،  دامەزرانی  پێناوەدا  لەم  هەر 
رەوەندە  بەم  پۆزیتیڤ  وەاڵمدانەوەیەکی 
دێینە  کە  تێڕامانە.  جێگه ی  دێموکراتیکە 
ئەو  وەک  پارتی-سیستم،  بــاســی  ســەر 
دەردەکـــەوێ،  بەیاننامەیەدا  لەم  جــۆرەی 
هەنگاوێکە  راستی دا  لە  حدک  دامەزرانی 
ــی  ــەگــەڵ دەســەاڵت ــردن ل ــۆ تــەعــامــول کـ ب
چارەسەری یەکی  مەبەستی  بە  سیاسی 
ــۆ پــرســی دەســــەاڵت لە  دێــمــوکــراتــیــانــە ب
لەو  دەســەاڵت  و  سیاسی  دۆخی  ئێران دا. 
ــی خۆی  ــەزران ــەدا کــە حــدک دام ســەردەم
ناموتەمەرکیز  رادەگەیەنێ، زۆر شێواو و 
لــە  ــدک  ــ حـ نـــەخـــشـــەرێـــگـــه ی  و،  ــووە  ــ ــ ب
کردنی  چێ  بۆ  بوو  هەوڵدانێک  راستی دا 

هاوسەنگی یه کی نوێ و دێمۆکراتیک.

تا ئێرە باسمان لە زەمینە و زەروورەتی 
و  گشتی  بە  سیاسی  حیزبی  دامــەزرانــی 
حدک بەتایبەتی کرد. لەم میانەیەدا بابەتێکی 
گرنگ دێتە ئاراوە کە پێوەندی بە چاالکی و 
هەیە.  حیزبەوە  سیاسەتەکانی  بردنەپێشی 
دامــەزرانــی  ئێمە دەزانــیــن کە ســەردەمــی 
گەشبینی یە،  و  هــیــوا  ســەردەمــی  حــیــزب 
دەورانی رۆمانتیکی  بە  دەورانە  ئەم  بۆیە 
کە  سروشتی یە  دەکـــرێ.  نـــاوزەد  حیزب 
ــەم قــۆنــاغــەدا ئــامــانــج و دروشــمــەکــانــی  ل
دۆخێک دا  وەها  سڕیمەی  لەژێر  حیزبیش 
قۆناغی  سیاسی  حیزبی  کاتێ  بــەاڵم  بــن. 
دەورانی  بەرەو  و  تێدەپەرێنێ  رۆمانتیزم 
کە  دۆخێکدایە  وەهــا  لە  دەچــێ،  رێئالیزم 
زەمینەکانی خوێندنەوەی نوێ بۆ ماهیەتی 
قۆناغەدایە کە  لەم  پێ دەکا.  حیزب دەست 
و  ترادیشۆنی  روانگەی  لەنێوان  ناکۆکی 
روانگەی مۆدێرن دا سەرهەڵدەدا. مەبەست 
ئەو  پاراستنی  ترادیشۆنی؛  روانــگــەی  لە 
حیزب دا  ماهیەتی  لە  کە  نەگۆڕانەن  بنەما 
ئەم الیەنە  ئاکام دا  لە  و  داوەتــەوە  رەنگی 
پێناسە  حیزب  کۆنسەرڤاتیڤی  باڵی  وەک 
مۆدێرن؛  روانگەی  لە  مەبەست  دەکرێن، 
تێگێشتنێکی پراگماتیستیانەیە بۆ سیاسەت. 
کــاردکــردی  و  سیستم  کە  دەزانــیــن  ئێمە 
پێی  بە  پراگماتیستی دا  لە روانگەی  حیزب 
ئاکام هەڵدەسەنگێندرێ، واتە کاتێ دەڵێین 
سیستمێک کارایە کە ئاکامی لێ دەستکەوێ. 
بۆ  بوو  زەمینەیەک  کرا  باس  کە  ئەمەی 

پارادایمی  دەروون  رەخنەی  لە  تێگێشتن 
کە زۆرجار لە سیاسەت دا باسی لێکراوە. 
ــگــوو یاخۆ  ــم؛ ئــۆل ــ ــارادای ــ پ ــە  ل مــەبــەســت 
ماوەیەکی  بۆ  کە  بیرکردنەوەیە  مۆدێلێکی 
سیاسی دا  حیزبێکی  ــەزای  ف بەسەر  زۆر 
عادەتی  حیزب  ئەندامانی  و  دەبــێ  زاڵ 
پارادایمە  ئــەم  کــاتــەی  ئــەو  تــا  پــێــدەگــرن. 
خۆی  کــاری  هەبێ  واڵمــدانــەوەی  توانای 
نەتوانێ  پارادایمە  ئەم  کاتێ  بــەاڵم  دەکــا، 
والمدەری بۆچوونی نوێ و پرسیارەکانی 
سەردەم بێ، ئەوا زەمینە بۆ سەرهەڵدانی 

پارادایمێکی دی هەموار دەبێ. 

کۆماری  رووخانی  نێوان  مــەودای  لە 
گۆنگرەی  بەستنی  و   )1٣٢٥( کوردستان 
 ٢٠ بــە  نزیک   ،)1٣٤٣( حــدک  دووهــەمــی 
لە  لەم ماوەیەدا بەشێک  ساڵ تێ دەپەڕێ. 
رێبەرانی حدک لە سێدارە دراون، بەشێکی 
بەسەردا  زیندانیان  حوکمی  بەرچاویش 
لەم  حیزبیش  کــادره کــانــی  و،  ــەوە  ــڕاوەت ب
ماوەیەدا یا لە زیندان، یا ئاوارەی شار و 
گوندەکانی ئێران و یا پەرتەوازەی عێراق 
بوون. لە وەها دۆخێک دا زۆر سروشتی یە 
گرفتی  تــووشــی  ســیــاســی  حیزبیکی  کــە 
ئەم  مــاوەی  لە  بێ.  رێکخستن  و  سیاسی 
چ  کوردستانیش  کۆمه ڵگه ی  ســاڵــەدا   ٢٠
لەباری چه ندایه تی  لەباری چۆنایه تی و چ 
کەلێنە  هــاتــووە،  بــەســەردا  ــکــاری  گــۆڕان
دەرکەوتوون  زیاتر  کۆمەالیەتی یەکانیش 
و لە ئەنجام دا فەزای سیاسیی کوردستان 
لەم  دەبن.  ئاشنا  نوێ دا  مەفاهیمی  لەگەڵ 
لەگەڵ  ئێمە  حـــدک دا  مــێــژووی  قۆناغەی 
دەبین  ئاشنا  »ماهیەتی«دا  ناکۆکییەکی 
چەپ  باڵی  دوو  بەسەر  حیزبەی  ئەم  کە 
یەکێک  دابەش کردبوو.  ناسیۆنالیست دا  و 
ــەی کــە مــەجــالــی نـــەدا ئەم  لــەو هــۆکــاران
بەحسی  بۆ  بەستێنێک  بە  ببێت  ناکۆکی یە 
دەروون پارادایمی لە کۆنگرەی دووهەم دا، 
ــی مــامــلــەکــردنــی  ــەت ــای ــی دا چــۆن ــتـ ــەراسـ لـ
ــوو. بــەم  رێــبــەرایــەتــی ئــەوکــاتــی حـــدک بـ
ناسیۆنالیزم  ــورســی  ق ــەزای  ــ ف چــەشــنــە 
ــیــزم )پ د  پــارت بــەتــایــبــەت هــێــژمــۆنــی  و 
ریبەرایەتی  قازانجی  بــە  دۆخــەکــەی  ک( 
ئەوکاتی حدک هەموار کرد و بوو بەهۆی 
کــادرانــه ی کە  ئــەو  لە مەیدان دەرکــردنــی 
رەخنەی  لە  بن  کارا  بەشێکی  دەیانتوانی 
زیاتر  زانیاریی  )بۆ  دا  پارادایمی  دەروون 
حەسەنزادە؛  تێکۆشان،  نیوسەدە  برواننە: 

 .)1٣٧٤

ــن رەخـــنـــەی  ــی ــەم ــەک ــی ی ــان ــەک ــشــان ــی ن
کــۆنــفــرانــســی  لـــە  ــی  ــمـ ــارادایـ پـ دەروون 
ــەون  دەردەکـ دا  حــدک   )1٣٥1( سێهەمی 
بنەڕەتی  گۆڕانکاری یەکی  زەمینەی  کــە 
هــەمــوار   )1٣٥٢( سێهەم  کــۆنــگــرەی  بــۆ 
بۆ  زەمینەسازی  کۆنفرانسەدا  لەم  دەکــا. 
روانگەی  لەنێوان  دێمۆکراتیک  دیالۆگێکی 
و  دەکرێ  ناسیۆنالیزم  روانگەی  و  چەپ 
کامیان  هیچ  )ئــێــران(  حــدک  ئەنجامدا  لە 
دوو  ئەم  بەلکە  ناکا،  دیکە  ئــەوەی  فیدای 
لە  گرنگ  پتەنسیەڵی  دوو  وەک  روانگەیە 
لــەدوای  چەشنە  بــەم  و،  دەگــرێ  بەرچاو 
ئەم  چارەسەریی  بۆ  دەگــەڕی  سێنتێزێک 
ناکۆکی یە کە من لەم وتارەدا ئەم سێنتێزە 
ــکــۆچــکــەی دێـــمـــوکـــرات«  ــاوی »ســێ ــەنـ بـ
سێکۆچکەی  لە  مەبەست  دەکــەم.  نــاوزەد 
دێــمــوکــرات؛ فــۆرمــولــە کــردنــی روانــگــەی 
دەروون حیزبی و تەتبیق کردنیان لەگەڵ 
جیهانی یەکانە  و  کــۆمــەاڵیــەتــی  واقــیــعــە 
ــی،  ــەوەی ــەت ــی ن ــاف کــە لــە ســێــکــۆچــکــەی م
دێمۆکراسی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی دا 
ــی نــەتــەوەیــی لە  ــاف ــزە کـــــراوە. م ــۆری ــی ت
ــۆ کــوردســتــان  فــۆرمــی خــودمــوخــتــاری ب
دەســتــەبــەرکــردنــی  بــۆ  و،  ــراوە  کـ پێناسە 
ــی کــۆمــەاڵیــەتــیــش بـــاس لە  ــ ــەروەری ــ دادپ
دۆخی  لەگەڵ  کە  دەکــرێ  سوسیالیزمێک 
بە  سێنتێزە  ــەم  ئ بــێــتــەوە.  ــان دا  کــوردســت
پارادایمێکی  بەرەو  )ئێران(  حدک  رواڵەت 
نوێ دەبا، بەاڵم کاتێ پاشگری »تطبیقی« 
نیشانەی  دەکرێ  زیاد  سوسیالیزمەوە  بە 
جیاواز  تێگێشتنی  یاخۆ  ئیبهام  کە  ئەوەیە 
خۆیدا  لە  بابەتە  ئەم  هەیە.  ئیدەیەدا  لەو 
دەروون  دیکەی  رەخنەیەکی  بۆ  زەمینە 
پارادایمی خۆش دەکا و، دواجار کۆنگرەی 
بەم   کۆتایی  حیزب دا   )1٣٦٢( شەشەمی 
لەسەر  باسێک  ــە  »کــورت هێنا.  ئیبهامە 

بوو  نامیلکەیەک  سەردێڕی  سوسیالیزم« 
حیزب  بۆ  شیفتی  پــارادایــم  زەمینەی  کە 
بەرەو  بەم چەشنە حیزب  و  کرد  هەموار 
دادپــەروەریــی  لە  دێمۆکراتیک  درەکێکی 

کۆمەاڵیەتی هەنگاوی نا. 

پارادایمی  دەروون  رەخنەی  هەلبەت 
لــەبــاری  بــەتــایــبــەت  نییە  بــێ زەرەریــــش 
ــه وه ، بـــەاڵم کــاتــێ چـــاو لە  ــی ی ــه ت ــدای چــه ن
حیزب  سیاسیی  کەیفییەتی  چوونەسەری 
رەخنەیە  چەشنە  ئــەم  گرنگیی  دەکــەیــن، 
سێ  هۆکارەکانیش  ــەوێ.  ــ دەردەک زیاتر 
شتن: سەرەتا دیاریکردنی ستراتیژی یەکی 
پێرسۆنێلی  راکــێــشــانــی  ــر  ــ دوات نــوێ یــە، 
عەمەلیاتی  قۆناغی  دواجـــار  و،  چــاالکــە 
لە  نموونە  بۆ  نوێ یە.  پارادایمی  کردنی 
رێبەرایەتی  سێهەم دا)1٣٥1(  کۆنفرانسی 
دەروون   ــەی  رەخــن ئەنجامی  لــە  حــیــزب 
بەرنامە  دارشتنی  بۆ  هــەوڵ  پارادایمی دا 
دواتـــر  دەدا،  نـــوێ  ئــەســاســنــامــەیــەکــی  و 
کۆمەڵێ  بەشدارکردنی  لەسەر  پێداگری 
حیزب  دواجـــار  و  ــا  دەک چــاالک  نوخبەی 
دیاری  خەبات  نوێی  قۆناغی  بەرنامەکانی 
دەکا. دەرەنجامی ئەم پارادایم شیفتە چ لە 
کتێبی نیوسەدە تێکۆشان )ن. حەسەنزادە( 
)ن.  دا  خەبات  ساڵ  پەنجا  کتێبی  لە  چ  و 
لە  وەرچــەرخــان  خاڵێکی  وەک  ــی(  گــادان

مێژووی حدک دا باسی لێ کراوە. 

 ٧1 مێژووی  لە  پێدرا،  ئاماژەی  وەک 
ساڵەی حدکدا دوو جار رەخنەی دەروون 
جاریش  هــەردوو  ئــارا،  هاتۆتە  پارادایمی 
بردنەسەری  لە  هەبووە  گرنگی  رۆڵێکی 
چــاالک  ــا  ــەروەه ه و  سیاسی  کەیفیەتی 
حیزبە.  ئــەو  رێکخراوەکانی  ــەوەی  کــردن
وەک لەم وتارەدا ئاماژەی پێدرا، رەخنەی 
دەروون پارادایمی لە پێوەندی بە ماهیەتی 
کە  سروشتی یە  و  سەرهەڵدەدا  حیزب دا 
دەست بردن بۆ بەحسی ماهیەتیی، چەمکی 
خۆی دا  لەگەڵ  مۆدێرن  روانگەی  و  نوێ 
شەشەم  کۆنگرەی  دوای  بە  دوا  دەهێنێ. 
ئێمە لە حدکا و دواتر لە حدکیش دا، رەوتێک 
پــارادایــمــی  دەروون  ــەی  ــن رەخ ــاوی  ــەن ب
دیــاردەیــەکــی  لــەگــەڵ  بەڵکە  نابینینەوە، 
کێشەی  نـــاوی  بــە  دەبــیــن  ئاشنا  ــکــەدا  دی
دەروون پارادایمی کە بەداخەوە زەرەر و 
زیانی بۆ حیزب زۆر بووە. ئەگەر رووی 
ماهیەتی  لە  پارادایمی  دەروون  رەخنەی 
حیزب بێ، ئەوا کێشەی دەروون پارادایمی 
رووی لە کارکردی حیزبە. ئەگەر ماهیەتی 
حیزب وەک نەرمئامێر پێناسە بکەین، ئەوا 
کارکردی حیزب بابەتێکی سەخت ئامێری یە 
ساڵەی   ٧1 لــە  دووهــەمــدایــە.  پلەی  لــە  و 
ــی حــدکــدا جــێــی خــۆیــەتــی ئــەم  ــەزرانـ دامـ
پرسیارە بێتە ئاراوە کە داخوا کاتی ئەوە 
رەخنەیەکی  بۆ  زەمینە  حیزب  نەهاتووە 
دیکەی دەروون پارادایمی خۆش بکاتەوە؟

دیاردەیرەخنەیدەروونپارادایمی

ئه مین نژاد رزگار 

ساڵەی   ٧1 مــێــژووی  ،،لە 
حدکدا دوو جار رەخنەی دەروون 
هــەردوو  ئــارا،  هاتۆتە  پارادایمی 
هەبووە  گرنگی  رۆڵێکی  جاریش 
لە بردنەسەری کەیفیەتی سیاسی 
ــا چـــاالک کــردنــەوەی  و هــەروەه
وەک  حیزبە.  ئەو  رێکخراوەکانی 
ــدرا،  ــێ ــاژەی پ ــامـ ــەم وتـــــارەدا ئـ لـ
لە  پارادایمی  دەروون  رەخــنــەی 
حــیــزب دا  ماهیەتی  بــە  پــێــوەنــدی 
کە  سروشتی یە  و  ســەرهــەڵــدەدا 
دەست بردن بۆ بەحسی ماهیەتیی، 
لەگەڵ خۆی دا دەهێنێ،،چەمکی نوێ و روانگەی مۆدێرن 

بە  ــدەدا  ــەوڵ ه وتـــارە  ،،ئەم 
ئــاوڕ  کۆگنێتیڤانە  شرۆڤەیەکی 
»دەروون  رەخنەی  ــاردەی  دی لە 
ــە دوو  ــداتـــەوە ک پـــارادایـــمـــی« بـ
ــووســســازی  ــی چــارەن ــ ــار رۆڵ جـ
ــووە.  ــەب ــە مـــێـــژووی حــــدک دا ه ل
ــەوەی زەمــیــنــەی مــژارەکــە  ــ ــۆ ئ ب
ــا هــەوڵ  ــر بـــێ، ســەرەت هــەمــوارت
لــەمــەڕ  کـــورت  باسێکی  دەدەم 
»ماهیەت« و زەروورەتی حیزب 
»کارکرد«  دواتر  بکەم.  بەگشتی 
حیزبی  فۆنکسیۆنەکانی  یــاخــۆ 
سیاسی بخەمە بەرباس و، دواجار 
باس لە کارایی رەخنەی »دەروون 
پێشمەرجێکی  وەک  پــارادایــمــی« 
نیهادە  کردنی  چــاالک  بۆ  سیاسی یەکان بکەم،،گرنگ 

یــەکــەمــیــن  ،،نیشانەکانی 
لە  پارادایمی  دەروون  رەخــنــەی 
 )1٣٥1( سێهەمی  کــۆنــفــرانــســی 
حدک دا دەردەکەون کە زەمینەی 
ــنــەڕەتــی بۆ  ــەکــی ب ــکــاری ی گــۆڕان
 )1٣٥٢( ســـێـــهـــەم  کـــۆنـــگـــرەی 
کۆنفرانسەدا  لــەم  ــا.  دەک هەموار 
زەمــیــنــەســازی بـــۆ دیــالــۆگــێــکــی 
روانــگــەی  لــەنــێــوان  دێمۆکراتیک 
ناسیۆنالیزم  ــگــەی  روان و  چــەپ 
دەکــــرێ و لــە ئــەنــجــامــدا حــدک 
)ئێران( هیچ کامیان فیدای ئەوەی 
دیکە ناکا، بەلکە ئەم دوو روانگەیە 
لە  گرنگ  پتەنسیەڵی  دوو  وەک 
ــرێ و، بــەم چەشنە  بــەرچــاو دەگ
بۆ  دەگـــەڕی  سێنتێزێک  لـــەدوای 
چارەسەریی ئەم ناکۆکی یە کە من 
لەم وتارەدا ئەم سێنتێزە بەناوی 
دەکەم،،»سێکۆچکەی دێموکرات« ناوزەد 
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ــه و، تــاریــکــه ســه التــێــکــی  ــ ــه ر شـ ــ ــه ک ه ــ ــوو. ن ــ ــه و بـ  شــ
و  ده کــرد  که ڕ  ئاسمانی  گوێی  هه ور  ناڵه ی  ئه نگوسته چاو. 
هه وری  ره شه   ئاسمان،  دێنا.  وه ئامان  هــه ردی  گریانیشی، 
وه به ر قامچی ده دا، هه ور ده ینااڵند و به  هه ر شریخه یه کی 
داچووبوون  به ڕق  لێک  هه موان  ده خست.  وه له رزین  زه وی 
ئاسمان بێ  بوون.  ته قه ال دا  له   یه کتر  به چۆک داهێنانی  بۆ  و 
رێژنه ی  هه وریش  و  ده کرد  قامچی  باران  هه وری  به زه ییانه  
تۆفان و بۆرانی به سه ر هه رددا ده ڕشت. رقی ئاسمان، گریانی 
هه ور و له رزینی زه وی، قیامه تێکیان ساز کردبوو مه پرسه . 
کڕێوه  و باڕن، سه رما وسه خڵه ت، شریخه ی به سامی هه ور 
له  زینده وه ر  جووڵه ی  و  ورتــه   قه ترانی،  تاریکه سه التی  و 
بڕیبوو. هه موو به  باڵدار وبێ باڵه وه ، به ئینسان وحه یوانه وه ، 
و  ــدار  به  ده ســه اڵت مێوه ،  و  به نێر  بــه گــه وره  و چــووکــه وه ، 
له  وه یشوومه ی سه رما  بێ ده سه اڵته وه  بۆ خۆ رزگار کردن 
و په الماری تۆفان په نا و په سیویان کردبۆوه  حه شارگه . ئه و 
شه وه ، کۆڕی شه ش که سیی بنه ماڵه یه ک وه ک باقیی خه ڵکی 
لێفه   له  ترسان خۆیان خزاندبۆوه  ژێر  له  سه رمان و  دیکه  
کورسی و که س زاتی جووڵه ی نه بوو. کابرای خاوه ن ماڵ هه ر 
جار نا جارێک سه ری هه ڵده بڕی و به  نیشانه ی ناڕازی بوون 
بۆڵه یه کی ده هاتێ. ئه و له  دوو شت داخدار بوو: رقی سروشت 
و بوونی مۆڵگه ی هێزه کانی دوژمن له سه ر ته پۆڵکه ی پشت 
به اڵم  کاتی یه ،  پــه المــاری سروشت  ده یــزانــی  ئــەو  ئــاوایــی. 
وجوودی ئه و ناله بارانه  درێژخایه نه . دوای ورته  و بۆڵه یه کی 
پێشمه رگه   ــای  »ئ گوتی:  و  کــرد  ــه رز  ب ده نگی  له پڕ  زۆر، 
له  »عه جه م«  ئێستا  تۆیه .  شه وی  شه و  به ڕاستی  له کوێی؟ 
 ترسان هه موو خۆیان مه اڵس داوه  و ده کرێ هه ر به  ده ست 
بیانگرن. نازانم ئه و رۆڵه  به جه رگانه  بۆ دیار نین؟ ئه دی بۆ 
ئه زقه زا  له  عه رزی هه ڵ ده قوڵێن؟...«.  ده ڵێی  زۆر جار هه ر 
زۆری پێ نه چوو قرمه ی چه کی پێشمه رگه،  گرمه ی هه وری 
به چۆک داهێنا و مۆڵگه ی دوژمنیشی وێران کرد. دواتر، هه م 
کابرا و هه م بنه ماڵه  و هه م خه ڵکی دیکه  خه وێکی خۆشیان 

به نسیب بوو. 

قوواڵیی  له   ده خوێنیه وه ،  چووکه ڵی  به سه رهاتی  که    
ناعه داڵه تی یه کانی کۆمه ڵ و ئازاری ئینسانه کان ده گه ی. که  
بۆ  بڕیار دانت  ده بینی،  به ربه ره کانی  بۆ  چووکه ڵی  بڕیاری 
هاسان ده بێ و پێت خۆشه  هه موو مه ترسی یه ک تاقی که یه وه . 
که  ره وتی خه بات و فیداکاری یه کانی برایم چووکه ڵی تاقیب 
ده که ی، رقت له  دوژمن زیاتر و دڵسۆزیت به رانبه ر خه ڵک 
زمانی چووکه ڵی یه وه   له   که   ده بێ.  هێنده   نیشتمان چه ند  و 
ناوی ئه و هه موو  قاره مان و تێکۆشه ره  ده بیسی، حه سره تی 
ئــازارت ده دا. که   ئــه وان به ربینگت پێ ده گــرێ و  نه ناسینی 
بۆ  دوژمنت  هێزی  و  پێشمه رگه   مه یدانی شه ڕی  چووکه ڵی 
ته رسیم ده کا، ژینڕاڵه  سه رسینگ پڕ له  میداڵه کانت لێ ده بێته  
ده بینی،  برایم چووکه ڵی  باری قورسی سه رشانی  که   هیچ. 
خۆت له  به رچاو ده که وێ. له  یه ک قسه دا: که  تێکۆشانی برایم 
چووکه ڵی ده بینی، له  مانای راستینی خه بات ده گه ی و هه ر 

بۆیه  پێشمه رگه ت به   هه یبه تتر دێته  به ر چاو.
کاتێک تێکۆشه ر برایم چووکه ڵی بڕیاری په یوه ست بوون 
که مه وه   ته مه نه   به و  و  ده دا  ــازادی  ئ رێی  خه باتکارانی  به  
خۆی له  نێو مه یدانی تاقی کردنه وه  دا ده بینێ، کوردستان به  
شار و گوندی یه وه  له  ژێر ئاگری بێ ئه مانی دۆژمن دا بوو. 
له  راستی دا یه کێک له  هۆیه کانی ئه و بڕیاره  گرینگه ی کاک 
برایمیش هه ر ئه وه  بوو. بۆ خۆی ده ڵێ: کە  له  سه ره تای پاییزی  
ئیسالمی یه وه   كۆماری   داگیركه رانی   الیه ن  له   بۆكان   1٣٦٠
داگیر كرا، گوندەکەمان، داشبەند، به  چه ندین جار له  الیه ن 
رێژیمه ه وه  به  شه و و رۆژ په المار درا. ئه وه  له  حاڵێك دا بوو 
له  خه ڵك  پایه گای  لێ  بوو. هه موو جارێ  زۆریان  گونده كه  
ده دا و ته نانه ت ته قه یان له خه ڵك ده كرد. بۆیه  منیش بڕیارم 

نه ته وه كه مدا  ئازادیی   له  رێگای   سه ربه رزی   به   یه كجار  دا، 
بمرم باشتره  تا هه موو رۆژێ  جارێك بمرم...«. له و رۆژه  
چاره نووسی  ده گه ڵ  چووکه ڵی  چاره نووسی  ئیتر  بــه دواوه  
و  ده رد  تووشی  زیاتر  گه ل  هه تا  و  ده درێ  لێک  گه له که ی 
له   مه ینه ت دێ، له ش و بیری برایم زۆرتر ئازار ده کێشێ. 
پیشمه رگایه تی دا  پیرۆزی  به رگی  پۆشینی  ساته کانی  یه که م 
بــارزان،  ســه عــدوون  وه ک:  قاره مانانی  ده گــه ڵ  چووکەڵی 
باریک رووبــه روو بووه  که   برایم ئۆف و ناسری  محه مه د 
ئوبووهه ت و ئازایه تی یه که یان شوێنی قووڵی له سه ر داناوه  

و ده رسی نه ترسانی فێر کردوه .
ره وتی به ره و پێشه وه چوونی رووداوه کان و سه خت و 
و  ته مه ن  چوونه  سه ری  هه روه ها  خه بات،  خوێناویتر بوونی 
زانیاری یه کانی برایم چووکه ڵی، ئه ویان له  کڵ ده رێنا و بۆ 
به رده وامیی خه بات و خۆڕاگری به  ته واوی ئاماده یان کرد. 
رۆژ و مانگ و ســاڵ دێــن و تــێ ده پــه ڕن. له  الیــه ک ئاشی 
له ش هاڕین و خوێن ڕشتنی ده زگای سه رکوت خێراتر ده بێ 
رێکخراوتر  کورد  به ره نگاریی  هێزی  دیکه ش  الیه کی  له   و 
و به  به رنامه تر مه یدانداری ده کا. له  نێو ئه و پێچ و خه مه ی 
وچان  له   برایم  سه رکێشی  ئه سپی  ژیـــان«دا،  و  »مــه رگ 
ده کا«.  مه له ی  چاکتر  ده بێ  قووڵتر  »گۆم  هه تا  و  ناکه وێ 
کوڕی  له  بیرنه کراوانه  دا،  و  سه خت  ساڵه   ئــه و  هه موو  له  
له  قه د،  ده راغ  و  ره خت  تفه نگ له شان،  سه نگه ر  نێو  کوردی 
کۆڵه پشتی له  پشت، پووزه وانه  هه ڵکێشراو، له سه ر هه ست و 
گوندان  ده کا، سه ری  دۆڵ  ئه و  و  شاخ  ئه م  به مۆله ق،  چاو 
ده دا، له  جادان ده په ڕێته وه ، باریکه  رێی مین رێژکراو تاقی 
ده کاته وه ، که مین داده نێ و که مینی دوژمن تێک ده شکێنێ، 
له  سه نگه ری  و  ده گرێ  داگیرکه ر  په الماری سوپای  پێشی 
بریندار  سه ختی  به   راده وه ستی،  قاره مانانه   به ربه ره کانی دا 
ده بێ و له  کاروان به جێ ده مێنێ، ته رمی هاوڕێی شه هیدی 
به سه ردا ده مێنێته وه  و له  تاوی ئه و ژانی برینی خۆی له بیر 
خۆشه ویسته که ی  خه ڵکه   دڵفره وانیی  و  ره حــم  ده چێته وه ، 
ده بینێ و ده گه ڵ ئازار و ماڵ وێرانی یه کانیان ئاشنا ده بێ، له  
هاوڕێی نێو سه نگه ری به  رق دا ده چێ و دواتر ده گه ڵی ئاشت 
ده بێته وه ، هه تا قوواڵیی دڵی دوژمن نفووز ده کا و له  شیرین 
خه ودا به دیلیان ده گرێ، له  ژێر قورسایی ره هێڵه ی تۆپ و 
چه ند  رێی  و  ده کا  پاشه کشه   ناچار  کاتیۆشا دا  و  خۆمپاره  
رۆژان به  چه ند کاتژمێر ده بڕێ و... به ڵێ ئه وانه  و ده یان و 
سه دان تابڵۆی سه رنج راکێشی دیکه  به شێک بوون له  ژیانی 
برایم چووکه ڵی و هاوخه باتانی که  خوازیارانه  ئه و رێگایه یان 

هه ڵبژاردبوو، ئازایانه  بڕیان و سه ربه رزانه  درێژه یان دا.
دوور  مــاوه   له و  که   ده پرسم  لێ  ناوچانه ی  ئه و  باسی 
به م  تێدا کــردوون. وه المــی چووکه ڵی  و درێــژه دا خزمه تی 
جۆره یه : »به شی  هه ره  زۆری  پێشمه رگایتی  من له  ده ورانی  
سه خت دا له  بۆكان بووه . له  1٣٦٠/٨/1٨ بوومه  پێشمه رگه ، 
ساڵی  ٦٣ بوومه  سه رپه ل، ساڵی  ٦٦ بوومه  فه رمانده ی  لك 
و هه ر زستانی  ئه و ساڵه  بوومه  ئه ندامی  كومیته  شارستانی  
هه م  شارستان  كومیته   ئه ندامی   هــه م  ســاڵ  دوو  بــۆكــان، 
ساڵی   و  سه رلك   ٧٠ و   ٦٩ ساڵی   بــووم.  لك  فه رمانده ری  
وه ك سه رپه رستی   ده فته ری  سیاسی یه ه وه   الیه ن  له    1٣٧1
و   ٧٣ و   ٧٢ ساڵه كانی   كــرام.  دیــاری   رێبه ندان  ٢ی   هێزی  
٧٤ وه ك فه رمانده ری  هێزی  به یان كارم كرد، ساڵی  ٧٥ و 
٧٦ تا كۆنگره ی  11 فه رمانده ری  هێزی  پارێزگاری  و دوای  
بۆكان  شارستانی   كومیته ی   به رپرسی   وه ك   11 كۆنگره ی  
دیاری  كرام له  ساڵی  ٧٨ وه ك فه رمانده ری  تیپی  ناوه ندی  ٢ 
دیاری  كرام. له و پۆسته دا كارم كرد تا ساڵی  1٣٨٥، دوای  
له تبوونی  حیزب بوومه  به رپرسی  فێرگه ی  سیاسی-  نیزامی  و 
له  كۆنگره ی  1٤ بوومه  جێگری  كۆمیته  ناوه ندی  و به رپرسی  

فێرگه ی  سیاسی - نیزامی.«
ــگــه ر و  ــێــوســه ن چــووکــه ڵــی هـــه ر بـــه  شــه ڕکــه رێــکــی ن
فه رمانده رێکی به وه ج و کادرێکی ته شکیالتی نه ناسراوه . ئه و 
هه وڵی داوه  له  کاروان جێ نه مێنێ و خۆی ده گه ڵ ره وتی 
زه مان بگونجێنێ. ناوبراو له  بواری دیکه شدا خۆی و بیر و 
قه ڵه می تاقی کردۆته وه  که  چه ند به رهه می لێ که وتۆته وه  و 
وه ک بۆخۆی ده ڵێ هی دیکه شیان به دوودا دێ: »له  وه ختی  
بێكاری دا خه ریكی  نووسینی  خاتراتم. ٣ كتێبم به و ناوانه  چاپ 
بوون 1ـ چه پكێك گواڵڵه  سووره  ٢ـ له  چیاكانی  موكریانه وه  
تا ده شتی  كۆیه  ٣ـ ئه زمونه كانی  مودیرییه تی  فه رمانده هی  له  
شه ڕی  پارتیزانی  دا. ئێستاش كتێبی  »قه اڵی  به رخۆدان« و 
هه روه ها »قاره مانانی  نه ته وه ی  ژێر ده ست« ئاماده ی  چاپن 

ئه گه ر ده ره تان بێ  چاپیان ده كه م.«
پــاش ٢٨ ســاڵ خــه بــات و  بــرایــم چــووکــه ڵــی  تێکۆشه ر 
خۆماندوو کردن له  پێناو ئامانجه  به رزه کانی گه له که ی دا و 
له شی یه وه   جێگای  له  شه ش  بوون  بریندار  دووجــار  دوای 
بــیــره وه ریــی  کۆڵێک  هــه ڵــگــری  ئێستا  ــه ت،  ســه ق القێکی  و 
به رێزیان  به نرخه .  زانیاریی  ده ریایه ک  و  ناخۆش  و  خۆش 
خێزانداره  و به رهه می ژیانی هاوبه شی دوو کچ و کوڕێکه  
که  هیوای ته مه ن درێژی و به خته وه ری یان بۆ ده که م. من له  
خوێندنه وه ی ئه و به شه  که مه ی ژیان و خه باتی کاکه  برایم 
تێر نه بووم و ده زانم ئێوه ش چێژی لێ وه رده گرن. هه ر بۆیه 
هیوادارم  هه موومان )من جارێکی دیکه  و ئێوه ش بۆ یه که م 
کات  ئه و  هه تا  بیخوێنینه وه .  زیندوو« دا  له  »مێژووی  جار( 

شادی بۆ هه مووتان.

هەیاس کاردۆ

ئاوڕێکلەژیانوخەباتیتێکۆشەر
برایمچووکەڵی

بیرو ڕا

مه نووچێهر پووردڵ

تێپه ڕبوونی  ســـه ر  ــە   ب ــک  ــاوڕێ ســووکــەئ  
واڵتانی  و  ئێران  رێککه وتننامه ی  یه کساڵه ی 
پێنج کۆ  یه ک له  پەیوەندی لەگەڵ پرسی وزه ی 
ئه تۆمی له  ماوه ی یه ک ساڵی رابردوو تائێستا 
نیشان دەدەن کە کۆماری ئیسالمی ئێران هه ر 
ئۆرانیۆم  پیتاندنی  لە  وازی  و  بووە  بــه رده وام 
ــە چەکی  ب پــێــڕاگــەیــشــتــن  ــار دەســـت  ــ و دواجـ

کۆمەڵکوژی ئەتۆمی نەهێناوە! 
نــاوه نــدی  لــێــکــۆڵــیــنــه ویــان دا،  نوێترین  لــه    
ئاسایشی  به شی  و  زانستەکان  نێوده وڵه تیی 
سه ر  له   راپۆڕتێکیان  ئەمریکا،  نێوده وڵه تیی 
هه نگاوه کانی دوای پێکهاتنی »برجام« له  الیه ن 
کۆماری ئیسالمی ئێران و واڵتانی به رانبه ری دا، 
ئیسالمی  کۆماری  بەردەوامیی  به   ســه بــاره ت 
ناوکی یەکەی باڵو  بۆ درێژەپێدان بە پرۆگرامە 
راپۆرتێک دا  له   ئاڵمانیش  دواتــر  که   کرۆته وه ؛ 
کڕینی  حەولی  له   ئێران  که   کــرد  لــه وه   باسی 
ئه و  ناوکی یەکەیەتی.  به رنامه   بۆ  پێداویستی 
ناوه ندانه  له  باڵوکراوه یه کی فه رمی دا ئاماژه یان 
بــه دوای کڕینی چه ند  بــه وه  کــردووە که  ئێران 

تۆن فیبری که ربۆن دا ده گه ڕێ! 
ــرەوە بــانــکــی مـــۆن ســەرۆکــی  ــی ت ــەک ــە الی ل
دوایین  له   نەتەوەیەکگرتووەکان  رێکخراوی 
وتاری خۆی دا  ماوه یه ک له مه وبه ر نیگه رانی و 
تاقیکاری یە  له  سه ر  خۆی  جیددی  دڵەڕاوکێی 
ــه اڵم  له   ب راگــه یــانــد.  ئــێــران  مووشه کی یه کانی 
تائێستا  ئەمریکا  یه کگرتووەکانی  واڵتــه   الیــه ن 
ــراوه  و تــه نــانــه ت جــان کێری  ــه ک ــاس لــەمــە  ن ب
له   کــات  هــەمــوو  ئەمریکا  ده ره وه ی  وه زیـــری 
بــۆ راگرتنی  ئــێــران  هــه نــگــاوه کــانــی  بــه رانــبــه ر 
و  ده رده بڕێ  خۆشحاڵی  ناوکی یه که ی  به رنامه  
هه نگاوه کانی به  ئه رێنی ده قه بڵێنێ. له  راستی دا 
هه ڵده گرێ  پرسیار  گه لێک  با به  ته   له م  تێڕامان 
به اڵم ناشکرێ که  له  وشه ی ) بۆ ( به  ساکاری 
تێپه ڕین. ره نگه  به رچاوترین هۆکار بۆ به ساردی 
و  پرسیار  له م  یه کگرتۆکان  ویالیه ته   تێپه ڕینی 
نزیک بوونه وه ی  بۆ  بگه ڕێته وه   داواکــاری یــانــه  
له   کۆتایی هاتنیان  له   خــاوه ن ده ســه اڵت  هێزی 
به   که   حکوومه ت دا  له   خۆیان  یاسایی  مــاوه ی 
ورده  بزه  زۆر به  نه رمی به سه ر رووداوه کان دا 
شه قاو هه ڵدێنن. چونکه  زۆر روونه  که  نه رمی 

نواندی ئه مریکا له  به رانبه ر ئه و هه موو داواکاری 
و لێدوانانه  سه باره ت به  پێشێل کردنی بڕیاره  
و  ئێران  ناوکیی  رێککه وتنی  نێو  گونجاوه کانی 

٥+1 ناتوانێ هێچ هۆکارێکی جگه  له مه  هه بێت.
 هه رچه نده  پێش بینی ئه وه ی که  پاش کۆتایی 
بۆ  ده نگدان  و  کۆماری  ســه رۆک  کاتی  هاتنی 
له م  هێز  کــام  ئه مریکا  لــه   کــۆمــاری  ســـه رۆک 
واڵته  ده سه اڵت ده گرێته  ده ست زۆر دژوار بێ،  
له  کۆماری خوازه کان  کام  به  هاتنی هه ر  به اڵم 
ماوەی  له   که   روونــه   زۆر  دێمۆکراته کان  یان 
به   تاوه کوو  ئۆباما  دەساڵتدارێتی  ته واو بوونی 
فه رمی ده ست به کاربوونی حیزبی سه رکه وتوو 
بۆ  بــاش  زۆر  ده رفه تێکی  رکــه بــه ری یــه  دا،  لــه م 
ئێران پێک دێ که  په ره  به  کاره کانی خۆی بدا 
کاتێکی  هه ڵکه وتنی  دیسان  ئه وه   به داخه وه   که  
زێڕینه  بۆ  سه رکه وتنی ئێران بۆ وه ده ست هێنانی 
کات، هه رچه نده  دۆناڵد تڕامپ وه ک به ربژێری 
کۆمارێ خوازه کان به  پێی ئاشکرا کردنی به شێک 
له  سیاسه ته کانی خۆی سه باره ت به  کاروباری 
به و  دژ  که   ده ری خستوه   واڵته که ی  ده ره وه ی 
و  راده وه ستێ   1+٥ و  ئێران  رێککەوتنامه یه ی 
له  به رژه وه ندی واڵته که ی دا نایبینێ و ته نانه ت 
حاکمی  پێنس  مایک  تــڕامــپ،  دوایــیــانــه  دا   ــه و  ل
بوو  که سانه   له و  یه کێک  که   ئیندیانا  ویالیه تی 
نامه   ئاراسته کردنی  به   له مه وبه ر  ساڵێک  که  
ئه و  به رانبه ر  له   خۆی  ناڕه زایه تیی  ئۆباما،  بۆ 
پێکهاتنه  ده ربڕیبوو و  ئێستاش دژه  له  به رانبه ر 
یه که می  جێگری  وه ک  رێککه وتنامه یه،   ــه و  ئ
خــۆی دیـــاری کـــردووه . ئــه مــه ش ده ری ده خــا 
مانگی  ده نگدانی  له   تڕامپ  سه رکه وتنی  له   که  
یازده ی ئه م واڵته  زۆرینه ی کابینه ی ئه وواڵته  له  
دژبه رانی رێککه وتنامه ی ساڵی رابردووی ئێران 
و ٥+1 پێک دێن. له  کۆی گشتی ئه و باسه  دا و به  
پێی زۆر فاکته ر ده رده که وێ که  ئێران سووره  
ناوکی یه کانی  به رنامه   به   پێدان  درێژه   له  سه ر 
لێکۆڵینه وانه   ئه و  پێی  به   ئێستاش دا  له   هه ر  و 
و  ده رفــه تــه   قۆستنه وه ی  بـــه دوای  هــه ر  ئێران 
و  بقۆزێته وه   ده رفه ته کان  چۆن  ده زانــێ  باش 
تیرۆریستی یە کانی  کـــرده وه   بــه رژه ونــدیــی  له  

به کاریان بێنێ.

بهرجام،بیانوویهکبۆکڕینیکات

برایم چووکەڵی

بە  و  دەسەاڵتدارتر  بە  خۆی  کامیان  هەر  چونکە  نەبوو،  کێشە  بێ   پەیمانەش  ئەو  بەاڵم 
لەمێژینە  پەیمانە  ئەو  کە  وایکرد  ئەقڵ  گەشەکردنی  و  کێشانە  ئەو  دەبینی،  لەوی تر  نفوزتر 

بنێ. بپچڕێ و دەسەاڵتی سیاسی، هاوکاری کلیساکان وەال  بەرەبەرە 
نەهات،  کۆتایی  پاشایەتی  دەســەاڵتــی  پێکهاتنی  بە  ــەت  دەوڵ دروستبوونی  کورتی  بە 
پەرەی  پیشەییانە  شێوەیەکی  بە  دەوڵــەت  بەڕێوەبردنی  نۆزدەهەمدا،  ســەدەی  لە  بەڵکوو 
بووە،  بەهێز  تیۆریک  بەشێوەی  تواناسازی  هاوچەرخیش دا  ســەدەی  لە  هەروەها  پێدرا. 
لە  دەوڵەت  پێکهاتنی  پڕۆسەی  هەرچەندە  یاسا.  دەوڵەتی  چەمکی  کایەی  هاتنە  نموونە  بۆ 
هەموویان  حاڵەش  بەو  بەاڵم  نەبووە  بنەڕەتی یان  ریتمی  یەک  رۆژئــاوا  بەشەکانی  هەموو 
سەرەکی  تایبەتمەندیی  سێ  کە  هەیە  ــەت  دەوڵ نــاوی  بە  هاوبەشیان  سازمانی  فۆڕمێکی 
بەناوەندکردنی  دووهەم،  پیشەکان.  و  کردەوەکان  کردنی  بەتایبەتی  یەکەم،  دەگرن:  لەخۆ 
البردنی  و  دەسەاڵت  کردنی  بەدامەزراوە  سێهەم،  نۆڕمەکان.  هیرارشیکردنی  بە  و  ئیجبار 
کە  »بیرۆکراسی«یەوە،  سیستمی  چوارچێوەی  دەچنە  تایبەتمەندی یانە  ئەو  تاک.  دەسەاڵتی 
الیەن  لە  و  ئەرێنی یە  روانگەیەکی  کە  یەکەمیان  روانگەی  لەسەره:  سەرەکی  روانگەی  دوو 
»ماکس وێبێر«ـەوە پەرەی پێدراوە، پێی وایە کە بۆ پاراستنی دێموکراسی لە واڵت دا دەبێ 
بیرۆکراسی و  لە  نەرێنی یە  پەیڕەو بکرێ. روانگەی دووهەمیش کە روانگەیەکی  بیرۆکراسی 
لە الیەن هەندێک کۆمەڵناسی ئەمریکی یەوە پەرەی پێدراوە، پێی وایە کە بیرۆکراسی الوازە 
پێ  بکا و سیستمێکی دەست و  لەگەڵ گۆڕانکاری یەکان سازگار  بە خێرایی خۆی  ناتوانێ  و 

باەتەدا ناگونجێ. گیرە. ئەوەش باسی زیاتر هەڵدەگرێ و لە چوارچێوەی ئەم 
زانکۆی سنە کوردی تێدا بخوێنرێ، بەاڵم گەورەترین شاری رۆژهەاڵتی کوردستان واتە 
رۆژهەاڵت  لە  سنە  پارێزگای  لە  کورد  کورتکردنەوەی  پیالنی  دانەنرێ.  کورد  بە  کرماشان 
و  وەفا  نەک  کورد،  دژی  دەسەاڵتە  تازەی  پیالنێکی  نیشانی رووحانی  کلیل  دەولەتی  دیاری 

نێوهڵۆڵەکانی.  ترووسکدارە  بەڵێنی یە  و  پەیمان  بە 
بە  ئەویش  رەزاشـــاوە،  ســەردەمــی  لە  بەتایبەت  نــاوەنــدی  دەســەاڵتــی  نیە،  تــازە  شتێکی 
چاولێکەری لە ئاتاتورک، خەیاڵی پڕوپووچی یەکدەست کردنی نەتەوەکانی ئێران و، بەفارس 
کردنی خەڵکی خستە ریزی سیاسەتەکانییەوە، لەم سۆنگەیەشەوە زمانی نەتەوە نافارسەکان 
هاوکێشە  گۆڕانی  دەگــەڵ  بــەاڵم  دەســەاڵت.  ئەنفاڵی  بەر  کەوتە  جلوبەرگ  گۆڕینی  وێــڕای 
سیاسی یەکان نەک رەزاشا بەڵکوو کوڕەکەشی تۆزقاڵێک شیرنایی ئەو خەیاڵەی نەچێشت و 
رێژیمی سەدە ناڤینی کۆماری ئیسالمیش کە درێژەپێدەری سیاسەتە نگریسەکانی دەسەاڵتی 
نە  نەبۆتەوە.  نزیک  ئامانجانە  لەو  ئێستاش  هەتا  زیــاتــرەوە،  زەبروزەنگێکی  بە  پێشوویە 
ناتوێتەوە، ئەو مەبەستەی دەسەاڵت دەیەوێ  زمانی کوردی و نە فەرهەنگ و روحی کورد 
بەاڵم  هەرو  بکا.  نەبان  کوردانە  شووناسی  لە  کورد  تاکی  زمانەوە  تواندنەوەی  رێگەی  لە 
دەگەڵ ئەوەشدا زمان دیاردەیەکی زیندووە، دەبێ وەک زیندەوەرێک پێیڕا بگەی، هەتا گەشە 
کەمتەرخەم  دەوڵەمەندە  سامانە  ئەو  ئاست  لە  نابێ  کوردی  کۆمەڵگەی  و  تاک  کەواتە  بکا، 
1٩ی قانوونی  1٥ و  بن و کۆمەڵگەی مەدەنی وێڕای پێداگری لەسەر پراکتیزەی ماددەکانی 
بنەڕەتی، خزمەتی پێویستی زمان بکەن، چونکی زمان دەگەڵ ئەوەی پردی پێوندییە، هەڵگری 
و  رابــردوو  ژیانی  بوارەکانی  هەموو  بەگشتی  و  فەرهەنگ  و  مێژوو  و  بەسەرهات  هەموو 

نە. ئێستاما

درێژەی

پڕۆسەیدروستبوونیدەوڵەتیمۆدێڕن
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و  ئێران  بەرپرسانی  کە  شت  گرینگترین 
دەکەن  لێوە  باسی  ئێران  رێبەری  نێوەدا  لەو 
ئەمن  کردنی  دابین  ئینقالبەوە  سەرەتای  لە 
و ئاسایش تەواوه  لە ئێران دا، لە حالێک دا کە 
ناوچەکە و رۆژهەاڵتی نێوەراست پڕە لە کێشە 
و قەیران! بەس هیچ کات باس لەوە ناکەن کە 
بەشی زۆری ئەو قەیرانانە کاری راستەوخۆ 
ئێرانە!  ئیسالمیی  کۆماری  ناراسته وخۆی  و 
هیچ  دراوسێکانیان  کردنی  نائەمن  لە  ئــەوان 
لە  ــاس  ب ــەوە  الشـ ــەو  ل نــیــە!  راوەستانێکیان 

ئەمن بوونی ئێران دەکەن!
سەرەتای  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماریی   
هاتنه  سه رکاری یه وه  بە دروشمی دابین کردنی 
هێنانی  و  ئێرانی یەکان  بۆ  ئاسایش  و  ئارامی 
شۆرشی  هــاوواڵتــیــان،  ئاسودەیی  سیستمی 
بە  و  دزی   1٣٥٧ ساڵی  لە  ئێرانیان  گەالنی 
سەر  بێنە  توانیان  دیــن،  چەکی  بەکارهێنانی 
ــە پــەل  ــادە و دەســتــیــان کـــرد ب ــام ســفــرەی ئ

هاویشتن بۆ هەموو الیەک.
ده سه اڵتدارانی  شۆڕشەوە  سه ره تای  لە 
1٢ی  لە  کــارتــۆنــی دا  ریفراندۆمێکی  لە  نــوێ 
خاکەلێوەی 1٣٥٨ سیستمی ئیسالمی یان بەسەر 
دەست ئاوه اڵیی  بە  پاشان  سەپاند.  ئــێــران دا 
بۆچوونێکی  و  بیر  جــۆرە  هــەمــوو  زۆرەوە 
ئیسالمی  کۆماری  کرد.  جیاوازیان سەرکوت 
لە  و  رانەوەستا  بە سەرکوتی جیابیران  هەر 
کردە  هێرشی  1٣٥٨ه وه   ساڵی  سەرەتاکانی 
سەر رۆژهەاڵتی کوردستان و بە هەموو چەک 
و هێزێکەوە رووبەڕووی ئازادیخوازانی کورد 
خۆبه ڕێوه بردن  داخوازی یان  ته نیا  که   بۆوە، 
دەسەاڵتدارانی  بوو.  ئێران دا  چوارچێوه ی  له  

ئه مه   کــە  وابـــوو  پێیان  ئیسالمی  ــاری  ــۆم ک
زوو  بۆیە  دەلەرزێنێ،  دەسەاڵتیان  پایەکانی 
ترسی  ــرد.  ک سەرکوتیان  نیزامی  هێزی  بــە 
لە الیەن دەسەالتدارانی  ئێران  بوونی  نائەمن 
بووە  بەهانەیەک  هەمیشە  ئیسالمی  کۆماری 

بۆ سەرکوت و ئازاری خەڵکی ئازادیخواز. 

هەمیشە  نــاوچــەیــەک  وەک  کــوردســتــان 
ناوەندی ناڕەزایەتی یەکان بووە، بۆیە کۆماری 
ناوچەکە  نائەمن بوونی  بەهانەی  بە  ئیسالمی 
کەمترین خزمه تگوزاریی ئابووری و فەرهەنگی 
حکوومەت  داوە،  ئــەنــجــام  ــه دا  ــاوچــەی ن لــەو 
و  ئەمنیەتی  ــدە  ــاوەن ن فــکــری  لــه   ئــەوەنــدەی 
هەوڵی  ئەوەندە  دابــووە  خۆی  نیزامی یەکانی 
بۆ  ئــاســودە  و  ــارام  ئ ژینگەیەکی  کە  نـــەداوە 
ئامارەکانی  پێی  بە  بکا.  دروســت  خەڵکەکەی 
نیزامی یەکان   و  ئەمنیەتی  ناوەندە  هه ژماری 
لە رۆژهەاڵتی کوردستان نزیک بە 1٠ هەزار 
ناوەندە، بەاڵم هه ژماری ناوەندەکانی فێرکردن 
ناوەندە. ئەوە نیشاندەری  لە ٥ هەزار  کەمتر 
ئەوەیە کە حکوومه ت هەوڵ نادا کە لە کێشەی 
خەڵک تێ بگا و گوێ بۆ داواکاری خەڵک شل 
ناکا، بۆیە دەیهەوێ بە هێزی چەک دەسەاڵتی 

بپارێژێ.
فەرماندەی قەرارگای »حمزە سید الشهدا« 
له  لێدوانه کانی ئه م دواییانه ی دا باسی لە پالنی 
به   عه ره بستانی  و  کــردوە  ــی  ده ره ک واڵتانی 
دنه دان و هان دانی هێزه کانی دژبه ری کۆماری 
ئیسالمی بۆ تێک دانی ره وشی ئاسایشی ئێران 

کە  کرد  لــەوە  باسی  ئەو  ــردووه .  ک تۆمه تبار 
گرووپی  دەیــان  مانگێک دا  چەند  مــاوەی  لە 
ئێران  رۆژهەاڵتی  و  ــاوا  رۆژئ لە  چه کداریان 

تێک شکاندوە! 
ــزامــی و  ــی ــی ن ــرســان ــەرپ ــانـــەی ب ئـــەو وتـ
نیە،  تێدا  تــازەیــان  شتێکی  ئێران  ئەمنیەتیی 
هاتنه   له  سه ره تای  ئیسالمی  کۆماری  چونکە 
ــه وه  بــە بــەهــانــەی جـــۆراوجـــۆر و  ــاری ســه رک
ئەمنیەتی، ماف و ئازادی یه کانی خه ڵکی پێشێل 

کردووه .
ئامارەکان نیشاندەری ئەوەن کە کۆماری 
نیە!  ــی  واڵت بــەرێــوەبــردنــی  تــوانــای  ئیسالمی 
مۆدێلی حکوومه تداریی ئایەتوڵاڵکان شکستی 
و  نیزامی  زه بروزه نگی  بەهۆی  بەاڵم  هێناوه  
ئەمنیەتی، جوواڵندنی پایەکانیان کارێکی ئاسان 
نیە! ئەوان لە سه ره تای دەست بەکاربوونیان له  

ته نیشت هیزی ئه رته ش، هێزگه لی دیکه ی وه ک 
سپای پاسداران و به سیجیان دامه زراند. به م 
پێیه  هێزی ئه رته ش که م کراوه ته وه  و هێزی 
سپا و به سیج به  پشت به ستن به و پاره ی له  

به رده ستیان دایه ، زۆر زیاد بووه . 
له   واڵتــی  ئابووریی  ــه واوی  ت حکوومه ت 
ئیختیاری راپه راندنی كاروباری خۆی داناوه . 
سامانی  و  کانگا  خــاوه نــی  ئــێــران  هه رچه ند 
خه ڵک  خزمه تی  لــه   ــه اڵم  ب زۆره ،  سروشتی 
داهاتی  و  سه رمایه   لێ وه رناگیرێ.  که ڵکیان 
زۆرزه وندی ئێران ده چێته  گیرفانی ئۆلیگارشی 
حاکم له  ئێران دا و ئه و ئۆلیگارشی یه   ئه وه نده ی 
ئیمپراتۆری  كردنی  دروســت  بڕیوه ته   چاوی 
ئیسالمی، ئه وه نده  بیری له  چاره سه ری کێشه  
له   نه ته وه كان  مافی  دانــی  و  نێوخۆی یه کان 
سه رمایه   نه كردۆته وه .  ئێران دا  چوارچێوه ی 
بۆ  رێژه یه كی زۆری  ئێران  داهاتی خه ڵکی  و 
هــاوكــاری گــرووپــه  چــه كــداره كــان و گرووپه  
ده کــرێ.  ته رخان  ئیسالمی یه کان  تــونــدڕه وه  
ده سه اڵت  زیاد كردنی  له   بیر  زیاتر  ده سه اڵت 
واڵت.  پێشكه وتنی  تا  ده كاته وه   پاراستنی  و 
له  الیه کی دیکه ش سه روه ت و سامانی واڵت 
ده کـــرێ.  دابـــه ش  نــاعــادیــالنــه   شێویه کی  بــه  
لـــه  ســاڵــی 1٣٨٠  ــوروز«  ــ ــ ــه ی »نـ ــ ــام ــ رۆژن
ئامارێکی باڵو کردبۆوه  كه  به  پێی ئه و ئاماره  
هاشمی  ده سه اڵتی  ساڵی  هه شت  به درێژایی 
به كارهێنراو  سه رمایه ی  رێژه ی  ره فسنجانی 
بوو  زیاتر  به رابه ر   ٣٠٠ كرمان  پارێزگای  له  
پارێزگاكانی  له   به كارهاتوو  سه رمایه ی  له  
ورمێ  و ئازه ربایجانی رۆژهه اڵت و ئه رده بیل 

و زه نجان. 
ــامــاری  ئــــەوەی خـــــوارەوە تــازەتــریــن ئ
ــاســایــش لە  ــن و ئ ــەم جــیــهــانــی یــە لـــەســـەر ئ
ئێران دا و لەوێ دا باس لە ئاسایش و ئازادیه  

تاکەکەسی یەکان لە ئێران دا کراوه .
نێو  لە   ٢٠1٥ ساڵی  لە  ئێران  ئاسایش: 
1٤٢ واڵتی جیهان لە بواری ئاسایش دا پلەی 
پلەی  ئێران  ٢٠1٤ش  ساڵی  گــرتــوە،  1٢٠ی 

و   ٢٠1٣ ســاڵــەکــانــی  ــە  ل و  ــووە  ــەب ه 1٢٦ی 
تۆمار  بۆخۆی  1٢٥ی  و   1٢٣ پلەی  ٢٠1٢دا 
پاراستنەوە  و  ئاسایش  بـــواری  لــە  ــردوە.  کـ
ئێران لەوپەڕی خراپی دایە. لە ئێران دا رێژەی 
رۆژ  لەگەڵ  رۆژ  توندوتیژی  و  خراپ  کاری 
روو لە زیاد بوونە، گەندەڵیی ئیداری بنچینە و 
بناغەی هێزە ئەمنی یەکانی ئێرانی کۆڵیوە، بە 
بە  لە ساڵی رابــردوودا نزیک  ئامارەکان  پێی 
لە الیەن خەڵکی  میلیۆن شەڕی سەرجادە   1
کراون،  تۆمار  ئێران دا  دادگاکانی  لە  ئیرانەوە 
بەشی هەرە زۆری شەڕەکانیش دەگەرێتەوە 
ئاسایش  و  قــانــوون  نوێنەرانی  کە  ــەوە  ئ بۆ 

ئەرکی خۆیان بە باشی بەجێ نەگەیاندوە.
ساڵی  ئێران  تاکەکەسی یەکان:  ئازادی یە 
بــواری  لە  جیهان  واڵتــی   1٤٢ نێو  لە   ٢٠1٥
1٣1ی  پلەی  تاکەکەسی یەکان دا  ــە  ــازادی ی ئ
گرتوە، ئەوە لە حالێک دایە کە لە ساڵی ٢٠1٤ 
ساڵەکانی  لە  و  هەبووە  1٢٨ی  پلەی  ئێران 
بۆخۆی  و 1٢٥ی  پلەی 1٢٦  و ٢٠1٢   ٢٠1٣

تۆمار کردوە.
ــە  ــ ــ ــازادی یـ ــ ــ ــە بـــــــــــواری ئـ ــ ــ ــران ل ــ ــ ــێ ــ ــ ئ
تــاکــەکــەســی یــەکــان دا لــە خــراپــتــریــن واڵتــانــی 
سەرکوتی  لــە  ئــێــران  ــار.  ــەژم ئ دێــتــە  جیهان 
ئازادی یە تاکەکەسی یەکان دا دووهەم واڵتە لە 
تەنیا  ــەراوەرددا  ب ئاخرین  لە  ئێران  جیهان دا. 
چەند پلە لە ســەرەوەی سووریە و یەمەن و 
ئەفغانستانە. لە ئاخرین ریزبەندیی رێکخراوی 
رۆژنامەنووسانی بێ سنووردا، ئێران لە کۆی 
1٨٠ واڵتی جیهان پلەی 1٧٣ی گرتوە کە ئەو 
ئیران  سومالی یە.  و  عێراق  خوار  لە  رێژەیە 
گەورەترین زیندانی رۆژنامەنووسانە. لە چەند 
ساڵی رابردوودا بە دەیان ناوەندی چاپەمەنی 
و رۆژنــامــە داخـــراون. ئێستا لە ئــیــران دا ٥٠ 

رۆژنامەنووس لە زیندان دان.

رۆژی ٢٨ی گەالوێژ، رۆژێکی مێژووی یە 
گەلی  و  بەگشتی  ئێران  گەالنی  دیرۆکی  لە 
بەتایبەتی.  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی  لە  کــورد 
و  دەســـت  1٣٣٢دا  لــەســاڵــی  و  رۆژە  لـــەو 
چاوساغی  بە  شا  محەممەدرەزا  پێوەندەکانی 
و هاوکاری راستەوخۆی ئه مریکا، کوودتایان 
بەدژی حکوومەتی گەلیی دوکتور محەممەدی 
ــەم  چــەشــنــە بۆ  بـ ــجــام داو  ــەن ئ ــق  ــوســەدی م
جارێکی دیکە دیکتاتۆری باڵی بەسەر ئێران دا 
گرتن  کوودتایە،  ئەم  دوابــەدوای  کێشایەوە. 
سیاسی یەکان  هەڵسووڕاوە  لەسێدارەدانی  و 
لە کوردستانیش  و  پێکرد  ئێران دا دەستی  لە 
ــالت و رێــکــخــســتــنــەکــانــی حــیــزبــی  ــی ــەشــک ت
و  شــار  زۆربــەی  لە  کوردستان  دێمۆکراتی 
پەالماری  بەر  کەوتنە  کوردستان  گوندەکانی 
پاشایەتی  رێژیمی  سەرکوتکەرەکانی  هێزە 
حیزب  ئەندامانی  و  کــادر  لە  کەس  دەیــان  و 

دەسبەسەر و رەوانەی بەندیخانەکان کران.
لە  کــورد  گەلی  بۆ  هــەروەهــا  ئــەو رۆژە 
کە  مێژووی یە  بۆیە  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی 
گەالوێژی  لە ٢٨ی  واتە  دواتر،  رێک ٢٦ساڵ 
و  رێـــبـــەر  ــی،  ــن ــەی خــوم هـــەتـــاوی،  1٣٥٨ی 
فەرمانی  ئیسالمی،  کــۆمــاری  دامــەزرێــنــەری 
جــیــهــادی بـــەدژی گــەلــی کـــورد دەرکــــرد. لە 
نەتەوەکەمان دا  هاوچەرخی  و  کۆن  مێژووی 
کورد  ــەدژی  ل فــەرمــان  جــاران  زۆر  دەبینین 
ــراوە و نــەتــەوەکــەمــان کــەوتــۆتــە بەر  ــ دەرکـ
هێرشی  و  بەکۆمەڵ  کوشتاری  و  قــڕکــردن 
ســەرەڕۆ  ــە  دەســەاڵت و  داگــیــرکــەر  و  بێگانە 
ــەو هێرش  و داپــڵــۆســێــنــەرەکــان. هــۆکــاری ئ
ــەوە نــەبــووە کــە گەلی کــورد  و پــەالمــارانــە ئ
هــێــرشــی کــردبــێــتــە ســـەر دراوســێــکــانــی و 
بەپێچەوانە  بەڵکوو  لێ کردبن،  »تــەعــەدا«ی 
بووە  کورد  کە  لێدراوە  فەرمانی  بۆیە  کورد 
خۆی  مافەکانی  ســەرەتــایــی تــریــن  داوای  و 

کردوە. فەرمانی جیهادی خومەینیش بۆ سەر 
کوردستان و، کورد و کوفر بە چاوێک سەیر 
کردن، رێک لەبەر مافخوازی نەتەوەی کورد و 
ملنەدان بۆ سەرەڕۆیی و دیکتاتۆریی کۆماری 

ئیسالمی بووە.

وێڕای  فەرمانە،  ئەو  دەرچــوونــی  لەگەڵ 
سەدان  کوردستان،  هەمەالیەنەی  گەمارۆی 
سپای  و  ئەرتەش  هێزەکانی  لە  کەس  هەزار 
پاسداران و بەسیج، بە هەموو کەرەستەیەکی 
پێشکەوتووی شەڕەوە، هێرشیان کردە سەر 
کوردستان و شەڕێکی خوێناویان هەڵگیرساند. 
لەو هێرشەدا زۆربەی شارەکانی کوردستان 
کران  بۆردومان  رێژیم  فرۆکەکانی  الیەن  لە 
و  تــۆپ  ئاگری  بــەر  کەوتنە  گوندەکانیش  و 
کاتیۆشا. جگە لەوەش دەیان کەس لە الوانی 
بێتاوانی کورد بە بێ هیچ بەڵگەیەک و تەنیا بە 
تاوانی کوردبوون بەدەستی جەلالدی بەدناو، 
داگیرکردنەوەی  پاش  له   خوێن رێژ،  خەڵخاڵی 
کۆمەڵ کوژ  کوردستان  گوندەکانی  و  شــار 

کران. 
دیـــارە ئــەو هێرش و تــاوانــانــە لــە الیــەن 
ــورد و پــێــشــمــەرگــە  ــ گـــەلـــی راپــــەڕیــــوی کـ
شەڕ  لە  و  نەمایەوە  ــێ وەاڵم  ب فیداکاره کانی 
و بەربەرەکانێ یەکی کەم وێنەدا کە بە شەڕی 
سێ مانگە ناسراوە، گەلی کورد و رۆڵەکانی، 
لە  کوشەندە  ــری  زەب لێدانی  ــڕای  وێ توانیان 
دڕنــدانــەی  هێرشی  سەرکوتکەرەکان،  هێزە 
ئەو  له  پاش  تێک  بشکێنن.  کۆماری ئیسالمی 

خۆڕاگری و بەربەرەکانی یه  کەم وێنەیەدا بوو 
کە خومەینی ناچار بوو لە ٢٦ی خەزەڵوەری 
ــی  ــردنـ دەرکـ دوای  ــگ  ــان م ســـێ  واتــــە   ،٥٨
ئاشتی خوازانە  بەڕواڵەت  پیامێکی  فەرمانەکە، 
و  دانوستان  داوای  و  بنێرێ  کورد  گەلی  بۆ 

رێــی وتووێژ  لە  کــورد  چــارەســەری کێشەی 
پەیامی  دەرکەوت  دواتر  هەروەک  دیارە  بکا. 
لە الیەن کۆماری  خومەینی و راگرتنی شەڕ 
ئیسالمی، کەمترین نیازپاکی پێوە دیار بوو و 
الیەک  لە  رێژیم  دەسەاڵتدارانی  راستی دا  لە 
دژە هێرشی  بەرانبەر  لە  خۆڕاگریان  توانای 
لە  و  نــەمــابــوو  ــان دا  ــوردســت ک پێشمەرگەی 
الیەکی دیکەش لە کات و دەرفــەت دەگــەڕان 
بۆ  کــردن  خــۆتــەیــار  و  خۆڕێکخستنەوە  بــۆ 

هێرشێکی بەرین تر و بەرباڵوتر. 
نــوانــدنــێــکــی زۆری  ــی  ــەرم ن ســـــەرەڕای 
لە  دێــمــۆکــرات  حیزبی  و  کـــورد  نــوێــنــەرانــی 
نوێنەرانی  لەگەڵ  وتوووێژەکان  و  دانوستان 
ویست  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
و داخــوازەکــانــی کـــورد، رێــژیــم بــۆ جارێکی 
دیکە هێرشی کردەوە سەر شار و گوندەکانی 
کوردستان و شەڕێکی خوێناوی بەسەر گەلی 
کورددا سەپاند. ئەو شەڕە  نیشانی  دا کۆماری 
و  زەرفییه ت   خۆی دا  تەواو یەتی  لە  ئیسالمی 
توانای چارەسەری ئاشتیانەی کێشەی کورد 
لەجێ دا  و  نییه   ئێرانی  دیکەی  نەتەوەکانی  و 
نەتەوه ییه کان  مافە  و  نــەتــەوە  بــە  بـــاوەڕی 
ــارە بۆ  ــ ــەگــەڵ هــێــرشــی دووبـ ــارە ل ــ نــیــیــه . دی

لە  خۆڕاگری  مەکۆی  وەک  کوردستان  سەر 
حیزب  سەر  بۆ  هێرش  ئێران،  سەرانسەری 
ــکــخــراوە ســیــاســی یــەکــان و ئــازادی یــە  و رێ
دەستی  کۆمەاڵیەتی یەکانیش  و  تاکەکەسی 
گەیشتوو  بــەدەســەاڵت  تــازە  رێژیمی  پێکرد. 
لەگەڵ  شــەڕ  ئــاگــری  هەڵگیرسانی  ــاش  پ لــه  
عێڕاق، لە الیەک هەر دەنگێکی ئازادیخوازانەی 
بەم   ــرد و  ک کــپ  ئــێــرانــی  کــۆمــەاڵنــی خەڵکی 
خۆی  سەرەڕۆیانەی  پێگەی  و  جێگە  چەشنە 
بیروڕای  دیکەش  الیه کی  له   و  کــرد  پتەوتر 
گشتیی جیهان و کۆمەڵگه ی نێونەتەوەیی لەو 
جینایەتانەی کە لە کوردستان و دەرحەق بە 
نــەتــەوەی کــورد دەیکرد بـــەالرێ دا بــرد. لەو 
مـــاوەی هێرشی بــەربــاڵوی رێــژیــم بــۆ سەر 
کوردستان سەدان گوند و الدێی کوردستان 
خاپوور کران و دەیان هەزار کەس لە خەڵکی 
بێتاوانی کوردستان بە دەستی جینایەتکارانی 
کۆماری ئیسالمی کۆمەڵکوژ کران و هەزاران 
کردن  دادگایی  بەبێ  زیندانەکان،  لە  کەسیش 
جینایەتکارانی  راستی دا  لە  دران.  لەسێدارە 
رێژیم توانیان فەرمانی جیهادی خومەینی بۆ 
قڕکردنی کوردستان و سەرکوتی بێ بەزەیانەی 

نەتەوەکەمان بەباشی بەڕێوەبەرن.
ئێستاش له  پاش تێپەڕینی ٣٧ساڵ بەسەر 
فەرمانی جیهادی خومەینی، سیاسەتی گشتیی 
گەلی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
بڕ  نەگۆڕاوە و سەرکوت و کوشت و  کورد 
زیندانەکانی  لە  نییه   رۆژ  بــەردەوامــە.  هــەروا 
له   و  نەدرێن  لەسێدارە  کــورد  الوانــی  رێژیم 
نەکرێنە  کورد  کۆڵبەرانی  سنوورەکان  سه ر 
لێ   گیانیان  و  رێــژیــم  چــه کــدارانــی  نیشانەی 
گەلی  لەگەڵ  دژایەتی  سیاسەتی  نەستێندرێ. 
ــورد و داخــوازەکــانــی هــەر بــە رۆژهــەاڵتــی  ک
هــەروەک  و  نەبەستراوەتەوە  کوردستانەوە 
لەگەڵ  دژایــەتــی  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەبینین 
ــی دیــکــەی  ــارچــەکــان دابــیــن کــردنــی مــافــی پ
شێوەیەک  ــه ر  ه بــه   و  دەکـــا  کوردستانیش 
ــەی خــۆی  ــدەران ــک ــێ ــکــرێ نــەخــشــی ت ــۆی ب بـ
مەحکووم  ســـەرەڕای  رێژیمە  ئــەو  دەگــێــڕێ. 
داکۆکی کار  رێکخراوەکانی  الیــەن  لە  کرانی 
پێشێل  لەگەڵ  پێوەندی  لە  مــرۆڤ،  مافی  لە 

ــە  ــازادی ی ــاف و ئ کــردنــی ســەرەتــایــی تــریــن م
ئێران  گەالنی  سەرکوتی  لە  ئینسانی یه کان، 
ــژەدان بــە ســەپــانــدنــی دیــکــتــاتــۆری و  ــ و درێـ

سەرەڕۆیی به رده وامه .
ــەی  گـــەالوێـــژ و ٣٧ســاڵ یـــادی ٢٨ی  ــە  ل
گەلەکەمانەوە،  بەدژی  دەرچوونی«فەرمان« 
وەبیر هێنانەوەی چەند راستی یەک، هەرچەند 
سەرەڕای  بەجێ یە؛  بێت  ئازاردەریش  رەنگە 
ــی و خـــۆڕاگـــری قــارەمــانــانــەی  ــەرەکــان ــەرب ب
پێشمەرگەکانی حیزبی دێمۆکرات و حیزب و 
کوردستان،  دیکەی  سیاسی یەکانی  رێکخراوە 
نێوخۆیی  شــەڕی  و  کێشە  ئەگەر  بێ گومان 
رێکخراوە سیاسی یەکان  و  حیزب  و  نەبووبا 
دووژمــن دا  بەگژ  یەکگرتوودا  بەرەیەکی  لە 
ورەتر  بە  دەیتوانی  گەلەکەمان  چووبانەوە، 
ئیسالمی دا  کۆماری  بەرانبەر  لە  بەگوڕتر  و 
سەرکوتی  نەتوانێ  دوژمــن  و  بوەستێتەوە 
نەک  ماوەیەدا  لەو  دەبینین  لەوەش  بکا. جگە 
نەیانتوانیوە  رێکخراوانە  و  حیزب  ئەو  هەر 
وێــڕای  بــەداخــەوە  کۆببنەوە،  بــەرەیــەک دا  لە 
دوورکەوتنەوە لە مەیدانی خەباتی راستەقینە 
و  پــرش و بــاڵوی  تووشی  والت،  نێوخۆی  لە 
و  حیزب  ئەو  بــوون.  لێکدابران  و  لێکترازان 
رێکخراوانە، بە حیزبی دێمۆکراتیشەوە، ئەگەر 
بە هەر هۆیەک بێ نەیانتوانیوە وەک سااڵنی 
چەکدارانە  بەربەرەکانی  شــۆرش  سەرەتای 
هێنانە  توانای  بکەن،  چەکدارانە  خەباتی  یان 
خەباتی  کردنی  بەهێز  و  خەڵک  سەرشەقامی 
راده ی  به   و  بــووه   ســنــووردار  مەدەنیشیان 
سه رکه وتوو  و  چاالک  بــواره  دا  له م  پێویست 
نه بوون. شک لەوەدا نییه  داهاتووی تێکۆشانی 
لە گرەوی  حیزب و رێکخراوە سیاسی یەکان 
رۆژهــەاڵتــی  لــە  کــورد  گەلی  ئەکتیڤ بوونی 
کوردستان دایە و حیزبەکانی رۆژهەاڵت دەبێ 
تێبکۆشن له  الیه ک هزر و شوناسی نەتەوەیی 
بەهێز  کوردستان دا  خەڵکی  کۆمەاڵنی  نێو  لە 
بکەن و لــه  الیــه کــی دیــکــەش لــە هــەمــوو هێز 
ورەی  بردنەسەری  بۆ  خۆیان  تواناکانی  و 
بۆ  خــەبــات  پێناو  لــە  خــەڵــک  خەباتگێڕانەی 

رزگاریی نەتەوەیی کەڵک وەرگرن.

نائەمنبوونیئێران،بابەتێکبۆسەرکوتیخەڵکیئازادیخوازلەئێراندا!

»فەرمان«دژبەکوردان

ئاگری باڵەکی

ره زا محه ممه دئه مینی

سیاسی

لە  و  رانەوەستا  جیابیران  سەرکوتی  بە  هەر  ئیسالمی  ،،کۆماری 
سەرەتاکانی ساڵی 1٣٥٨ه وه  هێرشی کردە سەر رۆژهەاڵتی کوردستان و بە 
هەموو چەک و هێزێکەوە رووبەڕووی ئازادیخوازانی کورد بۆوە، که  ته نیا 
دەسەاڵتدارانی  بوو.  ئێران دا  له  چوارچێوه ی  داخوازی یان خۆبه ڕێوه بردن 
پایەکانی دەسەاڵتیان دەلەرزێنێ،  ئه مه   پێیان وابوو کە  ئیسالمی  کۆماری 
بۆیە زوو بە هێزی نیزامی سەرکوتیان کرد. ترسی نائەمن بوونی ئێران 
بۆ  بووە  بەهانەیەک  هەمیشە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەالتدارانی  الیەن  سەرکوت و ئازاری خەڵکی ئازادیخواز،،لە 
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به ر له  مااڵوایی

عەلیبداغی

ئەو غەدرەی بگرە هەر 
لە کورد دەکرێ

رێوڕەسمێک بە بۆنەی ساڵیادی دامەزرانی کوردکاناڵ بەڕێوەچوو

شه هرام نازری : 3٧ ساڵه  نه یانهێشتووه  بچمه  سه دا و سیما

کۆچی دوایی كاك مه حموود شکاک نژاد نووسەر و 
نیشتمانپه روه ری کورد لە مەهاباد

هەواڵێکە و چەند رۆژێک لە سەر رووپەڕی هیندێک لە ماڵپەڕەکان 
دێت و دەچێ؛ »لە ماوەی ٥ مانگی سەرەتای ئەمساڵ دا هەر نەبێ ٥٣ 

کاسبکاری کورد لە ناوچە سنوورییەکان کوژراون یان بریندار بوون.«
لە سەر  رۆژ  چەند  یان  دەیگرێ،  ژان  و  دەخوێنێتەوە  هەواڵە  ئەو  کەس  چەند  ئیدی 
ماڵپەڕەکان دەمێنێتەوە و دوایە دێتە خوارێ باسێکە، بەاڵم ئەوەی تاهەتایە دەمێنێتەوە 
برینێکە بە جەستەی نیشتمانەوە، هاواری ئەو دایکە جەرگسووتاوەی کوڕەکەی لە پێناو 
پارووە نانێک دا لە دەست داوە، ژانی بێ کۆتایی ئەو ژنەی مەینەتی یەکانی هەموو ژیانی 
بەسەردا رووخاوە و، خەمی قووڵی ئەو منااڵنەی نازیان لێ شێواوە و دەبێ بە هەتیوی 

گەورە بن، هەتا هەمیسان جێی باوکیان بگرنەوە.
لە سەر رووداوی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی کورد رۆژ نییە هەواڵ و راپۆرت 
لە میدیاکان دا باڵو نەبنەوە، بەاڵم بێ وەاڵمدانەوە بە چەند پرسیارێک ناکرێ ئەو پرسە بە 
الیەک دا بخرێ؛ یەکەم کێن ئەوانەی روو لە کۆلبەری دەکەن؟ خەڵکی کوێن؟ بۆ دەدرێنە 
و  هانا  قوربانیان  بنەماڵەی  دەگــرن؟  لێ  سیلەیان  ئەوانەی  کێن  گوللە؟  دەستڕێژی  بەر 
سکااڵیان بۆ کوێ بەرن؟ بەردەوامیی ئەو تڕاژیدییانە خەمی کێن و دەبێ خەمی کێ بن؟ 

وە دواجار قەرارە هەتاکەی دەبێ درێژەیان بێ؟
ئەوانەی کۆڵبەریان پێ دەڵێن پێچەوانە ئەو ناوەی بەسەریان دا بڕیون و وەک قاچاغچی 
ناویان دێنن، کەسانێکی هەتا بڵێی زەحمەتکێشن و لە هەموو توێژەکانی کۆمەڵگه ن، پیر، 
الو، ژن، منداڵ و تەنیا شتێک ئەوان هەموو ئەوان دەگرێتەوە بێ دەرەتانی لە رووتێکردن 
پێگرتوون،  بــەردەرکــەی  هــەژاری  واڵتێکن  خەڵکی  ــەوان  ئ پڕمەترسی یەیە.  پیشە  لــەو 
کوردستانەکەیان لە چاو ناوچەکانی دیکەی ئێران لە دواکەوتوویی ئابووری دا راگیراوە، 
هەموو  رێگای  ناکەن،  بەدی  کارخانەیەک  دەکــەن  خۆیان  پشتی  و  دەور  چوار  لە  چاو 
ناکەوێ و چەرمەسەری یەکانی  تەنانەت کرێکاریشیان دەست  کاسبی یەکیان لێ گیراوە، 

ژیان وای لێ کردوون سڵ لە گووللە و تەقینەوەی مین و هەڵدێران لە شاخیش نەکەن.
ئەوان بە بیانووی هێنانی کااڵی قاچاغ دەدرێنە بەر گوللە، لە حاڵێک دا نە ئەوەی ئەوان 

لە کۆڵیان ناوە باری قاچاغە و نە ئەگەر قاچاغیش بێ بایی ئەوەندەیە لەسەری بکوژرێن.
لە حکومەتێک دا کە گەندەڵی بینەقاقای واڵتی گرتوە، قاچاغی کااڵ بێ گومان یەکێک لە 
خۆرکەکانی ئابووریی واڵتە، بەاڵم پرسیار ئەوەیە بڕی قاچاغی کااڵ لە ئێران چەندەیە و 
ئەوەی بە کۆڵی کۆڵبەران و لەسەر پشتی ئەسپەکان دێتە ئەمدیوی کوردستان چەندە کە 

ئەوان ئەو خەباتە خوێناوییەیان لە دژی وەڕێ خستوە!
له   له  ساڵ دا  ئێران  له   نێوماڵ  که لوپه لی  قاچاغی  بایه خی  ده ڵێن  ره سمی یه کان  ئاماره  
٢0 میلیارد دۆالر زیاتره  و، قاچاغی ده رمان، ماشێنی لوکس  و سووته مه نیش خۆی له  
نێو  دێتە  قاچاغ  بە  کااڵ  میلیارد دۆالر  بایی ٣6  لە ساڵ دا  واتە  ده دا.  میلیارد دۆالر   16
ئێران شێوازی تەواو  لە  نایشارنەوە کە ئەو قاچاغکردنە  ئێرانەوە، کاربەدەستان  خاکی 
سیستماتیکی هەیە و زیاتر لە سەدی 9٥ی کااڵی قاچاغ لە ئێران لە دەروازە سنووری یە 
ئەو کارتێل  لە پشتی  ئەوانەش کە  نێوخۆی واڵتەوە؛  رەسمی و فڕۆکەخانەکانەوە دێتە 
کاربەدەستانی  و  چەکدارەکان  هێزە  ئەمنیەتی یەکان،  ناوەندە  سیستماتیکەن،  قاچاغە  و 
کەس  نە  و  دەچێتەوە  گژیان دا  بە  الیەک  هیچ  نە  نێوەدا  لەو  بەاڵم  رێژیمن،  پایەبەرزی 
خوێنی لە لووتی دێ؛ کەچی ئەوە هەر رۆڵەی کوردە لەسەر تاوانی نەکردوو خەڵتانی 
هەندێ  یان  کورد  کۆڵبەرێکی  کۆڵی  بە  تەلەڤیزیۆنێک  هێنانی  بڵێی  وەک  دەکرێ.  خوێن 
کەلوپەلی نێوماڵ لەسەر پشتی ئەسپێک گورزێکی وەها گورچکبڕی لە ئابووریی ئەو واڵتە 
دابێ کە ناچاری کردبن ئاوا توندوتیژ بە گژیدا بچنەوە، بەاڵم قاچاغی زیاتر لە ٣٥ میلیارد 
دۆالریی ناوەندە ئەمنیەتی یەکان، یان گەندڵی یە چەند هەزار میلیارد تمەنییەکان کە هەر 

چەند مانگ جارێک یەکێکیان لێ ئاشکرا دەبن تۆزی با بن.
بترازێ خۆ ئەگەر ئەو کاسبی یەی کۆڵبەرانی کورد بە ناچار هەڵیان بژاردوە  لەوەش 
قاچاغیش بێ، بێ ئەوەی باس هۆکار و بەستێنەکانی پەنابردن بۆ کۆلبەری لە کوردستان 
لە  قاچاغ  لەگەڵ  پێوەندی  لە  حاکمییەت  و  قانوون  بەیەکی  دژ  ڕەفتاری  جۆر  دوو  و 
یەکجار گەورەیە چونکی هیچ  ئەوە غەدرێک و جینایەتێکی  بکەین، دیسانێکیش  ئێران دا 
هاوسەنگی یەک لە نێوان تاوان و سزادا نییە. تۆمەتبارێک کە دەتوانی بیگری و زیندانیی 
بکەی، دادگایی بکەی و بەپێی قانوون لێی بپرسیتەوە رێک کەوکوژی بە دڵییەوە دەنێی، 
لەبن نەهاتووی کۆماری ئیسالمی  لە سیاسەتی دوژمنایەتیی  تەنیا دەتوانێ تەعبیر  ئەوە 
دەرحەق بە گەلی کوردی و لەزەتکوژیی پیاوکوژانی ئەو رێژیمە بکا. وەک دەبینین کە تا 
ئێستا هیچ بکوژێک لە هێزە چەکدارەکان سەبارەت بە کوشتنی بێتاوانی کاسبکاران سزا 
نەدراوە و تەنانەت هەندێ بنەماڵە کە لە دەزگای قەزایی شکایەتیان کردوە، یەک جوابیان 

نەداونەوە بگرە پووڵی ئەو فیشەکانەشیان لێ ستاندوون کە رۆڵەکانیانی پێ کوژراوە.
بە کورتی قسە ئەوەیە، ئاخۆ ئەگەر حکومەت سیاسەتی ئەمنیەتی لە کوردستان هەڵگرێ، 
وەک هەموو ناوچەکانی ناوەندی ئێران ئاوڕ لە کوردستان بداتەوە، کۆتایی بە سیاسەتی 
ژێرخانی  بە  پەرە  بکاتەوە،  سنووری یەکان  ئازادە  ناوچە  بێنێ،  کوردستان  هەاڵواردنی 
ئابووریی ئەو بەشە لە ئێران بداتەوە و قەرەبووی هەموو ئەو پاشکەوتنانە بکاتەوە، هەلی 
کار بۆ بێکارانی کوردستان پێکبێنی و وەک هاوواڵتیی پلە دوو و پلە سێ سەیریان نەکا، 

تۆ بڵێی کەس لە خۆڕا بیەوێ سینگی خۆی بە گوللەوە بنێ؟

حیزبی  راگەیاندنی  کۆمیسیۆنی 
دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی 9 ساڵە 
»کورد  تەلەڤیزیۆنی  دەسبەکاربوونی 

کاناڵ« رێوڕەسمێکی بەڕێوە برد.
لەو رێوڕەسمەدا کە بەیانیی  رۆژی  
شەممە، 16ی گەالوێژ بە بەشداریی دەیان 
کەس لە کارگێڕانی کوردکاناڵ گیرا، رێز 
و  کوردکاناڵ  ساڵەی   9 تێکۆشانی  لە 
ئەو  جۆراوجۆرەکانی  بەشە  و  ستاف 
میدیایەی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

گیرا.
کاک  سەرەتا  رێوڕەسمەدا  لەو 
بەرپرسی  عەبدوڵالپوور،  هەژیر 
بەڕێوەبەریی  لەالیەن  کوردکاناڵ 
ساڵیادی  پیرۆزبایی  کوردکاناڵەوە 
دامەزرانی کوردکاناڵی لە بەشداران کرد 
و پاشان کاک کەماڵ کەریمی، بەرپرسی 
بەو  حیزب  راگەیاندنی  کۆمیسیۆنی 

بۆنەیەوە وتارێکی پێشکێش کرد.
سەرەتای  لە  کەریمی  کەماڵ  کاک 
سەردەمی  لە  باسێکی  قسەکانیدا 
دامەزرانی کورد کاناڵ کرد و بە ئاماژە 
بە بارودۆخی حیزب لەو کاتدا کە تووشی 
حیزبی  گوتی:  هاتبوو،  دوولەتبوون 
دیموکراتی کوردستان لە سەرەتای ئەم 
هەم  خۆی  تێکۆشانی  لە  نوێیە  قۆناغە 
دژواری  دۆخێکی  داراییەوە  رووی  لە 
میدیایی  هێرشێکی  گەڵ  لە  هەم  هەبوو، 
بەرەوڕوو  ناڕاستی  لە  پڕ  و  ناڕەوا 
و  ئەرک  قورسایی  بۆیەش  هەر  بوو، 

و  دیار  کوردکاناڵ  بەرپرسایەتی یەکانی 
بەرچاو بوو و، کارگێڕانی کوردکاناڵیش 
خۆیان  بەرزی  هیممەتی  بە  توانییان 
بەباشی شان وەبەر ئەو بەرپرسایەتییە 

بدەن.
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 
دێموکرات لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا 
تیشکی خستە سەر ئەوەی کە لە ئێستادا 
رۆژهەاڵتی  دەنگی  تەنیا  کوردکاناڵ 
بیری  نوێنەرایەتیی  کە  کوردستانە 
لە  کورد  گەلی  مافەکانی  و  نەتەوەیی 

ئێراندا دەکا.
درێژەی  لە  کەریمی  کەماڵ  کاک 
گشتی یەکانی  هێلە  لە  باسی  باسەکەیدا 
سیاسەتی راگەیاندنی حیزبی دێموکرات 
بەرنامەکانی  لە  رنگدانەوەی  و 
کۆتایی  بەشی  لە  و  کرد  کوردکاناڵ دا 
کەسانەی  ئەو  سپاسی  قسەکانی دا 

ئەو  ماوەیەدا  لەو  توانیویانە  کە  کرد 
کوردستان  خەڵکی  بۆ  رەنگە  و  دەنگ 
کوردکاناڵ  گوتی:  کەماڵ  کاک  بێڵنەوە. 
لە 9 ساڵی رابردوو دا، بە پشتیوانی و 
دڵسۆزانی  و  دۆستان  ماڵیی  هیممەتیی 
حیزبی دیموکراتی کوردستان بە تایبەتی 
ئەندامانی ئەم حیزبە لە دەرەوەی واڵت، 

توانیوێتی بەردەوام بێ.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو رێوڕەسمەدا 
سکرتێری  عەزیزی،  خالید  کاک 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی 
لە  و  کرد  پێشکێش  کورتی  وتەیەکی 
و  کارگێڕان  بە  دەسخۆشیی  قسەکانیدا 
بەڕێوەبەرانی کوردکاناڵ گوت و هیوای 

بەردەوامیی بۆ خواستن.

حافز  و  شه هرام  هاوبه شه كانی   كۆنسێرته   نوێی  وه رزی  
بەشداریی  بە  نوێ«  فه سڵی   گفته ،  »نا  کۆنسێرتی  به   نازری  
پێكرد.  ده ستی   میالد  بورجی   له   كه س  هه زار   4 له   زیاتر 
ڕه نگی   و  ده نگ  له   گله یی  كۆنسێرته دا  له م  نازری   شه هرام 
كۆماری  ئیسالمی کرد و گوتی  ٣7 ساڵه  نایانهێشتووه  بچمه  

»دەنگ و رەنگی میللی«.

سپاس  به   خۆی   قسه كانی   سه ره تادا  له   نازری   شه هرام 
به شداریی   گوتی ،  و  پێكرد  ده ست  به شداربووان  پێزانینی   و 
گه ورە  وانه یه كی   كۆنسێرته دا،  له م  كه س  هه زار   4 به   نزیك 
بوو بۆ من و ئه مه  تایبه تمه ندی و لوتفی  ئێوه یه  کە سه ره ڕای  
و  من  هه یه ،  ئیمكاناتێك  هه موو  واڵت   ده ره وه ی   له   ئه وه ی    
هه موو هونه رمه ندانی  دیكه  به  گیان و دڵ ئه م کێشانە  قه بووڵ 

ده كه ین و نیشتمانه كه مان جێ ناهێڵین.
شه هرام نازری  له  به شێكی  دیكه ی  قسه كانیدا وێڕای  گله یی 
له  ده نگ و ره نگی  كۆماری  ئیسالمیی ئێران گوتی ، ٣7 ساڵه  
لەم سااڵنەدا زۆر   ، بنێم  له  سه دا و سیما  پێ  نه یانهێشتووه  
سه ختیم كێشاوه  به اڵم به  عێشق و خۆشه ویستیی خه ڵك ٥0 

به رهه مم تۆمار كردوه  و پێشكه ش به  خه ڵكی  ئێرانم کردوە.
به   ئاماژه ی   نازری  حافز  كۆنسێرتەکەش دا،  كۆتایی  له  
رێگری لە  به شداریكردنی  ژه نیارانی  بیانی  كرد و گوتی  زۆرمان 
ئه ستێره كانی  موزیكی   نه دا  ئیزنیان  به داخه وه   به اڵم  دا  هه وڵ 

جیهان به شداریی ئه م كۆنسێرته  بكه ن.

گەالوێژی  16ی  شەممە،  رۆژی 
مەحموود  کاک  هەتاوی  1٣9٥ی 
و  لێکۆڵەر  نووسەر،  شکاک نژاد، 
نیشتمانپەروەری  و  ناسراو  کەسایەتی 
هۆی  بە  مەهاباد  شاری  لە  کورد 

نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
لە  کە  شکاک نژاد  مەحموود  کاک 
شاماتی  دەلکداشی  گوندی  دایکبووی 
و  بابه ت  گه لێک  خاوه نی  بوو،  مەهاباد 
و  داب  و  فۆلکلور  له سه ر  لێکۆڵینه وه  
نه ریتی کورد بوو کە کاتی خۆی به شێک 
له و به رهه مانه  له  گۆڤاری سروه دا باڵو 

بوونه وه .
دامه زرانی  کاتی  له   مه حموود  كاک 

رادیو مهاباد ده ورێکی به رچاو و دیاری 
لە پەرەدان بە فەرهەنگ و زمانی کورد  یدا 
فه رهه نگی  به رنامه ی  سه دان  به   و  گێڕا 
ئاشناکردنی  مەبەستی  بە  ئه ده بیی  و 
هونەر  بە  هاوزمانەکانی  و  هاونەتەوە 
و داب و نەریتە رەسەن و کەوناراکانی 

کورد، باڵو کردەوە.
حیزبی  راگەیاندنی  ناوەندی 
بۆنەیە  بەو  کوردستان  دێموکراتی 
کەسوکاری  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی 
بە  خۆی  و  دەکا  شکاک نژاد  مەحموود 

شەریکە خەمیان دەزانێ.
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